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The purposes of this research were to study the learning achievement of the
students, their proof abilities and the relationship between learning achievement and
proof abilities in parallel lines topics after being taught using The Constructivist Learning
Model (CLM). The target group was 40 Mathayomsuksa II students chosen by the
cluster sampling technique in the second semester of the 2019 academic year at
Sri Ayudhya School. The experimental instruments were lesson plans, a learning
achievement test, and a test of proof abilities. The duration of the research was 12
periods, at 50 minutes each. The data obtained was analyzed using basic statistics, a
Z-test for population proportion, and a Pearson correlation test. The findings of this
research were as follows: (1) the learning achievement of the students who passed the
criteria of 60% with a statistical significance at the level of .05; (2) the proof abilities of
the students passed the criteria of 60% of all of the students with a statistical
significance of .05; and (3) the learning achievement of the students and proof abilities
positively related at a high level with a statistical significance at a level of .05.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การศึกษาถือเป็ นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศ ช่วยให้เกิดการพัฒนาทัง้ บุคคล
สังคม และประเทศชาติ การพัฒ นาเทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ ช่วยแก้ปัญ หาในสิ่งต่าง ๆ
ดัง พระบรมราโชวาทที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พ ลอดุล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่ทรงได้เคยพระราชทานแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา ณ วิทยาลัย
วิช าการศึกษามหาสารคาม เมื่ อวันจันทร์ท่ี 26 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2516 ว่า “...จุดประสงค์ของ
การศึกษานั้น คือการแนะนาส่งเสริม ให้บุคคลมี ค วามเจริญ งอกงามในการเรียนรู ้ การคิดอ่าน
การกระทา และให้ส ามารถนาเอาคุณ สมบัติทงั้ ปวงที่มี อยู่ในตัวออกมาใช้ประโยชน์ เกื อ้ กูลตน
เกือ้ กูลผูอ้ ่ืน เพื่อให้อยู่ร่วมกันเป็ นสังคมเป็ นประเทศได้...” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, บทนา)
สอดคล้องกับพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
(ฝ่ ายวิชาการ สานักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556, น. 3) ได้ระบุไว้ว่า การศึกษาเป็ นกระบวนการเรียนรู ้
เพื่อทาให้เกิดความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็ นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่รว่ มกับผูอ้ ่ืนได้อย่างมีความสุข นอกจากนี ้ Ken (2009, P.
41) กล่าวว่า “การศึกษาจะช่วยพัฒนาเยาวชนของชาติให้เข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 และเป็ นการ
เตรียมความพร้อมให้นกั เรียนรูจ้ กั คิด เรียนรู ้ ทางาน แก้ปัญหา สื่อสาร และร่วมมือทางานได้อย่าง
มีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต”
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดให้คณิ ตศาสตร์
เป็ นกลุ่มสาระการเรียนรูห้ นึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อ ความสาเร็จในการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทาให้
มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ แก้ปัญหา และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็ นเครื่องมื อในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2560, น. 10) คณิ ตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การดาเนินชีวิตช่วยพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตให้ดีขึน้ และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่ืนได้อย่างมีความสุข
ดังที่ ปานทอง กุลนาถศิริ, เชอรี่ อยู่ดี, and สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2555, น. 12) ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชน (Mathematics for All) เป็ นการจัด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคนให้เป็ นทรัพ ยากรที่ มี ค่ า

2
มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพื่อจะได้เป็ นกาลังของชาติ (Man Power) ช่วยเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต
ให้สงบสุข มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีท่ีเจริญรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้ นอกจากนีค้ ณิตศาสตร์ยงั ช่วยพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการสื่อสารในชีวิตประจาวัน (National Council of Teachers of
Mathematics, 2000, pp. 279-283) ด้วยเหตุนีค้ ณิ ตศาสตร์จึงเป็ นวิช าที่ส าคัญ ที่จ ะช่วยพัฒ นา
มนุษย์ให้สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นโลกปัจจุบนั ได้
เรขาคณิ ตเป็ นแขนงหนึ่งของวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่งมี การศึกษามาอย่างยาวนานตัง้ แต่
ในยุคของบาบิโลน จนเริ่มแพร่หลายในยุคของยุคลิด แห่งอเล็กซานเดรีย (Euclid of Alexandria,
ประมาณ 325–270 ปี ก่ อ นคริส ต์ศัก ราช) โปรคลุส (Proclus, ค.ศ. 410–485) ได้เล่ า เรื่ อ งราว
เกี่ยวกับยุคลิดในหนังสือ Eudemian Summary ว่า “เมื่อยุคลิดได้เป็ นพระอาจารย์วิชาเรขาคณิ ต
ในพระเจ้าทอเลมีท่ี 1 พระองค์มีรบั สั่งถามยุคลิดว่า ‘มีทางลัดสาหรับการเรียนวิชาเรขาคณิตไหม?’
ยุค ลิ ด ทู ล ตอบว่ า ‘ไม่ มี ล าดพระบาทส าหรับ การเรี ย นเรขาคณิ ต ’ (There is no royal road to
geometry.)” กล่าวคือ การศึกษาวิชาเรขาคณิตไม่ใช่ส่ิงที่สะดวกสบายและทาได้ง่าย ๆ ยุคลิดได้
เขี ย นหนัง สื อ ที่ ส าคัญ คื อ อิ ลิ เมนต์ (Elements) ทั้ง หมด 13 เล่ ม โดยหนัง สื อ ดัง กล่ า วเที ย บ
ความสาคัญได้กบั คัมภีรไ์ บเบิลของศาสนาคริสต์ (ช่อเอือ้ ง อุทิตะสาร, 2560, น. 3) ถือได้วา่ หนังสือ
เล่ม นี เ้ ป็ น หนัง สื อ ส าคัญ ที่ ท าให้เกิ ดการศึก ษาทางด้านเรขาคณิ ต ขึน้ มามากมาย แล ะถื อ เป็ น
หนังสือสาคัญ ที่ เป็ นรากฐานของเนื อ้ หาสาระการวัดและเรขาคณิ ตในหลักสูตรปั จจุบัน (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา & สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2552, น. 153)
หลัก สูต รปั จ จุบัน ก าหนดให้ เรขาคณิ ต เป็ น ส่ว นหนึ่ง ในสาระการวัด และเรขาคณิ ต ที่
นักเรียนต้องเรียนตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561, น. 5-6) ระบุสาเหตุในการปรับปรุ งหลักสูตรใหม่ว่าเป็ นผล
มาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (Ordinary National Educational Test:
O-NET) ที่ บ่ง ชี ้ว่า นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ของผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ต่ ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็ นมาตรฐานขัน้ ต่ าที่ กาหนดไว้ เมื่ อพิจารณาแยกตามสาระ
พบว่าสาระเรขาคณิ ต ในปี พ.ศ. 2560 มี คะแนนเฉลี่ย 27.50 และปี พ.ศ. 2561 มี คะแนนเฉลี่ ย
42.78 ซึ่ง ต่ า กว่ามาตรฐานขั้น ต่ าที่ ก าหนดไว้เช่น กัน (สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ
(องค์ก ารมหาชน), 2558, น. 20; 2562, น. 6) นอกจากนี ้ใ นระดับ นานาชาติ ผลการประเมิ น
การเรี ย นรู ้ค ณิ ตศาสตร์ข องผู้ เ รี ย นในโครงการ Trends in International Mathematics and
Science Study (TIMSS) ค.ศ. 2011 และ ค.ศ. 2015 โดย International Association for the
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Evaluation of Educational Achievement (IEA) บ่ ง ชี ้ว่ า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ของ
ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ทงั้ ในด้านเนือ้ หาและพฤติกรรมการเรียนรู อ้ ยู่ในระดับต่า
(Low International Benchmark) โดยในสาระเรขาคณิต ปี ค.ศ. 2011 มีคะแนนเฉลี่ย 415 ซึ่งเป็ น
สาระที่มีคะแนนต่าที่สุด เมื่อเทียบกับสาระอื่น ๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ และปี ค.ศ. 2015 มีคะแนน
เฉลี่ย 429 ซึ่งเป็ นสาระที่มีคะแนนต่าสุดรองจากสาระข้อมูลและโอกาส จากผลการสอบ TIMSS
ทัง้ 2 ปี พบว่าคะแนนเฉลี่ยในสาระเรขาคณิ ตของประเทศไทยกับทุกประเทศมีผลต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560a, น. 114; 2560b,
น. 36) เมื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น O-NET และ TIMSS ที่ ก ล่ า วไปข้า งต้น แสดงให้เห็ น ว่ า
การจัดการเรียนรูใ้ นสาระเรขาคณิตยังไม่สามารถพัฒนาให้นกั เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่ตงั้ ไว้
สาหรับเรื่อง เส้นขนาน ถือว่าเป็ นเนือ้ หาในเรขาคณิ ตที่สาคัญ เนื่องจากเป็ นพืน้ ฐานใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับสูง (งามพร้อม อ่อนบัวขาว & หล้า ภวภูตานนท์, 2557, น.
228) แต่จากการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยงั มีปัญหาในเรื่องนี ้ เนื่ องจากเป็ นเนือ้ หาที่คอ่ นข้าง
เป็ นนามธรรม และมี ทฤษฎี ท่ี เกี่ ยวข้องมาก โดยครู ส่วนใหญ่ จะสอนเรื่องนี ด้ ว้ ยการให้นักเรียน
ท่องจ าทฤษฎี จึงท าให้นักเรียนเกิ ดการเรียนรู โ้ ดยปราศจากความเข้าใจ ทาให้ผ ลสัม ฤทธิ์ ทาง
การเรียนในเรื่องนีต้ ่ ากว่าเรื่องอื่น ๆ (ทวี ไวยมิตรา, 2555, น. 72) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2546, น. 62) ที่พบว่านักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 มีมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนใน
เรื่อง เส้นขนาน จึงส่งผลให้นักเรียนมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ ควร นอกจากนี น้ ักเรียน
ไม่สามารถนาความรู ้ และทฤษฎีตา่ ง ๆ ในบทนี ้ ไปใช้แก้ปัญหา และพิสจู น์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องได้
โดย เยาวเรศ สิ ง หนัน ท์ (2533, น. 3) อัม พร ม้า คนอง (2558, น. 67) และเสฎฐวุฒิ เพ็ ง เจริญ
(2561, น. 11-12) เห็นตรงกัน ว่าการพิสูจน์ถือเป็ นหัวใจของการเรียนเรขาคณิ ต และการพิสูจ น์
ถื อเป็ น รากฐานส าคัญ ในการให้เหตุผล ครู ควรฝึ กให้นักเรียนพิ สูจ น์อย่างไม่เป็ น ทางการก่อ น
แล้วจึงนาไปสู่การพิสูจน์ท่ีรดั กุมมากขึน้ แต่จากงานวิจยั ของ Senk (1985, pp. 448-456) ได้ระบุ
ว่า ปั จจุบนั การพิสูจ น์ถือเป็ นเรื่องยากสาหรับนักเรียน เพราะครูให้นักเรียนฝึ กฝนการพิสูจน์นอ้ ย
เน้นในด้านการคานวณมากกว่า ดังนัน้ การจัดการเรียนรู ใ้ นเรื่องนี จ้ ึงควรเน้นให้นกั เรียนสามารถ
พิสจู น์ทฤษฎีบทต่าง ๆ ได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น การจัดการเรียนรู ใ้ นเรื่อง เส้นขนาน นักเรียนควรจะต้ องเข้าใจถึง
ที่ ม าของทฤษฎี ต่าง ๆ ซึ่ง จากการค้น คว้าข้อ มูล พบว่ามี ก ารจัด การเรียนรู ท้ ่ี ช่วยให้นักเรียนฝึ ก
การคิด และสร้างความเข้าใจในทฤษฎีตา่ ง ๆ นั่นคือ การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์

4
โดยการจัดการเรียนรู น้ ี จ้ ะเน้นนักเรียนเป็ นส าคัญ ในฐานะเป็ นผู้สร้างความรู ้ โดยนักเรียนต้อง
สามารถเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมหรือประสบการณ์ท่ีติดตัวมาก่อนเข้าด้วยกัน แล้วทาให้เกิดเป็ นความรู ้
ใหม่ ท่ี นัก เรีย นสร้า งขึ น้ (ธนธั ญ ฝี มื อ สาร, 2559, น. 32) ซึ่ง จะท าให้ค วามรู ท้ ่ี นัก เรีย นได้รับ มี
ความหมายมากกว่าความรู ท้ ่ี ครู สอนโดยให้นักเรียนท่องจาทฤษฎี เนื่ องจากการจัดการเรียนรู ้
ในลักษณะนีเ้ ริ่มจากความสนใจและความสงสัยของนักเรียน โดยนักเรียนจะต้องลงมือหาเหตุผล
หรือหลักฐานมาเพื่ อตอบปั ญ หานัน้ จึงทาให้นักเรียนเกิ ดความเข้าใจ และสามารถนาความรู ท้ ่ี
นักเรียนสร้างขึน้ ไปใช้ได้มากกว่าการที่ครู สอนเนือ้ หานัน้ โดยตรง (ทิศนา แขมมณี , 2561, น. 9091; สุมาลี ชัยเจริญ, 2557, น. 132-133)
ในปี ค.ศ. 1991 Yager ได้ตีพิ มพ์บทความทางวิชาการเกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู ต้ าม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ โดยอธิ บายว่า การเรียนรู ต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็ น การเรียนรู ท้ ่ี
นักเรียนแต่ละคนจะต้องรวบรวมความคิดและประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เพื่อที่จะเรียนรู ใ้ นสิ่งใหม่
โดยแนวคิดนีเ้ ชื่อว่าความรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้ก็ตอ่ เมื่อนักเรียนเป็ นผูส้ ร้างด้วยตนเอง ไม่สามารถถ่ายทอด
จากคนหนึ่ง ไปสู่อีก คนหนึ่งได้ แต่ค วามรู เ้ กิ ดจากที่ นัก เรีย นมี ความตั้ ง ใจที่ จ ะเรีย นรู แ้ ละสร้า ง
ความหมายให้กับความรู ท้ ่ีได้รบั เมื่อนักเรียนสร้างความรู ข้ ึน้ มานักเรียนจะเกิดความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ Yager จึงนาเสนอแนวการจัดการ
เรียนรู ต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เรียกว่า “The Constructivist Learning Model (CLM)” ซึ่งให้
ความสาคัญกับการสร้างความรูข้ องนักเรียน และมีการกาหนดขัน้ ตอนการสอนอย่างชัดเจนเป็ น
ขัน้ ๆ (Yager, 1991, p. 55) ในเวลาต่อมาแนวคิดนีไ้ ด้แพร่หลายไปยังหลายประเทศ โดยเฉพาะ
การจัดการเรียนรู ใ้ นรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ซึ่งมีงานวิจัยทัง้ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศที่ ตี พิ ม พ์เพื่ อ ยื น ยัน ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการสอนตามแนวคิด นี ้ (Qarareh, 2016;
กาญจนา ชุนบุญ มา, 2551; วันซัลมา ปานากาเซ็ง , อภิ สิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ,์ & รักพร ดอกจันทร์,
2561)
จากการศึก ษาผลของการจัด การเรีย นรู โ้ ดยใช้รูป แบบ The Constructivist Learning
Model (CLM) จากงานวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จในการนา
รู ปแบบการจัดการเรียนรู น้ ี ม้ าเพื่ อพัฒ นาความสามารถและผลสัม ฤทธิ์ ของนักเรียน ด้วยเหตุนี ้
ผูว้ ิจัยจึงมี ความสนใจที่ จะศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง
เส้ น ขน าน ของนั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยม ศึ ก ษ าปี ที่ 2 ที่ ผ่ า น การจั ด การเรี ย น รู ้ ต าม แน วคิ ด
The Constructivist Learning Model (CLM) เพื่ อ เป็ นแนวทางในการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ แ ละ
ความสามารถในการพิสจู น์ของนักเรียนในอนาคต
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุง่ หมายไว้ ดังนี ้
1. เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2 หลังจากได้รบั การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2 หลังจากได้รบั การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
พิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ท่ี 2 หลังจากได้รบั การจัดการเรียนรู ต้ าม
แนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้แ นวทางในการจัด การเรีย นรู ต้ ามแนวคิ ด The Constructivist Learning Model
(CLM) ซึ่งถือเป็ นการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยเป็ นผูส้ ร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
และยัง สอดคล้อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ที่ เน้ น ให้ นั ก เรี ย นได้มี ส่ ว นร่ว มใน
กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกับครู
2. เป็ นแนวทางในการพั ฒ นา และสร้า งกิ จ กรรมตามแนวคิ ด The Constructivist
Learning Model (CLM) สาหรับครู นักวิจัย หรือผูท้ ่ีสนใจ สามารถนาแนวคิดไปประยุกต์ใช้เพื่ อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการพิสูจน์ และความสามารถในด้านอื่น ๆ ของ
นักเรียนได้
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิ จัย ครัง้ นี เ้ ป็ น นักเรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 2 ห้อ งเรีย นปกติ
ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2562 โรงเรี ย นศรี อ ยุ ธ ยา ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ฯ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จานวน 8 ห้องเรียน ซึ่งมีนกั เรียนจานวน 332 คน
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ห้อง 7 ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึ ก ษา 2562 โรงเรี ย นศรี อ ยุ ธ ยา ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ฯ แขวงถนนพญ าไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร จานวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนจานวน 40 คน นักเรียนเหล่านีไ้ ด้มาจากการ
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เลื อ กตัว อย่ า งแบบกลุ่ ม (Cluster sampling) ซึ่ ง โรงเรี ย นได้จัด นั ก เรี ย นแต่ ล ะห้อ งแบบคละ
ความสามารถของนักเรียนที่มีผลการเรียนแบบเก่ง ปานกลาง และอ่อน
เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจัย
เนือ้ หาที่ใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นเนือ้ หาในสาระการเรียนรู ้ เรื่อง เส้นขนาน รายวิชา
คณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับ ปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื ้น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ประกอบด้ว ย
แผนการจัดการเรียนรูท้ งั้ หมด 10 แผน ดังนี ้
หน่วยที่ 1 เส้นขนานและมุมภายใน
แผนที่ 1 เรื่อง การขนานกันของเส้นตรง จานวน 1 แผน
แผนที่ 2 - 3 เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน จานวน 2 แผน
หน่วยที่ 2 เส้นขนานและมุมแย้ง
แผนที่ 4 - 5 เรื่อง เส้นขนานและมุมแย้ง
จานวน 2 แผน
หน่วยที่ 3 เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
แผนที่ 6 - 7 เรื่อง เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
จานวน 2 แผน
หน่วยที่ 4 เส้นขนานและรู ปสามเหลี่ยม
แผนที่ 8 - 10 เรื่อง เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม
จานวน 3 แผน
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในงานวิจัย
การดาเนินการทดลองเป็ นช่วงภาคเรียนที่ 2 ของปี การศึกษา 2562 ใช้เวลาทดลอง
รวมเวลาที่ใช้ในการทาแบบทดสอบแล้วทัง้ หมด 12 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใช้เวลาเรียนในคาบ
เรีย นปกติ แบ่ง เป็ น คาบในการจัด การเรีย นรู ต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model
(CLM) จานวน 10 คาบ คาบในการทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน จานวน 1
คาบ และคาบในการทาแบบวัดความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน จานวน 1 คาบ
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
ตัวแปรตาม :
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
2. ความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน หมายถึง คะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการประยุกต์ความรู ้
ในเรื่อง เส้นขนาน และความรูพ้ ืน้ ฐานเพื่อใช้แก้โจทย์ท่ีกาหนด
2. แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง เส้ นขนาน หมายถึง แบบทดสอบ เรื่อง
เส้นขนาน สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ เพื่อใช้วดั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังจากที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด The Constructivist Learning Model
(CLM) โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบชนิดเติมคาตอบ จานวน 10 ข้อ
3. ความสามารถในการพิ สู จ น์ เรื่ อ ง เส้ น ขนาน หมายถึ ง คะแนนจากแบบวัด
ความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการนา
บทนิยาม สัจพจน์ ทฤษฎี บททางเรขาคณิต หรือข้อมูลที่กาหนดให้ท่ีเกี่ ยวข้องกับเรื่อง เส้นขนาน
มาใช้ในการให้เหตุผลอย่างเป็ นขัน้ ตอน เพื่อให้บรรลุหรือแก้โจทย์ท่ีกาหนดให้ได้ โดยแบ่งพิจารณา
เป็ นความสามารถใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี ้
1) ระบุส่ิ งที่ โจทย์กาหนด และเขี ยนภาพประกอบให้ส อดคล้องกับ เงื่ อนไขที่ โจทย์
กาหนด
2) ระบุส่งิ ที่ตอ้ งการพิสจู น์
3) เขียนแสดงการพิสจู น์
4) เขียนสรุปการพิสจู น์
4. แบบวั ด ความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อ ง เส้ นขนาน หมายถึง แบบทดสอบที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึน้ เพื่อใช้วดั ความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2 หลังจากที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เติมคาตอบ
จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 เขียนแสดงการพิสจู น์โดยละเอียด
จานวน 2 ข้อ
5. การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning Model (CLM)
หมายถึง การจัดการเรียนรู ท้ ่ีนักเรียนมีบทบาทในการสร้างความรู ด้ ว้ ยตนเอง โดยครู มีหน้าที่จัด
บริบทให้เหมาะสมในการสร้างความรู ข้ องนักเรียน เพื่ อให้นักเรียนสร้างความรู ใ้ หม่ขึน้ มา และ
ส าม ารถ น าค วาม รู ้ นั้ น ไป ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก ารแ ก้ ปั ญ ห าต่ า ง ๆ ได้ โด ย แ บ่ งก ารจั ด
การเรียนรูเ้ ป็ น 4 ขัน้ ตอน ตามแนวคิดของ Yager (1991, p. 55) ดังนี ้
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ขัน้ ที่ 1 ขั้นชักชวน เป็ นขั้น ที่ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู ใ้ ห้แก่นักเรียน โดยการใช้
กิจกรรม หรือการตัง้ ปัญหาเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรียนได้คดิ สังเกตสิ่งต่าง ๆ เกิดความสงสัย ตัง้ คาถาม
และพิจารณาคาตอบที่เป็ นไปได้ นอกจากนีอ้ าจเป็ นการชีใ้ ห้เห็นถึงความสาคัญ และประโยชน์
ของเนื อ้ หาที่ เรีย น เพื่ อ ให้นัก เรีย นเกิ ด ความสนใจต้อ งการที่ จ ะเรีย นรู ้ หรือ ต้อ งการที่ จ ะสร้า ง
ข้อความคาดการณ์ทางเรขาคณิต
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ค้นพบ เป็ นขัน้ ที่ให้นกั เรียนได้สารวจ ค้นคว้า หาเหตุผล เพื่อสร้างข้อความ
คาดการณ์ทางเรขาคณิต และพิสจู น์ขอ้ ความคาดการณ์นนั้ ผ่านการทากิจกรรม และกระบวนการ
กลุ่ม ซึ่งนักเรียนจะได้ออกแบบวิธีการค้นหาความรู ้ ร่วมกันวางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าข้อมูล
ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองในการค้นหาคาตอบเพื่อแก้ปัญหาที่สงสัย และนาข้อค้นพบมาอภิปราย
ร่วมกันในกลุ่ม ถึงความถูกต้อง และความสมเหตุสมผลของคาตอบ โดยครู มี บทบาทเป็ นเพี ยง
ผูส้ ง่ เสริมและสนับสนุนการเรียนรูข้ องนักเรียน
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ นาเสนอผลการค้นพบและลงข้อสรุ ป เป็ นขัน้ ที่ นักเรียนนาเสนอความรู ้
วิธี ก ารในการได้ม าซึ่ง ความรู ้ การสร้างข้อ ความคาดการณ์ และแนวทางการพิ สูจ น์ข้อ ความ
คาดการณ์ ที่นกั เรียนค้นพบจากขัน้ ที่ 2 และร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนและครูเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง โดยครูชีใ้ ห้เห็นถึงคาตอบที่เหมาะสมและร่วมกันลงข้อสรุปที่ได้จากการค้นพบ จากนัน้ ครู
เชื่อมโยงความรูท้ ่ีคน้ พบกับความรูเ้ ดิมของนักเรียน
ขั้นที่ 4 ขั้น ประยุกต์ใช้ เป็ นขั้น ที่ ให้นัก เรียนนาความรู ท้ ่ี ค ้นพบ และความรู เ้ ดิม ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการพิสจู น์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ ๆ โดยนักเรียน
จะต้องตัดสินใจเพื่อเลือกใช้ความรู ท้ ่ีเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ และครู สรุปผลที่ได้จากการ
เรียนรู แ้ ละส่งเสริมความคิดเห็นของนักเรียน ให้โอกาสนักเรียนได้ถามคาถามใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
บทเรียน ให้นกั เรียนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการกับเพื่อน เพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
6. เกณฑ์ หมายถึง คะแนนจุดตัดที่กาหนดการผ่านระดับที่ยอมรับได้ โดยการวิจัยใน
ครัง้ นีก้ าหนดเกณฑ์ไว้ ดังนี ้
1) เกณฑ์ส าหรับ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง เส้น ขนาน ใช้เกณฑ์ร ้อ ยละ 60
หมายความว่า นักเรียนที่ได้คะแนนตัง้ แต่รอ้ ยละ 60 ของคะแนนรวมขึน้ ไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
2) เกณฑ์ส าหรับความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน ใช้เกณฑ์รอ้ ยละ 60
หมายความว่า นักเรียนที่ได้คะแนนตัง้ แต่รอ้ ยละ 60 ของคะแนนรวมขึน้ ไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ก า รวิ จั ย ค รั้ ง นี ้ ผู้ วิ จั ย ส น ใจ ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง ก า รจั ด ก า รเรี ย น รู ้ ต า ม แ น ว คิ ด
The Constructivist Learning Model (CLM) ที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากกรอบแนวคิดในการวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้อง และพบว่าการ
จัดการเรียนรู โ้ ดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มีท่ีมาจากทฤษฎี พัฒ นาการทางเชาวน์ปัญญาของ
Piaget และของ Vygotsky (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559, น. 210) โดยนักเรียนมีหน้าที่ในการสร้าง
ความรู ด้ ว้ ยตนเอง ผ่านการลงมื อทา และการมี ป ฏิ สัม พันธ์ทางด้านสัง คมกับผู้อ่ื น โดย Yager
(1991, p. 55) ได้น าแนวคิ ด คอนสตรัค ติ วิ ส ต์ม าสร้า งเป็ น แนวทางการจัด การเรี ย นรู ้ เรีย กว่ า
“The Constructivist Learning Model (CLM)” ซึ่ง จะช่วยให้นักเรีย นได้ส ร้างความรู ด้ ้วยตนเอง
ทาให้ความรู ท้ ่ีได้จ ะมีความหมายมากกว่าความรู ท้ ่ี ครู สอนโดยการบรรยายปกติ เนื่ องจากการ
จัดการเรียนรูใ้ นลักษณะนีเ้ ริ่มจากความสนใจ และความสงสัยของนักเรียน นักเรียนจะต้องลงมือ
หาเหตุผ ล หรือหลักฐานมาเพื่ อตอบปั ญ หานั้น จึงทาให้นักเรียนเกิ ดความเข้าใจ และสามารถ
นาเอาความรูน้ นั้ ไปใช้ได้มากกว่าการที่ครู สอนเนือ้ หานัน้ เลย (ทิศนา แขมมณี , 2561, น. 90-91;
สุมาลี ชัยเจริญ, 2557, น. 132-133)
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ปั ญหาสาคัญของการเรียนเรื่อง เส้นขนาน คือนักเรียนเรียนรู โ้ ดยปราศจากความเข้าใจ
ถึงตัวทฤษฎีบทและสมบัติตา่ ง ๆ ทาให้นกั เรียนไม่สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการแก้ปัญหาได้ (ทวี
ไวยมิ ต รา, 2555, น. 72) ด้วยแนวทางการจัด การเรีย นรู ด้ ัง กล่ าวจะช่ว ยเพิ่ ม ความเข้าใจของ
นักเรียน เนื่องจากนักเรียนจะมีบทบาทในการค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง ทาให้ขอ้ มูลที่นกั เรียนได้รบั
มีความหมายมากกว่าการที่ครู สอนโดยตรง นักเรียนจึงสามารถนาความรู ท้ ่ีคน้ พบไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและการพิสจู น์ตา่ ง ๆ ได้
ด้วยเหตุนี ้ ผูว้ ิจัยจึงเชื่อว่าการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด The Constructivist Learning
Model (CLM) จะส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการพิ สู จ น์ เรื่ อ ง
เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ข้างต้น
สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ตงั้ สมมติฐานไว้ดงั นี ้
1. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning
Model (CLM) มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ผ่านเกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของ
นักเรียนทัง้ หมด
2. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning
Model (CLM) มี ความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน ผ่านเกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไป
ของนักเรียนทัง้ หมด
3. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning
Model (CLM) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการพิสจู น์สมั พันธ์กนั
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความสามารถในการพิ สูจ น์
เรื่ อ ง เส้ น ขนาน ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ผ่ า นการจั ด การเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด
The Constructivist Learning Model (CLM) ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาทฤษฎี เอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง โดยนาเสนอเป็ น 3 ประเด็น ดังนี ้
1. เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ และแนวคิ ด
The Constructivist Learning Model (CLM)
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
1.2 แนวคิดพืน้ ฐานของการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
1.3 แนวการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
1.4 แนวการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
1.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
2. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการพิสูจน์ทางเรขาคณิต
2.1 ความหมายของการพิสจู น์ทางเรขาคณิต
2.2 แนวการเขียนพิสจู น์ทางเรขาคณิต
2.3 แนวการวัดประเมินผลความสามารถในการการพิสจู น์
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูท้ ่ีสง่ ต่อความสามารถในการพิสจู น์
3. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน
3.1 หลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง เส้นขนาน
3.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูเ้ รื่อง เส้นขนาน
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1. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ และแนวคิด The Constructivist
Learning Model (CLM)
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
จากการศึ ก ษา ค้น คว้า เอกสาร และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ความหมายของ
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ได้มีผใู้ ห้ความหมายไว้มากมาย
Yager (1993, p. 145) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า การจั ด การเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิส ต์เป็ นการจัดการเรียนรู ท้ ่ี เปิ ด โอกาสให้นักเรีย นแต่ละคนรวบรวมความคิดและ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เพื่อที่จะเรียนรูใ้ นสิ่งใหม่ โดยแนวคิดนีเ้ ชื่อว่าความรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้ก็ตอ่ เมื่อ
นักเรียนเป็ นผูส้ ร้างด้วยตนเอง ไม่สามารถถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ แต่ความรูจ้ ะเกิด
จากที่นกั เรียนมีความตัง้ ใจที่จะเรียนรูแ้ ละสร้างความหมายให้กบั ความรูท้ ่ีได้รบั เมื่อนักเรียนสร้าง
ความรูข้ นึ ้ มานักเรียนจะเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์
อื่น ๆ ได้
Krogh (1994, p. 556) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า การจั ด การเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิสต์เป็ นการจัดการเรียนรู ท้ ่ี ให้นักเรียนได้พัฒ นาความรู ้ สติปัญ ญา และจริยธรรม
ขึน้ มาด้วยตัวของนักเรียนเอง ซึ่งความรู ท้ ่ี ได้เป็ น ผลมาจากการซึม ซับ ความรู ้ และการปรับ ตัว
จนเกิดเป็ นความรูใ้ หม่
Qarareh (2016, pp. 179-180) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์เป็ นการจัดการเรียนรู ท้ ่ีม่งุ เน้นบทบาทไปที่ตวั นักเรียนในฐานะผูส้ ร้างความรูด้ ว้ ย
ตนเอง นัก เรี ย นจะต้อ งสร้า งความหมายให้กับ ความรู ้ท่ี ไ ด้รับ โดยอาศัย ประสบการณ์ และ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยนักเรียนแต่ละคนอาจมีวิธีการเข้าถึงความรูแ้ ตกต่างกัน ด้วยเหตุนีก้ าร
เรียนรู ต้ ามแนวคิดนีค้ รู จะต้องจัดบริบทให้สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนสร้าง
ความรูไ้ ด้อย่างถูกต้อง
วีณ า ประชากูล (2554, น. 66) ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์เป็ นการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นนักเรียนเป็ นสาคัญ ความรูเ้ ป็ นสิ่งที่นกั เรียนแต่ละคน
สร้างขึน้ เอง ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล หากมีประสบการณ์กับเรื่องนัน้ ๆ มาก
ความรูข้ องบุคคลย่อมทวีพลังการเรียนรูเ้ ช่นกัน
ธนธัญ ฝี มือสาร (2559, น. 32) ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ คือ การจัดการเรียนรู ท้ ่ี เน้นนักเรียนเป็ นสาคัญในฐานะเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ โดย
นักเรียนต้องสามารถเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมหรือประสบการณ์ท่ีตดิ ตัวมาก่อนเข้าด้วยกัน แล้วเกิดเป็ น
ความรูใ้ หม่ท่ีนกั เรียนสร้างขึน้
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เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, น. 66) ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนรู ต้ าม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เป็ นการจัดการเรียนรู ท้ ่ีให้ความสาคัญกับตัวนักเรียนโดยเชื่อว่านักเรียน
สามารถสร้า งความรู ไ้ ด้ด ้ว ยตนเองจากการปฏิ สัม พัน ธ์กั บ บุ ค คลอื่ น และสิ่ ง แวดล้อ มอย่ า ง
กระตือรือร้น โดยครู คอยกระตุน้ จัดสถานการณ์ และสร้างบรรยากาศที่ ส่งเสริม ให้นักเรียนเกิ ด
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
สุม าลี ชัย เจริญ (2557, น. 131-135) ให้ค วามหมายไว้ว่า การจัด การเรีย นรู ต้ าม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เป็ นการจัดการเรียนรูท้ ่ีพฒ
ั นามาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็ นทฤษฎี
ที่ว่าด้วยการสร้างความรูโ้ ดยให้นกั เรียนเป็ นผูล้ งมือกระทาในการสร้างความรู ้ ดังนัน้ เป้าหมายใน
การจัดการเรียนรูจ้ ะมุง่ สนับสนุนการสร้างความรูม้ ากกว่าความพยายามในการถ่ายทอด
ชนาธิป พรกุล (2557, น. 72-73) ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
คอนสตรัค ติ วิ ส ต์ มี ร ากฐานมาจากทฤษฎี พั ฒ นาการทางเชาวน์ปั ญ ญาของ Piaget และ
Vygotsky เป็ นทฤษฎี ท่ีอธิ บายว่าการเรียนรู จ้ ะเกิ ดขึน้ ในบริบทที่นักเรียนสร้างความรู ใ้ นขณะที่
ได้รบั ประสบการณ์ต่าง ๆ และนักเรีย นจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ เมื่อเขารู จ้ กั สิ่งนัน้ ด้วยตนเองอย่าง
ตื่นตัว เขาจะต้องจัดกระทากับข้อมูลใหม่ดว้ ยความรูเ้ ดิมที่มีอยูจ่ นเกิดเป็ นความรูใ้ หม่
ฆนัท ธาตุท อง (2559, น. 81) ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ เป็ นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับนักเรียนในฐานะผูส้ ร้างความรูจ้ ากความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรูค้ วามเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปั ญญาของตน ทัง้ นี ้
โครงสร้างทางปั ญญาเป็ นผลมาจากความพยายามทางความคิด นักเรียนสร้างเสริมความรูผ้ ่าน
กระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง
ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์ (2561, น. 74) ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
คอนสตรัค ติวิส ต์เป็ นกระบวนการที่ ให้ความส าคัญ กับ นักเรียน นักเรียนเป็ นผู้สร้างความรู จ้ าก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรูค้ วามเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยนักเรียนสร้างเสริมความรู ้
ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ครู ไม่สามารถปรับเปลี่ ยนโครงสร้างทางปั ญ ญาของ
นักเรียนได้ แต่ครูสามารถช่วยจัดสภาพการณ์ท่ีทาให้เกิดภาวะไม่สมดุลทางปั ญญาเพื่อให้นกั เรียน
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาด้วยตัวนักเรียนเอง
ส าหรับ งานวิ จั ย นี ้ ผู้วิ จั ย ได้ใ ห้ค วามหมายของการจัด การเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิสต์ หมายถึง การจัดการเรียนรูท้ ่ีนกั เรียนมีบทบาทในการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง โดย
ครู มีหน้าที่จดั บริบทให้เหมาะสมในการสร้างความรู ข้ องนักเรียน เพื่อให้นกั เรียนสร้างความรูใ้ หม่
ขึน้ มา และสามารถนาความรูน้ นั้ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
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1.2 แนวคิดพืน้ ฐานของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
จากการศึกษา ค้นคว้า เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพืน้ ฐานของการ
จัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีผทู้ ่ีศกึ ษาไว้มากมาย
ชนาธิ ป พรกุล (2557, น. 72-73) อธิ บายถึงแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ว่าเป็ นทฤษฎี
ที่มาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของ Piaget และของ Vygotsky โดยเชื่อว่านักเรียน
สร้างความรู ผ้ ่านการทากิ จ กรรมต่าง ๆ ซึ่งเมื่ อเด็ก ได้มี ส่วนร่วมในกิ จ กรรมนั้น เด็กจะเกิ ด การ
ปรับโครงสร้างทางปั ญญาผ่านการคิด การลงมือทา แสดงว่าเด็กสร้างความรู ด้ ว้ ยการมีส่วนร่วม
อย่างตื่นตัวกับสถานการณ์จริงในชีวิต และมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้อม (ทิศนา แขมมณี, 2561, น.
92) นอกจากนีท้ ฤษฎีนีม้ ีความเชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจอย่างถ่องแท้เมื่อเขารูส้ ่งิ นัน้ ด้วยตนเองอย่าง
ตื่นตัว เขาจะต้องจัดกระทากับข้อมูลใหม่ดว้ ยความรูท้ ่ีมีอยู่ และถ้าข้อมูลใหม่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง
กับความรูเ้ ดิมจะเกิดความขัดแย้งขึน้ ในใจ และจะต้องหาทางแก้ไข (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559, น.
210)
จากแนวคิ ด ดั ง กล่ า ว Steffe and Gale (1995, pp. 13-15) จึ ง แบ่ ง รู ป แบบของ
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็ น 3 รูปแบบ
1. Exogenous constructivism มี แ นวคิ ด ว่ า ความรู ้นั้น เป็ นสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นโลก
การสร้า งความรู ้จึ ง เป็ นการสร้า งสิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นโลกอี ก ครั้ง โด ยผ่ า นการจัด การเรี ย นรู ้ การให้
ประสบการณ์ ความรู ท้ ่ี ถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับความจริงที่มี อยู่ในโลก ด้วยเหตุนีแ้ นวคิดนี จ้ ึง
เหมาะกับการสอนที่ครูตอ้ งการให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ตามศาสตร์ท่ีถกู ต้อง
2. Endogenous constructivism มี แนวคิด ว่า การสร้างความรู น้ ั้น ไม่ส ามารถ
เกิดได้จากการสอนประสบการณ์ หรือการมีปฏิสมั พันธ์กบั ข้อมูลโดยตรง แต่ความรูจ้ ะเกิดขึน้ จาก
การพัฒ นาผ่านการท ากิ จ กรรมทางปั ญ ญาที่ เป็ น นามธรรม ด้วยเหตุนี แ้ นวคิด นี จ้ ึง เหมาะกับ
การสอนที่ตอ้ งการให้นกั เรียนพัฒนาความสามารถไปตามลาดับที่สงู ขึน้
3. Dialectical constructivism มี แนวคิดว่า ความรู ไ้ ด้ม ากจากการปฏิ สัม พัน ธ์
ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวเขา ด้วยเหตุนีแ้ นวคิดนีจ้ ึงเหมาะกับการสอนที่ทา้ ทาย
ความคิดของนักเรียน และใช้กระบวนการกลุม่
สุรางค์ โค้วตระกูล (2559, น. 210) อธิบายว่า แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มีพืน้ ฐานมา
จากทฤษฎี พัฒ นาการทางเชาวน์ปัญญาของ Piaget และของ Vygotsky จึงแบ่งรู ปแบบของการ
จัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็ น 2 รูปแบบ คือ
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1. Cognitive constructivism เป็ นทฤษฎี ท่ี มี รากฐานมาจากทฤษฎี พัฒ นาการ
ของ Piaget ทฤษฎี นีถ้ ื อว่านักเรียนเป็ นผู้กระทา (Active) ไม่ใช่ผูร้ บั (Taking in) และเป็ นผูส้ ร้าง
ความรู ข้ ึน้ ในใจเอง ปฏิ สัม พันธ์ทางสังคมย่อมมี ความส าคัญ ในการทาให้เกิ ดความสมดุลทาง
ความคิดขึน้ เป็ นเหตุให้นกั เรียนปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่จนกระทั่ง
เกิดความสมดุลทางความคิด หรือเกิดความรูใ้ หม่ขนึ ้
2. Social constructivism เป็ นทฤษฎี ท่ี มีพื น้ ฐานมาจากทฤษฎี พัฒ นาการของ
Vygotsky ซึ่งถื อว่านักเรียนสร้างความรู ด้ ว้ ยการมี ปฏิ สัมพันธ์ทางด้านสังคมกับผู้อ่ืน ในขณะที่
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองาน ในสภาวะสังคม (Social context) ซึ่งเป็ นตัวแปรที่สาคัญ
และขาดไม่ได้ ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมจะส่งผลให้นกั เรียนสร้างความรูด้ ว้ ยการเปลี่ยนแปลงความ
เข้าใจเดิมให้ถกู ต้องหรือซับซ้อนกว้างขวางขึน้
บุญเลีย้ ง ทุมทอง (2559, น. 56) ได้นาแนวคิดทัง้ สองมาผสมผสานแนวความคิดเพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนรู ้ โดยได้เสนอว่าการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็ นกระบวนการสร้าง
ความรูม้ ากกว่าการรับความรู ้ ฉะนัน้ เป้าหมายหลักของการสอนจึงมุ่งเน้นการสนับสนุนการสร้าง
ความรู ้ม ากกว่า การถ่ า ยทอดหรือ การบอกความรู ้ ซึ่ง การมุ่ ง เน้น การสร้า งความรู ้ใหม่ อ ย่ า ง
เหมาะสมของแต่ล ะบุคคลและสิ่ งแวดล้อมถื อได้ว่ามี ความสาคัญ ในการสร้างความหมายตาม
ความเป็ นจริง มีหลักการที่สาคัญ เกี่ ยวกับการเรียนรู ม้ ุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือกระทาในการสร้าง
ความรู ้ ซึ่งปรากฏแนวคิดที่เป็ นรากฐานสาคัญ ของ Piaget คือ Cognitive constructivism ที่เชื่อ
ว่าควรกระตุน้ ให้นักเรียนเป็ นผูส้ ร้างความรู ด้ ว้ ยตนเองอย่างตื่นตัว โดยการขยายโครงสร้างทาง
ปัญญาผ่านทางประสบการณ์ดว้ ยวิธีการซึมซับ (Assimilation) เข้าสูโ่ ครงสร้างทางปัญญาเป็ นการ
ตี ค วาม หรือ รับ ข้อ มูล จากสิ่ ง แวดล้อ มมาปรับ เข้ากับ โครงสร้า งทางปั ญ ญา และการปรับ ตัว
(Accommodation) ของโครงสร้า งทางปั ญ ญา เป็ นความสามารถในการปรับ โครงสร้า งทาง
ปั ญ ญาให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม โดยการเชื่ อมโยงระหว่างความรู เ้ ดิม และสิ่ งที่ ตอ้ งเรียนใหม่ และ
Social constructivism ของ Vygotsky ที่เน้นให้นกั เรียนได้มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ่ืนผ่านการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ ดังนัน้ การจัดการเรียนรูค้ รูจึงควรนารากฐานของทัง้ สองแนวคิดนีม้ าผสมกันเพื่อ
ช่วยให้การจัดการเรียนรูม้ ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
นอกจากที่แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีพืน้ ฐานมากจากทฤษฎี พฒ
ั นาการทางเชาวน์
ปั ญ ญาของ Piaget และของ Vygotsky อมริน ทร์ อ าพลพงษ์ (2562, น.510-511) ได้ก ล่ า วถึ ง
พัฒนาการของการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ไว้วา่ ทฤษฎีนีเ้ ป็ นทฤษฎีท่ีวา่ ด้วยการ
สร้างความรู ้ มีพฒ
ั นาการมาจากปรัชญาปฏิบตั ินิยม (Pragmatism) ที่นาโดย James และ Dewey
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ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งปรัชญาปฏิบตั ินิยม ยอมรับประสบการณ์และข้อเท็จจริงที่ได้รบั ทาง
ประสาทสัม ผัส แต่ไม่ถือ เอาประสาทสัม ผัส เพี ย งอย่างเดีย วเป็ นบ่อ เกิ ด แห่งความรู ้ และไม่ใช่
ประสบการณ์ ทุก ประสบการณ์ จ ะเป็ น ความรู ้ ความรู ้จ ะเกิ ด ขึน้ เมื่ อ มี ก ารไตร่ต รองเกี่ ย วกั บ
ประสบการณ์นนั้ โดยเมื่อกระบวนการไตร่ตรองเริ่มขึน้ ประสบการณ์ท่ีไม่ได้รูค้ ดิ เหล่านัน้ จะค่อย ๆ
มีความหมายมากยิ่งขึน้ ผูไ้ ตร่ตรองจึงเริ่มที่จะเข้าใจในสิ่งที่ตนกาลังประสบอยูจ่ นก่อให้เกิดความรู ้
ต่าง ๆ (ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์, 2561, น. 74)
เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงกระบวนทั ศ น์เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารหาความรู ้ใ นปรัช ญา
วิ ท ยาศาสตร์ (Philosophy of science) ที่ น าโดย Popper และ Feyerabend ในครึ่ง หลั ง ของ
คริสต์ศตวรรษที่ 20 จากการบุกเบิกของนักจิตวิทยาคนสาคัญ ๆ เช่น Piaget Ausubel และ Kelly
ทาให้ตอ่ มาเกิดการพัฒนาแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ โดยมีนกั การศึกษากลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ เช่น
Driver Bell, Kamil Noddings, Von Glasersfeld, Henderson และ Underhill (ไพจิ ต ร สะดวก
การ, 2543, น. 26)
จากแนวคิดพืน้ ฐานของคอนสตรัคติวิสต์ของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านที่กล่าวไป
ข้างต้น จึงมีการนาแนวคิดเหล่านัน้ ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนรูใ้ นปั จจุบนั โดยสุมาลี ชัยเจริญ
(2557, น. 133-135) ได้สรุปสาระสาคัญของการนาแนวคิดไปใช้ได้ ดังนี ้
1. ความรู ข้ องบุคคลใด คือ โครงสร้างทางปั ญ ญาของบุคคลนั้นที่สร้างขึน้ จาก
ประสบการณ์ในการคลี่คลายสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เป็ นปั ญหา และสามารถนาไปใช้เป็ นพืน้ ฐานใน
การแก้ปัญหาอื่น ๆ ได้
2. นั ก เรี ย นถื อ เป็ นผู้ ส ร้า งความรู ้ด ้ ว ยวิ ธี ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง ต้อ งอาศั ย
ประสบการณ์ท่ีนกั เรียนมีมาอยูเ่ ดิม และความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเอง
3. ครู จะต้องจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยปรับให้นกั เรียนขยายโครงสร้างทางปั ญญา
ของตนเอง โดยครูอาจจะจัดสถานการณ์ท่ีทาให้นกั เรียนเกิดความขัดแย้งทางปั ญญา ซึ่งหมายถึง
การที่นกั เรียนไม่สามารถนาประสบการณ์ ความรูเ้ ดิม หรือโครงสร้างทางปั ญญาที่มีอยู่เดิม มาใช้
แก้ปัญ หาที่พบได้ ด้วยสถานการณ์ดงั กล่าวจะทาให้นักเรียนต้องมีการคิดค้นหรือเสาะแสวงหา
ความรูม้ าเพื่อขจัดความขัดแย้งเหล่านัน้
นอกจากนี ้ สุมาลี กาญจนชาตรี (2546, น. 16) ได้อธิบายถึงการนาแนวคิดเหล่านัน้
ไปปรับใช้กบั การจัดการเรียนรูไ้ ว้วา่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 2 กระบวนการ คือ
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1. การจัดระบบโครงสร้างความรู ้ (Organization) เป็ นกระบวนการที่ บุคคลใช้
รวบรวม จัดระบบ เรียบเรียงประสบการณ์และความคิดของตนเองอย่างอัตโนมัติ และต่อเนื่องเป็ น
ขัน้ ตอน
2. การปรับขยายโครงสร้างความรู ้ (Adaptation) เป็ นกระบวนการปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมที่บคุ คลปฏิสมั พันธ์ดว้ ย ซึ่งการปรับตัวของบุคคลประกอบด้วยกระบวนการที่สาคัญ
2 กระบวนการ คือ
2.1 การกระบวนการดูดซึม (Assimilation) หมายถึง การคัดกรองความรูใ้ หม่
หรือข้อมูลใหม่ท่ีเข้าไปเก็บรวมกับความรู เ้ ดิมที่ มีอยู่ในโครงสร้างทางปั ญญา โดยนักเรียนจะใช้
กระบวนการนีเ้ มื่อข้อมูลที่นกั เรียนได้รบั มีลกั ษณะแตกต่างจากข้อมูลเดิมที่นกั เรียนเคยรูไ้ ม่มากนัก
2.2 กระบวนการปรับ สภาวะ (Accommodation) หมายถึ ง การปรับ หรือ
เปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่เคยมีอยู่แล้วให้เข้ากับข้อมูลใหม่ โดยนักเรียนจะใช้กระบวนการนีเ้ มื่อ
ข้อมูลที่นกั เรียนได้รบั มีลกั ษณะที่ไม่มีความสัมพันธ์และใกล้เคียงกับความรูเ้ ดิม และจาเป็ นต้อง
ปรับความรูค้ วามเข้าใจเดิมให้สอดคล้องกับความรูใ้ หม่ แล้วจึงจัดเก็บในโครงสร้างทางปัญญา
โดยตามแนวคิด ของทฤษฎี นี น้ ัก เรีย นจะได้ลงมื อ ปฏิ บัติด ้วยตนเองในการค้น หา
คาตอบ แก้ปัญหาที่สงสัย หรือขจัดความขัดแย้งทางปั ญญาที่เกิดขึน้ โดยอาศัยกระบวนการดูดซึม
หรือกระบวนการปรับสภาวะ เพื่อทาให้เกิดโครงสร้างทางปั ญญาใหม่ โดยครู มีบทบาทเป็ นเพียง
ผูส้ ง่ เสริมและสนับสนุนการเรียนรูข้ องนักเรียน
ส าหรับ งานวิ จัย นี ้ ผู้วิ จัย ได้ก าหนดรู ป แบบของการจัด การเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิสต์ ตามทฤษฎีของ Piaget และของ Vygotsky ดังนี ้
1. Cognitive constructivism เป็ นทฤษฎี ท่ี มีรากฐานมาจากทฤษฎี ของ Piaget
โดยผูว้ ิจยั จะจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนเกิดการคิด ทาให้นกั เรียนเกิดความสนใจ ความสงสัย
ซึ่งเป็ นภาวะไม่สมดุล ที่เกิ ดจากการเผชิญความไม่สอดคล้องกับความเชื่อเดิม และความรู เ้ ดิม
ไม่ส ามารถแก้ปัญ หาได้ ยัง ส่งผลให้เกิดแรงขับความอยากรู อ้ ยากเห็น เป็ นแรงจูงใจเพื่ อสนอง
แรงขับนัน้
2. Social constructivism เป็ น ทฤษฎี ท่ี มี พื น้ ฐานมาจากทฤษฎี ข อง Vygotsky
โดยผูว้ ิจัยจะจัดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ ห้นักเรียนได้มีปฏิสมั พันธ์กันระหว่างผูอ้ ่ืน (ครู และเพื่อน ๆ)
ผ่านการทางานเป็ นคู่ และการทางานเป็ นกลุม่ เพื่อให้นกั เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
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1.3 แนวการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
จากการศึกษา ค้นคว้า เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับแนวการจัดการเรียนรู ้
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ได้มีผใู้ ห้ความเห็นไว้มากมาย
สุม าลี ชัย เจริญ (2557, น. 133-135) อธิ บ ายถึ ง เงื่ อ นไขในการจัด การเรีย นรู ต้ าม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ โดยสรุปได้ ดังนี ้
1. การจัดการเรียนรู จ้ ะต้องเป็ นกระบวนการลงมื อกระทา (Active process) ที่
เกิดขึน้ ในแต่ละบุคคล
2. ความรู ต้ ่าง ๆ จะถูกสร้างขึน้ ด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้รบั มา
ใหม่รว่ มกับข้อมูลหรือความรูเ้ ดิมที่มีอยู่แล้ว รวมทัง้ ประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการ
เรียนรูข้ องตนเอง ความรูแ้ ละความเชื่อที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล จะขึน้ อยูก่ บั สิ่งแวดล้อมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และประสบการณ์ของนักเรียนจะถูกนามาเป็ นพืน้ ฐานในการตัดสินใจ
และจะมีผลโดยตรงต่อการสร้างความรูใ้ หม่ แนวคิดใหม่ หรือการเรียนรูน้ ่นั เอง
ด้วยเหตุนีก้ ารจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ จึงมีลกั ษณะที่ให้นกั เรียน
สร้างความรูจ้ ากการร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยกระบวนการเรียนรูจ้ ะเริ่มต้นด้วยปั ญหาที่ก่อให้เกิด
ความสงสัย หรื อ ความขัด แย้ง ทางปั ญ ญานั่น คื อ ความรู ้ห รื อ ประสบการณ์ เดิ ม ของนัก เรีย น
ไม่สามารถแก้ปัญหานัน้ ได้ จาเป็ นที่จะต้องหาหลักฐาน แนวคิด หรือหลักการอื่นมาเพื่อช่วยในการ
ขจัดความขัดแย้งทางปัญญา จนก่อให้เกิดการสร้างความรูใ้ หม่ขนึ ้ มา
จากแนวคิด ในการจัด การเรีย นรู ด้ ัง กล่าว Cunningham (1993, pp. 143-144) ได้
เสนอหลักการการออกแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 7 ประการ สาหรับครู ท่ี
ต้องการออกแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ดังนี ้
1. จัดให้มีประสบการณ์ในกระบวนการสร้างความรู ้
2. การสร้างประสบการณ์อย่างลึกซึง้ ในการเข้าถึงแนวคิดที่หลากหลาย
3. การเรียนรู ใ้ นสภาพที่ฝังอยู่ในสภาพที่เป็ นจริงและบริบทการแก้ปัญหาที่ตรง
ตามสภาพจริง
4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ตระหนักของการมีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนรู ้
5. การฝังการเรียนรูล้ งในประสบการณ์ทางสังคม
6. การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้รูปแบบที่หลากหลายในการนาเสนอ
7. การส่งเสริมและสนับสนุนเมตะคอกนิช่นั ในกระบวนการสร้างความรู ้
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ทิ ศ นา แขมมณี (2561, น. 94-96) อธิ บ ายถึ ง หลั ก การทั่ ว ไปในการน าแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิสต์ไปใช้ไว้ดงั นี ้
1. ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผลของการเรียนรู จ้ ะมุ่งเน้นไปที่ กระบวนการ
สร้า งความรู ้ (process of knowledge construction) และการตระหนั ก รู ้ใ นกระบวนการนั้ น
(reflexive awareness of that process) เป้าหมายการเรียนรู จ้ ะต้องมาจากการปฏิ บัติงานจริง
(authentic tasks) ครู จะต้องเป็ นตัวอย่างและฝึ กฝนกระบวนการเรียนรู ใ้ ห้นักเรียนเห็น นักเรียน
จะต้องฝึ กฝนการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
2. เป้า หมายของการสอนจะเปลี่ ย นจากการถ่ า ยทอดให้นัก เรีย นได้รับ สาระ
ความรู ้ ที่ แน่ น อนตายตัว ไปสู่ก ารสาธิ ต กระบวนการแปลและสร้างความหมายที่ ห ลากหลาย
การเรียนรูท้ กั ษะต่าง ๆ จะต้องให้มีประสิทธิภาพถึงขัน้ ทาได้และแก้ปัญหาจริงได้
3. ในการเรีย นการสอน นัก เรีย นจะเป็ น ผู้มี บ ทบาทในการเรีย นรู อ้ ย่า งตื่ น ตัว
(active) นัก เรีย นจะต้อ งเป็ น ผู้จัด กระท ากับ ข้อ มูล หรือ ประสบการณ์ต่าง ๆ และจะต้อ งสร้า ง
ความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง โดยการให้นักเรียนอยู่ในบริบทจริงซึ่งไม่ไ ด้หมายความว่า
นักเรียนจะต้องออกไปยังสถานที่ จริงเสมอไป แต่อาจจัดเป็ นกิ จกรรมที่เปิ ดโอกาสให้นักเรียนมี
ปฏิสัม พันธ์กับสื่อวัสดุ โดยนักเรียนสามารถจัดกระทา ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิด
ลองถูก กับ สิ่ งนั้น ๆ จนเกิ ด เป็ น ความรู ้ ความเข้าใจขึน้ ดังนั้น ความเข้าใจเป็ นสิ่ ง ที่ เกิ ด ขึน้ จาก
กระบวนการคิดการจัดกระทาข้อมูลไม่ได้เกิดขึน้ ได้ง่าย ๆ จากการได้รบั ข้อมูลหรือมีขอ้ มูลเพียง
เท่านัน้
4. ในการจัดการเรียนการสอน ครู จ ะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคม
จริยธรรม (sociomoral) ให้เกิดขึน้ กล่าวคือนักเรียนจะต้องมีโอกาสเรียนรูใ้ นบรรยากาศที่เอือ้ ต่อ
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งทางสังคมถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญของการสร้างความรู ้ เพราะลาพัง
กิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ทงั้ หลายที่ครู จดั ให้ หรือนักเรียนแสวงหามาเพื่อการเรียนรู ้ ไม่เป็ นการ
เพียงพอ ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม การร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดและประสบการณ์
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และบุคคลอื่น ๆ จะช่วยให้การเรียนรู ้ ของนักเรียนว้างขึน้ ซับซ้อนขึน้
และหลากหลายขึน้
5. ในการเรียนการสอน นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรูอ้ ย่างเต็มที่ โดยนักเรียน
จะนาตนเองและควบคุม ตนเองในการเรียนรู ้ เช่น นักเรียนจะเป็ นผู้ เลือกสิ่ งที่ ตอ้ งการเรียนเอง
ตัง้ กฎระเบียบเอง เลือกผูร้ ว่ มงานได้เอง และรับผิดชอบในการดูแลรักษาห้องเรียนร่วมกัน
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6. ในการเรียนการสอนแบบสร้างความรู ้ ครูจะมีบทบาทแตกต่างไปจากเดิม คือ
จากการเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ และควบคุมการเรียนรู ้ เปลี่ยนไปเป็ นการให้ความร่ว มมืออานวย
ความสะดวก และช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู ้ ให้คาปรึกษา แนะนาทัง้ ทางด้านวิชาการ และ
ด้านสังคมแก่นัก เรีย น ดูแลให้ค วามช่วยเหลื อ นักเรีย นที่ มี ปั ญ หา และประเมิ น การเรียนรู ข้ อง
นักเรียน นอกจากนัน้ ครูยงั ต้องมีความเป็ นประชาธิปไตย และมีเหตุผลในการสัมพันธ์กบั นั กเรียน
ด้วย
7. ในการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน เนื่ อ งจากการเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิส ต์นีข้ ึน้ กับความสนใจและการสร้างความหมายที่แตกต่างกันของบุคคล ผลการ
เรียนรูท้ ่ีเกิดขึน้ จึงมีลกั ษณะหลากหลาย ดังนัน้ การประเมินผลจึงจาเป็ นต้องมีลกั ษณะประเมินตาม
จุดมุ่งหมายในลักษณะที่ยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล ควรใช้วิธีการหลากหลายโดยอาศัยบริบท
จริงที่มี
ชัย วัฒ น์ สุท ธิ รัต น์ (2561, น. 76) ได้ให้แ นวทางในการจัด การเรีย นรู ้ต ามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ไว้ดงั นี ้
1. ให้นกั เรียนตัง้ คาถาม แล้วใช้คาถามและความคิดเห็นของนักเรียนในการวาง
แผนการสอน
2. ยอมรับและสนับสนุนความคิดเห็นของนักเรียน
3. ส่งเสริมความเป็ นผูน้ า ความร่วมมือ การหาแหล่งข้อมูลข่าวสาร และการนา
ความคิดเห็นไปปฏิบตั ิ อันเป็ นผลเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียน
4. ใช้ความคิดเห็น ประสบการณ์ และความสนใจของนักเรียน เพื่อให้บทเรียน
ดาเนินไปอย่างมีความหมาย
5. สนับสนุนให้นกั เรียนเสนอแนะสิ่งที่เป็ นสาเหตุของเหตุการณ์หรือสถานการณ์
และสนับสนุนให้นกั เรียนทานายผลที่จะเกิดขึน้
6. สนับสนุนให้นกั เรียนทดสอบความคิดเห็นของตนเอง เช่น ตอบคาถามที่ตวั เอง
ตัง้ ขึน้ พิจารณาว่าอะไรเป็ นสาเหตุ และทานายผลที่ตามมา
7. ค้นหาความคิดเห็นนักเรียนก่อนนาเสนอความคิดเห็น ของครู หรือก่อนศึกษา
ความคิดเห็นจากหนังสือเรียนหรือจากแหล่งอื่น
8. สนับสนุนให้นกั เรียนท้าทายความคิดเห็นของกันและกัน
9. ใช้ยุทธวิธีการเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งเน้นความร่วมมือ การนับถือซึ่งกันและกัน
และใช้กลยุทธ์ของการแบ่งงานกันทา
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10. สนับสนุนให้มีการสะท้อนความคิด และมีการวิเคราะห์วิจารณ์ความคิดเห็น
ของกันและกัน แสดงความเคารพและใช้ทกุ ความคิดเห็นที่นกั เรียนสร้างขึน้
11. สนับสนุนให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง รวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ความคิดเห็นและสร้างความคิดเห็นใหม่อนั เนื่องมาจากประสบการณ์และพยานหลักฐานใหม่
จากที่ กล่าวมาข้างต้น ได้มี นักการศึกษาของไทยและต่างประเทศ ได้นาแนวการ
จัด การเรีย นรู ต้ ามแนวคิด คอนสตรัค ติวิส ต์ม าแบ่ง การจัด การเรีย นรู ต้ ามแนวคิด นี ไ้ ว้อ อกเป็ น
ขัน้ ตอนต่าง ๆ
Yager (1991, p. 55) ได้อธิ บายถึง การจัด การเรียนรู ต้ ามแนวคิด คอนสตรัคติวิส ต์
โดยได้แ บ่ ง แนวการจั ด การเรี ย นรู ้อ อกเป็ นทั้ ง หมด 4 ขั้น ตอน เรี ย กว่ า The Constructivist
Learning Model (CLM) ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ชักชวน (Invitation) เป็ นขัน้ ที่ครู มีหน้าที่ในการสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียน โดยการตัง้ คาถามเพื่อให้นกั เรียนคิดและสังเกตสิ่ งต่าง ๆ เพื่อนามาสู่คาตอบ
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในขัน้ นี ้ ได้แก่
1.1 ให้สงั เกตสิ่งรอบตัวและทาให้เกิดความอยากรูอ้ ยากเห็น
1.2 ให้นกั เรียนได้ถามคาถาม
1.3 ให้นกั เรียนได้พิจารณาคาตอบที่เป็ นไปได้ของคาถามที่ตงั้ ขึน้
1.4 ให้นกั เรียนได้จดบันทึกสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึน้
1.5 ครูชีส้ ถานการณ์ท่ีการรับรูข้ องนักเรียนแตกต่างกัน
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สารวจ (Exploration) เป็ นขัน้ ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
โดยครูมีบทบาทเป็ นเพียงผูส้ ง่ เสริมและสนับสนุนการเรียนรู ้ ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในขัน้ นี ้ ได้แก่
2.1 ให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
2.2 ให้นกั เรียนได้ระดมพลังสมองเกี่ยวกับทางเลือกที่เป็ นไปได้
2.3 ให้นกั เรียนได้มองหาสารสนเทศ
2.4 ให้นกั เรียนได้ทาการทดลองโดยใช้วสั ดุอปุ กรณ์
2.5 ให้นกั เรียนได้สงั เกตปรากฏการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง
2.6 ให้นกั เรียนได้ให้นกั เรียนได้ออกแบบโมเดล
2.7 ให้นกั เรียนได้รวบรวมและจัดกระทาข้อมูล
2.8 ให้นกั เรียนได้ใช้ยทุ ธวิธีแก้ปัญหา
2.9 ให้นกั เรียนได้เลือกทรัพยากรที่เหมาะสม
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2.10 ให้นกั เรียนได้อภิปรายการแก้ปัญหา
2.11 ให้นกั เรียนได้ออกแบบและดาเนินการทดลอง
2.12 ให้นกั เรียนได้ประเมินทางเลือกที่หลากหลาย
2.13 ให้นกั เรียนได้มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
2.14 ครูชีก้ ารเสี่ยง และผลที่ตามมา
2.15 ครูชีข้ อบเขตของการสืบเสาะหาความจริง
2.16 ให้นกั เรียนได้วิเคราะห์ขอ้ มูล
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ นาเสนอผลการศึกษาและการแก้ปัญ หา (Proposing Explanations
and Solutions) เป็ น ขั้น ที่ นัก เรีย นน าเสนอมโนทัศ น์ใหม่ ท่ี เกิ ด การเรี ย นรู ้ในขั้น ที่ 2 ร่วมกัน ทั้ง
ชัน้ เรียนและร่วมกันอภิปราย ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในขัน้ นี ้ ได้แก่
3.1 ให้นกั เรียนได้ส่ือความหมายของข้อมูลและความคิดเห็น
3.2 ให้นกั เรียนได้สร้างและอธิบายโมเดล
3.3 ให้นกั เรียนได้สร้างคาอธิบายใหม่
3.4 ให้นกั เรียนได้ทบทวนและวิจารณ์คาตอบของปัญหา
3.5 ให้เพื่อนประเมินผลการเสนอคาตอบ
3.6 ครูรวบรวมคาตอบที่หลากหลาย
3.7 ครูชีใ้ ห้เห็นคาตอบที่เหมาะสม
3.8 ครูบรู ณาการคาตอบที่ได้กบั ความรูแ้ ละประสบการณ์เดิมที่มีอยู่
ขัน้ ที่ 4 ขั้นประยุกต์ หรือนาไปใช้ (Take Action) เป็ นขัน้ ที่ นักเรียนนาความรู ท้ ่ี
ค้นพบได้ไปประยุกต์ใช้ในปัญหาหรือสถานการณ์ใหม่ ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในขัน้ นี ้ ได้แก่
4.1 ให้นกั เรียนได้ตดั สินใจเกี่ยวกับข้อมูล
4.2 ให้นกั เรียนได้นาความรูแ้ ละทักษะไปใช้
4.3 ให้นกั เรียนได้ถ่ายโยงความรูแ้ ละทักษะ
4.4 ให้นกั เรียนได้แลกเปลี่ยนสารสนเทศและความคิดเห็นกับครู
4.5 ให้นกั เรียนได้ถามคาถามใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียน
4.6 ครูสรุปผลที่ได้จากการเรียนรูแ้ ละส่งเสริมความคิดเห็นของนักเรียน
4.7 ให้นัก เรีย นได้แ ลกเปลี่ ย นแนวคิด และวิธี ก ารกับ เพื่ อ นเพื่ อ ให้เกิ ด การ
ยอมรับซึ่งกันและกัน
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โดยในแต่ ล ะขั้น ตอนหากนั ก เรี ย นยัง ไม่ ส ามารถสรุ ป สิ่ ง ที่ เป็ นเป้ า หมายได้
นักเรียนสามารถย้อนกลับไปทาในขัน้ ก่อนหน้าได้จนกว่านักเรียนจะสามารถสร้างองค์ความรู ้ หรือ
ข้อสรุปได้ดว้ ยตนเอง
นอกจากนี ้ยัง สอดคล้อ งกับ เวชฤทธิ์ อัง กนะภั ท รขจร (2555, น. 68) ซึ่ ง ได้ส รุ ป
การจัดการเรียนรูต้ ามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ขัน้ เกิดความขัดแย้งทางปัญญา
1.1 นักเรียนเกิดความขัดแย้งทางความคิดที่เป็ นผลมาจากความรูเ้ ดิมกับสิ่งที่
รับรูใ้ หม่ไม่สอดคล้องกัน หรือเป็ นผลมาจากความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกันของนักเรียนกับเพื่อน
หรือนักเรียนกับครู
1.2 นักเรียนสังเกต ตีความ เชื่อมโยงข้อมูลแล้วนามาเปรียบเทียบกับความรู ้
เดิมหรือมโนทัศน์ตามความเข้าใจเดิม
1.3 ครูควรกระตุน้ / ชักจูงให้นกั เรียนศึกษาค้นคว้าเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ของตนเอง
2. ขัน้ แสวงหาคาตอบ
2.1 นัก เรีย นค้น หาค าตอบเพื่ อ ลดความขัด แย้งทางปั ญ ญาที่ เกิ ด ขึน้ โดย
วางแผนลงมือปฏิบตั เิ พื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และตีความ
2.2 นักเรียนสะท้อนความคิดและประนี ป ระนอมความขัด แย้งกับ ผู้อ่ื น จน
สามารถสรุปคาตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ตอ้ งการจะรู ้
3. ขัน้ ตรวจสอบความเข้าใจ
3.1 นักเรียนคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงผลการศึกษาค้นคว้ากับความเข้าใจของ
ตนเอง
3.2 นักเรียนใช้เหตุผลในการประนี ประนอมความขัดแย้งทางปั ญ ญาของ
ตนเองจนสามารถสร้างความรูแ้ ละกระบวนการเรียนรูข้ องตนเองขึน้ มา
4. ขัน้ การประยุกต์ใช้ความรู ้
4.1 นักเรียนนาความรู ้ ทักษะและกระบวนการที่ได้เรียนรูไ้ ปแล้วมาใช้อธิบาย
ตัดสินแก้ปัญหา หรือดาเนินชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม
4.2 นักเรียนอาจจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเรื่องที่เรียน
4.3 ครู อาจนาเสนอข้อมูล สถานการณ์ คาถามใหม่ ซึ่ง สัม พันธ์กับสิ่ งที่ ได้
เรียนรูไ้ ปแล้ว ทาให้นกั เรียนดาเนินการศึกษาค้นคว้าเพื่อตรวจสอบความเข้าใจตนเองต่อไป
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จากขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ของ Yager และเวชฤทธิ์
อังกนะภัทรขจร ที่ยกไปข้างต้น ฆนัท ธาตุทอง (2559, น. 81) ได้แบ่งการจัดการเรียนรูต้ ามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์เป็ น 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ขัน้ นา (Orientation)
2. ขัน้ ทบทวนความรูเ้ ดิม (Elicitation of the prior knowledge)
3. ขัน้ ปรับเปลี่ยนความคิด (Turning restructuring of ideas)
4. ขัน้ นาความคิดไปใช้ (Application of ideas)
5. ขัน้ ทบทวน (Review)
จะเห็ น ได้ว่ า การจัด การเรี ย นรู ้แ นวคิ ด คอนสตรัค ติ วิ ส ต์ ครู เป็ นผู้มี บ ทบาทเป็ น
อย่างมากในการเตรียมกิจกรรม สื่อการสอน รู ปแบบการเรียนรู ้ เพื่ อทาให้นักเรียนสร้างความรู ้
ขึน้ มาด้วยตนเองได้ วีณา ประชากูล (2554, น. 75-79) ได้อธิบายถึงบทบาทของครูไว้ ดังนี ้
1. การสอนของครู คือการอานวยความสะดวกให้แก่นกั เรียนสร้างความรู ค้ วาม
เข้าใจที่เกิดขึน้ โดยตัวนักเรียนเอง
2. ครู จ ะต้องเป็ นผู้ให้กาลัง ใจ ยอมรับ ความเป็ นอิ สระ และความคิดริเริ่ม ของ
นักเรียน
3. ครู ค วรใช้ข้อ มู ล ตามธรรมชาติ แ ละแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ แ ท้จ ริง เน้น การค้น หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาที่แท้จริงกับความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ น
4. ครูควรใช้คาพูดให้นกั เรียนเกิดการคิด
5. ครู ตอ้ งยินยอมให้นัก เรียนเป็ นผูน้ าเข้าสู่บทเรียน เปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอน
และการเปลี่ยนแปลงเนือ้ หา และกระตุน้ ความสนใจของนักเรียน
6. ครูควรพยายามทาความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ท่ีนกั เรียนแต่ละคนสร้างขึน้
7. ครู ควรเป็ นผู้กระตุน้ ให้นักเรียนได้มี ส่วนร่วมในการสนทนากับครู และเพื่ อน
เพื่อทาให้นกั เรียนเกิดความคิด ความใจมากยิ่งขึน้
8. ครูควรกระตุน้ ให้นกั เรียนเป็ นผูต้ งั้ คาถาม
9. ครูควรให้นกั เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเอง และเพื่อน ๆ
เพื่อนาไปสูก่ ารสร้างความเข้าใจในความรูท้ ่ีนกั เรียนสร้างขึน้
10. ครูควรให้เวลากับนักเรียนในการค้นหาคาตอบของคาถามที่ครูตงั้ ขึน้
11. ครูควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
12. ครูควรเอาใจใส่ธรรมชาติความอยากรูอ้ ยากเห็นของนักเรียน
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ชั ย วั ฒ น์ สุ ท ธิ รั ต น์ (2561, น. 75-76) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง บทบาทครู ต ามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิสต์ ไว้ว่า ครูมีบทบาทสาคัญในฐานะเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางปั ญ ญาของนักเรียน โดย วรรณทิพา รอดแรงค้า (2540, น. 109) ได้อธิ บายว่า ครู
ต้องเป็ นทรัพยากรบุคคล เป็ นผูส้ ืบเสาะหาความรู ท้ ่ีไม่เคยมีความรูห้ รือไม่เคยมีประสบการณ์ใน
การสื บ เสาะความรู ้ม าก่ อ น เป็ นผู้ท้ า ทายความคิ ด ของนั ก เรี ย น ในฐานะที่ เป็ นผู้อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู ้ นอกจากนี ค้ รู ตอ้ งจัดหาข้อมูล ให้นักเรียนมากกว่าการถามค าถาม
กลับไปที่ตวั นักเรียนในฐานะที่เป็ นผูส้ ืบเสาะหาความรูห้ รือไม่เคยมีประสบการณ์ในการสืบเสาะหา
ความรู ม้ าก่อน ครู จะทาเป็ นไม่รูเ้ กี่ ยวกับคาอธิ บายหรือไม่รูเ้ กี่ ยวกับสถานการณ์นนั้ เพื่ อช่วยให้
นักเรียนหาคาตอบด้วยตนเอง และในฐานะที่เป็ นผูท้ ้าทายความคิดของนักเรียน ครู จะท้าทาย
ความคิดของนักเรียนโดยเฉพาะความคิดที่ไม่เป็ นไปตามพยานหลักฐานที่ได้ หรือไม่ชดั เจน
Berk and Winsler (1995, p. 125) อธิบายถึงบทบาทครูไว้ว่า หน้าที่ของครู ท่ีสาคัญ
คือต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง และคอยให้คาแนะนาด้วย
การสาธิต อธิบาย และให้นกั เรียนมีโอกาสทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน เช่น การวาด การเขียน การทางาน
ศิล ปะ หลาย ๆ รู ปแบบ เพื่ อเป็ นการจัดระบบความคิดของนักเรียนเอง แล้วให้โอกาสนักเรียน
แสดงออก ด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่ง ครูจะได้รูว้ า่ นักเรียนต้องการจะทาอะไร
Yager (1991, p. 56) ได้อ ธิ บ ายถึ ง บทบาทครู ใ นการจั ด การเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิสต์ ไว้ดงั นี ้
1. ครูควรตัง้ คาถาม หรือปัญหาเพื่อให้นกั เรียนเกิดความสนใจในเนือ้ หาที่จะเรียน
2. ครูควรส่งเสริมให้นกั เรียนมีความกล้าแสดงออก
3. ครูควรส่งเสริมให้นกั เรียนมีความเป็ นผูน้ า
4. ครูควรหากิจกรรมที่ส่งเสริมให้นกั เรียนคิด มีประสบการณ์ และสนใจเกี่ยวกับ
บทเรียนต่าง ๆ
5. ครู ควรส่งเสริมทางเลือกในการค้นหาข้อมูลทัง้ ในด้านเทคโนโลยี ผูเ้ ชี่ยวชาญ
และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
6. ครู ค วรใช้ค าถามปลายเปิ ด เพื่ อ ส่ ง เสริม ให้นัก เรีย นมี ค วามกล้าที่ จ ะสร้า ง
แนวคิด หรือข้อคาดการณ์ตา่ ง ๆ เกี่ยวกับปัญหา
7. ครู ควรส่งเสริมให้นกั เรียนลองตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคาตอบ หรือ
ข้อคาดการณ์ท่ีนกั เรียนสร้างขึน้
8. ครูควรส่งเสริมให้นกั เรียนคิดนอกกรอบ และขยายความคิดของตนเอง
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9. อาจน าการจั ด การเรี ย นรู ้แ บบร่ ว มมื อ มาช่ ว ยในการจั ด การเรี ย นรู ้ เช่ น
การแบ่งกลุม่ การให้นกั เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ ่ืน
10. ให้เ วลานั ก เรี ย นได้ส ะท้อ นความรู ้ และประเมิ น ความรู ้ท่ี ค ้น พบอย่ า ง
เหมาะสม
11. ครูควรส่งเสริมให้นกั เรียนได้ประเมินตนเอง
จากที่ ก ล่ า วมาข้า ง ครู เป็ นผู้มี บ ทบาทส าคัญ ในการจัด การเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด
คอนสตรัค ติวิส ต์ นอกจากนี บ้ ทบาทนักเรียนมี ส่วนส าคัญ ที่ จ ะท าให้ก ารจัดการเรีย นรู ป้ ระสบ
ความสาเร็จ สาหรับบทบาทของนักเรียนได้มีนกั การศึกษาหลายท่าน อธิบายไว้ดงั นี ้
นันทนา หอมหวล (2559, น. 61) อธิบายถึงบทบาทของนักเรียนว่า นักเรียนจะต้อง
1. เชื่อมโยงความรูใ้ หม่เข้ากับความรูเ้ ดิมที่มีอยู่แล้วในโครงสร้างทางปั ญญาของ
ตน
2. เข้าใจความแตกต่างและความคล้ายคลึงของความคิดรวบยอดหรือข้อความที่
ใกล้เคียงกัน
3. แปลสิ่งที่เรียนได้นนั้ ให้เข้ากรอบความคิดตามประสบการณ์และภาษาของตน
4. สร้างความคิดใหม่ ๆ ซึ่งต้องเอาความรูท้ ่ีมีอยูแ่ ล้วมาจัดระเบียบใหม่ จะเห็นว่า
การเรียนแบบนี ้ ต้องใช้วฒ
ุ ิภาวะทางความรูส้ งู เพื่อให้ได้ความรูเ้ ข้ามา
ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล (2542, น. 7) อธิบายถึงบทบาทของนักเรียนว่า
1. นักเรียนจะมีปฏิสมั พันธ์กับทุกสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเขา จะพยายามค้นหาเพื่อ
อธิบายสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเขานัน้ โดยเขาจะสร้างแบบจาลองหรือสัญลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็น
ไว้ในความคิดเพื่อใช้อธิบายสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับปรากฏการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
รอบตัวนัน้
2. นักเรียนทุกคนจะสร้างหรือร่วมสร้างสิ่งที่มีความหมายด้วยตนเอง
3. นักเรียนเป็ นผู้รบั ผิดชอบการเรียนรู ข้ องตนเอง โดยมีครู เป็ นผู้สนับสนุ นการ
เรียนรู ้
4. นักเรียนจะสร้างสิ่งที่มีความหมายแลกเปลี่ยนกันจากการปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกัน
และกัน
ฆนัท ธาตุท อง (2559, น. 82) อธิ บ ายถึ ง บทบาทของนัก เรีย นว่า นัก เรีย นจะเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิและสร้างความรู ไ้ ปพร้อม ๆ กันด้วยตัวของเขาเอง โดยเข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้ ด้วยความ
สมัครใจ เรียนรู ไ้ ด้เอง รูจ้ กั แสวงหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู ต้ า่ ง ๆ ที่มีอยู่ดว้ ยตนเอง ตัดสินปั ญหา
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อย่างมีเหตุผล มีความรูส้ ึก และความคิดเป็ นของตนเอง วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผูอ้ ่ืนได้
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รูจ้ กั รับผิดชอบงานที่ตนเองทาอยูแ่ ละได้รบั มอบหมาย และนาสิ่งที่
ได้เรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้
จากบทบาทของครู และนักเรียนที่ กล่าวไปข้างต้น Yager (1991, p. 56) ได้ทาการ
เปรียบเทียบบทบาทของครูและนักเรียนตามขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
ไว้ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 1 การเปรียบเทียบบทบาทของครูและนักเรียนตามขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์
บทบาทของครู
มีบทบาท
ไม่มีบทบาท
มีบทบาท
มีบทบาท
มีบทบาท
มีบทบาท
ไม่มีบทบาท
ไม่มีบทบาท
ไม่มีบทบาท
ไม่มีบทบาท

การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
ระบุปัญหา หรือหัวข้อที่จะศึกษา
ค้นหาความเกี่ยวของของปั ญหากับความรูเ้ ดิม
ถามคาถาม
ระบุแหล่งข้อมูลในการค้นหาคาตอบ
ระบุบคุ คลที่ช่วยในการค้นหาคาตอบ
วางแผนการทากิจกรรมเพื่อค้นหาคาตอบ
ค้นหาคาตอบของปัญหา
นักเรียนประเมินผลความรูท้ ่ีคน้ พบ
นาความรูไ้ ปใช้กบั สถานการณ์ใหม่
ขยายความคิดโดยอาศัยความรูอ้ ่ืน ๆ

บทบาทของนักเรียน
มีบทบาท
มีบทบาท
มีบทบาท
มีบทบาท
มีบทบาท
มีบทบาท
มีบทบาท
มีบทบาท
มีบทบาท
มีบทบาท

ที่ ม า : Yager, R. E. (1991). The constructivist learning model. The science
teacher, 58(6), 52-57.
ส าห รั บ งาน วิ จั ย นี ้ ผู้ วิ จั ย ได้ อ อกแบ บ แน วการจั ด การเรี ย น รู ้ ต าม แน วคิ ด
คอนสตรัคติวิสต์ในลักษณะเดียวกับ Yager (1991, p. 56) โดยแบ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ชักชวน เป็ นขัน้ ที่สร้างแรงจูงใจในการเรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียน โดยการใช้
กิจกรรม หรือการตัง้ ปัญหาเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรียนได้คดิ สังเกตสิ่งต่าง ๆ เกิดความสงสัย ตัง้ คาถาม
และพิจารณาคาตอบที่เป็ นไปได้ นอกจากนีอ้ าจเป็ นการชีใ้ ห้เห็นถึงความสาคัญ และประโยชน์
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ของเนื อ้ หาที่ เรีย น เพื่ อ ให้นัก เรีย นเกิ ด ความสนใจต้อ งการที่ จ ะเรีย นรู ้ หรือ ต้อ งการที่ จ ะสร้า ง
ข้อความคาดการณ์ทางเรขาคณิต
ขัน้ ที่ 2 ขั้นค้นพบ เป็ น ขั้นที่ ให้นักเรียนได้ส ารวจ ค้น คว้า หาเหตุผล เพื่ อ สร้าง
ข้อความคาดการณ์ทางเรขาคณิ ต และพิ สูจน์ข้อความคาดการณ์นนั้ ผ่านการทากิ จกรรม และ
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งนักเรียนจะได้ออกแบบวิธีการค้นหาความรู ้ ร่วมกันวางแผน รวบรวมข้อมูล
ค้นคว้าข้อมูล ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองในการค้นหาคาตอบเพื่อแก้ปัญหาที่สงสัย และนาข้อค้นพบ
มาอภิปรายร่วมกันในกลุ่มถึงความถูกต้อง และความสมเหตุสมผลของคาตอบ โดยครูมีบทบาท
เป็ นเพียงผูส้ ง่ เสริมและสนับสนุนการเรียนรูข้ องนักเรียน
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ นาเสนอผลการค้นพบและลงข้อสรุป เป็ นขัน้ ที่นกั เรียนนาเสนอความรู ้
วิธี ก ารในการได้ม าซึ่ง ความรู ้ การสร้างข้อ ความคาดการณ์ และแนวทางการพิ สูจ น์ข้อ ความ
คาดการณ์ ที่นกั เรียนค้นพบจากขัน้ ที่ 2 และร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนและครูเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง โดยครูชีใ้ ห้เห็นถึงคาตอบที่เหมาะสมและร่วมกันลงข้อสรุ ปที่ได้จากการค้นพบ จากนัน้ ครู
เชื่อมโยงความรูท้ ่ีคน้ พบกับความรูเ้ ดิมของนักเรียน
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ประยุกต์ใช้ เป็ นขัน้ ที่ให้นกั เรียนนาความรู ท้ ่ีคน้ พบ และความรู เ้ ดิมไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการพิสจู น์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ ๆ โดยนักเรียน
จะต้องตัดสินใจเพื่อเลือกใช้ความรู ท้ ่ีเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ และครู สรุปผลที่ได้จากการ
เรียนรู แ้ ละส่งเสริมความคิดเห็นของนักเรียน ให้โอกาสนักเรียนได้ถามคาถามใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
บทเรียน ให้นกั เรียนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการกับเพื่อน เพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
1.4 แนวการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
จากการศึกษา ค้นคว้า งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ แนวการวัดประเมิ นผลการจัดการ
เรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ได้มีผศู้ กึ ษาไว้มากมาย
Duffy and Jonassen (2013, pp. 95-96) อธิ บ ายถึ ง แนวการวัด ประเมิ น ผลการ
จัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ไว้ว่ า การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดนีข้ ึน้ กับความสนใจ
และการสร้างความหมายที่แตกต่างกันของบุคคล ผลการเรียนรูท้ ่ีเกิดขึน้ จึงมีลกั ษณะที่หลากหลาย
ดังนัน้ การประเมินผลจึงจาเป็ นต้องมีลกั ษณะเป็ น “goal free evalution” ซึ่งหมายถึงการประเมิน
ตามจุด มุ่ง หมายในลัก ษณะที่ ยืด หยุ่น กัน ไปในแต่ล ะบุค คล หรืออาจใช้วิธี ท่ี เรีย กว่า “socially
negotiated goal” และการประเมินควรใช้วิธีท่ีหลากหลาย ซึ่งอาจประเมินจากเพื่อน แฟ้มผลงาน
รวมทัง้ การประเมินตนเองด้วย นอกจากนัน้ การวัดผลจาเป็ นต้องอาศัยบริบทจริงที่มีความซับซ้อน
เช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนที่ ตอ้ งอาศัยบริบท กิ จกรรม และงานที่ เป็ นจริง การวัดผล
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จะต้องใช้กิจกรรมหรืองานในบริบทจริงด้วย ซึ่งในกรณีท่ีจาเป็ นต้องจาลองของจริงมาก็สามารถทา
ได้ แต่เกณฑ์ท่ีใช้ควรเป็ นเกณฑ์ท่ีใช้ในโลกของความเป็ นจริงด้วย
บุญเลีย้ ง ทุมทอง (2559, น. 52) อธิบายแนวการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรูต้ าม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ไว้ว่า การวัดและประเมินผลตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ขนึ ้ อยูก่ บั มุมมอง
ของผูใ้ ช้ เช่น หากครูเชื่อว่านักเรียนแต่ละคนสร้างความรูใ้ นเรื่องเดียวกันแตกต่างกัน ก็อาจไม่ตอ้ ง
ทาการวัดและประเมินผล เนื่องจากการสร้างในสิ่งที่ไม่เหมือนกันและไม่มีเกณฑ์รว่ มกันที่ใช้ตดั สิน
แต่สาหรับครูท่ีให้ความสาคัญกับกระบวนการสร้างความรูอ้ าจประเมินที่กระบวนการเรียนรู ้ หรือ
กระบวนการสร้า ง โดยไม่ เ น้น ที่ ผ ลลั พ ธ์ เนื่ อ งจากทุ ก สิ่ ง ที่ ส ร้า งไม่ ว่ า จะผิ ด หรื อ ถู ก ล้ว นมี
ความหมายทัง้ สิน้
อนุชา โสมาบุตร (2556, น. 21-24) อธิบายแนวการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู ้
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ไว้ว่า การประเมินผลการจัดการเรียนรูม้ ีหลายวิธี ได้แก่ การประเมิน
ความพึง พอใจของนัก เรีย นต่อ การจัด การเรีย นรู โ้ ดยใช้แ นวคิด คอนสตรัค ติวิ ส ต์ การประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การประเมินบริบทการใช้ ว่านักเรียนสามารถใช้ความรูท้ ่ีสร้าง
ขึน้ เพื่อแก้ปัญหาที่กาหนดให้ได้หรือไม่
สาหรับงานวิจัยนีว้ ดั ประเมินผลการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์จาก
ใบกิจกรรม ใบงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบทดสอบความสามารถในการพิสจู น์ท่ีผวู้ ิจยั
สร้างขึน้
1.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
จากการศึ ก ษา ค้น คว้า งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การจัด การเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิสต์ ได้มีผศู้ กึ ษาไว้มากมาย
Lillian (2010) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการนาวิธีการเรียนรูแ้ บบคอนสตรัคติวิสต์มา
ใช้ในการจัด การเรียนรู ้ พบว่านักเรีย นมี ความรับ ผิด ชอบ รู จ้ ักขวนขวายหาความรู ้ ด ้วยตนเอง
มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง มี วิ จ ารณญ าณ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้น ในการค้น หาความรู ้ และ
มีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากขึน้
Qarareh (2016) ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การน า The Constructivist Learning
Model (CLM) ไปใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ นรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ และทักษะ
การคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ม. 2 ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ของผลสัมฤทธิ์ และทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม
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แต่ไม่มีความแตกต่างกันเมื่อจาแนกตามเพศ นอกจากนีย้ งั พบว่าการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แนวคิดนี ้
ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และทักษาการคิดทางวิทยาศาสตร์
กาญจนา ชุนบุญ มา (2551) ได้ทาการพัฒ นากิจ กรรมการเรียนรู ว้ ิชาคณิ ตศาสตร์
เรื่อง ลาดับและอนุกรม สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
โดยได้นารู ปแบบ The Constructivist Learning Model (CLM) ของ Yager มาใช้เป็ นแนวในการ
พัฒนากิจกรรม โดยผลการนากิจกรรมไปใช้พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคา่ เฉลี่ย
คิดเป็ นร้อยละ 79.11 และมีจานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.67 ของนักเรียน
ทัง้ หมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่พฒ
ั นาขึน้ ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดี
ยิ่งขึน้
จามรี สมานชาติ (2554) ได้ทาการศึกษาการเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ในเรื่องความน่าจะเป็ น โดยใช้
ทฤษฎีพหุปัญญา และแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ในการจัดการเรียนรู ้ ผลการวิจยั พบว่าวิธีดงั กล่าวมี
ประสิทธิภาพ และช่วยเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ทงั้ สองวิธี
น้อยทิ พ ย์ ลิ ม้ ยิ่ ง เจริญ and ชนิ ด าพร พลนามอิน ทร์ (2559) ได้ท าการศึก ษาการ
พัฒ นาการคิ ด วิ เคราะห์แ ละผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น กลุ่ม สาระการเรี ย นรู ว้ ิ ท ยาศาสตร์เรื่ อ ง
บรรยากาศ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่จดั กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
The Constructivist Learning Model (CLM) ของ Yager พบว่า การพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
เรื่อ งบรรยากาศ ส าหรับ นักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปี ท่ี 1 โดยจัด กิ จ กรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ของ Yager นักเรียนได้พฒ
ั นาการคิดอย่างเป็ นขัน้ ตอน นักเรียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ย
ตัวเองตลอดเวลา และสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ทั้ ง 3 ด้าน คือการวิเคราะห์ความสาคัญ
วิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ และวิ เคราะห์ห ลัก การ ท าให้นัก เรีย นมี ค ะแนนการคิด วิเคราะห์แ ละ
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรียนสูงขึน้ โดยในด้านการคิ ดวิ เคราะห์ นักเรี ยนทั้ง หมด 52 คน มี ค ะแนน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.69 ของจานวนนักเรียน
ทัง้ หมด ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ และในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนทัง้ หมด 52
คน มี คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จ านวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.54 ของ
จานวนนักเรียนทัง้ หมด ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้
ละมัย แก้วสวรรค์ (2558) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ต้ าม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 พบว่ า หลั ง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด
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คอนสตรัคติวิสต์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
สุทิน บับภาวะตา (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย น กับเกณฑ์รอ้ ยละ 75 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโดยการใช้โปรแกรม
GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ างคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โดย
ผลการวิจัยพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูง
กว่า เกณฑ์ร ้อ ยละ 75 อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ .05 นอกจากนี ้ยัง พบว่า ระดับ ความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับมากที่สดุ
วั น ซั ล มา ปานากาเซ็ ง et al. (2561) ได้ ท าการออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
คณิ ต ศาสตร์ต ามทฤษฎี ค อนสตรัค ติ วิ ส ต์ เรื่ อ ง ก าหนดการเชิ ง เส้น โดยใช้โ ปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ปี ท่ี 5 โดยใช้โมเดล The Constructivist
Learning Model (CLM) ของ Yager และพบว่ า นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ไ ด้รับ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง กาหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงู กว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 และมี ค่า ดัช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเท่ า กับ .6136 นอกจากนี ย้ ัง พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เรื่อง กาหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP อยูใ่ นระดับมาก
สุนิ ส า ภามาศ (2561) ได้ศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง เลขยกก าลัง ของ
นักเรียนหลังจากได้รบั การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 1 โดยผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกาลัง หลังเรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 สูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี ระดับนัยสาคัญ .05 และสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตริ ะดับนัยสาคัญ .05
ธณัชชา จันทกาญจน์ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒ นากิจกรรมการเรีย นรู ต้ าม
แนวคิ ด ทฤษ ฎี คอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ เรื่ อ ง ล าดั บ ชั้ น มั ธ ยม ศึ ก ษ าปี ที่ 5 โดยได้ น าโม เดล
The Constructivist Learning Model (CLM) ของ Yager มาประยุกต์ใช้ในการสร้างกิจกรรมการ
เรียนรู ้ โดยจากการศึกษาพบว่า กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ลาดับ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.72/77.53 ความก้าวหน้าในการเรียนรู ้
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ของนักเรียนคิดเป็ นร้อยละ 68.41และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการนาแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู ม้ ากมาย ซึ่งผลการวิจยั ยังชีใ้ ห้เห็นถึงประสิทธิ์ภาพของการสอนโดยใช้แนวคิดนีว้ า่ จะ
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้สงู ขึน้ ได้
2. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการพิสูจน์ทางเรขาคณิต
2.1 ความหมายของการพิสูจน์ทางเรขาคณิต
จากการศึ ก ษา ค้น คว้า เอกสาร และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ความหมายของ
การพิสจู น์ได้มีผใู้ ห้ความหมายไว้มากมาย
ปรีชา เนาวเย็นผล (2537, น. 128) อธิบายว่า การพิสจู น์เป็ นการแสดงการให้เหตุผล
แบบนิรนัย โดยใช้ขอ้ เท็จจริงที่ยอมรับแล้ว และข้อมูลที่กาหนดเป็ นข้ออ้าง แล้วใช้รูปแบบของการ
ให้เหตุผลนาไปสูผ่ ลสรุปที่ตอ้ งการ
โกมล ไพศาล (2540, น. 6) อธิ บ ายว่า การพิ สูจ น์ หมายถึง การหาวิธี การเพื่ อมา
ยืนยันข้อความหรือยอมรับในสมบัติต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ว่าเป็ นจริงหรือเท็จ ด้วยภาษาทาง
คณิตศาสตร์
กรรณิการ์ กวักเพฑูรย์ (2542, น. 35) อธิบายว่า การพิสจู น์ เป็ นการอ้างเหตุผลเพื่อ
แสดงให้ผอู้ ่ืนเชื่อว่าทฤษฎีหรือสิ่งที่คน้ พบนัน้ ถูกต้อง
อาพล ธรรมเจริญ (2556, น. 91) อธิบายว่า การพิสจู น์ คือ การอ้างเหตุผลเพื่อให้เกิด
ข้อสรุปใหม่ท่ีเป็ นจริง
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับความหมายของการพิสูจน์ทางเรขาคณิตได้มีผใู้ ห้ความหมาย
ไว้ ดังนี ้
Chou, Gao, and Zhang (1994, pp. 48-49) อธิ บ ายว่า การพิ สูจ น์ท างเรขาคณิ ต
เป็ นการสังเกตสิ่งต่าง ๆ หรือคาดการณ์ส่ิงที่จะเกิดขึน้ จากนัน้ จึงอาศัยหลักทางตรรกศาสตร์ และ
ความรูท้ างเรขาคณิตในการให้เหตุผลเพื่อให้ไปสูเ่ ป้าหมายที่คาดการณ์ไว้
สมวงษ์ แปลงประสพโชค (2551, น. 54) อธิ บายว่า โดยทั่ว ไปในวิชาคณิ ตศาสตร์
แต่ละแขนง เรียกความรูท้ ่ีเรายอมรับว่า “สัจพจน์” เรียกผลสรุปที่ได้ว่า “ทฤษฎีบท” ซึ่งเป็ นผลที่ได้
จากการให้เหตุผ ลแบบนิ รนัย จะต้อ งมี ก ารแสดงความสมเหตุส มผลของทฤษฎี บ ท เรีย กว่า
“การพิสจู น์” ซึ่งในทางเรขาคณิตจะใช้ “วิธีเชิงสัจพจน์” ซึ่งเป็ นการยอมรับความรูส้ ่วนหนึ่งโดยไม่
ต้องพิสจู น์ จากนัน้ จึงนาความรูท้ างตรรกศาสตร์สรุปเป็ นความรูอ้ ่ืน ๆ
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นพพร แหยมแสง and ทรงศักดิ์ ด่านพานิ ช (2553, น. 104) อธิ บายว่า การพิสูจ น์
ทางเรขาคณิต เราจะเริ่มจากการกาหนดคาบางคาที่ไม่จาเป็ นต้องให้นิยาม เรียกว่า “คาอนิยาม”
และคาบางคาที่ตอ้ งให้นิยาม และจะต้องมีขอ้ ความบางข้อความที่ยอมรับว่าจริงโดยไม่ตอ้ งพิสจู น์
เรียกว่า “สัจพจน์” ซึ่งการพิสูจน์จะเป็ นการอาศัยคาอนิ ยาม บทนิยาม และสัจพจน์ไปใช้อธิ บาย
สมบัติทางเรขาคณิตอื่น ๆ โดยใช้ตรรกศาสตร์ เราอาจเรียกสิ่งที่ได้จากการพิสจู น์นีว้ ่า “ทฤษฎีบท”
และนาทฤษฎีบทที่ได้ไปใช้ในการอธิบายหรือพิสจู น์ขอ้ คาดเดาหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
อัมพร ม้าคนอง (2558, น. 67) อธิบายว่า การพิสจู น์ทางเรขาคณิตเป็ นการนาความรู ้
ทางเรขาคณิ ตมาหาข้อสรุ ปที่ เป็ นเหตุเป็ นผลและอิงตามหลักคณิ ตศาสตร์ โดยจะต้องเป็ นการ
ทางานที่มีระบบ ระเบียบ หรือมีแบบแผน และมีลาดับขัน้ ตอนที่ชดั เจน
เสฎฐวุฒิ เพ็งเจริญ (2561, น. 11) อธิบายว่า การพิสจู น์ทางเรขาคณิต หมายถึง การ
แสดงเหตุผลแบบนิรนัย โดยใช้บทนิยาม สัจพจน์ ทฤษฎีบท ทางเรขาคณิต หรือข้อมูลที่กาหนดให้
เพื่อแสดงให้เห็นถึงลาดับของข้อความที่เป็ นจริงนาไปสูก่ ารสรุปผลตามที่ตอ้ งการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562, น. 186-187) อธิบายว่า
การให้เหตุผ ลในการพิ สูจ น์ข้อความต่าง ๆ ทางเรขาคณิ ต เป็ น การใช้ข้อ ความบางข้อความที่
ยอมรับว่าเป็ นจริงโดยไม่ตอ้ งพิสจู น์ เรียกข้อความเหล่านัน้ ว่า “สัจพจน์” โดยการพิสจู น์แบ่งเป็ น 2
กรณี คือ
1. การพิสจู น์วา่ ข้อความนัน้ เป็ นจริง
2. การพิสจู น์วา่ ข้อความนัน้ ไม่เป็ นจริง
โดยทั่วไป การพิสูจน์ว่าข้อความนัน้ เป็ นจริงนัน้ จะต้องให้เหตุผลเพื่ อแสดงว่า
เมื่อเหตุเป็ นจริงแล้ว เหตุนนั้ ทาให้เกิดผลที่เป็ นจริงเสมอ โดยเริ่มจากสิ่งที่กาหนดให้แล้วอาศัยบท
นิยาม สัจพจน์ ข้อความที่เคยพิสจู น์วา่ เป็ นจริง และสมบัตติ า่ ง ๆ มาให้เหตุผล เพื่อสรุปให้ได้วา่ ผล
ที่ตอ้ งการพิสจู น์นนั้ เป็ นจริง
สาหรับการพิ สูจน์ว่าข้อความนั้นไม่เป็ นจริง เราจะใช้การยกตัวอย่างที่ เป็ นจริง
ตามสิ่งที่กาหนดให้หรือเหตุ แต่ผลสรุปที่ได้ไม่เป็ นจริง เรียกตัวอย่างเช่นนีว้ า่ “ตัวอย่างค้าน”
ส าหรับ ในงานวิจัย นี ผ้ ู้วิจัย ได้ให้ความหมายของการพิ สูจ น์ ไว้ว่า การพิ สูจ น์ทาง
เรขาคณิต หมายถึง การนาบทนิยาม สัจพจน์ ทฤษฎีบททางเรขาคณิต หรือข้อมูลที่กาหนดให้ มา
ใช้ในการให้เหตุผลอย่างเป็ นขัน้ ตอน เพื่อให้บรรลุหรือแก้โจทย์ท่ีกาหนดให้ได้

34
2.2 แนวการเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิต
จากการศึกษา ค้นคว้า เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวการเขียนพิสจู น์ทาง
เรขาคณิต ได้มีผอู้ ธิบายไว้มากมาย
Kelley (2013, pp. 3-6) ได้ อ ธิ บ ายแนวการเขี ย นพิ สู จ น์ ท างเรขาคณิ ตไว้ ว่ า
Wentworth ได้เสนอการเขียนการพิสจู น์ โดยเขียนข้อความต่าง ๆ ที่นาไปสู่ส่งิ ที่ตอ้ งการพิสจู น์ โดย
วงเล็บที่มาหรือเหตุผลของข้อความ โดยแสดงข้อความมาเรื่อย ๆ จนได้ส่ิงที่เราต้องการที่จะพิสจู น์
ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างการเขียนพิสจู น์ได้ดงั รูปต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 2 การเขียนพิสจู น์ตามแนวคิดของ Wentworth
ที่ ม า : Kelley, G. D. (2013). Approaches sto Proof in Geometry Textbooks:
Comparing Texts from the 1980s and 2000s. p. 4
ต่อมา Hart and Feldman ได้ตีพิม พ์ผลงานเรื่อง Plane Geometry ซึ่งได้เขี ยนการ
พิ สูจ น์โดยแบ่ง เป็ น 2 ช่อง ช่องแรกเป็ น ข้อความที่ ใช้ในการพิ สูจ น์ และช่อ งหลัง เป็ นการเขี ย น
เหตุผลของข้อความในช่องแรก โดยแต่ละบรรทัดจะมีการเขียนตัวเลขหน้าข้อเพื่อแสดงลาดับใน
การพิสจู น์ ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างการเขียนพิสจู น์ได้ดงั รูปต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 3 การเขียนพิสจู น์ตามแนวคิดของ Hart and Feldman
ที่ ม า : Kelley, G. D. (2013). Approaches sto Proof in Geometry Textbooks:
Comparing Texts from the 1980s and 2000s. p. 6
ในเวลาต่อมาการเขียนพิสจู น์แบบนีไ้ ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย และเรียกว่า
“Two-Column Proving”
Cousin and Miyakawa (2017, p. 4) อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของการเขี ย น
พิสูจน์ทางเรขาคณิตในประเทศญี่ ปนไว้
ุ่ ว่าในสมัยก่อนประเทศญี่ ปนเขี
ุ่ ยนพิสูจน์โดยการใช้ภาษา
มากกว่าสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ โดยจะมีการเขียนบรรยายวิธีการพิสจู น์เป็ นข้อ ๆ ดังรูป
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ภาพประกอบ 4 การเขียนพิสจู น์ของญี่ปนุ่ ในหนังสือ Kikuchi’s textbook (ยุคสมัยเมจิ)
ที่ ม า : Cousin, M., & Miyakawa, T. (2017). Evolution of proof form in Japanese
geometry textbooks.p. 134
จากรูปฝั่ งซ้ายมือเป็ นต้นฉบับการเขียนพิสจู น์ และฝั่งขวามือเป็ นคาแปล จะเห็นได้ว่า
การเขียนพิสจู น์จะใช้คาโดยไม่ใช้สญ
ั ลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในเวลาต่อ มาประเทศญี่ ปุ่ นได้พัฒ นารู ป แบบการเขี ย นพิ สูจ น์โดยเริ่ม มี ก ารใช้
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มากยิ่งขึน้ เช่น สัญลักษณ์ของมุม สัญลักษณ์ของรูปสามเหลี่ยม ซึ่ง
สามารถแสดงตัวอย่างการเขียนพิสจู น์ได้ดงั รูปต่อไปนี ้

37

ภาพประกอบ 5 การเขียนพิสจู น์ของญี่ปนุ่ ในหนังสือ Keirinkan textbook
ที่ ม า : Cousin, M., & Miyakawa, T. (2017). Evolution of proof form in Japanese
geometry textbooks.p. 134
จากรูปฝั่ งซ้ายมือเป็ นต้นฉบับการเขียนพิสจู น์ และฝั่ง ขวามือเป็ นคาแปล จะเห็นได้ว่า
การเขียนพิสูจน์จะเริ่มมีการใช้สญ
ั ลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และเขียนการพิสจู น์เป็ นลาดับขัน้ ตอน
มากกว่าในอดีต
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562, น. 186-187) อธิบายว่า
การเขียนพิสจู น์ทางคณิตศาสตร์มีวิธีหลัก 2 วิธี คือ
1. การเขียนพิสจู น์ว่าข้อความเป็ นจริง เป็ นการพิสจู น์ท่ีตอ้ งใช้เหตุผลเพื่อแสดงว่า
เมื่อเหตุเป็ นจริงแล้วเหตุนนั้ ทาให้ผลเป็ นจริงเสมอ โดยเริ่มจากสิ่งที่กาหนดให้แล้วอาศัยบทนิยาม
สัจพจน์ ข้อความที่เคยพิสูจน์แล้วว่าเป็ นจริง และสมบัติต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ประกอบกันมาให้เหตุผลเพื่อให้ได้วา่ ผลที่ตอ้ งการเป็ นจริง
2. การเขียนพิสูจน์ว่าข้อความไม่จริง ทาได้โดยยกตัวอย่างที่เป็ นจริงตามสิ่ งที่
โจทย์ กาหนดให้หรือเหตุ แต่ผลสรุปที่ได้ไม่เป็ นจริงตามที่ตอ้ งการ
นฤเบศ ลาภยิ่งยง (2561, น. 41) อธิบายว่า รูปแบบการจัดการเรียนรูก้ ารพิสูจน์ทาง
คณิตศาสตร์ มี 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ทาความเข้าใจข้อความที่จะพิสจู น์ ดังนี ้
1.1 ยกตัวอย่างสิ่งที่เป็ นไปตามข้อความที่จะพิสจู น์
1.2 หาตัวอย่างสิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้อความที่จะพิสจู น์ ถ้ามีไม่ตอ้ งพิสจู น์ โดย
เป็ นการยกตัวอย่างค้าน (Disproof by counter example)
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1.3 อาจใช้การเขียนแผนภาพประกอบ
ขัน้ ที่ 2 เขียนประโยคให้อยูใ่ นรูปประโยคศาสตร์
ขัน้ ที่ 3 เลือกวิธีพิสจู น์ โดยพิจารณาจากโครงสร้างประโยคตรรกศาสตร์
ขัน้ ที่ 4 เขียนแสดงบทพิสจู น์ ดังนี ้
4.1 แสดงสิ่งที่กาหนดให้
4.2 แสดงสิ่งที่จะต้องพิสจู น์
4.3 พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่กาหนดให้กบั สิ่งที่จะต้องพิสจู น์
4.4 อาจใช้เทคนิคกระบวนการคิดไปข้างหน้า (The forward process) หรือ
กระบวนการคิดไปข้างหลัง (The backward process)
เสฎฐวุฒิ เพ็ ง เจริญ (2561, น. 16) อธิ บ ายว่า แนวการเขี ย นพิ สู จ น์มี ทั้ง หมด 4
ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้
1. ระบุส่งิ ที่โจทย์กาหนดให้และสิ่งที่ตอ้ งการพิสจู น์
2. เขียนภาพประกอบที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่โจทย์กาหนดให้
3. เขียนแสดงการพิสจู น์
4. เขียนสรุปการพิสจู น์
สาหรับในงานวิจยั นีผ้ วู้ ิจยั ได้กาหนดแนวการเขียนพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน ไว้ดงั นี ้
1. ระบุส่ิงที่โจทย์กาหนด และเขียนภาพประกอบให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่โจทย์
กาหนด
2. ระบุส่งิ ที่ตอ้ งการพิสจู น์
3. เขียนแสดงการพิสจู น์
4. เขียนสรุปการพิสจู น์
โดยในขัน้ การเขียนแสดงการพิสจู น์ ผูว้ ิจยั ให้นกั เรียนเขียนพิสจู น์ลงในตารางตาม
แนวคิด Two-Column Proving โดยตารางฝั่ งซ้ายเป็ นข้อความที่ใช้ในการพิสจู น์ และตารางฝั่ งขวา
เป็ นเหตุผลของความที่ใช้ในการพิสจู น์
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2.3 แนวการวัดประเมินผลความสามารถในการการพิสูจน์
จากการศึกษา ค้นคว้า เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวการวัดประเมินผล
ความสามารถในการการพิสจู น์ ได้มีผอู้ ธิบายมากมาย
พร้อมพรรณ อุดมสิ น (2538, น. 72-73) อธิ ถึงบายว่า ความสามารถในการพิ สูจ น์
เป็ นความสามารถของนักเรียนในการนานิยามและทฤษฎี บทเข้ามาช่วยในการพิสูจน์ โดยครู
สามารถวัดและประเมิ นผลจากล าดับขั้นตอนในการเขียนพิ สูจน์ เหตุผลที่ นักเรียนเขียนพิสูจ น์
ตลอดจนการใช้ภาษาและสัญ ลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งนิยมใช้การวัดและประเมินผลโดยใช้
เกณฑ์การประเมินผลแบบรูบริค
อัมพร ม้าคนอง (2553, น. 65-67) อธิบายถึงเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ
พิสูจน์โดยใช้รูปแบบรู บริคไว้ว่า เป็ นเกณฑ์ท่ีกาหนดเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการให้คะแนนผลงาน
หรือคุณภาพการปฏิบตั งิ านของนักเรียน โดยทั่วไปมี 2 แบบ ดังนี ้
1. รู บริคแบบองค์รวม เป็ นการให้คะแนนรู บริค ที่ ประเมินผลงานที่นักเรียนทา
หรือพฤติกรรมที่นกั เรียนแสดงออกโดยการกาหนดระดับคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของผลงาน
หรือพฤติกรรมของนักเรียนที่ควรมี เป็ นภาพรวมของการทางานทัง้ หมด ไม่ตอ้ งแยกแยะลงไปเป็ น
ขัน้ ๆ ของการทางาน
2. รูบริคแบบวิเคราะห์ เป็ นการให้คะแนนแบบรูบริค ที่ประเมินผลงานที่นกั เรียน
ทา หรือพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกโดยการกาหนดระดับคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของ
ผลงานหรือ พฤติก รรมของนัก เรีย นที่ ค วรมี แยกแยะลงไปเป็ น ขั้น ๆ ของการท างานในด้า นที่
พิจารณา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, น. 45-54) ได้อธิบายถึง
การวัดประเมินผลความสามารถในการพิสูจน์ไว้ว่า เนื่องจากลักษณะของการวัดเป็ นแบบเขียน
แสดงวิธีทา และเขียนอธิบาย เกณฑ์การให้คะแนนสามารถทาได้หลายวิธีตามระดับความซับซ้อน
ของปัญหา โดยอาจให้คะแนนโดยใช้รูบริคแบบองค์รวมเมื่อต้องการดูภาพรวมของคาตอบ หรือให้
คะแนนโดยใช้รูบริคแบบวิเคราะห์เมื่อต้องการดูในประเด็นย่อย ๆ ของข้อคาถาม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561, น. 95) ได้อธิบายถึงการ
วัดประเมิ นผลเรื่อง เรขาคณิ ต ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ในการจัดการเรียนรู เ้ กี่ ยวกับเรื่อง
เรขาคณิตนัน้ โจทย์ท่ีเกี่ยวกับเรขาคณิตในหนังสือเรียนจะมีคาถามอยู่ 4 ลักษณะ คือ
1. ให้สร้าง เช่น ตัวอย่างในหนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
หน้า 85
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2. ให้ห าค่าของสิ่ งต่าง ๆ เช่น แบบฝึ กหัดที่ 2.3 ข้อ 5 ในหนัง สื อเรียนรายวิช า
พืน้ ฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 หน้า 84 แบบทดสอบ ข้อ 4 ในคูม่ ือครู หน้า 163
3. ให้แสดงเหตุผล เช่น แบบฝึ กหัดที่ 2.3 ข้อ 1 ในหนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน
คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 หน้า 84
4. ให้พิ สูจ น์ เช่ น หัว ข้อ 2.3 ตัว อย่ า งที่ 1–2 ในหนัง สื อ เรีย นรายวิ ช าพื ้น ฐาน
คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 หน้า 81
ถ้าเป็ นโจทย์ในลักษณะที่ 1 (ให้สร้าง) ให้เขียนเฉพาะวิธีทา แต่รูปต้องมีรอ่ งรอย
การสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
ถ้าเป็ นโจทย์ในลักษณะที่ 2 (ให้หาค่าของสิ่งต่าง ๆ) ให้เขียนวิธีทาและเหตุผลที่
จาเป็ น โจทย์ลักษณะนีต้ อ้ งการให้นักเรียนสามารถหาค่าของสิ่งต่าง ๆ ได้เท่านัน้ ไม่เน้นการให้
เหตุผลทุกขัน้ ตอนตามแบบที่ปรากฏในหนังสือเรียน เพราะคาอธิบายที่ให้ไว้ในหนังสือเรียนมีไว้
เพื่อให้นกั เรียนเห็นถึงที่มาที่ไปของการหาค่าดังกล่าว
ถ้าเป็ นโจทย์ในลักษณะที่ 3 (ให้แสดงเหตุผล) ให้เขียนวิธีทาและเหตุผลประกอบ
โดยไม่จาเป็ นต้องเขียน กาหนดให้และต้องการพิสจู น์วา่
ถ้าเป็ น โจทย์ในลัก ษณะที่ 4 (ให้พิ สูจ น์) จะต้อ งเขี ยนให้ค รบตามรู ป แบบ คื อ
กาหนดให้ ต้องการพิสจู น์วา่ และพิสจู น์
ตามแบบที่ปรากฏในหนังสือเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี ้ จะมีโจทย์ทงั้ 4
ลักษณะ โดยไม่ประสงค์ท่ี จะให้นักเรียนส่วนใหญ่ เขียนการพิสูจ น์แต่จ ะเน้นการให้เหตุผลและ
นาไปใช้ได้
โดยในบทของเส้น ขนาน (สถาบัน ส่งเสริม การสอนวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,
2561, น. 255-258) ได้ให้ตวั อย่างของเกณฑ์การวัดและประเมินผลการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนานไว้
ดังนี ้
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โจทย์ประเภทคานวณค่า และให้เหตุผลในการคานวณ ได้ให้ตวั อย่างเกณฑ์ไว้ ดังนี ้
ˆ = 38
ˆ = 114 และ ABC
ตัวอย่าง กาหนดให้ AC / / DE, BAC
จงหาขนาดของพร้อมแสดงเหตุผล

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 3 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
เขียนแสดงเหตุผลสมบูรณ์และหาคาตอบได้ถกู ต้อง
ได้ 3 คะแนน
เขียนแสดงเหตุผลได้บางส่วน และได้คาตอบถูกต้อง
ได้ 2 คะแนน
หรือเขียนแสดงเหตุผลสมบูรณ์ แต่หาคาตอบไม่ถกู ต้อง
ไม่เขียนแสดงเหตุผล แต่ได้คาตอบถูกต้อง
ได้ 1 คะแนน
หรือเขียนแสดงเหตุผลได้บางส่วน แต่หาคาตอบไม่ถกู ต้อง
ไม่เขียนแสดงเหตุผล และได้คาตอบไม่ถกู ต้อง หรือไม่ตอบ ได้ 0 คะแนน
โจทย์ประเภทการเขียนพิสจู น์ ได้ให้ตวั อย่างเกณฑ์ไว้ ดังนี ้
ตัวอย่าง กาหนดให้ AB / /CD และ BE = FE จงแสดงว่า

AB = DF
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 3 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
เขียนแสดงเหตุผลถูกต้องและสมบูรณ์
ได้ 3 คะแนน
เขียนแสดงเหตุผลถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่
ได้ 2 คะแนน
เขียนแสดงเหตุผลถูกต้องเพียงเล็กน้อย
ได้ 1 คะแนน
ไม่เขียนแสดงเหตุผล หรือไม่ตอบ
ได้ 0 คะแนน
สาหรับการวัดประเมินผลความสามารถในการพิสจู น์ในงานวิจยั นี ้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบ
วัดความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน เป็ นแบบทดสอบอัตนัยแบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เติมคาตอบ
จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 เขียนแสดงการพิสจู น์โดยละเอียด
จานวน 2 ข้อ
โดยสร้างตามจุดประสงค์การเรียนรู ้ และใช้เกณฑ์การวัดประเมินผลแบบรู บริคชนิด
รูบริคแบบวิเคราะห์
2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทสี่ ่งต่อความสามารถในการพิสูจน์
จากการศึกษา ค้นคว้า งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูท้ ่ีส่งต่อความสามารถ
ในการพิสจู น์ ได้มีผศู้ กึ ษาทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
Creager (2016) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาความรู ท้ างคณิ ตศาสตร์ของนิสิตครู
ชัน้ ปี ท่ี 2 ในการจัดการเรียนรูใ้ นการพิสูจน์ทางเรขาคณิต ผลการวิจยั พบว่า มีนิสิตครู 9 คน จาก
ทัง้ หมด 13 คน มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต แต่ไม่มีใครที่สามารถอธิบายเป็ นภาษา
ทางการได้ ส่วนในด้านความสามารถในการพิ สูจ น์ พบว่านิสิ ตครู 10 คน จากทั้งหมด 13 คน
สามารถแสดงการพิสจู น์ได้หากมีแนวทางการพิสจู น์ให้ แต่ไม่สามารถแสดงการพิสจู น์สาหรับกรณี
ทั่วไปได้ โดยนิสิตครู 7 คน จากทัง้ หมด 13 คน รูส้ กึ ไม่ม่นั ใจในการสอนพิสจู น์ทางเรขาคณิต
ธนพรรษ พฤกษะวัน (2560) ได้ทาการศึกษาความสามารถและปั ญหาในการพิสจู น์
ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จานวน 60 คน โดยผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความสามารถในการพิสูจน์ขอ้ ความ
p → q โดยใช้วิธีพิสจู น์ทางตรงมากที่สดุ รองลงมา คือ การพิสจู น์โดยใช้ขอ้ ความแย้งสลับที่ และ
การพิ สูจ น์โดยการหาข้อ ขัด แย้ง ตามล าดับ โดยปั ญ หาในการพิ สู จ น์ท่ี พ บว่าเกิ ดขึน้ มากที่ สุด
สาหรับ วิธี การพิ สูจ น์ท างตรง ได้แ ก่ ปั ญ หาในขั้น การแสดงการพิ สูจ น์ ซึ่ง นัก ศึกษาขาดความ
ระมัดระวังในการเขียนการพิสจู น์ และปั ญหาที่พบว่าเกิดขึน้ มากที่สุดสาหรับ วิธีการพิสจู น์โดยใช้
ข้อความแย้งสลับที่ ได้แก่ ปั ญหาในขัน้ การแสดงการพิสจู น์ โดยนักศึกษาขาดความระมัดระวังใน
การเขียนการพิสูจน์ ในขณะที่ปัญ หาในการพิสูจน์ท่ีพบว่าเกิดขึน้ มากที่สุดสาหรับวิธีการพิสูจน์
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โดยการหาข้อขัดแย้ง ได้แก่ ปั ญ หาในขัน้ การค้นหาเครื่องมื อเพื่ อใช้ในการพิสูจน์ โดยนักศึกษา
ไม่เข้าใจวิธีการ เขียนเริ่มต้นการพิสจู น์โดยการหาข้อขัดแย้ง
อลงกรณ์ ตัง้ สงวนธรรม, สิริพร ทิพย์คง, ชานนท์ จันทรา, and ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์
(2560) ได้ทาการศึกษาผลการใช้รูปแบบ Van Hiele ในการพัฒ นาการเรียนการสอนการพิสูจน์
ทางเรขาคณิ ตสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
จานวน 44 คน และโรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี จานวน 60 คน โดยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนการ
พิสูจน์ทางเรขาคณิ ตที่ผูว้ ิจยั สร้างขึน้ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในระดับขัน้ การคิดทาง
เรขาคณิตของ Van Hiele ให้อยู่ในระดับ 3 หรือขัน้ การพิสจู น์อย่างมีแบบแผน และช่วยให้นกั เรียน
มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60 ที่ตงั้ ไว้ และความสามารถในการพิสูจน์ทาง
เรขาคณิตของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60 ที่ตงั้ ไว้
นฤเบศ ลาภยิ่งยง (2561) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้
การพิสจู น์ทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการพิสจู น์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผลการวิจยั
สรุ ป ได้ว่า ผลการศึก ษาความสามารถในการพิ สูจ น์ท างคณิ ต ศาสตร์ข องนัก ศึก ษาสาขาวิช า
คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูก้ ารพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ พบว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 8.43 (ร้อยละ 33.73) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 16.27 (ร้อยละ
65.07) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพิสจู น์ทางคณิตศาสตร์พบว่าคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
พิสจู น์ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนกับเกณฑ์ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60
เสฎฐวุฒิ เพ็งเจริญ (2561) ได้ทาการวิจยั เรื่องการศึกษาความสามารถในการพิสูจน์
ทางเรขาคณิ ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ที่ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู แ้ บบสื บสวน
สอบสวนเรื่องวงกลม โรงเรียนเทพศิรินทร์ จานวน 44 คน โดยผลการศึกษาพบว่าความสามารถใน
การพิสูจน์ทางเรขาคณิ ตของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ภายหลังการเรียนผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนรูแ้ บบสืบสวนสอบสวนเรื่องวงกลมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู ท้ ่ีส่งต่อความสามารถในการ
พิ สูจ น์ท างเรขาคณิ ต พบว่า งานวิจัยที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ ความสามารถในการพิ สูจ น์ยัง มี ไม่ม าก
งานวิจยั ส่วนใหญ่ผวู้ ิจยั ได้ใช้กลวิธีหรือเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพิสจู น์ของ
นักเรียนให้ดีย่งิ ขึน้
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3. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน
3.1 หลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศไทยทีเ่ กี่ยวข้องกับ เรื่อง เส้นขนาน
จากการศึกษา ค้นคว้า เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง เส้นขนาน มีผทู้ ่ีศกึ ษาไว้มากมาย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561) ได้จดั ทาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรี ย นรู ้ค ณิ ต ศาสตร์ (ฉบับ ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษา
ขั้น พื ้น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 โดยปรับ ปรุ ง มาตรฐานการเรี ย นรู ้ และตัว ชี ้วัด จากหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้น พื น้ ฐาน พุท ธศักราช 2551 โดยระบุถึง ที่ ม าของการปรับ ปรุ ง หลักสูต ร
เนื่องมาจากผลการทดสอบต่าง ๆ เช่น O-NET, PISA, TIMSS และผลการวิจยั และติดตามการใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งรายงานว่ามาตรฐานการเรียนรูแ้ ละ
ตัวชีว้ ดั มีจานวนมากและมีความซา้ ซ้อนในกลุ่มสาระ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์เป็ น
หนึ่งในกลุ่มสาระที่มีขอ้ เสนอแนะให้ทบทวนตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรู ้ ซึ่ง สสวท. ได้ร่วมมือกับ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญ อาจารย์ และครู ในการจัดทาหลักสูตรใหม่ขนึ ้ มา
เมื่อพิจารณาสาระเรขาคณิ ต จากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ได้มีการยุบรวมสาระ
การวัด และสาระเรขาคณิต รวมกันเป็ นสาระการวัดและเรขาคณิต โดยระบุสาระสาคัญไว้ดงั นี ้
การวัดและเรขาคณิต เรียนรูเ้ กี่ยวกับความยาว ระยะทาง นา้ หนัก พืน้ ที่ ปริมาตร
และความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ
รูปเรขาคณิตและสมบัติของรู ปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจาลองทางเรขาคณิ ต ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการนาความรู ้
เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิต ไปใช้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
โดยในสาระนีม้ ีมาตรฐานการเรียนรู ้ 2 มาตรฐาน คือ
มาตรฐาน ค 2.1
เข้าใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตอ้ งการวัด
และนาไปใช้
มาตรฐาน ค 2.2
เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนาไปใช้
เมื่อพิจารณาเนือ้ หา เรื่อง เส้นขนาน จัดอยู่ในสาระการวัดและเรขาคณิต ในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในภาคเรียนที่ 2 สาระแกนกลาง คือ เส้นขนาน ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ได้แก่
สมบัติ เกี่ ย วกับ เส้น ขนานและรู ป สามเหลี่ ย ม โดยใช้ม าตรฐานการเรี ย นรู ้ ค 2.2 ตัว ชี ้วัด คื อ
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นาความรู เ้ กี่ ยวกับ สมบัติของเส้น ขนานและรู ป สามเหลี่ ยมไปใช้ในการแก้ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์
ซึ่ง สสวท. ได้ให้คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั ไว้ ดังนี ้
“นาความรูเ้ กี่ยวกับสมบัตขิ องเส้นขนานและรู ปสามเหลี่ยมไปใช้ในการแก้ปัญหา
คณิ ต ศาสตร์เพื่ อให้ก ารเรีย นรู ข้ องนักเรีย นสอดคล้อ งกับ ตัวชี ว้ ัด นี ้ ครู ค วรจัด ประสบการณ์ให้
นักเรียนได้มีโอกาส
สารวจและใช้สมบัตขิ องมุมที่เกี่ยวข้องกับเส้นตัดและเส้นขนาน
เข้าใจเงื่อนไขของการเป็ นเส้นขนาน
ให้เหตุผลในการสร้างข้อเท็จจริง เช่น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมุมที่เกิดขึน้ เมื่อมี
เส้นตัดเส้นขนาน หรือข้อเท็จ จริงเกี่ ยวกับขนาดของมุม ภายในและขนาดของมุม ภายนอกของ
รูปสามเหลี่ยม”
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562) ได้จัดทาหนังสือเรียน
รายวิชาพืน้ ฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ตามมาตรฐานการเรียนรู ้
และตัวชีว้ ดั กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึก ษาขั้นพื น้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบด้วยเนื อ้ หาทั้ง หมด 5 บท ได้แ ก่ สถิ ติ (2)
ความเท่ากันทุกประการ เส้นขนาน การให้เหตุผลทางเรขาคณิ ต และการแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสอง ตามลาดับ
สาหรับ เรื่อง เส้นขนาน ประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ เส้นขนานและมุมภายใน
เส้นขนานและมุมแย้ง เส้นขนานและมุมภายนอกและมุมภายใน และเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม
โดยระบุจุดประสงค์ของบทเรียนไว้ว่า “เมื่อนักเรียนจบบทนีแ้ ล้ว นักเรียนจะสามารถใช้สมบัติของ
เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมในการให้เหตุผลและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์”
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561) ได้ระบุจานวนเวลาใน
การสอน เรื่อง เส้นขนาน ไว้ทงั้ หมด 11 ชั่วโมง ดังนี ้
เส้นขนานและมุมภายใน
จานวน 2 ชั่วโมง
เส้นขนานและมุมแย้ง
จานวน 2 ชั่วโมง
เส้นขนานและมุมภายนอกและมุมภายใน
จานวน 3 ชั่วโมง
เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม
จานวน 4 ชั่วโมง
โดยคูม่ ือระบุความรูพ้ ืน้ ฐานที่จาเป็ นไว้ ดังนี ้
มุมตรงข้าม มุมตรง มุมภายใน มุมภายนอก มุมแย้ง
ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
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ผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
โดย สสวท. ระบุสมบัตขิ องเส้นขนานไว้ดงั นี ้ (ไม่ได้ทาการพิสจู น์)
ถ้า เส้น ตรงสองเส้น ขนานกัน และมี เส้น ตัด แล้ว ขนาดของมุม ภายในที่ อยู่บ น
ข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา
ถ้า เส้น ตรงเส้น หนึ่ ง ตัด เส้น ตรงคู่ ห นึ่ ง ท าให้ ข นาดของมุ ม ภายในที่ อ ยู่ บ น
ข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา แล้วเส้นตรงคูน่ นั้ จะขนานกัน
ซึ่งสมบัติดงั กล่าว นาไปสู่การสรุ ปและการพิสูจน์ทฤษฎี บทต่าง ๆ ที่สาคัญใน เรื่อง
เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม ประกอบด้วยทฤษฎีบท ดังนี ้
เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคูห่ นึ่ง เส้นตรงคูน่ นั้ ขนานกัน ก็ตอ่ เมื่อ ขนาดของ
มุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา
ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน
ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ทาให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน แล้วเส้นตรง
คูน่ นั้ จะขนานกัน
เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นนั้ ขนานกัน ก็ต่อเมื่อ มุมแย้ง
มีขนาดเท่ากัน
ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่
ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน
ถ้า เส้น ตรงเส้น หนึ่ง ตัด เส้น ตรงคู่ห นึ่ ง ท าให้มุม ภายนอกและมุม ภายในที่ อ ยู่
ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน แล้วเส้นตรงคูน่ นั้ จะขนานกัน
เมื่อเส้นตรงคูห่ นึ่งตัดเส้นตรงคูห่ นึ่ง เส้นตรงคูน่ นั้ ขนานกัน ก็ต่อเมื่อ มุมภายนอก
และมุมภายในที่อยูต่ รงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน
ขนาดของมุมภายในทัง้ สามมุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับ 180 องศา
ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมออกไป มุมภายนอกที่เกิดขึน้ จะมีขนาด
เท่ากับผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ไม่ใช่มมุ ประชิดของมุมภายนอกนัน้
ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์แบบ มุม – มุม - ด้าน กล่าวคือ มีมมุ ที่มี
ขนาดเท่ ากัน สองคู่ และด้า นคู่ท่ี อ ยู่ต รงข้า มกั บ มุม คู่ท่ี มี ข นาดเท่ า กัน ยาวเท่ า กัน หนึ่ ง คู่ แล้ว
รูปสามเหลี่ยมรูปนัน้ เท่ากันทุกประการ
ส าหรับ งานวิ จัย นี ้ ผู้วิ จัย ได้อ อกแบบการจัด การเรีย นรู ต้ ามหลัก สูต ร กลุ่ม สาระ
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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พุทธศักราช 2551 โดยใช้หนังสือเรียน และคู่มือครู รายวิชาพืน้ ฐาน คณิ ตศาสตร์ เล่ม 2 สาหรับ
นั ก เรี ย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้แ ละตัว ชี ้วัด กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 เพื่อจัดทาเอกสารประกอบการวิจัย เช่น แผนการจัดการเรียนรู ้ เอกสารประกอบการเรียน
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดความสามารถในการพิสจู น์
3.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนาน
จากการศึกษา ค้นคว้า งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง เส้นขนาน ได้มี
ผูศ้ กึ ษาไว้มากมาย
รัต นาภรณ์ กุ ม ผัน (2553) ได้ท าการศึ ก ษาผลการสอนแบบปฏิ บัติ ก ารโดยใช้
โปรแกรม GSP ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบในการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์
เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนประเที ยบวิทยาทาน จานวน 40 คน
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนหลังได้รบั การสอนแบบ
ปฏิบตั ิการโดยใช้โปรแกรม GSP สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60 ที่ตงั้ ไว้ และความ
รับผิดชอบในการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์หลังได้รบั การสอนแบบปฏิบตั ิการโดยใช้โปรแกรม GSP
สูงกว่าก่อนเรียน
สุนิ ส า แก้ว กระจ่าง (2553) ได้ท าการศึก ษาความสามารถในการแก้ปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ได้รบั การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้
ชุดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ โดยศึกษากับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก จานวน
44 คน ผลการวิ จัย พบว่ า ความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ข องนั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชุดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2 หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ
70 ที่ตงั้ ไว้
โชคสุวิชยั สุภาพาส (2554) ได้ทาการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT
เรื่อง เส้นขนาน ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการคิดสังเคราะห์
ของนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 2 โดยท าการศึก ษากับ นัก เรีย นโรงเรีย นสตรีพัท ลุง จ านวน 1
ห้องเรียน จานวนนักเรียน 49 คน โดยได้ทาการสอนแบบ 4MATแล้วทาการวัดผลด้วยแบบวัดที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึน้ ผลการวิจยั พบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังจากทาการสอน
สูงกว่าก่อนได้รบั การสอน และผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 60 ที่ตงั้ ไว้ โดยมี คะแนนเฉลี่ย 10.70 คะแนน
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คิดเป็ นร้อยละ 71.33 ความสามารถในการคิดสังเคราะห์ของนักเรียนหลังจากทาการสอนสูงกว่า
ก่อนได้รบั การสอน และผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 60 ที่ตงั้ ไว้ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 15.96 คะแนน คิดเป็ น
ร้อยละ 66.50
ทวี ไวยมิตรา (2555) ได้ทาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เส้นขนาน
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โดยทาการศึกษากับนักเรียนโรงเรียนห้วยนา้ หอมพิทยาคาร
จานวน 40 คน ซึ่งเลือกมาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ผลการวิจยั พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
จัดทาขึน้ มีประสิทธิภาพ 86.49/82.60 และมีดชั นีประสิทธิผลเท่ากับ .71 และหลังจากนักเรียนได้
เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จดั ทาขึน้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน ล่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ตามเกณฑ์ท่ีตงั้ ไว้ นอกจากนีก้ ารใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจะช่วยให้นกั เรียนมีความคงทนในการเรียนรู ้
รัชนี ทาเหล็ก (2556) ได้ทาการศึกษาผลการจัดการเรียนรู แ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิค
จิก๊ ซอว์ เรื่องเส้นขนาน ที่มีตอ่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
โรงเรียนสวนแตงวิทยา จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 32 คน โดยทาการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ทงั้ หมด 9 คาบผลการวิจยั พบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนหลังจากทาการสอนสูงกว่าก่อนได้รบั การสอน และผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 65 ที่ตงั้ ไว้
งามพร้อม อ่อนบัวขาว and หล้า ภวภูตานนท์ (2557) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงมโนมติทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน โดยการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมสาหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 กับนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 จานวน 6 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการ
สารวจมโนมติทางคณิ ตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ก่อนทาวิจัย แล้วจึงจาแนกนักเรียนออกเป็ น 3
กลุ่ม คือ มโนมติทางคณิ ตศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ มโนมติทางคณิ ตศาสตร์ท่ีคลาดเคลื่อน และ
ไม่มีมโนมติทางคณิตศาสตร์ โดยหลังจัดกิจกรรมซ่อมเสริมได้ทาการสารวจมโนมติอีกครัง้ พบว่า
นัก เรีย นกลุ่ม ทดลองมี ม โนมติท างคณิ ตศาสตร์ท่ี สมบูรณ์ และมี การเปลี่ ยนแปลงมโนมติท าง
คณิตศาสตร์ 2 ลักษณะ คือ แบบขยายชัน้ ความเข้าใจ และเปลี่ยนกรอบความเข้าใจ
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องพบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู ้
เรื่อง เส้นขนาน มากมาย ซึ่งหลาย ๆ งานวิจยั ได้นารู ปแบบและเทคนิคการสอนต่าง ๆ มาช่วยใน
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนความสามารถด้านอื่น ๆ
แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรูเ้ รื่อง เส้นขนาน ยังมีปัญหาอยู่ และจาเป็ นที่จะต้องหาแนวทางเพื่อ
แก้ไข
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความสามารถในการพิ สูจ น์
เรื่ อ ง เส้ น ขนาน ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ผ่ า นการจั ด การเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด
The Constructivist Learning Model (CLM) ความมุ่ ง หมายในการวิ จั ย ครั้ง นี ้ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษา
1) ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น 2) ความสามารถในการพิ สูจ น์ และ 3) ความสัม พั น ธ์ร ะหว่า ง
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความสามารถในการพิ สูจน์ ในเนือ้ หา เรื่อง เส้นขนาน หลังจากที่
นักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
ในการศึกษาผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การกาหนดประชากรและการเลือกตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิ จัย ครัง้ นี เ้ ป็ น นักเรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 2 ห้อ งเรีย นปกติ
ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2562 โรงเรี ย นศรี อ ยุ ธ ยา ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ฯ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จานวน 8 ห้องเรียน ซึ่งมีนกั เรียนจานวน 332 คน
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ห้อง 7 ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึ ก ษา 2562 โรงเรี ย นศรี อ ยุ ธ ยา ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ฯ แขวงถนนพญ าไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร จานวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนจานวน 40 คน นักเรียนเหล่านีไ้ ด้มาจากการ
เลื อ กตัว อย่ า งแบบกลุ่ ม (Cluster sampling) ซึ่ ง โรงเรี ย นได้จัด นั ก เรี ย นแต่ ล ะห้อ งแบบคละ
ความสามารถของนักเรียนที่มีผลการเรียนแบบเก่ง ปานกลาง และอ่อน
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2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง เส้นขนาน จานวน 10 แผน ดังนี ้
แผนที่ 1
เรื่อง การขนานกันของเส้นตรง
แผนที่ 2 - 3
เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน
แผนที่ 4 - 5
เรื่อง เส้นขนานและมุมแย้ง
แผนที่ 6 - 7
เรื่อง เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
แผนที่ 8 - 10
เรื่อง เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม
2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบทดสอบเรื่อง เส้นขนาน 2 ฉบับ ดังนี ้
1. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน เป็ นแบบทดสอบ ที่ผวู้ ิจยั
สร้างขึน้ เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ต้ าม
แนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) โดยมี ลัก ษณะเป็ น แบบทดสอบชนิ ด เติ ม
คาตอบ จานวน 10 ข้อ
2. แบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน เป็ นแบบทดสอบที่
ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการพิสูจน์ หลังจากการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด
The Constructivist Learning Model (CLM) โดยเป็ นแบบทดสอบแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เติมคาตอบ
จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 เขียนแสดงการพิสจู น์โดยละเอียด
จานวน 2 ข้อ
ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เส้นขนาน
แผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง เส้นขนาน จานวน 10 แผน ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ มีขนั้ ตอนใน
การสร้าง ดังนี ้
1. ศึกษาทาความเข้าใจหลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 และหลัก สู ต ร
สถานศึกษาของโรงเรียนที่เลือกทาการวิจยั
2. ศึก ษาขอบเขตของเนื ้อ หา จุด ประสงค์ก ารเรีย นรู ้ ค าอธิ บ ายรายวิช าจาก
หนังสือเรียน และคูม่ ือครูรายวิชาพืน้ ฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
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3. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง เส้นขนาน ให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู ้
และจุดประสงค์การเรียนรู ้ โดยแผนการจัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย
3.1. จุดประสงค์การเรียนรู ้
เป็ นข้อความที่ ระบุส่ิงที่ นักเรียนพึงรู ้ ปฏิ บตั ิได้ รวมทัง้ คุณลักษณะของ
นักเรียน หลังจากที่นกั เรียนได้ผา่ นการจัดการเรียนรูใ้ นคาบนัน้ ๆ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ
1) ด้านความรูค้ ณิตศาสตร์
2) ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.2 สาระการเรียนรู ้
เป็ นเนือ้ หาคณิตศาสตร์ท่ีจะมีการจัดการเรียนรูใ้ นคาบเรียนนัน้
3.3 สื่อการเรียนรู/้ แหล่งการเรียนรู ้
สื่ อการเรีย นรู ้ เป็ นวัสดุ อุป กรณ์ หรือ วิธี ก ารที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การจัดการ
เรียนรู ใ้ นคาบนัน้ ๆ และแหล่งการเรียนรู ้ เป็ นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศที่นามาใช้ ในการ
จัดการเรียนรูใ้ นคาบนัน้ ๆ
3.4 กิจกรรมการเรียนรู ้
เป็ นการระบุ ส่ิ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ในการจัด การเรี ย นรู ้ โดยสอดคล้อ งกั บ
จุ ด ป ระส งค์ ก ารเรี ย น รู ้ แ บ่ งอ อก เป็ น 4 ขั้ น ต าม ห ลั ก ก ารจั ด ก ารเรี ย น รู ้ ต าม แน วคิ ด
The Constructivist Learning Model (CLM) ของ Yager (1991, p. 55) ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ชักชวน เป็ นขัน้ ที่สร้างแรงจูงใจในการเรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียน
โดยการใช้กิจกรรม หรือการตัง้ ปั ญหาเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรียนได้คิด สังเกตสิ่งต่าง ๆ เกิดความสงสัย
ตัง้ คาถาม และพิจารณาคาตอบที่เป็ นไปได้ นอกจากนีอ้ าจเป็ นการชีใ้ ห้เห็นถึงความสาคัญ และ
ประโยชน์ของเนือ้ หาที่เรีย น เพื่อให้นกั เรียนเกิดความสนใจต้องการที่จะเรียนรู ้ หรือต้องการที่จะ
สร้างข้อความคาดการณ์ทางเรขาคณิต
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ค้นพบ เป็ นขัน้ ที่ให้นักเรียนได้สารวจ ค้นคว้า หาเหตุผล
เพื่อสร้างข้อความคาดการณ์ทางเรขาคณิต และพิสจู น์ขอ้ ความคาดการณ์นนั้ ผ่านการทากิจกรรม
และกระบวนการกลุ่ม ซึ่งนักเรียนจะได้ออกแบบวิธีการค้นหาความรู ้ ร่วมกันวางแผน รวบรวม
ข้อมูล ค้นคว้าข้อมูล ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองในการค้นหาคาตอบเพื่อแก้ปัญหาที่สงสัย และนา
ข้อค้นพบมาอภิปรายร่วมกันในกลุ่มถึงความถูกต้อง และความสมเหตุสมผลของคาตอบ โดยครูมี
บทบาทเป็ นเพียงผูส้ ง่ เสริมและสนับสนุนการเรียนรูข้ องนักเรียน

52
ขัน้ ที่ 3 ขั้นน าเสนอผลการค้นพบและลงข้อสรุ ป เป็ น ขั้นที่ นักเรีย น
นาเสนอความรู ้ วิธีการในการได้มาซึ่งความรู ้ การสร้างข้อความคาดการณ์ และแนวทางการพิสจู น์
ข้อ ความคาดการณ์ ที่ นัก เรีย นค้น พบจากขั้น ที่ 2 และร่ว มกัน อภิ ป รายกั บ เพื่ อ นและครู เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้อง โดยครู ชีใ้ ห้เห็นถึงคาตอบที่เหมาะสมและร่วมกันลงข้อสรุปที่ได้จากการ
ค้นพบ จากนัน้ ครูเชื่อมโยงความรูท้ ่ีคน้ พบกับความรูเ้ ดิมของนักเรียน
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ประยุกต์ใช้ เป็ นขัน้ ที่ให้นักเรียนนาความรู ท้ ่ีคน้ พบ และ
ความรูเ้ ดิมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการพิสจู น์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ ๆ
โดยนักเรียนจะต้องตัดสินใจเพื่อเลือกใช้ความรูท้ ่ีเหมาะสมในสถานการณ์ตา่ ง ๆ และครูสรุปผลที่
ได้จากการเรียนรู แ้ ละส่งเสริม ความคิดเห็นของนักเรียน ให้โอกาสนักเรียนได้ถามคาถามใหม่ท่ี
เกี่ยวข้องกับบทเรียน ให้นกั เรียนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการกับเพื่อน เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ซึ่งกันและกัน
3.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
เป็ นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์ท่ีได้
ออกแบบไว้ โดยจะสอดคล้องกับจุดประสงค์ และมีการกาหนดเกณฑ์และเครื่องมือในการวัด
4. นาแผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง เส้นขนาน ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
5. นาแผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง เส้นขนาน ที่ ได้รบั การตรวจสอบมาปรับปรุ ง
แก้ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม ปริญ ญานิพ นธ์ แล้วนาเสนอให้คณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบจนผ่านการพิจารณา เพื่อนาเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ
6. นาเสนอแผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง เส้นขนาน ให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเหมาะสมของเนือ้ หา และระยะเวลาที่สอน
7. น าแผนการจัด การเรีย นรู ้ เรื่อ ง เส้น ขนาน ไปปรับ ปรุ ง ตามค าแนะน าของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วนาเสนอให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบจนผ่านการพิจารณา
8. นาแผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง เส้นขนาน ไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มนาร่อง ซึ่ง
เป็ นนักเรียนที่ ศึก ษาอยู่ในระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ มี ค วามสามารถใกล้เคีย งกับ ตัวอย่าง
จากนัน้ นามาปรับปรุงให้เหมาะสม
9. นาแผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง เส้นขนาน ไปทดลองใช้กบั ตัวอย่าง
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สาหรับกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรูท้ ่ีผวู้ ิจยั สร้างขึน้ แสดงได้ดงั นี ้

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู ้
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ขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน เป็ นแบบทดสอบที่ผูว้ ิจยั สร้างขึน้
โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบชนิดเติมคาตอบ จานวน 10 ข้อ
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้างดังนี ้
1. ศึก ษาขอบเขตของเนื ้อ หาจากหนัง สื อ เรี ย นคณิ ต ศาสตร์แ ละคู่มื อ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชาพืน้ ฐาน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 เทอม 2 ตาม
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
2. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู ้ วิเคราะห์สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ที่ใช้ทดลอง
เพื่อใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน
3. สร้า งแบบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง เส้น ขนาน เป็ นแบบทดสอบ
จานวน 12 ข้อ ตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
4. นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
5. นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ที่ ได้รบั การตรวจสอบมา
ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุ ม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ แล้ว น าเสนอให้
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบจนผ่านการพิจารณา เพื่อนาเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ
6. นาแบบทดสอบที่ได้ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้ หา และความเหมาะสมของข้อคาถาม โดยมีการให้คะแนน ดังนี ้
คะแนน +1 หมายถึง ข้อคาถามนัน้ มีความสอดคล้อง
คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ มีความสอดคล้องหรือไม่
คะแนน -1 หมายถึง ข้อคาถามนัน้ ไม่มีความสอดคล้อง
จากนั้น น าคะแนนมาเฉลี่ ย และพิ จ ารณาข้อค าถามว่ามี ค วามเหมาะสม
หรือไม่ (โดยนามาคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีดชั นีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป) พบว่ามีขอ้ สอบทีม่ ี
ค่า IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป จานวน 12 ข้อ
7. นาแบบทดสอบไปปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วนาเสนอให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบจนผ่านการพิจารณา
8. นาแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนกลุม่ นาร่อง ซึ่งเป็ นนักเรียนที่ศกึ ษาอยูใ่ น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่มีความสามารถใกล้เคียงกับตัวอย่าง เพื่อพิจารณาว่าข้อคาถามมี
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ความเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และอานาจจาแนก (r)
เป็ นรายข้อ แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีคา่ ความยาก (p) ตัง้ แต่ 0.20-0.80 และมีคา่ อานาจจาแนก (r)
ตั้งแต่ 0.20 ขึน้ ไป โดยผู้วิ จัย ได้เลื อ กข้อ สอบ 10 ข้อ ที่ มี ค่า ความยากอยู่ในช่วง 0.35-0.68 ค่า
อานาจจาแนกอยู่ในช่วง 0.27-0.72 และคานวณค่าความเชื่ อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง เส้นขนาน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ได้เท่ากับ 0.78
9. จัดพิมพ์แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน
10. น าไปแบบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง เส้น ขนาน ไปทดลองใช้กั บ
ตัวอย่าง
ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน
แบบวัดความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน เป็ นแบบทดสอบที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
แบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เติมคาตอบ
จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 เขียนแสดงการพิสจู น์โดยละเอียด
จานวน 2 ข้อ
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้างดังนี ้
1. ศึก ษาขอบเขตของเนื ้อ หาจากหนัง สื อ เรี ย นคณิ ต ศาสตร์แ ละคู่มื อ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชาพืน้ ฐาน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 เทอม 2 ตาม
หลักสูตรกลุ่ม สาระการเรียนรู ้คณิ ตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
2. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู ้ วิเคราะห์สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ที่ใช้ทดลอง
เพื่อใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน
3. สร้างแบบวัดความสามารถในการพิ สูจน์ เรื่อง เส้นขนาน เป็ นแบบทดสอบ
จานวน 6 ข้อ ตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
4. นาแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน ที่สร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
5. นาแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน ที่ได้รบั การตรวจสอบ
มาปรับ ปรุ ง แก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม ปริญ ญานิ พ นธ์ แล้ว น าเสนอให้
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบจนผ่านการพิจารณา เพื่อนาเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ
6. นาแบบทดสอบที่ได้ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้ หา และความเหมาะสมของข้อคาถาม โดยมีการให้คะแนน ดังนี ้
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คะแนน +1 หมายถึง ข้อคาถามนัน้ มีความสอดคล้อง
คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ มีความสอดคล้องหรือไม่
คะแนน -1 หมายถึง ข้อคาถามนัน้ ไม่มีความสอดคล้อง
จากนั้น น าคะแนนมาเฉลี่ ย และพิ จ ารณาข้อค าถามว่า มี ค วามเหมาะสม
หรือไม่ (โดยนามาคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีดชั นีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป) พบว่ามีขอ้ สอบทีม่ ี
ค่า IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป จานวน 6 ข้อ
7. นาแบบทดสอบไปปรับปรุ งตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาเสนอให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบจนผ่านการพิจารณา
8. นาแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนกลุม่ นาร่อง ซึ่งเป็ นนักเรียนที่ศกึ ษาอยูใ่ น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่มีความสามารถใกล้เคียงกับตัวอย่าง เพื่อพิจารณาว่าข้อคาถามมี
ความเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และอานาจจาแนก (r)
เป็ นรายข้อ แล้วคัดเลือกข้อสอบที่ มีคา่ ความยาก (p) ตัง้ แต่ 0.20-0.80 และมีคา่ อานาจจาแนก (r)
ตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป โดยผูว้ ิจยั ได้เลือกข้อสอบ 4 ข้อ ที่มีคา่ ความยากอยู่ในช่วง 0.35-0.69 ค่าอานาจ
จาแนกอยู่ในช่วง 0.21-0.69 และคานวณค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด ความสามารถในการพิสูจน์
เรื่อง เส้นขนาน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ได้เท่ากับ 0.85
9. จัดพิมพ์แบบวัดความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน
10. นาไปแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน ไปทดลองใช้กับ
ตัวอย่าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจยั นีม้ ีขนั้ ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
แบบแผนการทาวิจัย
การวิจัย ครัง้ นี ผ้ ู้วิ จัย ได้ใช้แ บบแผนการทดลองแบบ One – Group Posttest only
design ซึ่งแสดงดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง
กลุม่
E

การทดลอง
X

การทดสอบหลังเรียน
T
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สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง
E แทน กลุม่ ทดลอง
X แ ท น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู ้ ต า ม แ น ว คิ ด ค อ น ส ต รั ค ติ วิ ส ต์ แ บ บ
The Constructivist Learning Model (CLM)
T แทน การทดสอบหลังเรียน (Posttest)
การดาเนินการทดลอง
การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) ในการ
ทดลองครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยั โดยมีขนั้ ตอนต่อไปนี ้
1. ผู้วิ จัย ชี ้แ จงให้นัก เรี ย นที่ เป็ นตัว อย่ า งทราบถึ ง การเรี ย นรู ้โดยใช้ก ารจัด
การเรียนรูต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) เพื่อที่นกั เรียนจะได้ปฏิบตั ิตน
ได้ถกู ต้อง
2. ผูว้ ิจยั ดาเนินการสอนในคาบปกติโดยใช้แผนการจัดการเรียนรูต้ ามที่ออกแบบ
ไว้ โดยในแต่ละคาบผูว้ ิจยั มีการมอบหมายแบบฝึ กหัดเป็ นการบ้านเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของ
นัก เรีย น โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนิ น การสอนทั้ง หมด 10 คาบ คาบละ 50 นาที หลัง จาก
นักเรียนเรียนเสร็จในแต่ละคาบ ผูว้ ิจยั จะใช้การเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจานวน 3 คน เพื่อทา
การสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ การสร้า งความรู ้ หรื อ ข้อ ค้น พบที่ นั ก เรี ย นได้จ ากการเรี ย นในคาบ
นัน้ ๆ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการวิจยั
3. ผู้วิจัยท าการทดสอบนักเรี ยนโดยใช้แ บบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่อ ง
เส้น ขนาน โดยใช้เ วลา 1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยผู้วิ จัย มี ก ารชี ้แ จงเกี่ ย วกับ ข้อ ตกลงของ
การทดสอบเป็ นระยะเวลา 10 นาที และให้นกั เรียนทาข้อสอบเป็ นเวลา 40 นาที
4. ผูว้ ิจยั ทาการทดสอบนักเรียนโดยใช้แ บบวัดความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง
เส้น ขนาน โดยใช้เ วลา 1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยผู้วิ จัย มี ก ารชี ้แ จงเกี่ ย วกับ ข้อ ตกลงของ
การทดสอบเป็ นระยะเวลา 10 นาที และให้นกั เรียนทาข้อสอบเป็ นเวลา 40 นาที
5. ผู้ วิ จั ย น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปใช้วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ใ นการวิ เคราะห์เปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการพิสจู น์กบั เกณฑ์ท่ีตงั้ ไว้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน และแบบวัดความสามารถใน
การพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน มาวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยนาผลคะแนน
ของข้อสอบแต่ละฉบับไปเทียบกับเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้โดยใช้การทดสอบ Z (Z-test for Population
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Proportion) และวิ เ คราะห์ค วามสัม พั น ธ์ข องคะแนนของแบบวัด ทั้ง สองโดยใช้ก ารทดสอบ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
5. สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิตพ
ิ นื้ ฐาน
1. ค่าเฉลี่ย (Mean) คานวณจาก (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ, 2538, น. 79)
X=

เมื่อ

X
N

แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูล
 X แทน ผลรวมของข้อมูล
แทน จานวนของข้อมูล
N
2. ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค านวณจาก (ล้ว น สายยศ &
อังคณา สายยศ, 2538, น. 79)
X

N  X 2 − ( X )

S=

เมื่อ

2

N ( N − 1)

แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 X 2 แทน ผลรวมของข้อมูล
2
(  X ) แทน ผลรวมของกาลังสองของข้อมูล
N
แทน จานวนของข้อมูล
สถิตทิ ี่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจัย
1. ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (IOC) คานวณจาก (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ,
2543, น. 248-249)
S

IOC =

เมื่อ

R
N

แทน ดัชนีความสอดคล้อง
 R แทน ผลรวมของความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
แทน จานวนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. ค่าความยาก (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน และแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน โดยทา
การหาดังนี ้
IOC
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2.1 ค่าความยาก (p) คานวณจาก (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ, 2543, น.
199-200)
p=

SU + S L − ( 2 NX min )
2 N ( X max − X min )

เมื่อ p

แทน ค่าความยาก
SU
แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ เก่ง
SL
แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ อ่อน
N
แทน จานวนผูเ้ ข้าสอบของกลุม่ เก่งหรือกลุม่ อ่อน
X max แทน คะแนนที่นก
ั เรียนทาได้สงู สุด
X min แทน คะแนนที่นก
ั เรียนทาได้ต่าสุด
2.2 ค่าอานาจจาแนก (r) คานวณจาก (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ, 2543,
น. 199-200)
r=

SU − S L
N ( X max − X min )

เมื่อ r

แทน อานาจจาแนก
SU
แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ เก่ง
SL
แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ อ่อน
N
แทน จานวนผูเ้ ข้าสอบของกลุม่ เก่งหรือกลุม่ อ่อน
X max แทน คะแนนที่นก
ั เรียนทาได้สงู สุด
X min แทน คะแนนที่นก
ั เรียนทาได้ต่าสุด
2.3 ค่าความเชื่อมั่น ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient) คานวณ
จาก (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ, 2543, น. 218)
2
n   si 
1
−


n − 1 
st 2 

=

เมื่อ 
n

s

i

st 2

2

แทน
แทน
แทน
แทน

ความเชื่อมั่นของแบบวัด
จานวนข้อของแบบวัด
ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของของคะแนนรวมทัง้ ฉบับ
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สถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
1. ใช้การทดสอบ Z (Z-test for Population Proportion) ในการทดสอบสมมติฐาน
ที่ว่านักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ผ่านเกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของนักเรียนทัง้ หมด
โดยหาจากโปรแกรมสาเร็จรูป
2. ใช้การทดสอบ Z (Z-test for Population Proportion) ในการทดสอบสมมติฐาน
ที่ ว่านักเรียนที่ ได้รบั การจัด การเรียนรู ้ต ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
นัก เรียนมี ความสามารถในการพิ สูจ น์ เรื่อ ง เส้น ขนาน ผ่านเกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของ
นักเรียนทัง้ หมด โดยหาจากโปรแกรมสาเร็จรูป
3. ใช้การทดสอบสหสัม พัน ธ์แบบเพี ยร์สัน (Pearson Correlation) ในการทดสอบ
สมมติฐานที่ว่านักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรี ยนรู ต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model
(CLM) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนความสามารถในการพิสูจน์สมั พันธ์กัน โดย
หาจากโปรแกรมสาเร็จรูป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง
เส้ น ขน าน ของนั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยม ศึ ก ษ าปี ที่ 2 ที่ ผ่ า น การจั ด การเรี ย น รู ้ ต าม แน วคิ ด
The Constructivist Learning Model (CLM) ความมุ่ ง หมายในการวิ จั ย ครั้ง นี ้ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษา
1) ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น 2) ความสามารถในการพิ สูจ น์ และ 3) ความสัม พั น ธ์ร ะหว่า ง
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความสามารถในการพิ สูจน์ ในเนือ้ หา เรื่อง เส้นขนาน หลังจากที่
นักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐาน
1.1 ข้อมูลพืน้ ฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน
1.2 ข้อมูลพืน้ ฐานของคะแนนความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
2.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน กับเกณฑ์
2.2 ผลการศึกษาความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน กับเกณฑ์
2.3 ความสัม พัน ธ์ระหว่างผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรียนและความสามารถในการ
พิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐาน
1.1 ข้อมูลพืน้ ฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2 ที่ผ่านการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) สามารถ
แสดงค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ตและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง
เส้นขนาน ได้ดงั ตาราง 3
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
เส้นขนาน
แหล่งที่มาของคะแนน

คะแนนเต็ม

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง เส้นขนาน

10

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(x)
6.83

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2.363

จากตาราง 3 พบว่าค่า เฉลี่ ย เลขคณิ ต ของคะแนนผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง
เส้ น ขน าน ของนั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยม ศึ ก ษ าปี ที่ 2 ที่ ผ่ า น การจั ด การเรี ย น รู ้ ต าม แน วคิ ด
The Constructivist Learning Model (CLM) เท่ากับ 6.83 และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ากับ
2.363
1.2 ข้อมูลพืน้ ฐานของคะแนนความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน
จากการศึ ก ษาความสามารถในการพิ สู จ น์ เรื่ อ ง เส้น ขนาน ของนั ก เรี ย นชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ผ่ า นการจัด การเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning Model
(CLM) สามารถแสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถใน
การพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน ได้ดงั ตาราง 4
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการพิสจู น์
เรื่อง เส้นขนาน
แหล่งที่มาของคะแนน

คะแนนเต็ม

แบบวัดความสามารถ
ในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน

42

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(x)
30.05

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
5.542

จากตาราง 4 พบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง
เส้ น ขน าน ของนั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยม ศึ ก ษ าปี ที่ 2 ที่ ผ่ า น การจั ด การเรี ย น รู ้ ต าม แน วคิ ด
The Constructivist Learning Model (CLM) เท่ากับ 30.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
5.542
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
2.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน กับเกณฑ์
ในการทดสอบสมมติ ฐ านที่ ว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด
The Constructivist Learning Model (CLM) มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง เส้น ขนาน ผ่ า น
เกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของนักเรียนทัง้ หมด หลังจากทดสอบสมมติฐานของการวิจยั โดยใช้
การทดสอบ Z (Z-test for Population Proportion) ที่ ระดั บ นั ย ส าคั ญ .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานของการวิจยั แสดงดังตาราง 5
ตาราง 5 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน กับเกณฑ์ โดยใช้การทดสอบ Z
แหล่งที่มาของ
คะแนน
แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เรื่อง เส้นขนาน

จานวนนักเรียนที่ทา จานวนนักเรียนที่
แบบทดสอบ (คน) ผ่านเกณฑ์ (คน)
40
30

สถิติ
ทดสอบ Z
1.94*

ค่า P-value
.026

*ที่ระดับนัยสาคัญ .05
จากตาราง 5 พบว่าจากนักเรียนทัง้ หมด 40 คน มีนกั เรียนที่ผ่านเกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ
60 จานวน 30 คน และมีค่า P-value เท่ากับ .026 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ .05 แสดงว่า
นัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรีย นรู ้ ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning Model (CLM) มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ผ่านเกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของนักเรียนทัง้ หมด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
2.2 ผลการศึกษาความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน กับเกณฑ์
ในการทดสอบสมมติ ฐ านที่ ว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด
The Constructivist Learning Model (CLM) มีความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน ผ่าน
เกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของนักเรียนทัง้ หมด หลังจากทดสอบสมมติฐานของการวิจยั โดยใช้
การทดสอบ Z (Z-test for Population Proportion) ที่ ระดั บ นั ย ส าคั ญ .05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานของการวิจยั แสดงดังตาราง 6
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ตาราง 6 การวิเคราะห์ความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน กับเกณฑ์ โดยใช้การทดสอบ Z
แหล่งที่มาของคะแนน จานวนนักเรียนที่ทา จานวนนักเรียนที่
สถิติ
ค่า P-value
แบบทดสอบ (คน) ผ่านเกณฑ์ (คน) ทดสอบ Z
แบบวัดความสามารถ
40
32
2.58*
.005
ในการพิสจู น์
เรื่อง เส้นขนาน
*ที่ระดับนัยสาคัญ .05
จากตาราง 6 พบว่าจากนักเรียนทัง้ หมด 40 คน มีนกั เรียนที่ผ่านเกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ
60 จานวน 32 คน และมีค่า P-value เท่ากับ .005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ .05 แสดงว่า
นัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรีย นรู ้ ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning Model (CLM) มี
ความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน ผ่า นเกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของนักเรียนทัง้ หมด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง
เส้นขนาน
ในการทดสอบสมมติ ฐ านที่ ว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด
The Constructivist Learning Model (CLM) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
พิสูจ น์สัม พันธ์กัน หลังจากทดสอบสมมติฐ านของการวิจัยโดยใช้การทดสอบสหสัม พันธ์แบบ
เพี ยร์สัน (Pearson Correlation) ที่ ระดับ นัยส าคัญ .05 ผลการทดสอบสมมติฐ านของการวิจัย
แสดงดังตาราง 7
ตาราง 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
พิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน โดยใช้การทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน เรื่อง
เส้นขนาน

ความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน
จานวนนักเรียนที่ทา
ค่าสัมประสิทธิ์
ค่า Sig
แบบทดสอบ (คน) สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
40

*ที่ระดับนัยสาคัญ .05

.706*

.000
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จากตาราง 7 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั เท่ากับ .706 และ ค่า Sig.
เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ .01 แสดงว่า นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ้ตาม
แนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียและความสามารถ
ในการพิสูจน์สัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงั้ ไว้
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีดาเนินการวิจัยโดยสังเขป
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง
เส้ น ขน าน ของนั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยม ศึ ก ษ าปี ที่ 2 ที่ ผ่ า น การจั ด การเรี ย น รู ้ ต าม แน วคิ ด
The Constructivist Learning Model (CLM) ผู้ วิ จั ย ได้ ส รุ ป ความมุ่ ง หมาย สมมติ ฐ าน และ
วิธีดาเนินการวิจยั ได้ ดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2 หลังจากได้รบั การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2 หลังจากได้รบั การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
พิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ท่ี 2 หลังจากได้รบั การจัดการเรียนรู ต้ าม
แนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
สมมติฐานของการวิจัย
1. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning
Model (CLM) มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ผ่านเกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของ
นักเรียนทัง้ หมด
2. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning
Model (CLM) มี ความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน ผ่านเกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไป
ของนักเรียนทัง้ หมด
3. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning
Model (CLM) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการพิสจู น์สมั พันธ์กนั
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ห้องเรียนปกติ
ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2562 โรงเรี ย นศรี อ ยุ ธ ยา ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ฯ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จานวน 8 ห้องเรียน ซึ่งมีนกั เรียนจานวน 332 คน
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ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ห้อง 7 ภาคเรียน
ที่ 2 ปี การศึก ษา 2562 โรงเรี ย นศรีอ ยุธ ยา ในพระอุป ถัม ภ์ ฯ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร จานวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนจานวน 40 คน นักเรียนเหล่านีไ้ ด้มาจากการ
เลื อ กตัว อย่ า งแบบกลุ่ ม (Cluster sampling) ซึ่ ง โรงเรี ย นได้จัด นั ก เรี ย นแต่ ล ะห้อ งแบบคละ
ความสามารถของนักเรียนที่มีผลการเรียนแบบเก่ง ปานกลาง และอ่อน
2. เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจัย
เนื อ้ หาที่ ใช้ในการวิจัยในครัง้ นี ้ เป็ นเนื อ้ หาในสาระการเรียนรู ้ เรื่อง เส้นขนาน
รายวิช า คณิ ต ศาสตร์ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ตามหลัก สูต รกลุ่ม สาระการเรีย นรู ค้ ณิ ต ศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
2. ความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้ มั ธยมศึกษา
ปี ท่ี 2
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง เส้นขนาน
จานวน 10 แผน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน และ 3) แบบวัดความสามารถ
ในการพิสูจ น์ เรื่อง เส้นขนาน โดยผู้วิจัยทาการศึกษาหลักการในการสร้างเครื่องมื อ เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ และดาเนินการสร้างเครื่องมือต่าง ๆ
หลังจากสร้างเครื่องมือเสร็จเรียบร้อย ผูว้ ิจยั นาเสนอเครื่องมือต่อคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อให้พิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสมของเนือ้ หา และระยะเวลาที่
สอน และนาเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
จากนัน้ นาเครื่องมือให้ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ และนาไปปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
แล้วจึง นาไปทดลองกับ นัก เรียนกลุ่ม นาร่ องก่ อนที่ จ ะนาไปทดลองใช้กับ ตัวอย่างเพื่ อปรับ ปรุ ง
เครื่องมือให้เหมาะสม
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One – Group Posttest only
design โดยมีขนั้ ตอนในการเก็บรวบรวม ดังนี ้
1. ผูว้ ิจยั ชีแ้ จงให้นกั เรียนที่เป็ นตัวอย่างทราบถึงการเรียนรู โ้ ดยใช้การจัดการ
เรียนรูต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) เพื่อที่นกั เรียนจะได้ปฏิบตั ิตนได้
ถูกต้อง
2. ผู้วิจัย ด าเนิ น การสอนในคาบปกติ โดยใช้แ ผนการจัด การเรีย นรู ต้ ามที่
ออกแบบไว้ โดยในแต่ละคาบผูว้ ิจยั มีการมอบหมายแบบฝึ กหัดเป็ นการบ้านเพื่อตรวจสอบความ
เข้า ใจของนักเรีย น โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนิ น การสอนทั้ง หมด 10 คาบ คาบละ 50 นาที
หลังจากนักเรียนเรียนเสร็จในแต่ละคาบ ผูว้ ิจยั จะใช้การเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจานวน 3 คน
เพื่ อทาการสัมภาษณ์เกี่ ยวกับการสร้างความรู ้ หรือข้อค้นพบที่นักเรียนได้จากการเรียนในคาบ
นัน้ ๆ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการวิจยั
3. ผูว้ ิจยั ทาการทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
เส้น ขนาน โดยใช้เ วลา 1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยผู้วิ จัย มี ก ารชี ้แ จงเกี่ ย วกับ ข้อ ตกลงของ
การทดสอบเป็ นระยะเวลา 10 นาที และให้นกั เรียนทาข้อสอบเป็ นเวลา 40 นาที
4. ผูว้ ิจัยทาการทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบวัดความสามารถในการพิสูจน์
เรื่อง เส้นขนาน โดยใช้เวลา 1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยผูว้ ิจัยมีการชีแ้ จงเกี่ยวกับข้อตกลงของ
การทดสอบเป็ นระยะเวลา 10 นาที และให้นกั เรียนทาข้อสอบเป็ นเวลา 40 นาที
5. ผู้วิจัย น าข้อ มูล ที่ ไ ด้ไปใช้วิ ธี ก ารทางสถิ ติในการวิ เคราะห์เปรีย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการพิสจู น์กบั เกณฑ์ท่ีตงั้ ไว้
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าแบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง เส้ น ขนาน และแบบวั ด
ความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน มาวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยนาผลคะแนนของข้อสอบแต่ละฉบับไปเทียบกับเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้โดยใช้การทดสอบ Z (Z-test
for Population Proportion) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคะแนนของแบบวัดทัง้ สองโดยใช้การ
ทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ผ่านการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning
Model (CLM) สรุปผลได้ ดังนี ้
1. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning
Model (CLM) มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ผ่านเกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของ
นักเรียนทัง้ หมด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
2. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning
Model (CLM) มี ความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน ผ่านเกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไป
ของนักเรียนทัง้ หมด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
3. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning
Model (CLM) มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน์สัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับสูง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน
ของนัก เรี ย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ผ่ า นการจัด การเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด The Constructivist
Learning Model (CLM) สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
1. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning
Model (CLM) มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ผ่านเกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปของ
นักเรียนทัง้ หมด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากประเด็นต่อไปนี ้
1.1 สาหรับงานวิจยั นีใ้ ห้ความสาคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในแง่ของการ
นาความรู ้ เรื่อง เส้นขนาน ไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ท่ีกาหนด นั่นคือเน้นปั ญหาเกี่ยวกับการ
คานวณขนาดของมุมโดยใช้ทฤษฎีบทของเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม โดยการจัดการเรียนรู ต้ าม
แนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ มีส่วนช่วยในการทาให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีผวู้ ิจยั ตัง้ ไว้ เนื่องจากนักเรียนมีความเข้าใจใน
ทฤษฎีบทต่าง ๆ จากการที่นกั เรียนจะเป็ นผูส้ ร้างความรูด้ ว้ ยตนเองผ่านการจัดการเรียนรูใ้ นขัน้ ที่ 1
ถึง 3 ที่นกั เรียนจะได้เข้าใจถึงที่มาของทฤษฎีบทผ่านการลงมือพิสจู น์ ซึ่งจะอภิปรายเพิ่มเติมในข้อ
ที่ 2 แต่ในขัน้ ที่ 4 ขัน้ ประยุกต์ใช้ นอกจากที่นกั เรียนจะได้ฝึกพิสจู น์ นักเรียนยังจะได้เห็นถึงการนา
ทฤษฎีบทที่คน้ พบไปประยุกต์ใช้ในการคานวณหาขนาดของมุมต่าง ๆ ซึ่งในขัน้ นีค้ รูกบั นักเรียนจะ
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ได้อภิปรายร่วมกันถึงการนาทฤษฎีบทไปใช้ เช่น การที่ครูยกปั ญหาเกี่ยวกับการคานวณขนาดของ
มุม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตัดสินใจว่าสามารถใช้ทฤษฎี บทใดในการแก้ปัญ หาได้บา้ ง และ
ทฤษฎีบทใดเหมาะสมที่สุด เนื่องจากโจทย์ปัญหาในเรื่องนีส้ ามารถคานวณได้หลายวิธี การที่ครู
และนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดในการแก้ปัญหาจึงช่วยทาให้นักเรียนเห็นถึงความ
เหมาะสมของการนาทฤษฎีบทแต่ละทฤษฎีบทไปใช้ ด้วยกระบวนการนีจ้ ะทาให้เมื่อนักเรียนไปเจอ
ปั ญ หาที่ ไม่ เคยเจอมาก่ อน อาทิ ในแบบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน จะท าให้นักเรียนสามารถ
ประยุกต์ทฤษฎี บทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนีใ้ นขัน้ ประยุกต์ใช้นักเรียนยังได้ฝึ ก
แก้โจทย์ปัญ หาต่าง ๆ ในแบบฝึ กหัดที่ครู มอบหมาย และในตอนท้ายคาบครู มีแบบทดสอบหลัง
เรียนเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจในเนือ้ หาที่เรียนหรือไม่ ซึ่งครู สามารถนาผลที่ได้ไปปรับปรุ ง
การสอน หรือเน้นในมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียน เช่น นักเรียนคิดว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นมี
เส้นตัด แล้วมุม แย้งมี ขนาดเท่ากันเสมอ ซึ่งเป็ นมโนทัศน์ท่ี คลาดเคลื่ อน เพราะเส้นตรงทั้งสอง
จะต้องขนานกันด้วย มุมแย้งจึงจะมีขนาดเท่ากัน ด้วยการที่ครู มีการทดสอบหลังเรียนจะทาให้ครู
พบมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน และสามารถนาไปเป็ นประเด็นในการอภิปรายกันกับนักเรียนในคาบ
ถัด ไปได้ ด้ว ยเหตุนี ้ก ารจัด การเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด คอนสตรัค ติ วิ ส ต์แ บบ The Constructivist
Learning Model (CLM) ที่ ผู้วิจัยสร้างขึน้ จึงมี ส่วนช่วยในการพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ของนักเรียนให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์ท่ี ตั้งไว้ สอดคล้องกับ งานวิจัย ของ Lillian (2010, abstract) ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับการนาวิธีการเรียนรูแ้ บบคอนสตรัคติวิสต์มาใช้ในการจัดการเรียนรู ้ และพบว่าด้วยขัน้ ตอน
การสอนจะท าให้นั ก เรี ย นรู ้จัก ขวนขวายหาความรู ้ด ้ว ยตนเอง มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง มี
วิจารณญาณ มีความกระตือรือร้นในการค้นหาความรู ้ และมีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากขึน้
จึงส่งผลทาให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึน้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา
ชุนบุญ มา (2551, น. 37-38) ที่ พ บว่าขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด The Constructivist
Learning Model (CLM) ทาให้นักเรียนเข้าใจในเนือ้ หาอย่างถ่องแท้ เนื่องจากนักเรียนได้คน้ หา
และแสวงหาความรูม้ าใช้แก้ปัญหาด้วยตนเอง นอกจากนีย้ งั เปิ ดโอกาสให้นักเรียนเผชิญปั ญหา
และการแก้ปัญหา โดยมีกลุ่มเป็ นผูต้ รวจสอบและเรียนรูว้ ิธีแก้ปัญหาจากกันและกัน ด้วยขัน้ ตอน
การสอนรู ปแบบนี จ้ ึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 จานวน 26 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 86.67 ของนักเรียนทัง้ หมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่พฒ
ั นาขึน้ ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีย่ิงขึน้ นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันซัลมา ปานากาเซ็ง
et al. (2561, น. 76-78) ที่พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด
The Constructivist Learning Model (CLM) เรื่อง กาหนดการเชิงเส้น ร่วมกับโปรแกรม GSP มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงู กว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 และมี ค่าดัชนีประสิทธิ ผลของผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนเท่ากับ .6136 เนื่องจากลักษณะการ
สอนตามแนวคิดนี ท้ าให้นักเรียนได้คิดสร้างความรู ด้ ว้ ยตนเอง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันกับ
เพื่อน จึงทาให้นกั เรียนมีความเข้าใจในเนือ้ หามากยิ่งขึน้
1.2 ส าหรับเนื อ้ หา เรื่อง เส้น ขนาน นักเรียนเคยเรียนทฤษฎี บทบางทฤษฎี บ ท
มาแล้วในระดับชัน้ ประถมศึกษา ซึ่งจะเน้นในด้านการคานวณหาขนาดของมุม (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2562, น. 43-76) จึงท าให้ค รู ส ามารถเชื่ อ มโยงด้านการ
คานวณเข้าสู่เนือ้ หาใหม่ในระดับชัน้ มัธยมศึก ษาปี ท่ี 2 ได้ง่ายกว่าด้านการพิสจู น์ และด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) ในขัน้ ชักชวนจะเอื อ้
ให้เกิดการเชื่อมโยงความรูก้ ่อนหน้าของนักเรียน นามาสร้างเป็ นความรูใ้ หม่ (Yager, 1991, p. 55)
จึงทาให้นกั เรียนซึ่งเคยมีพืน้ ฐานด้านการคานวณเกี่ยวกับเส้นขนานมาตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษา
สามารถปรับตัวในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคานวณขนาดของมุมและสามารถประยุกต์
ความรูไ้ ปสูป่ ั ญหาที่ซบั ซ้อนได้ ส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีตงั้ ไว้
2. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning
Model (CLM) มี ความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน ผ่านเกณฑ์ตงั้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไป
ของนักเรียนทัง้ หมด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากประเด็นต่อไปนี ้
2.1 การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ เป็ นการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นนักเรียนเป็ นสาคัญ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึน้ จะทาให้
นักเรียนเข้าใจที่มาของความรูท้ ่ีได้รบั ทาให้การเรียนรูเ้ ป็ นสิ่งที่มีความหมายกว่าการจัดการเรี ยนรู ้
แบบบรรยาย และนักเรียนสามารถนาความรู ท้ ่ีคน้ พบไปช่วยในการพิสูจน์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งในแต่ละ
ขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูช้ ว่ ยส่งเสริมความสามารถในการพิสจู น์ดงั ต่อไปนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ชักชวน เป็ นขัน้ ที่สร้างแรงจูงใจในการเรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียน โดยการ
ใช้กิ จ กรรม หรื อ การตั้ง ปั ญ หาเพื่ อ กระตุ้น ให้นัก เรีย นได้คิด สัง เกตสิ่ ง ต่า ง ๆ เกิ ด ความสงสัย
ตัง้ คาถาม และพิจารณาคาตอบที่เป็ นไปได้ นอกจากนีอ้ าจเป็ นการชีใ้ ห้เห็นถึงความสาคัญ และ
ประโยชน์ของเนือ้ หาที่เรียน เพื่อให้นกั เรียนเกิดความสนใจต้องการที่จะเรียนรู ้ หรือต้องการที่จะ
สร้างข้อความคาดการณ์ทางเรขาคณิต เช่น การนาเข้าสู่บทเรียนโดยการยกปั ญหาที่ไม่สามารถ
แก้ไขโดยใช้ความรูก้ ่อนหน้าที่นกั เรียนมีได้ อาทิการนาเข้าสู่เรื่องเส้นขนานและมุมแย้งโดยการยก
โจทย์ปัญหาเส้นขนานที่ไม่มีมมุ ภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด ทาให้นกั เรียนซึ่งมีความรู ้
เพียงทฤษฎีบทของเส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดไม่สามารถแก้ปัญหา
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ในข้อนี ไ้ ด้ จึง เป็ น เหตุให้น ามาสู่ข้อ สงสัยในการสร้างทฤษฎี บ ทเส้น ขนานทฤษฎี บทใหม่ ด้วย
ขัน้ ตอนนีจ้ ะทาให้นกั เรียนเข้าใจถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการสร้างทฤษฎีบทเส้นขนานต่าง ๆ
ว่าทาไมจึงมีหลายทฤษฎี บท ทาให้นกั เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่ เรียนรู ้ และเห็นประโยชน์ของการเรียน
ในเนือ้ หาในคาบนัน้ มากยิ่งขึน้ ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ Gagné (1985, p. 36) ที่อธิบายว่าขัน้
ชักชวน เป็ นขัน้ ดึงความสนใจของนักเรียน ทาให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน อยากที่จะ
เรียนรู ้ นอกจากนี ย้ ัง เป็ นการเตรียมให้นักเรียนเกิ ด ความพร้อมในการเชื่ อมโยงความรู ใ้ หม่กับ
ความรูเ้ ดิม
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ค้นพบ เป็ นขัน้ ที่ให้นกั เรียนได้สารวจ ค้นคว้า หาเหตุผล เพื่อสร้า ง
ข้อความคาดการณ์ทางเรขาคณิ ต และพิ สูจ น์ข้อความคาดการณ์นั้นผ่านการทากิ จ กรรมและ
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งนักเรียนจะได้ออกแบบวิธีการค้นหาความรู ้ ร่วมกันวางแผน รวบรวมข้อมูล
ค้นคว้าข้อมูล ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองในการค้นหาคาตอบเพื่อแก้ปัญหาที่สงสัย และนาข้อค้นพบ
มาอภิปรายร่วมกันในกลุ่มถึงความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของคาตอบ โดยครู มีบทบาท
เป็ น เพี ย งผู้ส่ง เสริม และสนับ สนุน การเรีย นรู ข้ องนักเรีย น เช่น หลัง จากนัก เรียนสร้างข้อความ
คาดการณ์เกี่ยวกับเส้นขนานและมุมแย้งแล้ว นักเรียนลองตรวจสอบข้อความคาดการณ์โดยการ
ยกตัวอย่างกรณี ย่อย อาทิกาหนดเส้นตรงสองเส้นที่มีเส้นตัดทาให้เกิดมุมแย้งมีขนาดเท่ากันเป็ น
60 องศา นักเรียนจะต้องตรวจสอบว่าเส้นตรงคูน่ นั้ ขนานกันหรือไม่ โดยใช้ทฤษฎีบทเส้นขนานและ
มุมภายใน ทาให้นกั เรียนต้องมีการหาขนาดมุมเพิ่มโดยใช้ความรูเ้ รื่องขนาดของมุมตรงเท่ากับ 180
องศา จึงได้ว่ามุมประชิดของ 60 องศา มีขนาดเป็ น 120 องศา ซึ่งสามารถสรุ ปโดยใช้ทฤษฎี บท
เส้นขนานและมุมภายในว่าเส้นตรงสองเส้นนัน้ ขนานกันได้ จากที่นกั เรียนได้ลองตรวจสอบในกรณี
เฉพาะ นักเรียนจะเห็นแนวทางในการเขี ยนพิสจู น์ในกรณีท่ วั ไป (ที่กาหนดเพียงว่ามุมแย้งมีขนาด
เท่ากัน ไม่ได้ระบุขนาดของมุม) ว่าแนวทางพิสจู น์ตอ้ งอาศัยความรูเ้ รื่องขนาดของมุมตรง เพื่อจะ
นาไปสู่การเชื่อมโยงกับทฤษฎีบทก่อนหน้า นั่นคือทฤษฎีบทเส้นขนานและมุมภายใน โดยแนวคิดนี ้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Craven (2010, pp. 676-681) ซึ่งอธิ บายว่าการพิสูจน์ทางเรขาคณิ ต
หากครู ให้นกั เรียนพิสูจน์ในกรณีท่ วั ไปเลย นักเรียนอาจจะมองไม่เห็นแนวทางในการพิสูจน์ ครูจึง
ควรเริ่มจากกรณีเฉพาะก่อน เช่น มีการกาหนดค่าต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรียนเห็นแนวทางในการพิสูจน์
ด้วยเหตุนีใ้ นขัน้ ที่ 2 นักเรียนจะได้คน้ พบวิธีการเขียนพิสจู น์ผ่านการทากิจกรรม นอกจากนีย้ งั เป็ น
การให้นกั เรียนได้คิดเชื่อมโยงทฤษฎีบทเก่าจนนามาสูก่ ารสร้างทฤษฎีบทใหม่ ทาให้นกั เรียนเข้าใจ
ความสาคัญของทฤษฎีบทแต่ละทฤษฎี บทมากยิ่งขึน้ ด้วยเหตุนีข้ ั้นตอนนีจ้ ึงเป็ นขัน้ ตอนสาคัญที่
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นั ก เรี ย นจะช่ ว ยเพิ่ ม ความสามารถในการพิ สู จ น์ไ ด้ ทั้ ง การจั ด ระบบการคิ ด ในการพิ สู จ น์
การเชื่อมโยงทฤษฎีบทก่อนหน้า และการเชื่อมโยงทฤษฎีบทในเนือ้ หาอื่น ๆ ทางเรขาคณิต
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ นาเสนอผลการค้นพบและลงข้อสรุ ป เป็ นขัน้ ที่นักเรียนนาเสนอ
ความรู ้ วิธีการในการได้มาซึ่งความรู ้ การสร้างข้อความคาดการณ์ และแนวทางการพิสจู น์ขอ้ ความ
คาดการณ์ ที่ นัก เรีย นค้น พบจากขั้น ที่ 2 และร่ว มกัน อภิ ป รายกับ เพื่ อ นและครู เพื่ อ ตรวจสอบ
ความถูก ต้อ ง โดยครู ชี ใ้ ห้เห็ น ถึง คาตอบที่ เหมาะสมและร่วมกัน ลงข้อ สรุ ป ที่ ได้จ ากการค้นพบ
จากนัน้ ครูเชื่อมโยงความรู ท้ ่ีคน้ พบกับความรูเ้ ดิมของนักเรียน เช่น จากในขัน้ ที่ 1 และ 2 นักเรียน
อาจมีวิธีในการพิสูจน์ท่ี แตกต่างกัน อาทิในทฤษฎี บทเส้นขนานและมุม ภายนอกกับมุมภายใน
นักเรียนบางกลุ่มอาจใช้ทฤษฎี บทเส้นขนานและมุมภายในพิสูจน์ ในขณะที่ นกั เรียนบางกลุ่มอาจ
ใช้ทฤษฎีบทเส้นขนานและมุมแย้งในการพิสจู น์ ซึ่งในขัน้ ที่ 3 นี ้ นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั
กับกลุ่มอื่น และได้เห็นตัวอย่างที่หลากหลาย นอกจากนีใ้ นการพิสจู น์นกั เรียนบางกลุม่ อาจจะยังใช้
ภาษาที่ไม่เป็ นทางการ อาทิคาว่า “มุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของ
เส้นตัด” บางกลุ่มอาจใช้แค่ “มุมภายนอกและมุมภายใน” ซึ่งครูและนักเรียนในห้องจะได้รว่ มกัน
อภิปรายว่าสิ่งที่เหมาะสมควรเป็ นอย่างไร และเพราะเหตุใดจึงควรใช้คาแบบนี ้ ด้วยกระบวนการใน
ขัน้ ตอนนีจ้ ะช่วยปรับความเข้าใจในเรื่องการพิสจู น์ของนักเรียนให้ถกู ต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึน้
นักเรียนจะได้เห็นทั้งมโนทัศน์ท่ี ถูก และมโนทัศน์ท่ี คลาดเคลื่ อน จนสามารถปรับมโนทัศน์ของ
ตนเองให้ถูกต้อง และเข้าใจในมโนทัศน์นั้นมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Savery and
Duffy (1995, pp. 36-37) ที่พบว่าการให้นกั เรียนได้นาเสนอสิ่งที่ตนเองค้นพบ ได้แลกเปลี่ยนและ
สะท้อนความคิด เห็ น กับ เพื่ อน ท าให้นัก เรียนมี โอกาสได้พิ จ ารณากระบวนการคิด ของตนเอง
เปรียบเทียบกับกระบวนการคิดของผูอ้ ่ืน ซึ่งจะนามาสู่ขอ้ สรุปที่เหมาะสมในการที่นกั เรียนจะสร้าง
ความเข้าใจในเนือ้ หานัน้
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ประยุกต์ใช้ เป็ นขัน้ ที่ให้นกั เรียนนาความรูท้ ่ีคน้ พบ และความรูเ้ ดิม
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ และการพิ สูจ น์ท่ี เกี่ ยวข้องกับ เรื่องนั้น ๆ โดย
นักเรียนจะต้องตัดสินใจเพื่อเลือกใช้ความรูท้ ่ีเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ และครูสรุ ปผลที่ได้
จากการเรีย นรู แ้ ละส่งเสริม ความคิ ด เห็ น ของนัก เรีย น ให้โอกาสนัก เรีย นได้ถ ามค าถามใหม่ ท่ี
เกี่ยวข้องกับบทเรียน ให้นกั เรียนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการกับเพื่อน เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ซึ่งกันและกัน เช่น การที่ครูยกปั ญหาใหม่ท่ีนกั เรียนไม่เคยเจอ นักเรียนต้องตัดสินใจเลือกทฤษฎีบท
ที่นกั เรียนสร้างในคาบนีห้ รือคาบก่อนหน้ามาใช้ในการพิสูจน์ โดยครูและนักเรียนจะมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกันว่าปั ญ หาที่ครู กาหนดสามารถทาได้โดยใช้วิธีใดบ้าง และวิธีไหนเหมาะสมที่สุด
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ด้วยกระบวนการในขัน้ ตอนนีจ้ ะช่วยตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ลดมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน
และให้นักเรียนได้ฝึ กฝนการพิ สูจ น์ต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิ รพรรณ คงเคารพธรรม
(2553, น. 12) ที่ พ บว่ า ขั้น ประยุก ต์ใ ช้ นัก เรีย นจะได้ น าความรู ้ในสิ่ ง ที่ ต นเองค้น พบเกี่ ย วกับ
หลักการหรือวิธีการมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญ หา และฝึ กจนเกิดความชานาญ ทาให้นักเรียน
เข้าใจในเนือ้ หามากยิ่งขึน้
จากทั้ง 4 ขั้น ตอนของการจัด การเรี ย นรู ้ต ามแนวคิ ด The Constructivist
Learning Model (CLM) จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรูใ้ นลักษณะนีจ้ ะส่งผลต่อการฝึ กการพิสูจน์
อย่างเป็ นระบบ โดยเริ่ม จากสร้างข้อความคาดการณ์ พิสูจ น์ข้อความคาดการณ์ นาเสนอการ
พิสจู น์ และนาทฤษฎีบทที่ได้จากการพิสจู น์ไปใช้ ด้วยขัน้ ตอนต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะทาให้นกั เรียนเข้าใจ
ในระบบของการพิสจู น์ และเข้าใจทฤษฎีบทมากขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถนาทฤษฎีบทต่าง ๆ ไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Dewi
and Harahap (2016, pp. 79-80) ที่พบว่าการจัดการเรียนรูเ้ รขาคณิตโดยอาศัยแนวคิดคอนสตรัค
ติวิสต์จะช่วยพัฒนาความสามารถในการพิสูจน์ของนักเรียน เนื่องจากขัน้ ตอนในการสร้างความรู ้
ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเริ่มมาจากการสร้างข้อความคาดการณ์ การหาแนวทางการพิสจู น์ การพิสจู น์
การนาเสนอผลการพิสูจน์ และการนาผลการพิสูจน์ไปใช้ จะสอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยเหตุนีก้ ารสอนโดยใช้แนวคิดนีจ้ ะสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการพิสจู น์ได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนานันท์ สิงห์มยุ้ and วีรยุทธ นิลสระคู (2560,
น. 11-12) ที่พบว่าการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็ นการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
แบบบูรณาการ และส่งเสริมให้นกั เรียนลงมื อปฏิบตั ิจริงจนเกิดความสามารถและทักษะที่ติดเป็ น
นิสยั นักเรียนได้ฝึกทักษะการให้เหตุผล ทัง้ การวางแผน รวมทัง้ ฝึ กทักษะทางสังคมด้วยการทางาน
เป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ด้วยกระบวนการนีจ้ ะช่วยพัฒนาความสามารถใน
การให้เหตุผลของนักเรียน นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ (2560,
น. 239) ที่ พ บว่า การออกแบบการจัด การเรีย นรู ต้ ามแนวคิด คอนสตรัค ติ วิส ต์ จะช่ว ยพัฒ นา
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ให้สูงขึน้ เนื่องจากรู ปแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ีมี
ขัน้ ตอนเริ่ม จากการกระตุน้ ความสนใจของนักเรียน ให้นักเรียนได้คน้ พบความรู ้ ได้เรียนรู อ้ ย่าง
หลากหลาย และตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนผ่านการทาแบบฝึ กหัด ด้วยการจัดการเรียนรู ้
ในรูปแบบนีจ้ ะช่วยพัฒนาให้นกั เรียนสามารถเข้าใจการพิสจู น์ และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
มากยิ่งขึน้
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2.2 การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
จะใช้กระบวนการกลุ่มเข้ามาช่วย ทาให้นกั เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ บั เพื่อนในกลุ่มก่อนที่จะลง
มือเขียนพิสูจน์ และเนื่องจากผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ ด้วยรูปแบบนี ้
จะเอือ้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันในกลุ่ม เนื่องจากจะต้องมี การนาเสนอผลงาน ดังนัน้ นั้น
เรียนทัง้ หมดในกลุ่มจะต้องเข้าใจงานของกลุ่มตนเองทาให้นกั เรียนกลุ่มเก่งจะช่วยนักเรียนกลุ่ม
อ่อนที่อยู่ในกลุ่มให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนือ้ หา และหลักในการพิสูจน์มากยิ่งขึน้ ซึ่งการจัดการ
เรียนรูใ้ นลักษณะนีจ้ ะช่วยลดช่องว่างในการเรียนรู ้ กล่ าวคือการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติครู อาจไม่
สามารถดูแ ลนัก เรี ย นได้อ ย่ า งทั่ว ถึ ง ท าให้นัก เรี ย นกลุ่ ม อ่ อ นอาจจะเรี ย นรู ้ไ ม่ ทัน แต่ เมื่ อ ใช้
กระบวนการกลุ่มแบบคละความสามารถ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันทาให้เพื่ อนในกลุ่ม
เข้าใจงานของกลุ่ม ตนเอง สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Maya and Sumarmo (2011, p. 235) ที่
อธิบายว่าการใช้กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้นกั เรียนมั่นใจในการพิสจู น์มากขึน้ เนื่องจากได้พดู คุย
และตรวจสอบกับเพื่อนในกลุ่ม อีกทัง้ เมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัย นักเรียนสามารถปรึกษากันในกลุ่ม
และช่วยกันออกแบบแนวทางในการพิสจู น์ได้ นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัชฎาภา
นิมิตรดี and นัฐจิรา บุศย์ดี (2560, น. 4) ที่ได้ใช้กระบวนการกลุ่มเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู ้
และพบว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาการคิดเชิงเรขาคณิต ซึ่งประกอบไปด้วยการตระหนักเกี่ยวกับ
รูปร่าง การใช้นิยาม การจัดหมวดหมู่ และการพิสจู น์
2.3 การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนที่ดีให้กบั นักเรียน โดยเอือ้ ให้นกั เรียนค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
มากที่สดุ นักเรียนจะมีอิสระในการคิด มีอิสระในการตัง้ คาถาม มีอิสระในการวางแผนการทางาน
เพื่อแสวงหาคาตอบ ด้วยบรรยากาศการเรียนแบบนีจ้ ึงเอือ้ ต่อการค้นพบความรู ้ ค้นพบแนวทาง
การพิสจู น์ เพราะนักเรียนจะได้ลองเขียนพิสจู น์ดว้ ยตนเองกับเพื่อนในกลุ่มก่อน จากนัน้ จึงร่วมกัน
กับเพื่อนในห้องและครูเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนพิสู จน์ นักเรียนจึงมีอิสระในการ
เขียนพิสจู น์มากกว่าการจัดการเรียนรูท้ ่ีครูสอนเนือ้ หาโดยตรง สอดคล้องกับแนวคิดของการสอน
เรขาคณิตของ Van Hiele (1986, p. 24) ที่มีขนั้ การเรียนรู ส้ ่ิงใหม่อย่างอิสระ โดยให้เวลานักเรียน
ในการหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ออกแบบชิน้ งานที่สอดคล้องกับความสามารถของตนเอง
ซึ่งจะเป็ นตัวช่วยตรวจสอบความเข้าใจและช่วยพัฒนาความสามารถในการพิสูจน์ของนักเรียนให้
สูงขึน้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mariotti (2006, pp. 7-8) ที่ อธิ บายว่า ครู ส่วนใหญ่ ไม่เห็น
ความสาคัญของการสอนการพิสจู น์ทางคณิตศาสตร์ ทาให้เวลาสอนการพิสจู น์ครูเน้นแต่การสอน
แบบบรรยาย ไม่คอ่ ยให้นกั เรียนได้คิดอย่างอิสระ เมื่อนักเรียนเจอปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการพิสจู น์
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นักเรียนจึงไม่สามารถทาได้ นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประวิทย์ การินทร์, ชนิศวรา
เลิศอมรพงษ์, and ทรงชัย อักษรคิด (2561, น. 8) ที่อธิบายว่าการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์เป็ นการจัดการเรียนรูท้ ่ีครูให้อิสระทางการปฏิบตั แิ ละทางความคิดผ่านการทากิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ในการสารวจ สืบเสาะ คาดการณ์ และตรวจสอบ การ
ให้อิสระนักเรียนในการค้นพบความรูจ้ ะช่วยพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียน ทา
ให้นกั เรียนสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการพิสจู น์ได้
3. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning
Model (CLM) มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน์สัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับ สู ง อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ .05 ทั้ง นี ้เนื่ อ งมาจากลัก ษณะของเนื ้อ หาเรื่ อ ง
เส้นขนาน ทัง้ ในด้านการวัดผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการพิสูจน์ นักเรียนจะต้องเข้าใจใน
ทฤษฎีบท และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี บทในการแก้ปัญหาได้ แม้ว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจะเน้นการคานวณค่าต่าง ๆ แต่ตอ้ งมีการใช้ทฤษฎีบทเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหา เช่นเดียวกับ
การเขียนพิสูจน์ท่ีตอ้ งมีการใช้ทฤษฎี บทในการช่วยพิสูจน์ ดังนัน้ ลักษณะข้อสอบทัง้ 2 ฉบับ จึงมี
ลักษณะเดียวกัน คือ วัดการคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีบท ซึ่งหลังจากที่นกั เรียนเรียน
เนื ้อ หาครบทุ ก คาบ หากนัก เรี ย นเข้า ใจในเนื ้อ หา และสามารถน าความรู ้ห รื อ ทฤษฎี บ ทไป
ประยุกต์ใช้ได้ จะทาให้สามารถทาข้อสอบทัง้ 2 ฉบับได้ ด้วยเหตุนีค้ ะแนนของข้อสอบทัง้ 2 ฉบับ
จึ ง มี ค วามสัม พั น ธ์กั น ทางบวก สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Senk (1985, pp. 318-319) และ
อลงกรณ์ ตัง้ สงวนธรรม et al. (2560, น. 642) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการพิสจู น์
ในรายวิชาเรขาคณิ ตมีความสัมพันธ์กัน การที่นักเรียนสามารถเขียนพิสูจน์อย่างมี แบบแผนได้
แสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจในเนือ้ หาซึ่งจะส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องนัน้
ดีขนึ ้ ด้วย
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะไว้ดงั นี ้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ในการพิสูจน์เรื่อง เส้นขนาน ต้องอาศัยความรู พ้ ืน้ ฐานและประโยคในการ
พิ สู จ น์จ ากเรื่ อ ง ความเท่ า กั น ทุ ก ประการ ดั ง นั้ น ควรมี ก ารตรวจสอบความรู ้พื ้น ฐานเรื่ อ ง
ความเท่ากันทุกประการก่อน และหากนักเรียนมีพืน้ ฐานไม่ดี ควรทาการทบทวนเนือ้ หาก่อน
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1.2 จากผลการวิ จั ย แสดงให้เ ห็ น ว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละความสามารถพิ สู จ น์มี
ความสัมพันธ์กันทางบวก ดังนัน้ การจัดการเรียนรู ใ้ นเรื่อง เส้นขนาน ควรให้นกั เรียนได้ฝึกพิสูจน์
ทฤษฎีบทต่าง ๆ ควบคูไ่ ปกับการสอนในด้านการคานวณทางเรขาคณิต
1.3 ในการจัดกิจกรรมตามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
ในขัน้ ค้นพบครูตอ้ งจัดกิจกรรมเพื่อให้นกั เรียนค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง ดังนัน้ ครูจึงควรเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความรู ข้ องนักเรียน อาจมี การสาธิ ตการใช้งานอุปกรณ์ก่อน เนื่องจาก
นักเรียนอาจลืมวิธีในการใช้อปุ กรณ์ เช่น การใช้ไม้โปรแทรกเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมในการวัดมุม
1.4 การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
ครูควรมีบทบาทในการกระตุน้ ความสนใจของนักเรียน ให้นกั เรียนศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง โดย
ครูควรหมั่นตรวจสอบความรูข้ องนักเรียนอยู่เสมอว่าค้นพบความรูต้ ามที่ครูตอ้ งการหรือไม่ และครู
ควรมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวสาหรับการจัดการเรียนรูใ้ นแต่ละคาบ
1.5 การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
ประกอบด้วยขัน้ ตอนหลายขัน้ ตอน ดังนัน้ ครูจึงควรจัดสรรเวลาในแต่ละขัน้ ตอนให้ดี และควรมีการ
วางแผนในกรณี ท่ี นักเรีย นใช้เ วลามากเกิ นไปในขั้นตอนใดขั้น ตอนหนึ่งว่าจะสามารถปรับ ลด
ขัน้ ตอนอื่น ๆ ได้อย่างไร
1.6 ในขั้น การจัด กิ จ กรรมตามแนวคิ ด The Constructivist Learning Model
(CLM) ในตอนแรกครูอาจจะต้องชีแ้ นะนักเรียนค่อนข้างมาก แต่เมื่อนักเรียนคุน้ ชินกับลักษณะและ
ขัน้ ตอนการจัดกิ จกรรม ครู ค วรลดบทบาทตนเอง หรือปรับกิ จกรรมให้กระชับมากขึน้ เช่น บาง
ขัน้ ตอนในการสารวจอาจให้นกั เรียนค้นคว้ามาก่อนที่บา้ น แล้วจึงมาร่วมกันอภิปรายในประเด็น
สาคัญที่โรงเรียน
1.7 จากผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่าการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิด The Constructivist
Learning Model (CLM) จะช่ ว ยพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ แ ละความสามารถในการพิ สู จ น์ ดัง นั้น ครู
สามารถนาแนวคิดหรือกิจกรรมในบางส่วน (อาจไม่นาไปใช้ทงั้ หมด) ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของการจัดการเรียนรูใ้ นโรงเรียนได้
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จากผลการวิ จั ย พบว่ า ตั ว แปรตาม คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
ความสามารถในการพิสจู น์มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรตามอื่น ๆ ว่าสัมพันธ์กนั หรือไม่ อย่างไร
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2.2 เนื่ อ งจากการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด The Constructivist Learning
Model (CLM) นักเรียนจะได้คน้ พบความรูด้ ว้ ยตนเอง ดังนัน้ ควรมีการศึกษากับตัวแปรอื่น ๆ เช่น
ความคงทนของความรู ้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ความสามารถด้านการแก้ปัญหา
2.3 จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย ท า ให้ เห็ น ว่ า ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู ้ ต า ม แ น ว คิ ด
The Constructivist Learning Model (CLM) จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการ
พิสูจน์ จึงควรมีการนาไปทดลองใช้กบั เนือ้ หาอื่น ๆ ทัง้ ในด้านเรขาคณิต และคณิตศาสตร์เรื่องอื่น
ๆ ตลอดจนการจัดการเรียนรูใ้ นรายวิชาอื่น ๆ
2.4 ในขั้น การจัด กิ จ กรรมตามแนวคิ ด The Constructivist Learning Model
(CLM) เป็ นกิจกรรมที่ทาให้นกั เรียนเข้าใจถึงเนือ้ หาผ่านการลงมือค้นหาความรู ด้ ว้ ยตนเอง จาก
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดนี ้ ผูว้ ิจยั คิดว่าสามารถนาไปสร้างเป็ นชุดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ บทเรียนออนไลน์ หรือสื่อต่าง ๆ ตามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
ได้
2.5 ควรมี ก ารศึก ษาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่า งการจัด การเรีย นรู ้ต ามแนวคิ ด
The Constructivist Learning Model (CLM) กั บ การจั ด การเรี ย นรู ้แ บบปกติ เพื่ อยื น ยั น ถึ ง
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM)
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสม
ของเครื่องมือวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง เส้นขนาน จานวน 10 แผน แบบสัมภาษณ์
พฤติกรรมการสร้างความรู ข้ องนักเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน และแบบ
วัดความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน มีดงั นี ้
1. อาจารย์ธนั ว์ชนก เติมเกียรติไพบูลย์
อาจารย์กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
2. อาจารย์เอนก จันทรจรูญ
อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์
อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ค
การหาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง เส้นขนาน
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การหาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน เป็ นแบบทดสอบ ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึน้ เพื่อ
ตรวจสอบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรียนของนักเรียนหลัง จากที่ ได้รบั การจัดการเรีย นรู ต้ ามแนวคิด
The Constructivist Learning Model (CLM) มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบชนิดเติมคาตอบจานวน
10 ข้อ โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการหาคุณภาพของแบบวัด ดังนี ้
1. วิเคราะห์ความเที่ ยงตรงเชิ งเนื ้อหา โดยใช้ค่าดัช นี ความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบวัด ซึ่งผูว้ ิจยั ดาเนินการ ดังนี ้
1.1 นาแบบทดสอบที่ได้ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้ หา และความเหมาะสมของข้อคาถาม โดยมีการให้คะแนน ดังนี ้
คะแนน +1 หมายถึง ข้อคาถามนัน้ มีความสอดคล้อง
คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ มีความสอดคล้องหรือไม่
คะแนน -1 หมายถึง ข้อคาถามนัน้ ไม่มีความสอดคล้อง
1.2 คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแต่ละรายการ แล้วคัดเลือก
รายการที่มี ค่า IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป โดยใช้สูตรคานวณ คือ (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ,
2543, น. 248-249)
IOC =

เมื่อ

R
N

แทน ดัชนีความสอดคล้อง
 R แทน ผลรวมของความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
แทน จานวนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทัง้ นีผ้ ลการคานวณค่า IOC ของแต่ละรายการ สามารถแสดงได้ดงั ตาราง
ต่อไปนี ้

IOC
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ตาราง 1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ผลการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

ค่า IOC

แปลผล

3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

2. หาค่ า ความยาก (p) ค่ า อ านาจจ าแนก (r) และค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ดังนี ้
2.1 หาค่าความยาก (p) ในแต่ละข้อของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง
เส้นขนาน โดยใช้สตู ร (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ, 2543, น. 199-200)
S + S L − ( 2 NX min )
p= U
2 N ( X max − X min )
เมื่อ p
แทน ค่าความยาก
SU
แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ เก่ง
SL
แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ อ่อน
N
แทน จานวนผูเ้ ข้าสอบของกลุม่ เก่งหรือกลุม่ อ่อน
X max แทน คะแนนที่นก
ั เรียนทาได้สงู สุด
X min แทน คะแนนที่นก
ั เรียนทาได้ต่าสุด
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2.2 หาค่าอานาจจ าแนก (r) ในแต่ล ะข้อของแบบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น
เรื่อง เส้นขนาน โดยใช้สตู ร (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ, 2543, น. 199-200)
r=

SU − S L
N ( X max − X min )

เมื่อ r

แทน อานาจจาแนกข้อที่ i
SU
แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ เก่ง
SL
แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ อ่อน
N
แทน จานวนผูเ้ ข้าสอบของกลุม่ เก่งหรือกลุม่ อ่อน
X max แทน คะแนนที่นก
ั เรียนทาได้สงู สุด
X min แทน คะแนนที่นก
ั เรียนทาได้ต่าสุด
2.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ด้วย
วิธี ห าค่าสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (  - Coefficient) โดยใช้สูต ร (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ,
2543, น. 218)
=

2
n   si 
1
−


n − 1 
st 2 

เมื่อ 

แทน ความเชื่อมั่นของแบบวัด
n
แทน จานวนข้อของแบบวัด
 si 2 แทน ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
แทน ความแปรปรวนของของคะแนนรวมทัง้ ฉบับ
st 2
ทั้ง นี ผ้ ลการค านวณค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน สามารถแสดงได้ดงั นี ้
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ตาราง 2 ค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
เส้นขนาน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่าความยาก (p)
0.35
0.68
0.61
0.59
0.63
0.47
0.59
0.55
0.47
0.55
0.45
0.19

แปลผล
ค่าอานาจจาแนก (r) แปลผล
ค่อนข้างยาก
0.69
จาแนกได้
ค่อนข้างง่าย
0.38
จาแนกได้
ค่อนข้างง่าย
0.44
จาแนกได้
ยากง่ายปานกลาง
0.27
จาแนกได้
ค่อนข้างง่าย
0.27
จาแนกได้
ยากง่ายปานกลาง
0.67
จาแนกได้
ยากง่ายปานกลาง
0.39
จาแนกได้
ยากง่ายปานกลาง
0.47
จาแนกได้
ยากง่ายปานกลาง
0.72
จาแนกได้
ยากง่ายปานกลาง
0.43
จาแนกได้
ยากง่ายปานกลาง
0.19
จาแนกไม่ได้
ยากมาก
0.84
จาแนกได้

ค่าความเชื่ อมั่นของแบบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) มีคา่ เท่ากับ 0.78
3. สรุปผลการหาคุณภาพของแบบวัด
จากการวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก (p) และค่าอานาจ
จาแนก (r) ของแบบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ผูว้ ิจัยได้ทาการสรุ ปผลการหา
คุณภาพของแบบวัดได้ดงั ตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 3 ตารางสรุปผลการหาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

IOC
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ความยาก (p)
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ยากง่ายปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ยากง่ายปานกลาง
ยากง่ายปานกลาง
ยากง่ายปานกลาง
ยากง่ายปานกลาง
ยากง่ายปานกลาง
ยากง่ายปานกลาง
ยากมาก

อานาจจาแนก (r)
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกไม่ได้
จาแนกได้

แปลผล
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
ไม่คดั เลือก
ไม่คดั เลือก

จากตาราง ผูว้ ิจยั จึงคัดเลือกข้อสอบจานวน 10 ข้อ เพื่อจัดทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน สาหรับนาไปใช้กบั ตัวอย่าง
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ภาคผนวก ง
การหาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์
เรื่อง เส้นขนาน
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การหาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน
แบบวัดความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน เป็ นแบบทดสอบที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ เพื่อ
ตรวจสอบความสามารถในการพิสูจน์ หลังจากการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด The Constructivist
Learning Model (CLM) มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบชนิดเติมคาตอบจานวน 4 ข้อใหญ่ โดยผูว้ ิจยั
ดาเนินการหาคุณภาพของแบบวัด ดังนี ้
1. วิเคราะห์ความเที่ ยงตรงเชิ งเนื ้อหา โดยใช้ค่าดัช นี ความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบวัด ซึ่งผูว้ ิจยั ดาเนินการ ดังนี ้
1.1 นาแบบทดสอบที่ได้ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้ หา และความเหมาะสมของข้อคาถาม โดยมีการให้คะแนน ดังนี ้
คะแนน +1 หมายถึง ข้อคาถามนัน้ มีความสอดคล้อง
คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ มีความสอดคล้องหรือไม่
คะแนน -1 หมายถึง ข้อคาถามนัน้ ไม่มีความสอดคล้อง
1.2 คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแต่ละรายการ แล้วคัดเลือก
รายการที่มี ค่า IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป โดยใช้สูตรคานวณ คือ (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ,
2543, น. 248-249)
IOC =

เมื่อ

R
N

แทน ดัชนีความสอดคล้อง
 R แทน ผลรวมของความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
แทน จานวนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทัง้ นีผ้ ลการคานวณค่า IOC ของแต่ละรายการ สามารถแสดงได้ดงั ตาราง
ต่อไปนี ้

IOC
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ตาราง 4 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

ผลการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

ค่า IOC

แปลผล

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

2. หาค่ า ความยาก (p) ค่ า อ านาจจ าแนก (r) และค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวัด
ความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน ดังนี ้
2.1 หาค่าความยาก (p) ในแต่ละข้อของแบบวัดความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง
เส้นขนาน โดยใช้สตู ร (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ, 2543, น. 199-200)
S + S L − ( 2 NX min )
p= U
2 N ( X max − X min )
เมื่อ p
แทน ค่าความยาก
SU
แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ เก่ง
SL
แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ อ่อน
N
แทน จานวนผูเ้ ข้าสอบของกลุม่ เก่งหรือกลุม่ อ่อน
X max แทน คะแนนที่นก
ั เรียนทาได้สงู สุด
X min แทน คะแนนที่นก
ั เรียนทาได้ต่าสุด
2.2 หาค่าอานาจจาแนก (r) ในแต่ละข้อของแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์
เรื่อง เส้นขนาน โดยใช้สตู ร (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ, 2543, น. 199-200)
r=

SU − S L
N ( X max − X min )

เมื่อ r
SU
SL

แทน
แทน
แทน

อานาจจาแนก
ผลรวมของคะแนนกลุม่ เก่ง
ผลรวมของคะแนนกลุม่ อ่อน

102
แทน จานวนผูเ้ ข้าสอบของกลุม่ เก่งหรือกลุม่ อ่อน
X max แทน คะแนนที่นก
ั เรียนทาได้สงู สุด
X min แทน คะแนนที่นก
ั เรียนทาได้ต่าสุด
2.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด ความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน
ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient) โดยใช้สตู ร (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ,
2543, น. 218)
N

2
n   si 
=
1 − 2 
n − 1 
st 

เมื่อ 

แทน ความเชื่อมั่นของแบบวัด
n
แทน จานวนข้อของแบบวัด
 si 2 แทน ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
แทน ความแปรปรวนของของคะแนนรวมทัง้ ฉบับ
st 2
ทั้ง นี ผ้ ลการค านวณค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน สามารถแสดงได้ดงั นี ้
ตาราง 5 ค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบวัดความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง
เส้นขนาน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

ค่าความยาก (p)
แปลผล
0.69
ค่อนข้างง่าย
0.67
ค่อนข้างง่าย
0.47
ยากง่ายปานกลาง
0.35
ค่อนข้างยาก
0.50
ยากง่ายปานกลาง
0.60
ยากง่ายปานกลาง

ค่าอานาจจาแนก (r)
0.31
0.21
0.67
0.69
0.18
0.10

แปลผล
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกไม่ได้
จาแนกไม่ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน ด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) มีคา่ เท่ากับ 0.85
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3. สรุปผลการหาคุณภาพของแบบวัด
จากการวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก (p) และค่าอานาจ
จาแนก (r) ของแบบวัดผลความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน ผูว้ ิจยั ได้ทาการสรุปผลการ
หาคุณภาพของแบบวัดได้ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 6 ตารางสรุปผลการหาคุณภาพของแบบความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

IOC
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ความยาก (p)
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ยากง่ายปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ยากง่ายปานกลาง
ยากง่ายปานกลาง

อานาจจาแนก (r)
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกได้
จาแนกไม่ได้
จาแนกไม่ได้

แปลผล
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
ไม่คดั เลือก
ไม่คดั เลือก

จากตาราง ผู้ วิ จั ย จึ ง คั ด เลื อ กข้ อ สอบ จ านวน 4 ข้ อ เพื่ อจั ด ท าแบบวั ด
ความสามารถในการพิสจู น์ เรื่อง เส้นขนาน สาหรับนาไปใช้กบั ตัวอย่าง
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ภาคผนวก จ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
รายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
หัวข้อเรื่อง
ปี การศึกษา

คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
เส้นขนาน
เส้นขนานและมุมภายใน (1)
2562
ภาคเรียนที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

เวลา 50 นาที

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ : เพือ่ ให้นักเรียนสามารถ
1.1.1 อธิบายสมบัตขิ องเส้นขนานและมุมภายในได้
1.1.2 นาสมบัตขิ องเส้นขนานและมุมภายในไปใช้แก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
1.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : เพือ่ ให้นักเรียนสามารถ
1.2.1 สร้างข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเส้นขนานและมุมภายในได้
1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : เพือ่ ให้นักเรียน
1.3.1 มีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมในชัน้ เรียน
1.3.2 มีความรับผิดชอบในการทางานที่มอบหมาย
2. สาระการเรียนรู้
เส้นขนานและมุมภายใน

จากรูปถ้าเส้นตรง EF เป็ นเส้นตัด
ˆ , CFE
ˆ ว่าเป็ น มุมภายในทีอ
่ ยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด
เราจะเรียก AEF
ˆ , DFE
ˆ เป็ น มุมภายในทีอ
่ ยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด ด้วย
นอกจากนี ้ BEF
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สมบัตขิ องเส้นขนานและมุมภายใน
1. ถ้า เส้น ตรงสองเส้น ขนานกัน และมี เส้น ตัด แล้ว ขนาดของมุม ภายในที่ อ ยู่บ น
ข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา

จากรูป
สิ่งที่กาหนด
ผลที่ได้จากสมบัตขิ อ้ ที่ 1

AB / /CD
ˆ + DFE
ˆ = 180
BEF

และ

ˆ + CFE
ˆ = 180
AEF

2. ถ้ า เส้ น ตรงเส้ น หนึ่ ง ตั ด เส้น ตรงคู่ ห นึ่ ง ท าให้ ข นาดของมุ ม ภายในที่ อ ยู่ บ น
ข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา แล้วเส้นตรงคูน่ นั้ ขนานกัน

จากรูป
ˆ + DFE
ˆ = 180 หรือ
สิ่งที่กาหนด
BEF
ผลที่ได้จากสมบัตขิ อ้ ที่ 2 AB / /CD

ˆ + CFE
ˆ = 180
AEF

ถ้าเขียนทฤษฎีบทดังกล่าวในรูปของประโยค “ก็ตอ่ เมื่อ” จะได้วา่
“เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคูห่ นึ่ง เส้นตรงคูน่ นั้ ขนานกัน ก็ตอ่ เมื่อ ขนาด
ของมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา”
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ตัวอย่างที่ 1
1)

AB

และ CD ในแต่ละข้อขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใด
v
2)

วิธีทา 1) AB // CD
เพราะว่ า ขนาดของมุ ม ภายในที่ อ ยู่ บ นข้า งเดี ย วกั น ของเส้ น ตั ด รวมกั น เท่ า กั บ
124 + 56 = 180 องศา
2) AB และ CD ไม่ขนานกัน
เพราะว่ า ขนาดของมุ ม ภายในที่ อ ยู่ บ นข้า งเดี ย วกั น ของเส้ น ตั ด รวมกั น เท่ า กั บ
94 + 90 = 184 องศา ซึ่งไม่เท่ากับ 180 องศา
ตัวอย่างที่ 2 กาหนด
1)

AB

// CD จงหาค่าของ x ในแต่ละข้อ
2)

วิธีทา 1) เนื่องจาก AB // CD จะได้ x + 136 = 180
(ขนาดของมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา)
นั่นคือ
x = 180 – 136
ดังนัน้
x = 44
ตอบ 44
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2) เนื่องจาก AB // CD จะได้ (x + 10) + 72 = 180
(ขนาดของมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา)
นั่นคือ x + 82 = 180
x = 180 – 82
ดังนัน้
x = 98
ตอบ 98
3. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
3.1 แผ่นกระดาษรูปทองคา
3.2 แผ่น กระดาษรู ป สี่ เหลี่ ย มชนิ ด ต่าง ๆ ได้แ ก่ รู ป สี่ เหลี่ ย มจัตุรัส รู ป สี่ เหลี่ ย มผื น ผ้า
รู ป สี่ เหลี่ ย มคางหมู รู ป สี่ เหลี่ ยมด้านขนาน รู ป สี่ เหลี่ ยมขนมเปี ยกปูน รู ป สี่ เหลี่ ยมรู ป ว่าว และ
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (ในแต่ละรูปจะมีเขียนระบุชนิดของรูปสี่เหลี่ยม)
3.3 ไม้บรรทัด
3.4 ไม้โปรแทรกเตอร์ชนิดครึง่ วงกลม
3.5 ใบกิจกรรม เรื่อง เศรษฐี จริงหรือเศรษฐี เก๊ (สาหรับนักเรียนแต่ละกลุม่ )
3.6 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน 1 (สาหรับนักเรียนแต่ละ
คน)
3.7 ใบตรวจสอบความรู ้ เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน 1 (สาหรับนักเรียนแต่ละคน)
4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นชักชวน
ขัน้ นีใ้ ช้เวลาประมาณ 5 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
4.1.1 ครู ใ ช้ค าถามเพื่ อ น าเข้า สู่ บ ทเรี ย นว่ า “ในรู ป เรขาคณิ ต นั ก เรี ย นเห็ น
เส้น ขนานในรู ป ใดบ้า ง” (แนวค าตอบ : รู ป สี่ เหลี่ ย มด้า นขนาน รู ป สี่ เหลี่ ย มขนมเปี ยกปู น
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ สั )
4.1.2 ครูวาดรูปสี่เหลี่ยมที่มีลกั ษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมคางหมูบนกระดานและใช้
ชุดคาถามดังนี ้
- จากรูปที่ครูวาด นักเรียนคิดว่าเป็ นรูปเรขาคณิตชนิดใด
(แนวคาตอบ : รูปสี่เหลี่ยมคางหมู)
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- เพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดว่าเป็ นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
(แนวคาตอบ : มีดา้ นขนานกัน 1 คู)่
- นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าด้าน 1 คูน่ ี ้ ขนานกันจริง
4.1.3 ครู อธิบายว่า “ในคาบก่อนหน้า ครู ได้เกริ่นไว้แล้วมาในระดับมัธยมศึกษา
จะอาศัยการตรวจสอบการขนานกันโดยใช้เส้นตัด” จากนัน้ ครูใช้ชดุ คาถามดังนี ้
- จากรู ป สี่ เหลี่ ยมคางหมูนักเรียนคิดว่าเส้นใดเป็ นเส้น ตัด (ครู สุ่ม นักเรีย น
ออกมาชีเ้ ส้นตัด)
- นักเรียนคิดว่าถ้าเราพิจารณาเส้นตัดหนึ่งในรู ปนี ้ มุมอะไรบ้างที่เกิดจาก
เส้นตัดนี ้ (แนวคาตอบ : มุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด)
- นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ถ้ า เส้ น ตรงสองเส้ น ขนานกั น แล้ ว มุ ม ภายในที่ อ ยู่ บ น
ข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร (เป็ นคาถามที่กระตุน้ ให้นกั เรียนคิด
เพื่อนาเข้าสูบ่ ทเรียน)
4.1.4 ครู อ ธิ บ ายว่า “ในคาบเรีย นนี ้เราจะมาสัง เกตสมบัติ ในการตรวจสอบ
เส้นขนาน และสมบัตทิ ่ีได้จากเส้นขนานซึ่งแตกต่างจากที่นกั เรียนเรียนมาในระดับชัน้ ประถมศึกษา
กัน”
4.2 ขั้นค้นพบ
ขัน้ นีใ้ ช้เวลาประมาณ 15 นาที โดยครูให้นกั เรียนทากิจกรรม “เศรษฐี จริงหรือเศรษฐี
เก๊” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
4.2.1 ครูใช้คาถามเพื่อนาเข้าสู่กิจกรรมว่า “ใครอยากเป็ นเศรษฐี ” (ซึ่งคาพูดจาก
ภาพยนตร์ดงั ที่นกั เรียนน่าจะรูจ้ กั โดยนักเรียนควรตอบว่า “ฉันนะสิ ฉันนะสิ”)
4.2.2 ครู อ ธิ บ ายว่า “ในคาบเรีย นนี เ้ ราจะมาดูกัน ว่า ในห้อ งเราใครจะได้เป็ น
เศรษฐี ผา่ นกิจกรรมเศรษฐี จริงหรือเศรษฐี เก๊” โดยครูอธิบายกิจกรรม ดังนี ้
- ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 5 คน เพื่อทากิจกรรม
- ครู อธิ บายว่า “แต่ละกลุ่มจะมีแผ่นกระดาษรู ปทองคา” (ครู ยกตัวอย่างให้
นักเรียนดู)
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- ครูใช้คาถามว่า “แผ่นกระดาษรูปทองคา มีลกั ษณะอย่างไร”
(แนวคาตอบ : เป็ นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู)
- ครูใช้คาถามว่า “นักเรียนทราบได้อย่างไร ว่าเป็ นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจริง”
- ครูอธิบายว่า “ทองคาที่ครูแจกไป มีทงั้ ทองปลอมและทองจริง โดยทองจริง
จะมี ลัก ษณะเป็ น รู ป สี่ เหลี่ ย มคางหมู นัก เรีย นจะต้อ งตรวจสอบว่าทองที่ ก ลุ่ม นัก เรีย นได้เป็ น
รูปสี่เหลี่ยมคางหมูจริงหรือไม่ กลุ่มไหนที่ได้ทองจริงจะเป็ นเศรษฐี จริง ส่วนกลุ่มที่ได้ทองปลอมจะ
เป็ นเศรษฐี เก๊”
- ครูใช้คาถามว่า “ถ้านักเรียนต้องการตรวจสอบว่ารูปใดเป็ นรูปสี่เหลี่ยมคาง
หมูจะต้องตรวจสอบอะไร” (แนวคาตอบ : มีดา้ นขนานกันเพียงคูเ่ ดียว)
- ครู อธิ บายว่า “นักเรียนจะต้องสร้างข้อความคาดการณ์ในการตรวจสอบ
การขนานกันของเส้นตรงก่อน โดยครูมีตวั ช่วยเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ ทัง้ ที่มีดา้ นคูข่ นาน และ
ไม่มี ให้นักเรียนสังเกตรู ป เหล่านี แ้ ล้วลองสร้างข้อความคาดการณ์เกี่ ยวกับ เส้นขนาน จากนั้น
ลองใช้ขอ้ ความคาดการณ์ท่ีได้ในการตรวจสอบทองของกลุ่ม นักเรียน” (ครู คาดหวังให้นักเรียน
สังเกตรูปสี่เหลี่ยมที่มีดา้ นขนานและไม่มีดา้ นขนาน แล้ว ลองวัดมุมของรูปสี่เหลี่ยมต่าง ๆ ที่แจกให้
เพื่อดูความสัมพันธ์วา่ ถ้ารูปสี่เหลี่ยมที่มีดา้ นขนานแล้วมุมจะมีความสัมพันธ์อย่างไร)
4.2.3 ครู แจกอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษรู ปทองคาแท่ง กระดาษรู ปสี่เหลี่ ยมชนิด
ต่าง ๆ (รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ สั รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปี ยกปูน รู ปสี่เหลี่ยมรู ปว่าว และรู ปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ) ไม้บรรทัด ไม้โปรแทรกเตอร์ชนิด
ครึง่ วงกลม และใบกิจกรรม โดยครูชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า “ให้นกั เรียนตอบคาถามลงในใบกิจกรรมที่แจก
ให้ และครูจะให้เวลาทา 10 นาที หลังจากนัน้ ครูจะสุม่ บางกลุม่ ออกมานาเสนอ”
4.2.4 ครู ให้เวลานักเรียนทากิจกรรม 10 นาที ระหว่างทากิจกรรม ครู เดินดูตาม
กลุ่มต่าง ๆ หากนักเรียนไม่สามารถสร้างข้อความคาดการณ์ได้ ครู ลองให้นกั เรียนหาเส้นตัดและ
สังเกตมุมที่เกิดขึน้ จากเส้นตัด
4.3 ขั้นนาเสนอผลการค้นพบและลงข้อสรุป
ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
4.3.1 ครู สุ่ม นัก เรียน 2 กลุ่ม ออกมาน าเสนอผลการท ากิ จ กรรม และครู ใช้ชุด
คาถาม ดังนี ้
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- จากที่เพื่อนทัง้ 2 กลุ่ม นาเสนอ มีนักเรียนกลุ่มใดบ้างที่มีแนวคิดต่างจาก
เพื่อน (ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อคาดการณ์ และการพิสูจน์ โดยครูชีใ้ ห้เห็นการ
พิสจู น์ท่ีเป็ นทางการมากขึน้ [ทัง้ ในด้านภาษาและสัญลักษณ์])
- จากกิจกรรม “เศรษฐี จริงหรือเศรษฐี เก๊” นักเรียนได้รบั ความรูอ้ ะไรบ้าง
(แนวคาตอบ : การตรวจสอบว่าเส้นตรง 2 เส้น ที่มีเส้นตัด จะขนานกันเมื่ อ
ขนาดของมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา)
4.3.2 ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ สรุปว่ากลุ่มของตนเองเป็ นเศรษฐี จริงหรือเศรษฐี เก๊
จากนั้นครู ให้แต่ล ะกลุ่ม สลับ กับ เพื่ อนกลุ่ม อื่ น เพื่ อเปลี่ ย นกัน ตรวจสอบว่าเพื่ อ นตรวจสอบถูก
หรือไม่
4.3.3 ครู ใช้คาถามว่า “จากการที่นักเรียนตรวจสอบกระดาษรู ปสี่เหลี่ยมต่าง ๆ
ในตอนแรก นักเรียนได้ความรู อ้ ะไรเกี่ยวกับเรื่องเส้นขนาน” (ครู ลองให้นักเรียนใช้ประโยคในรู ป
ถ้า…แล้ว… ในการสรุปเป็ นหลักการ)
(แนวค าตอบ : ถ้า เส้น ตรงสองเส้น ขนานกัน และมี เส้น ตัด แล้ว ขนาดของมุม
ภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา)
(ในกรณี ที่ นั ก เรี ย นสรุ ป ในรู ป ประโยคถ้ า …แล้ ว … ไม่ ไ ด้ ครู ใ ช้ ค าถามว่ า
“ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วนักเรียนคิดว่า มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ
เส้นตัดมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร”)
4.3.4 ครู ใช้คาถามว่า “ในตอนที่นกั เรียนนาหลักการนี ้ ไปตรวจสอบเส้นขนานใน
ทอง นักเรียนได้ความรู อ้ ะไรเกี่ ยวกับเรื่องเส้นขนาน” (ครู ลองให้นักเรียนใช้ประโยคในรู ป ถ้า …
แล้ว… ในการสรุปเป็ นหลักการ)
(แนวคาตอบ : ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคูห่ นึ่ง ทาให้ขนาดของมุมภายในที่
อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา แล้วเส้นตรงคูน่ นั้ จะขนานกัน)
(ในกรณี ที่ นั ก เรี ย นสรุ ป ในรู ป ประโยคถ้ า …แล้ ว … ไม่ ไ ด้ ครู ใ ช้ ค าถามว่ า
“ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทาให้ขนาดของมุมภายในที อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด
รวมกันเท่ากับ 180 องศา นักเรียนคิดว่าเส้นตรงคูน่ นั้ ขนานกันหรือไม่”)
4.3.5 ครู ให้นักเรียนสังเกตคาตอบในทัง้ 2 ข้อ และชีใ้ ห้เห็นว่าแต่ละข้อเป็ นบท
กลับอีกข้อ จากนัน้ ครูใช้คาถามว่า “หากเราจะนาหลักการทัง้ 2 ข้อ มาสรุ ปเป็ นสมบัติ 1 ข้อ ของ
เส้นขนาน สามารถเปลี่ยนเป็ นประโยคใดได้”
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(แนวค าตอบ : เมื่ อเส้น ตรงเส้น หนึ่ ง ตัด เส้น ตรงคู่ห นึ่ง เส้น ตรงคู่นั้น ขนานกัน
ก็ตอ่ เมื่อ ขนาดของมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัดเท่ากับ 180 องศา)
4.3.6 ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนเรื่องเส้นขนานและมุมภายใน (1) จากนัน้
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสมบัติของเส้นขนานและมุมภายใน โดยครูขยายรูปเป็ นเส้นตรงสองเส้น
ที่มีเส้นตัด และสรุปเป็ นสมบัตขิ องเส้นขนานที่ใช้ภาษาที่เป็ นทางการ
4.4 ขั้นประยุกต์ใช้
ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
4.4.1 ครู ยกตัวอย่างที่ 1 เพื่ อ ให้นัก เรีย นเห็ น การน าสมบัติของเส้น ขนานและ
มุมภายในไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบว่าเส้นตรง 2 เส้นที่กาหนดให้ ขนานกันหรือไม่ โดยใช้การ
ถามตอบประกอบการอธิบาย ดังนี ้
- จากตัวอย่ างนี ้ นัก เรีย นใช้ส มบัติใดในการตรวจสอบการขนานกัน ของ
เส้นตรง (แนวคาตอบ : ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคูห่ นึ่ง ทาให้ขนาดของมุมภายในที่ อยูบ่ นข้าง
เดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา แล้วเส้นตรงคูน่ นั้ จะขนานกัน)
- ครูให้เวลานักเรียนคิด 1 นาที จากนัน้ ครูสมุ่ ถามคาตอบจากนักเรียน แล้วจึง
ร่วมกันแสดงวิธีทาในตัวอย่างที่ 1
4.4.2 ครู ยกตัวอย่างที่ 2 เพื่ อ ให้นัก เรีย นเห็ น การน าสมบัติของเส้น ขนานและ
มุมภายในไปใช้ในการหามุมต่าง ๆ โดยใช้การถามตอบประกอบการอธิบาย ดังนี ้
- จากตัวอย่ างนี ้ นัก เรีย นใช้ส มบัติใดในการตรวจสอบการขนานกัน ของ
เส้นตรง (แนวคาตอบ : ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วขนาดของมุมภายในที่อยู่บน
ข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา)
- ครูให้เวลานักเรียนคิด 2 นาที จากนัน้ ครูสมุ่ ถามคาตอบจากนักเรียน แล้วจึง
ร่วมกันแสดงวิธีทาในตัวอย่างที่ 2
- ครูใช้คาถามเพื่อตรวจสอบมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่ อนเกี่ยวกับมุมภายในของ
เส้นตัด ว่า “ถ้ามี เส้นตรง 2 เส้น และมี เส้นตัด แล้วขนาดของมุม ภายในอยู่บนข้างเดียวกันของ
เส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา นักเรียนคิดว่าประโยคนีจ้ ริงหรือไม่ (แนวคาตอบ : ไม่จริง เพราะ
เส้นตรง 2 เส้นนัน้ ต้องขนานกัน ถึงจะสอดคล้องกับสมบัติ) โดยครูเน้นยา้ ในประเด็นนีว้ ่า “เส้นตรง
2 เส้น นัน้ ต้องขนานกันก่อน ถึงจะนาสมบัตเิ ส้นขนานและมุมภายในไปใช้ได้”

113
4.4.3 ครู ตั้ ง ค าถามเพื่ อให้ นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า “นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า มุ ม อื่ น ๆ จะมี
ความสัมพันธ์หรือไม่”
4.4.4 ครูแจกใบตรวจสอบความรู ้ เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน (1) และให้เวลา
นัก เรี ย นในการท า 5 นาที จากนั้น ครู แ ละนัก เรีย นร่ว มกัน เฉลยค าตอบ และสรุ ป สมบัติ ข อง
เส้นขนานและมุมภายใน
5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่ อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ การวัดและประเมิ นผลการเรียนรู ใ้ นคาบนี ้
มีดงั นี ้
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่
การวัดผล
การประเมินผล
ต้องการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิธีวัดผล :
เกณฑ์การให้คะแนน :
1. อธิบายสมบัติของเส้นขนาน พิ จารณาความถูกต้องของ คะแนนเต็ม 1 คะแนน
และมุมภายในได้
ค าต อ บ ข อ งนั ก เรี ย น ใน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
ใบตรวจสอบความรู ้ เรื่ อ ง ถ้า นักเรียน ตอบได้ถกู ต้อง
เส้น ขนานและมุ ม ภายใน
จะได้ คะแนน 1 คะแนน
(1)
ถ้า นักเรียน ตอบไม่ถกู ต้อง
จะได้ คะแนน 0 คะแนน
เครื่องมือวัดผล :
ใบตรวจสอบความรู ้ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผล :
เส้น ขนานและมุ ม ภายใน ถ้า นักเรียน ได้คะแนน
(1) [ข้อ 1]
1 คะแนน ถือว่าผ่าน
2. นาสมบัติของเส้นขนานและ วิธีวัดผล :
เกณฑ์การให้คะแนน :
มุ ม ภ า ย ใน ไป ใช้ แ ก้ โ จ ท ย์ พิ จารณาความถูกต้องของ คะแนนเต็ม 2 คะแนน
ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
ค าต อ บ ข อ งนั ก เรี ย น ใน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
ใบตรวจสอบความรู ้ เรื่ อ ง ในแต่ละข้อ
เส้น ขนานและมุ ม ภายใน ถ้า นักเรียน ตอบได้ถกู ต้อง
(1)
จะได้ คะแนน 1 คะแนน
ถ้า นักเรียน ตอบไม่ถกู ต้อง
จะได้ คะแนน 0 คะแนน
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จุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ต้องการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์
(ต่อ)
2. นาสมบัติของเส้นขนานและ
มุ ม ภ า ย ใน ไป ใช้ แ ก้ โ จ ท ย์
ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ (ต่อ)
ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ :
1. สร้า งข้อ ความคาดการณ์
เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ข อง
เส้นขนานและมุมภายในได้

การวัดผล

การประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผล :
เครื่องมือวัดผล :
ใบตรวจสอบความรู ้ เรื่อง ถ้า นักเรียน ได้คะแนน
ตัง้ แต่ 1 คะแนนขึน้ ไป
เส้น ขนานและมุ ม ภายใน
ถือว่าผ่าน
(1) [ข้อ 2 และ 3]
วิธีวัดผล :
พิ จารณาความถูกต้องของ
ข้ อ ค ว า ม ค า ด ก า ร ณ์ ที่
นักเรียนสร้าง ในใบกิจกรรม
เรื่อง เศรษฐี จริงหรือเศรษฐี
เก๊

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนนเต็ม 3 คะแนน
แบ่งเป็ นคะแนน ดังนี ้
ถ้า นักเรียน สร้างข้อความ
คาดการณ์ได้ถกู ต้อง
จะได้ ข้อละ 1 คะแนน
ถ้า นักเรียน สามารถพิสจู น์
เครื่องมือวัดผล :
ข้อความคาดการณ์ได้
ใบกิจกรรม เรื่อง เศรษฐี จริง
ถูกต้อง จะได้ 2 คะแนน
หรือเศรษฐี เก๊
เกณฑ์การประเมินผล :
ถ้า นักเรียน ได้คะแนน
ตัง้ แต่ 2 คะแนนขึน้ ไป
ถือว่าผ่าน
ด้านคุณลักษณะ
วิธีวัดผล :
เกณฑ์การให้คะแนน :
อันพึงประสงค์ :
พิจารณาพฤติกรรมหรือ
ในแต่ละข้อของแบบสังเกต
1. มีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม การแสดงออกของนักเรียน
พฤติกรรม
ในชัน้ เรียน
ข ณ ะ ต อ บ ค า ถ า ม ห รื อ ถ้า นักเรียน แสดงออก
2.มีความรับผิดชอบใน
ท างานที่ ม อบหมาย โดยมี
ให้เห็นอย่างเด่นชัด
การทางานที่มอบหมาย
ครู เป็ น ผู้สัง เกตแล้ว บัน ทึ ก
จะได้ คะแนน 2 คะแนน
ในแบบสั ง เกตพฤติ ก รรม ถ้า นักเรียน แสดงออก
การทางานของนักเรียน
ให้เห็นเพียงเล็กน้อย
จะได้ คะแนน 1 คะแนน
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จุดประสงค์การเรียนรู้ที่
การวัดผล
ต้องการวัดและประเมินผล
ด้านคุณลักษณะ
เครื่องมือวัดผล :
อันพึงประสงค์ (ต่อ) :
แบบสังเกตพฤติกรรม
1. มีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม การทางานของนักเรียน
ในชัน้ เรียน
2.มีความรับผิดชอบใน
การทางานที่มอบหมาย

การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ)
ถ้า นักเรียน ไม่แสดงออก
เลย จะได้ คะแนน
0 คะแนน
เกณฑ์การประเมินผล :
ถ้า นักเรียน ได้คะแนน
ตัง้ แต่ 2 คะแนนขึน้ ไป
ถือว่าผ่าน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรียน
วันที่ :
ชื่อกิจกรรม :
การให้คะแนน :

__________________________________ เวลา ________________
_________________________________________________________
ถ้าแสดงพฤติกรรมให้เห็นอย่างเด่นชัด
จะได้ คะแนน 2 คะแนน
ถ้าแสดงพฤติกรรมให้เห็นเพียงเล็กน้อย
จะได้ คะแนน 1 คะแนน
ถ้าไม่แสดงพฤติกรรมเลย
จะได้ คะแนน 0 คะแนน

พฤติกรรมทีต่ ้องการวัด
และประเมินผล
01 มีสว่ นร่วมในการทา
กิจกรรมในชัน้ เรียน
02 มีความรับผิดชอบใน
การทางานที่มอบหมาย
รวมคะแนน

01

พฤติกรรมทีต่ ้องการวัด
และประเมินผล
01 มีสว่ นร่วมในการทา
กิจกรรมในชัน้ เรียน
02 มีความรับผิดชอบใน
การทางานที่มอบหมาย
รวมคะแนน

02

9

นักเรียนคนที่ 1-8
03 04 05 06

นักเรียนคนที่ 9-15
10 11 12 13 14

07

08

15
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6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
6.1 ด้านนักเรียน
(ระบุ ความรู ้ /ทักษะและกระบวนการ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่พบ)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6.2 ด้านผู้สอน
(ระบุ ปั ญ หาหรื อ ผลการจัด การเรี ย นรู ้/ข้อ เสนอแนะส าหรับ การจัด การเรี ย นรู ้
ครัง้ ต่อไป)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6.3 ด้านอื่นๆ (ถ้ามี)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ใบกิจกรรม เรื่อง เศรษฐีจริงหรือเศรษฐีเก๊
คาชีแ้ จง :

ให้นกั เรียนสารวจรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ ที่ครูแจก แล้วออกแบบการสารวจ
เพื่อนาไปสูก่ ารสร้างข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับเส้นขนาน

วิธีการสารวจ และผลการสารวจ

ข้อความคาดการณ์ทไี่ ด้จากการสารวจ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……
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รู ปภาพประกอบทองคาแท่งของกลุ่มนักเรียน (พร้อมระบุขนาดของมุมภายในทุกมุม)

จากข้อความคาดการณ์ จงให้เหตุผลว่าทองคาแท่งของกลุ่มนักเรียนเป็ นทองจริงหรือ
ทองปลอม (เขียนแสดงการให้เหตุผลโดยละเอียด)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ผลสรุป กลุ่มนักเรียนเป็ นเศรษฐีจริงหรือเศรษฐีเก๊
………………………………………………………………………………………………………
สมาชิกในกลุ่ม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ชื่อ ……………………………………………………..……. ชัน้ ……………เลขที่ ………………
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน (1)
สมบัตขิ องเส้นขนานและมุมภายใน

สมบัตขิ อ้ ที่ 1
…………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………..…………
จากรูป
สิ่งที่กาหนด ……………………………………………………………………………..…
ผลที่ได้จากสมบัตขิ อ้ ที่ 1 …………………………..………………………………………

สมบัตขิ อ้ ที่ 2
…………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………..…………
จากรูป
สิ่งที่กาหนด ……………………………………………………………………………..…
ผลที่ได้จากสมบัตขิ อ้ ที่ 2 …………………………..………………………………………
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สรุป
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
นั่นคือ
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
ตัวอย่างที่ 1
1)

AB

และ CD ในแต่ละข้อขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใด
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2)

ตัวอย่างที่ 2 กาหนด
1)

AB

// CD จงหาค่าของ x ในแต่ละข้อ

123
2)

สรุ ปเนือ้ หา
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ชื่อ ……………………………………………………..……. ชัน้ ……………เลขที่ ………………
ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน (1)
1) จงเขียนสมบัตขิ องเส้นขนานและมุมภายใน (ในรูปประโยค “ก็ตอ่ เมื่อ”)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2) จากรูป

AB

และ CD ขนานกันหรือไม่ (พร้อมให้เหตุผลประกอบคาตอบ)
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

3) จากรูป ถ้า

AB / /CD

จงหาค่าของ x
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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ชื่อ ……………………………………………………..……. ชัน้ ……………เลขที่ ………………
เฉลยใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน (1)
1) จงเขียนสมบัตขิ องเส้นขนานและมุมภายใน (ในรูปประโยค “ก็ตอ่ เมื่อ”)
ตอบ เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคูห่ นึ่ง เส้นตรงคูน่ นั้ ขนานกัน ก็ตอ่ เมื่อ ขนาดของ
มุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด รวมกันเท่ากับ 180 องศา
2) จากรูป AB และ CD ขนานกันหรือไม่ (พร้อมให้เหตุผลประกอบคาตอบ)
ตอบ ขนานกัน เพราะ ขนาดของมุมภายใน
ที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกัน
เท่ากับ 108.43 + 71.57 = 180 องศา

3) จากรูป ถ้า

วิธีทา

AB / /CD

จงหาค่าของ x

เนื่องจาก AB / /CD
จะได้วา่ (16 + 3x) + (50 – x) = 180
(ขนาดของมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา)
จะได้ 2x + 66 = 180
2x = 180 – 66
2x = 114
ดังนัน้
x = 57
ตอบ 57
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
รายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
หัวข้อเรื่อง
ปี การศึกษา

คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
เส้นขนาน
เส้นขนานและรู ปสามเหลี่ยม (2)
2562
ภาคเรียนที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

เวลา 50 นาที

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ : เพือ่ ให้นักเรียนสามารถ
1.1.1 อธิ บายทฤษฎี บทเส้นขนานและรู ปสามเหลี่ ยมได้ (ความเท่ากันทุกประการ
แบบ มุม – มุม – ด้าน)
1.1.2 นาทฤษฎีบทของเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใช้แก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ได้
1.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : เพือ่ ให้นักเรียนสามารถ
1.2.1 สร้า งข้ อ ความคาดการณ์ เกี่ ยวกั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องเส้ น ขนานและ
รูปสามเหลี่ยมและพิสจู น์ขอ้ ความนัน้ ได้
1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : เพือ่ ให้นักเรียน
1.3.1 มีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมในชัน้ เรียน
1.3.2 มีความรับผิดชอบในการทางานที่มอบหมาย
2. สาระการเรียนรู้
เราสามารถใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม ใน
การพิสจู น์ทฤษฎีบทอื่น ๆ ได้
ตัวอย่าง (ประกอบขั้นนา) จงพิจารณาว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปในแต่ละข้อเท่ากันทุกประการ
หรือไม่ พร้อมระบุความสัมพันธ์ท่ีใช้ตรวจสอบ
1)

ABC  DFE

(ด้าน – มุม – ด้าน)
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2)

ABC  DEF

(มุม – ด้าน – มุม)

ABC  DEF

(ด้าน – ด้าน – ด้าน)

MNO  PQR

(ฉาก – ด้าน – ด้าน)

3)

4)

5) (ตัวอย่างนี ้ นักเรียนยังไม่ได้เรียนความสัมพันธ์นี ้ ยกตัวอย่างมาเพื่อให้นกั เรียนคิด และร่วมกัน
อภิปรายว่าเท่ากันทุกประการหรือไม่)

MNO  PQR

(มุม – มุม – ด้าน)
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ทฤษฎีบท
ถ้ารู ปสามเหลี่ยมสองรู ปมีมุมที่มีขนาดเท่ากั นสองคู่ และด้านคู่ท่ีอยู่ตรงข้ามกับมุมคู่ท่ีมี
ขนาดเท่ากัน ยาวเท่ากันหนึ่งคู่ แล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนัน้ เท่ากันทุกประการ (มุม – มุม – ด้าน)

ˆ = RPQ
ˆ , MNO
ˆ และ OM = RP
ˆ = PQR
กาหนดให้
OMN
MNO  PQR
ต้องการพิสูจน์ว่า
พิสูจน์ พิจารณา MNO และ PQR
ข้อความ
เหตุผล
ˆ = RPQ
ˆ
1. กาหนดให้
1. OMN
ˆ
ˆ = PQR
2. MNO
2. กาหนดให้
3. OM = RP
3. กาหนดให้
ˆ = 180
ˆ + MNO
ˆ + NOM
4. OMN
4. ขนาดของมุม ภายในทั้งสามของรู ป สามเหลี่ ย ม
รวมกันได้ 180
ˆ + QRP
ˆ + PQR
ˆ = 180
5. ขนาดของมุม ภายในทั้งสามของรู ป สามเหลี่ ย ม
5. RPQ
รวมกันได้ 180
ˆ =
ˆ + MNO
ˆ + NOM
6. OMN
6. จากข้อ 3, 4 และสมบัตขิ องการเท่ากัน
ˆ + QRP
ˆ + PQR
ˆ
RPQ
ˆ = QRP
ˆ
7. NOM

8.

MNO  PQR

7. จากข้อ 1, 2, 6 และสมบัตขิ องการเท่ากัน
8. จากข้อ 1, 3 และ 7 มีความสัมพันธ์แบบ
มุม – ด้าน – มุม

สรุป MNO  PQR
นั่ นคือ ถ้ารู ปสามเหลี่ยมสองรู ปมีมุมที่มีขนาดเท่ากันสองคู่ และด้านคู่ท่ีอยู่ตรงข้ามกับ
มุมคูท่ ่ีมีขนาดเท่ากัน ยาวเท่ากันหนึ่งคู่ แล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนัน้ เท่ากันทุกประการ
(มุม – มุม – ด้าน)
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ตัวอย่างที่ 1 จากรูปกาหนดให้

AB / /CD

และ

AO = DO

จงพิสจู น์วา่

AB = DC

กาหนดให้
AB / /CD และ AO = DO
AB = DC
ต้องการพิสูจน์ว่า
พิสูจน์ พิจารณา ABO และ DCO
ข้อความ
เหตุผล
1. AB / /CD
1.กาหนดให้
2. AO = DO
2. กาหนดให้
ˆ
ˆ = OCD
3. OBA
3. จากข้อ 1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด
แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน
ˆ = ODC
ˆ
4. OAB
4. จากข้อ 1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด
แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน
5. ABO  DCO
5. จากข้อ 3, 4, 2 มีความสัมพันธ์แบบ มุม – มุม – ด้าน
6. AB = DC
6. จากข้อ 5 ด้านคูท่ ่ีสมนัยกันของรูปสามเหลี่ยม
ที่เท่ากันทุกประการจะมีความยาวเท่ากัน
สรุป

AB = DC

ตัวอย่างที่ 2 จงพิสจู น์วา่ เส้นส่วนสูงที่ลากจากจุดยอดลงมายังฐานของรูปสามเหลี่ยมเหลี่ยม
หน้าจั่วจะแบ่งรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็ นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการ
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กาหนดให้
ABC เป็ นรูปสามเหลี่ยมเหลี่ยมหน้าจั่ว และมี AD เป็ นส่วนสูง
ต้องการพิสูจน์ว่า
ABD  ACD
พิสูจน์ พิจารณา ABD และ ACD
ข้อความ
เหตุผล
1. ABC เป็ นรู ป สามเหลี่ ย ม 1. กาหนดให้
หน้าจั่ว
ˆ = ADC
ˆ = 90
2. ADB
2. กาหนดให้ AD เป็ นส่วนสูง
ˆ
ˆ = ACD
3. ABD
3. จากข้อ 1 และสมบัตขิ องรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
มุมที่ฐานมีขนาดเท่ากัน
4. AB = AC
4. จากข้อ 1 และบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
5. ABD  ACD
5. จากข้อ 2, 3, 4 มีความสัมพันธ์แบบ มุม – มุม – ด้าน
สรุป ABD  ACD
นั่นคือ เส้นส่วนสูงที่ลากจากจุดยอดลงมายังฐานของรูปสามเหลี่ยมเหลี่ยมหน้าจั่วจะ
แบ่งรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็ นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการ
จากการพิสูจน์ในตัวอย่าง 2 สามารถสรุปเป็ นสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (เพิ่มเติม
จากตอนเรียนเรื่องความเท่ากันทุกประการ) ดังนี ้
1. เส้นส่วนสูงที่ลากจากจุดยอดลงมายังฐานของรูปสามเหลี่ยมเหลี่ยมหน้าจั่วจะแบ่ง
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็ นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการ
2. เส้นส่วนสูงที่ลากจากจุดยอดลงมายังฐานของรูปสามเหลี่ยมเหลี่ยมหน้าจั่วจะแบ่งครึ่ง
ฐาน
3. เส้นส่วนสูงที่ลากจากจุดยอดลงมายังฐานของรูปสามเหลี่ยมเหลี่ยมหน้าจั่วจะแบ่งครึง่
มุมยอด

131
ˆ = FDE
ˆ = DFE
ˆ , ACB
ˆ และ
ตัวอย่างที่ 3 จากรูปกาหนดให้ CAB

AE = DB

จงพิสจู น์วา่

AC = DF

ˆ = FDE
ˆ = DFE
ˆ , ACB
ˆ และ AE = DB
กาหนดให้
CAB
ต้องการพิสูจน์ว่า
AC = DF
พิสูจน์ พิจารณา CBA และ FED
ข้อความ
เหตุผล
ˆ = FDE
ˆ
1. CAB
1.กาหนดให้
ˆ = DFE
ˆ
2. ACB
2. กาหนดให้
3. AE = DB
3. กาหนดให้
4. EB = BE
4. EB เป็ นด้านร่วม
5. AE + EB = DB + BE 5. จากข้อ 3, 4 และสมบัตขิ องการเท่ากัน
6. AB = DE
6. จากข้อ 5 และสมบัตขิ องการเท่ากัน
7. CBA  FED
7. จากข้อ 2, 1, 6 มีความสัมพันธ์แบบ มุม – มุม – ด้าน
8. AC = DF
8. จากข้อ 7 ด้านคูท่ ่ีสมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากัน
ทุกประการจะมีความยาวเท่ากัน

สรุป

AC = DF

3. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
3.1 กระดาษ A 4
3.2 กรรไกร
3.3 ใบกิจกรรม เรื่อง เท่าไม่เท่า (สาหรับนักเรียนแต่ละคน)
3.4 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม (2)
(สาหรับนักเรียนแต่ละคน)
3.5 ใบตรวจสอบความรู ้ เรื่อง เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม (สาหรับนักเรียนแต่ละคน)
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4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นชักชวน
ขัน้ นีใ้ ช้เวลาประมาณ 5 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
4.1.1 ครูยกตัวอย่าง (ประกอบขัน้ นา) เพื่อให้นกั เรียนพิจารณาว่ารูปสามเหลี่ยม
แต่ละรูปเท่ากันทุกประการหรือไม่ และด้วยความสัมพันธ์แบบใด โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
- ครูวาดรูปสามเหลี่ยมในแต่ละข้อย่อยบนกระดาน
- ในข้อย่อยที่ 1-4 ครู ให้นักเรียนพิจารณาว่ารู ปสามเหลี่ยมแต่ละรู ปเท่ากัน
ทุกประการหรือไม่ และด้วยความสัม พันธ์แบบใด (ทัง้ 4 ข้อ เป็ นความสัม พันธ์ท่ี นักเรียนทราบ
มาแล้วจาก เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ)
- ครู และนักเรีย นร่วมกันทบสรุ ปความสัม พันธ์ท่ี ใช้ตรวจสอบความเท่ากัน
ทุกประการของรูปสามเหลี่ยมที่นกั เรียนเรียนมาจาก เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ
- ครู ใ ช้ ค าถามว่ า “นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า มี ความสั ม พั น ธ์ แ บบอื่ น ที่ ท าให้
รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการหรือไม่”
- ในข้อย่อยที่ 5 ครูใช้คาถามว่า “เงื่อนไขที่โจทย์กาหนดมาให้ มีอะไรบ้าง”
(แนวคาตอบ : รูปสามเหลี่ยม 2 รูป มีมมุ 2 มุม ขนาดเท่ากัน และด้านที่ไม่ได้
อยูร่ ะหว่าง 2 มุมนัน้ มีความยาวเท่ากัน)
- ครูใช้คาถามว่า “จากเงื่อนไขข้างต้น ข้อมูลที่ให้มาสามารถใช้การให้เหตุผล
ที่นกั เรียนเรียนมาจาก เรื่อง ความเท่ากันทุกประการหรือไม่”
(แนวคาตอบ : ไม่ได้ /ได้ แต่ตอ้ งหามุมเพิ่ม)
- ครูใช้คาถามว่า “จากเงื่อนข้างต้น รูปสามเหลี่ยมมีความสัมพันธ์แบบใด
(แนวคาตอบ : มุม – มุม – ด้าน / ด้าน – มุม – มุม)
- ครู ใช้ค าถามว่า “จากเงื่ อ นข้า งต้น นัก เรี ย นคิ ด ว่า เพี ย งพอที่ จ ะสรุ ป ว่ า
รูปสามเหลี่ยมทัง้ 2 รู ปเท่ากันทุกประการหรือไม่ อย่างไร” (เพื่อนาเข้าสู่บทเรียน โดยครู จะยังไม่
เฉลย)
4.1.2 ครู อ ธิ บ ายว่ า “ในคาบเรี ย นนี ้ เราจะมาดู กั น ว่ า ความสั ม พั น ธ์ แ บบ
มุม – มุม – ด้าน จะทาให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการหรือไม่ ”
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4.2 ขั้นค้นพบ
ขั้น นี ้ใ ช้เ วลาประมาณ 15 นาที ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นท ากิ จ กรรม “เท่ า ไม่ เท่ า ” ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี ้
4.2.1 ครู แ บ่ง นัก เรีย นออกเป็ น กลุ่ม ละ 5 คน จากนั้น ครู แ จกใบกิ จ กรรมและ
อธิบายกิจกรรมว่า “ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มสร้างรู ปสามเหลี่ยม 2 รูป ที่แตกต่างกันลงในกระดาษ
A4 ที่ครูแจก โดยให้รูปสามเหลี่ยมมีมมุ ขนาด 30 องศา และ 45 องศา และด้านที่ไม่อยู่ระหว่างมุม
ทัง้ สองมีความยาว 5 เซนติเมตร โดยครูจะให้เวลาในการสร้าง 3 นาที” จากนัน้ ครูให้นกั เรียนสร้าง
รูปสามเหลี่ยม 3 นาที (ที่ให้นกั เรียนสร้าง 2 รูป เพื่อจะได้รูว้ ่าความสัมพันธ์แบบ มุม – มุม – ด้าน
ไม่ สามารถสลับมุม ได้ ดังนัน้ รู ป 2 รู ป ที่นักเรียนสร้างจะไม่เท่ากันทุกประการ แต่จะไปเท่ากัน
ทุกประการกับกลุม่ อื่นแทน)
4.2.2 ครู ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมานาเสนอรู ปสามเหลี่ ยมของกลุ่ม ตนเอง
และครูให้นกั เรียนสังเกตรูปสามเหลี่ยมของกลุ่มตนเองและกลุ่มของเพื่อน จากนัน้ ครูและนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่สร้างได้ในประเด็นดังนี ้
- ครู ใช้คาถามว่า “รู ปสามเหลี่ ยม 2 รู ป ที่ นักเรียนสร้างเท่ากันทุกประการ
หรือไม่” (แนวคาตอบ : ไม่เท่ากันทุกประการ) [ครูลองนาทัง้ 2 รูปมาทับกัน]
- ครู สุ่ม นักเรียน 1 กลุ่ม และเลื อกรู ปสามเหลี่ยมออกมา 1 รู ป แล้วถามว่า
“กลุ่มอื่น ๆ มีใครคิดได้รูปที่เท่ากันทุกประการกับรูปนีห้ รือไม่” (ครูส่มุ ออกมา 2 กลุ่ม เพื่อลองนารูป
มาทับและดูวา่ ทับกันสนิทหรือไม่)
- ครูใช้คาถามว่า “นักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์แบบ มุม – มุม – ด้าน จะทา
ให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการหรือไม่” (แนวคาตอบ : เท่ากันทุกประการ)
- ครู อธิ บายว่า “เราจะมาร่วมพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์แบบ มุม – มุม – ด้าน
นัน้ ทาให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการ”
4.2.3 ครู ให้นักเรียน 2 กลุ่ม จับคู่กัน โดยครู แจกใบกิจกรรม และให้นกั เรียนตัด
รู ปสามเหลี่ ยมของทั้ง 2 กลุ่ม ที่ นักเรีย นคิดว่าเท่ากัน ทุก ประการ มาติด ลงในใบกิ จ กรรม และ
ร่วมกันอภิปรายว่ารูปสามเหลี่ยมของทัง้ 2 กลุ่มเท่ากันทุกประการหรือไม่ พร้อมให้เหตุผล (ทาลง
ในใบกิ จ กรรม) จากนั้น ครู ให้แ ต่ล ะกลุ่ม สร้า งข้อ ความคาดการณ์เกี่ ย วกับ ความสัม พัน ธ์แ บบ
มุม – มุม – ด้าน พร้อมพิสจู น์
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4.3 ขั้นนาเสนอผลการค้นพบและลงข้อสรุ ป
ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
4.3.1 ครู สุ่มนักเรียนออกมานาเสนอผลการค้นพบ โดยครู และนักเรียนทัง้ ห้อง
ร่วมกันอภิปรายถึงความถูกต้องเหมาะสมของข้อความคาดการณ์ และการพิสจู น์
4.3.2 ครูใช้คาถามว่า “ในกิจกรรม ครูกาหนดว่าให้สร้างด้านที่ไม่อยู่ระหว่างมุม
ทัง้ สองมีความยาว 5 เซนติเมตร ถ้าครูเปลี่ยนเงื่อนไขเป็ นด้านที่อยู่ระหว่างมุมทัง้ สองมีความยาว
5 เซนติเมตร รูป 2 รูปนัน้ ยังเท่ากันทุกประการหรือไม่ อย่างไร ” (แนวคาตอบ : เท่ากันทุกประการ
แบบ มุม – ด้าน – มุม)
4.3.3 ครู และนักเรียนร่วมกันสรุ ป ทฤษฎี บ ทในการตรวจสอบรู ป สามเหลี่ ยมที่
เท่า กัน ทุก ประการ โดยครู ให้นัก เรีย นบอกความสัม พัน ธ์ท่ี ท าให้รูป สามเหลี่ ย มสองรู ป เท่า กัน
ทุกประการมาทัง้ หมด
4.3.4 ครูใช้คาถามว่า “นักเรียนคิดว่า มีความสัมพันธ์แบบอื่นอีกหรือไม่” (ครูลอง
ให้นักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์แบบ มุม – ด้าน – ด้าน และ มุม – มุม – มุม เพียงพอที่จะสรุ ปว่า
รู ป สามเหลี่ ย มเท่ า กั น ทุ ก ประการหรื อ ไม่ จากนั้น ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ว มกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ
ความสัม พัน ธ์แ บบ มุม – ด้าน – ด้าน และ มุม – มุม – มุม โดยครู สุ่ม นัก เรีย น 2 คน ออกมา
วาดรู ปแสดงความสัมพันธ์ทงั้ สอง และเปรียบเทียบกันว่าทัง้ สองคนวาดรู ปได้เหมือนกันหรือไม่
แล้ว จึง ร่ว มกัน สรุ ป ว่า ความสัม พัน ธ์ทั้ง 2 แบบไม่ เพี ย งพอที่ จ ะสรุ ป ว่ารู ป สามเหลี่ ย มเท่า กัน
ทุกประการ)
4.4 ขั้นประยุกต์ใช้
ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
4.4.1 ครูยกตัวอย่างที่ 1 เพื่อให้เห็นถึงการนาความสัมพันธ์แบบ มุม – มุม – ด้าน
ไปใช้ในการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการ โดยครู ให้เวลานักเรียนลองทา 3 นาที จากนัน้ ครู
และนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบ จากตัว อย่ า งนี ้ค รู ใ ช้ค าถามว่ า “มี นัก เรี ย นใช้วิ ธี อ่ื น หรื อ ไม่ ”
(สามารถใช้ความสัมพันธ์แบบ มุม – ด้าน – มุม ในการพิสูจน์ได้) [ครูส่มุ นักเรียนคนที่ทาแตกต่าง
จากเพื่อนออกมานาเสนอแนวคิด]
4.4.2 ครูยกตัวอย่างที่ 2 เพื่อให้เห็นถึงการนาความสัมพันธ์แบบ มุม – มุม – ด้าน
ไปใช้ในการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการ โดยครู และนักเรียนช่วยกันวาดรู ปประกอบการ
พิสูจน์ จากนัน้ ครู ให้เวลานักเรียนลองทา 3 นาที และร่วมกันเฉลยคาตอบ จากตัวอย่างนีค้ รู และ
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นัก เรีย นร่วมกันสรุ ป สมบัติของรู ป สามเหลี่ ยมหน้าจั่วเพิ่ ม เติม จากที่ นักเรียนเคยเรียนใน เรื่อ ง
ความเท่ากันทุกประการ
4.4.3 ครูยกตัวอย่างที่ 3 เพื่อให้เห็นถึงการนาความสัมพันธ์แบบ มุม – มุม – ด้าน
ไปใช้ในการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการ โดยครู ให้เวลานักเรียนลองทา 3 นาที จากนัน้ ครู
และนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบ
4.4.4 ครูแจกใบตรวจสอบความรู ้ เรื่อง เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม และให้เวลา
นักเรียนในการทา 3 นาที จากนัน้ ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบ และสรุปทฤษฎีบทเส้นขนาน
และรูปสามเหลี่ยมทัง้ 3 ทฤษฎีบท
5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่ อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ การวัดและประเมิ นผลการเรียนรู ใ้ นคาบนี ้
มีดงั นี ้
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่
การวัดผล
การประเมินผล
ต้องการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิธีวัดผล :
เกณฑ์การให้คะแนน :
1. อธิบายทฤษฎีบทเส้นขนาน พิ จารณาความถูกต้องของ คะแนนเต็ม 1 คะแนน
และรูปสามเหลี่ยมได้
คาตอบที่ใช้ในการให้เหตุผล มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
ของนักเรียนในใบตรวจสอบ ถ้า นักเรียน ตอบได้ถกู ต้อง
ความรู ้ เรื่อง เส้นขนานและ
จะได้ คะแนน 1 คะแนน
รูปสามเหลี่ยม (ข้อ 1
ถ้า นักเรียน ตอบไม่ถกู ต้อง
เหตุผลข้อ 6)
จะได้ คะแนน 0 คะแนน
เครื่องมือวัดผล :
ใบตรวจสอบความรู ้ เรื่อง
เส้นขนานและ
รูปสามเหลี่ยม

เกณฑ์การประเมินผล :
ถ้า นักเรียน ได้คะแนน
1 คะแนน ถือว่าผ่าน
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จุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ต้องการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์
(ต่อ)
2. นาทฤษฎี บทของเส้นขนาน
และรู ป สามเหลี่ ย มไปใช้แ ก้
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้

ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ :
1. สร้า งข้อ ความคาดการณ์
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเส้น
ขนานและรู ปสามเหลี่ ยมและ
พิสจู น์ขอ้ ความนัน้ ได้

การวัดผล

การประเมินผล

วิธีวัดผล :
พิ จารณาความถูกต้องของ
คาตอบของนักเรียนใน
ใบตรวจสอบความรู ้ เรื่ อ ง
เส้นขนานและ
รูปสามเหลี่ยม

เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนนเต็ม 8 คะแนน
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
ถ้า นักเรียน ตอบได้ถกู ต้อง
จะได้ คะแนน 1 คะแนน
ถ้า นักเรียน ตอบไม่ถกู ต้อง
จะได้ คะแนน 0 คะแนน

เครื่องมือวัดผล :
ใบตรวจสอบความรู ้ เรื่อง
เส้นขนานและ
รูปสามเหลี่ยม
วิธีวัดผล :
พิ จารณาความถูกต้องของ
ข้ อ ค ว า ม ค า ด ก า ร ณ์ ที่
นักเรียนสร้าง ในใบกิจกรรม
เรื่อง เท่าไม่เท่า

เกณฑ์การประเมินผล :
ถ้า นักเรียน ได้คะแนนตัง้ แต่
5 คะแนนขึน้ ไป ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนนเต็ม 3 คะแนน
แบ่งเป็ นคะแนน ดังนี ้
ถ้า นักเรียน สร้างข้อความ
คาดการณ์ได้ถกู ต้อง
จะได้ ข้อละ 1 คะแนน
เครื่องมือวัดผล :
ถ้า นักเรียน สามารถพิสจู น์
ใบกิจกรรม เรื่อง เท่าไม่เท่า
ข้อความคาดการณ์ได้
ถูกต้อง จะได้ 2 คะแนน
เกณฑ์การประเมินผล :
ถ้า นักเรียน ได้คะแนน
ตัง้ แต่ 2 คะแนนขึน้ ไป
ถือว่าผ่าน
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จุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ต้องการวัดและประเมินผล
ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ :
1. มีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
ในชัน้ เรียน
2.มีความรับผิดชอบใน
การทางานที่มอบหมาย

การวัดผล

การประเมินผล

วิธีวัดผล :
พิจารณาพฤติกรรมหรือ
การแสดงออกของนักเรียน
ข ณ ะ ต อ บ ค า ถ า ม ห รื อ
ท างานที่ ม อบหมาย โดยมี
ครู เป็ น ผู้สัง เกตแล้ว บัน ทึ ก
ในแบบสั ง เกตพฤติ ก รรม
การทางานของนักเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ในแต่ละข้อของแบบสังเกต
พฤติกรรม
ถ้า นักเรียน แสดงออก
ให้เห็นอย่างเด่นชัด
จะได้ คะแนน 2 คะแนน
ถ้า นักเรียน แสดงออก
ให้เห็นเพียงเล็กน้อย
จะได้ คะแนน 1 คะแนน
ถ้า นักเรียน ไม่แสดงออก
เลย จะได้ คะแนน
0 คะแนน

เครื่องมือวัดผล :
แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานของนักเรียน

เกณฑ์การประเมินผล :
ถ้า นักเรียน ได้คะแนน
ตัง้ แต่ 2 คะแนนขึน้ ไป
ถือว่าผ่าน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรียน
วันที่ :
ชื่อกิจกรรม :
การให้คะแนน :

__________________________________ เวลา ________________
_________________________________________________________
ถ้าแสดงพฤติกรรมให้เห็นอย่างเด่นชัด
จะได้ คะแนน 2 คะแนน
ถ้าแสดงพฤติกรรมให้เห็นเพียงเล็กน้อย
จะได้ คะแนน 1 คะแนน
ถ้าไม่แสดงพฤติกรรมเลย
จะได้ คะแนน 0 คะแนน

พฤติกรรมทีต่ ้องการวัด
และประเมินผล
01 มีสว่ นร่วมในการทา
กิจกรรมในชัน้ เรียน
02 มีความรับผิดชอบใน
การทางานที่มอบหมาย
รวมคะแนน

01

พฤติกรรมทีต่ ้องการวัด
และประเมินผล
01 มีสว่ นร่วมในการทา
กิจกรรมในชัน้ เรียน
02 มีความรับผิดชอบใน
การทางานที่มอบหมาย
รวมคะแนน

02

9

นักเรียนคนที่ 1-8
03 04 05 06

นักเรียนคนที่ 9-15
10 11 12 13 14

07

08

15
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6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
6.1 ด้านนักเรียน
(ระบุ ความรู ้ /ทักษะและกระบวนการ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่พบ)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6.2 ด้านผู้สอน
(ระบุ ปั ญ หาหรื อ ผลการจัด การเรี ย นรู ้/ข้อ เสนอแนะส าหรับ การจัด การเรี ย นรู ้
ครัง้ ต่อไป)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6.3 ด้านอื่นๆ (ถ้ามี)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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เลขที่ของสมาชิกในกลุม่ ……………………………………………………………………………
ใบกิจกรรม เรื่อง เท่าไม่เท่า
คาชีแ้ จง :ให้นกั เรียนนารูปของกลุม่ ตนเองมาติดลงในบริเวณที่กาหนดให้ และตอบคาถามต่อไปนี ้
รู ปของกลุ่มที่ 1

รู ปของกลุ่มที่ 2
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1. นักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยมทัง้ 2 รูปเท่ากันทุกประการหรือไม่ จงอธิบาย พร้อมให้เหตุผล

2. จากกิจกรรม จงสร้างข้อความคาดการณ์ พร้อมพิสจู น์
ข้อความคาดการณ์ ……………………………………………………………………………
รู ปประกอบการพิสูจน์

กาหนดให้ ……………………………………………………………………………
ต้องการพิสูจน์ว่า …………………………………………………………………………
พิสูจน์ …………………………………………………………………………………
ข้อความ
เหตุผล

สรุป ……………………………………………………………………………………………
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ชื่อ ……………………………………………………..……. ชัน้ ……………เลขที่ ………………
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เส้นขนานและรู ปสามเหลี่ยม (2)
ทฤษฎีบท
ถ้ารู ปสามเหลี่ยมสองรู ปมีมุมที่มีขนาดเท่ากันสองคู่ และด้านคู่ท่ีอยู่ตรงข้ามกับมุมคู่ท่ีมี
ขนาดเท่ากัน ยาวเท่ากันหนึ่งคู่ แล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนัน้ เท่ากันทุกประการ (มุม – มุม – ด้าน)

ˆ = RPQ
ˆ , MNO
ˆ และ OM = RP
ˆ = PQR
กาหนดให้
OMN
MNO  PQR
ต้องการพิสูจน์ว่า
พิสูจน์ พิจารณา MNO และ PQR
ข้อความ
เหตุผล
ˆ = RPQ
ˆ
1. กาหนดให้
1. OMN
ˆ
ˆ = PQR
2. MNO
2. กาหนดให้
3. OM = RP
3. กาหนดให้
ˆ = 180
ˆ + MNO
ˆ + NOM
4. OMN
4. ขนาดของมุม ภายในทั้งสามของรู ป สามเหลี่ ย ม
รวมกันได้ 180
ˆ + QRP
ˆ + PQR
ˆ = 180
5. ขนาดของมุม ภายในทั้งสามของรู ป สามเหลี่ ย ม
5. RPQ
รวมกันได้ 180
ˆ =
ˆ + MNO
ˆ + NOM
6. OMN
6. จากข้อ 3, 4 และสมบัตขิ องการเท่ากัน
ˆ + QRP
ˆ + PQR
ˆ
RPQ
ˆ = QRP
ˆ
7. NOM

8.

MNO  PQR

7. จากข้อ 1, 2, 6 และสมบัตขิ องการเท่ากัน
8. จากข้อ 1, 3 และ 7 มีความสัมพันธ์แบบ
มุม – ด้าน – มุม

สรุป MNO  PQR
นั่ นคือ ถ้ารู ปสามเหลี่ยมสองรู ปมีมุมที่มีขนาดเท่ากันสองคู่ และด้านคู่ท่ีอยู่ตรงข้ามกับ
มุมคูท่ ่ีมีขนาดเท่ากัน ยาวเท่ากันหนึ่งคู่ แล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนัน้ เท่ากันทุกประการ
(มุม – มุม – ด้าน)
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ตัวอย่างที่ 1 จากรูปกาหนดให้

AB / /CD

และ

AO = DO

จงพิสจู น์วา่

AB = DC

กาหนดให้ …………………………………………………………………………………….
ต้องการพิสูจน์ว่า …………………………………………………………………………….
พิสูจน์ …………………………………………………………………………….
ข้อความ
เหตุผล
1.
1.
2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

สรุป …………………………………………………………………………….
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ตัวอย่างที่ 2 จงพิสจู น์วา่ เส้นส่วนสูงที่ลากจากจุดยอดลงมายังฐานของรูปสามเหลี่ยมเหลี่ยม
หน้าจั่วจะแบ่งรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็ นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการ

กาหนดให้ …………………………………………………………………………………….
ต้องการพิสูจน์ว่า …………………………………………………………………………….
พิสูจน์ …………………………………………………………………………….
ข้อความ
เหตุผล
1.
1.
2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

สรุป …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
จากการพิสจู น์ในตัวอย่าง 2 สามารถสรุปเป็ นสมบัตขิ องรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
(เพิ่มเติมจากตอนเรียนเรื่องความเท่ากันทุกประการ) ดังนี ้
…………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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ˆ = FDE
ˆ = DFE
ˆ , ACB
ˆ และ
ตัวอย่างที่ 3 จากรูปกาหนดให้ CAB

AE = DB

จงพิสจู น์วา่

AC = DF

กาหนดให้ …………………………………………………………………………………….
ต้องการพิสูจน์ว่า …………………………………………………………………………….
พิสูจน์ …………………………………………………………………………….
ข้อความ
เหตุผล
1.
1.
2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

สรุป …………………………………………………………………………….
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ชื่อ ……………………………………………………..……. ชัน้ ……………เลขที่ ………………
ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง เส้นขนานและรู ปสามเหลี่ยม
1) จงเติมการพิสจู น์ตอ่ ไปนีใ้ ห้สมบูรณ์
กาหนดให้ ABE และ DCF เป็ นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ˆ เป็ นมุมฉาก
ˆ และ DFC
ที่มี AEB
AB / / DC , AB = DC และ AE = 5 หน่วย
ต้องการพิสูจน์ว่า DF = 5 หน่วย
พิสูจน์ พิจารณา ABE และ DCF

ข้อความ
1.
2.
3.
4.
5.

ˆ = DFC
ˆ = 90
AEB

AB / / DC
AB = DC
AE = 5 หน่วย

1. กาหนดให้
2. กาหนดให้
3. กาหนดให้
4. กาหนดให้
5.

6.

6.

7,

7.

8.

8.

สรุป

DF = 5

หน่วย

ˆ
AEB

เหตุผล
ˆ เป็ นมุมฉาก
และ DFC
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ชื่อ ……………………………………………………..……. ชัน้ ……………เลขที่ ………………
เฉลยใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง เส้นขนานและรู ปสามเหลี่ยม
1) จงเติมการพิสจู น์ตอ่ ไปนีใ้ ห้สมบูรณ์
กาหนดให้ ABE และ DCF เป็ นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ˆ เป็ นมุมฉาก
ˆ และ DFC
ที่มี AEB
AB / / DC , AB = DC และ AE = 5 หน่วย
ต้องการพิสูจน์ว่า DF = 5 หน่วย
พิสูจน์ พิจารณา ABE และ DCF

ข้อความ
1.
2.
3.
4.
5.

ˆ
ˆ = FCD
EBA

6.

ABE  DCF

7,

AE = DF

8.

DF = 5 หน่วย

ˆ = DFC
ˆ = 90
AEB

AB / / DC
AB = DC
AE = 5 หน่วย

สรุป

DF = 5

เหตุผล
ˆ เป็ นมุมฉาก
และ DFC

ˆ
1. กาหนดให้ AEB
2. กาหนดให้
3. กาหนดให้
4. กาหนดให้
5. จากข้อ 2 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด
แล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน
6. จากข้อ 1, 5, 3 มีความสัมพันธ์แบบ มุม – มุม – ด้าน

7. จากข้อ 6 ด้านคูท่ ่ีสมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากัน
ทุกประการจะมีความยาวเท่ากัน
8. จากข้อ 4, 7 และสมบัตขิ องการเท่ากัน

หน่วย
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ชื่อ ……………………………………………………….... ชัน้ ……………… เลขที่ …………

แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง เส้นขนาน
คาชีแ้ จง 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน มีทงั้ หมด 10 ข้อ
รวม 10 คะแนน
2) ข้อสอบทุกข้อ มุมที่กล่าวถึงจะมีขนาดไม่เกิน 180 องศา (ไม่ใช่มมุ กลับ)
3) จงเติมคาตอบลงในช่องว่างที่กาหนดให้
1. กาหนด AB และ CD โดยมี L เป็ นเส้นตัด

จากรูป พิจารณาข้อความต่อไปนี ้




ก. ถ้า 3 = 6 แล้วสามารถสรุปได้วา่
ข. ถ้า



AB / /CD



4 = 180 − 6 แล้วสามารถสรุปได้วา่ AB / /CD




ค. ถ้า 1 = 8 แล้วสามารถสรุปได้วา่


AB / /CD



ง. ถ้า 6 = 7 แล้วสามารถสรุปได้วา่ AB / /CD
ข้อใดเป็ นเท็จ (ตอบเฉพาะตัวอักษรภาษาไทย)
ตอบ ______________________________________________________
2. กาหนด

ABC

และ

PQR

จงหาว่า

AB

ยาวมากกว่า

AC

กี่เซนติเมตร

ตอบ ______________________________________________________
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3. จากรูป กาหนดให้

ˆ = x , ABC
ˆ = 55
BAC

และ

ˆ = 100
ACD

จงหาค่าของ x

ตอบ ______________________________________________________
4. จากรูป กาหนดให้

ˆ =x
ˆ = 64 , ACB
AB / / EC, ABC

และ

ˆ = 68
ACE

จงหาค่าของ x

ตอบ ______________________________________________________
5. จากรูป กาหนดให้

ˆ = 114
AC / / DE, CAB

ˆ = 38 จงหาขนาดของ CDE
ˆ
และ CBA

ตอบ ______________________________________________________
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6. จากรูป กาหนดให้

ˆ = 74
ˆ = 41 , BAD
FE / / BC, ABC

และ

ˆ =x
ADE

จงหาค่าของ x

ตอบ ______________________________________________________
7. จากรูป กาหนดให้ PA / /QB และ QC / / RD ถ้า
ˆ = b จงหาค่าของ a + b
และ DRN

ˆ = 40 , CQR
ˆ =a
ˆ = 40 , BQC
MPA

ตอบ ______________________________________________________
8. จากรูป กาหนดให้

ˆ = 27 , PRQ
ˆ = 58
AB / /QE, PQR

และ

ˆ =a
PAB

ตอบ ______________________________________________________

จงหาค่าของ a
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9. จากรูป กาหนดให้ AB / / FE,
จงหาค่าของ a + b

ˆ = 36 , DEF
ˆ =a
ˆ = 68 , ACD
DAC

ˆ =b
และ CDB

ตอบ ______________________________________________________
10. จากรูป กาหนดให้ AB ขนานกับ CD จุด E และ F อยูบ่ น CD และ
ˆ มีขนาด 55 จงหาขนาดของ GHB
ˆ
GH ตัง้ ฉากกับ EF ถ้า CEF

ตอบ ______________________________________________________

AB

ตามลาดับ และ
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ชื่อ ………………………………………………………….... ชัน้ …………… เลขที่ …………

แบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน
คาชีแ้ จง ข้อสอบมีทงั้ หมด 2 ตอน (คะแนนรวม 42 คะแนน) ดังนี ้
ตอนที่ 1 เติมคาตอบลงในส่วนที่กาหนดให้
จานวน 2 ข้อ รวม 12 คะแนน
ตอนที่ 2 เขียนแสดงการพิสจู น์โดยละเอียด
จานวน 2 ข้อ รวม 30 คะแนน
ตอนที่ 1 เติมคาตอบลงในส่วนที่กาหนดให้ (ข้อ 1 และ 2)
คาชีแ้ จง 1. จงเติมเหตุผลในการพิสจู น์ให้สมบูรณ์
2. การเขียนให้เหตุผลที่ใช้ในการพิสจู น์ตอ้ งใช้บทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัตทิ ่ีถกู ต้อง
เท่านัน้ มิฉะนัน้ จะถือว่าผิด
1. จากรูป กาหนดให้ AE = DE และ BE = FE จงพิสจู น์วา่ AB / /CD

กาหนดให้ AE = DE และ BE = FE
ต้องการพิสูจน์ว่า AB / /CD
พิสูจน์ พิจารณา ABE และ DFE
ข้อความ
1. AE = DE
1.
2.

ˆ = FED
ˆ
BEA

2.

3.

BE = FE

3.

4.

ABE  DFE

4.

5.

ˆ = DFE
ˆ
ABE

5.

6.

AB / /CD

6.

สรุป

AB / /CD

เหตุผล

155
2. จากรูป กาหนดให้

และ

EA = AC

ˆ = ADC
ˆ , EB / / AD และ
กาหนดให้ EBA
ต้องการพิสูจน์ว่า AB = CD
พิสูจน์ พิจารณา BEA และ DAC
ข้อความ
ˆ = ADC
ˆ
1. EBA
1.

EA = AC

ˆ = ADC
ˆ , EB / / AD
EBA

2.

EB / / AD

2.

3.

ˆ
ˆ = DAC
BEA

3.

4.

EA = AC

4.

5.

BEA  DAC

5.

6.

AB = CD

6.

สรุป

AB = CD

จงพิสจู น์วา่

เหตุผล

AB = CD
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ตอนที่ 2 เขียนแสดงการพิสจู น์โดยละเอียด (ข้อ 3 และ 4)
คาชีแ้ จง 1. ข้อ 3 และ 4 จงเขียนแสดงการพิสจู น์ในแต่ละข้อที่กาหนดให้
2. การเขียนให้เหตุผลที่ใช้ในการพิสจู น์ตอ้ งใช้บทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัตทิ ่ีถกู ต้อง
เท่านัน้ มิฉะนัน้ จะถือว่าผิด
3. การใช้สญ
ั ลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ จะต้องเขียนให้ถกู ต้องเท่านัน้ มิฉะนัน้ จะถือว่าผิด
ˆ = BHG
ˆ และ AE / / HB จงพิสจู น์วา่ FE = GH
3. จากรูป กาหนดให้ AF = BG , AEF

กาหนดให้ ………………………………………………………………………………
ต้องการพิสูจน์ว่า ……………………………………….………………………………
พิสูจน์ ……………………………………………………………………………………
ข้อความ
เหตุผล
1.
1.
2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.
สรุป …………………….………………………………………………………………
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4. จากรูป กาหนดให้

AB / /CD

และ

ˆ = FED
ˆ
ABC

จงพิสจู น์วา่ CB / / EF

กาหนดให้ ………………………………………………………………………………
ต้องการพิสูจน์ว่า ……………………………………….………………………………
พิสูจน์ ……………………………………………………………………………………
ข้อความ
เหตุผล
1.
1.
2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
สรุป …………………….………………………………………………………………
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