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เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ  
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค32101  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

ชุดที่ 6  
การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
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ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการ 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  อ าเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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ค าน า 
 

     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค32101 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นสื่อการสอนที่จัดท าขึ้นใช้ประกอบ 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ ทั้งการรวบรวมข้อมูล 
สร้างและค้นพบ แสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ที่ส่งผลให้นักเรียนเกิด
ความคิดรวบยอดด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น K (What we know) เรารู้อะไร หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง  
2) ขั้น W (What we want to know) เราต้องการทราบอะไร หรือโจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ
อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 3) ขั้น D (What we do to find out) เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร และ 4) ขั้น L (What we learned)  
เราเรียนรู้อะไรหรือหาค าตอบที่ได้ และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWDL เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจ านวน 6 ชุด ชุดนี้เป็น 
ชุดที่ 6 การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 

     ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ จะเอ้ือประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยพัฒนาทักษะทางกระบวนการคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้
เพ่ิมมากข้ึน เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
 

ปราณี  มิตรยง 
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ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ รายวิชา

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค32101 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจ านวน 6 ชุด ดังนี้ 
    ชุดที่ 1  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 
    ชุดที่ 2  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
    ชุดที่ 3  อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

         ชุดที่ 4  อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30o,  45o และ 60o 
    ชุดที่ 5  การหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมระหว่าง 0o ถึง 90o  โดยใช้ตาราง 
    ชุดที่ 6  การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นสื่อการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาท าความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
3.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดนี้เป็นชุดที ่6 การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติ 

ไปใช้ในการแก้ปัญหา มีส่วนประกอบดังนี้ 
    3.1 ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    3.2 ค าชี้แจงส าหรับครู 
    3.3 ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 
    3.4 ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
    3.5 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    3.6 แบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 6 
    3.7 กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 6 
    3.8 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL   
    3.9 กิจกรรมเทคนิค  KWDL ที่ 6.1 
    3.10 กิจกรรมเทคนิค  KWDL ที่ 6.2 
    3.11 แบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 6 
    3.12 กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 6 
4.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดนี้เป็นชุดที ่6 การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติ 

ไปใช้ในการแก้ปัญหา ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 
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ค าช้ีแจงส าหรับครู 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยปฏิบัติดังนี้ 

1. ครศูึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
รหัสวิชา ค32101 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ให้เข้าใจอย่างชัดเจน 

2. ครูศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
แต่ละแผน 

3. ครูแจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL  คนละ 1 เล่ม  ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจ
ถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้  ในการท ากิจกรรมแต่ละชุด  และข้ันตอนในการปฏิบัติ  
วิธีการศึกษา กฎ  กติกาในการใช้อย่างละเอียด 

4. ก่อนท ากิจกรรมในแต่ละชุด ครูต้องให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงปฏิบัติ
ตามกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอน 

5. นักเรียนแต่ละคนอาจใช้เวลาท ากิจกรรมไม่เท่ากัน  ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละ
บุคคล  ครูควรให้นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอน  ให้ค าชี้แนะและให้ก าลังใจเพ่ือเสริมแรง
ให้กับนักเรียน 

6. ครูคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างที่นักเรียนท ากิจกรรม เพื่อบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

7. เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในเล่มครบแล้ว  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน  เพ่ือตรวจสอบดูความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 

8. น าผลการทดสอบและผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน มาประมวลผล เพ่ือให้
นักเรียนและครูได้ทราบพัฒนาการของการเรียนรู้ และแนะน าหรือจัดกิจกรรมเพ่ือ 
ซ่อมเสริมในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ตลอดจนน าไปใช้ในการหาประสิทธิภาพของการจัด 
การเรียนรู้ต่อไป 
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ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 

 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยปฏิบัติดังนี้ 
1. อ่านค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนลงมือท างานหรือ

ท าการศึกษาทุกครั้ง 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน  เพ่ือดูความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียน  ไม่ต้องกังวล 

เพราะเป็นการทดสอบวัดพ้ืนฐานในเรื่องที่จะเรียนต่อไป  
3. นักเรียนศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ให้เข้าใจ 
4. นักเรียนศึกษาเนื้อหาสาระจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL และตัวอย่าง 

ทีก่ าหนดให้ทุกขั้นตอนจนเข้าใจ  เมื่อมีข้อสงสัยให้ถามครู   
5. นักเรียนท าชุดกิจกรรมเทคนิค KWDL แล้วตรวจค าตอบกับเฉลยในภาคผนวก  และ 

บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกสรุปคะแนน  แล้วส่งชุดกิจกรรมให้ครูตรวจความถูกต้อง
อีกครั้งหนึ่ง 

6. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมเทคนิค KWDL  ครบเรียบร้อยแล้ว  ให้ท า 
แบบทดสอบหลังเรียน  เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

7. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ไม่เปิดดูเฉลยก่อนท ากิจกรรมเทคนิค KWDL   
หรือแบบทดสอบ  และเมื่อท าเสร็จแล้วให้ตรวจดูค าตอบของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่  
ถ้าไม่ถูกต้อง  นักเรียนอาจศึกษาเนื้อหาใหม่อีกครั้ง  หรือหลายครั้งก็ได้จนเข้าใจ  แล้ว
ลองตอบค าถามหรือท ากิจกรรมเทคนิค WKDL ใหม่อีกครั้ง 

8. หากมขี้อสงสัยให้ขอค าแนะน าจากครูผู้สอน 
9. หลังจากอ่านค าแนะน าข้างบนแล้ว  ขอให้นักเรียนตั้งใจ  มีสมาธิ  และมีความซื่อสัตย์ใน

การท ากิจกรรมเทคนิค  KWDL  เพราะจะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนได้ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

ขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ชุดนี้เป็นชุดที่ 6 เรื่อง การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมเทคนิค KWDL จ านวน 2 กิจกรรม  ดังนี้ 
     กิจกรรมเทคนิค KWDL ที่ 6.1 

     กิจกรรมเทคนิค KWDL ที่ 6.2 
 2. การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีขั้นตอนที่นักเรียนควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

1.  อ่านค าแนะนำส าหรบันักเรียน 

 

2.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 3.  ศึกษาเอกสารความรู้และตัวอยา่ง 
      - ศึกษาเนื้อหา 
      - ท าใบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
      - ตรวจใบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 

 

 

5.  ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
ชุดต่อไป 

4.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน ประเมินผล 

เกณฑ์ระดับคะแนน 
   ผ่าน        80 – 100 % 
   ไม่ผ่าน       ต่ ากว่า 80 % 
 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

 
 มาตรฐาน ค 2.1 : เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
 มาตรฐาน ค 2.2 : แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
 
 

 ตัวชี้วัด 
 
 ค 2.1 ม.4-6/1 ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเนระยะทางและ 

         ความสูง 
 ค 2.2 ม.4-6/1 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 ด้านความรู้ : นักเรียน 
 สามารถใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงได้ 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ : นักเรียน 
 1.  มีความสามารถในการให้เหตุผล 
 2.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3.  มีความสามารถในการสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : นักเรียน 
 1.  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 2.  มีวินัย 
 3.  ใฝ่เรียนรู ้
 4.  มุ่งมั่นในการท างาน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 6  
เร่ือง การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 

ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น แล้วท าเครื่องหมายกากบาท () 
ลงในกระดาษค าตอบ  (10 คะแนน) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  :  นักเรียนสามารถใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงได้ 
 

1.  ชายคนหนึ่งสูง  6  ฟุต  ไปยืนอยู่ริมทะเลในตอนเช้า  เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นสูง  เงาของเขาจะท ามุม 
     กับพ้ืนดิน  60  องศา  อยากทราบว่าเงาของเขามีความยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 

ก. 2 3   ฟุต 

ข. 3 3   ฟุต 

ค. 5 3   ฟุต 

ง. 6 3   ฟุต 
 

2.  เจดีย์องค์หนึ่งสูง  10  เมตร  ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งสูงจากพ้ืนราบ  5  เมตร  มีถนนจากฐานเจดีย์ 
     ลาดลงตามเนินเขาถึงที่ราบที่ฉันยืนอยู่  ถนนนั้นท ามุมกับที่ราบ  30  องศา  อยากทราบว่า 
     ถนนเส้นนี้มีความยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 

ก. 4 3   เมตร 

ข. 5 3   เมตร 
ค. 10     เมตร 
ง. 12     เมตร 

 

3.  ลูกเสือส ารองคนหนึ่งโยงเชือกจากเสาธงซึ่งมีความสูง  15  เมตร  ถ้าดึงเชือกให้ตึงแล้วน ามาผูก 
    กับหลักกลางสนาม  ปรากฏว่าเชือกท ามุมเงย  50  องศา  กับเสาธง  แล้วเชือกเชิญธงมีความยาว 
    เท่ากับข้อใดต่อไปนี้    (ก าหนดให้  sin 50o  0.766,  cos 50o  0.643,  tan 50o  1.192  ) 

ก. 23.33  เมตร 
ข. 19.58  เมตร 
ค. 17.88  เมตร 
ง. 16.19  เมตร 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

4.  ภาสกรตั้งกล้องส่องทางไกลสูงจากพ้ืนดิน  2  เมตร  ถ้ากล้องอยู่ห่างจากผนังตึก  70  เมตร 
     และเม่ือมองไปที่ยอดตึกเป็นมุม  45  องศา  แล้วตึกนี้มีความสูงเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 

ก. 35  เมตร 
ข. 70  เมตร 
ค. 72  เมตร 

ง. 36 2   เมตร 
 

5.  เด็กคนหนึ่งอยู่บนท่าเรือซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 100  ฟุต  มองเห็นเรือเป็นมุมก้ม  30  องศา   
     เรือจะอยู่ห่างจากท่าเรือเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 

ก. 101.3  ฟุต 
ข. 123.8  ฟุต 
ค. 152.4  ฟุต 
ง. 173.2  ฟุต 

 

6.  ธารธาราสูง  1.50  เมตร  ยืนอยู่บนดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งซึ่งสูง  60  เมตร  เธอมองเห็น 
     ป้ายรถเมล์ที่ถนน  ดังรูป  เธอประมาณว่า CB̂A  =  30o   อยากทราบว่าป้ายรถเมล์อยู่ห่าง 
     จากตึกแห่งนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 
 

ก. 103.92  เมตร 
ข. 106.52  เมตร 
ค. 116.82  เมตร 
ง. 120.32  เมตร 

 
7.  จิระพลยืนอยู่ที่จุด  A  มองเห็นยอดเสาไฟฟ้าและยอดเสาอากาศซึ่งอยู่บนยอดเสาไฟฟ้าเป็น 
     มุมเงย  30  องศา  และ  60  องศา  ตามล าดับ  ถ้าจุด  A  อยู่ห่างจากโคนเสาไฟฟ้า  10  เมตร   
     จงหาความสูงของเสาอากาศเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 
 

ก. 10 3    เมตร 
ข. 20 3    เมตร 

ค. 
3
310    เมตร   

ง. 
3
320    เมตร 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

8.  จากรูป  ลูกบอลลูนอยู่เหนือกอหญ้าประมาณกี่เมตร   
    (ก าหนดให้  sin 23o  0.391,  cos 23o  0.921,  tan 23o  0.424) 
 

ก. 27.37  เมตร 
ข. 29.68  เมตร 
ค. 45.09  เมตร  
ง. 64.47  เมตร 

 
9.  เครื่องบินล าหนึ่งอยู่สูงจากพ้ืนน้ า  5,000  ฟุต  นักบินตรวจขนาดของมุมก้มของเรือสองล า 
     เท่ากับ  20  องศา  และ  12  องศา  อยากทราบว่าเรือสองล านั้นอยู่ห่างกันก่ีฟุต 
     (ก าหนดให้  sin 12o  0.208,  cos 12o  0.978,  tan 12o  0.213  ) 
     (ก าหนดให้  sin 20o  0.342,  cos 20o  0.940,  tan 20o  0.364  ) 
 

ก. 9,738  ฟุต 
ข. 9,419  ฟุต 
ค.   564  ฟุต 
ง.   207  ฟุต 

 
10.  จากรูป  ต้นไม้สูงประมาณก่ีเซนติเมตร   
      (ก าหนดให้  sin 40o  0.643,  cos 40o  0.766,  tan 40o  0.839) 
 

ก. 514  เซนติเมตร 
ข. 613  เซนติเมตร 
ค. 671  เซนติเมตร  
ง. 753  เซนติเมตร 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 6  
เร่ือง  การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา   

 
ชื่อ – สกุล...............................................................................  ชั้น ม.5/...........  เลขที่............ ..... 

 

ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น แล้วท าเครื่องหมายกากบาท () 
ลงในกระดาษค าตอบ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ท าได้  9 – 10  คะแนน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 ท าได้  7 – 8    คะแนน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี 
 ท าได้  5 – 6    คะแนน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  พอใช้ 
 ท าได้  0 – 4    คะแนน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง 
 

ตัวเลือก 
ข้อ 

ก. ข. ค. ง. 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนที่ได ้  

 
ผลการประเมิน 

  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ปรับปรุง 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจ 
       (........................................) 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL   
ชุดที่ 6  การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 
 

การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 

 การน าความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการหาระยะทางและความสูงของสิ่งต่าง ๆ  
ควรมีความรู้เรื่องเส้นระดับสายตา  มุมก้ม และมุมเงย 
 
 
 
 
 

 

มุมก้มหรือมุมกดลง (angle of depression) คือมุมที่เกิดจากการสังเกตวัตถุอยู่ต่ า 
จากเส้นระดับสายตา (horizontal line) โดยมีเส้นระดับสายตาเป็นด้านเริ่มต้นของมุม ดังรูปข้างบน 
 
 
 
 
 
 

มุมเงยหรือมุมยกขึ้น (angle of elevation) คือมุมที่เกิดจากการสังเกตวัตถุอยู่สูง 
จากเส้นระดับสายตา (horizontal line) โดยมีเส้นระดับสายตาเป็นด้านเริ่มต้นของมุม ดังรูปข้างบน 
 

        หลักการท าโจทย์ 
      ในการค านวณหาระยะทางและความสูง  จะพิจารณาในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก   
        มีหลักการดังนี้  วาดรูป  ก าหนดสิ่งต่างๆ  ตามที่โจทย์ก าหนดให้  และสร้างสมการจาก 
 

       อัตราส่วนตรีโกณมิติ    =    
ความยาวของด้านที่ทราบคา่

ความยาวของด้านที่ต้องการหา
   

 

        หรือ   อัตราส่วนตรีโกณมิติ    =    
ความยาวของด้านที่ต้องการหา

ความยาวของด้านที่ทราบค่า
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

ตัวอย่างที่ 1     เพลงฟ้ายืนห่างจากตึกแห่งหนึ่ง 150 เมตร เมื่อมองขึ้นไปบนยอดตึกเป็นมุมเงย 
 ขนาด 30 องศา อยากทราบว่า ตึกนี้สูงประมาณกี่เมตร โดยไม่คิดความสูงของเพลงฟ้า 

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 

 
 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
1.  เพลงฟ้ายืนห่างจากตึก  150  เมตร 
2.  มุมเงยขนาด 30 องศา 
  

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know) 

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
ตึกสูงประมาณกี่เมตร 
วิธีการแก้ปัญหาคือ 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ต้องการหา

ความยาวของด้านที่ทราบคา่
 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
ให้ตึกสูง  h  เมตร 

จากรูป      tan 30o  =   
150

h  

                  
3

1
  =  

150

h
  

                    h    =   
3
150  

                    h        
732.1
150      86.61 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น L  
เราเรียนรู้อะไร 

หรือหาค าตอบที่ได้  
และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
 

ค าตอบท่ีได้ 
ตึกนี้สูงประมาณ  86.61 เมตร 
วิธีคิด 
1. วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
2. วิเคราะห์โจทย์ (สิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้, สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ) 
3. ก าหนดอัตราส่วนตรีโกณมิติเพ่ือหาค าตอบ 

    อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ต้องการหา

ความยาวของด้านที่ทราบค่า
 

4. แทนค่าเพ่ือหาค าตอบ 
 

 
 

ตัวอย่างที่ 2    ภูวนัยยืนอยู่บนฝั่งแม่น้ าและอยากทราบว่า  แม่น้ าช่วงนี้กว้างเท่าใด  จึงใช้ต้นไม้ที่อยู่ 
 บนฝั่งตรงข้ามของแม่น้ า (จุด C) เป็นจุดสังเกต แล้วจึงเดินจากจุด B  ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ 
ต้นไม้ไปตามแนวฝั่งแม่น้ าถึงจุด A  จะได้  ABC  เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม  B   
เป็นมุมฉาก  ซึ่ง AB   ยาว  50  เมตร  และ BÂC   มีขนาด  25  องศา  อยากทราบว่า 
แม่น้ ากว้างกี่เมตร 

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
1.  ABC  เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม B  เป็นมุมฉาก 
2.  AB   ยาว  50  เมตร   
3.  BÂC   มีขนาด  25  องศา   
 

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know) 

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
แม่น้ ากว้างกี่เมตร 
วิธีการแก้ปัญหาคือ 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ต้องการหา

ความยาวของด้านที่ทราบคา่
 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 

จากรูป        tan 25o  =   
AB
BC  

                  0.466      
50
BC  

                     BC       50 x 0.466      23.30 
ขั้น L  

เราเรียนรู้อะไร 
หรือหาค าตอบที่ได้  

และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 
(What we learned)  

 

ค าตอบท่ีได้ 
แม่น้ ากว้างประมาณ  23.30  เมตร 
วิธีคิด 
1. วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
2. วิเคราะห์โจทย์ (สิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้, สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ) 
3. ก าหนดอัตราส่วนตรีโกณมิติเพ่ือหาค าตอบ 

   อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ต้องการหา

ความยาวของด้านที่ทราบค่า
 

4. แทนค่าเพ่ือหาค าตอบ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

ตัวอย่างที่ 3     อนาวินยืนอยู่บนหน้าผาสูงชันแห่งหนึ่ง  ซึ่งสูงจากระดับน้ าทะเล  48.30  เมตร   
 เมื่อเขามองลงไปยังเรือล าหนึ่งกลางทะเล  โดยมุมที่แนวสายตาท ากับแนวเส้นระดับ 
 เป็นมุมก้มมีขนาด  60  องศา  ถ้าตาของอนาวินสูงจากพ้ืนของหน้าผา  1.70  เมตร   
 เรือล านี้อยู่ห่างจากเชิงหน้าผาประมาณก่ีเมตร 

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้   

 
 

 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
1. หน้าผาสูงจากระดับน้ าทะเล  48.30  เมตร   
2. มุมก้มมีขนาด  60  องศา 
3. ตาของอนาวินสูงจากพ้ืนของหน้าผา  1.70  เมตร    

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know) 

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
เรือล านี้อยู่ห่างจากเชิงหน้าผาประมาณกี่เมตร 
วิธีการแก้ปัญหาคือ 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ทราบคา่

ความยาวของด้านที่ต้องการหา
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
ให้  A  เป็นต าแหน่งที่อนาวินยืนอยู่ 
    AC  เป็นความสูงของหน้าผาจากระดับน้ าทะเลซึ่งเท่ากับ  
          48.30 เมตร 
    YA  เป็นความสูงจากพ้ืนหน้าผาถึงตาของอนาวินซ่ึงเท่ากับ  
          1.70 เมตร 
     C  เป็นจุดที่เชิงหน้าผาที่ระดับน้ าทะเล     
    BC  เป็นระยะที่เรือ  (B) อยู่ห่างจากเชิงหน้าผา 
     BĈA  เป็นมุมฉาก  และ BŶD    มีขนาดมุม  60  องศา 

จากรูป     เนื่องจาก  YD   BC  
             ดังนั้น      BŶD    =  CB̂Y   =  60o 
             และ         YC     =  YA  + AC  
                                    =   48.30 + 1.70   =  50 

             จะได้    tan 60o  =   
BC
YC  

                            3   =   
BC
50  

                             BC   =  
3
50  

                             BC      
732.1
50         28.87 

ขั้น L  
เราเรียนรู้อะไร 

หรือหาค าตอบที่ได้  
และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
 

ค าตอบท่ีได้ 
เรือล านี้อยู่ห่างจากเชิงหน้าผาประมาณ  28.87  เมตร 
วิธีคิด 
1. วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
2. วิเคราะห์โจทย์ (สิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้, สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ) 
3. ก าหนดอัตราส่วนตรีโกณมิติเพ่ือหาค าตอบ 

   อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ทราบค่า

ความยาวของด้านที่ต้องการหา
 

 

4. แทนค่าเพ่ือหาค าตอบ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

ตัวอย่างที่ 4     ปองศักดิ์ยืนอยู่บนประภาคารสังเกตเห็นเรือสองล าจอดอยู่ในทะเลทางทิศตะวันออก 
 ของประภาคารในแนวเส้นตรงเดียวกัน  โดยท ามุมก้มขนาด 30 องศา และ 60 องศา 
 กับแนวระดับสายตา  ประภาคารแห่งนี้อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณเท่าใด  ถ้าเรือ 
 ทั้งสองล าอยู่ห่างกัน  200  เมตร 

 

วาดรูปจากสิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้  

 
 

 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
1. ปองศักดิ์ยืนอยู่บนประภาคารสังเกตเห็นเรือสองล าจอดอยู่ 
   ในทะเลทางทิศตะวันออกของประภาคารในแนวเส้นตรง 
   เดียวกันท ามุมก้มขนาด 30 องศา และ 60 องศา    

2. เรือท้ังสองล าอยู่ห่างกัน  200  เมตร 

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know)  

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
ประภาคารแห่งนี้อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณเท่าใด   
วิธีการแก้ปัญหาคือ 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ทราบคา่

ความยาวของด้านที่ต้องการหา
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
ให้  A  เป็นต าแหน่งที่ปองศักดิ์ยืนอยู่ 
    AB  แทน ความสูงของประภาคาร 
     C  แทน เรือล าที่หนึ่ง 
     D  แทน เรือล าที่สอง 
      DÂE  =  30o  , CÂE   =  60o   และ  CD   =  200 

จากรูป     เนื่องจาก  AE   BD    
             ดังนั้น  BD̂A  =  30o  และ  BĈA   =  60o 

             พิจารณา  ABC 

             จะได้    tan 60o  =   
BC
AB  

                                     3    =  
BC
AB  

                             AB   =   BC 3   

             พิจารณา  ABD 

             จะได้    tan 30o  =   
CD+BC
AB  

                                    
3

1
  =   

200+BC
3BC  

                          BC  + 200   =   3BC        
                           2BC    =   200  
                             BC    =   100  

             ดังนั้น         AB    =   100 3        173.21 
ขั้น L  

เราเรียนรู้อะไร 
หรือหาค าตอบที่ได้  

และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 
(What we learned)  

 

ค าตอบท่ีได้ 
ประภาคารอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ  173.21  เมตร 
วิธีคิด 
1. วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
2. วิเคราะห์โจทย์ (สิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้, สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ) 
3. ก าหนดอัตราส่วนตรีโกณมิติเพ่ือหาค าตอบ 

   อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ทราบค่า

ความยาวของด้านที่ต้องการหา
 

4. แทนค่าเพ่ือหาค าตอบ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

กิจกรรมเทคนิค  KWDL ที่ 6.1  
เร่ือง การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา  

 
 

 โจทย์ข้อที ่1     ต้นไม้ต้นหนึ่งทอดเงายาว 40 เมตร แนวของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดปลายของเงา 
 ต้นไม้และยอดต้นไม้ท ามุม 20 องศา กับเงาของต้นไม้ จงหาความสูงของต้นไม้นี้ 

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
........................................................................... ............................ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know)  

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
วิธีการแก้ปัญหาคือ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................................ ....... 

A 

B 

C 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................... ............................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.................................................................. ..................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

ขั้น L  
เราเรียนรู้อะไร 

หรือหาค าตอบที่ได้  
และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
 

ค าตอบท่ีได้ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
วิธีคิด 
.......................................................................................................  
........................................................................................... ............ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................... .................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

 โจทย์ข้อที ่2     ลูกเสือคนหนึ่งต้องการหาความสูงของเสาธงของโรงเรียน  ถ้าขณะที่เขามองยอด 
 เสาธงมุมเงยจากระดับสายตาไปยังยอดเสาธงมีขนาด 45 องศา เขายืนอยู่ห่าง 
 จากเสาธงเป็นระยะทาง 12 เมตร และความสูงจากพ้ืนดินถึงระดับตาของเขา 
 เป็น 1.5 เมตร อยากทราบว่าเสาธงสูงเท่าใด 

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
............................................................................................... ........ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
....................................................................................... ................ 

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know)  

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
วิธีการแก้ปัญหาคือ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.............................................................................. ......................... 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................... ............................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.................................................................. ..................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

ขั้น L  
เราเรียนรู้อะไร 

หรือหาค าตอบที่ได้  
และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
 

ค าตอบท่ีได้ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
วิธีคิด 
.......................................................................................................  
........................................................................................... ............ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................... .................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

 โจทย์ข้อที ่3     ผู้สังเกตการณ์คนหนึ่งนอนราบอยู่บนยอดตึกซ่ึงสูง  96  เมตร  ก้มมองเห็นฐาน 
 ของตึกอีกตึกหนึ่งซึ่งอยู่ตรงกันข้ามคนละฟากของแม่น้ าเป็นมุม  60 องศา   
 กับระดับที่เขานอนอยู่  อยากทราบว่าแม่น้ ากว้างเท่าใด  ถ้าตึกทั้งสองนั้น  
 อยู่ริมแม่น้ าและแต่ละฟากของแม่น้ ามีทางเท้ากว้าง 1.5 เมตร 

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 

   
 

 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
...................................................................... ................................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know)  

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
วิธีการแก้ปัญหาคือ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................................ ....... 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................... ............................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.................................................................. ..................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

ขั้น L  
เราเรียนรู้อะไร 

หรือหาค าตอบที่ได้  
และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
 

ค าตอบท่ีได้ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
วิธีคิด 
.......................................................................................................  
........................................................................................... ............ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................... .................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

 โจทย์ข้อที่ 4     พาดบันไดไว้กับก าแพงโดยให้ปลายบันไดตอนบนจดขอบก าแพงพอดี  
 ถ้าบันไดยาว 6.5 เมตร และโคนบันไดอยู่ห่างจากก าแพง  4  เมตร บันไดนี้ 
 ท ามุมกับพ้ืนดินประมาณก่ีองศา และก าแพงนี้สูงประมาณเท่าใด 

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 

 
 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know)  

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
วิธีการแก้ปัญหาคือ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................................ ....... 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................... ............................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.................................................................. ..................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

ขั้น L  
เราเรียนรู้อะไร 

หรือหาค าตอบที่ได้  
และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
 

ค าตอบท่ีได้ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
วิธีคิด 
.......................................................................................................  
........................................................................................... ............ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................... .................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

กิจกรรมเทคนิค  KWDL ที่ 6.2 
เร่ือง การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา    

 
 

 โจทย์ข้อที ่1     หลังจากยิงจรวดขึ้นไปในแนวดิ่งได้ 15 วินาที ผู้สังเกตการณ์บนพ้ืนดิน ณ จุดซึ่ง 
 ห่างจากฐานยิงจรวด 1.5 กิโลเมตร มองเห็นจรวดล านั้นท ามุม 78o กับพ้ืนดินพอดี  
 อยากทราบว่าในขณะนั้นจรวดอยู่ห่างจากผู้สังเกตการณ์เท่าใด  

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
 
 
 
 

 
 

 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................................ ....... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know)  

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
วิธีการแก้ปัญหาคือ 
....................................................................................... ................ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................... ............................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.................................................................. ..................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
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ขั้น L  
เราเรียนรู้อะไร 

หรือหาค าตอบที่ได้  
และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

 โจทย์ข้อที ่2     ถ้ามุมเงยของสายตาของแมวที่มองนกซึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้มีขนาด 39  องศา   
และแมวอยู่ห่างจากโคนต้นไม้  16 ฟุต  จงหาระยะห่างระหว่างแมวตัวนี้กับนก 
ที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ 

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
.......................................................................................................  
..................................................................... .................................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know)  

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
วิธีการแก้ปัญหาคือ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................................ ....... 
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นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  
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.......................................................................................................  
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และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

 โจทย์ข้อที ่3      ปณชัยยืนอยู่ที่จุด  A มุมยกข้ึนของเจดีย์เท่ากับ 30 องศา  ครั้นเขาเดินเข้าไป 
 ใกล้เจดีย์อีก 10 เมตร ปรากฏว่ามุมยกข้ึนของยอดเจดีย์เท่ากับ 45 องศา  
 จงหาความสูงของเจดีย์  

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้   
 
 
 
 

 
 

 

 
 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
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.......................................................................................................  
.............................................................. ......................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
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.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

 โจทย์ข้อที ่4     อาคาร ก และอาคาร ข  อยู่ห่างกัน  x  เมตร  ดังรูป  เมื่อมองจากจุด  A  ของ 
 อาคาร ข  มายังอาคาร ก  พบว่า  มุมก้มจะมีขนาด  40  องศา  และถ้ามองจาก 
 จุด B  ของอาคาร ข ไปยังยอดตึกของอาคาร ก พบว่า มุมเงยมีขนาด 55 องศา   
 ถ้าอาคาร ก  สูง  5  เมตร  จงหาความสูงของอาคาร ข 

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
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.......................................................................................................  
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.......................................................................................................  
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.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
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.......................................................................................................  
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.......................................................................................................  
................................................................................................ ....... 
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นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

แบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 6  
เร่ือง การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 

ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น แล้วท าเครื่องหมายกากบาท () 
ลงในกระดาษค าตอบ  (10 คะแนน) 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  :  นักเรียนสามารถใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติแก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง  
ความสูง  และการวัดได้ 
 
1.  เด็กคนหนึ่งอยู่บนท่าเรือซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 100  ฟุต  มองเห็นเรือเป็นมุมก้ม  30  องศา   
     เรือจะอยู่ห่างจากท่าเรือเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 

ก. 101.3  ฟุต 
ข. 123.8  ฟุต 
ค. 152.4  ฟุต 
ง. 173.2  ฟุต 

 
2.  ชายคนหนึ่งสูง  6  ฟุต  ไปยืนอยู่ริมทะเลในตอนเช้า  เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นสูง  เงาของเขาจะท ามุม 
     กับพ้ืนดิน  60  องศา  อยากทราบว่าเงาของเขามีความยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 

ก. 2 3   ฟุต 

ข. 3 3   ฟุต 

ค. 5 3   ฟุต 

ง. 6 3   ฟุต 
 
3.  เจดีย์องค์หนึ่งสูง  10  เมตร  ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งสูงจากพ้ืนราบ  5  เมตร  มีถนนจากฐานเจดีย์ 
     ลาดลงตามเนินเขาถึงที่ราบที่ฉันยืนอยู่  ถนนนั้นท ามุมกับที่ราบ  30  องศา  อยากทราบว่า 
     ถนนเส้นนี้มีความยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 

ก. 4 3   เมตร 

ข. 5 3   เมตร 
ค. 10     เมตร 
ง. 12     เมตร 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

4.  ลูกเสือส ารองคนหนึ่งโยงเชือกจากเสาธงซึ่งมีความสูง  15  เมตร  ถ้าดึงเชือกให้ตึงแล้วน ามาผูก 
    กับหลักกลางสนาม  ปรากฏว่าเชือกท ามุมเงย  50  องศา  กับเสาธง  แล้วเชือกเชิญธงมีความยาว 
    เท่ากับข้อใดต่อไปนี้    (ก าหนดให้  sin 50o  0.766,  cos 50o  0.643,  tan 50o  1.192) 

ก. 23.33  เมตร 
ข. 19.58  เมตร 
ค. 12.58  เมตร 
ง. 11.49  เมตร 

 

5.  ภาสกรตั้งกล้องส่องทางไกลสูงจากพ้ืนดิน  2  เมตร  ถ้ากล้องอยู่ห่างจากผนังตึก  70  เมตร 
     และเม่ือมองไปที่ยอดตึกเป็นมุม  45  องศา  แล้วตึกนี้มีความสูงเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 

ก. 35  เมตร 
ข. 70  เมตร 
ค. 72  เมตร 

ง. 36 2   เมตร 
 

6.  ธารธาราสูง  1.50  เมตร  ยืนอยู่บนดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งซึ่งสูง  60  เมตร  เธอมองเห็น 
     ป้ายรถเมล์ที่ถนน  ดังรูป  เธอประมาณว่า CB̂A  =  30o   อยากทราบว่าป้ายรถเมล์อยู่ห่าง 
     จากตึกแห่งนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 
 

ก. 103.92  เมตร 
ข. 106.52  เมตร 
ค. 116.82  เมตร 
ง. 120.32  เมตร 

 
7.  จากรูป  ลูกบอลลูนอยู่เหนือกอหญ้าประมาณกี่เมตร   
    (ก าหนดให้  sin 23o  0.391,  cos 23o  0.921,  tan 23o  0.424) 
 

ก. 27.37  เมตร 
ข. 29.68  เมตร 
ค. 45.09  เมตร  
ง. 64.47  เมตร  
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

8.  จากรูป  ต้นไม้สูงประมาณก่ีเซนติเมตร   
     (ก าหนดให้  sin 40o  0.643,  cos 40o  0.766,  tan 40o  0.839) 
 

ก. 514  เซนติเมตร 
ข. 613  เซนติเมตร 
ค. 671  เซนติเมตร  
ง. 753  เซนติเมตร 

 
9.  เครื่องบินล าหนึ่งอยู่สูงจากพ้ืนน้ า  5,000  ฟุต  นักบินตรวจขนาดของมุมก้มของเรือสองล า 
     เท่ากับ  20  องศา  และ  12  องศา  อยากทราบว่าเรือสองล านั้นอยู่ห่างกันก่ีฟุต 
     (ก าหนดให้  sin 12o  0.208,  cos 12o  0.978,  tan 12o  0.213  ) 
     (ก าหนดให้  sin 20o  0.342,  cos 20o  0.940,  tan 20o  0.364  ) 
 

ก. 9,738  ฟุต 
ข. 9,419  ฟุต 
ค.   564  ฟุต 
ง.   207  ฟุต 

 
10.  จิระพลยืนอยู่ที่จุด  A  มองเห็นยอดเสาไฟฟ้าและยอดเสาอากาศซึ่งอยู่บนยอดเสาไฟฟ้าเป็น 
      มุมเงย  30  องศา  และ 60  องศา  ตามล าดับ  ถ้าจุด  A  อยู่ห่างจากโคนเสาไฟฟ้า  10  เมตร   
      จงหาความสูงของเสาอากาศเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 
 

ก. 10 3    เมตร 
ข. 20 3    เมตร 

ค. 
3
310    เมตร   

ง. 
3
320    เมตร 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 6  
เร่ือง  การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      

 
ชื่อ – สกุล...............................................................................  ชั้น ม.5/...........  เลขที่............ ..... 

 

ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น แล้วท าเครื่องหมายกากบาท () 
ลงในกระดาษค าตอบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ท าได้  9 – 10  คะแนน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 ท าได้  7 – 8    คะแนน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี 
 ท าได้  5 – 6    คะแนน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  พอใช้ 
 ท าได้  0 – 4    คะแนน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง 
 
 
 

ตัวเลือก 
ข้อ 

ก. ข. ค. ง. 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนที่ได้  

 

ผลการประเมิน 

  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ปรับปรุง 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจ 
       (........................................) 
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ภาคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 6  
เร่ือง การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวเลือก 
ข้อ 

ก. ข. ค. ง. 

1. X    
2.   X  
3.  X   
4.   X  
5.    X 
6.  X   
7.    X 
8.  X   
9. X    
10.   X  
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

เฉลยกิจกรรมเทคนิค  KWDL ที่ 6.1  
เร่ือง การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      

 
 

 โจทย์ข้อที ่1     ต้นไม้ต้นหนึ่งทอดเงายาว 40 เมตร แนวของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดปลายของเงา 
 ต้นไม้และยอดต้นไม้ท ามุม 20 องศา กับเงาของต้นไม้ จงหาความสูงของต้นไม้นี้ 

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
.......................................................................................................  
...................................................................................................... . 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know)  

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
วิธีการแก้ปัญหาคือ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................................ ....... 

1. ต้นไม้ต้นหนึ่งทอดเงายาว 40 เมตร  
2. แนวของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดปลายของเงาต้นไม้และ 
    ยอดต้นไม้ท ามุม 20 องศา 
 
 
 
 
ความสูงของต้นไม้ 
 
 
 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ต้องการหา

ความยาวของด้านที่ทราบคา่
 

 

A 

B 

C 
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นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
......................................................................... .............................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
................................................................. ...................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................................ ....... 

ขั้น L  
เราเรียนรู้อะไร 

หรือหาค าตอบที่ได้  
และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
 

ค าตอบท่ีได้ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
วิธีคิด 
.......................................................................................................  
.................................................................................. ..................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................... ............................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

ให้   AC      แทน เงาของต้นไม้ซึ่งยาว 40 เมตร 
      BA C  =  20o 
      BC      แทน ความสูงของต้นไม้ 

ดังนั้น tan 20o  =  BC
    

AC    
 

 

  0.342      BC
    

40
   

     BC           40 x 0.342 
      13.68 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ต้นไม้สูงประมาณ  13.68  เมตร 
 
 
1. วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
2. วิเคราะห์โจทย์ (สิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้, สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ) 
3. ก าหนดอัตราส่วนตรีโกณมิติเพ่ือหาค าตอบ 

   อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =   
ความยาวของด้านที่ต้องการหา

ความยาวของด้านที่ทราบค่า
 

 

4. แทนค่าเพ่ือหาค าตอบ 
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 โจทย์ข้อที ่2     ลูกเสือคนหนึ่งต้องการหาความสูงของเสาธงของโรงเรียน  ถ้าขณะที่เขามองยอด 
 เสาธงมุมเงยจากระดับสายตาไปยังยอดเสาธงมีขนาด 45 องศา เขายืนอยู่ห่าง 
 จากเสาธงเป็นระยะทาง 12 เมตร และความสูงจากพ้ืนดินถึงระดับตาของเขา 
 เป็น 1.5 เมตร อยากทราบว่าเสาธงสูงเท่าใด 

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
..................................................................................................... .. 
.......................................................................................................  

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know)  

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
วิธีการแก้ปัญหาคือ 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
............................................................................................ ........... 
.......................................................................................................  

1. มุมเงยจากระดับสายตาไปยังยอดเสาธงมีขนาด 45 องศา 
2. ลูกเสือยืนอยู่ห่าง จากเสาธงเป็นระยะทาง 12 เมตร 
3. ความสูงจากพ้ืนดินถึงระดับตาของเขา เป็น 1.5 เมตร 
 
 
 
 
ความสูงของเสาธงของโรงเรียน   
 
 
 
 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ต้องการหา

ความยาวของด้านที่ทราบคา่
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นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.................................................................................................... ... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
............................................................................................ ........... 
.......................................................................................................  

ขั้น L  
เราเรียนรู้อะไร 

หรือหาค าตอบที่ได้  
และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
 

ค าตอบท่ีได้ 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
วิธีคิด 
.............................................................................. ......................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
...................................................................... ................................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

ให้  BC      แทน ระยะทางจากลูกเสือถึงเสาธงซึ่งห่าง 12 เมตร 
     AC      แทน ความสูงของเสาธง  
 

ดังนั้น tan 45o  =  AC
    

BC    
 

 

จะได้         1  =  
AC    

12
 

     AC       =  12 
ซ่ึงความสูงจากพ้ืนดินถึงระดับตาของลูกเสือ เป็น 1.5 เมตร 
ดังนั้น  เสาธงของโรงเรียนมีความสูง  =  12 + 1.5  เมตร 

   =  13.5  เมตร 
 
 
 
 
 

 
 
 เสาธงของโรงเรียนมีความสูง  13.5  เมตร 
 
 
1. วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
2. วิเคราะห์โจทย์ (สิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้, สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ) 
3. ก าหนดอัตราส่วนตรีโกณมิติเพ่ือหาค าตอบ 

   อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ต้องการหา

ความยาวของด้านที่ทราบค่า
 

 

4. แทนค่าเพ่ือหาค าตอบ 
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นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

 โจทย์ข้อที ่3     ผู้สังเกตการณ์คนหนึ่งนอนราบอยู่บนยอดตึกซ่ึงสูง  96  เมตร  ก้มมองเห็นฐาน 
 ของตึกอึกตึกหนึ่งซึ่งอยู่ตรงกันข้ามคนละฟากของแม่น้ าเป็นมุม  60 องศา  
 กับระดับที่เขานอนอยู่  อยากทราบว่าแม่น้ ากว้างเท่าใด  ถ้าตึกทั้งสองนั้น  
 อยู่ริมแม่น้ าและแต่ละฟากของแม่น้ ามีทางเท้ากว้าง 1.5 เมตร 

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 

   
 
 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
......................................................................... .............................. 
.......................................................................................................  

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know)  

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
วิธีการแก้ปัญหาคือ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
................................................................ ....................................... 
.......................................................................................................  

1. ผู้สังเกตการณ์คนหนึ่งนอนราบอยู่บนยอดตึกซ่ึงสูง  96  เมตร   
2. ก้มมองเห็นฐาน ของตึกอึกตึกหนึ่งซึ่งอยู่ตรงกันข้าม 
   คนละฟากของแม่น้ าเป็นมุม  60 องศา   
3. แม่น้ ามีทางเท้ากว้าง 1.5 เมตร 
 
 
แม่น้ ามีความกว้างเป็นเท่าใด 
 
 
 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ทราบคา่

ความยาวของด้านที่ต้องการหา
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................ ....................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
........................................................................ ............................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
................................................................ ....................................... 
.......................................................................................................  

ขั้น L  
เราเรียนรู้อะไร 

หรือหาค าตอบที่ได้  
และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
 

ค าตอบท่ีได้ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
วิธีคิด 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.................................................................................................. ..... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................... ............. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

ให้  CD      เป็นระยะระหว่างฐานของตึกทั้งสอง 
     ผู้สังเกตการณ์มองจากจุด  B ไปยังจุด  D  

จากรูป  BC      CD       
และ  AB D  กับ  BD C  เป็นมุมแย้งกัน 
ดังนั้น AB D  =  BD C  =  60o 

จากรูป   BDC 
 

จะได้   tan 60o  =  BC
    

CD    
 

 

จะได้       3   =  
96

CD    
 

      CD      =  
96

 3
 

      CD        
96

1.732
     

     55.43 
ดังนั้นตึกทั้งสองอยู่ห่างกันประมาณ   55. 43  เมตร 
เพราะฉะนั้น  แม่น้ ากว้าง    55.4- – (2 x 1.5)  52.43 
 

 
แม่น้ ากว้างประมาณ  52.42  เมตร 
 
 
1. วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
2. วิเคราะห์โจทย์ (สิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้, สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ) 
3. ก าหนดอัตราส่วนตรีโกณมิติเพ่ือหาค าตอบ 

   อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ทราบค่า

ความยาวของด้านที่ต้องการหา
 

 

4. แทนค่าเพ่ือหาค าตอบ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

 โจทย์ข้อที ่4     พาดบันไดไว้กับก าแพงโดยให้ปลายบันไดตอนบนจดขอบก าแพงพอดี  
 ถ้าบันไดยาว 6.5 เมตร และโคนบันไดอยู่ห่างจากก าแพง  4 เมตร บันไดนี้ 
 ท ามุมกับพ้ืนดินประมาณก่ีองศา และก าแพงนี้สูงประมาณเท่าใด 

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 

 
 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................... ............. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know)  

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
วิธีการแก้ปัญหาคือ 
................................................................................. ...................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  

1. บันไดยาว 6.5 เมตร  
2. โคนบันไดอยู่ห่างจากก าแพง 4 เมตร 
 
 
 
 
1. บันไดนี้ท ามุมกับพ้ืนดินประมาณกี่องศา  
2. ก าแพงสูงประมาณเท่าใด 
 

1. อัตราส่วนตรีโกณมิติที่ต้องการหา = 
ความยาวของด้านท่ีก าหนดให้

ความยาวของด้านท่ีก าหนดให้
 

 

2. อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ต้องการหา

ความยาวของด้านที่ทราบคา่
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
.......................................................................................................  
................................................................................................. ...... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
......................................................................................... .............. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................ ....................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  

ขั้น L  
เราเรียนรู้อะไร 

หรือหาค าตอบที่ได้  
และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
 

ค าตอบท่ีได้ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
วิธีคิด 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.................................................................................................. ..... 

จากรูป  AB      แทน บันไดยาว  6.5  เมตร  
 AC      แทน ระยะห่างจากโคนบันไดถึงก าแพง 4 เมตร  

BC      แทน ความสูงของก าแพง 
 

ดังนั้น cos   =  
AC    

AB    
 

 

จะได้ cos   =  
4

6.5
 

cos     0.615 

cos      cos 52o   

           52o   
 

และ  sin 52o  =  BC
    

AB    
              หรือ  tan 52o  =  

BC    

AC    
       

       0.788    
BC   

6.5
          1.280     

BC   

4
 

 

          BC         0.788 x 6.5                BC         1.280 x 4 
          5.12                      5.12 
 

 

1. บันไดนี้ท ามุมกับพ้ืนดินประมาณ  52  องศา  
2. ก าแพงสูงประมาณ  5.12  เมตร 
 
1. วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
2. วิเคราะห์โจทย์ (สิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้, สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ) 
3. ก าหนดอัตราส่วนตรีโกณมิติเพ่ือหาค าตอบ 

   อัตราส่วนตรีโกณมิติที่ต้องการหา = 
ความยาวของด้านท่ีก าหนดให้

ความยาวของด้านท่ีก าหนดให้
 

 

   อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ต้องการหา

ความยาวของด้านที่ทราบค่า
 

 

4. แทนค่าเพ่ือหาค าตอบ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

เฉลยกิจกรรมเทคนิค  KWDL ที่ 6.2 
เร่ือง การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา  

 
 

 โจทย์ข้อที ่1     หลังจากยิงจรวดขึ้นไปในแนวดิ่งได้ 15 วินาที ผู้สังเกตการณ์บนพ้ืนดิน ณ จุดซึ่ง 
 ห่างจากฐานยิงจรวด 1.5 กิโลเมตร มองเห็นจรวดล านั้นท ามุม 78o กับพ้ืนดินพอดี  
 อยากทราบว่าในขณะนั้นจรวดอยู่ห่างจากผู้สังเกตการณ์เท่าใด  

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
 
 
 
 

 
 

 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
..................................................................................... .................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know)  

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
วิธีการแก้ปัญหาคือ 
............................................................................ ........................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 

1. ผู้สังเกตการณ์บนพ้ืนดิน ณ จุดซึ่งห่างจากฐานยิงจรวด  
    1.5 กิโลเมตร 
2. มองเห็นจรวดท ามุม 78o  กับพ้ืนดิน 
 
 
 
 
จรวดอยู่ห่างจากผู้สังเกตการณ์เท่าใด 
 
 
 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ต้องการหา

ความยาวของด้านที่ทราบคา่
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
............................................................................................ ........... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.................................................................................... ................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
............................................................................ ........................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 

ขั้น L  
เราเรียนรู้อะไร 

หรือหาค าตอบที่ได้  
และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
 

ค าตอบท่ีได้ 
...................................................................... ................................. 
.......................................................................................................  
วิธีคิด 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
...................................................................................................... . 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  

ให้  ผู้สังเกตการณ์อยู่ที่จุด  A  

จากรูป   ABC 
 

จะได้   tan 78o  =    BC
    

AB

   
 

 

จะได้  4.705        BC
    

1.5
 

      BC           1.5 x 4.705 
      BC           7.06 

 
 
 
 
 
 
 
 

จรวดอยู่ห่างจากผู้สังเกตการณ์  7.06  กิโลเมตร 
 
 
1. วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
2. วิเคราะห์โจทย์ (สิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้, สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ) 
3. ก าหนดอัตราส่วนตรีโกณมิติเพ่ือหาค าตอบ 

   อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ต้องการหา

ความยาวของด้านที่ทราบค่า
 

 

4. แทนค่าเพ่ือหาค าตอบ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

 โจทย์ข้อที ่2     ถ้ามุมเงยของสายตาของแมวที่มองนกซึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้มีขนาด  39  องศา   
 และแมวอยู่ห่างจากโคนต้นไม้  16 ฟุต  จงหาระยะห่างระหว่างแมวตัวนี้กับนก 
 ที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ 

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.................................................................................................... ... 

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know)  

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
วิธีการแก้ปัญหาคือ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
........................................................................................... ............ 

1. มุมเงยของสายตาของแมวที่มองนกซ่ึงเกาะอยู่บนกิ่งไม้ 
   มีขนาด  39  องศา   
2. แมวอยู่ห่างจากโคนต้นไม้  16 ฟุต   
 
 
 
ระยะห่างระหว่างแมวตัวนี้กับนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ 
 
 
 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ทราบคา่

ความยาวของด้านที่ต้องการหา
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
........................................................... ............................................ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
................................................................................................... .... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
........................................................................................... ............ 

ขั้น L  
เราเรียนรู้อะไร 

หรือหาค าตอบที่ได้  
และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
 

ค าตอบท่ีได้ 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
วิธีคิด 
.......................................................................................................  
............................................................................. .......................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
..................................................................... .................................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

ให้  แมวอยู่ท่ีจุด  A   และนกอยู่ที่จุด  B 

จากรูป   ABC 
 

จะได้   cos 39o  =    
AC    

AB    
 

 

จะได้  0.777        
16

AB    
 

 

      AB           
16

0.777
 

      AB           20.59 

 
 
 
 
 

 
 
 

ระยะห่างระหว่างแมวกับนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้  20.59 ฟุต 
 
 
1. วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
2. วิเคราะห์โจทย์ (สิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้, สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ) 
3. ก าหนดอัตราส่วนตรีโกณมิติเพ่ือหาค าตอบ 

   อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ทราบค่า

ความยาวของด้านที่ต้องการหา
 

 

4. แทนค่าเพ่ือหาค าตอบ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

 โจทย์ข้อที ่3      ปณชัยยืนอยู่ที่จุด  A มุมยกข้ึนของเจดีย์เท่ากับ 30 องศา  ครั้นเขาเดินเข้าไป 
 ใกล้เจดีย์อีก 10 เมตร ปรากฏว่ามุมยกข้ึนของยอดเจดีย์เท่ากับ 45 องศา  
 จงหาความสูงของเจดีย์  

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้   
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
...................................................................... ................................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.............................................................. ......................................... 

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know)  

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
................................................................................ ....................... 
.......................................................................................................  
วิธีการแก้ปัญหาคือ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 

1. ปณชัยยืนอยู่ที่จุด A   
2. มมุยกขึ้นของเจดีย์เท่ากับ 30 องศา ณ จุด A 
3. ปณชัยเดินเข้าไปใกล้เจดีย์อีก 10 เมตร  ปรากฏว่า 
   มุมยกข้ึนของยอดเจดีย์เท่ากับ 45 องศา 
 
 
 
ความสูงของเจดีย์ 
 
 
 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ต้องการหา

ความยาวของด้านที่ทราบคา่
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
............................................................................. .......................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
..................................................................... .................................. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
............................................................. .......................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 

ขั้น L  
เราเรียนรู้อะไร 

หรือหาค าตอบที่ได้  
และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
 

ค าตอบท่ีได้ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
วิธีคิด 
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
....................................................................................... ................ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
............................................................................... ........................ 
.......................................................................................................  

ให้  BC      เป็นความสูงของเจดีย์ 
จากรูป   BD      =  BC     

ใน   ABC   
 

จะได้   tan 30o  =    
BC    

AB    
 

 

จะได้    
1

 3
        

BC    

BD     : DA     
 

   
1

 3
        

BC    

BC     : 10
 

 

        BC     + 10     BC     3 
      10     BC     3 – BC     
      10     BC    ( 3 – 1) 
      BC          

10

 3 ;1
 

    
10

1.732  ;1
 

 

    13.66 
 
 
เจดีย์มีความสูงประมาณ  13.66  เมตร 
 
 
1. วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
2. วิเคราะห์โจทย์ (สิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้, สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ) 
3. ก าหนดอัตราส่วนตรีโกณมิติเพ่ือหาค าตอบ 

   อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ต้องการหา

ความยาวของด้านที่ทราบค่า
 

 

4. แทนค่าเพ่ือหาค าตอบ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

 โจทย์ข้อที ่4     อาคาร ก และอาคาร ข  อยู่ห่างกัน  x  เมตร  ดังรูป  เมื่อมองจากจุด  A  ของ 
 อาคาร ข  มายังอาคาร ก  พบว่า  มุมก้มจะมีขนาด  40  องศา  และถ้ามองจาก 
 จุด B  ของอาคาร ข ไปยังยอดตึกของอาคาร ก พบว่า มุมเงยมีขนาด 55 องศา   
 ถ้าอาคาร ก  สูง  5  เมตร  จงหาความสูงของอาคาร ข 

 

วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL   
 

ขั้น K  
เรารู้อะไร  

หรือโจทย์บอกอะไรบ้าง 
(What we know) 

สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
.......................................................................................................  
........................................................................................... ............ 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 

ขั้น W  
เราต้องการทราบอะไร หรือ
โจทย์ให้หาอะไร มีวิธีการ

อย่างไร ใช้วิธีการอะไรได้บ้าง 
(What we want to know)  

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
วิธีการแก้ปัญหาคือ 
.................................................................................. ..................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 

1. มองจากจุด  A  ของอาคาร ข  มายังอาคาร ก  พบว่า    
   มุมก้มจะมีขนาด  40  องศา   
2. มองจาก จุด B  ของอาคาร ข ไปยังยอดตึกของอาคาร ก  
   พบว่า มุมเงยมีขนาด 55 องศา   
3. อาคาร ก  สูง  5  เมตร   
 
ความสูงของอาคาร ข 
 
 
 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ทราบคา่

ความยาวของด้านที่ต้องการหา
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขั้น D  
เราท าอะไร อย่างไร หรือ
ด าเนินตามกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไร 
(What we do to find out)  

แสดงวิธีการแก้ปัญหา 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.................................................................................................. ..... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................... ............. 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.................................................................................. ..................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 

ขั้น L  
เราเรียนรู้อะไร 

หรือหาค าตอบที่ได้  
และบอกวิธีคิดค าตอบอย่างไร 

(What we learned)  
 

ค าตอบท่ีได้ 
............................................................................ ........................... 
.......................................................................................................  
วิธีคิด 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  

ให้  AB      แทนความสูงของอาคาร ข 
     FC      แทนความสูงของอาคาร ก  ซึ่งเท่ากับ  5  เมตร 

จากรูป  EA      CD      จะได้  EA C  =  AC D   =  40o 

และ     FB      CD       จะได้  FB C  =  BC D   =  55o 

จาก   BCD  มีมุม  CD B เป็นมุมฉาก   
 

จะได้   tan 55o  =    
BD    

CD    
 

 

จะได้   1.428       
5

CD
 

    CD            
5

1.428
       3.50   

จาก   ACD  มีมุม  AD C  เป็นมุมฉาก   
 

จะได้   tan 40o  =    
AD     

CD    
 

 

จะได้  0.839        
AD     

3.50
 

    AD            3.50 x 0.839     2.94 
ดังนั้น  อาคาร ข  สูง    5 + 2.94      7.94 

 

 

อาคาร ข  มีความสูงประมาณ  7.94  เมตร 
 
 
1. วาดรูปจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
2. วิเคราะห์โจทย์ (สิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้, สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ) 
3. ก าหนดอัตราส่วนตรีโกณมิติเพ่ือหาค าตอบ 

   อัตราส่วนตรีโกณมิติ  =  
ความยาวของด้านที่ทราบค่า

ความยาวของด้านที่ต้องการหา
 

 

4. แทนค่าเพ่ือหาค าตอบ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 6  
เร่ือง การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวเลือก 
ข้อ 

ก. ข. ค. ง. 

1.    X 
2. X    
3.   X  
4.  X   
5.   X  
6.  X   
7.  X   
8.   X  
9. X    
10.    X 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ชุดที่ 6 การน าอัตราสว่นตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา      
 

  
นางปราณี  มิตรยง   ครูช านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

แบบบันทึกสรุปคะแนน 

 
ชื่อ – สกุล...............................................................................  ชั้น ม.5/...........  เลขที่................. 

 

รายการ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

แบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 6 
เรื่อง การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา                                                  

10   

กิจกรรมเทคนิค KWDL  ที่ 6.1 40   

กิจกรรมเทคนิค KWDL  ที่ 6.2 40   

แบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 6 
เรื่อง การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา                                                  

10   

การพัฒนาจากแบบทดสอบก่อนเรียน  
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