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การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษา 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  2) ความสามารถ

ในการพิสูจน์ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
พิสูจน์  ในเนื ้อหาเรื่อง  เส้นขนาน  หลังจากท่ีนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
The Constructivist Learning Model (CLM) ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีอยธุยาในพระอปุถัมภ์ ฯ จ านวน 40 คน ซึ่งไดม้าจากการเลือก
ตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัด 
การเรียนรู ้แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวดัความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน 
ใชร้ะยะเวลาในการสอนและสอบรวม 12 คาบ คาบละ 50 นาที แลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะหค์า่สถิติ
พืน้ฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบ  Z  (Z-test for Population Proportion) และ
การทดสอบสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ตั้งแต่ร ้อยละ  60 ขึน้ไปของนักเรียนทั้งหมด  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  
2) นักเรียนมีความสามารถในการพิสูจนผ์่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ  60 ขึน้ไปของนักเรียนทัง้หมด 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ
ในการพิสจูนส์มัพนัธก์นัทางบวกในระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
ค าส าคญั : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, ความสามารถในการพิสจูน,์ เสน้ขนาน, การจดัการเรียนรู้
ตามแนวคิดคอนสตรคัตวิิสต ์

 

 

  



  จ 

บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  

Title A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND PROOF 
ABILITIES 
IN PARALLEL LINES TOPICS OF MATHAYOMSUKSA II 
STUDENTS 
THROUGH THE CONSTRUCTIVIST LEARNING MODEL (CLM) 

Author KHANET KHUMKONGSUWAN 
Degree MASTER OF EDUCATION 
Academic Year 2019 
Thesis Advisor Dr. Sukanya Hajisalah  

  
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. 

 
Keyword : Learning achievement, Proof abilities, Parallel Lines, The Constructivist 
Learning Model 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การศกึษาถือเป็นเครื่องมือส าคญัในการพฒันาประเทศ ช่วยใหเ้กิดการพฒันาทัง้บุคคล

สังคม และประเทศชาติ การพัฒนาเทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ ช่วยแก้ปัญหาในสิ่งต่าง ๆ  
ดังพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ท่ีทรงไดเ้คยพระราชทานแก่นิสิตและนกัศกึษาวิทยาลยัวิชาการศกึษา ณ วิทยาลยั
วิชาการศึกษามหาสารคาม  เม่ือวันจันทรท่ี์ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ว่า “...จุดประสงคข์อง
การศึกษานั้น คือการแนะน าส่งเสริมให้บุคคลมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้ การคิดอ่าน  
การกระท า และใหส้ามารถน าเอาคุณสมบตัิทัง้ปวงท่ีมีอยู่ในตวัออกมาใชป้ระโยชน์ เกือ้กูลตน 
เกือ้กูลผูอ่ื้น เพ่ือใหอ้ยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศได้...” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, บทน า) 
สอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 
(ฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพเ์ดอะบุคส์, 2556, น. 3) ไดร้ะบุไวว้่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือท าใหเ้กิดความเจริญงอกงามของบคุคลและสงัคม การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคน
ไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่รว่มกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ นอกจากนี ้Ken (2009, P. 
41) กล่าวว่า “การศกึษาจะช่วยพฒันาเยาวชนของชาติใหเ้ขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 และเป็นการ
เตรียมความพรอ้มใหน้กัเรียนรูจ้กัคิด เรียนรู ้ท างาน แกปั้ญหา ส่ือสาร และรว่มมือท างานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต” 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดใหค้ณิตศาสตร์
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรูห้นึ่งท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่ความส าเร็จในการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ท าให้
มนษุยมี์ความคิดสรา้งสรรค ์คดิอยา่งมีเหตผุลเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปั์ญหา หรือ
สถานการณไ์ดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ชว่ยใหค้าดการณ ์วางแผนตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวันไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตรอ่ื์น ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 10) คณิตศาสตรจ์ึงมีประโยชนต์่อ
การด าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้  และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข 
ดงัท่ี ปานทอง กุลนาถศิริ, เชอรี่ อยู่ดี, and สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
(2555, น. 12) ระบไุวว้่า การจดัการศกึษาคณิตศาสตรใ์นศตวรรษท่ี 21 เป็นการจดัการศกึษาเพ่ือ
ปวงชน  (Mathematics for All) เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรท่ีมีค่า  
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มีประสิทธิภาพและศกัยภาพเพ่ือจะได้เป็นก าลงัของชาติ (Man Power) ช่วยเพิ่มพูนคณุภาพชีวิต
ใหส้งบสุข มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับเศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอ้ม สังคม วิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยีท่ีเจรญิรุดหนา้ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ นอกจากนีค้ณิตศาสตรย์งัชว่ยพฒันาความสามารถใน
การแกปั้ญหา การใหเ้หตผุล และการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั (National Council of Teachers of 
Mathematics, 2000, pp. 279-283) ดว้ยเหตุนีค้ณิตศาสตรจ์ึงเป็นวิชาท่ีส าคญัท่ีจะช่วยพัฒนา
มนษุยใ์หส้ามารถด ารงชีวิตอยูใ่นโลกปัจจบุนัได ้

เรขาคณิตเป็นแขนงหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร ์ซึ่งมีการศึกษามาอย่างยาวนานตัง้แต่ 
ในยุคของบาบิโลน จนเริ่มแพรห่ลายในยุคของยุคลิดแห่งอเล็กซานเดรีย (Euclid of Alexandria, 
ประมาณ 325–270 ปีก่อนคริสต์ศักราช ) โปรคลุส (Proclus, ค.ศ. 410–485) ได้เล่าเรื่องราว
เก่ียวกับยุคลิดในหนังสือ Eudemian Summary ว่า “เม่ือยุคลิดไดเ้ป็นพระอาจารยว์ิชาเรขาคณิต
ในพระเจา้ทอเลมีท่ี 1 พระองคมี์รบัสั่งถามยคุลิดว่า ‘มีทางลดัส าหรบัการเรียนวิชาเรขาคณิตไหม?’ 
ยุคลิดทูลตอบว่า ‘ไม่มีลาดพระบาทส าหรับการเรียนเรขาคณิต ’ (There is no royal road to 
geometry.)” กล่าวคือ การศึกษาวิชาเรขาคณิตไม่ใช่สิ่งท่ีสะดวกสบายและท าไดง้่าย ๆ ยุคลิดได้
เขียนหนังสือท่ีส าคัญ คือ อิลิเมนต์ (Elements) ทั้งหมด  13 เล่ม โดยหนังสือดังกล่าวเทียบ
ความส าคญัไดก้บัคมัภีรไ์บเบิลของศาสนาครสิต ์(ชอ่เอือ้ง อทุิตะสาร, 2560, น. 3) ถือไดว้า่หนงัสือ
เล่มนีเ้ป็นหนังสือส าคัญท่ีท าให้เกิดการศึกษาทางด้านเรขาคณิตขึน้มามากมาย และถือเป็น
หนังสือส าคัญท่ีเป็นรากฐานของเนือ้หาสาระการวัดและเรขาคณิตในหลักสูตรปัจจุบัน (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศกึษา & ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2552, น. 153) 

หลักสูตรปัจจุบันก าหนดให้เรขาคณิตเป็นส่วนหนึ่งในสาระการวัดและเรขาคณิตท่ี
นกัเรียนตอ้งเรียนตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัมธัยมศึกษา โดยสถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2561, น. 5-6) ระบุสาเหตุในการปรบัปรุงหลักสูตรใหม่ว่าเป็นผล 
มาจากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (Ordinary National Educational Test: 
O-NET) ท่ีบ่งชี ้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 มีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรต์  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ซึ่งเป็นมาตรฐานขัน้ต  ่าท่ีก าหนดไว ้เม่ือพิจารณาแยกตามสาระ 
พบว่าสาระเรขาคณิต ในปี พ .ศ. 2560 มีคะแนนเฉล่ีย 27.50 และปี พ.ศ. 2561 มีคะแนนเฉล่ีย 
42.78 ซึ่งต  ่ากว่ามาตรฐานขั้นต ่าท่ีก าหนดไว้เช่นกัน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน), 2558, น. 20; 2562, น. 6) นอกจากนี้ในระดับนานาชาติ  ผลการประเมิน 
การเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ของผู้ เรียนในโครงการ  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) บ่งชี ้ว่านัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  2 ของ
ประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ียคณิตศาสตรท์ัง้ในดา้นเนือ้หาและพฤติกรรมการเรียนรูอ้ยู่ในระดบัต ่า  
(Low International Benchmark) โดยในสาระเรขาคณิต ปี ค.ศ. 2011 มีคะแนนเฉล่ีย 415 ซึ่งเป็น
สาระท่ีมีคะแนนต ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกับสาระอ่ืน ๆ ในวิชาคณิตศาสตร ์และปี ค .ศ. 2015 มีคะแนน
เฉล่ีย 429 ซึ่งเป็นสาระท่ีมีคะแนนต ่าสุดรองจากสาระขอ้มูลและโอกาส จากผลการสอบ TIMSS 
ทัง้ 2 ปี พบว่าคะแนนเฉล่ียในสาระเรขาคณิตของประเทศไทยกับทุกประเทศมีผลต่างระหว่าง
คา่เฉล่ียมากท่ีสุด (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2560a, น. 114; 2560b, 
น. 36) เม่ือพิจารณาผลการประเมิน  O-NET และ TIMSS ท่ีกล่าวไปข้างต้น แสดงให้เห็นว่า 
การจดัการเรียนรูใ้นสาระเรขาคณิตยงัไม่สามารถพฒันาใหน้กัเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไว ้ 

ส าหรบัเรื่อง เสน้ขนาน ถือว่าเป็นเนือ้หาในเรขาคณิตท่ีส าคญั เน่ืองจากเป็นพืน้ฐานใน
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรใ์นระดบัสูง (งามพรอ้ม อ่อนบวัขาว & หลา้ ภวภูตานนท,์ 2557, น. 
228) แตจ่ากการศกึษาพบว่านกัเรียนสว่นใหญ่ยงัมีปัญหาในเรื่องนี ้เน่ืองจากเป็นเนือ้หาท่ีคอ่นขา้ง
เป็นนามธรรม และมีทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาก โดยครูส่วนใหญ่จะสอนเรื่องนีด้ว้ยการให้นักเรียน
ท่องจ าทฤษฎี จึงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรูโ้ดยปราศจากความเข้าใจ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนในเรื่องนีต้  ่ากว่าเรื่องอ่ืน ๆ (ทวี ไวยมิตรา, 2555, น. 72) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
เวชฤทธ์ิ องักนะภัทรขจร (2546, น. 62) ท่ีพบว่านักเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 มีมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนใน
เรื่อง เสน้ขนาน จึงส่งผลใหน้ักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่ดีเท่าท่ีควร นอกจากนีน้ักเรียน 
ไม่สามารถน าความรู ้และทฤษฎีตา่ง ๆ ในบทนี ้ไปใชแ้กปั้ญหา และพิสจูนท์ฤษฎีบทท่ีเก่ียวขอ้งได ้
โดย เยาวเรศ สิงหนันท์ (2533, น. 3) อัมพร ม้าคนอง (2558, น. 67) และเสฎฐวุฒิ เพ็งเจริญ 
(2561, น. 11-12) เห็นตรงกันว่าการพิสูจน์ถือเป็นหัวใจของการเรียนเรขาคณิต และการพิสูจน ์
ถือเป็นรากฐานส าคัญในการให้เหตุผล ครูควรฝึกให้นักเรียนพิสูจน์อย่างไม่เป็นทางการก่อน  
แลว้จึงน าไปสู่การพิสูจนท่ี์รดักุมมากขึน้ แต่จากงานวิจยัของ Senk (1985, pp. 448-456) ไดร้ะบุ
ว่า ปัจจุบนัการพิสูจนถื์อเป็นเรื่องยากส าหรบันักเรียน เพราะครูใหน้ักเรียนฝึกฝนการพิสูจนน์อ้ย 
เนน้ในดา้นการค านวณมากกว่า ดงันัน้การจดัการเรียนรูใ้นเรื่องนีจ้ึงควรเนน้ใหน้กัเรียนสามารถ
พิสจูนท์ฤษฎีบทตา่ง ๆ ได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การจดัการเรียนรูใ้นเรื่อง เสน้ขนาน นกัเรียนควรจะต้องเขา้ใจถึง
ท่ีมาของทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งจากการคน้ควา้ข้อมูลพบว่ามีการจัดการเรียนรูท่ี้ช่วยให้นักเรียนฝึก  
การคดิ และสรา้งความเขา้ใจในทฤษฎีตา่ง ๆ นั่นคือ การจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัติวิสต ์
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โดยการจัดการเรียนรูนี้จ้ะเน้นนักเรียนเป็นส าคัญในฐานะเป็นผู้สรา้งความรู ้โดยนักเรียนตอ้ง
สามารถเช่ือมโยงความรูเ้ดมิหรือประสบการณท่ี์ติดตวัมาก่อนเขา้ดว้ยกนั แลว้ท าใหเ้กิดเป็นความรู้
ใหม่ท่ีนักเรียนสรา้งขึน้ (ธนธัญ ฝีมือสาร, 2559, น. 32) ซึ่งจะท าให้ความรูท่ี้นักเรียนได้รับมี
ความหมายมากกว่าความรูท่ี้ครูสอนโดยให้นักเรียนท่องจ าทฤษฎี  เน่ืองจากการจัดการเรียนรู ้
ในลกัษณะนีเ้ริ่มจากความสนใจและความสงสยัของนกัเรียน โดยนกัเรียนจะตอ้งลงมือหาเหตผุล 
หรือหลักฐานมาเพ่ือตอบปัญหานัน้ จึงท าใหน้ักเรียนเกิดความเขา้ใจ และสามารถน าความรูท่ี้
นกัเรียนสรา้งขึน้ไปใชไ้ดม้ากกว่าการท่ีครูสอนเนือ้หานัน้โดยตรง (ทิศนา แขมมณี, 2561, น. 90-
91; สมุาลี ชยัเจรญิ, 2557, น. 132-133)  

ในปี ค.ศ. 1991 Yager ไดตี้พิมพ์บทความทางวิชาการเก่ียวกับการจัดการเรียนรูต้าม
แนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์โดยอธิบายว่า การเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัติวิสตเ์ป็นการเรียนรูท่ี้
นกัเรียนแต่ละคนจะตอ้งรวบรวมความคิดและประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่เพ่ือท่ีจะเรียนรูใ้นสิ่งใหม ่
โดยแนวคิดนีเ้ช่ือวา่ความรูจ้ะเกิดขึน้ไดก็้ตอ่เม่ือนกัเรียนเป็นผูส้รา้งดว้ยตนเอง ไม่สามารถถ่ายทอด
จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ แต่ความรูเ้กิดจากท่ีนักเรียนมีความตั้งใจท่ีจะเรียนรูแ้ละสรา้ง
ความหมายใหก้ับความรูท่ี้ไดร้บั เม่ือนกัเรียนสรา้งความรูข้ึน้มานกัเรียนจะเกิดความเขา้ใจอย่าง
ถ่องแทแ้ละสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้ับสถานการณอ่ื์น ๆ ได ้Yager จึงน าเสนอแนวการจดัการ
เรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์เรียกว่า “The Constructivist Learning Model (CLM)” ซึ่งให้
ความส าคญักับการสรา้งความรูข้องนกัเรียน และมีการก าหนดขัน้ตอนการสอนอย่างชดัเจนเป็น
ขัน้ ๆ (Yager, 1991, p. 55) ในเวลาต่อมาแนวคิดนีไ้ดแ้พร่หลายไปยงัหลายประเทศ โดยเฉพาะ
การจัดการเรียนรูใ้นรายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ซึ่งมีงานวิจัยทัง้ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศท่ีตีพิมพ์เพ่ือยืนยันถึงประสิทธิภาพของการสอนตามแนวคิดนี ้ (Qarareh, 2016; 
กาญจนา ชุนบุญมา, 2551; วันซัลมา ปานากาเซ็ง, อภิสิทธ์ิ ภคพงศพ์ันธุ์, & รกัพร ดอกจันทร ,์ 
2561)  

จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบ The Constructivist Learning 
Model (CLM) จากงานวิจยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จในการน า
รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ม้าเพ่ือพัฒนาความสามารถและผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ดว้ยเหตุนี ้
ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง  
เส้น ขนาน  ของนั ก เรียน ชั้นมั ธยมศึกษาปี ท่ี  2 ท่ี ผ่ าน การจัดการเรียน รู้ต ามแนวคิ ด  
The Constructivist Learning Model (CLM) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและ
ความสามารถในการพิสจูนข์องนกัเรียนในอนาคต 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไว ้ดงันี ้ 

1. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เสน้ขนาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 หลงัจากไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิ The Constructivist Learning Model (CLM) 

2. เพ่ือศกึษาความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 2 หลงัจากไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิ The Constructivist Learning Model (CLM) 

3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
พิสูจน  ์เรื่อง เสน้ขนาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังจากไดร้บัการจัดการเรียนรูต้าม
แนวคดิ The Constructivist Learning Model (CLM) 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้แนวทางในการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning Model 

(CLM) ซึ่งถือเป็นการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้นกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง โดยเป็นผูส้รา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
และยังสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ี เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรูร้ว่มกบัครู 

2. เป็นแนวทางในการพัฒนา และสร้างกิจกรรมตามแนวคิด The Constructivist 
Learning Model (CLM) ส าหรบัครู นักวิจัย หรือผูท่ี้สนใจ สามารถน าแนวคิดไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการพิสูจน ์และความสามารถในดา้นอ่ืน ๆ ของ
นกัเรียนได ้

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้องเรียนปกต ิ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์  ฯ แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 หอ้งเรียน ซึ่งมีนกัเรียนจ านวน 332 คน 

ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หอ้ง 7 ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 หอ้งเรียน ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 40 คน นักเรียนเหล่านีไ้ดม้าจากการ
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เลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ซึ่งโรงเรียนได้จัดนักเรียนแต่ละห้องแบบคละ
ความสามารถของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนแบบเก่ง ปานกลาง และออ่น 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้เป็นเนือ้หาในสาระการเรียนรู ้เรื่อง เสน้ขนาน รายวิชา 

คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง 
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551  ประกอบด้วย
แผนการจดัการเรียนรูท้ัง้หมด 10 แผน ดงันี ้

หน่วยที ่1 เส้นขนานและมุมภายใน  
แผนท่ี 1 เรื่อง การขนานกนัของเสน้ตรง จ านวน 1 แผน 
แผนท่ี 2 - 3  เรื่อง เสน้ขนานและมมุภายใน จ านวน 2 แผน 

หน่วยที ่2 เส้นขนานและมุมแย้ง 
แผนท่ี 4 - 5  เรื่อง เสน้ขนานและมมุแยง้ จ านวน 2 แผน 

หน่วยที ่3 เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน 
แผนท่ี 6 - 7  เรื่อง เสน้ขนานและมมุภายนอกกบัมมุภายใน 

จ านวน 2 แผน 
หน่วยที ่4 เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม 

แผนท่ี 8 - 10 เรื่อง เสน้ขนานและรูปสามเหล่ียม 
จ านวน 3 แผน 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในงานวิจัย 
การด าเนินการทดลองเป็นช่วงภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา 2562 ใชเ้วลาทดลอง

รวมเวลาท่ีใชใ้นการท าแบบทดสอบแลว้ทัง้หมด 12 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใชเ้วลาเรียนในคาบ
เรียนปกติ แบ่งเป็นคาบในการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning Model 
(CLM) จ  านวน 10 คาบ คาบในการท าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เสน้ขนาน จ านวน 1 
คาบ และคาบในการท าแบบวดัความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน จ านวน 1 คาบ 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
ตัวแปรต้น  

การจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิ The Constructivist Learning Model (CLM) 
ตัวแปรตาม :  

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
2. ความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เส้นขนาน หมายถึง คะแนนจากแบบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน เรื่อง เสน้ขนาน ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการประยุกตค์วามรู้
ในเรื่อง เสน้ขนาน และความรูพื้น้ฐานเพ่ือใชแ้กโ้จทยท่ี์ก าหนด 

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เส้นขนาน หมายถึง แบบทดสอบ เรื่อง 
เสน้ขนาน ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผูวิ้จยัสรา้งขึน้เพ่ือใชว้ดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนหลังจากท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning Model 
(CLM) โดยมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเตมิค าตอบ จ านวน 10 ขอ้ 

3. ความสามารถในการพิสูจน์ เร่ือง เส้นขนาน หมายถึง คะแนนจากแบบวัด
ความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการน า 
บทนิยาม สจัพจน ์ทฤษฎีบททางเรขาคณิต หรือขอ้มูลท่ีก าหนดใหท่ี้เก่ียวขอ้งกับเรื่อง เสน้ขนาน 
มาใชใ้นการใหเ้หตผุลอย่างเป็นขัน้ตอน เพ่ือใหบ้รรลหุรือแกโ้จทยท่ี์ก าหนดใหไ้ด ้โดยแบง่พิจารณา
เป็นความสามารถใน 4 ดา้น ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ระบุสิ่งท่ีโจทยก์ าหนด และเขียนภาพประกอบให้สอดคล้องกับเง่ือนไขท่ีโจทย์
ก าหนด 

2) ระบสุิ่งท่ีตอ้งการพิสจูน ์
3) เขียนแสดงการพิสจูน ์ 
4) เขียนสรุปการพิสจูน ์ 

4. แบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ เร่ือง เส้นขนาน หมายถึง แบบทดสอบท่ี
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เพ่ือใชว้ดัความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 2 หลงัจากท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) 
โดยแบง่เป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เตมิค าตอบ          จ านวน 2  ขอ้ 
ตอนท่ี 2 เขียนแสดงการพิสจูนโ์ดยละเอียด      จ านวน 2  ขอ้ 

5. การจัดการเรียน รู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) 
หมายถึง การจดัการเรียนรูท่ี้นักเรียนมีบทบาทในการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง โดยครูมีหนา้ท่ีจัด
บริบทให้เหมาะสมในการสรา้งความรูข้องนักเรียน เพ่ือใหน้ักเรียนสรา้งความรูใ้หม่ขึน้มา และ
สาม ารถน าค วาม รู้นั้ น ไปป ระยุ กต์ใช้ ใน การแก้ ปัญ หาต่ า ง  ๆ  ได้   โดยแบ่ งก ารจัด  
การเรียนรูเ้ป็น 4 ขัน้ตอน ตามแนวคดิของ Yager (1991, p. 55) ดงันี ้
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ขัน้ท่ี 1 ขั้นชักชวน เป็นขั้นท่ีสรา้งแรงจูงใจในการเรียนรูใ้ห้แก่นักเรียน โดยการใช้
กิจกรรม หรือการตัง้ปัญหาเพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนไดค้ดิ สงัเกตสิ่งตา่ง ๆ เกิดความสงสยั ตัง้ค  าถาม 
และพิจารณาค าตอบท่ีเป็นไปได ้ นอกจากนีอ้าจเป็นการชีใ้หเ้ห็นถึงความส าคญั และประโยชน์
ของเนือ้หาท่ีเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจต้องการท่ีจะเรียนรู ้หรือต้องการท่ีจะสรา้ง
ขอ้ความคาดการณท์างเรขาคณิต 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้คน้พบ เป็นขัน้ท่ีใหน้กัเรียนไดส้  ารวจ คน้ควา้ หาเหตผุล เพ่ือสรา้งขอ้ความ
คาดการณท์างเรขาคณิต และพิสจูนข์อ้ความคาดการณน์ัน้ผ่านการท ากิจกรรม และกระบวนการ
กลุ่ม ซึ่งนกัเรียนจะไดอ้อกแบบวิธีการคน้หาความรู ้รว่มกนัวางแผน รวบรวมขอ้มลู คน้ควา้ขอ้มูล 
ลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองในการคน้หาค าตอบเพ่ือแกปั้ญหาท่ีสงสยั และน าขอ้คน้พบมาอภิปราย
ร่วมกันในกลุ่มถึงความถูกตอ้ง และความสมเหตุสมผลของค าตอบ โดยครูมีบทบาทเป็นเพียง  
ผูส้ง่เสรมิและสนบัสนนุการเรียนรูข้องนกัเรียน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้น าเสนอผลการคน้พบและลงข้อสรุป เป็นขัน้ท่ีนักเรียนน าเสนอความรู ้
วิธีการในการได้มาซึ่งความรู ้การสรา้งข้อความคาดการณ์ และแนวทางการพิสูจน์ข้อความ
คาดการณ ์ท่ีนกัเรียนคน้พบจากขัน้ท่ี 2 และรว่มกันอภิปรายกับเพ่ือนและครูเพ่ือตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง โดยครูชีใ้หเ้ห็นถึงค าตอบท่ีเหมาะสมและรว่มกนัลงขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการคน้พบ จากนัน้ครู
เช่ือมโยงความรูท่ี้คน้พบกบัความรูเ้ดมิของนกัเรียน 

ขั้นท่ี 4 ขั้นประยุกตใ์ช้ เป็นขั้นท่ีให้นักเรียนน าความรูท่ี้ค้นพบ และความรูเ้ดิมไป
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และการพิสจูนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเรื่องนัน้ ๆ โดยนกัเรียน
จะตอ้งตดัสินใจเพ่ือเลือกใชค้วามรูท่ี้เหมาะสมในสถานการณต์่าง ๆ และครูสรุปผลท่ีไดจ้ากการ
เรียนรูแ้ละส่งเสริมความคิดเห็นของนักเรียน ใหโ้อกาสนกัเรียนไดถ้ามค าถามใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
บทเรียน ใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนแนวคดิและวิธีการกบัเพ่ือน เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัซึ่งกนัและกนั  

6. เกณฑ  ์หมายถึง คะแนนจุดตดัท่ีก าหนดการผ่านระดบัท่ียอมรบัได ้โดยการวิจัยใน
ครัง้นีก้  าหนดเกณฑไ์ว ้ดงันี ้

1) เกณฑ์ส าหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เส้นขนาน ใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 
หมายความวา่ นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนตัง้แตร่อ้ยละ 60 ของคะแนนรวมขึน้ไป ถือวา่ผา่นเกณฑ ์

2) เกณฑส์ าหรบัความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง เส้นขนาน ใช้เกณฑ์รอ้ยละ 60 
หมายความวา่ นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนตัง้แตร่อ้ยละ 60 ของคะแนนรวมขึน้ไป ถือวา่ผา่นเกณฑ ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ก า รวิ จั ย ค รั้ง นี ้  ผู้ วิ จั ย ส น ใจ ศึ ก ษ าผ ล ขอ งก า รจั ด ก า ร เรี ย น รู้ ต าม แน วคิ ด  

The Constructivist Learning Model (CLM) ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน
การพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยมีกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้ 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

จากกรอบแนวคิดในการวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และพบว่าการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดคอนสตรคัติวิสตมี์ท่ีมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปั์ญญาของ 
Piaget และของ Vygotsky (สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2559, น. 210) โดยนักเรียนมีหนา้ท่ีในการสรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเอง ผ่านการลงมือท า และการมีปฏิสัมพันธ์ทางดา้นสังคมกับผู้อ่ืน โดย Yager 
(1991, p. 55) ได้น าแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มาสรา้งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู ้เรียกว่า  
“The Constructivist Learning Model (CLM)” ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนไดส้รา้งความรูด้้วยตนเอง  
ท าให้ความรูท่ี้ไดจ้ะมีความหมายมากกว่าความรูท่ี้ครูสอนโดยการบรรยายปกติ  เน่ืองจากการ
จดัการเรียนรูใ้นลกัษณะนีเ้ริ่มจากความสนใจ และความสงสยัของนกัเรียน นกัเรียนจะตอ้งลงมือ
หาเหตุผล หรือหลักฐานมาเพ่ือตอบปัญหานั้น จึงท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และสามารถ
น าเอาความรูน้ัน้ไปใชไ้ดม้ากกว่าการท่ีครูสอนเนือ้หานัน้เลย (ทิศนา แขมมณี, 2561, น. 90-91; 
สมุาลี ชยัเจรญิ, 2557, น. 132-133)  
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ปัญหาส าคญัของการเรียนเรื่อง เสน้ขนาน คือนกัเรียนเรียนรูโ้ดยปราศจากความเขา้ใจ
ถึงตวัทฤษฎีบทและสมบตัิตา่ง ๆ ท าใหน้กัเรียนไม่สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้ (ทวี 
ไวยมิตรา, 2555, น. 72) ด้วยแนวทางการจัดการเรียนรูด้ังกล่าวจะช่วยเพิ่มความเข้าใจของ
นกัเรียน เน่ืองจากนกัเรียนจะมีบทบาทในการคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง ท าใหข้อ้มลูท่ีนกัเรียนไดร้บั
มีความหมายมากกว่าการท่ีครูสอนโดยตรง นักเรียนจึงสามารถน าความรูท่ี้คน้พบไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาและการพิสจูนต์า่ง ๆ ได ้

ดว้ยเหตุนี ้ผูว้ิจัยจึงเช่ือว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning 
Model (CLM) จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน์  เรื่อง  
เสน้ขนาน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ตามกรอบแนวคดิในการวิจยัขา้งตน้  

สมมตฐิานการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้สมมตฐิานไวด้งันี ้ 

1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning 
Model (CLM) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน ผ่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของ
นกัเรียนทัง้หมด 

2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning 
Model (CLM) มีความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง เสน้ขนาน ผ่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไป
ของนกัเรียนทัง้หมด 

3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning 
Model (CLM) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสจูนส์มัพนัธก์นั 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน ์
เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  
The Constructivist Learning Model (CLM) ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัย ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอเป็น 3 ประเดน็ ดงันี ้

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ และแนวคิด  
The Constructivist Learning Model (CLM) 

1.1 ความหมายของการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์ 
1.2 แนวคดิพืน้ฐานของการจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัตวิิสต ์
1.3 แนวการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัตวิิสต ์ 
1.4 แนวการวดัประเมินผลการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัตวิิสต ์
1.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัตวิิสต ์ 

2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการพสูิจนท์างเรขาคณิต 
2.1 ความหมายของการพิสจูนท์างเรขาคณิต 
2.2 แนวการเขียนพิสจูนท์างเรขาคณิต 
2.3 แนวการวดัประเมินผลความสามารถในการการพิสจูน ์
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูท่ี้สง่ตอ่ความสามารถในการพิสจูน ์  

3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เร่ือง เส้นขนาน 
3.1 หลกัสตูรคณิตศาสตรข์องประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั เรื่อง เสน้ขนาน 
3.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูเ้รื่อง เสน้ขนาน 
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1. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับแนวคิดคอนสตรัคตวิิสต ์และแนวคิด The Constructivist 
Learning Model (CLM) 

1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิสต ์ 
จากการศึกษา ค้นคว้า เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความหมายของ  

การจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัติวิสต ์ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย 
Yager (1993, p. 145) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 

คอนสตรคัติวิสตเ์ป็นการจัดการเรียนรูท่ี้เปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคนรวบรวมความคิดและ
ประสบการณเ์ดิมท่ีมีอยู่เพ่ือท่ีจะเรียนรูใ้นสิ่งใหม่ โดยแนวคิดนีเ้ช่ือว่าความรูจ้ะเกิดขึน้ไดก็้ตอ่เม่ือ
นกัเรียนเป็นผูส้รา้งดว้ยตนเอง ไม่สามารถถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได ้แตค่วามรูจ้ะเกิด
จากท่ีนกัเรียนมีความตัง้ใจท่ีจะเรียนรูแ้ละสรา้งความหมายใหก้บัความรูท่ี้ไดร้บั เม่ือนกัเรียนสรา้ง
ความรูข้ึน้มานกัเรียนจะเกิดความเขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์
อ่ืน ๆ ได ้ 

Krogh (1994, p. 556) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
คอนสตรคัติวิสตเ์ป็นการจัดการเรียนรูท่ี้ให้นักเรียนไดพ้ัฒนาความรู ้สติปัญญา และจริยธรรม
ขึน้มาด้วยตัวของนักเรียนเอง ซึ่งความรูท่ี้ไดเ้ป็นผลมาจากการซึมซับความรู ้และการปรบัตัว  
จนเกิดเป็นความรูใ้หม ่

Qarareh (2016, pp. 179-180) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด
คอนสตรคัติวิสตเ์ป็นการจัดการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้บทบาทไปท่ีตวันกัเรียนในฐานะผูส้รา้งความรูด้ว้ย
ตนเอง นักเรียนจะต้องสร้างความหมายให้กับความรู้ท่ีได้รับโดยอาศัยประสบการณ์ และ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ โดยนกัเรียนแตล่ะคนอาจมีวิธีการเขา้ถึงความรูแ้ตกต่างกัน ดว้ยเหตนีุก้าร
เรียนรูต้ามแนวคิดนีค้รูจะตอ้งจัดบริบทใหส้อดคลอ้งกับนักเรียนแต่ละคน เพ่ือใหน้ักเรียนสรา้ง
ความรูไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

วีณา ประชากูล (2554, น. 66) ให้ความหมายไวว้่า การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด
คอนสตรคัติวิสตเ์ป็นการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ความรูเ้ป็นสิ่งท่ีนกัเรียนแต่ละคน
สรา้งขึน้เอง ทัง้นีข้ึน้อยู่กับประสบการณข์องแต่ละบุคคล หากมีประสบการณ์กับเรื่องนัน้ ๆ มาก 
ความรูข้องบคุคลยอ่มทวีพลงัการเรียนรูเ้ชน่กนั 

ธนธัญ ฝีมือสาร (2559, น. 32) ให้ความหมายไวว้่า การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด
คอนสตรคัติวิสต ์คือ การจัดการเรียนรูท่ี้เนน้นักเรียนเป็นส าคญัในฐานะเป็นผูส้รา้งความรู ้โดย
นกัเรียนตอ้งสามารถเช่ือมโยงความรูเ้ดิมหรือประสบการณท่ี์ตดิตวัมาก่อนเขา้ดว้ยกนั แลว้เกิดเป็น
ความรูใ้หมท่ี่นกัเรียนสรา้งขึน้ 
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เวชฤทธ์ิ องักนะภัทรขจร (2555, น. 66) ใหค้วามหมายไวว้่า การจดัการเรียนรูต้าม
แนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้ใหค้วามส าคญักบัตวันกัเรียนโดยเช่ือว่านกัเรียน
สามารถสร้างความรูไ้ด้ด้วยตนเองจากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
กระตือรือรน้ โดยครูคอยกระตุน้จัดสถานการณ์ และสรา้งบรรยากาศท่ีส่งเสริมใหน้ักเรียนเกิด  
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

สุมาลี ชัยเจริญ (2557, น. 131-135) ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนรูต้าม
แนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์เป็นการจัดการเรียนรูท่ี้พฒันามาจากทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต ์เป็นทฤษฎี
ท่ีว่าดว้ยการสรา้งความรูโ้ดยใหน้กัเรียนเป็นผูล้งมือกระท าในการสรา้งความรู ้ดงันัน้เป้าหมายใน
การจดัการเรียนรูจ้ะมุง่สนบัสนนุการสรา้งความรูม้ากกวา่ความพยายามในการถ่ายทอด  

ชนาธิป พรกลุ (2557, น. 72-73) ใหค้วามหมายไวว้่า การจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของ Piaget  และ 
Vygotsky เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายว่าการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ในบริบทท่ีนักเรียนสรา้งความรูใ้นขณะท่ี
ไดร้บัประสบการณต์่าง ๆ และนกัเรียนจะเขา้ใจอย่างถ่องแท ้เม่ือเขารูจ้กัสิ่งนัน้ดว้ยตนเองอย่าง
ต่ืนตวั เขาจะตอ้งจดักระท ากบัขอ้มลูใหมด่ว้ยความรูเ้ดมิท่ีมีอยูจ่นเกิดเป็นความรูใ้หม่ 

ฆนัท ธาตุทอง (2559, น. 81) ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด 
คอนสตรคัติวิสต ์เป็นแนวคิดท่ีใหค้วามส าคัญกบันกัเรียนในฐานะผูส้รา้งความรูจ้ากความสมัพนัธ์
ระหว่างสิ่งท่ีพบเห็นกบัความรูค้วามเขา้ใจท่ีมีอยู่เดิม โดยใชก้ระบวนการทางปัญญาของตน ทัง้นี ้
โครงสรา้งทางปัญญาเป็นผลมาจากความพยายามทางความคิด นักเรียนสรา้งเสริมความรูผ้่าน
กระบวนการทางจิตวิทยาดว้ยตนเอง  

ชยัวฒัน ์สุทธิรตัน ์(2561, น. 74) ใหค้วามหมายไวว้่า การจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด
คอนสตรคัติวิสตเ์ป็นกระบวนการท่ีให้ความส าคัญกับนักเรียน นักเรียนเป็นผู้สรา้งความรูจ้าก
ความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีพบเห็นกับความรูค้วามเขา้ใจท่ีมีอยู่เดิม โดยนกัเรียนสรา้งเสริมความรู้
ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาดว้ยตนเอง ครูไม่สามารถปรบัเปล่ียนโครงสรา้งทางปัญญาของ
นกัเรียนได ้แตค่รูสามารถช่วยจดัสภาพการณท่ี์ท าใหเ้กิดภาวะไม่สมดลุทางปัญญาเพ่ือใหน้กัเรียน
ปรบัเปล่ียนโครงสรา้งทางปัญญาดว้ยตวันกัเรียนเอง 

ส าหรับงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  
คอนสตรคัติวิสต ์หมายถึง การจดัการเรียนรูท่ี้นกัเรียนมีบทบาทในการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง โดย
ครูมีหนา้ท่ีจดับริบทใหเ้หมาะสมในการสรา้งความรูข้องนกัเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนสรา้งความรูใ้หม่
ขึน้มา และสามารถน าความรูน้ัน้ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาตา่ง ๆ ได ้  
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1.2 แนวคิดพืน้ฐานของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิสต ์
จากการศึกษา คน้ควา้ เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิดพืน้ฐานของการ

จดัการเรียนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัตวิิสต ์มีผูท่ี้ศกึษาไวม้ากมาย 
ชนาธิป พรกุล (2557, น. 72-73) อธิบายถึงแนวคิดคอนสตรคัติวิสตว์่าเป็นทฤษฎี

ท่ีมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปั์ญญาของ Piaget และของ Vygotsky โดยเช่ือว่านักเรียน
สรา้งความรูผ้่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเม่ือเด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น เด็กจะเกิดการ  
ปรบัโครงสรา้งทางปัญญาผ่านการคิด การลงมือท า แสดงว่าเด็กสรา้งความรูด้ว้ยการมีส่วนร่วม
อยา่งตื่นตวักบัสถานการณจ์ริงในชีวิต และมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม (ทิศนา แขมมณี, 2561, น. 
92) นอกจากนีท้ฤษฎีนีมี้ความเช่ือว่านกัเรียนจะเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้ม่ือเขารูส้ิ่งนัน้ดว้ยตนเองอย่าง
ต่ืนตวั เขาจะตอ้งจดักระท ากับขอ้มูลใหม่ดว้ยความรูท่ี้มีอยู่ และถา้ขอ้มูลใหม่ไม่มีอะไรเก่ียวขอ้ง
กบัความรูเ้ดิมจะเกิดความขดัแยง้ขึน้ในใจ และจะต้องหาทางแกไ้ข (สรุางค ์โคว้ตระกลู, 2559, น. 
210) 

จากแนวคิดดังกล่าว Steffe and Gale (1995, pp. 13-15) จึงแบ่งรูปแบบของ 
การจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัติวิสตเ์ป็น 3 รูปแบบ 

1. Exogenous constructivism มีแนวคิดว่า ความรู้นั้นเป็นสิ่ งท่ีมีอยู่ในโลก 
การสร้างความรู้จึงเป็นการสร้างสิ่ งท่ีอยู่ในโลกอีกครั้ง โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ การให้
ประสบการณ์ ความรูท่ี้ถูกตอ้งนั้นจะตอ้งตรงกับความจริงท่ีมีอยู่ในโลก ดว้ยเหตุนีแ้นวคิดนีจ้ึง
เหมาะกบัการสอนท่ีครูตอ้งการใหน้กัเรียนเรียนรูไ้ดต้ามศาสตรท่ี์ถกูตอ้ง 

2. Endogenous constructivism มีแนวคิดว่า การสรา้งความรูน้ั้นไม่สามารถ
เกิดไดจ้ากการสอนประสบการณ ์หรือการมีปฏิสมัพนัธก์บัขอ้มลูโดยตรง แตค่วามรูจ้ะเกิดขึน้จาก
การพัฒนาผ่านการท ากิจกรรมทางปัญญาท่ีเป็นนามธรรม ด้วยเหตุนีแ้นวคิดนีจ้ึงเหมาะกับ  
การสอนท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนพฒันาความสามารถไปตามล าดบัท่ีสงูขึน้ 

3. Dialectical constructivism มีแนวคิดว่า ความรูไ้ดม้ากจากการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลกบัสิ่งแวดลอ้มตา่ง ๆ รอบตวัเขา ดว้ยเหตนีุแ้นวคิดนีจ้ึงเหมาะกบัการสอนท่ีทา้ทาย
ความคดิของนกัเรียน และใชก้ระบวนการกลุม่ 

สุรางค ์โคว้ตระกูล (2559, น. 210) อธิบายว่า แนวคิดคอนสตรคัติวิสตมี์พืน้ฐานมา
จากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปั์ญญาของ Piaget และของ Vygotsky จึงแบ่งรูปแบบของการ
จดัการเรียนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัตวิิสตเ์ป็น 2 รูปแบบ คือ 
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1. Cognitive constructivism เป็นทฤษฎีท่ีมีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการ
ของ Piaget ทฤษฎีนีถื้อว่านักเรียนเป็นผู้กระท า (Active) ไม่ใช่ผูร้บั (Taking in) และเป็นผูส้รา้ง
ความรูข้ึน้ในใจเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมย่อมมีความส าคัญในการท าให้เกิดความสมดุลทาง
ความคิดขึน้เป็นเหตใุหน้กัเรียนปรบัความเขา้ใจเดิมท่ีมีอยู่ใหเ้ขา้กับขอ้มูลข่าวสารใหม่จนกระทั่ง
เกิดความสมดลุทางความคดิ หรือเกิดความรูใ้หมข่ึน้ 

2. Social constructivism เป็นทฤษฎีท่ีมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการของ 
Vygotsky ซึ่งถือว่านักเรียนสรา้งความรูด้ว้ยการมีปฏิสัมพันธ์ทางดา้นสังคมกับผู้อ่ืน ในขณะท่ี
นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองาน ในสภาวะสังคม (Social context) ซึ่งเป็นตวัแปรท่ีส าคญั
และขาดไม่ได ้ปฏิสมัพันธท์างสังคมจะส่งผลใหน้กัเรียนสรา้งความรูด้ว้ยการเปล่ียนแปลงความ
เขา้ใจเดมิใหถ้กูตอ้งหรือซบัซอ้นกวา้งขวางขึน้   

บญุเลีย้ง ทมุทอง (2559, น. 56) ไดน้  าแนวคดิทัง้สองมาผสมผสานแนวความคิดเพ่ือ
ใชใ้นการจดัการเรียนรู ้โดยไดเ้สนอว่าการเรียนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัติวิสตเ์ป็นกระบวนการสรา้ง
ความรูม้ากกว่าการรบัความรู ้ฉะนัน้เป้าหมายหลกัของการสอนจึงมุ่งเนน้การสนบัสนุนการสรา้ง
ความรู้มากกว่าการถ่ายทอดหรือการบอกความรู้ ซึ่งการมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่าง
เหมาะสมของแต่ละบุคคลและสิ่งแวดลอ้มถือไดว้่ามีความส าคญัในการสรา้งความหมายตาม
ความเป็นจริง มีหลกัการท่ีส าคญัเก่ียวกับการเรียนรูมุ้่งเนน้ใหน้ักเรียนลงมือกระท าในการสรา้ง
ความรู ้ซึ่งปรากฏแนวคิดท่ีเป็นรากฐานส าคญัของ Piaget  คือ Cognitive constructivism ท่ีเช่ือ
ว่าควรกระตุน้ใหน้ักเรียนเป็นผูส้รา้งความรูด้ว้ยตนเองอย่างต่ืนตวั โดยการขยายโครงสรา้งทาง
ปัญญาผา่นทางประสบการณด์ว้ยวิธีการซมึซบั (Assimilation) เขา้สูโ่ครงสรา้งทางปัญญาเป็นการ
ตีความ หรือรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมมาปรับเข้ากับโครงสรา้งทางปัญญา และการปรับตัว 
(Accommodation) ของโครงสร้างทางปัญญา เป็นความสามารถในการปรับโครงสร้างทาง
ปัญญาให้เข้ากับสิ่งแวดลอ้ม โดยการเช่ือมโยงระหว่างความรูเ้ดิมและสิ่งท่ีตอ้งเรียนใหม่ และ 
Social constructivism ของ Vygotsky ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดมี้ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบัผูอ่ื้นผา่นการ
ท ากิจกรรมตา่ง ๆ ดงันัน้การจดัการเรียนรูค้รูจึงควรน ารากฐานของทัง้สองแนวคิดนีม้าผสมกนัเพ่ือ
ชว่ยใหก้ารจดัการเรียนรูมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

นอกจากท่ีแนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์มีพืน้ฐานมากจากทฤษฎีพฒันาการทางเชาวน์
ปัญญาของ Piaget และของ Vygotsky อมรินทร ์อ าพลพงษ์ (2562, น.510-511) ได้กล่าวถึง
พฒันาการของการจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัตวิิสตไ์วว้า่ ทฤษฎีนีเ้ป็นทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยการ
สรา้งความรู ้มีพฒันาการมาจากปรชัญาปฏิบตัินิยม (Pragmatism) ท่ีน  าโดย James และ Dewey 
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ในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ซึ่งปรชัญาปฏิบตัินิยม ยอมรบัประสบการณแ์ละขอ้เท็จจริงท่ีไดร้บัทาง
ประสาทสัมผัส แต่ไม่ถือเอาประสาทสัมผัสเพียงอย่างเดียวเป็นบ่อเกิดแห่งความรู ้และไม่ใช่
ประสบการณ์ทุกประสบการณ์จะเป็นความรู้ ความรู้จะเกิดขึน้เม่ือมีการไตร่ตรองเก่ียวกับ
ประสบการณน์ัน้ โดยเม่ือกระบวนการไตรต่รองเริ่มขึน้ ประสบการณท่ี์ไม่ไดรู้ค้ดิเหล่านัน้จะคอ่ย ๆ 
มีความหมายมากย่ิงขึน้ ผูไ้ตรต่รองจึงเริ่มท่ีจะเขา้ใจในสิ่งท่ีตนก าลงัประสบอยูจ่นก่อใหเ้กิดความรู้
ตา่ง ๆ (ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน,์ 2561, น. 74) 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์เก่ียวกับวิธีการหาความรู้ในปรัชญา
วิทยาศาสตร์ (Philosophy of science) ท่ีน  าโดย Popper และ Feyerabend ในครึ่งหลังของ
ครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 จากการบุกเบิกของนกัจิตวิทยาคนส าคญั ๆ เช่น Piaget  Ausubel และ Kelly 
ท าใหต้อ่มาเกิดการพฒันาแนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์โดยมีนกัการศึกษากลุ่มคอนสตรคัติวิสต ์เช่น 
Driver Bell, Kamil Noddings, Von Glasersfeld, Henderson และ Underhill (ไพจิตร สะดวก
การ, 2543, น. 26) 

จากแนวคิดพืน้ฐานของคอนสตรคัติวิสตข์องนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านท่ีกล่าวไป
ขา้งตน้ จึงมีการน าแนวคิดเหล่านัน้ไปปรบัใชก้ับการจดัการเรียนรูใ้นปัจจุบนั โดยสมุาลี ชยัเจริญ 
(2557, น. 133-135) ไดส้รุปสาระส าคญัของการน าแนวคดิไปใชไ้ด ้ดงันี ้

1. ความรูข้องบุคคลใด คือ โครงสรา้งทางปัญญาของบุคคลนั้นท่ีสรา้งขึน้จาก
ประสบการณใ์นการคล่ีคลายสถานการณต์า่ง ๆ ท่ีเป็นปัญหา และสามารถน าไปใชเ้ป็นพืน้ฐานใน
การแกปั้ญหาอ่ืน ๆ ได ้

2. นักเรียนถือเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยวิ ธีการท่ีแตกต่างกัน  ซึ่ งต้องอาศัย
ประสบการณท่ี์นกัเรียนมีมาอยูเ่ดมิ และความสนใจและแรงจงูใจภายในตนเอง 

3. ครูจะตอ้งจดัสิ่งแวดลอ้มเพ่ือช่วยปรบัใหน้กัเรียนขยายโครงสรา้งทางปัญญา
ของตนเอง โดยครูอาจจะจดัสถานการณท่ี์ท าใหน้กัเรียนเกิดความขดัแยง้ทางปัญญา ซึ่งหมายถึง
การท่ีนกัเรียนไม่สามารถน าประสบการณ ์ความรูเ้ดิม หรือโครงสรา้งทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิม มาใช้
แก้ปัญหาท่ีพบได ้ดว้ยสถานการณ์ดงักล่าวจะท าใหน้ักเรียนตอ้งมีการคิดคน้หรือเสาะแสวงหา
ความรูม้าเพื่อขจดัความขดัแยง้เหลา่นัน้ 

นอกจากนี ้สุมาลี กาญจนชาตรี (2546, น. 16) ไดอ้ธิบายถึงการน าแนวคิดเหล่านัน้
ไปปรบัใชก้บัการจดัการเรียนรูไ้วว้า่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการ 2 กระบวนการ คือ 
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1. การจัดระบบโครงสรา้งความรู ้(Organization) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลใช้
รวบรวม จดัระบบ เรียบเรียงประสบการณแ์ละความคดิของตนเองอย่างอตัโนมตัิ และตอ่เน่ืองเป็น
ขัน้ตอน 

2. การปรบัขยายโครงสรา้งความรู ้(Adaptation) เป็นกระบวนการปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัสิ่งแวดลอ้มท่ีบคุคลปฏิสมัพนัธด์ว้ย ซึ่งการปรบัตวัของบคุคลประกอบดว้ยกระบวนการท่ีส าคญั 
2 กระบวนการ คือ 

2.1 การกระบวนการดดูซมึ (Assimilation) หมายถึง การคดักรองความรูใ้หม ่
หรือขอ้มูลใหม่ท่ีเขา้ไปเก็บรวมกับความรูเ้ดิมท่ีมีอยู่ในโครงสรา้งทางปัญญา โดยนักเรียนจะใช้
กระบวนการนีเ้ม่ือขอ้มลูท่ีนกัเรียนไดร้บัมีลกัษณะแตกตา่งจากขอ้มลูเดมิท่ีนกัเรียนเคยรูไ้มม่ากนกั 

2.2 กระบวนการปรับสภาวะ (Accommodation) หมายถึง การปรับ หรือ
เปล่ียนแปลงความเขา้ใจท่ีเคยมีอยู่แลว้ใหเ้ขา้กบัขอ้มูลใหม่ โดยนกัเรียนจะใชก้ระบวนการนีเ้ม่ือ
ขอ้มูลท่ีนกัเรียนไดร้บัมีลกัษณะท่ีไม่มีความสัมพนัธแ์ละใกลเ้คียงกับความรูเ้ดิม และจ าเป็นตอ้ง
ปรบัความรูค้วามเขา้ใจเดมิใหส้อดคลอ้งกบัความรูใ้หม ่แลว้จงึจดัเก็บในโครงสรา้งทางปัญญา 

โดยตามแนวคิดของทฤษฎีนีน้ักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในการคน้หา
ค าตอบ แกปั้ญหาท่ีสงสยั หรือขจดัความขดัแยง้ทางปัญญาท่ีเกิดขึน้ โดยอาศยักระบวนการดดูซึม 
หรือกระบวนการปรบัสภาวะ เพ่ือท าใหเ้กิดโครงสรา้งทางปัญญาใหม่ โดยครูมีบทบาทเป็นเพียง  
ผูส้ง่เสรมิและสนบัสนนุการเรียนรูข้องนกัเรียน 

ส าหรับงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  
คอนสตรคัตวิิสต ์ตามทฤษฎีของ Piaget และของ Vygotsky ดงันี ้

1. Cognitive constructivism เป็นทฤษฎีท่ีมีรากฐานมาจากทฤษฎีของ Piaget   
โดยผูว้ิจยัจะจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หน้กัเรียนเกิดการคดิ ท าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ ความสงสยั 
ซึ่งเป็นภาวะไม่สมดุล ท่ีเกิดจากการเผชิญความไม่สอดคลอ้งกับความเช่ือเดิม และความรูเ้ดิม  
ไม่สามารถแก้ปัญหาได ้ยังส่งผลให้เกิดแรงขับความอยากรูอ้ยากเห็น เป็นแรงจูงใจเพ่ือสนอง 
แรงขบันัน้  

2. Social constructivism เป็นทฤษฎีท่ีมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีของ Vygotsky 
โดยผูว้ิจัยจะจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หน้ักเรียนไดมี้ปฏิสมัพันธก์ันระหว่างผูอ่ื้น (ครู และเพ่ือน ๆ) 
ผา่นการท างานเป็นคู ่และการท างานเป็นกลุม่ เพ่ือใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคดิเห็นกนั  
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1.3 แนวการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิสต ์
จากการศึกษา คน้ควา้ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวการจัดการเรียนรู ้

ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิิสต ์ไดมี้ผูใ้หค้วามเห็นไวม้ากมาย 
สุมาลี ชัยเจริญ (2557, น. 133-135) อธิบายถึงเง่ือนไขในการจัดการเรียนรูต้าม

แนวคดิคอนสตรคัตวิิสต ์โดยสรุปได ้ดงันี ้
1. การจัดการเรียนรูจ้ะตอ้งเป็นกระบวนการลงมือกระท า (Active process) ท่ี

เกิดขึน้ในแตล่ะบคุคล 
2. ความรูต้่าง ๆ จะถูกสรา้งขึน้ดว้ยตวัของนักเรียนเอง โดยใชข้อ้มูลท่ีไดร้บัมา

ใหม่รว่มกับขอ้มูลหรือความรูเ้ดิมท่ีมีอยู่แลว้ รวมทัง้ประสบการณเ์ดิมมาสร้างความหมายในการ
เรียนรูข้องตนเอง ความรูแ้ละความเช่ือท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะบคุคล จะขึน้อยูก่บัสิ่งแวดลอ้มและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และประสบการณ์ของนกัเรียนจะถูกน ามาเป็นพืน้ฐานในการตดัสินใจ
และจะมีผลโดยตรงตอ่การสรา้งความรูใ้หม ่แนวคดิใหม ่หรือการเรียนรูน้ั่นเอง 

ดว้ยเหตนีุก้ารจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์จึงมีลกัษณะท่ีใหน้กัเรียน
สรา้งความรูจ้ากการร่วมมือกันแกปั้ญหา โดยกระบวนการเรียนรูจ้ะเริ่มตน้ดว้ยปัญหาท่ีก่อใหเ้กิด
ความสงสัยหรือความขัดแย้งทางปัญญานั่ นคือ ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของนักเรียน  
ไมส่ามารถแกปั้ญหานัน้ได ้จ าเป็นท่ีจะตอ้งหาหลกัฐาน แนวคดิ หรือหลกัการอ่ืนมาเพ่ือช่วยในการ
ขจดัความขดัแยง้ทางปัญญา จนก่อใหเ้กิดการสรา้งความรูใ้หมข่ึน้มา 

จากแนวคิดในการจัดการเรียนรูด้ังกล่าว Cunningham (1993, pp. 143-144) ได้
เสนอหลกัการการออกแบบการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์7 ประการ ส าหรบัครูท่ี
ตอ้งการออกแบบการจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัตวิิสต ์ดงันี ้

1. จดัใหมี้ประสบการณใ์นกระบวนการสรา้งความรู ้
2. การสรา้งประสบการณอ์ยา่งลกึซึง้ในการเขา้ถึงแนวคิดท่ีหลากหลาย 
3. การเรียนรูใ้นสภาพท่ีฝังอยู่ในสภาพท่ีเป็นจริงและบริบทการแก้ปัญหาท่ีตรง

ตามสภาพจรงิ 
4. การสง่เสรมิและสนบัสนนุใหต้ระหนกัของการมีสว่นรว่มในกระบวนการเรียนรู ้
5. การฝังการเรียนรูล้งในประสบการณท์างสงัคม 
6. การสง่เสรมิและสนบัสนนุการใชรู้ปแบบท่ีหลากหลายในการน าเสนอ 
7. การสง่เสรมิและสนบัสนนุเมตะคอกนิชั่นในกระบวนการสรา้งความรู ้



  19 

ทิศนา แขมมณี  (2561, น. 94-96) อธิบายถึงหลักการทั่ วไปในการน าแนวคิด 
คอนสตรคัตวิิสตไ์ปใชไ้วด้งันี ้

1. ตามแนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์ผลของการเรียนรูจ้ะมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการ
สร้างความรู้ (process of knowledge construction) และการตระหนักรู ้ในกระบวนการนั้น 
(reflexive awareness of that process) เป้าหมายการเรียนรูจ้ะตอ้งมาจากการปฏิบัติงานจริง 
(authentic tasks) ครูจะตอ้งเป็นตวัอย่างและฝึกฝนกระบวนการเรียนรูใ้หน้ักเรียนเห็น นักเรียน
จะตอ้งฝึกฝนการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง  

2. เป้าหมายของการสอนจะเปล่ียนจากการถ่ายทอดให้นักเรียนได้รับสาระ
ความรู ้ท่ีแน่นอนตายตัวไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสรา้งความหมายท่ีหลากหลาย  
การเรียนรูท้กัษะตา่ง ๆ จะตอ้งใหมี้ประสิทธิภาพถึงขัน้ท าไดแ้ละแกปั้ญหาจรงิได ้ 

3. ในการเรียนการสอน นักเรียนจะเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรูอ้ย่างต่ืนตัว 
(active) นักเรียนจะต้องเป็นผู้จัดกระท ากับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่าง  ๆ และจะต้องสรา้ง
ความหมายให้กับสิ่งนั้นดว้ยตนเอง โดยการให้นักเรียนอยู่ในบริบทจริงซึ่งไม่ไดห้มายความว่า
นักเรียนจะตอ้งออกไปยังสถานท่ีจริงเสมอไป แต่อาจจัดเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ือวัสดุ โดยนักเรียนสามารถจัดกระท า ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห ์ทดลอง ลองผิด  
ลองถูก กับสิ่งนั้น ๆ จนเกิดเป็นความรู ้ความเข้าใจขึน้ ดังนั้นความเข้าใจเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จาก
กระบวนการคิดการจัดกระท าขอ้มูลไม่ไดเ้กิดขึน้ไดง้่าย ๆ จากการไดร้บัขอ้มูลหรือมีขอ้มูลเพียง 
เทา่นัน้ 

4. ในการจัดการเรียนการสอน ครูจะตอ้งพยายามสรา้งบรรยากาศทางสังคม
จริยธรรม (sociomoral) ใหเ้กิดขึน้ กล่าวคือนกัเรียนจะตอ้งมีโอกาสเรียนรูใ้นบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อ
การปฏิสัมพันธท์างสงัคม ซึ่งทางสงัคมถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัของการสรา้งความรู ้เพราะล าพัง
กิจกรรมและวสัดุอุปกรณท์ัง้หลายท่ีครูจดัให ้หรือนักเรียนแสวงหามาเพ่ือการเรียนรู ้ไม่เป็นการ
เพียงพอ ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม การรว่มมือและการแลกเปล่ียนความรู ้ความคิดและประสบการณ ์
ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน และบุคคลอ่ืน ๆ จะช่วยใหก้ารเรียนรู ้ของนักเรียนวา้งขึน้ ซับซอ้นขึน้ 
และหลากหลายขึน้ 

5. ในการเรียนการสอน นกัเรียนมีบทบาทในการเรียนรูอ้ย่างเต็มท่ี โดยนกัเรียน
จะน าตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู ้เช่น นักเรียนจะเป็นผู้ เลือกสิ่งท่ีตอ้งการเรียนเอง  
ตัง้กฎระเบียบเอง เลือกผูร้ว่มงานไดเ้อง และรบัผิดชอบในการดแูลรกัษาหอ้งเรียนรว่มกนั 
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6. ในการเรียนการสอนแบบสรา้งความรู ้ครูจะมีบทบาทแตกต่างไปจากเดิม คือ 
จากการเป็นผูถ้่ายทอดความรู ้และควบคุมการเรียนรู ้เปล่ียนไปเป็นการใหค้วามร่วมมืออ านวย
ความสะดวก และช่วยเหลือนกัเรียนในการเรียนรู ้ใหค้  าปรึกษา แนะน าทัง้ทางดา้นวิชาการ และ
ดา้นสังคมแก่นักเรียน ดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา และประเมินการเรียนรูข้อง
นกัเรียน นอกจากนัน้ครูยงัตอ้งมีความเป็นประชาธิปไตย และมีเหตผุลในการสมัพนัธก์บันักเรียน
ดว้ย  

7. ในการประเมินผลการเรียนการสอน เน่ืองจากการเรียนรู้ตามแนวคิด 
คอนสตรคัติวิสตนี์ข้ึน้กับความสนใจและการสรา้งความหมายท่ีแตกต่างกันของบุคคล ผลการ
เรียนรูท่ี้เกิดขึน้จงึมีลกัษณะหลากหลาย ดงันัน้การประเมินผลจึงจ  าเป็นตอ้งมีลกัษณะประเมินตาม
จดุมุ่งหมายในลักษณะท่ียืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล ควรใชว้ิธีการหลากหลายโดยอาศยับริบท
จรงิท่ีมี  

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2561, น. 76) ได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
คอนสตรคัตวิิสตไ์วด้งันี ้

1. ใหน้กัเรียนตัง้ค  าถาม แลว้ใชค้  าถามและความคิดเห็นของนกัเรียนในการวาง
แผนการสอน 

2. ยอมรบัและสนบัสนนุความคดิเห็นของนกัเรียน 
3. ส่งเสริมความเป็นผูน้  า ความร่วมมือ การหาแหล่งขอ้มูลข่าวสาร และการน า

ความคดิเห็นไปปฏิบตั ิอนัเป็นผลเน่ืองมาจากกระบวนการเรียนรูข้องนกัเรียน 
4. ใชค้วามคิดเห็น ประสบการณ์ และความสนใจของนักเรียน เพ่ือใหบ้ทเรียน

ด าเนินไปอยา่งมีความหมาย 
5. สนบัสนนุใหน้กัเรียนเสนอแนะสิ่งท่ีเป็นสาเหตขุองเหตกุารณห์รือสถานการณ์

และสนบัสนนุใหน้กัเรียนท านายผลท่ีจะเกิดขึน้ 
6. สนบัสนนุใหน้กัเรียนทดสอบความคิดเห็นของตนเอง เช่น ตอบค าถามท่ีตวัเอง

ตัง้ขึน้ พิจารณาวา่อะไรเป็นสาเหต ุและท านายผลท่ีตามมา  
7. คน้หาความคิดเห็นนกัเรียนก่อนน าเสนอความคิดเห็นของครู หรือก่อนศึกษา

ความคดิเห็นจากหนงัสือเรียนหรือจากแหลง่อ่ืน 
8. สนบัสนนุใหน้กัเรียนทา้ทายความคิดเห็นของกนัและกนั 
9. ใชยุ้ทธวิธีการเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งเนน้ความร่วมมือ การนบัถือซึ่งกันและกัน 

และใชก้ลยทุธข์องการแบง่งานกนัท า 
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10. สนบัสนุนใหมี้การสะทอ้นความคิดและมีการวิเคราะหว์ิจารณค์วามคิดเห็น
ของกนัและกนั แสดงความเคารพและใชท้กุความคดิเห็นท่ีนกัเรียนสรา้งขึน้ 

11. สนบัสนนุใหมี้การวิพากษว์ิจารณต์นเอง รวบรวมพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุน
ความคดิเห็นและสรา้งความคดิเห็นใหม่อนัเน่ืองมาจากประสบการณแ์ละพยานหลกัฐานใหม่ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดมี้นักการศึกษาของไทยและต่างประเทศ ไดน้  าแนวการ
จัดการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตม์าแบ่งการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดนีไ้ว้ออกเป็น
ขัน้ตอนตา่ง ๆ 

Yager (1991, p. 55) ไดอ้ธิบายถึงการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์
โดยได้แบ่งแนวการจัดการเรียนรู้ออกเป็นทั้งหมด 4 ขั้นตอน เรียกว่า The Constructivist 
Learning Model (CLM) ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ชักชวน (Invitation) เป็นขัน้ท่ีครูมีหนา้ท่ีในการสรา้งแรงจูงใจในการ
เรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรียน โดยการตัง้ค  าถามเพ่ือใหน้กัเรียนคดิและสงัเกตสิ่ งตา่ง ๆ  เพ่ือน ามาสู่ค  าตอบ 
ตวัอยา่งการจดักิจกรรมในขัน้นี ้ไดแ้ก่ 

1.1 ใหส้งัเกตสิ่งรอบตวัและท าใหเ้กิดความอยากรูอ้ยากเห็น 
1.2 ใหน้กัเรียนไดถ้ามค าถาม 
1.3 ใหน้กัเรียนไดพ้ิจารณาค าตอบท่ีเป็นไปไดข้องค าถามท่ีตัง้ขึน้ 
1.4 ใหน้กัเรียนไดจ้ดบนัทกึสิ่งท่ีไมค่าดคดิมาก่อนวา่จะเกิดขึน้  
1.5 ครูชีส้ถานการณท่ี์การรบัรูข้องนกัเรียนแตกตา่งกนั 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส  ารวจ (Exploration) เป็นขัน้ท่ีใหน้ักเรียนไดล้งมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง 
โดยครูมีบทบาทเป็นเพียงผูส้ง่เสรมิและสนบัสนนุการเรียนรู ้ตวัอยา่งการจดักิจกรรมในขัน้นี ้ไดแ้ก่ 

2.1 ใหน้กัเรียนมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม 
2.2 ใหน้กัเรียนไดร้ะดมพลงัสมองเก่ียวกบัทางเลือกท่ีเป็นไปได ้
2.3 ใหน้กัเรียนไดม้องหาสารสนเทศ 
2.4 ใหน้กัเรียนไดท้  าการทดลองโดยใชว้สัดอุปุกรณ ์
2.5 ใหน้กัเรียนไดส้งัเกตปรากฏการณท่ี์เฉพาะเจาะจง 
2.6 ใหน้กัเรียนไดใ้หน้กัเรียนไดอ้อกแบบโมเดล 
2.7 ใหน้กัเรียนไดร้วบรวมและจดักระท าขอ้มลู 
2.8 ใหน้กัเรียนไดใ้ชย้ทุธวิธีแกปั้ญหา 
2.9 ใหน้กัเรียนไดเ้ลือกทรพัยากรท่ีเหมาะสม 
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2.10 ใหน้กัเรียนไดอ้ภิปรายการแกปั้ญหา 
2.11 ใหน้กัเรียนไดอ้อกแบบและด าเนินการทดลอง 
2.12 ใหน้กัเรียนไดป้ระเมินทางเลือกท่ีหลากหลาย 
2.13 ใหน้กัเรียนไดมี้สว่นรว่มในการแสดงความคดิเห็นท่ีไมต่รงกนั 
2.14 ครูชีก้ารเส่ียง และผลท่ีตามมา 
2.15 ครูชีข้อบเขตของการสืบเสาะหาความจรงิ 
2.16 ใหน้กัเรียนไดว้ิเคราะหข์อ้มลู 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้น าเสนอผลการศึกษาและการแก้ปัญหา (Proposing Explanations 
and Solutions) เป็นขั้นท่ีนักเรียนน าเสนอมโนทัศน์ใหม่ท่ีเกิดการเรียนรู้ในขั้นท่ี 2 ร่วมกันทั้ง 
ชัน้เรียนและรว่มกนัอภิปราย ตวัอยา่งการจดักิจกรรมในขัน้นี ้ไดแ้ก่ 

3.1 ใหน้กัเรียนไดส่ื้อความหมายของขอ้มลูและความคิดเห็น 
3.2 ใหน้กัเรียนไดส้รา้งและอธิบายโมเดล 
3.3 ใหน้กัเรียนไดส้รา้งค าอธิบายใหม่ 
3.4 ใหน้กัเรียนไดท้บทวนและวิจารณค์ าตอบของปัญหา 
3.5 ใหเ้พ่ือนประเมินผลการเสนอค าตอบ 
3.6 ครูรวบรวมค าตอบท่ีหลากหลาย 
3.7 ครูชีใ้หเ้ห็นค าตอบท่ีเหมาะสม 
3.8 ครูบรูณาการค าตอบท่ีไดก้บัความรูแ้ละประสบการณเ์ดมิท่ีมีอยู่ 

ขัน้ท่ี 4 ขั้นประยุกต ์หรือน าไปใช้ (Take Action) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนน าความรูท่ี้
คน้พบไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นปัญหาหรือสถานการณใ์หม ่ตวัอยา่งการจดักิจกรรมในขัน้นี ้ไดแ้ก่ 

4.1 ใหน้กัเรียนไดต้ดัสินใจเก่ียวกบัขอ้มลู 
4.2 ใหน้กัเรียนไดน้  าความรูแ้ละทกัษะไปใช ้
4.3 ใหน้กัเรียนไดถ้่ายโยงความรูแ้ละทกัษะ 
4.4 ใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนสารสนเทศและความคดิเห็นกบัครู 
4.5 ใหน้กัเรียนไดถ้ามค าถามใหมท่ี่เก่ียวขอ้งกบับทเรียน 
4.6 ครูสรุปผลท่ีไดจ้ากการเรียนรูแ้ละสง่เสรมิความคดิเห็นของนกัเรียน 
4.7 ให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนแนวคิดและวิธีการกับเพ่ือนเพ่ือให้เกิดการ

ยอมรบัซึ่งกนัและกนั 
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โดยในแต่ละขั้นตอนหากนักเรียนยังไม่สามารถสรุปสิ่งท่ีเป็นเป้าหมายได ้
นกัเรียนสามารถยอ้นกลบัไปท าในขัน้ก่อนหนา้ไดจ้นกว่านกัเรียนจะสามารถสรา้งองคค์วามรู ้หรือ
ขอ้สรุปไดด้ว้ยตนเอง  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร (2555, น. 68) ซึ่งได้สรุป 
การจดัการเรียนรูต้ามทฤษฎีคอนสตรคัตวิิสตเ์ป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญา 
1.1 นกัเรียนเกิดความขดัแยง้ทางความคิดท่ีเป็นผลมาจากความรูเ้ดมิกบัสิ่งท่ี

รบัรูใ้หม่ไม่สอดคลอ้งกัน หรือเป็นผลมาจากความคิดเห็นท่ีไม่สอดคลอ้งกันของนกัเรียนกบัเพ่ือน
หรือนกัเรียนกบัครู 

1.2 นกัเรียนสงัเกต ตีความ เช่ือมโยงขอ้มลูแลว้น ามาเปรียบเทียบกบัความรู้
เดมิหรือมโนทศันต์ามความเขา้ใจเดมิ 

1.3 ครูควรกระตุน้/ ชกัจงูใหน้กัเรียนศกึษาคน้ควา้เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจ
ของตนเอง 

2. ขัน้แสวงหาค าตอบ 
2.1 นักเรียนค้นหาค าตอบเพ่ือลดความขัดแย้งทางปัญญาท่ีเกิดขึน้ โดย

วางแผนลงมือปฏิบตัเิพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูมาวิเคราะหแ์ละตีความ 
2.2 นักเรียนสะท้อนความคิดและประนีประนอมความขัดแย้งกับผู้อ่ืนจน

สามารถสรุปค าตอบเก่ียวกบัสิ่งท่ีตอ้งการจะรู ้
3. ขัน้ตรวจสอบความเขา้ใจ 

3.1 นกัเรียนคิด วิเคราะห ์เช่ือมโยงผลการศึกษาคน้ควา้กับความเขา้ใจของ
ตนเอง 

3.2 นักเรียนใชเ้หตุผลในการประนีประนอมความขัดแย้งทางปัญญาของ
ตนเองจนสามารถสรา้งความรูแ้ละกระบวนการเรียนรูข้องตนเองขึน้มา 

4. ขัน้การประยกุตใ์ชค้วามรู ้
4.1 นกัเรียนน าความรู ้ทกัษะและกระบวนการท่ีไดเ้รียนรูไ้ปแลว้มาใชอ้ธิบาย

ตดัสินแกปั้ญหา หรือด าเนินชีวิตของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม 
4.2 นกัเรียนอาจจะศกึษาคน้ควา้เพิ่มเตมิจากเรื่องท่ีเรียน 
4.3 ครูอาจน าเสนอข้อมูล สถานการณ์ ค  าถามใหม่ ซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งท่ีได้

เรียนรูไ้ปแลว้ ท าใหน้กัเรียนด าเนินการศกึษาคน้ควา้เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจตนเองตอ่ไป 
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จากขัน้ตอนการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัติวิสตข์อง Yager และเวชฤทธ์ิ 
องักนะภทัรขจร ท่ียกไปขา้งตน้ ฆนทั ธาตทุอง (2559, น. 81) ไดแ้บ่งการจดัการเรียนรูต้ามทฤษฎี 
คอนสตรคัตวิิสตเ์ป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้น า (Orientation) 
2. ขัน้ทบทวนความรูเ้ดมิ (Elicitation of the prior knowledge) 
3. ขัน้ปรบัเปล่ียนความคดิ (Turning restructuring of ideas) 
4. ขัน้น าความคดิไปใช ้(Application of ideas) 
5. ขัน้ทบทวน (Review) 

จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ครูเป็นผู้มีบทบาทเป็น  
อย่างมากในการเตรียมกิจกรรม ส่ือการสอน รูปแบบการเรียนรู ้เพ่ือท าให้นักเรียนสรา้งความรู้
ขึน้มาดว้ยตนเองได ้วีณา ประชากลู (2554, น. 75-79) ไดอ้ธิบายถึงบทบาทของครูไว ้ดงันี ้

1. การสอนของครู คือการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัเรียนสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจท่ีเกิดขึน้ โดยตวันกัเรียนเอง 

2. ครูจะตอ้งเป็นผู้ให้ก าลังใจ ยอมรบัความเป็นอิสระ และความคิดริเริ่มของ
นกัเรียน 

3. ครูควรใช้ข้อมูลตามธรรมชาติและแหล่งข้อมูลท่ีแท้จริง เน้นการค้นหา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัญหาท่ีแทจ้รงิกบัความรูแ้ละทกัษะท่ีจ าเป็น 

4. ครูควรใชค้  าพดูใหน้กัเรียนเกิดการคดิ 
5. ครูตอ้งยินยอมใหน้ักเรียนเป็นผูน้  าเขา้สู่บทเรียน เปล่ียนกลยุทธ์ในการสอน 

และการเปล่ียนแปลงเนือ้หา และกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน 
6. ครูควรพยายามท าความเขา้ใจเก่ียวกบัมโนทศันท่ี์นกัเรียนแตล่ะคนสรา้งขึน้ 
7. ครูควรเป็นผู้กระตุน้ให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการสนทนากับครูและเพ่ือน 

เพ่ือท าใหน้กัเรียนเกิดความคดิ ความใจมากย่ิงขึน้ 
8. ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียนเป็นผูต้ัง้ค  าถาม 
9. ครูควรใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนรว่มในการประเมินผลงานของตนเอง และเพ่ือน ๆ 

เพ่ือน าไปสูก่ารสรา้งความเขา้ใจในความรูท่ี้นกัเรียนสรา้งขึน้ 
10. ครูควรใหเ้วลากบันกัเรียนในการคน้หาค าตอบของค าถามท่ีครูตัง้ขึน้ 
11. ครูควรจดัเวลาใหเ้หมาะสมกบัการจดักิจกรรมตา่ง ๆ 
12. ครูควรเอาใจใสธ่รรมชาตคิวามอยากรูอ้ยากเห็นของนกัเรียน 
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ชัยวัฒ น์  สุท ธิ รัตน์ (2561, น. 75-76) ได้อ ธิบายถึ งบทบาทค รูตามแนวคิ ด 
คอนสตรคัติวิสต ์ไวว้่า ครูมีบทบาทส าคญัในฐานะเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเปล่ียนแปลง
โครงสรา้งทางปัญญาของนักเรียน โดย วรรณทิพา รอดแรงคา้ (2540, น. 109) ไดอ้ธิบายว่า ครู
ตอ้งเป็นทรพัยากรบุคคล เป็นผูสื้บเสาะหาความรูท่ี้ไม่เคยมีความรูห้รือไม่เคยมีประสบการณ์ใน
การสืบเสาะความรู้มาก่อน เป็นผู้ท้าทายความคิดของนักเรียน ในฐานะท่ีเป็นผู้อ  านวย  
ความสะดวกในการเรียนรู ้นอกจากนีค้รูตอ้งจัดหาข้อมูลให้นักเรียนมากกว่าการถามค าถาม
กลบัไปท่ีตวันกัเรียนในฐานะท่ีเป็นผูสื้บเสาะหาความรูห้รือไมเ่คยมีประสบการณใ์นการสืบเสาะหา
ความรูม้าก่อน ครูจะท าเป็นไม่รูเ้ก่ียวกับค าอธิบายหรือไม่รูเ้ก่ียวกับสถานการณ์นัน้เพ่ือช่วยให้
นักเรียนหาค าตอบดว้ยตนเอง และในฐานะท่ีเป็นผูท้้าทายความคิดของนักเรียน ครูจะท้าทาย
ความคดิของนกัเรียนโดยเฉพาะความคิดท่ีไมเ่ป็นไปตามพยานหลกัฐานท่ีได ้หรือไมช่ดัเจน  

Berk and Winsler (1995, p. 125) อธิบายถึงบทบาทครูไวว้่า หนา้ท่ีของครูท่ีส าคญั
คือตอ้งจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และคอยใหค้  าแนะน าดว้ย
การสาธิต อธิบาย และใหน้กัเรียนมีโอกาสท างานรว่มกบัผูอ่ื้น เช่น การวาด การเขียน การท างาน
ศิลปะ หลาย ๆ รูปแบบ เพ่ือเป็นการจัดระบบความคิดของนักเรียนเอง แล้วให้โอกาสนักเรียน
แสดงออก ดว้ยวิธีการตา่ง ๆ ซึ่ง ครูจะไดรู้ว้า่นกัเรียนตอ้งการจะท าอะไร 

Yager (1991, p. 56) ได้อธิบายถึงบทบาทครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
คอนสตรคัตวิิสต ์ไวด้งันี ้

1. ครูควรตัง้ค  าถาม หรือปัญหาเพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในเนือ้หาท่ีจะเรียน 
2. ครูควรสง่เสรมิใหน้กัเรียนมีความกลา้แสดงออก 
3. ครูควรสง่เสรมิใหน้กัเรียนมีความเป็นผูน้  า 
4. ครูควรหากิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนคิด มีประสบการณ ์และสนใจเก่ียวกับ

บทเรียนตา่ง ๆ 
5. ครูควรส่งเสริมทางเลือกในการคน้หาขอ้มูลทัง้ในดา้นเทคโนโลยี ผูเ้ช่ียวชาญ 

และเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ปัญหา 
6. ครูควรใช้ค  าถามปลายเปิด เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าท่ีจะสรา้ง

แนวคดิ หรือขอ้คาดการณต์า่ง ๆ เก่ียวกบัปัญหา 
7. ครูควรส่งเสริมใหน้กัเรียนลองตรวจสอบความสมเหตสุมผลของค าตอบ หรือ

ขอ้คาดการณท่ี์นกัเรียนสรา้งขึน้ 
8. ครูควรสง่เสรมิใหน้กัเรียนคดินอกกรอบ และขยายความคดิของตนเอง 
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9. อาจน าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ เช่น  
การแบง่กลุม่ การใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัผูอ่ื้น 

10. ให้เวลานักเรียนได้สะท้อนความรู้ และประเมินความรู้ท่ีค้นพบอย่าง
เหมาะสม 

11. ครูควรสง่เสรมิใหน้กัเรียนไดป้ระเมินตนเอง   
จากท่ีกล่าวมาข้าง ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 

คอนสตรคัติวิสต ์นอกจากนีบ้ทบาทนักเรียนมีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้การจัดการเรียนรูป้ระสบ
ความส าเรจ็ ส าหรบับทบาทของนกัเรียนไดมี้นกัการศกึษาหลายทา่น อธิบายไวด้งันี ้

นนัทนา หอมหวล (2559, น. 61) อธิบายถึงบทบาทของนกัเรียนวา่ นกัเรียนจะตอ้ง 
1. เช่ือมโยงความรูใ้หม่เขา้กบัความรูเ้ดิมท่ีมีอยู่แลว้ในโครงสรา้งทางปัญญาของ

ตน  
2. เขา้ใจความแตกตา่งและความคลา้ยคลึงของความคิดรวบยอดหรือข้อความท่ี

ใกลเ้คียงกนั  
3. แปลสิ่งท่ีเรียนไดน้ัน้ใหเ้ขา้กรอบความคดิตามประสบการณแ์ละภาษาของตน  
4. สรา้งความคดิใหม ่ๆ ซึ่งตอ้งเอาความรูท่ี้มีอยูแ่ลว้มาจดัระเบียบใหม ่จะเห็นว่า

การเรียนแบบนี ้ตอ้งใชว้ฒุิภาวะทางความรูส้งูเพ่ือใหไ้ดค้วามรูเ้ขา้มา 
ยรุวฒัน ์คลา้ยมงคล (2542, น. 7) อธิบายถึงบทบาทของนกัเรียนวา่  

1. นกัเรียนจะมีปฏิสมัพันธก์ับทุกสิ่งท่ีอยู่แวดลอ้มตวัเขา จะพยายามคน้หาเพ่ือ
อธิบายสิ่งตา่ง ๆ รอบตวัเขานัน้ โดยเขาจะสรา้งแบบจ าลองหรือสญัลกัษณข์องสิ่งตา่ง ๆ ท่ีพบเห็น
ไวใ้นความคิดเพ่ือใชอ้ธิบายสิ่งต่าง ๆ เก่ียวกับปรากฏการณแ์ละเหตกุารณต์่าง ๆ ในสิ่งแวดลอ้ม
รอบตวันัน้  

2. นกัเรียนทกุคนจะสรา้งหรือรว่มสรา้งสิ่งท่ีมีความหมายดว้ยตนเอง 
3. นักเรียนเป็นผู้รบัผิดชอบการเรียนรูข้องตนเอง โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนการ

เรียนรู ้
4. นักเรียนจะสรา้งสิ่งท่ีมีความหมายแลกเปล่ียนกันจากการปฏิสัมพันธซ์ึ่งกัน

และกนั 
ฆนัท ธาตุทอง (2559, น. 82) อธิบายถึงบทบาทของนักเรียนว่า นักเรียนจะเป็น 

ผูป้ฏิบตัิและสรา้งความรูไ้ปพรอ้ม ๆ กนัดว้ยตวัของเขาเอง โดยเขา้ร่วมกิจกรรมทุกครัง้ดว้ยความ
สมคัรใจ เรียนรูไ้ดเ้อง รูจ้กัแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรูต้า่ง ๆ ท่ีมีอยู่ดว้ยตนเอง ตดัสินปัญหา
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อยา่งมีเหตผุล มีความรูส้ึก และความคดิเป็นของตนเอง วิเคราะหพ์ฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้นได ้
ใหค้วามช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั รูจ้กัรบัผิดชอบงานท่ีตนเองท าอยูแ่ละไดร้บัมอบหมาย และน าสิ่งท่ี
ไดเ้รียนรูไ้ปประยกุตใ์ชไ้ด ้

จากบทบาทของครูและนักเรียนท่ีกล่าวไปข้างตน้ Yager (1991, p. 56) ไดท้  าการ
เปรียบเทียบบทบาทของครูและนกัเรียนตามขัน้ตอนการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัตวิิสต ์
ไวด้งัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 1 การเปรียบเทียบบทบาทของครูและนกัเรียนตามขัน้ตอนการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด
คอนสตรคัติวิสต ์

บทบาทของครู การจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัตวิิสต ์ บทบาทของนกัเรียน 
มีบทบาท ระบปัุญหา หรือหวัขอ้ท่ีจะศกึษา มีบทบาท 
ไมมี่บทบาท คน้หาความเก่ียวของของปัญหากบัความรูเ้ดมิ มีบทบาท 
มีบทบาท ถามค าถาม มีบทบาท 
มีบทบาท ระบแุหลง่ขอ้มลูในการคน้หาค าตอบ มีบทบาท 
มีบทบาท ระบบุคุคลท่ีช่วยในการคน้หาค าตอบ มีบทบาท 
มีบทบาท วางแผนการท ากิจกรรมเพื่อคน้หาค าตอบ มีบทบาท 
ไมมี่บทบาท คน้หาค าตอบของปัญหา มีบทบาท 
ไมมี่บทบาท นกัเรียนประเมินผลความรูท่ี้คน้พบ มีบทบาท 
ไมมี่บทบาท น าความรูไ้ปใชก้บัสถานการณใ์หม่ มีบทบาท 
ไมมี่บทบาท ขยายความคดิโดยอาศยัความรูอ่ื้น ๆ มีบทบาท 

ท่ี ม า  : Yager, R. E. (1991). The constructivist learning model. The science 
teacher, 58(6), 52-57. 

ส าห รับ งานวิ จัย นี ้ผู้ วิ จัย ได้ออกแบบแนวการจัดการเรียน รู้ต ามแนวคิ ด 
คอนสตรคัตวิิสตใ์นลกัษณะเดียวกบั Yager (1991, p. 56) โดยแบง่เป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ชกัชวน เป็นขัน้ท่ีสรา้งแรงจงูใจในการเรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรียน โดยการใช้
กิจกรรม หรือการตัง้ปัญหาเพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนไดค้ดิ สงัเกตสิ่งตา่ง ๆ เกิดความสงสยั ตัง้ค  าถาม 
และพิจารณาค าตอบท่ีเป็นไปได ้ นอกจากนีอ้าจเป็นการชีใ้หเ้ห็นถึงความส าคญั และประโยชน์
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ของเนือ้หาท่ีเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจต้องการท่ีจะเรียนรู ้หรือต้องการท่ีจะสรา้ง
ขอ้ความคาดการณท์างเรขาคณิต 

ขัน้ท่ี 2 ขั้นค้นพบ เป็นขั้นท่ีให้นักเรียนได้ส  ารวจ คน้คว้า หาเหตุผล เพ่ือสรา้ง
ขอ้ความคาดการณ์ทางเรขาคณิต และพิสูจนข์้อความคาดการณ์นัน้ผ่านการท ากิจกรรม และ
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งนักเรียนจะไดอ้อกแบบวิธีการคน้หาความรู ้รว่มกันวางแผน รวบรวมขอ้มูล 
คน้ควา้ขอ้มลู ลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองในการคน้หาค าตอบเพ่ือแกปั้ญหาท่ีสงสยั และน าขอ้คน้พบ
มาอภิปรายรว่มกันในกลุ่มถึงความถูกตอ้ง และความสมเหตสุมผลของค าตอบ โดยครูมีบทบาท
เป็นเพียงผูส้ง่เสรมิและสนบัสนนุการเรียนรูข้องนกัเรียน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้น าเสนอผลการคน้พบและลงขอ้สรุป เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนน าเสนอความรู ้
วิธีการในการได้มาซึ่งความรู ้การสรา้งข้อความคาดการณ์ และแนวทางการพิสูจน์ข้อความ
คาดการณ ์ท่ีนกัเรียนคน้พบจากขัน้ท่ี 2 และรว่มกันอภิปรายกับเพ่ือนและครูเพ่ือตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง โดยครูชีใ้หเ้ห็นถึงค าตอบท่ีเหมาะสมและรว่มกนัลงขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการคน้พบ จากนัน้ครู
เช่ือมโยงความรูท่ี้คน้พบกบัความรูเ้ดมิของนกัเรียน 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประยกุตใ์ช ้เป็นขัน้ท่ีใหน้กัเรียนน าความรูท่ี้คน้พบ และความรูเ้ดิมไป
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และการพิสจูนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเรื่องนัน้ ๆ โดยนกัเรียน
จะตอ้งตดัสินใจเพ่ือเลือกใชค้วามรูท่ี้เหมาะสมในสถานการณต์่าง ๆ และครูสรุปผลท่ีไดจ้ากการ
เรียนรูแ้ละส่งเสริมความคิดเห็นของนักเรียน ใหโ้อกาสนกัเรียนไดถ้ามค าถามใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
บทเรียน ใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนแนวคดิและวิธีการกบัเพ่ือน เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัซึ่งกันและกนั 

1.4 แนวการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิสต ์
จากการศึกษา คน้คว้า งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวการวัดประเมินผลการจัดการ

เรียนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัติวิสตไ์ดมี้ผูศ้กึษาไวม้ากมาย 
Duffy and Jonassen (2013, pp. 95-96) อธิบายถึงแนวการวัดประเมินผลการ

จดัการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัติวิสตไ์วว้่า การจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดนีข้ึน้กบัความสนใจ
และการสรา้งความหมายท่ีแตกตา่งกนัของบคุคล ผลการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้จึงมีลกัษณะท่ีหลากหลาย 
ดงันัน้การประเมินผลจึงจ าเป็นตอ้งมีลกัษณะเป็น “goal free evalution” ซึ่งหมายถึงการประเมิน
ตามจุดมุ่งหมายในลักษณะท่ียืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล หรืออาจใช้วิธีท่ีเรียกว่า “socially 
negotiated goal” และการประเมินควรใชว้ิธีท่ีหลากหลาย ซึ่งอาจประเมินจากเพ่ือน แฟ้มผลงาน 
รวมทัง้การประเมินตนเองดว้ย นอกจากนัน้การวดัผลจ าเป็นตอ้งอาศยับริบทจริงท่ีมีความซบัซอ้น
เช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีตอ้งอาศยับริบท กิจกรรม และงานท่ีเป็นจริง การวัดผล
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จะตอ้งใชกิ้จกรรมหรืองานในบรบิทจรงิดว้ย ซึ่งในกรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งจ าลองของจริงมาก็สามารถท า
ได ้แตเ่กณฑท่ี์ใชค้วรเป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นโลกของความเป็นจรงิดว้ย 

บญุเลีย้ง ทมุทอง (2559, น. 52) อธิบายแนวการวดัประเมินผลการจดัการเรียนรูต้าม
แนวคิดคอนสตรคัติวิสตไ์วว้่า การวดัและประเมินผลตามแนวคิดคอนสตรคัติวิสตข์ึน้อยูก่บัมมุมอง
ของผูใ้ช ้เช่น หากครูเช่ือว่านกัเรียนแตล่ะคนสรา้งความรูใ้นเรื่องเดียวกนัแตกตา่งกนั ก็อาจไม่ตอ้ง
ท าการวดัและประเมินผล เน่ืองจากการสรา้งในสิ่งท่ีไมเ่หมือนกนัและไมมี่เกณฑร์ว่มกนัท่ีใชต้ดัสิน 
แต่ส  าหรบัครูท่ีใหค้วามส าคญักบักระบวนการสรา้งความรูอ้าจประเมินท่ีกระบวนการเรียนรู ้หรือ
กระบวนการสร้าง  โดยไม่เน้นท่ีผลลัพธ์ เน่ืองจากทุกสิ่ งท่ีสร้างไม่ว่าจะผิดหรือถูกล้วนมี
ความหมายทัง้สิน้ 

อนุชา โสมาบุตร (2556, น. 21-24) อธิบายแนวการวดัประเมินผลการจดัการเรียนรู้
ตามแนวคิดคอนสตรคัติวิสตไ์วว้่า การประเมินผลการจดัการเรียนรูมี้หลายวิธี ไดแ้ก่ การประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์การประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน การประเมินบรบิทการใช ้วา่นกัเรียนสามารถใชค้วามรูท่ี้สรา้ง
ขึน้เพ่ือแกปั้ญหาท่ีก าหนดใหไ้ดห้รือไม่ 

ส าหรบังานวิจัยนีว้ดัประเมินผลการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัติวิสตจ์าก  
ใบกิจกรรม ใบงาน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ และแบบทดสอบความสามารถในการพิสจูนท่ี์ผูว้ิจยั
สรา้งขึน้  

1.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิสต ์
จากการศึกษา ค้นคว้า งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  

คอนสตรคัตวิิสต ์ไดมี้ผูศ้กึษาไวม้ากมาย 
Lillian (2010) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกับการน าวิธีการเรียนรูแ้บบคอนสตรคัติวิสตม์า

ใช้ในการจัดการเรียนรู ้พบว่านักเรียนมีความรับผิดชอบ รูจ้ักขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง 
มีความเช่ือมั่ นในตนเอง มีวิจารณญาณ มีความกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้ และ  
มีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากขึน้ 

Qarareh (2016) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการน า The Constructivist Learning 
Model (CLM) ไปใชใ้นการจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาวิทยาศาสตร ์เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิ และทกัษะ
การคิดทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้ ม. 2 ซึ่งพบว่ามีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ของผลสมัฤทธ์ิ และทกัษะการคดิทางวิทยาศาสตรร์ะหวา่งกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ 
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แตไ่ม่มีความแตกตา่งกนัเม่ือจ าแนกตามเพศ นอกจากนีย้งัพบวา่การจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดนี ้
ชว่ยพฒันาผลสมัฤทธ์ิ และทกัษาการคดิทางวิทยาศาสตร ์

กาญจนา ชุนบุญมา (2551) ไดท้  าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร ์
เรื่อง ล าดบัและอนุกรม ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต ์
โดยไดน้  ารูปแบบ The Constructivist Learning Model (CLM) ของ Yager มาใชเ้ป็นแนวในการ
พฒันากิจกรรม โดยผลการน ากิจกรรมไปใชพ้บว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมีคา่เฉล่ีย
คิดเป็นรอ้ยละ 79.11 และมีจ านวนนกัเรียนผ่านเกณฑ ์26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 86.67 ของนกัเรียน
ทัง้หมด ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่กิจกรรมท่ีพฒันาขึน้ช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหดี้
ยิ่งขึน้ 

จามรี สมานชาติ (2554) ไดท้  าการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และเจตคติต่อคณิตศาสตรข์องนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในเรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้
ทฤษฎีพหปัุญญา และแนวคิดคอนสตรคัติวิสตใ์นการจดัการเรียนรู ้ผลการวิจยัพบว่าวิธีดงักล่าวมี
ประสิทธิภาพ และชว่ยเสรมิสรา้งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตติอ่วิชาคณิตศาสตรท์ัง้สองวิธี  

น้อยทิพย์ ลิม้ยิ่งเจริญ and ชนิดาพร พลนามอินทร ์(2559) ได้ท าการศึกษาการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรเ์ร่ือง
บรรยากาศ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคัติวิสต ์
The Constructivist Learning Model (CLM) ของ Yager พบว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้
เรื่องบรรยากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิด 
คอนสตรคัติวิสตข์อง Yager นกัเรียนไดพ้ฒันาการคิดอย่างเป็นขัน้ตอน นกัเรียนเกิดการเรียนรูด้ว้ย
ตวัเองตลอดเวลา และสามารถพฒันาการคิดวิเคราะหไ์ดท้ั้ง 3 ดา้น คือการวิเคราะหค์วามส าคญั 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ ท าให้นักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะห์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ โดยในดา้นการคิดวิเคราะห์ นักเรียนทั้งหมด 52 คน มีคะแนน 
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 82.69 ของจ านวนนกัเรียน
ทัง้หมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้และในดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน นกัเรียนทัง้หมด 52 
คน มีคะแนนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของคะแนนเต็มจ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 86.54 ของ
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

ละมัย แก้วสวรรค ์(2558) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้าม
แนวคิดคอนสตรคัติวิสตท่ี์มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสรา้งสรรคท์างคณิตศาสตร ์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  6 พบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ตามแนวคิด 
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คอนสตรคัติวิสต ์นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความคิดสรา้งสรรคท์าง
คณิตศาสตร ์เรื่องบทประยกุต ์สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สุทิน บบัภาวะตา (2558) ไดศ้ึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน กับเกณฑ์รอ้ยละ 75 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโดยการใช้โปรแกรม 
GeoGebra ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรูท้างคณิตศาสตรต์ามทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต ์เรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดย
ผลการวิจัยพบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีผลสมัฤทธ์ิหลังการเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบว่าระดับความ 
พงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรูอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

วันซัลมา ปานากาเซ็ ง et al. (2561) ได้ท าการออกแบบกิจกรรมการเรียน รู้
คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีท่ี 5 โดยใชโ้มเดล The Constructivist 
Learning Model (CLM) ของ Yager และพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ามทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต ์เรื่อง ก าหนดการเชิงเสน้ โดยใชโ้ปรแกรม GSP มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรส์งูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ .6136 นอกจากนีย้ังพบว่า
นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรต์ามทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต ์
เรื่อง ก าหนดการเชิงเสน้ โดยใชโ้ปรแกรม GSP อยูใ่นระดบัมาก  

สุนิสา ภามาศ (2561) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เลขยกก าลัง ของ
นกัเรียนหลงัจากไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา  
ปีท่ี 1 โดยผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เร่ือง เลขยกก าลงั หลงัเรียน
โดยใชก้ารจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัติวิสตข์องนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดบันยัส าคญั .05 และสูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตริะดบันยัส าคญั .05 

ธณัชชา จันทกาญจน ์(2561) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูต้าม
แนวคิดทฤษ ฎีคอนสตรัคติ วิสต์ เรื่ อ ง  ล าดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  5 โดย ได้น า โม เดล  
The Constructivist Learning Model (CLM) ของ Yager มาประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งกิจกรรมการ
เรียนรู ้โดยจากการศกึษาพบวา่ กิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคดิทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต ์เรื่อง ล าดบั 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 79.72/77.53 ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้



  32 

ของนกัเรียนคิดเป็นรอ้ยละ 68.41และความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียน 
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีการน าแนวคิดคอนสตรคัติวิสตไ์ปใชใ้นการ
จดัการเรียนรูม้ากมาย ซึ่งผลการวิจยัยงัชีใ้หเ้ห็นถึงประสิทธ์ิภาพของการสอนโดยใชแ้นวคิดนีว้า่จะ
สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน และความสามารถในดา้นตา่ง ๆ ใหส้งูขึน้ได ้

2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการพสูิจนท์างเรขาคณิต 
2.1 ความหมายของการพิสูจนท์างเรขาคณิต 

จากการศึกษา ค้นคว้า เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความหมายของ  
การพิสจูนไ์ดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย 

ปรีชา เนาวเย็นผล (2537, น. 128) อธิบายว่า การพิสจูนเ์ป็นการแสดงการใหเ้หตผุล
แบบนิรนยั โดยใชข้อ้เท็จจริงท่ียอมรบัแลว้ และขอ้มลูท่ีก าหนดเป็นขอ้อา้ง แลว้ใชรู้ปแบบของการ
ใหเ้หตผุลน าไปสูผ่ลสรุปท่ีตอ้งการ 

โกมล ไพศาล (2540, น. 6) อธิบายว่า การพิสูจน ์หมายถึง การหาวิธีการเพ่ือมา
ยืนยันขอ้ความหรือยอมรบัในสมบตัิต่าง ๆ ทางคณิตศาสตรว์่าเป็นจริงหรือเท็จ ดว้ยภาษาทาง
คณิตศาสตร ์

กรรณิการ ์ กวกัเพฑรูย ์(2542, น. 35) อธิบายว่า การพิสจูน ์เป็นการอา้งเหตผุลเพ่ือ
แสดงใหผู้อ่ื้นเช่ือวา่ทฤษฎีหรือสิ่งท่ีคน้พบนัน้ถกูตอ้ง 

อ าพล ธรรมเจรญิ (2556, น. 91) อธิบายว่า การพิสจูน ์คือ การอา้งเหตผุลเพ่ือใหเ้กิด
ขอ้สรุปใหมท่ี่เป็นจรงิ 

เม่ือพิจารณาเก่ียวกับความหมายของการพิสูจนท์างเรขาคณิตไดมี้ผูใ้หค้วามหมาย
ไว ้ดงันี ้

Chou, Gao, and Zhang (1994, pp. 48-49) อธิบายว่า การพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
เป็นการสงัเกตสิ่งต่าง ๆ หรือคาดการณส์ิ่งท่ีจะเกิดขึน้ จากนัน้จึงอาศยัหลกัทางตรรกศาสตร ์และ
ความรูท้างเรขาคณิตในการใหเ้หตผุลเพ่ือใหไ้ปสูเ่ปา้หมายท่ีคาดการณไ์ว ้

สมวงษ์ แปลงประสพโชค (2551, น. 54) อธิบายว่า โดยทั่วไปในวิชาคณิตศาสตร ์
แตล่ะแขนง เรียกความรูท่ี้เรายอมรบัว่า “สจัพจน”์ เรียกผลสรุปท่ีไดว้่า “ทฤษฎีบท” ซึ่งเป็นผลท่ีได้
จากการให้เหตุผลแบบนิรนัย จะต้องมีการแสดงความสมเหตุสมผลของทฤษฎีบท เรียกว่า  
“การพิสจูน”์ ซึ่งในทางเรขาคณิตจะใช้ “วิธีเชิงสจัพจน”์ ซึ่งเป็นการยอมรบัความรูส้่วนหนึ่งโดยไม่
ตอ้งพิสจูน ์จากนัน้จงึน าความรูท้างตรรกศาสตรส์รุปเป็นความรูอ่ื้น ๆ 
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นพพร แหยมแสง and ทรงศกัดิ์ ด่านพานิช (2553, น. 104) อธิบายว่า การพิสูจน์
ทางเรขาคณิต เราจะเริ่มจากการก าหนดค าบางค าท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใหน้ิยาม เรียกว่า “ค าอนิยาม” 
และค าบางค าท่ีตอ้งใหน้ิยาม และจะตอ้งมีขอ้ความบางขอ้ความท่ียอมรบัว่าจรงิโดยไม่ตอ้งพิสจูน ์
เรียกว่า “สัจพจน”์ ซึ่งการพิสูจนจ์ะเป็นการอาศยัค าอนิยาม บทนิยาม และสัจพจนไ์ปใชอ้ธิบาย
สมบตัิทางเรขาคณิตอ่ืน ๆ โดยใชต้รรกศาสตร ์เราอาจเรียกสิ่งท่ีไดจ้ากการพิสจูนนี์ว้่า “ทฤษฎีบท” 
และน าทฤษฎีบทท่ีไดไ้ปใชใ้นการอธิบายหรือพิสจูนข์อ้คาดเดาหรือปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป 

อมัพร มา้คนอง (2558, น. 67) อธิบายว่า การพิสจูนท์างเรขาคณิตเป็นการน าความรู้
ทางเรขาคณิตมาหาขอ้สรุปท่ีเป็นเหตุเป็นผลและอิงตามหลักคณิตศาสตร ์โดยจะตอ้งเป็นการ
ท างานท่ีมีระบบ ระเบียบ หรือมีแบบแผน และมีล าดบัขัน้ตอนท่ีชดัเจน 

เสฎฐวฒุิ เพ็งเจรญิ (2561, น. 11) อธิบายวา่ การพิสจูนท์างเรขาคณิต หมายถึง การ
แสดงเหตผุลแบบนิรนยั โดยใชบ้ทนิยาม สจัพจน ์ทฤษฎีบท ทางเรขาคณิต หรือขอ้มลูท่ีก าหนดให ้
เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงล าดบัของขอ้ความท่ีเป็นจรงิน าไปสูก่ารสรุปผลตามท่ีตอ้งการ 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2562, น. 186-187) อธิบายว่า
การให้เหตุผลในการพิสูจน์ข้อความต่าง ๆ ทางเรขาคณิต เป็นการใช้ข้อความบางข้อความท่ี
ยอมรบัว่าเป็นจริงโดยไม่ตอ้งพิสจูน ์เรียกขอ้ความเหล่านัน้ว่า “สจัพจน”์ โดยการพิสจูนแ์บง่เป็น 2 
กรณี คือ 

1. การพิสจูนว์า่ขอ้ความนัน้เป็นจรงิ 
2. การพิสจูนว์า่ขอ้ความนัน้ไมเ่ป็นจรงิ 
โดยทั่วไป การพิสูจนว์่าขอ้ความนัน้เป็นจริงนัน้ จะตอ้งให้เหตุผลเพ่ือแสดงว่า 

เม่ือเหตเุป็นจริงแลว้ เหตนุัน้ท าใหเ้กิดผลท่ีเป็นจริงเสมอ โดยเริ่มจากสิ่งท่ีก าหนดใหแ้ลว้อาศยับท
นิยาม สจัพจน ์ขอ้ความท่ีเคยพิสจูนว์า่เป็นจริง และสมบตัติา่ง ๆ มาใหเ้หตผุล เพ่ือสรุปใหไ้ดว้า่ผล
ท่ีตอ้งการพิสจูนน์ัน้เป็นจรงิ 

ส าหรบัการพิสูจนว์่าขอ้ความนั้นไม่เป็นจริง เราจะใชก้ารยกตวัอย่างท่ีเป็นจริง
ตามสิ่งท่ีก าหนดใหห้รือเหต ุแตผ่ลสรุปท่ีไดไ้มเ่ป็นจรงิ เรียกตวัอยา่งเชน่นีว้า่ “ตวัอยา่งคา้น” 

ส าหรับในงานวิจัยนีผู้้วิจัยไดใ้ห้ความหมายของการพิสูจน์ ไว้ว่า การพิสูจน์ทาง
เรขาคณิต หมายถึง การน าบทนิยาม สจัพจน ์ทฤษฎีบททางเรขาคณิต หรือขอ้มลูท่ีก าหนดให ้มา
ใชใ้นการใหเ้หตผุลอยา่งเป็นขัน้ตอน เพ่ือใหบ้รรลหุรือแกโ้จทยท่ี์ก าหนดใหไ้ด ้ 
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2.2 แนวการเขียนพสูิจนท์างเรขาคณิต 
จากการศึกษา คน้ควา้ เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวการเขียนพิสจูนท์าง

เรขาคณิต ไดมี้ผูอ้ธิบายไวม้ากมาย 
Kelley (2013, pp. 3-6) ได้อ ธิบายแนวการเขียนพิ สูจน์ทางเรขาคณิ ตไว้ว่ า 

Wentworth ไดเ้สนอการเขียนการพิสจูน ์โดยเขียนขอ้ความตา่ง ๆ ท่ีน าไปสู่สิ่งท่ีตอ้งการพิสจูน ์โดย
วงเล็บท่ีมาหรือเหตผุลของขอ้ความ โดยแสดงขอ้ความมาเรื่อย ๆ จนไดส้ิ่งท่ีเราตอ้งการท่ีจะพิสจูน ์
ซึ่งสามารถแสดงตวัอยา่งการเขียนพิสจูนไ์ดด้งัรูปตอ่ไปนี ้

 

ภาพประกอบ 2 การเขียนพิสจูนต์ามแนวคิดของ Wentworth 

ท่ี 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 ไดตี้พิมพผ์ลงานเรื่อง Plane Geometry ซึ่งไดเ้ขียนการ
พิสูจน์โดยแบ่งเป็น 2 ช่อง ช่องแรกเป็นข้อความท่ีใช้ในการพิสูจน์ และช่องหลังเป็นการเขียน
เหตผุลของขอ้ความในช่องแรก โดยแต่ละบรรทดัจะมีการเขียนตวัเลขหนา้ขอ้เพ่ือแสดงล าดบัใน
การพิสจูน ์ซึ่งสามารถแสดงตวัอยา่งการเขียนพิสจูนไ์ดด้งัรูปตอ่ไปนี ้
 
 



  35 

 

ภาพประกอบ 3 การเขียนพิสจูนต์ามแนวคิดของ Hart and Feldman 

ท่ี ม า  :  Kelley, G. D. (2013). Approaches sto Proof in Geometry Textbooks: 
Comparing Texts from the 1980s and 2000s. p. 6 

ในเวลาตอ่มาการเขียนพิสจูนแ์บบนีไ้ดร้บัความนิยมอยา่งแพรห่ลาย และเรียกวา่  
“Two-Column Proving”  

Cousin and Miyakawa (2017, p. 4) อธิบายเก่ียวกับพัฒนาการของการเขียน
พิสูจนท์างเรขาคณิตในประเทศญ่ีปุ่ นไวว้่าในสมยัก่อนประเทศญ่ีปุ่ นเขียนพิสูจนโ์ดยการใชภ้าษา
มากกวา่สญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์โดยจะมีการเขียนบรรยายวิธีการพิสจูนเ์ป็นขอ้ ๆ ดงัรูป 
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ภาพประกอบ 4 การเขียนพิสจูนข์องญ่ีปุ่ นในหนงัสือ Kikuchi’s textbook (ยคุสมยัเมจิ) 

ท่ี ม า  : Cousin, M., & Miyakawa, T. (2017). Evolution of proof form in Japanese 
geometry textbooks.p. 134 

จากรูปฝ่ังซา้ยมือเป็นตน้ฉบบัการเขียนพิสจูน ์และฝ่ังขวามือเป็นค าแปล จะเห็นไดว้่า
การเขียนพิสจูนจ์ะใชค้  าโดยไมใ่ชส้ญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์

ในเวลาต่อมาประเทศญ่ีปุ่ นได้พัฒนารูปแบบการเขียนพิสูจน์โดยเริ่มมีการใช้
สญัลกัษณท์างคณิตศาสตรม์ากยิ่งขึน้ เช่น สัญลกัษณข์องมุม สญัลกัษณข์องรูปสามเหล่ียม ซึ่ง
สามารถแสดงตวัอยา่งการเขียนพิสจูนไ์ดด้งัรูปตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 



  37 

 

ภาพประกอบ 5 การเขียนพิสจูนข์องญ่ีปุ่ นในหนงัสือ Keirinkan textbook 

ท่ี ม า  : Cousin, M., & Miyakawa, T. (2017). Evolution of proof form in Japanese 
geometry textbooks.p. 134 

จากรูปฝ่ังซา้ยมือเป็นตน้ฉบบัการเขียนพิสจูน ์และฝ่ังขวามือเป็นค าแปล จะเห็นไดว้่า
การเขียนพิสูจนจ์ะเริ่มมีการใชส้ญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์และเขียนการพิสจูนเ์ป็นล าดบัขัน้ตอน
มากกวา่ในอดีต 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2562, น. 186-187) อธิบายว่า 
การเขียนพิสจูนท์างคณิตศาสตรมี์วิธีหลกั 2 วิธี คือ  

1. การเขียนพิสจูนว์่าขอ้ความเป็นจรงิ เป็นการพิสจูนท่ี์ตอ้งใชเ้หตผุลเพื่อแสดงว่า 
เม่ือเหตเุป็นจริงแลว้เหตนุัน้ท าใหผ้ลเป็นจริงเสมอ โดยเริ่มจากสิ่งท่ีก าหนดใหแ้ลว้อาศยับทนิยาม 
สจัพจน ์ขอ้ความท่ีเคยพิสูจนแ์ลว้ว่าเป็นจริง และสมบตัิต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ประกอบกนัมาใหเ้หตผุลเพ่ือใหไ้ดว้า่ผลท่ีตอ้งการเป็นจรงิ 

2. การเขียนพิสูจนว์่าขอ้ความไม่จริง ท าไดโ้ดยยกตัวอย่างท่ีเป็นจริงตามสิ่งท่ี
โจทย ์ก าหนดใหห้รือเหต ุแตผ่ลสรุปท่ีไดไ้มเ่ป็นจรงิตามท่ีตอ้งการ 

นฤเบศ ลาภยิ่งยง (2561, น. 41) อธิบายว่า รูปแบบการจดัการเรียนรูก้ารพิสูจนท์าง
คณิตศาสตร ์มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ท าความเขา้ใจขอ้ความท่ีจะพิสจูน ์ดงันี ้
1.1 ยกตวัอยา่งสิ่งท่ีเป็นไปตามขอ้ความท่ีจะพิสจูน ์
1.2 หาตวัอย่างสิ่งท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ความท่ีจะพิสจูน ์ถา้มีไม่ตอ้งพิสจูน ์โดย

เป็นการยกตวัอยา่งคา้น (Disproof by counter example) 
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1.3 อาจใชก้ารเขียนแผนภาพประกอบ 
ขัน้ท่ี 2 เขียนประโยคใหอ้ยูใ่นรูปประโยคศาสตร ์
ขัน้ท่ี 3 เลือกวิธีพิสจูน ์โดยพิจารณาจากโครงสรา้งประโยคตรรกศาสตร ์
ขัน้ท่ี 4 เขียนแสดงบทพิสจูน ์ดงันี ้

4.1 แสดงสิ่งท่ีก าหนดให ้
4.2 แสดงสิ่งท่ีจะตอ้งพิสจูน ์
4.3 พิจารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่งท่ีก าหนดใหก้บัสิ่งท่ีจะตอ้งพิสจูน ์
4.4 อาจใชเ้ทคนิคกระบวนการคิดไปขา้งหนา้ (The forward process) หรือ

กระบวนการคดิไปขา้งหลงั (The backward process) 
เสฎฐวุฒิ  เพ็งเจริญ (2561, น. 16) อธิบายว่า แนวการเขียนพิสูจน์มีทั้งหมด 4 

ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ระบสุิ่งท่ีโจทยก์ าหนดใหแ้ละสิ่งท่ีตอ้งการพิสจูน ์  
2. เขียนภาพประกอบท่ีสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีโจทยก์ าหนดให ้  
3. เขียนแสดงการพิสจูน ์ 
4. เขียนสรุปการพิสจูน ์

ส าหรบัในงานวิจยันีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดแนวการเขียนพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน ไวด้งันี  ้
1. ระบสุิ่งท่ีโจทยก์ าหนด และเขียนภาพประกอบใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีโจทย์

ก าหนด 
2. ระบสุิ่งท่ีตอ้งการพิสจูน ์
3. เขียนแสดงการพิสจูน ์ 
4. เขียนสรุปการพิสจูน ์ 
โดยในขัน้การเขียนแสดงการพิสจูน ์ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนเขียนพิสจูนล์งในตารางตาม

แนวคดิ Two-Column Proving โดยตารางฝ่ังซา้ยเป็นขอ้ความท่ีใชใ้นการพิสจูน ์และตารางฝ่ังขวา
เป็นเหตผุลของความท่ีใชใ้นการพิสจูน ์
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2.3 แนวการวัดประเมินผลความสามารถในการการพสูิจน ์
จากการศึกษา คน้ควา้ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวการวดัประเมินผล

ความสามารถในการการพิสจูน ์ไดมี้ผูอ้ธิบายมากมาย 
พรอ้มพรรณ อุดมสิน (2538, น. 72-73) อธิถึงบายว่า ความสามารถในการพิสูจน ์

เป็นความสามารถของนักเรียนในการน านิยามและทฤษฎีบทเข้ามาช่วยในการพิสูจน์ โดยครู
สามารถวัดและประเมินผลจากล าดบัขั้นตอนในการเขียนพิสูจน ์เหตุผลท่ีนักเรียนเขียนพิสูจน ์
ตลอดจนการใชภ้าษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร ์ซึ่งนิยมใชก้ารวดัและประเมินผลโดยใช้
เกณฑก์ารประเมินผลแบบรูบรคิ 

อมัพร มา้คนอง (2553, น. 65-67) อธิบายถึงเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการ
พิสูจนโ์ดยใชรู้ปแบบรูบริคไวว้่า เป็นเกณฑท่ี์ก าหนดเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการใหค้ะแนนผลงาน
หรือคณุภาพการปฏิบตังิานของนกัเรียน โดยทั่วไปมี 2 แบบ ดงันี ้

1. รูบริคแบบองคร์วม เป็นการใหค้ะแนนรูบริค ท่ีประเมินผลงานท่ีนักเรียนท า 
หรือพฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการก าหนดระดบัคะแนนพรอ้มระบรุายละเอียดของผลงาน
หรือพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีควรมี เป็นภาพรวมของการท างานทัง้หมด ไม่ตอ้งแยกแยะลงไปเป็น
ขัน้ ๆ ของการท างาน 

2. รูบริคแบบวิเคราะห ์เป็นการใหค้ะแนนแบบรูบริค ท่ีประเมินผลงานท่ีนกัเรียน
ท า หรือพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกโดยการก าหนดระดบัคะแนนพรอ้มระบุรายละเอียดของ
ผลงานหรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ีควรมี แยกแยะลงไปเป็นขั้น ๆ ของการท างานในด้านท่ี
พิจารณา 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2555, น. 45-54) ไดอ้ธิบายถึง
การวัดประเมินผลความสามารถในการพิสูจนไ์วว้่า เน่ืองจากลักษณะของการวดัเป็นแบบเขียน
แสดงวิธีท า และเขียนอธิบาย เกณฑก์ารใหค้ะแนนสามารถท าไดห้ลายวิธีตามระดบัความซบัซอ้น
ของปัญหา โดยอาจใหค้ะแนนโดยใชรู้บริคแบบองคร์วมเม่ือตอ้งการดภูาพรวมของค าตอบ หรือให้
คะแนนโดยใชรู้บรคิแบบวิเคราะหเ์ม่ือตอ้งการดใูนประเดน็ย่อย ๆ ของขอ้ค าถาม 

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2561, น. 95) ไดอ้ธิบายถึงการ
วดัประเมินผลเรื่อง เรขาคณิต ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้  ในการจัดการเรียนรูเ้ก่ียวกับเรื่อง
เรขาคณิตนัน้ โจทยท่ี์เก่ียวกบัเรขาคณิตในหนงัสือเรียนจะมีค าถามอยู ่4 ลกัษณะ คือ 

1. ใหส้รา้ง เช่น ตวัอย่างในหนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐาน คณิตศาสตร ์ม.1 เล่ม 1 
หนา้ 85 
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2. ให้หาค่าของสิ่งต่าง ๆ เช่น แบบฝึกหัดท่ี 2.3 ข้อ 5 ในหนังสือเรียนรายวิชา
พืน้ฐาน คณิตศาสตร ์ม.2 เลม่ 2 หนา้ 84 แบบทดสอบ ขอ้ 4 ในคูมื่อครู หนา้ 163 

3. ใหแ้สดงเหตุผล เช่น แบบฝึกหัดท่ี 2.3 ขอ้ 1 ในหนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐาน 
คณิตศาสตร ์ม.2 เลม่ 2 หนา้ 84 

4. ให้พิสูจน์ เช่น หัวข้อ 2.3 ตัวอย่างท่ี 1–2 ในหนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน 
คณิตศาสตร ์ม.2 เลม่ 2 หนา้ 81 

ถา้เป็นโจทยใ์นลกัษณะท่ี 1 (ใหส้รา้ง) ใหเ้ขียนเฉพาะวิธีท า แต่รูปตอ้งมีรอ่งรอย
การสรา้งใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

ถา้เป็นโจทยใ์นลกัษณะท่ี 2 (ใหห้าค่าของสิ่งต่าง ๆ) ใหเ้ขียนวิธีท าและเหตผุลท่ี
จ าเป็น โจทยล์ักษณะนีต้อ้งการใหน้ักเรียนสามารถหาค่าของสิ่งต่าง ๆ ไดเ้ท่านัน้ ไม่เนน้การให้
เหตุผลทุกขัน้ตอนตามแบบท่ีปรากฏในหนังสือเรียน เพราะค าอธิบายท่ีใหไ้วใ้นหนงัสือเรียนมีไว้
เพ่ือใหน้กัเรียนเห็นถึงท่ีมาท่ีไปของการหาคา่ดงักลา่ว 

ถา้เป็นโจทยใ์นลกัษณะท่ี 3 (ใหแ้สดงเหตผุล) ใหเ้ขียนวิธีท าและเหตผุลประกอบ 
โดยไมจ่  าเป็นตอ้งเขียน ก าหนดใหแ้ละตอ้งการพิสจูนว์า่ 

ถ้าเป็นโจทย์ในลักษณะท่ี 4 (ให้พิสูจน์) จะตอ้งเขียนให้ครบตามรูปแบบ คือ 
ก าหนดให ้ตอ้งการพิสจูนว์า่ และพิสจูน ์ 

ตามแบบท่ีปรากฏในหนงัสือเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้นี ้จะมีโจทยท์ัง้  4
ลักษณะ โดยไม่ประสงคท่ี์จะให้นักเรียนส่วนใหญ่เขียนการพิสูจนแ์ต่จะเนน้การใหเ้หตุผลและ
น าไปใชไ้ด ้

โดยในบทของเส้นขนาน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี , 
2561, น. 255-258) ไดใ้หต้วัอย่างของเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการพิสูจน ์เรื่อง เสน้ขนานไว ้
ดงันี ้
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โจทยป์ระเภทค านวณคา่ และใหเ้หตผุลในการค านวณ ไดใ้หต้วัอยา่งเกณฑไ์ว ้ดงันี ้
ตวัอยา่ง ก าหนดให ้ ˆ/ / , 114AC DE BAC =  และ ˆ 38ABC =   

  จงหาขนาดของพรอ้มแสดงเหตผุล 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนนเตม็ 3 คะแนน โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้
เขียนแสดงเหตผุลสมบรูณแ์ละหาค าตอบไดถ้กูตอ้ง   ได ้3 คะแนน 
เขียนแสดงเหตผุลไดบ้างสว่น และไดค้  าตอบถกูตอ้ง   ได ้2 คะแนน 

หรือเขียนแสดงเหตผุลสมบรูณ ์แตห่าค าตอบไมถ่กูตอ้ง 
ไมเ่ขียนแสดงเหตผุล แตไ่ดค้  าตอบถกูตอ้ง    ได ้1 คะแนน 

หรือเขียนแสดงเหตผุลไดบ้างสว่น แตห่าค าตอบไมถ่กูตอ้ง 
ไมเ่ขียนแสดงเหตผุล และไดค้  าตอบไมถ่กูตอ้ง หรือไมต่อบ  ได ้0 คะแนน 

 
โจทยป์ระเภทการเขียนพิสจูน ์ไดใ้หต้วัอยา่งเกณฑไ์ว ้ดงันี ้

ตวัอยา่ง ก าหนดให ้ / /AB CD  และ BE FE=  จงแสดงวา่ AB DF=  
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนนเตม็ 3 คะแนน โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้
เขียนแสดงเหตผุลถกูตอ้งและสมบรูณ ์ ได ้3 คะแนน 
เขียนแสดงเหตผุลถกูตอ้งเป็นสว่นใหญ่  ได ้2 คะแนน 
เขียนแสดงเหตผุลถกูตอ้งเพียงเล็กนอ้ย  ได ้1 คะแนน 
ไมเ่ขียนแสดงเหตผุล หรือไมต่อบ   ได ้0 คะแนน 

ส าหรบัการวดัประเมินผลความสามารถในการพิสจูนใ์นงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัไดส้รา้งแบบ
วดัความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน เป็นแบบทดสอบอตันยัแบง่เป็น 2 ตอน  

ตอนท่ี 1 เตมิค าตอบ          จ านวน 2  ขอ้ 
ตอนท่ี 2 เขียนแสดงการพิสจูนโ์ดยละเอียด      จ านวน 2  ขอ้ 

โดยสรา้งตามจุดประสงคก์ารเรียนรู ้และใชเ้กณฑก์ารวดัประเมินผลแบบรูบริคชนิด
รูบรคิแบบวิเคราะห ์

2.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทีส่่งต่อความสามารถในการพิสูจน ์
จากการศกึษา คน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูท่ี้ส่งตอ่ความสามารถ

ในการพิสจูน ์ไดมี้ผูศ้กึษาทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ 
Creager (2016) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง การศึกษาความรูท้างคณิตศาสตรข์องนิสิตครู

ชัน้ปีท่ี 2 ในการจดัการเรียนรูใ้นการพิสูจนท์างเรขาคณิต ผลการวิจยัพบว่า มีนิสิตครู 9 คน จาก
ทัง้หมด 13 คน มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปเรขาคณิต แตไ่ม่มีใครท่ีสามารถอธิบายเป็นภาษา
ทางการได้ ส่วนในด้านความสามารถในการพิสูจน ์พบว่านิสิตครู 10 คน จากทั้งหมด 13 คน 
สามารถแสดงการพิสจูนไ์ดห้ากมีแนวทางการพิสจูนใ์ห ้แตไ่มส่ามารถแสดงการพิสจูนส์  าหรบักรณี
ทั่วไปได ้โดยนิสิตครู 7 คน จากทัง้หมด 13 คน รูส้กึไมม่ั่นใจในการสอนพิสจูนท์างเรขาคณิต 

ธนพรรษ พฤกษะวนั (2560) ไดท้  าการศึกษาความสามารถและปัญหาในการพิสจูน์
ทางคณิตศาสตรข์องนกัศกึษา หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์มหาวิทยาลยั
สวนดสุิต จ านวน 60 คน โดยผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษามีความสามารถในการพิสูจนข์อ้ความ 
p → q โดยใชว้ิธีพิสจูนท์างตรงมากท่ีสดุ รองลงมา คือ การพิสจูนโ์ดยใชข้อ้ความแยง้สลบัท่ี และ
การพิสูจน์โดยการหาข้อขัดแย้ง ตามล าดับ โดยปัญหาในการพิสูจน์ท่ีพบว่าเกิดขึน้มากท่ีสุด
ส าหรับวิธีการพิสูจน์ทางตรง ได้แก่ ปัญหาในขั้นการแสดงการพิสูจน์ ซึ่งนักศึกษาขาดความ
ระมดัระวงัในการเขียนการพิสจูน ์และปัญหาท่ีพบว่าเกิดขึน้มากท่ีสุดส าหรบั วิธีการพิสจูนโ์ดยใช้
ขอ้ความแยง้สลบัท่ี ไดแ้ก่ ปัญหาในขัน้การแสดงการพิสจูน์ โดยนกัศกึษาขาดความระมดัระวงัใน
การเขียนการพิสูจน ์ในขณะท่ีปัญหาในการพิสูจนท่ี์พบว่าเกิดขึน้มากท่ีสุดส าหรบัวิธีการพิสูจน ์
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โดยการหาขอ้ขัดแยง้ ไดแ้ก่ ปัญหาในขัน้การคน้หาเครื่องมือเพ่ือใชใ้นการพิสูจน ์โดยนักศึกษา  
ไมเ่ขา้ใจวิธีการ เขียนเริ่มตน้การพิสจูนโ์ดยการหาขอ้ขดัแยง้  

อลงกรณ ์ตัง้สงวนธรรม, สิริพร ทิพยค์ง, ชานนท ์จนัทรา, and ชนิศวรา เลิศอมรพงษ ์
(2560) ไดท้  าการศึกษาผลการใชรู้ปแบบ Van Hiele ในการพัฒนาการเรียนการสอนการพิสูจน์
ทางเรขาคณิตส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชนันทาจารยส์ามเสนวิทยาลัย 2 
จ  านวน 44 คน และโรงเรียนสรุศกัดิม์นตรี จ  านวน 60 คน โดยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนการ
พิสูจนท์างเรขาคณิตท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในระดบัขัน้การคิดทาง
เรขาคณิตของ Van Hiele ใหอ้ยู่ในระดบั 3 หรือขัน้การพิสจูนอ์ย่างมีแบบแผน และช่วยใหน้กัเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 ท่ีตัง้ไว ้และความสามารถในการพิสูจนท์าง
เรขาคณิตของนกัเรียนสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 60 ท่ีตัง้ไว ้

นฤเบศ ลาภยิ่งยง (2561) ไดท้  าการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้
การพิสจูนท์างคณิตศาสตรเ์พ่ือพฒันาความสามารถในการพิสจูนท์างคณิตศาสตร ์ซึ่งผลการวิจยั
สรุปได้ว่าผลการศึกษาความสามารถในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตรข์องนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร ์เรื่องระบบจ านวนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูก้ารพิสูจนท์างคณิตศาสตร ์พบว่า
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 8.43 (รอ้ยละ 33.73) คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 16.27 (รอ้ยละ 
65.07) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพิสจูนท์างคณิตศาสตรพ์บว่าคะแนนหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
พิสจูนท์างคณิตศาสตรห์ลงัเรียนกบัเกณฑ ์พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 60  

เสฎฐวฒุิ เพ็งเจริญ (2561) ไดท้  าการวิจยัเรื่องการศกึษาความสามารถในการพิสูจน์
ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผ่านกระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบสืบสวน
สอบสวนเรื่องวงกลม โรงเรียนเทพศริินทร ์จ านวน 44 คน โดยผลการศกึษาพบวา่ความสามารถใน
การพิสูจนท์างเรขาคณิตของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภายหลังการเรียนผ่านกระบวนการ
จดัการเรียนรูแ้บบสืบสวนสอบสวนเรื่องวงกลมสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูท่ี้ส่งตอ่ความสามารถในการ
พิสูจน์ทางเรขาคณิตพบว่า งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับความสามารถในการพิสูจน์ยังมีไม่มาก 
งานวิจยัส่วนใหญ่ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ลวิธีหรือเทคนิคการสอนเพ่ือพฒันาความสามารถในการพิสจูนข์อง
นกัเรียนใหดี้ยิ่งขึน้ 
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3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เร่ือง เส้นขนาน 
3.1 หลักสูตรคณิตศาสตรข์องประเทศไทยทีเ่กี่ยวข้องกับ เร่ือง เส้นขนาน 

จากการศกึษา คน้ควา้ เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูรคณิตศาสตรข์องประเทศไทย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั เรื่อง เสน้ขนาน มีผูท่ี้ศกึษาไวม้ากมาย 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2561) ไดจ้ดัท าหลกัสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี ้วัดจากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยระบุถึงท่ีมาของการปรับปรุงหลักสูตร
เน่ืองมาจากผลการทดสอบต่าง ๆ เช่น O-NET, PISA, TIMSS และผลการวิจยัและติดตามการใช้
หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ซึ่งรายงานว่ามาตรฐานการเรียนรูแ้ละ
ตวัชีว้ดัมีจ  านวนมากและมีความซ า้ซอ้นในกลุ่มสาระ โดยกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตรเ์ป็น
หนึ่งในกลุ่มสาระท่ีมีขอ้เสนอแนะใหท้บทวนตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู ้  ซึ่ง สสวท. ไดร้่วมมือกับ
ผูท้รงคณุวฒุิ ผูเ้ช่ียวชาญ อาจารย ์และครู ในการจดัท าหลกัสตูรใหมข่ึน้มา 

เม่ือพิจารณาสาระเรขาคณิต จากการเปล่ียนแปลงหลักสูตร ไดมี้การยุบรวมสาระ
การวดั และสาระเรขาคณิต รวมกนัเป็นสาระการวดัและเรขาคณิต โดยระบสุาระส าคญัไวด้งันี ้ 

การวดัและเรขาคณิต เรียนรูเ้ก่ียวกบัความยาว ระยะทาง น า้หนกั พืน้ท่ี ปรมิาตร
และความจ ุเงินและเวลา หนว่ยวดัระบบตา่ง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราสว่นตรีโกณมิต ิ
รูปเรขาคณิตและสมบตัิของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการเล่ือนขนาน การสะทอ้น การหมนุ และการน าความรู้
เก่ียวกบัการวดัและเรขาคณิต ไปใชใ้นสถานการณต์า่ง ๆ 

โดยในสาระนีมี้มาตรฐานการเรียนรู ้2 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐาน ค 2.1 

เขา้ใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีตอ้งการวดั 
และน าไปใช ้

มาตรฐาน ค 2.2 
เขา้ใจและวิเคราะหรู์ปเรขาคณิต สมบตัิของรูปเรขาคณิต ความสมัพนัธ์

ระหวา่งรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช ้
เม่ือพิจารณาเนือ้หา เรื่อง เสน้ขนาน จดัอยู่ในสาระการวดัและเรขาคณิต ในระดบัชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2 สาระแกนกลาง คือ เสน้ขนาน ประกอบดว้ยหวัขอ้ย่อย ไดแ้ก่ 
สมบัติเก่ียวกับเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู ้ค 2.2 ตัวชี ้วัด คือ  
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น าความรูเ้ก่ียวกับสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์  
ซึ่ง สสวท. ไดใ้หค้  าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดัไว ้ดงันี ้

“น าความรูเ้ก่ียวกบัสมบตัขิองเสน้ขนานและรูปสามเหล่ียมไปใชใ้นการแกปั้ญหา
คณิตศาสตรเ์พ่ือให้การเรียนรูข้องนักเรียนสอดคล้องกับตัวชีว้ัดนี ้ครูควรจัดประสบการณ์ให้
นกัเรียนไดมี้โอกาส 

ส ารวจและใชส้มบตัขิองมมุท่ีเก่ียวขอ้งกบัเสน้ตดัและเสน้ขนาน 
เขา้ใจเง่ือนไขของการเป็นเสน้ขนาน 
ใหเ้หตผุลในการสรา้งขอ้เท็จจริง เช่น ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับมุมท่ีเกิดขึน้ เม่ือมี

เส้นตัดเส้นขนาน หรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับขนาดของมุมภายในและขนาดของมุมภายนอกของ  
รูปสามเหล่ียม” 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2562) ไดจ้ัดท าหนงัสือเรียน
รายวิชาพืน้ฐาน คณิตศาสตร ์เลม่ 2 ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัชีว้ดักลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบดว้ยเนือ้หาทั้งหมด 5 บท ไดแ้ก่ สถิติ (2) 
ความเท่ากันทุกประการ เส้นขนาน การให้เหตุผลทางเรขาคณิต และการแยกตัวประกอบของ  
พหนุามดีกรีสอง ตามล าดบั 

ส าหรบั เรื่อง เสน้ขนาน ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ย่อย ไดแ้ก่ เสน้ขนานและมุมภายใน 
เสน้ขนานและมมุแยง้ เสน้ขนานและมมุภายนอกและมมุภายใน และเสน้ขนานและรูปสามเหล่ียม 
โดยระบจุุดประสงคข์องบทเรียนไวว้่า “เม่ือนกัเรียนจบบทนีแ้ลว้ นกัเรียนจะสามารถใชส้มบตัิของ
เสน้ขนานและรูปสามเหล่ียมในการใหเ้หตผุลและแกปั้ญหาคณิตศาสตร”์ 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2561) ไดร้ะบุจ  านวนเวลาใน
การสอน เรื่อง เสน้ขนาน ไวท้ัง้หมด 11 ชั่วโมง ดงันี ้

เสน้ขนานและมมุภายใน    จ านวน 2 ชั่วโมง 
เสน้ขนานและมมุแยง้    จ านวน 2 ชั่วโมง 
เสน้ขนานและมมุภายนอกและมมุภายใน  จ านวน 3 ชั่วโมง 
เสน้ขนานและรูปสามเหล่ียม   จ านวน 4 ชั่วโมง 

โดยคูมื่อระบคุวามรูพื้น้ฐานท่ีจ าเป็นไว ้ดงันี ้
มมุตรงขา้ม มมุตรง มมุภายใน มมุภายนอก มมุแยง้ 
ความเทา่กนัทกุประการของรูปสามเหล่ียม 
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ผลบวกของขนาดของมมุภายในของรูปสามเหล่ียม 
โดย สสวท. ระบสุมบตัขิองเสน้ขนานไวด้งันี ้(ไมไ่ดท้  าการพิสจูน)์ 

ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วขนาดของมุมภายในท่ีอยู่บน 
ขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัรวมกนัเทา่กบั 180 องศา 

ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ ง ท าให้ขนาดของมุมภายในท่ีอยู่บน  
ขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัรวมกนัเทา่กบั 180 องศา แลว้เสน้ตรงคูน่ัน้จะขนานกนั 

ซึ่งสมบตัิดงักล่าว น าไปสู่การสรุปและการพิสูจนท์ฤษฎีบทต่าง ๆ ท่ีส  าคญัใน เรื่อง 
เสน้ขนานและรูปสามเหล่ียม ประกอบดว้ยทฤษฎีบท ดงันี ้

เม่ือเสน้ตรงเสน้หนึ่งตดัเสน้ตรงคูห่นึ่ง เสน้ตรงคูน่ัน้ขนานกนั ก็ตอ่เม่ือ ขนาดของ
มมุภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัรวมกนัเท่ากบั 180 องศา 

ถา้เสน้ตรงสองเสน้ขนานกนัและมีเสน้ตดั แลว้มมุแยง้มีขนาดเทา่กนั 
ถา้เสน้ตรงเสน้หนึ่งตดัเสน้ตรงคู่หนึ่ง ท าใหมุ้มแยง้มีขนาดเท่ากัน แลว้เสน้ตรง  

คูน่ัน้จะขนานกนั 
เม่ือเสน้ตรงเสน้หนึ่งตดัเสน้ตรงคู่หนึ่ง เสน้ตรงคู่นัน้ขนานกัน ก็ต่อเม่ือ มุมแยง้  

มีขนาดเทา่กนั 
ถา้เสน้ตรงสองเสน้ขนานกันและมีเสน้ตดั แลว้มุมภายนอกและมุมภายในท่ีอยู่

ตรงขา้มบนขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัมีขนาดเทา่กนั 
ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ท าให้มุมภายนอกและมุมภายในท่ีอยู่  

ตรงขา้มบนขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัมีขนาดเทา่กนั แลว้เสน้ตรงคูน่ัน้จะขนานกนั 
เม่ือเสน้ตรงคูห่นึ่งตดัเสน้ตรงคูห่นึ่ง เสน้ตรงคูน่ัน้ขนานกนั ก็ต่อเม่ือ มมุภายนอก

และมมุภายในท่ีอยูต่รงขา้มบนขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัมีขนาดเท่ากนั 
ขนาดของมมุภายในทัง้สามมมุของรูปสามเหล่ียมรวมกนัเทา่กบั 180 องศา 
ถา้ตอ่ดา้นใดดา้นหนึ่งของรูปสามเหล่ียมออกไป มมุภายนอกท่ีเกิดขึน้จะมีขนาด

เทา่กบัผลบวกของขนาดของมมุภายในท่ีไมใ่ชม่มุประชิดของมมุภายนอกนัน้ 
ถา้รูปสามเหล่ียมสองรูปมีความสมัพนัธแ์บบ มุม – มมุ - ดา้น กล่าวคือ มีมมุท่ีมี

ขนาดเท่ากันสองคู่ และด้านคู่ท่ีอยู่ตรงข้ามกับมุมคู่ท่ีมีขนาดเท่ากัน ยาวเท่ากันหนึ่งคู่ แล้ว 
รูปสามเหล่ียมรูปนัน้เทา่กนัทกุประการ 

ส าหรับงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการเรียนรูต้ามหลักสูตร กลุ่มสาระ  
การเรียนรูค้ณิตศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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พุทธศกัราช 2551 โดยใชห้นังสือเรียน และคู่มือครู รายวิชาพืน้ฐาน คณิตศาสตร ์เล่ม 2 ส  าหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 เพ่ือจดัท าเอกสารประกอบการวิจัย เช่น แผนการจัดการเรียนรู ้เอกสารประกอบการเรียน 
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิ แบบวดัความสามารถในการพิสจูน ์

3.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เร่ือง เส้นขนาน  
จากการศกึษา คน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู ้เรื่อง เสน้ขนาน ไดมี้

ผูศ้กึษาไวม้ากมาย 
รัตนาภรณ์ กุมผัน (2553) ได้ท าการศึกษาผลการสอนแบบปฏิบัติการโดยใช้

โปรแกรม GSP ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความรบัผิดชอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จ านวน 40 คน 
พบว่าผลสมัฤทธ์ิทางกาเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เร่ือง เสน้ขนาน ของนกัเรียนหลงัไดร้บัการสอนแบบ
ปฏิบตัิการโดยใชโ้ปรแกรม GSP สงูกว่าก่อนเรียน และสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 ท่ีตัง้ไว ้และความ
รบัผิดชอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตรห์ลังไดร้บัการสอนแบบปฏิบตัิการโดยใชโ้ปรแกรม GSP  
สงูกวา่ก่อนเรียน  

สุนิสา แก้วกระจ่าง (2553) ได้ท าการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์เรื่อง เสน้ขนาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช ้
ชดุกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสมัพนัธ ์โดยศกึษากบันกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญั เขตบางรกั จ  านวน 
44 คน ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพนัธห์ลงัเรียน  
สงูกว่าก่อนเรียน และความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 2 หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชช้ดุกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสมัพนัธ ์สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 
70 ท่ีตัง้ไว ้

โชคสวุิชยั สภุาพาส (2554) ไดท้  าการศึกษาผลการจดัการเรียนการสอนแบบ 4MAT 
เรื่อง เสน้ขนาน ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห ์และความสามารถในการคิดสงัเคราะห ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยท าการศึกษากับนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงจ านวน 1 
หอ้งเรียน จ านวนนักเรียน 49 คน โดยไดท้  าการสอนแบบ 4MATแลว้ท าการวัดผลดว้ยแบบวัดท่ี
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ผลการวิจยัพบวา่ความสามารถในการคดิวิเคราะหข์องนกัเรียนหลงัจากท าการสอน
สูงกว่าก่อนไดร้บัการสอน และผ่านเกณฑร์อ้ยละ 60 ท่ีตัง้ไว ้โดยมีคะแนนเฉล่ีย 10.70 คะแนน 
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คิดเป็นรอ้ยละ 71.33 ความสามารถในการคิดสงัเคราะหข์องนกัเรียนหลงัจากท าการสอนสูงกว่า
ก่อนไดร้บัการสอน และผ่านเกณฑร์อ้ยละ 60 ท่ีตัง้ไว ้โดยมีคะแนนเฉล่ีย 15.96 คะแนน คิดเป็น
รอ้ยละ 66.50 

ทวี ไวยมิตรา (2555) ไดท้  าการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนเรื่อง เสน้ขนาน 
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยท าการศึกษากับนกัเรียนโรงเรียนหว้ยน า้หอมพิทยาคาร 
จ านวน 40 คน ซึ่งเลือกมาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ผลการวิจยัพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนท่ี
จดัท าขึน้มีประสิทธิภาพ 86.49/82.60 และมีดชันีประสิทธิผลเท่ากบั .71 และหลงัจากนกัเรียนได้
เรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนท่ีจดัท าขึน้ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียน ล่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ตามเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้นอกจากนีก้ารใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ชว่ยสอนจะชว่ยใหน้กัเรียนมีความคงทนในการเรียนรู ้

รชันี ทาเหล็ก (2556) ไดท้  าการศึกษาผลการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
จิก๊ซอว ์เรื่องเสน้ขนาน ท่ีมีตอ่ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
โรงเรียนสวนแตงวิทยา จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 32 คน โดยท าการจดัการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือดว้ยเทคนิคจิ๊กซอวท์ัง้หมด 9 คาบผลการวิจยัพบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะหข์อง
นกัเรียนหลงัจากท าการสอนสงูกวา่ก่อนไดร้บัการสอน และผา่นเกณฑร์อ้ยละ 65 ท่ีตัง้ไว ้ 

งามพรอ้ม อ่อนบวัขาว and หลา้ ภวภูตานนท ์(2557) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงมโนมตทิางคณิตศาสตร ์เรื่อง เสน้ขนาน โดยการจดักิจกรรมซอ่มเสรมิส าหรบันกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 จ านวน 6 คน ซึ่งผู้วิจัยไดท้  าการ
ส ารวจมโนมติทางคณิตศาสตร ์เรื่อง เส้นขนาน ก่อนท าวิจัย แลว้จึงจ าแนกนักเรียนออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ มโนมติทางคณิตศาสตรแ์บบไม่สมบูรณ์ มโนมติทางคณิตศาสตรท่ี์คลาดเคล่ือน และ 
ไม่มีมโนมติทางคณิตศาสตร ์โดยหลงัจดักิจกรรมซ่อมเสริมไดท้  าการส ารวจมโนมติอีกครัง้พบว่า
นักเรียนกลุ่มทดลองมีมโนมติทางคณิตศาสตรท่ี์สมบูรณ์ และมีการเปล่ียนแปลงมโนมติทาง
คณิตศาสตร ์2 ลกัษณะ คือ  แบบขยายชัน้ความเขา้ใจ และเปล่ียนกรอบความเขา้ใจ 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนรู้
เรื่อง เสน้ขนาน มากมาย ซึ่งหลาย ๆ งานวิจยัไดน้  ารูปแบบและเทคนิคการสอนต่าง ๆ มาช่วยใน
การจดัการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิ ทกัษะทางคณิตศาสตร ์ตลอดจนความสามารถดา้นอ่ืน ๆ 
แสดงใหเ้ห็นวา่การจดัการเรียนรูเ้รื่อง เสน้ขนาน ยงัมีปัญหาอยู่ และจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาแนวทางเพ่ือ
แกไ้ข 
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บทที ่3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน ์
เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  
The Constructivist Learning Model (CLM) ความมุ่งหมายในการวิจัยครั้งนี ้ คือ เพ่ือศึกษา  
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  2) ความสามารถในการพิสูจน์ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน ์ ในเนือ้หา เรื่อง เส้นขนาน หลังจากท่ี
นกัเรียนไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิ The Constructivist Learning Model (CLM) 

ในการศกึษาผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้ 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกตวัอยา่ง  
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
4. การวิเคราะหข์อ้มลู  
5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู  

1. การก าหนดประชากรและการเลือกตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้องเรียนปกต ิ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์  ฯ แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 หอ้งเรียน ซึ่งมีนกัเรียนจ านวน 332 คน 

ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หอ้ง 7 ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 หอ้งเรียน ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 40 คน นักเรียนเหล่านีไ้ดม้าจากการ
เลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ซึ่งโรงเรียนได้จัดนักเรียนแต่ละห้องแบบคละ
ความสามารถของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนแบบเก่ง ปานกลาง และออ่น 
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2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีในการวิจยั  แบง่เป็น 2 สว่น คือ  

2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง ไดแ้ก่ 
แผนการจดัการเรียนรู ้เรื่อง เสน้ขนาน จ านวน 10 แผน ดงันี ้

แผนท่ี 1   เรื่อง การขนานกนัของเสน้ตรง  
แผนท่ี 2 - 3   เรื่อง เสน้ขนานและมมุภายใน 
แผนท่ี 4 - 5   เรื่อง เสน้ขนานและมมุแยง้  
แผนท่ี 6 - 7   เรื่อง เสน้ขนานและมมุภายนอกกบัมมุภายใน 
แผนท่ี 8 - 10  เรื่อง เสน้ขนานและรูปสามเหล่ียม 

2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบเรื่อง เสน้ขนาน 2 ฉบบั ดงันี ้

1. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน เป็นแบบทดสอบ ท่ีผูวิ้จยั
สรา้งขึน้เพ่ือตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัจากท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูต้าม
แนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) โดยมีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเติม
ค าตอบ จ านวน 10 ขอ้ 

2. แบบวัดความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง เสน้ขนาน เป็นแบบทดสอบท่ี
ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการพิสูจน ์หลังจากการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด 
The Constructivist Learning Model (CLM) โดยเป็นแบบทดสอบแบง่เป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เตมิค าตอบ          จ านวน 2  ขอ้ 
ตอนท่ี 2 เขียนแสดงการพิสจูนโ์ดยละเอียด      จ านวน 2  ขอ้ 

ข้ันตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง เส้นขนาน 
แผนการจดัการเรียนรู ้เรื่อง เสน้ขนาน จ านวน 10 แผน ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ มีขัน้ตอนใน

การสรา้ง ดงันี ้
1. ศกึษาท าความเขา้ใจหลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง 

พ .ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช  2551 และหลักสูตร
สถานศกึษาของโรงเรียนท่ีเลือกท าการวิจยั 

2. ศึกษาขอบเขตของเนื ้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ ค  าอธิบายรายวิชาจาก
หนงัสือเรียน และคูมื่อครูรายวิชาพืน้ฐาน คณิตศาสตร ์เล่ม 2 ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดักลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
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3. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู ้เรื่อง เสน้ขนาน ใหเ้หมาะสมกับสาระการเรียนรู ้
และจดุประสงคก์ารเรียนรู ้โดยแผนการจดัการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 

3.1. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
เป็นขอ้ความท่ีระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรู ้ปฏิบตัิได ้รวมทัง้คุณลักษณะของ

นกัเรียน หลงัจากท่ีนกัเรียนไดผ้า่นการจดัการเรียนรูใ้นคาบนัน้ ๆ โดยแบง่ออกเป็น 3 ดา้น คือ 
1) ดา้นความรูค้ณิตศาสตร ์
2) ดา้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
3) ดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

3.2 สาระการเรียนรู ้
เป็นเนือ้หาคณิตศาสตรท่ี์จะมีการจดัการเรียนรูใ้นคาบเรียนนัน้ 

3.3 ส่ือการเรียนรู/้แหลง่การเรียนรู ้
ส่ือการเรียนรู ้เป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ

เรียนรูใ้นคาบนัน้ ๆ และแหล่งการเรียนรู ้เป็นแหล่งขอ้มูล ข่าวสาร สารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการ
จดัการเรียนรูใ้นคาบนัน้ ๆ 

3.4 กิจกรรมการเรียนรู ้
เป็นการระบุสิ่ งท่ีจะเกิดขึน้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสอดคล้องกับ

จุดป ระส งค์ก าร เรียน รู้แบ่ งออก เป็ น  4 ขั้น ตามหลักการจัด การเรียน รู้ต าม แนวคิ ด  
The Constructivist Learning Model (CLM) ของ Yager (1991, p. 55) ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ชกัชวน เป็นขัน้ท่ีสรา้งแรงจงูใจในการเรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรียน 
โดยการใชกิ้จกรรม หรือการตัง้ปัญหาเพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนไดค้ิด สงัเกตสิ่งตา่ง ๆ เกิดความสงสยั 
ตัง้ค  าถาม และพิจารณาค าตอบท่ีเป็นไปได ้ นอกจากนีอ้าจเป็นการชีใ้หเ้ห็นถึงความส าคญั และ
ประโยชนข์องเนือ้หาท่ีเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความสนใจตอ้งการท่ีจะเรียนรู ้หรือตอ้งการท่ีจะ
สรา้งขอ้ความคาดการณท์างเรขาคณิต 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้คน้พบ เป็นขัน้ท่ีให้นักเรียนไดส้  ารวจ คน้ควา้ หาเหตุผล 
เพ่ือสรา้งขอ้ความคาดการณท์างเรขาคณิต และพิสจูนข์อ้ความคาดการณน์ัน้ผ่านการท ากิจกรรม 
และกระบวนการกลุ่ม ซึ่งนักเรียนจะไดอ้อกแบบวิธีการคน้หาความรู ้ร่วมกันวางแผน รวบรวม
ขอ้มูล คน้ควา้ขอ้มูล ลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองในการคน้หาค าตอบเพ่ือแกปั้ญหาท่ีสงสยั และน า  
ขอ้คน้พบมาอภิปรายรว่มกนัในกลุ่มถึงความถกูตอ้ง และความสมเหตสุมผลของค าตอบ โดยครูมี
บทบาทเป็นเพียงผูส้ง่เสรมิและสนบัสนนุการเรียนรูข้องนกัเรียน 
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ขัน้ท่ี 3 ขั้นน าเสนอผลการค้นพบและลงข้อสรุป เป็นขั้นท่ีนักเรียน
น าเสนอความรู ้วิธีการในการไดม้าซึ่งความรู ้การสรา้งขอ้ความคาดการณ ์และแนวทางการพิสจูน์
ข้อความคาดการณ์ ท่ีนักเรียนค้นพบจากขั้นท่ี 2 และร่วมกันอภิปรายกับเพ่ือนและครูเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยครูชีใ้หเ้ห็นถึงค าตอบท่ีเหมาะสมและร่วมกันลงขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการ
คน้พบ จากนัน้ครูเช่ือมโยงความรูท่ี้คน้พบกบัความรูเ้ดมิของนกัเรียน 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประยุกตใ์ช้ เป็นขัน้ท่ีใหน้ักเรียนน าความรูท่ี้คน้พบ และ
ความรูเ้ดมิไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และการพิสจูนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเรื่องนัน้ ๆ 
โดยนกัเรียนจะตอ้งตดัสินใจเพ่ือเลือกใชค้วามรูท่ี้เหมาะสมในสถานการณต์า่ง ๆ และครูสรุปผลท่ี
ไดจ้ากการเรียนรูแ้ละส่งเสริมความคิดเห็นของนักเรียน ให้โอกาสนักเรียนไดถ้ามค าถามใหม่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับทเรียน ใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนแนวคิดและวิธีการกบัเพ่ือน เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบั
ซึ่งกนัและกนั 

3.5 การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
เป็นขอ้ความท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการวดัและประเมินผลตามจดุประสงคท่ี์ได้

ออกแบบไว ้โดยจะสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์และมีการก าหนดเกณฑแ์ละเครื่องมือในการวดั 
4. น าแผนการจดัการเรียนรู ้เรื่อง เสน้ขนาน ท่ีสรา้งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ เสนอต่อ

คณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธเ์พ่ือพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข 
5. น าแผนการจัดการเรียนรู ้เรื่อง เสน้ขนาน ท่ีไดร้บัการตรวจสอบมาปรบัปรุง

แก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ แล้วน าเสนอให้คณะกรรมการ
ควบคมุปรญิญานิพนธต์รวจสอบจนผา่นการพิจารณา เพ่ือน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 

6. น าเสนอแผนการจดัการเรียนรู ้เรื่อง เสน้ขนาน ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง ความเหมาะสมของเนือ้หา และระยะเวลาท่ีสอน 

7. น าแผนการจัดการเรียนรู ้เรื่อง เส้นขนาน ไปปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบจนผา่นการพิจารณา 

8. น าแผนการจดัการเรียนรู ้เรื่อง เสน้ขนาน ไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มน ารอ่ง ซึ่ง
เป็นนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความสามารถใกล้เคียงกับตัวอย่าง 
จากนัน้น ามาปรบัปรุงใหเ้หมาะสม 

9. น าแผนการจดัการเรียนรู ้เรื่อง เสน้ขนาน ไปทดลองใชก้บัตวัอยา่ง 
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ส าหรบักรอบแนวคดิในการจดัการเรียนรูท่ี้ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ แสดงไดด้งันี ้
 

 

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดในการจดัการเรียนรู ้
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ข้ันตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เส้นขนาน   
แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน  เป็นแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

โดยมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเตมิค าตอบ จ านวน 10 ขอ้ 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งดงันี ้

1. ศึกษาขอบเขตของเนื ้อหาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตรแ์ละคู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์รายวิชาพืน้ฐาน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เทอม 2 ตาม
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

2. ศกึษาจดุประสงคก์ารเรียนรู ้วิเคราะหส์าระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ท่ีใชท้ดลอง
เพ่ือใชใ้นการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน   

3. สรา้งแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เส้นขนาน เป็นแบบทดสอบ 
จ านวน 12 ขอ้ ตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

4. น าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน ท่ีสรา้งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ 
เสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธเ์พ่ือพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข 

5. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน ท่ีไดร้บัการตรวจสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพ นธ์ แล้วน าเสนอให้
คณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธต์รวจสอบจนผา่นการพิจารณา เพ่ือน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 

6. น าแบบทดสอบท่ีไดไ้ปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา และความเหมาะสมของขอ้ค าถาม โดยมีการใหค้ะแนน ดงันี ้

คะแนน +1 หมายถึง ขอ้ค าถามนัน้มีความสอดคลอ้ง 
คะแนน 0    หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ขอ้ค าถามนัน้มีความสอดคลอ้งหรือไม่ 
คะแนน  -1  หมายถึง ขอ้ค าถามนัน้ไมมี่ความสอดคลอ้ง 

จากนั้นน าคะแนนมาเฉล่ีย และพิจารณาข้อค าถามว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ (โดยน ามาคดัเลือกเฉพาะขอ้ท่ีมีดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป) พบวา่มขีอ้สอบทีม่ ี
คา่ IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป จ านวน 12 ขอ้ 

7. น าแบบทดสอบไปปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แล้วน าเสนอให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบจนผา่นการพิจารณา 

8. น าแบบทดสอบไปทดลองกบันกัเรียนกลุม่น ารอ่ง ซึ่งเป็นนกัเรียนท่ีศกึษาอยูใ่น
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความสามารถใกลเ้คียงกับตวัอย่าง เพ่ือพิจารณาว่าขอ้ค าถามมี
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ความเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจากการวิเคราะหห์าค่าความยาก (p) และอ านาจจ าแนก (r) 
เป็นรายขอ้ แลว้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีคา่ความยาก (p) ตัง้แต ่0.20-0.80 และมีคา่อ านาจจ าแนก (r) 
ตั้งแต่ 0.20 ขึน้ไป โดยผู้วิจัยได้เลือกข้อสอบ 10 ข้อ ท่ีมีค่าความยากอยู่ในช่วง 0.35-0.68 ค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.27-0.72 และค านวณค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เร่ือง เสน้ขนาน ดว้ยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ไดเ้ทา่กบั 0.78 
9. จดัพิมพแ์บบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน 
10. น าไปแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เส้นขนาน ไปทดลองใช้กับ

ตวัอยา่ง   
ข้ันตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการพิสูจน ์เร่ือง เส้นขนาน   

แบบวดัความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน เป็นแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
แบง่เป็น 2 ตอน  

ตอนท่ี 1 เตมิค าตอบ           จ านวน 2  ขอ้ 
ตอนท่ี 2 เขียนแสดงการพิสจูนโ์ดยละเอียด       จ านวน 2  ขอ้ 

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งดงันี ้
1. ศึกษาขอบเขตของเนื ้อหาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตรแ์ละคู่มือการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์รายวิชาพืน้ฐาน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เทอม 2 ตาม
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

2. ศกึษาจดุประสงคก์ารเรียนรู ้วิเคราะหส์าระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ท่ีใชท้ดลอง
เพ่ือใชใ้นการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน  

3. สรา้งแบบวัดความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง เสน้ขนาน เป็นแบบทดสอบ 
จ านวน 6 ขอ้ ตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

4. น าแบบวดัความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง เสน้ขนาน ท่ีสรา้งเสร็จเรียบรอ้ย
แลว้ เสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธเ์พ่ือพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข 

5. น าแบบวดัความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง เสน้ขนาน ท่ีไดร้บัการตรวจสอบ
มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ แล้วน าเสนอให้
คณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธต์รวจสอบจนผา่นการพิจารณา เพ่ือน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 

6. น าแบบทดสอบท่ีไดไ้ปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา และความเหมาะสมของขอ้ค าถาม โดยมีการใหค้ะแนน ดงันี ้
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คะแนน +1 หมายถึง ขอ้ค าถามนัน้มีความสอดคลอ้ง 
คะแนน 0    หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ขอ้ค าถามนัน้มีความสอดคลอ้งหรือไม่ 
คะแนน -1  หมายถึง ขอ้ค าถามนัน้ไมมี่ความสอดคลอ้ง 

จากนั้นน าคะแนนมาเฉล่ีย และพิจารณาข้อค าถามว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ (โดยน ามาคดัเลือกเฉพาะขอ้ท่ีมีดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป) พบวา่มขีอ้สอบทีม่ ี
คา่ IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป จ านวน 6 ขอ้ 

7. น าแบบทดสอบไปปรบัปรุงตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ แล้วน าเสนอให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบจนผา่นการพิจารณา 

8. น าแบบทดสอบไปทดลองกบันกัเรียนกลุม่น ารอ่ง ซึ่งเป็นนกัเรียนท่ีศกึษาอยูใ่น
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความสามารถใกลเ้คียงกับตวัอย่าง เพ่ือพิจารณาว่าขอ้ค าถามมี
ความเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจากการวิเคราะหห์าค่าความยาก (p) และอ านาจจ าแนก (r) 
เป็นรายขอ้ แลว้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีคา่ความยาก (p) ตัง้แต ่0.20-0.80 และมีคา่อ านาจจ าแนก (r) 
ตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกขอ้สอบ 4 ขอ้ ท่ีมีคา่ความยากอยู่ในชว่ง 0.35-0.69 คา่อ านาจ
จ าแนกอยู่ในช่วง 0.21-0.69 และค านวณคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัความสามารถในการพิสูจน ์

เร่ือง เสน้ขนาน ดว้ยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ไดเ้ทา่กบั 0.85 
9. จดัพิมพแ์บบวดัความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน   
10. น าไปแบบวดัความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง เสน้ขนาน ไปทดลองใชก้ับ

ตวัอยา่ง   

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจยันีมี้ขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้
แบบแผนการท าวิจัย  

การวิจัยครัง้นีผู้้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One – Group Posttest only 
design ซึ่งแสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 

กลุม่ การทดลอง การทดสอบหลงัเรียน 
E X T 
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สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นแบบแผนการทดลอง  
E แทน กลุม่ทดลอง  
X แ ท น  ก า รจั ด ก า ร เรี ย น รู้ต า ม แ น วคิ ด ค อ น ส ต รัค ติ วิ ส ต์ แ บ บ  

The Constructivist Learning Model (CLM)  
T แทน การทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 

การด าเนินการทดลอง 
การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) ในการ

ทดลองครัง้นี ้ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยั โดยมีขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
1.  ผู้วิจัยชี ้แจงให้นักเรียนท่ีเป็นตัวอย่างทราบถึงการเรียนรู้โดยใช้การจัด 

การเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) เพ่ือท่ีนกัเรียนจะไดป้ฏิบตัิตน
ไดถ้กูตอ้ง  

2. ผูว้ิจยัด  าเนินการสอนในคาบปกติโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรูต้ามท่ีออกแบบ
ไว ้โดยในแตล่ะคาบผูว้ิจยัมีการมอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้นเพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจของ
นักเรียน โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการสอนทั้งหมด 10 คาบ คาบละ 50 นาที หลังจาก
นกัเรียนเรียนเสร็จในแตล่ะคาบ ผูว้ิจยัจะใชก้ารเลือกนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 3 คน เพ่ือท า
การสัมภาษณ์เก่ียวกับการสร้างความรู้ หรือข้อค้นพบท่ีนักเรียนได้จากการเรียนในคาบ  
นัน้ ๆ เพ่ือเก็บขอ้มลูเพิ่มเตมิประกอบการวิจยั 

3. ผู้วิจัยท าการทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง  
เส้นขนาน โดยใช้เวลา 1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยผู้วิจัยมีการชี ้แจงเก่ียวกับข้อตกลงของ 
การทดสอบเป็นระยะเวลา 10 นาที และใหน้กัเรียนท าขอ้สอบเป็นเวลา 40 นาที 

4. ผูว้ิจยัท าการทดสอบนกัเรียนโดยใชแ้บบวดัความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง 
เส้นขนาน โดยใช้เวลา 1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยผู้วิจัยมีการชี ้แจงเก่ียวกับข้อตกลงของ 
การทดสอบเป็นระยะเวลา 10 นาที และใหน้กัเรียนท าขอ้สอบเป็นเวลา 40 นาที 

5. ผู้วิจัยน าข้อมูล ท่ีได้ไปใช้วิ ธีการทางสถิติในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสจูนก์บัเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้ 

4. การวิเคราะหข้์อมูล 
ผูวิ้จยัน าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน  และแบบวดัความสามารถใน

การพิสูจน ์เรื่อง เสน้ขนาน มาวิเคราะหค์่าสถิติพืน้ฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยน าผลคะแนน
ของขอ้สอบแต่ละฉบบัไปเทียบกับเกณฑท่ี์ก าหนดไวโ้ดยใชก้ารทดสอบ Z (Z-test for Population 
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Proportion) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคะแนนของแบบวัดทั้งสองโดยใช้การทดสอบ
สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั 

5. สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
สถติพิืน้ฐาน 

1. คา่เฉล่ีย (Mean) ค านวณจาก (ลว้น สายยศ & องัคณา สายยศ, 2538, น. 79) 
X

X
N

=


 
เม่ือ X  แทน คา่เฉล่ียของขอ้มลู 
 X  แทน ผลรวมของขอ้มลู 

N  แทน จ านวนของขอ้มลู 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค านวณจาก (ล้วน สายยศ & 

องัคณา สายยศ, 2538, น. 79) 

( )
( )

22

1

N X X
S

N N

−
=

−

   

เม่ือ S      แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2X      แทน ผลรวมของขอ้มลู 

( )
2

X  แทน ผลรวมของก าลงัสองของขอ้มลู 
N     แทน จ านวนของขอ้มลู 

สถติทิี่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวิจัย 
1. คา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ค านวณจาก (ลว้น สายยศ & องัคณา สายยศ, 

2543, น. 248-249) 
R

IOC
N

=
   

เม่ือ IOC   แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 
R   แทน ผลรวมของความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

N  แทน จ านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 
2. คา่ความยาก (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน และแบบวัดความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง เส้นขนาน โดยท า 
การหาดงันี ้
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2.1 ค่าความยาก (p) ค านวณจาก (ลว้น สายยศ & อังคณา สายยศ, 2543, น. 
199-200) 

( )

( )
min

max min

2

2

U LS S NX
p

N X X

+ −
=

−
 

เม่ือ p  แทน คา่ความยาก 

US  แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง 

LS  แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ออ่น 
N  แทน จ านวนผูเ้ขา้สอบของกลุม่เก่งหรือกลุม่ออ่น 

maxX  แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดส้งูสดุ 

minX  แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดต้  ่าสดุ 
2.2 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค านวณจาก (ลว้น สายยศ & องัคณา สายยศ, 2543, 

น. 199-200) 

( )max min

U LS S
r

N X X

−
=

−
 

เม่ือ r  แทน อ านาจจ าแนก 

US  แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง 

LS  แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ออ่น 
N  แทน จ านวนผูเ้ขา้สอบของกลุม่เก่งหรือกลุม่ออ่น 

maxX  แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดส้งูสดุ 

minX  แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดต้  ่าสดุ 
2.3 ค่าความเช่ือมั่น ใชวิ้ธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (  - Coefficient) ค านวณ

จาก (ลว้น สายยศ & องัคณา สายยศ, 2543, น. 218) 
2

2
1

1

i

t

sn

n s


 
= −  −  



 
เม่ือ   แทน ความเช่ือมั่นของแบบวดั 

n  แทน จ านวนขอ้ของแบบวดั 
2

is  แทน ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะขอ้ 
2

ts  แทน ความแปรปรวนของของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
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สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
1. ใชก้ารทดสอบ Z (Z-test for Population Proportion) ในการทดสอบสมมติฐาน

ท่ีว่านกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน ผ่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของนักเรียนทัง้หมด 
โดยหาจากโปรแกรมส าเรจ็รูป 

2. ใชก้ารทดสอบ Z (Z-test for Population Proportion) ในการทดสอบสมมติฐาน
ท่ีว่านักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) 
นักเรียนมีความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน ผ่านเกณฑ์ตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของ
นกัเรียนทัง้หมด โดยหาจากโปรแกรมส าเรจ็รูป 

3. ใช้การทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ในการทดสอบ
สมมตฐิานท่ีว่านกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิ The Constructivist Learning Model 
(CLM) มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนความสามารถในการพิสูจนส์มัพนัธก์ัน โดย
หาจากโปรแกรมส าเรจ็รูป 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน ์เร่ือง 
เส้น ขนาน  ของนั ก เรียน ชั้นมั ธยมศึกษาปี ท่ี  2 ท่ี ผ่ าน การจัดการเรียน รู้ต ามแนวคิ ด  
The Constructivist Learning Model (CLM) ความมุ่งหมายในการวิจัยครั้งนี ้ คือ เพ่ือศึกษา  
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  2) ความสามารถในการพิสูจน์ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน ์ ในเนือ้หา เรื่อง เส้นขนาน หลังจากท่ี
นกัเรียนไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิ The Constructivist Learning Model (CLM)  

ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
ส่วนที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐาน 

1.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน  
1.2 ขอ้มลูพืน้ฐานของคะแนนความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
2.1 ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน กบัเกณฑ ์ 
2.2 ผลการศกึษาความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน กบัเกณฑ ์
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ

พิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
1.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน  

จากการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) สามารถ
แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  
เสน้ขนาน ไดด้งัตาราง 3 
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ตาราง 3 คา่เฉล่ียเลขคณิตและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
เสน้ขนาน 

แหลง่ท่ีมาของคะแนน คะแนนเตม็ คา่เฉล่ียเลขคณิต 
( x ) 

สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง เสน้ขนาน 

10 6.83 2.363 

 
จากตาราง 3 พบว่าค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 

เส้น ขนาน  ของนั ก เรียน ชั้นมั ธยมศึกษาปี ท่ี  2 ท่ี ผ่ าน การจัดการเรียน รู้ต ามแนวคิ ด  
The Constructivist Learning Model (CLM) เท่ากับ 6.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
2.363 

1.2 ขอ้มลูพืน้ฐานของคะแนนความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน 
จากการศึกษาความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning Model 
(CLM) สามารถแสดงค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถใน
การพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน ไดด้งัตาราง 4 

ตาราง 4 คา่เฉล่ียเลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการพิสจูน ์
เรื่อง เสน้ขนาน 

แหลง่ท่ีมาของคะแนน คะแนนเตม็ คา่เฉล่ียเลขคณิต 
( x ) 

สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แบบวดัความสามารถ 
ในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน 

42 30.05 5.542 

 
จากตาราง 4 พบว่าค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง 

เส้น ขนาน  ของนั ก เรียน ชั้นมั ธยมศึกษาปี ท่ี  2 ท่ี ผ่ าน การจัดการเรียน รู้ต ามแนวคิ ด  
The Constructivist Learning Model (CLM) เท่ากับ 30.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
5.542 
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ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
2.1 ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน กบัเกณฑ ์

ในการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  
The Constructivist Learning Model (CLM) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เส้นขนาน ผ่าน
เกณฑต์ัง้แตร่อ้ยละ 60 ขึน้ไปของนกัเรียนทัง้หมด หลงัจากทดสอบสมมติฐานของการวิจยัโดยใช้
การทดสอบ Z (Z-test for Population Proportion) ท่ี ระดับนัยส าคัญ  .05 ผลการทดสอบ
สมมตฐิานของการวิจยัแสดงดงัตาราง 5 

ตาราง 5 การวิเคราะหผ์ลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เสน้ขนาน กบัเกณฑ ์โดยใชก้ารทดสอบ Z 

แหลง่ท่ีมาของ
คะแนน 

จ านวนนกัเรียนท่ีท า
แบบทดสอบ (คน) 

จ านวนนกัเรียนท่ี
ผา่นเกณฑ ์(คน) 

สถิติ
ทดสอบ Z 

คา่ P-value 

แบบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
เรื่อง เสน้ขนาน 

40 30 1.94* .026 

*ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 
จากตาราง 5 พบว่าจากนกัเรียนทัง้หมด 40 คน มีนกัเรียนท่ีผ่านเกณฑต์ัง้แตร่อ้ยละ 

60 จ  านวน 30 คน และมีค่า P-value เท่ากับ .026 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่าระดบันัยส าคญั .05 แสดงว่า 
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เสน้ขนาน ผ่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของนักเรียนทัง้หมด 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

2.2 ผลการศกึษาความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน กบัเกณฑ ์
ในการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  

The Constructivist Learning Model (CLM) มีความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง เสน้ขนาน ผ่าน
เกณฑต์ัง้แตร่อ้ยละ 60 ขึน้ไปของนกัเรียนทัง้หมด หลงัจากทดสอบสมมติฐานของการวิจยัโดยใช้
การทดสอบ Z (Z-test for Population Proportion) ท่ี ระดับนัยส าคัญ  .05 ผลการทดสอบ
สมมตฐิานของการวิจยัแสดงดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 การวิเคราะหค์วามสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน กบัเกณฑ ์โดยใชก้ารทดสอบ Z 

แหลง่ท่ีมาของคะแนน จ านวนนกัเรียนท่ีท า
แบบทดสอบ (คน) 

จ านวนนกัเรียนท่ี
ผา่นเกณฑ ์(คน) 

สถิติ
ทดสอบ Z 

คา่ P-value 

แบบวดัความสามารถ
ในการพิสจูน ์
เรื่อง เสน้ขนาน 

40 32 2.58* .005 

*ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 
จากตาราง 6 พบว่าจากนกัเรียนทัง้หมด 40 คน มีนกัเรียนท่ีผ่านเกณฑต์ัง้แตร่อ้ยละ 

60 จ  านวน 32 คน และมีค่า P-value เท่ากับ .005 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่าระดบันัยส าคญั .05 แสดงว่า 
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) มี
ความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน ผ่านเกณฑต์ัง้แตร่อ้ยละ 60 ขึน้ไปของนกัเรียนทัง้หมด 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

2.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน ์เร่ือง 
เสน้ขนาน 

ในการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิด  
The Constructivist Learning Model (CLM) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
พิสูจนส์ัมพันธ์กัน หลังจากทดสอบสมมติฐานของการวิจัยโดยใช้การทดสอบสหสัมพันธ์แบบ  
เพียรส์ัน (Pearson Correlation) ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
แสดงดงัตาราง 7 

ตาราง 7 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
พิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน โดยใชก้ารทดสอบสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั 

ผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียน เรื่อง 
เสน้ขนาน 

ความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน 
จ านวนนกัเรียนท่ีท า
แบบทดสอบ (คน) 

คา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั 

คา่ Sig 

40 .706* .000 

*ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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จากตาราง 7 พบวา่คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นัเทา่กบั .706 และ คา่ Sig. 
เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั .01 แสดงว่า นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียและความสามารถ
ในการพิสูจนส์ัมพนัธก์นัทางบวกในระดบัสูง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวิธีด าเนินการวิจัยโดยสังเขป 
การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน ์เร่ือง 

เส้น ขนาน  ของนั ก เรียน ชั้นมั ธยมศึกษาปี ท่ี  2 ท่ี ผ่ าน การจัดการเรียน รู้ต ามแนวคิ ด  
The Constructivist Learning Model (CLM) ผู้วิจัยได้ส รุปความมุ่ งหมาย สมมติฐาน และ
วิธีด  าเนินการวิจยัได ้ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา 

ปีท่ี 2 หลงัจากไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิ The Constructivist Learning Model (CLM) 
2. เพ่ือศกึษาความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 2 หลงัจากไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิ The Constructivist Learning Model (CLM) 
3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ

พิสูจน ์เรื่อง เสน้ขนาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังจากไดร้บัการจัดการเรียนรูต้าม
แนวคดิ The Constructivist Learning Model (CLM) 

สมมตฐิานของการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  The Constructivist Learning 

Model (CLM) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน ผ่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของ
นกัเรียนทัง้หมด 

2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดThe Constructivist Learning 
Model (CLM) มีความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง เสน้ขนาน ผ่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไป
ของนกัเรียนทัง้หมด 

3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning 
Model (CLM) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสจูนส์มัพนัธก์นั 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 หอ้งเรียนปกต ิ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์  ฯ แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 หอ้งเรียน ซึ่งมีนกัเรียนจ านวน 332 คน 
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ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หอ้ง 7 ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 หอ้งเรียน ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 40 คน นักเรียนเหล่านีไ้ดม้าจากการ
เลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ซึ่งโรงเรียนได้จัดนักเรียนแต่ละห้องแบบคละ
ความสามารถของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนแบบเก่ง ปานกลาง และออ่น 

2. เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้เป็นเนือ้หาในสาระการเรียนรู ้เรื่อง เสน้ขนาน 

รายวิชา คณิตศาสตร ์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร  ์
(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551   

3. ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
ตัวแปรต้น  

การจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิ The Constructivist Learning Model (CLM) 
ตัวแปรตาม  

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
2. ความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง เสน้ขนาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 

ปีท่ี 2 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีในการวิจยั  ประกอบดว้ย 1) แผนการจัดการเรียนรู ้เรื่อง เสน้ขนาน 

จ านวน 10 แผน 2) แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน และ 3) แบบวดัความสามารถ
ในการพิสูจน ์เรื่อง เส้นขนาน โดยผู้วิจัยท าการศึกษาหลักการในการสรา้งเครื่องมือ เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเครื่องมือ และด าเนินการสรา้งเครื่องมือตา่ง ๆ 

หลงัจากสรา้งเครื่องมือเสร็จเรียบรอ้ย ผูว้ิจยัน าเสนอเครื่องมือตอ่คณะกรรมการ
ควบคมุปริญญานิพนธ ์เพ่ือใหพ้ิจารณาความถกูตอ้ง ความเหมาะสมของเนือ้หา และระยะเวลาท่ี
สอน และน าเครื่องมือมาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ ์
จากนัน้น าเครื่องมือใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ และน าไปปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
แล้วจึงน าไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มน าร่องก่อนท่ีจะน าไปทดลองใช้กับตัวอย่างเพ่ือปรบัปรุง
เครื่องมือใหเ้หมาะสม 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดใ้ชแ้บบแผนการทดลองแบบ One – Group Posttest only 

design โดยมีขัน้ตอนในการเก็บรวบรวม ดงันี ้
1. ผูว้ิจยัชีแ้จงใหน้กัเรียนท่ีเป็นตวัอย่างทราบถึงการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการ

เรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) เพ่ือท่ีนกัเรียนจะไดป้ฏิบตัิตนได้
ถกูตอ้ง  

2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนในคาบปกติโดยใช้แผนการจัดการเรียนรูต้ามท่ี
ออกแบบไว ้โดยในแต่ละคาบผูว้ิจยัมีการมอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้นเพ่ือตรวจสอบความ
เข้าใจของนักเรียน โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการสอนทั้งหมด 10 คาบ คาบละ 50 นาที  
หลงัจากนกัเรียนเรียนเสร็จในแตล่ะคาบ ผูว้ิจยัจะใชก้ารเลือกนกัเรียนกลุ่มเปา้หมายจ านวน 3 คน 
เพ่ือท าการสัมภาษณ์เก่ียวกับการสรา้งความรู ้หรือขอ้คน้พบท่ีนักเรียนไดจ้ากการเรียนในคาบ 
นัน้ ๆ เพ่ือเก็บขอ้มลูเพิ่มเตมิประกอบการวิจยั 

3. ผูวิ้จยัท าการทดสอบนกัเรียนโดยใชแ้บบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง  
เส้นขนาน โดยใช้เวลา 1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยผู้วิจัยมีการชี ้แจงเก่ียวกับข้อตกลงของ 
การทดสอบเป็นระยะเวลา 10 นาที และใหน้กัเรียนท าขอ้สอบเป็นเวลา 40 นาที 

4. ผูว้ิจัยท าการทดสอบนักเรียนโดยใชแ้บบวดัความสามารถในการพิสูจน ์
เรื่อง เสน้ขนาน โดยใชเ้วลา 1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยผูว้ิจัยมีการชีแ้จงเก่ียวกับขอ้ตกลงของ 
การทดสอบเป็นระยะเวลา 10 นาที และใหน้กัเรียนท าขอ้สอบเป็นเวลา 40 นาที 

5. ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสจูนก์บัเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้

3. การวิเคราะหข้์อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง เส้นขนาน และแบบวัด

ความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง เสน้ขนาน มาวิเคราะหค์่าสถิติพืน้ฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยน าผลคะแนนของขอ้สอบแตล่ะฉบบัไปเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไวโ้ดยใชก้ารทดสอบ Z (Z-test 
for Population Proportion) และวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องคะแนนของแบบวดัทัง้สองโดยใชก้าร
ทดสอบสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั 
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สรุปผลการวิจัย 
การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสจูน ์เร่ือง เสน้ขนาน ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning 
Model (CLM) สรุปผลได ้ดงันี ้

1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning 
Model (CLM) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน ผ่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของ
นกัเรียนทัง้หมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  The Constructivist Learning 
Model (CLM) มีความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง เสน้ขนาน ผ่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไป
ของนกัเรียนทัง้หมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  The Constructivist Learning 
Model (CLM) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจนส์ัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจน ์เร่ือง เสน้ขนาน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist 
Learning Model (CLM) สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้

1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning 
Model (CLM) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน ผ่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไปของ
นกัเรียนทัง้หมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ทัง้นีเ้น่ืองมาจากประเดน็ตอ่ไปนี ้

1.1 ส  าหรบังานวิจยันีใ้หค้วามส าคญักับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ในแง่ของการ
น าความรู ้เรื่อง เสน้ขนาน ไปประยุกตใ์ชใ้นการแกโ้จทยท่ี์ก าหนด นั่นคือเนน้ปัญหาเก่ียวกับการ
ค านวณขนาดของมมุโดยใชท้ฤษฎีบทของเสน้ขนานและรูปสามเหล่ียม โดยการจดัการเรียนรูต้าม
แนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ มีส่วนช่วยในการท าใหผ้ล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเป็นไปตามเกณฑท่ี์ผูวิ้จยัตัง้ไว ้เน่ืองจากนกัเรียนมีความเขา้ใจใน
ทฤษฎีบทตา่ง ๆ จากการท่ีนกัเรียนจะเป็นผูส้รา้งความรูด้ว้ยตนเองผ่านการจดัการเรียนรูใ้นขัน้ท่ี 1 
ถึง 3 ท่ีนกัเรียนจะไดเ้ขา้ใจถึงท่ีมาของทฤษฎีบทผ่านการลงมือพิสจูน ์ซึ่งจะอภิปรายเพิ่มเติมในขอ้
ท่ี 2 แตใ่นขัน้ท่ี 4 ขัน้ประยกุตใ์ช ้นอกจากท่ีนกัเรียนจะไดฝึ้กพิสจูน ์นกัเรียนยงัจะไดเ้ห็นถึงการน า
ทฤษฎีบทท่ีคน้พบไปประยกุตใ์ชใ้นการค านวณหาขนาดของมมุตา่ง ๆ ซึ่งในขัน้นีค้รูกบันกัเรียนจะ
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ไดอ้ภิปรายรว่มกนัถึงการน าทฤษฎีบทไปใช ้เช่น การท่ีครูยกปัญหาเก่ียวกบัการค านวณขนาดของ
มุม แล้วใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มตัดสินใจว่าสามารถใชท้ฤษฎีบทใดในการแก้ปัญหาไดบ้า้ง และ
ทฤษฎีบทใดเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากโจทยปั์ญหาในเรื่องนีส้ามารถค านวณไดห้ลายวิธี การท่ีครู
และนักเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับแนวคิดในการแก้ปัญหาจึงช่วยท าใหน้ักเรียนเห็นถึงความ
เหมาะสมของการน าทฤษฎีบทแตล่ะทฤษฎีบทไปใช ้ดว้ยกระบวนการนีจ้ะท าใหเ้ม่ือนกัเรียนไปเจอ
ปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน อาทิในแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะท าให้นักเรียนสามารถ
ประยุกตท์ฤษฎีบทไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม นอกจากนีใ้นขัน้ประยุกตใ์ชน้ักเรียนยังไดฝึ้ก  
แก้โจทยปั์ญหาต่าง ๆ ในแบบฝึกหัดท่ีครูมอบหมาย และในตอนทา้ยคาบครูมีแบบทดสอบหลัง
เรียนเพ่ือตรวจสอบว่านกัเรียนเขา้ใจในเนือ้หาท่ีเรียนหรือไม่ ซึ่งครูสามารถน าผลท่ีไดไ้ปปรบัปรุง
การสอน หรือเนน้ในมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนของนกัเรียน เช่น นกัเรียนคิดว่าถา้เสน้ตรงสองเสน้มี
เส้นตัด แล้วมุมแยง้มีขนาดเท่ากันเสมอ ซึ่งเป็นมโนทัศนท่ี์คลาดเคล่ือน เพราะเส้นตรงทั้งสอง
จะตอ้งขนานกันดว้ย มุมแยง้จึงจะมีขนาดเท่ากนั ดว้ยการท่ีครูมีการทดสอบหลงัเรียนจะท าใหค้รู
พบมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือน และสามารถน าไปเป็นประเด็นในการอภิปรายกันกับนกัเรียนในคาบ
ถัดไปได้ ด้วยเหตุนี ้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แบบ The Constructivist 
Learning Model (CLM) ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้จึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนให้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lillian (2010, abstract) ได้ท าการศึกษา
เก่ียวกบัการน าวิธีการเรียนรูแ้บบคอนสตรคัติวิสตม์าใชใ้นการจดัการเรียนรู ้และพบว่าดว้ยขัน้ตอน
การสอนจะท าให้นักเรียนรู้จักขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง มีความเช่ือมั่ นในตนเอง มี
วิจารณญาณ มีความกระตือรือรน้ในการคน้หาความรู ้และมีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากขึน้ 
จึงส่งผลท าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา 
ชุนบุญมา (2551, น. 37-38) ท่ีพบว่าขัน้ตอนการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด  The Constructivist 
Learning Model (CLM) ท าให้นักเรียนเขา้ใจในเนือ้หาอย่างถ่องแท้ เน่ืองจากนักเรียนไดค้น้หา 
และแสวงหาความรูม้าใชแ้กปั้ญหาดว้ยตนเอง นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสใหน้ักเรียนเผชิญปัญหา
และการแกปั้ญหา โดยมีกลุ่มเป็นผูต้รวจสอบและเรียนรูว้ิธีแกปั้ญหาจากกนัและกนั ดว้ยขัน้ตอน
การสอนรูปแบบนีจ้ึงท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิของนักเรียนผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 จ  านวน 26 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 86.67 ของนักเรียนทัง้หมด ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ากิจกรรมท่ีพฒันาขึน้ช่วยพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนใหดี้ยิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัซลัมา ปานากาเซ็ง 
et al. (2561, น. 76-78) ท่ีพบวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด 
The Constructivist Learning Model (CLM) เรื่อง ก าหนดการเชิงเสน้ ร่วมกับโปรแกรม GSP มี
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรส์งูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และมีค่าดชันีประสิทธิผลของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ .6136 เน่ืองจากลักษณะการ
สอนตามแนวคิดนีท้  าใหน้ักเรียนไดค้ิดสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง และไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรูก้ันกับ
เพ่ือน จงึท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในเนือ้หามากย่ิงขึน้ 

1.2 ส  าหรบัเนือ้หา เรื่อง เส้นขนาน นักเรียนเคยเรียนทฤษฎีบทบางทฤษฎีบท
มาแลว้ในระดบัชัน้ประถมศึกษา ซึ่งจะเนน้ในดา้นการค านวณหาขนาดของมุม (สถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี , 2562, น. 43-76) จึงท าให้ครูสามารถเช่ือมโยงด้านการ
ค านวณเขา้สู่เนือ้หาใหม่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ไดง้่ายกว่าดา้นการพิสจูน ์และดว้ยรูปแบบ
การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) ในขัน้ชักชวนจะเอือ้
ใหเ้กิดการเช่ือมโยงความรูก้่อนหนา้ของนกัเรียน น ามาสรา้งเป็นความรูใ้หม ่(Yager, 1991, p. 55) 
จงึท าใหน้กัเรียนซึ่งเคยมีพืน้ฐานดา้นการค านวณเก่ียวกบัเสน้ขนานมาตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศกึษา
สามารถปรบัตวัในเรื่องของโจทยปั์ญหาเก่ียวกับการค านวณขนาดของมุมและสามารถประยุกต์
ความรูไ้ปสูปั่ญหาท่ีซบัซอ้นได ้สง่ผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้

2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning 
Model (CLM) มีความสามารถในการพิสูจน ์เรื่อง เสน้ขนาน ผ่านเกณฑต์ัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไป
ของนกัเรียนทัง้หมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ทัง้นีเ้น่ืองมาจากประเดน็ตอ่ไปนี ้

2.1 การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) 
ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้นกัเรียนเป็นส าคญั โดยกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีจดัขึน้จะท าให้
นกัเรียนเขา้ใจท่ีมาของความรูท่ี้ไดร้บั ท าใหก้ารเรียนรูเ้ป็นสิ่งท่ีมีความหมายกว่าการจดัการเรียนรู้
แบบบรรยาย และนกัเรียนสามารถน าความรูท่ี้คน้พบไปช่วยในการพิสูจนต์่าง ๆ ได ้ซึ่งในแต่ละ
ขัน้ตอนของการจดัการเรียนรูช้ว่ยสง่เสรมิความสามารถในการพิสจูนด์งัตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ชกัชวน เป็นขัน้ท่ีสรา้งแรงจงูใจในการเรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรียน โดยการ
ใช้กิจกรรม หรือการตั้งปัญหาเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด สังเกตสิ่งต่าง ๆ เกิดความสงสัย  
ตัง้ค  าถาม และพิจารณาค าตอบท่ีเป็นไปได ้ นอกจากนีอ้าจเป็นการชีใ้หเ้ห็นถึงความส าคญั และ
ประโยชนข์องเนือ้หาท่ีเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความสนใจตอ้งการท่ีจะเรียนรู ้หรือตอ้งการท่ีจะ
สรา้งขอ้ความคาดการณท์างเรขาคณิต เช่น การน าเขา้สู่บทเรียนโดยการยกปัญหาท่ีไม่สามารถ
แกไ้ขโดยใชค้วามรูก้่อนหนา้ท่ีนกัเรียนมีได ้อาทิการน าเขา้สู่เรื่องเสน้ขนานและมมุแยง้โดยการยก
โจทยปั์ญหาเสน้ขนานท่ีไม่มีมมุภายในท่ีอยู่บนขา้งเดียวกันของเสน้ตดั ท าใหน้กัเรียนซึ่งมีความ รู้
เพียงทฤษฎีบทของเสน้ขนานและมุมภายในท่ีอยู่บนขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัไม่สามารถแกปั้ญหา
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ในข้อนีไ้ด้ จึงเป็นเหตุให้น ามาสู่ข้อสงสัยในการสรา้งทฤษฎีบทเส้นขนานทฤษฎีบทใหม่ ด้วย 
ขัน้ตอนนีจ้ะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงเหตผุลและความจ าเป็นในการสรา้งทฤษฎีบทเสน้ขนานตา่ง ๆ 
ว่าท าไมจึงมีหลายทฤษฎีบท ท าใหน้กัเรียนเกิดแรงจงูใจใฝ่เรียนรู ้และเห็นประโยชนข์องการเรียน
ในเนือ้หาในคาบนัน้มากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gagné (1985, p. 36) ท่ีอธิบายวา่ขัน้
ชกัชวน เป็นขัน้ดึงความสนใจของนักเรียน ท าใหน้ักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน อยากท่ีจะ
เรียนรู ้นอกจากนีย้ังเป็นการเตรียมให้นักเรียนเกิดความพรอ้มในการเช่ือมโยงความรูใ้หม่กับ
ความรูเ้ดมิ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้คน้พบ เป็นขัน้ท่ีใหน้กัเรียนไดส้  ารวจ คน้ควา้ หาเหตผุล เพ่ือสรา้ง
ขอ้ความคาดการณ์ทางเรขาคณิต และพิสูจนข์้อความคาดการณ์นั้นผ่านการท ากิจกรรมและ
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งนักเรียนจะไดอ้อกแบบวิธีการคน้หาความรู ้รว่มกันวางแผน รวบรวมขอ้มูล 
คน้ควา้ขอ้มลู ลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองในการคน้หาค าตอบเพ่ือแกปั้ญหาท่ีสงสยั และน าขอ้คน้พบ
มาอภิปรายร่วมกันในกลุ่มถึงความถูกตอ้งและความสมเหตสุมผลของค าตอบ โดยครูมีบทบาท
เป็นเพียงผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูข้องนักเรียน เช่น หลังจากนักเรียนสรา้งข้อความ
คาดการณเ์ก่ียวกับเสน้ขนานและมุมแยง้แลว้ นกัเรียนลองตรวจสอบขอ้ความคาดการณโ์ดยการ
ยกตวัอย่างกรณีย่อย อาทิก าหนดเสน้ตรงสองเสน้ท่ีมีเสน้ตดัท าใหเ้กิดมุมแยง้มีขนาดเท่ากนัเป็น 
60 องศา นกัเรียนจะตอ้งตรวจสอบวา่เสน้ตรงคูน่ัน้ขนานกนัหรือไม ่โดยใชท้ฤษฎีบทเสน้ขนานและ
มมุภายใน ท าใหน้กัเรียนตอ้งมีการหาขนาดมมุเพิ่มโดยใชค้วามรูเ้รื่องขนาดของมมุตรงเท่ากบั 180 
องศา จึงไดว้่ามุมประชิดของ 60 องศา มีขนาดเป็น 120 องศา ซึ่งสามารถสรุปโดยใชท้ฤษฎีบท
เสน้ขนานและมมุภายในวา่เสน้ตรงสองเสน้นัน้ขนานกนัได ้จากท่ีนกัเรียนไดล้องตรวจสอบในกรณี
เฉพาะ นกัเรียนจะเห็นแนวทางในการเขียนพิสจูนใ์นกรณีทั่วไป (ท่ีก าหนดเพียงว่ามุมแยง้มีขนาด
เท่ากนั ไม่ไดร้ะบุขนาดของมมุ) ว่าแนวทางพิสจูนต์อ้งอาศยัความรูเ้รื่องขนาดของมุมตรง เพ่ือจะ
น าไปสู่การเช่ือมโยงกบัทฤษฎีบทก่อนหนา้ นั่นคือทฤษฎีบทเสน้ขนานและมมุภายใน โดยแนวคดินี ้
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ Craven (2010, pp. 676-681) ซึ่งอธิบายว่าการพิสูจนท์างเรขาคณิต 
หากครูใหน้กัเรียนพิสูจนใ์นกรณีทั่วไปเลย นกัเรียนอาจจะมองไม่เห็นแนวทางในการพิสูจน ์ครูจึง
ควรเริ่มจากกรณีเฉพาะก่อน เช่น มีการก าหนดคา่ตา่ง ๆ เพ่ือใหน้กัเรียนเห็นแนวทางในการพิสูจน ์
ดว้ยเหตนีุใ้นขัน้ท่ี 2 นกัเรียนจะไดค้น้พบวิธีการเขียนพิสจูนผ์่านการท ากิจกรรม นอกจากนีย้งัเป็น
การใหน้กัเรียนไดค้ิดเช่ือมโยงทฤษฎีบทเก่าจนน ามาสูก่ารสรา้งทฤษฎีบทใหม่ ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
ความส าคญัของทฤษฎีบทแต่ละทฤษฎีบทมากยิ่งขึน้ ดว้ยเหตนีุข้ั้นตอนนีจ้ึงเป็นขัน้ตอนส าคญัท่ี
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นักเรียนจะช่วยเพิ่มความสามารถในการพิสูจน์ได้ ทั้งการจัดระบบการคิดในการพิสูจน ์  
การเช่ือมโยงทฤษฎีบทก่อนหนา้ และการเช่ือมโยงทฤษฎีบทในเนือ้หาอ่ืน ๆ ทางเรขาคณิต   

ขัน้ท่ี 3 ขัน้น าเสนอผลการคน้พบและลงขอ้สรุป เป็นขัน้ท่ีนักเรียนน าเสนอ
ความรู ้วิธีการในการไดม้าซึ่งความรู ้การสรา้งขอ้ความคาดการณ ์และแนวทางการพิสจูนข์อ้ความ
คาดการณ์ ท่ีนักเรียนค้นพบจากขั้นท่ี 2 และร่วมกันอภิปรายกับเพ่ือนและครูเพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกตอ้ง โดยครูชีใ้ห้เห็นถึงค าตอบท่ีเหมาะสมและร่วมกันลงข้อสรุปท่ีได้จากการค้นพบ 
จากนัน้ครูเช่ือมโยงความรูท่ี้คน้พบกับความรูเ้ดิมของนกัเรียน เช่น จากในขัน้ท่ี 1 และ 2 นกัเรียน
อาจมีวิธีในการพิสูจนท่ี์แตกต่างกัน อาทิในทฤษฎีบทเส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน 
นกัเรียนบางกลุ่มอาจใชท้ฤษฎีบทเสน้ขนานและมมุภายในพิสูจน ์ในขณะท่ีนกัเรียนบางกลุ่มอาจ
ใชท้ฤษฎีบทเสน้ขนานและมมุแยง้ในการพิสจูน ์ซึ่งในขัน้ท่ี 3 นี ้นกัเรียนจะไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรูก้นั
กบักลุ่มอ่ืน และไดเ้ห็นตวัอย่างท่ีหลากหลาย นอกจากนีใ้นการพิสจูนน์กัเรียนบางกลุม่อาจจะยงัใช้
ภาษาท่ีไม่เป็นทางการ อาทิค  าว่า “มุมภายนอกและมุมภายในท่ีอยู่ตรงขา้มบนขา้งเดียวกันของ
เสน้ตดั” บางกลุ่มอาจใชแ้ค่ “มุมภายนอกและมุมภายใน” ซึ่งครูและนกัเรียนในหอ้งจะไดร้ว่มกัน
อภิปรายวา่สิ่งท่ีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร และเพราะเหตใุดจงึควรใชค้  าแบบนี ้ดว้ยกระบวนการใน
ขัน้ตอนนีจ้ะช่วยปรบัความเขา้ใจในเรื่องการพิสจูนข์องนกัเรียนใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมมากยิ่งขึน้ 
นักเรียนจะไดเ้ห็นทั้งมโนทัศนท่ี์ถูก และมโนทัศนท่ี์คลาดเคล่ือน จนสามารถปรบัมโนทัศนข์อง
ตนเองให้ถูกตอ้ง และเขา้ใจในมโนทัศนน์ั้นมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Savery and 
Duffy (1995, pp. 36-37) ท่ีพบว่าการใหน้กัเรียนไดน้  าเสนอสิ่งท่ีตนเองคน้พบ ไดแ้ลกเปล่ียนและ
สะท้อนความคิดเห็นกับเพ่ือน ท าให้นักเรียนมีโอกาสได้พิ จารณากระบวนการคิดของตนเอง
เปรียบเทียบกบักระบวนการคิดของผูอ่ื้น ซึ่งจะน ามาสู่ขอ้สรุปท่ีเหมาะสมในการท่ีนกัเรียนจะสรา้ง
ความเขา้ใจในเนือ้หานัน้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประยกุตใ์ช ้เป็นขัน้ท่ีใหน้กัเรียนน าความรูท่ี้คน้พบ และความรูเ้ดิม
ไปประยุกตใ์ช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และการพิสูจน์ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ โดย
นกัเรียนจะตอ้งตดัสินใจเพ่ือเลือกใชค้วามรูท่ี้เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ และครูสรุปผลท่ีได้
จากการเรียนรูแ้ละส่งเสริมความคิดเห็นของนักเรียน ให้โอกาสนักเรียนได้ถามค าถามใหม่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับทเรียน ใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนแนวคิดและวิธีการกบัเพ่ือน เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบั
ซึ่งกนัและกนั เชน่ การท่ีครูยกปัญหาใหมท่ี่นกัเรียนไมเ่คยเจอ นกัเรียนตอ้งตดัสินใจเลือกทฤษฎีบท
ท่ีนกัเรียนสรา้งในคาบนีห้รือคาบก่อนหนา้มาใชใ้นการพิสูจน ์โดยครูและนกัเรียนจะมีส่วนรว่มใน
การอภิปรายกันว่าปัญหาท่ีครูก าหนดสามารถท าไดโ้ดยใชว้ิธีใดบา้ง และวิธีไหนเหมาะสมท่ีสุด 
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ดว้ยกระบวนการในขัน้ตอนนีจ้ะช่วยตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน ลดมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือน 
และให้นักเรียนไดฝึ้กฝนการพิสูจนต์่าง ๆ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จิรพรรณ คงเคารพธรรม 
(2553, น. 12) ท่ีพบว่าขั้นประยุกต์ใช้ นักเรียนจะได้น าความรู้ในสิ่งท่ีตนเองค้นพบเก่ียวกับ
หลักการหรือวิธีการมาประยุกตใ์ชใ้นการแก้ปัญหา และฝึกจนเกิดความช านาญ ท าใหน้ักเรียน
เขา้ใจในเนือ้หามากย่ิงขึน้ 

จากทั้ง 4 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist 
Learning Model (CLM) จะเห็นไดว้่าการจดัการเรียนรูใ้นลกัษณะนีจ้ะส่งผลต่อการฝึกการพิสูจน์
อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากสรา้งขอ้ความคาดการณ์ พิสูจนข์้อความคาดการณ์ น าเสนอการ
พิสจูน ์และน าทฤษฎีบทท่ีไดจ้ากการพิสจูนไ์ปใช ้ดว้ยขัน้ตอนตา่ง ๆ เหล่านีจ้ะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
ในระบบของการพิสจูน ์และเขา้ใจทฤษฎีบทมากขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถน าทฤษฎีบทตา่ง ๆ ไปใชไ้ด้
อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ซึ่งแนวทางการจัดกิจกรรมดงักล่าวสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ Dewi 
and Harahap (2016, pp. 79-80) ท่ีพบว่าการจดัการเรียนรูเ้รขาคณิตโดยอาศยัแนวคิดคอนสตรคั
ติวิสตจ์ะช่วยพฒันาความสามารถในการพิสูจนข์องนกัเรียน เน่ืองจากขัน้ตอนในการสรา้งความรู้
ทางคณิตศาสตร ์ซึ่งเริ่มมาจากการสรา้งขอ้ความคาดการณ ์การหาแนวทางการพิสจูน ์การพิสจูน ์
การน าเสนอผลการพิสูจน ์และการน าผลการพิสูจนไ์ปใช ้จะสอดคลอ้งกับแนวการจดัการเรียนรู้
โดยใชแ้นวคดิคอนสตรคัติวิสต ์ดว้ยเหตนีุก้ารสอนโดยใชแ้นวคดินีจ้ะสามารถพฒันาความสามารถ
ในการพิสจูนไ์ด ้และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนานนัท ์สิงหม์ุย้ and วีรยทุธ นิลสระค ู(2560, 
น. 11-12) ท่ีพบว่าการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัติวิสตเ์ป็นการจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์
แบบบูรณาการ และส่งเสริมใหน้กัเรียนลงมือปฏิบตัิจริงจนเกิดความสามารถและทกัษะท่ีติดเป็น
นิสยั นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการใหเ้หตผุล ทัง้การวางแผน รวมทัง้ฝึกทกัษะทางสงัคมดว้ยการท างาน
เป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั ดว้ยกระบวนการนีจ้ะชว่ยพฒันาความสามารถใน
การใหเ้หตผุลของนกัเรียน นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ บริสุทธ์ิธรรม พิมพศ์ิริ (2560, 
น. 239) ท่ีพบว่า การออกแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัติวิสต ์จะช่วยพัฒนา
ความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตรใ์หสู้งขึน้ เน่ืองจากรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้มี
ขัน้ตอนเริ่มจากการกระตุน้ความสนใจของนักเรียน ใหน้ักเรียนไดค้น้พบความรู้ ไดเ้รียนรูอ้ย่าง
หลากหลาย และตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนผ่านการท าแบบฝึกหดั ดว้ยการจดัการเรียนรู้
ในรูปแบบนีจ้ะชว่ยพฒันาใหน้กัเรียนสามารถเขา้ใจการพิสจูน ์และการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์
มากยิ่งขึน้   
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2.2 การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) 
จะใชก้ระบวนการกลุ่มเขา้มาช่วย ท าใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรูก้บัเพ่ือนในกลุ่มก่อนท่ีจะลง
มือเขียนพิสูจน ์และเน่ืองจากผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ ดว้ยรูปแบบนี้
จะเอือ้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรูก้ันในกลุ่ม เน่ืองจากจะตอ้งมีการน าเสนอผลงาน ดงันัน้นั้น
เรียนทัง้หมดในกลุ่มจะตอ้งเขา้ใจงานของกลุ่มตนเองท าใหน้กัเรียนกลุ่มเก่งจะช่วยนกัเรียนกลุ่ม
อ่อนท่ีอยู่ในกลุ่มใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกับเนือ้หา และหลกัในการพิสูจนม์ากยิ่งขึน้ ซึ่งการจดัการ
เรียนรูใ้นลกัษณะนีจ้ะช่วยลดช่องว่างในการเรียนรู ้กล่าวคือการจดัการเรียนรูแ้บบปกติครูอาจไม่
สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่ วถึง ท าให้นักเรียนกลุ่มอ่อนอาจจะเรียนรู้ไม่ทัน แต่เม่ือใช้
กระบวนการกลุ่มแบบคละความสามารถ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะตอ้งช่วยกันท าใหเ้พ่ือนในกลุ่ม
เข้าใจงานของกลุ่มตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Maya and Sumarmo (2011, p. 235) ท่ี
อธิบายว่าการใชก้ระบวนการกลุ่มจะช่วยใหน้กัเรียนมั่นใจในการพิสจูนม์ากขึน้ เน่ืองจากไดพ้ดูคยุ
และตรวจสอบกบัเพ่ือนในกลุ่ม อีกทัง้เม่ือนกัเรียนเกิดขอ้สงสยั นกัเรียนสามารถปรกึษากนัในกลุ่ม 
และช่วยกันออกแบบแนวทางในการพิสจูนไ์ด ้นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ  ณัชฎาภา 
นิมิตรดี and นฐัจิรา บุศยดี์ (2560, น. 4) ท่ีไดใ้ชก้ระบวนการกลุ่มเขา้มาช่วยในการจดัการเรียนรู ้
และพบว่ามีส่วนช่วยในการพฒันาการคิดเชิงเรขาคณิต ซึ่งประกอบไปดว้ยการตระหนกัเก่ียวกับ
รูปรา่ง การใชน้ิยาม การจดัหมวดหมู ่และการพิสจูน ์

2.3 การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) 
ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนท่ีดีใหก้บันกัเรียน โดยเอือ้ใหน้กัเรียนคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง
มากท่ีสดุ นกัเรียนจะมีอิสระในการคิด มีอิสระในการตัง้ค  าถาม มีอิสระในการวางแผนการท างาน
เพ่ือแสวงหาค าตอบ ดว้ยบรรยากาศการเรียนแบบนีจ้ึงเอือ้ต่อการคน้พบความรู ้คน้พบแนวทาง
การพิสจูน ์เพราะนกัเรียนจะไดล้องเขียนพิสจูนด์ว้ยตนเองกบัเพ่ือนในกลุ่มก่อน จากนัน้จึงรว่มกนั
กบัเพ่ือนในหอ้งและครูเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของการเขียนพิสูจน ์นกัเรียนจึงมีอิสระในการ
เขียนพิสจูนม์ากกว่าการจดัการเรียนรูท่ี้ครูสอนเนือ้หาโดยตรง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการสอน
เรขาคณิตของ Van Hiele (1986, p. 24) ท่ีมีขัน้การเรียนรูส้ิ่งใหม่อย่างอิสระ โดยใหเ้วลานกัเรียน
ในการหาทางแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ใหอ้อกแบบชิน้งานท่ีสอดคลอ้งกับความสามารถของตนเอง  
ซึ่งจะเป็นตวัช่วยตรวจสอบความเขา้ใจและช่วยพฒันาความสามารถในการพิสูจนข์องนกัเรียนให้
สูงขึน้ และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Mariotti (2006, pp. 7-8) ท่ีอธิบายว่า ครูส่วนใหญ่ไม่เห็น
ความส าคญัของการสอนการพิสจูนท์างคณิตศาสตร์ ท าใหเ้วลาสอนการพิสจูนค์รูเนน้แตก่ารสอน
แบบบรรยาย ไม่คอ่ยใหน้กัเรียนไดค้ิดอย่างอิสระ เม่ือนกัเรียนเจอปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับการพิสจูน์
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นกัเรียนจึงไม่สามารถท าได ้นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ประวิทย ์การินทร,์ ชนิศวรา 
เลิศอมรพงษ,์ and ทรงชยั อกัษรคิด (2561, น. 8) ท่ีอธิบายวา่การจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคดิคอน
สตรคัติวิสตเ์ป็นการจดัการเรียนรูท่ี้ครูใหอิ้สระทางการปฏิบตัแิละทางความคิดผา่นการท ากิจกรรม
ตา่ง ๆ เชน่ การใชโ้ปรแกรมทางคณิตศาสตรใ์นการส ารวจ สืบเสาะ คาดการณ ์และตรวจสอบ การ
ใหอิ้สระนกัเรียนในการคน้พบความรูจ้ะช่วยพฒันาความสามารถในการใหเ้หตผุลของนกัเรียน ท า
ใหน้กัเรียนสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการพิสจูนไ์ด ้

3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning 
Model (CLM) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการพิสูจนส์ัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี ้เน่ืองมาจากลักษณะของเนื ้อหาเรื่อง  
เสน้ขนาน ทัง้ในดา้นการวดัผลสัมฤทธ์ิและความสามารถในการพิสูจน ์นกัเรียนจะตอ้งเขา้ใจใน
ทฤษฎีบท และสามารถประยุกตใ์ชท้ฤษฎีบทในการแกปั้ญหาได ้แมว้่าการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนจะเนน้การค านวณคา่ตา่ง ๆ แตต่อ้งมีการใชท้ฤษฎีบทเพ่ือน าไปสู่การแกปั้ญหา เช่นเดียวกบั
การเขียนพิสูจนท่ี์ตอ้งมีการใชท้ฤษฎีบทในการช่วยพิสูจน ์ดงันัน้ลกัษณะขอ้สอบทัง้ 2 ฉบบั จึงมี
ลกัษณะเดียวกนั คือ วดัการคิดวิเคราะห ์และการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีบท ซึ่งหลงัจากท่ีนกัเรียนเรียน
เนื ้อหาครบทุกคาบ หากนักเรียนเข้าใจในเนื ้อหา และสามารถน าความรู้หรือทฤษฎีบทไป
ประยุกตใ์ชไ้ด ้จะท าใหส้ามารถท าขอ้สอบทัง้ 2 ฉบบัได ้ดว้ยเหตนีุค้ะแนนของขอ้สอบทัง้ 2 ฉบบั 
จึงมีความสัมพันธ์กันทางบวก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Senk (1985, pp. 318-319) และ 
อลงกรณ ์ตัง้สงวนธรรม et al. (2560, น. 642) ท่ีพบว่าผลสมัฤทธ์ิและความสามารถในการพิสจูน์
ในรายวิชาเรขาคณิตมีความสัมพันธ์กัน การท่ีนักเรียนสามารถเขียนพิสูจนอ์ย่างมีแบบแผนได้ 
แสดงว่านกัเรียนมีความเขา้ใจในเนือ้หาซึ่งจะส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ืองนัน้
ดีขึน้ดว้ย 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะไวด้งันี ้

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1.1 ในการพิสูจนเ์รื่อง เสน้ขนาน ตอ้งอาศยัความรูพื้น้ฐานและประโยคในการ

พิสูจน์จากเรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ดังนั้นควรมีการตรวจสอบความรู้พื ้นฐานเรื่อง  
ความเทา่กนัทกุประการก่อน และหากนกัเรียนมีพืน้ฐานไมดี่ ควรท าการทบทวนเนือ้หาก่อน 
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1.2 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิและความสามารถพิสูจน์มี
ความสมัพันธก์ันทางบวก ดงันัน้การจดัการเรียนรูใ้นเรื่อง เสน้ขนาน ควรใหน้กัเรียนไดฝึ้กพิสูจน์
ทฤษฎีบทตา่ง ๆ ควบคูไ่ปกบัการสอนในดา้นการค านวณทางเรขาคณิต 

1.3 ในการจดักิจกรรมตามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) 
ในขัน้คน้พบครูตอ้งจดักิจกรรมเพ่ือใหน้กัเรียนคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง ดงันัน้ครูจึงควรเตรียมวสัด ุ
อุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกับความรูข้องนักเรียน อาจมีการสาธิตการใชง้านอุปกรณ์ก่อน เน่ืองจาก
นกัเรียนอาจลืมวิธีในการใชอ้ปุกรณ ์เชน่ การใชไ้มโ้ปรแทรกเตอรช์นิดครึ่งวงกลมในการวดัมมุ  

1.4 การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) 
ครูควรมีบทบาทในการกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน ใหน้กัเรียนศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง โดย
ครูควรหมั่นตรวจสอบความรูข้องนกัเรียนอยู่เสมอว่าคน้พบความรูต้ามท่ีครูตอ้งการหรือไม่ และครู
ควรมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตวัส าหรบัการจดัการเรียนรูใ้นแตล่ะคาบ 

1.5 การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) 
ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลายขัน้ตอน ดงันัน้ครูจึงควรจดัสรรเวลาในแตล่ะขัน้ตอนใหดี้ และควรมีการ
วางแผนในกรณีท่ีนักเรียนใช้เวลามากเกินไปในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งว่าจะสามารถปรบัลด
ขัน้ตอนอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งไร 

1.6 ในขั้นการจัดกิจกรรมตามแนวคิด The Constructivist Learning Model 
(CLM) ในตอนแรกครูอาจจะตอ้งชีแ้นะนกัเรียนคอ่นขา้งมาก แตเ่ม่ือนกัเรียนคุน้ชินกบัลกัษณะและ
ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม ครูควรลดบทบาทตนเอง หรือปรบักิจกรรมใหก้ระชับมากขึน้ เช่น บาง
ขัน้ตอนในการส ารวจอาจใหน้กัเรียนคน้ควา้มาก่อนท่ีบา้น แลว้จึงมารว่มกันอภิปรายในประเด็น
ส าคญัท่ีโรงเรียน 

1.7 จากผลการวิจยัชีใ้หเ้ห็นวา่การจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist 
Learning Model (CLM) จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและความสามารถในการพิสูจน์ ดังนั้นครู
สามารถน าแนวคิดหรือกิจกรรมในบางส่วน (อาจไม่น าไปใชท้ัง้หมด) ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสม
กบับรบิทของการจดัการเรียนรูใ้นโรงเรียนได ้

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 จากผลการวิจัยพบว่าตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถในการพิสจูนมี์ความสมัพนัธก์นัทางบวก ดงันัน้จึงควรมีการศกึษาความสมัพนัธข์อง
ตวัแปรตามอ่ืน ๆ วา่สมัพนัธก์นัหรือไม ่อยา่งไร 
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2.2 เน่ืองจากการจัดการเรียน รู้ตามแนวคิด The Constructivist Learning 
Model (CLM) นกัเรียนจะไดค้น้พบความรูด้ว้ยตนเอง ดงันัน้ควรมีการศึกษากับตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น 
ความคงทนของความรู ้ความสามารถดา้นการคดิวิเคราะห ์ความสามารถดา้นการแกปั้ญหา 

2.3 จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย ท า ให้ เห็ น ว่ า ก า รจั ด ก า ร เรี ย น รู้ ต า ม แ น วคิ ด  
The Constructivist Learning Model (CLM) จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและความสามารถในการ
พิสูจน ์จึงควรมีการน าไปทดลองใชก้บัเนือ้หาอ่ืน ๆ ทัง้ในดา้นเรขาคณิต และคณิตศาสตรเ์รื่องอ่ืน 
ๆ ตลอดจนการจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาอ่ืน ๆ 

2.4 ในขั้นการจัดกิจกรรมตามแนวคิด The Constructivist Learning Model 
(CLM) เป็นกิจกรรมท่ีท าใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงเนือ้หาผ่านการลงมือคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง จาก
การจดัท าแผนการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดนี ้ผูว้ิจยัคิดว่าสามารถน าไปสรา้งเป็นชดุกิจกรรมการ
เรียนรู ้บทเรียนออนไลน ์หรือส่ือต่าง ๆ ตามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) 
ได ้ 

2.5 ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  
The Constructivist Learning Model (CLM) กับการจัดการเรียน รู้แบบปกติ  เพ่ื อยืนยันถึ ง
ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist Learning Model (CLM) 
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หนังสือยนืยันการยกเว้นการรับรองคณะกรรมการจริยธรรม 

ส าหรับพจิารณาโครงการวิจัยทีท่ าในมนุษย ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
รายนามผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหค้วามอนุเคราะหใ์นการตรวจสอบความถกูตอ้ง และเหมาะสม

ของเครื่องมือวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู ้เรื่อง เสน้ขนาน จ านวน 10 แผน แบบสมัภาษณ์
พฤติกรรมการสรา้งความรูข้องนกัเรียน แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน และแบบ
วดัความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน มีดงันี ้

1. อาจารยธ์นัวช์นก เตมิเกียรตไิพบลูย ์
    อาจารยก์ลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
    โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ ์ฯ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  
    กรุงเทพมหานคร 
2. อาจารยเ์อนก จนัทรจรูญ 
    อาจารยภ์าควิชาคณิตศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
3. อาจารย ์ดร.ธีรศกัดิ ์ฉลาดการณ ์
    อาจารยภ์าควิชาคณิตศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
การหาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เร่ือง เส้นขนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  94 

การหาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เส้นขนาน 
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน เป็นแบบทดสอบ ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้เพ่ือ

ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด 
The Constructivist Learning Model (CLM) มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเติมค าตอบจ านวน 
10 ขอ้ โดยผูว้ิจยัด าเนินการหาคณุภาพของแบบวดั ดงันี ้

1. วิเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ 
แบบวดั ซึ่งผูว้ิจยัด าเนินการ ดงันี ้

1.1 น าแบบทดสอบท่ีไดไ้ปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของขอ้ค าถาม โดยมีการใหค้ะแนน ดงันี ้

คะแนน +1  หมายถึง ขอ้ค าถามนัน้มีความสอดคลอ้ง 
คะแนน 0     หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ขอ้ค าถามนัน้มีความสอดคลอ้งหรือไม่ 
คะแนน  -1   หมายถึง ขอ้ค าถามนัน้ไมมี่ความสอดคลอ้ง 

1.2 ค  านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแต่ละรายการ แลว้คดัเลือก
รายการท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป โดยใช้สูตรค านวณ คือ (ลว้น สายยศ & อังคณา สายยศ, 
2543, น. 248-249) 

R
IOC

N
=
   

เม่ือ  IOC   แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 
R   แทน ผลรวมของความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

N  แทน จ านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 
ทัง้นีผ้ลการค านวณค่า IOC ของแต่ละรายการ สามารถแสดงไดด้งัตาราง

ตอ่ไปนี ้
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ตาราง 1 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน 

ขอ้ท่ี ผลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ รวม คา่ IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
7 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
8 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
9 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
10 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
11 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
12 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

 
2. หาค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่ นของแบบวัด 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน ดงันี ้
2.1 หาค่าความยาก (p) ในแต่ละขอ้ของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 

เสน้ขนาน โดยใชส้ตูร (ลว้น สายยศ & องัคณา สายยศ, 2543, น. 199-200) 
( )

( )
min

max min

2

2

U LS S NX
p

N X X

+ −
=

−
 

เม่ือ p  แทน คา่ความยาก 

US  แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง 

LS  แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ออ่น 
N  แทน จ านวนผูเ้ขา้สอบของกลุม่เก่งหรือกลุม่ออ่น 

maxX  แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดส้งูสดุ 

minX  แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดต้  ่าสดุ 
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2.2 หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ในแต่ละข้อของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง เสน้ขนาน โดยใชส้ตูร (ลว้น สายยศ & องัคณา สายยศ, 2543, น. 199-200) 

( )max min

U LS S
r

N X X

−
=

−
 

เม่ือ r  แทน  อ านาจจ าแนกขอ้ท่ี i 

US  แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง 

LS  แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ออ่น 
N  แทน จ านวนผูเ้ขา้สอบของกลุม่เก่งหรือกลุม่ออ่น 

maxX  แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดส้งูสดุ 

minX  แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดต้  ่าสดุ 
2.3 หาคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน ดว้ย

วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (  - Coefficient) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ, 
2543, น. 218) 

2

2
1

1

i

t

sn

n s


 
= −  −  



 
เม่ือ     แทน ความเช่ือมั่นของแบบวดั 

n   แทน จ านวนขอ้ของแบบวดั 
2

is  แทน ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะขอ้ 
2

ts   แทน ความแปรปรวนของของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
ทั้งนีผ้ลการค านวณค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ

เช่ือมั่นของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน สามารถแสดงไดด้งันี ้
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ตาราง 2 คา่ความยาก (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง  
เสน้ขนาน 

ขอ้ท่ี คา่ความยาก (p) แปลผล คา่อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 0.35 คอ่นขา้งยาก 0.69 จ าแนกได ้
2 0.68 คอ่นขา้งง่าย 0.38 จ าแนกได ้
3 0.61 คอ่นขา้งง่าย 0.44 จ าแนกได ้
4 0.59 ยากง่ายปานกลาง 0.27 จ าแนกได ้
5 0.63 คอ่นขา้งง่าย 0.27 จ าแนกได ้
6 0.47 ยากง่ายปานกลาง 0.67 จ าแนกได ้
7 0.59 ยากง่ายปานกลาง 0.39 จ าแนกได ้
8 0.55 ยากง่ายปานกลาง 0.47 จ าแนกได ้
9 0.47 ยากง่ายปานกลาง 0.72 จ าแนกได ้
10 0.55 ยากง่ายปานกลาง 0.43 จ าแนกได ้
11 0.45 ยากง่ายปานกลาง 0.19 จ าแนกไมไ่ด ้
12 0.19 ยากมาก 0.84 จ าแนกได ้

 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน ดว้ย

วิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) มีคา่เทา่กบั 0.78 
3. สรุปผลการหาคณุภาพของแบบวดั 

จากการวิเคราะหด์ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยาก (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เสน้ขนาน ผูว้ิจัยไดท้  าการสรุปผลการหา
คณุภาพของแบบวดัไดด้งัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 3 ตารางสรุปผลการหาคณุภาพของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน 

ขอ้ท่ี IOC ความยาก (p) อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 สอดคลอ้ง คอ่นขา้งยาก จ าแนกได ้ คดัเลือก 
2 สอดคลอ้ง คอ่นขา้งง่าย จ าแนกได ้ คดัเลือก 
3 สอดคลอ้ง คอ่นขา้งง่าย จ าแนกได ้ คดัเลือก 
4 สอดคลอ้ง ยากง่ายปานกลาง จ าแนกได ้ คดัเลือก 
5 สอดคลอ้ง คอ่นขา้งง่าย จ าแนกได ้ คดัเลือก 
6 สอดคลอ้ง ยากง่ายปานกลาง จ าแนกได ้ คดัเลือก 
7 สอดคลอ้ง ยากง่ายปานกลาง จ าแนกได ้ คดัเลือก 
8 สอดคลอ้ง ยากง่ายปานกลาง จ าแนกได ้ คดัเลือก 
9 สอดคลอ้ง ยากง่ายปานกลาง จ าแนกได ้ คดัเลือก 
10 สอดคลอ้ง ยากง่ายปานกลาง จ าแนกได ้ คดัเลือก 
11 สอดคลอ้ง ยากง่ายปานกลาง จ าแนกไมไ่ด ้ ไมค่ดัเลือก 
12 สอดคลอ้ง ยากมาก จ าแนกได ้ ไมค่ดัเลือก 

 
จากตาราง ผูว้ิจยัจึงคดัเลือกขอ้สอบจ านวน 10 ขอ้ เพ่ือจดัท าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน เรื่อง เสน้ขนาน ส าหรบัน าไปใชก้บัตวัอยา่ง 
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ภาคผนวก ง 
การหาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการพสูิจน ์

เร่ือง เส้นขนาน 
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การหาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการพสูิจน ์เร่ือง เส้นขนาน 
แบบวดัความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน เป็นแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้เพ่ือ

ตรวจสอบความสามารถในการพิสูจน ์หลงัจากการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด The Constructivist 
Learning Model (CLM) มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเติมค าตอบจ านวน 4 ขอ้ใหญ่ โดยผูว้ิจยั
ด  าเนินการหาคณุภาพของแบบวดั ดงันี ้

1. วิเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ 
แบบวดั ซึ่งผูว้ิจยัด าเนินการ ดงันี ้

1.1 น าแบบทดสอบท่ีไดไ้ปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของขอ้ค าถาม โดยมีการใหค้ะแนน ดงันี ้

คะแนน +1  หมายถึง ขอ้ค าถามนัน้มีความสอดคลอ้ง 
คะแนน 0     หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ขอ้ค าถามนัน้มีความสอดคลอ้งหรือไม่ 
คะแนน  -1   หมายถึง ขอ้ค าถามนัน้ไมมี่ความสอดคลอ้ง 

1.2 ค  านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแต่ละรายการ แลว้คดัเลือก
รายการท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป โดยใช้สูตรค านวณ คือ (ลว้น สายยศ & อังคณา สายยศ, 
2543, น. 248-249) 

R
IOC

N
=
   

เม่ือ  IOC   แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 
R   แทน ผลรวมของความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

N  แทน จ านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 
ทัง้นีผ้ลการค านวณค่า IOC ของแต่ละรายการ สามารถแสดงไดด้งัตาราง

ตอ่ไปนี ้
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ตาราง 4 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน 

ขอ้ท่ี ผลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ รวม คา่ IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
5 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
6 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 

 
2. หาค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่ นของแบบวัด

ความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน ดงันี ้
2.1 หาคา่ความยาก (p) ในแตล่ะขอ้ของแบบวดัความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง 

เสน้ขนาน โดยใชส้ตูร (ลว้น สายยศ & องัคณา สายยศ, 2543, น. 199-200) 
( )

( )
min

max min

2

2

U LS S NX
p

N X X

+ −
=

−
 

เม่ือ p  แทน คา่ความยาก 

US  แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง 

LS  แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ออ่น 
N  แทน จ านวนผูเ้ขา้สอบของกลุม่เก่งหรือกลุม่ออ่น 

maxX  แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดส้งูสดุ 

minX  แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดต้  ่าสดุ 
2.2 หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ในแตล่ะขอ้ของแบบวดัความสามารถในการพิสูจน ์

เรื่อง เสน้ขนาน โดยใชส้ตูร (ลว้น สายยศ & องัคณา สายยศ, 2543, น. 199-200) 

( )max min

U LS S
r

N X X

−
=

−
 

เม่ือ r  แทน  อ านาจจ าแนก 

US  แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่เก่ง 

LS  แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ออ่น 
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N  แทน จ านวนผูเ้ขา้สอบของกลุม่เก่งหรือกลุม่ออ่น 

maxX  แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดส้งูสดุ 

minX  แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดต้  ่าสดุ 
2.3 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัความสามารถในการพิสูจน์ เรื่อง เสน้ขนาน 

ดว้ยวิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (  - Coefficient) โดยใชส้ตูร (ลว้น สายยศ & องัคณา สายยศ, 
2543, น. 218) 

2

2
1

1

i

t

sn

n s


 
= −  −  



 
เม่ือ     แทน ความเช่ือมั่นของแบบวดั 

n   แทน จ านวนขอ้ของแบบวดั 
2

is  แทน ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะขอ้ 
2

ts   แทน ความแปรปรวนของของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
ทั้งนีผ้ลการค านวณค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ

เช่ือมั่นของแบบวดัความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน สามารถแสดงไดด้งันี ้

ตาราง 5 คา่ความยาก (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง 
เสน้ขนาน 

ขอ้ท่ี คา่ความยาก (p) แปลผล คา่อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 0.69 คอ่นขา้งง่าย 0.31 จ าแนกได ้
2 0.67 คอ่นขา้งง่าย 0.21 จ าแนกได ้
3 0.47 ยากง่ายปานกลาง 0.67 จ าแนกได ้
4 0.35 คอ่นขา้งยาก 0.69 จ าแนกได ้
5 0.50 ยากง่ายปานกลาง 0.18 จ าแนกไมไ่ด ้
6 0.60 ยากง่ายปานกลาง 0.10 จ าแนกไมไ่ด ้

 
คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัความสามารถในการพิสจูน์ เรื่อง เสน้ขนาน ดว้ย

วิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) มีคา่เทา่กบั 0.85 
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3. สรุปผลการหาคณุภาพของแบบวดั 
จากการวิเคราะหด์ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยาก (p) และค่าอ านาจ

จ าแนก (r) ของแบบวดัผลความสามารถในการพิสจูน์ เรื่อง เสน้ขนาน ผูว้ิจยัไดท้  าการสรุปผลการ
หาคณุภาพของแบบวดัไดด้งัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 6 ตารางสรุปผลการหาคณุภาพของแบบความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน 

ขอ้ท่ี IOC ความยาก (p) อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 สอดคลอ้ง คอ่นขา้งง่าย จ าแนกได ้ คดัเลือก 
2 สอดคลอ้ง คอ่นขา้งง่าย จ าแนกได ้ คดัเลือก 
3 สอดคลอ้ง ยากง่ายปานกลาง จ าแนกได ้ คดัเลือก 
4 สอดคลอ้ง คอ่นขา้งยาก จ าแนกได ้ คดัเลือก 
5 สอดคลอ้ง ยากง่ายปานกลาง จ าแนกไมไ่ด ้ ไมค่ดัเลือก 
6 สอดคลอ้ง ยากง่ายปานกลาง จ าแนกไมไ่ด ้ ไมค่ดัเลือก 

 
จากตาราง ผู้วิจัยจึ งคัด เลือกข้อสอบ จ านวน  4 ข้อ  เพ่ื อจัดท าแบบวัด

ความสามารถในการพิสจูน ์เรื่อง เสน้ขนาน ส าหรบัน าไปใชก้บัตวัอยา่ง 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 
    รายวิชา         คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
    หน่วยการเรียนรู้  เส้นขนาน 
    หัวข้อเร่ือง          เส้นขนานและมุมภายใน (1) 
    ปีการศึกษา          2562  ภาคเรียนที ่2  เวลา 50 นาท ี
 
1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร ์: เพือ่ให้นักเรียนสามารถ 
1.1.1 อธิบายสมบตัขิองเสน้ขนานและมมุภายในได ้
1.1.2 น าสมบตัขิองเสน้ขนานและมมุภายในไปใชแ้กโ้จทยปั์ญหาท่ีเก่ียวขอ้งได ้

1.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์: เพือ่ให้นักเรียนสามารถ 
1.2.1 สรา้งขอ้ความคาดการณเ์ก่ียวกบัความสมัพนัธข์องเสน้ขนานและมมุภายในได ้

1.3 ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค ์: เพือ่ให้นักเรียน 
1.3.1 มีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
1.3.2 มีความรบัผิดชอบในการท างานท่ีมอบหมาย 

 
2.  สาระการเรียนรู้  

เส้นขนานและมุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปถา้เสน้ตรง EF เป็นเสน้ตดั 
เราจะเรียก ˆ ˆ,AEF CFE   วา่เป็น มุมภายในทีอ่ยู่บนข้างเดยีวกันของเส้นตัด 
นอกจากนี ้ ˆ ˆ,BEF DFE   เป็น มุมภายในทีอ่ยู่บนข้างเดยีวกันของเส้นตัด ดว้ย 
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สมบัตขิองเส้นขนานและมุมภายใน 
1. ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วขนาดของมุมภายในท่ีอยู่บน  

ขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัรวมกนัเทา่กบั 180 องศา 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูป 
สิ่งท่ีก าหนด       / /AB CD  
ผลท่ีไดจ้ากสมบตัขิอ้ท่ี 1   ˆ ˆ 180BEF DFE+ =  และ ˆ ˆ 180AEF CFE+ =  

 
2. ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่ งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ ง ท าให้ขนาดของมุมภายในท่ีอยู่บน  

ขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัรวมกนัเทา่กบั 180 องศา แลว้เสน้ตรงคูน่ัน้ขนานกนั 
 
 
 
 
 
 

จากรูป  
สิ่งท่ีก าหนด   ˆ ˆ 180BEF DFE+ =  หรือ ˆ ˆ 180AEF CFE+ =  
ผลท่ีไดจ้ากสมบตัขิอ้ท่ี 2 / /AB CD  

 
ถา้เขียนทฤษฎีบทดงักลา่วในรูปของประโยค “ก็ตอ่เม่ือ” จะไดว้า่ 

“เม่ือเสน้ตรงเสน้หนึ่งตดัเสน้ตรงคูห่นึ่ง เสน้ตรงคูน่ัน้ขนานกนั ก็ตอ่เม่ือ ขนาด
ของมมุภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัรวมกนัเทา่กบั 180 องศา” 
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ตัวอย่างที ่1  AB   และ CD  ในแตล่ะขอ้ขนานกนัหรือไม ่เพราะเหตใุด 
1)      v             2)  
 
 
 
 
 
 
วิธีท า 1) AB // CD   
    เพราะว่า ขนาดของมุมภายในท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ  
124 + 56 = 180 องศา 
 
 2) ABและ CD  ไมข่นานกนั 
    เพราะว่า ขนาดของมุมภายในท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ  
 94 + 90 = 184 องศา ซึ่งไมเ่ทา่กบั 180 องศา  
 
ตัวอย่างที ่2  ก าหนด AB   // CD  จงหาคา่ของ x ในแตล่ะขอ้ 
1)       2)  
 
 

 

 

 

วิธีท า 1) เน่ืองจาก AB // CD  จะได ้ x + 136 = 180   
(ขนาดของมมุภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัรวมกนัเทา่กบั 180 องศา) 

      นั่นคือ        x =  180 – 136 
     ดงันัน้           x =  44 
    ตอบ 44 
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 2) เน่ืองจาก AB // CD  จะได ้ (x + 10) +  72 = 180  
(ขนาดของมมุภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัรวมกนัเทา่กบั 180 องศา) 

     นั่นคือ       x + 82 =  180 
                             x =  180 – 82 
     ดงันัน้                x =  98      
    ตอบ 98 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

3.1 แผน่กระดาษรูปทองค า 
3.2 แผ่นกระดาษรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ ได้แก่ รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  

รูปส่ีเหล่ียมคางหมู รูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน รูปส่ีเหล่ียมรูปว่าว และ  
รูปส่ีเหล่ียมดา้นไมเ่ทา่ (ในแตล่ะรูปจะมีเขียนระบชุนิดของรูปส่ีเหล่ียม) 

3.3 ไมบ้รรทดั 
3.4 ไมโ้ปรแทรกเตอรช์นิดครึง่วงกลม 
3.5 ใบกิจกรรม เรื่อง เศรษฐีจรงิหรือเศรษฐีเก๊ (ส าหรบันกัเรียนแตล่ะกลุม่) 
3.6 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เสน้ขนานและมุมภายใน 1 (ส าหรบันักเรียนแต่ละ

คน) 
3.7 ใบตรวจสอบความรู ้เรื่อง เสน้ขนานและมมุภายใน 1 (ส าหรบันกัเรียนแตล่ะคน) 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 ข้ันชักชวน 
ขัน้นีใ้ชเ้วลาประมาณ 5 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

4.1.1 ครูใช้ค  าถามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียนว่า “ในรูปเรขาคณิต นักเรียนเห็น 
เส้นขนานในรูปใดบ้าง” (แนวค าตอบ  : รูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  
รูปส่ีเหล่ียมคางหม ูรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ รูปส่ีเหล่ียมจตัรุสั) 

4.1.2 ครูวาดรูปส่ีเหล่ียมท่ีมีลกัษณะคลา้ยรูปส่ีเหล่ียมคางหมบูนกระดานและใช้
ชดุค าถามดงันี ้ 

- จากรูปท่ีครูวาด นกัเรียนคดิวา่เป็นรูปเรขาคณิตชนิดใด  
  (แนวค าตอบ : รูปส่ีเหล่ียมคางหม)ู 
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- เพราะเหตใุดนกัเรียนจงึคดิวา่เป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู 
  (แนวค าตอบ : มีดา้นขนานกนั 1 คู)่ 
- นกัเรียนทราบไดอ้ยา่งไรวา่ดา้น 1 คูนี่ ้ขนานกนัจรงิ  

4.1.3 ครูอธิบายว่า “ในคาบก่อนหนา้ ครูไดเ้กริ่นไวแ้ลว้มาในระดบัมัธยมศึกษา 
จะอาศยัการตรวจสอบการขนานกนัโดยใชเ้สน้ตดั” จากนัน้ครูใชช้ดุค าถามดงันี ้

- จากรูปส่ีเหล่ียมคางหมูนักเรียนคิดว่าเส้นใดเป็นเส้นตัด (ครูสุ่มนักเรียน
ออกมาชีเ้สน้ตดั) 

 - นักเรียนคิดว่าถ้าเราพิจารณาเสน้ตดัหนึ่งในรูปนี ้มุมอะไรบา้งท่ีเกิดจาก
เสน้ตดันี ้(แนวค าตอบ : มมุภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเสน้ตดั) 

- นักเรียนคิดว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันแล้วมุมภายในท่ีอยู่บน 
ขา้งเดียวกันของเสน้ตดัจะมีความสมัพนัธก์ันหรือไม่ อย่างไร (เป็นค าถามท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 
เพ่ือน าเขา้สูบ่ทเรียน) 

4.1.4 ครูอธิบายว่า “ในคาบเรียนนี ้เราจะมาสังเกตสมบัติในการตรวจสอบ 
เสน้ขนาน และสมบตัท่ีิไดจ้ากเสน้ขนานซึ่งแตกตา่งจากท่ีนกัเรียนเรียนมาในระดบัชัน้ประถมศกึษา
กนั”  

 
4.2 ข้ันค้นพบ 

ขัน้นีใ้ชเ้วลาประมาณ 15 นาที  โดยครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรม “เศรษฐีจรงิหรือเศรษฐี
เก๊” ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

4.2.1 ครูใชค้  าถามเพ่ือน าเขา้สู่กิจกรรมว่า “ใครอยากเป็นเศรษฐี” (ซึ่งค  าพดูจาก
ภาพยนตรด์งัท่ีนกัเรียนนา่จะรูจ้กั โดยนกัเรียนควรตอบวา่ “ฉนันะสิ ฉนันะสิ”) 

4.2.2 ครูอธิบายว่า “ในคาบเรียนนีเ้ราจะมาดูกันว่าในห้องเราใครจะได้เป็น
เศรษฐีผา่นกิจกรรมเศรษฐีจรงิหรือเศรษฐีเก๊” โดยครูอธิบายกิจกรรม ดงันี ้ 

- ครูใหน้กัเรียนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 5 คน เพ่ือท ากิจกรรม 
- ครูอธิบายว่า “แต่ละกลุ่มจะมีแผ่นกระดาษรูปทองค า” (ครูยกตวัอย่างให้

นกัเรียนด)ู 
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- ครูใชค้  าถามวา่ “แผน่กระดาษรูปทองค า มีลกัษณะอยา่งไร”  
  (แนวค าตอบ : เป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหม)ู    
- ครูใชค้  าถามวา่ “นกัเรียนทราบไดอ้ยา่งไร วา่เป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมจูรงิ” 
- ครูอธิบายว่า “ทองค าท่ีครูแจกไป มีทัง้ทองปลอมและทองจรงิ โดยทองจริง

จะมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู นักเรียนจะต้องตรวจสอบว่าทองท่ีกลุ่มนักเรียนได้เป็น  
รูปส่ีเหล่ียมคางหมจูริงหรือไม่ กลุ่มไหนท่ีไดท้องจริงจะเป็นเศรษฐีจริง ส่วนกลุ่มท่ีไดท้องปลอมจะ
เป็นเศรษฐีเก๊” 

- ครูใชค้  าถามว่า “ถา้นกัเรียนตอ้งการตรวจสอบว่ารูปใดเป็นรูปส่ีเหล่ียมคาง
หมจูะตอ้งตรวจสอบอะไร” (แนวค าตอบ : มีดา้นขนานกนัเพียงคูเ่ดียว) 

- ครูอธิบายว่า “นักเรียนจะตอ้งสรา้งขอ้ความคาดการณ์ในการตรวจสอบ 
การขนานกันของเสน้ตรงก่อน โดยครูมีตวัช่วยเป็นรูปส่ีเหล่ียมชนิดตา่ง ๆ ทัง้ท่ีมีดา้นคูข่นาน และ
ไม่มี ให้นักเรียนสังเกตรูปเหล่านีแ้ล้วลองสรา้งขอ้ความคาดการณ์เก่ียวกับเส้นขนาน จากนั้น
ลองใชข้อ้ความคาดการณ์ท่ีได้ในการตรวจสอบทองของกลุ่มนักเรียน” (ครูคาดหวังใหน้ักเรียน
สงัเกตรูปส่ีเหล่ียมท่ีมีดา้นขนานและไม่มีดา้นขนาน แลว้ลองวดัมมุของรูปส่ีเหล่ียมตา่ง ๆ ท่ีแจกให ้
เพ่ือดคูวามสมัพนัธว์า่ถา้รูปส่ีเหล่ียมท่ีมีดา้นขนานแลว้มมุจะมีความสมัพนัธอ์ยา่งไร) 

4.2.3 ครูแจกอุปกรณ์ ไดแ้ก่ กระดาษรูปทองค าแท่ง  กระดาษรูปส่ีเหล่ียมชนิด
ตา่ง ๆ (รูปส่ีเหล่ียมจตัรุสั รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ รูปส่ีเหล่ียมคางหม ูรูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน รูปส่ีเหล่ียม
ขนมเปียกปูน รูปส่ีเหล่ียมรูปว่าว และรูปส่ีเหล่ียมดา้นไม่เท่า) ไมบ้รรทัด ไมโ้ปรแทรกเตอรช์นิด 
ครึง่วงกลม และใบกิจกรรม โดยครูชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ “ใหน้กัเรียนตอบค าถามลงในใบกิจกรรมท่ีแจก
ให ้และครูจะใหเ้วลาท า 10 นาที หลงัจากนัน้ครูจะสุม่บางกลุม่ออกมาน าเสนอ” 

4.2.4 ครูใหเ้วลานักเรียนท ากิจกรรม 10 นาที ระหว่างท ากิจกรรม ครูเดินดตูาม
กลุ่มต่าง ๆ หากนกัเรียนไม่สามารถสรา้งขอ้ความคาดการณไ์ด ้ครูลองใหน้กัเรียนหาเสน้ตดัและ
สงัเกตมมุท่ีเกิดขึน้จากเสน้ตดั 
 

4.3 ข้ันน าเสนอผลการค้นพบและลงข้อสรุป 
ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

4.3.1 ครูสุ่มนักเรียน 2 กลุ่มออกมาน าเสนอผลการท ากิจกรรม และครูใช้ชุด
ค าถาม ดงันี ้
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- จากท่ีเพ่ือนทัง้ 2 กลุ่ม น าเสนอ มีนักเรียนกลุ่มใดบา้งท่ีมีแนวคิดต่างจาก
เพ่ือน (ครูและนกัเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับขอ้คาดการณ ์และการพิสูจน ์โดยครูชีใ้หเ้ห็นการ
พิสจูนท่ี์เป็นทางการมากขึน้ [ทัง้ในดา้นภาษาและสญัลกัษณ]์) 

- จากกิจกรรม “เศรษฐีจรงิหรือเศรษฐีเก๊” นกัเรียนไดร้บัความรูอ้ะไรบา้ง 
  (แนวค าตอบ : การตรวจสอบว่าเสน้ตรง 2 เสน้ ท่ีมีเสน้ตดั จะขนานกนัเม่ือ

ขนาดของมมุภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัรวมกนัเทา่กบั 180 องศา)   
4.3.2 ครูใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่สรุปว่ากลุ่มของตนเองเป็นเศรษฐีจรงิหรือเศรษฐีเก๊ 

จากนั้นครูให้แต่ละกลุ่มสลับกับเพ่ือนกลุ่มอ่ืน เพ่ือเปล่ียนกันตรวจสอบว่าเพ่ือนตรวจสอบถูก
หรือไม ่

4.3.3 ครูใชค้  าถามว่า “จากการท่ีนักเรียนตรวจสอบกระดาษรูปส่ีเหล่ียมต่าง ๆ 
ในตอนแรก นักเรียนไดค้วามรูอ้ะไรเก่ียวกับเรื่องเสน้ขนาน” (ครูลองใหน้ักเรียนใชป้ระโยคในรูป 
ถา้…แลว้… ในการสรุปเป็นหลกัการ) 

(แนวค าตอบ : ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วขนาดของมุม
ภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัรวมกนัเทา่กบั 180 องศา) 

(ในกรณี ท่ีนัก เรียนสรุปในรูปประโยคถ้า…แล้ว… ไม่ ได้ ค รูใช้ค  าถามว่า  
“ถา้เสน้ตรงสองเสน้ขนานกนัและมีเสน้ตดั แลว้นกัเรียนคิดว่ามุมภายในท่ีอยู่บนขา้งเดียวกนัของ
เสน้ตดัมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร”) 

4.3.4 ครูใชค้  าถามว่า “ในตอนท่ีนกัเรียนน าหลกัการนี ้ไปตรวจสอบเสน้ขนานใน
ทอง นักเรียนไดค้วามรูอ้ะไรเก่ียวกับเรื่องเสน้ขนาน” (ครูลองใหน้ักเรียนใชป้ระโยคในรูป ถ้า…
แลว้… ในการสรุปเป็นหลกัการ) 

(แนวค าตอบ : ถา้เสน้ตรงเสน้หนึ่งตดัเสน้ตรงคูห่นึ่ง ท าใหข้นาดของมุมภายในท่ี
อยูบ่นขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัรวมกนัเทา่กบั 180 องศา แลว้เสน้ตรงคูน่ัน้จะขนานกนั) 

(ในกรณี ท่ีนัก เรียนสรุปในรูปประโยคถ้า…แล้ว… ไม่ ได้ ค รูใช้ค  าถามว่า  
“ถา้เสน้ตรงเสน้หนึ่งตดัเสน้ตรงคู่หนึ่งท าใหข้นาดของมุมภายในทีอยู่บนขา้งเดียวกันของเสน้ตดั
รวมกนัเทา่กบั 180 องศา นกัเรียนคดิวา่เสน้ตรงคูน่ัน้ขนานกนัหรือไม่”) 

4.3.5 ครูใหน้ักเรียนสังเกตค าตอบในทัง้ 2 ขอ้ และชีใ้หเ้ห็นว่าแต่ละขอ้เป็นบท
กลบัอีกขอ้ จากนัน้ครูใชค้  าถามว่า “หากเราจะน าหลกัการทัง้ 2 ขอ้ มาสรุปเป็นสมบตัิ 1 ขอ้ ของ
เสน้ขนาน สามารถเปล่ียนเป็นประโยคใดได”้ 
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(แนวค าตอบ : เม่ือเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน  
ก็ตอ่เม่ือ ขนาดของมมุภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัเทา่กบั 180 องศา) 

4.3.6 ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนเรื่องเสน้ขนานและมมุภายใน (1) จากนัน้
ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปสมบตัิของเสน้ขนานและมมุภายใน โดยครูขยายรูปเป็นเสน้ตรงสองเสน้
ท่ีมีเสน้ตดั และสรุปเป็นสมบตัขิองเสน้ขนานท่ีใชภ้าษาท่ีเป็นทางการ 
 

4.4 ข้ันประยุกตใ์ช้ 
ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

4.4.1 ครูยกตัวอย่างท่ี 1 เพ่ือให้นักเรียนเห็นการน าสมบัติของเส้นขนานและ 
มมุภายในไปประยกุตใ์ชใ้นการตรวจสอบว่าเสน้ตรง 2 เสน้ท่ีก าหนดให ้ขนานกนัหรือไม ่โดยใชก้าร
ถามตอบประกอบการอธิบาย ดงันี ้

- จากตัวอย่างนี ้นักเรียนใช้สมบัติใดในการตรวจสอบการขนานกันของ
เสน้ตรง (แนวค าตอบ : ถา้เสน้ตรงเสน้หนึ่งตดัเสน้ตรงคูห่นึ่ง ท าใหข้นาดของมมุภายในท่ีอยูบ่นขา้ง
เดียวกนัของเสน้ตดัรวมกนัเทา่กบั 180 องศา แลว้เสน้ตรงคูน่ัน้จะขนานกนั) 

- ครูใหเ้วลานกัเรียนคดิ 1 นาที จากนัน้ครูสุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน แลว้จึง
รว่มกนัแสดงวิธีท าในตวัอยา่งท่ี 1 

4.4.2 ครูยกตัวอย่างท่ี 2 เพ่ือให้นักเรียนเห็นการน าสมบัติของเส้นขนานและ 
มมุภายในไปใชใ้นการหามมุตา่ง ๆ โดยใชก้ารถามตอบประกอบการอธิบาย ดงันี ้

- จากตัวอย่างนี ้นักเรียนใช้สมบัติใดในการตรวจสอบการขนานกันของ
เสน้ตรง (แนวค าตอบ : ถา้เสน้ตรงสองเสน้ขนานกนัและมีเสน้ตดั แลว้ขนาดของมมุภายในท่ีอยู่บน
ขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัรวมกนัเทา่กบั 180 องศา) 

- ครูใหเ้วลานกัเรียนคดิ 2 นาที จากนัน้ครูสุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน แลว้จึง
รว่มกนัแสดงวิธีท าในตวัอยา่งท่ี 2 

- ครูใชค้  าถามเพ่ือตรวจสอบมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนเก่ียวกับมุมภายในของ
เส้นตัด ว่า “ถ้ามีเส้นตรง 2 เสน้ และมีเสน้ตัด แลว้ขนาดของมุมภายในอยู่บนข้างเดียวกันของ 
เสน้ตดัรวมกนัเท่ากบั 180 องศา นกัเรียนคิดว่าประโยคนีจ้ริงหรือไม่ (แนวค าตอบ : ไม่จริง เพราะ 
เสน้ตรง 2 เสน้นัน้ ตอ้งขนานกนั ถึงจะสอดคลอ้งกบัสมบตัิ) โดยครูเนน้ย า้ในประเดน็นีว้่า “เสน้ตรง 
2 เสน้ นัน้ตอ้งขนานกนัก่อน ถึงจะน าสมบตัเิสน้ขนานและมมุภายในไปใชไ้ด”้ 
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4.4.3 ครูตั้งค  าถามเพ่ือให้นัก เรียนคิดว่า “นัก เรียนคิดว่า  มุม อ่ืน ๆ จะมี
ความสมัพนัธห์รือไม่”  

4.4.4 ครูแจกใบตรวจสอบความรู ้เรื่อง เสน้ขนานและมมุภายใน (1) และใหเ้วลา
นักเรียนในการท า 5 นาที จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบ และสรุปสมบัติของ  
เสน้ขนานและมมุภายใน 

 
5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้การวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้นคาบนี  ้
มีดงันี ้

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่
ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร ์ 
1. อธิบายสมบตัิของเสน้ขนาน
และมมุภายในได ้
 

วิธีวัดผล :    
พิจารณาความถูกตอ้งของ
ค าตอบของนั ก เรี ยน ใน 
ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง 
เส้นขนานและมุมภายใน 
(1) 
   
เคร่ืองมือวัดผล : 
ใบตรวจสอบความรู ้เรื่อง  
เส้นขนานและมุมภายใน 
(1) [ขอ้ 1] 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
คะแนนเตม็ 1 คะแนน 
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
ถา้ นกัเรียน ตอบไดถ้กูตอ้ง   
     จะได ้ คะแนน 1 คะแนน 
ถา้ นกัเรียน ตอบไมถ่กูตอ้ง   
     จะได ้ คะแนน 0 คะแนน 
 
เกณฑก์ารประเมินผล :    
ถา้ นกัเรียน ไดค้ะแนน 
1    คะแนน    ถือวา่ผา่น 

2. น าสมบตัิของเสน้ขนานและ
มุ ม ภ าย ใน ไป ใช้แ ก้ โจ ท ย์
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งได ้

วิธีวัดผล :    
พิจารณาความถูกตอ้งของ
ค าตอบของนั ก เรี ยน ใน 
ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง 
เส้นขนานและมุมภายใน 
(1) 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
คะแนนเตม็ 2 คะแนน 
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
ในแตล่ะขอ้ 
ถา้ นกัเรียน ตอบไดถ้กูตอ้ง   
     จะได ้ คะแนน 1 คะแนน 
ถา้ นกัเรียน ตอบไมถ่กูตอ้ง   
     จะได ้ คะแนน 0 คะแนน 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่
ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร ์
(ตอ่) 
2. น าสมบตัิของเสน้ขนานและ
มุ ม ภ าย ใน ไป ใช้แ ก้ โจ ท ย์
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งได ้(ตอ่) 

เคร่ืองมือวัดผล : 
ใบตรวจสอบความรู ้เรื่อง  
เส้นขนานและมุมภายใน 
(1) [ขอ้ 2 และ 3] 

เกณฑก์ารประเมินผล :    
ถา้ นกัเรียน ไดค้ะแนน 
     ตัง้แต ่1 คะแนนขึน้ไป 
     ถือวา่ผา่น 

ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ์:  
1. สร้างข้อความคาดการณ์
เก่ียวกับความสัมพันธ์ของ 
เสน้ขนานและมมุภายในได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีวัดผล :    
พิจารณาความถูกตอ้งของ
ข้ อ ค ว า ม ค า ด ก า รณ์ ท่ี
นกัเรียนสรา้ง ในใบกิจกรรม 
เรื่อง เศรษฐีจริงหรือเศรษฐี
เก๊ 
 
เคร่ืองมือวัดผล : 
ใบกิจกรรม เรื่อง เศรษฐีจริง
หรือเศรษฐีเก๊ 
 
 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
คะแนนเตม็ 3 คะแนน 
แบง่เป็นคะแนน ดงันี ้
ถา้ นกัเรียน สรา้งขอ้ความ    
     คาดการณไ์ดถ้กูตอ้ง  
     จะได ้ ขอ้ละ 1 คะแนน 
ถา้ นกัเรียน สามารถพิสจูน ์
     ขอ้ความคาดการณไ์ด ้   
     ถกูตอ้ง จะได ้ 2 คะแนน 
 
เกณฑก์ารประเมินผล :    
ถา้ นกัเรียน ไดค้ะแนน 
     ตัง้แต ่ 2 คะแนนขึน้ไป 
     ถือวา่ผา่น 

ด้านคุณลักษณะ 
อันพงึประสงค ์:  
1. มีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม
ในชัน้เรียน 
2.มีความรบัผิดชอบใน 
การท างานท่ีมอบหมาย 

วิธีวัดผล :    
พิจารณาพฤตกิรรมหรือ 
การแสดงออกของนักเรียน
ขณ ะ ต อ บ ค า ถ าม ห รื อ
ท างานท่ีมอบหมาย โดยมี
ครูเป็นผู้สังเกตแล้วบันทึก
ในแบบสังเกตพฤติกรรม
การท างานของนกัเรียน   
  

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ในแตล่ะขอ้ของแบบสงัเกต 
       พฤตกิรรม   
ถา้ นกัเรียน แสดงออก 
     ใหเ้ห็นอยา่งเดน่ชดั  
     จะได ้คะแนน 2 คะแนน 
ถา้ นกัเรียน แสดงออก 
      ใหเ้ห็นเพียงเล็กนอ้ย   
      จะได ้คะแนน 1 คะแนน 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่
ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้านคุณลักษณะ 
อันพงึประสงค ์(ตอ่) :  
1. มีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม
ในชัน้เรียน 
2.มีความรบัผิดชอบใน 
การท างานท่ีมอบหมาย 

เคร่ืองมือวัดผล : 
แบบสงัเกตพฤตกิรรม 
การท างานของนกัเรียน   

เกณฑก์ารให้คะแนน (ตอ่) 
ถา้ นกัเรียน ไมแ่สดงออก 
      เลย จะได ้คะแนน 
      0 คะแนน  
 
เกณฑก์ารประเมินผล :    
ถา้ นกัเรียน ไดค้ะแนน 
     ตัง้แต ่2 คะแนนขึน้ไป   
     ถือวา่ผา่น 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานของนักเรียน 
 
วนัท่ี : __________________________________ เวลา ________________ 
ช่ือกิจกรรม : _________________________________________________________ 
การใหค้ะแนน : ถา้แสดงพฤตกิรรมใหเ้ห็นอยา่งเดน่ชดั จะได ้ คะแนน  2  คะแนน 
 ถา้แสดงพฤตกิรรมใหเ้ห็นเพียงเล็กนอ้ย   จะได ้ คะแนน  1  คะแนน 
 ถา้ไมแ่สดงพฤตกิรรมเลย    จะได ้ คะแนน  0  คะแนน 
 

 
พฤตกิรรมทีต่้องการวัด

และประเมินผล 
นักเรียนคนที ่1-8 

01 02 03 04 05 06 07 08 
01 มีสว่นรว่มในการท า 

กิจกรรมในชัน้เรียน 
        

02 มีความรบัผิดชอบใน 
การท างานท่ีมอบหมาย 

        

 รวมคะแนน         
 

 
พฤตกิรรมทีต่้องการวัด

และประเมินผล 
นักเรียนคนที ่9-15 

9 10 11 12 13 14 15 
01 มีสว่นรว่มในการท า 

กิจกรรมในชัน้เรียน 
       

02 มีความรบัผิดชอบใน 
การท างานท่ีมอบหมาย 

       

 รวมคะแนน        
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6. บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
6.1 ด้านนักเรียน  

(ระบ ุความรู ้/ทกัษะและกระบวนการ/คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนท่ีพบ) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

6.2 ด้านผู้สอน 
(ระบุ ปัญหาหรือผลการจัดการเรียนรู้/ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู้ 

ครัง้ตอ่ไป) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

6.3 ด้านอื่นๆ (ถ้ามี) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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ใบกิจกรรม  เร่ือง เศรษฐีจริงหรือเศรษฐีเก๊ 
 
ค าชีแ้จง :  ใหน้กัเรียนส ารวจรูปส่ีเหล่ียมชนิดตา่ง ๆ ท่ีครูแจก แลว้ออกแบบการส ารวจ 
  เพ่ือน าไปสูก่ารสรา้งขอ้ความคาดการณเ์ก่ียวกบัเสน้ขนาน   
 
วิธีการส ารวจ และผลการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อความคาดการณท์ีไ่ด้จากการส ารวจ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…… 
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รูปภาพประกอบทองค าแท่งของกลุ่มนักเรียน (พร้อมระบุขนาดของมุมภายในทุกมุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากข้อความคาดการณ ์จงให้เหตุผลว่าทองค าแท่งของกลุ่มนักเรียนเป็นทองจริงหรือ 
ทองปลอม (เขียนแสดงการให้เหตุผลโดยละเอียด) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลสรุป กลุ่มนักเรียนเป็นเศรษฐีจริงหรือเศรษฐีเก๊ 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

สมาชิกในกลุ่ม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ช่ือ ……………………………………………………..……. ชัน้ ……………เลขท่ี ……………… 
 

เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เส้นขนานและมุมภายใน (1) 
 
สมบัตขิองเส้นขนานและมุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

สมบตัขิอ้ท่ี 1 
            …………………………………………………………………………………..………… 
            …………………………………………………………………………………..………… 

จากรูป 
สิ่งท่ีก าหนด ……………………………………………………………………………..… 
ผลท่ีไดจ้ากสมบตัขิอ้ท่ี 1 …………………………..……………………………………… 

 
 
 
 
 
 

สมบตัขิอ้ท่ี 2 
            …………………………………………………………………………………..………… 
            …………………………………………………………………………………..………… 

จากรูป 
สิ่งท่ีก าหนด ……………………………………………………………………………..… 
ผลท่ีไดจ้ากสมบตัขิอ้ท่ี 2 …………………………..……………………………………… 
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สรุป   
       ……………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………. 

นั่นคือ 
       ……………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………. 
 
ตัวอย่างที ่1  AB   และ CD  ในแตล่ะขอ้ขนานกนัหรือไม ่เพราะเหตใุด 
1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  122 

2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที ่2  ก าหนด AB   // CD  จงหาคา่ของ x ในแตล่ะขอ้ 
1)  
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2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปเนือ้หา 
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ช่ือ ……………………………………………………..……. ชัน้ ……………เลขท่ี ……………… 
 

ใบตรวจสอบความรู้  เร่ือง เส้นขนานและมุมภายใน (1) 
 
1) จงเขียนสมบตัขิองเสน้ขนานและมมุภายใน (ในรูปประโยค “ก็ตอ่เม่ือ”) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2) จากรูป AB  และ CD  ขนานกนัหรือไม ่(พรอ้มใหเ้หตผุลประกอบค าตอบ) 
           
     …………………………………………………… 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
3) จากรูป ถา้ / /AB CD  จงหาคา่ของ x   
           
     …………………………………………………… 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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ช่ือ ……………………………………………………..……. ชัน้ ……………เลขท่ี ……………… 
 

เฉลยใบตรวจสอบความรู้  เร่ือง เส้นขนานและมุมภายใน (1) 
 
1) จงเขียนสมบตัขิองเสน้ขนานและมมุภายใน (ในรูปประโยค “ก็ตอ่เม่ือ”) 
ตอบ  เม่ือเสน้ตรงเสน้หนึ่งตดัเสน้ตรงคูห่นึ่ง เสน้ตรงคูน่ัน้ขนานกนั ก็ตอ่เม่ือ ขนาดของ 
      มมุภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเสน้ตดั รวมกนัเทา่กบั 180 องศา 
2) จากรูป AB  และ CD  ขนานกนัหรือไม ่(พรอ้มใหเ้หตผุลประกอบค าตอบ) 
           
      ตอบ   ขนานกนั เพราะ ขนาดของมมุภายใน 

            ท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัรวมกนั 
เทา่กบั 108.43 + 71.57 = 180  องศา 

 
 
 
 
3) จากรูป ถา้ / /AB CD  จงหาคา่ของ x   
           
   
 
 
    
วิธีท า       เน่ืองจาก / /AB CD  

จะไดว้า่ (16 + 3x) + (50 – x) = 180   
(ขนาดของมมุภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเสน้ตดัรวมกนัเทา่กบั 180 องศา) 

                      จะได ้      2x + 66 = 180  
                                             2x = 180 – 66 
           2x = 114 
                               ดงันัน้                x = 57       ตอบ   57 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9 
    รายวิชา         คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
    หน่วยการเรียนรู้  เส้นขนาน 
    หัวข้อเร่ือง          เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม (2) 
    ปีการศึกษา          2562  ภาคเรียนที ่2  เวลา 50 นาท ี
 
1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร ์: เพือ่ให้นักเรียนสามารถ 
1.1.1 อธิบายทฤษฎีบทเสน้ขนานและรูปสามเหล่ียมได ้(ความเท่ากันทุกประการ

แบบ มมุ – มมุ – ดา้น) 
1.1.2 น าทฤษฎีบทของเสน้ขนานและรูปสามเหล่ียมไปใชแ้กโ้จทยปั์ญหาท่ีเก่ียวขอ้ง

ได ้
1.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์: เพือ่ให้นักเรียนสามารถ 

1.2.1 สร้างข้อความคาดการณ์ เก่ี ยวกับความสัมพันธ์ของเส้นขนานและ  
รูปสามเหล่ียมและพิสจูนข์อ้ความนัน้ได ้

1.3 ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค ์: เพือ่ให้นักเรียน 
1.3.1 มีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
1.3.2 มีความรบัผิดชอบในการท างานท่ีมอบหมาย 

 
2.  สาระการเรียนรู้  

เราสามารถใชท้ฤษฎีบทเก่ียวกับผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปสามเหล่ียม ใน
การพิสจูนท์ฤษฎีบทอ่ืน ๆ ได ้
 
ตัวอย่าง (ประกอบข้ันน า)  จงพิจารณาวา่รูปสามเหล่ียมสองรูปในแตล่ะขอ้เทา่กนัทกุประการ 
                                            หรือไม ่พรอ้มระบคุวามสมัพนัธท่ี์ใชต้รวจสอบ 
1) 
  
 
  ABC DFE      (ดา้น – มมุ –  ดา้น)  
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2) 
  
 
 
  ABC DEF      (มมุ – ดา้น – มมุ) 
  
3)  
  
 
 
  ABC DEF      (ดา้น – ดา้น – ดา้น) 
 
4)  
 
 
  
  MNO PQR      (ฉาก – ดา้น – ดา้น) 
 
5) (ตวัอยา่งนี ้นกัเรียนยงัไมไ่ดเ้รียนความสมัพนัธนี์ ้ยกตวัอยา่งมาเพ่ือใหน้กัเรียนคดิ และรว่มกนั  
    อภิปรายวา่เทา่กนัทกุประการหรือไม)่ 
  
 
 
 
  
  MNO PQR      (มมุ – มมุ – ดา้น) 
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ทฤษฎีบท 
 ถา้รูปสามเหล่ียมสองรูปมีมุมท่ีมีขนาดเท่ากันสองคู่ และดา้นคู่ท่ีอยู่ตรงขา้มกับมุมคู่ท่ีมี
ขนาดเทา่กนั ยาวเทา่กนัหนึ่งคู ่แลว้รูปสามเหล่ียมสองรูปนัน้เทา่กนัทกุประการ (มมุ – มมุ – ดา้น) 
 
 
 
 
 
ก าหนดให้  ˆ ˆOMN RPQ= , ˆˆMNO PQR=   และ OM RP=    
ต้องการพสูิจนว่์า      MNO PQR    
พสูิจน ์ พิจารณา MNO  และ PQR  

ข้อความ เหตุผล 
1. ˆ ˆOMN RPQ=  1. ก าหนดให ้
2. ˆˆMNO PQR=  2. ก าหนดให ้
3. OM RP=  3. ก าหนดให ้
4. ˆˆ ˆ 180OMN MNO NOM+ + =   4. ขนาดของมุมภายในทั้งสามของรูปสามเหล่ียม

รวมกนัได ้180   
5.  ˆˆ ˆ 180RPQ PQR QRP+ + =  5. ขนาดของมุมภายในทั้งสามของรูปสามเหล่ียม

รวมกนัได ้180  
6. ˆˆ ˆOMN MNO NOM+ + =   

   ˆˆ ˆRPQ PQR QRP+ +  

6. จากขอ้ 3, 4 และสมบตัขิองการเทา่กนั 

7. ˆ ˆNOM QRP=  7. จากขอ้ 1, 2, 6 และสมบตัขิองการเทา่กนั 
8. MNO PQR    8. จากขอ้ 1, 3 และ 7 มีความสมัพนัธแ์บบ  

มมุ – ดา้น – มมุ 
 
 สรุป   MNO PQR    
 น่ันคือ  ถา้รูปสามเหล่ียมสองรูปมีมุมท่ีมีขนาดเท่ากันสองคู่ และดา้นคู่ท่ีอยู่ตรงขา้มกับ
มมุคูท่ี่มีขนาดเทา่กนั ยาวเทา่กนัหนึ่งคู ่แลว้รูปสามเหล่ียมสองรูปนัน้เทา่กนัทกุประการ  
(มมุ – มมุ – ดา้น) 
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ตัวอย่างที ่1 จากรูปก าหนดให ้ / /AB CD   และ AO DO=  จงพิสจูนว์า่ AB DC=   
 
 
 
 
 
ก าหนดให้  / /AB CD  และ AO DO=   
ต้องการพสูิจนว่์า      AB DC=  
พสูิจน ์ พิจารณา ABO  และ DCO  

ข้อความ เหตุผล 
1. / /AB CD  1.ก าหนดให ้
2. AO DO=  2. ก าหนดให ้
3. ˆˆOBA OCD=  3. จากขอ้ 1 ถา้เสน้ตรงสองเสน้ขนานกนัและมีเสน้ตดั  

แลว้มมุแยง้มีขนาดเทา่กนั 
4. ˆ ˆOAB ODC=  4. จากขอ้ 1 ถา้เสน้ตรงสองเสน้ขนานกนัและมีเสน้ตดั  

แลว้มมุแยง้มีขนาดเทา่กนั 
5. ABO DCO    5. จากขอ้ 3, 4, 2 มีความสมัพนัธแ์บบ มมุ – มมุ – ดา้น 
6. AB DC=  6. จากขอ้ 5 ดา้นคูท่ี่สมนยักนัของรูปสามเหล่ียม 

ท่ีเทา่กนัทกุประการจะมีความยาวเทา่กนั 
 
 สรุป  AB DC=  
 
ตัวอย่างที ่2 จงพิสจูนว์า่เสน้สว่นสงูท่ีลากจากจดุยอดลงมายงัฐานของรูปสามเหล่ียมเหล่ียม 

        หนา้จั่วจะแบง่รูปสามเหล่ียมหนา้จั่วเป็นรูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีเทา่กนัทกุประการ 
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ก าหนดให้  ABC  เป็นรูปสามเหล่ียมเหล่ียมหนา้จั่ว และมี AD  เป็นสว่นสงู 
ต้องการพสูิจนว่์า      ABD ACD    
พสูิจน ์ พิจารณา ABD  และ ACD  

ข้อความ เหตุผล 
1. ABC  เป็น รูปสามเห ล่ียม
หนา้จั่ว 

1. ก าหนดให ้

2. ˆ ˆ 90ADB ADC= =  2. ก าหนดให ้ AD  เป็นสว่นสงู 
3. ˆˆABD ACD=  3. จากขอ้ 1 และสมบตัขิองรูปสามเหล่ียมหนา้จั่ว  

มมุท่ีฐานมีขนาดเทา่กนั 
4. AB AC=  4. จากขอ้ 1 และบทนิยามของรูปสามเหล่ียมหนา้จั่ว 
5. ABD ACD    5. จากขอ้ 2, 3, 4 มีความสมัพนัธแ์บบ มมุ – มมุ – ดา้น 

 
 สรุป  ABD ACD     
 น่ันคือ เสน้สว่นสงูท่ีลากจากจดุยอดลงมายงัฐานของรูปสามเหล่ียมเหล่ียมหนา้จั่วจะ 
                        แบง่รูปสามเหล่ียมหนา้จั่วเป็นรูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีเทา่กนัทกุประการ 
 
 จากการพิสูจนใ์นตวัอย่าง 2 สามารถสรุปเป็นสมบตัิของรูปสามเหล่ียมหนา้จั่ว (เพิ่มเติม
จากตอนเรียนเรื่องความเทา่กนัทกุประการ) ดงันี ้
 1. เสน้สว่นสงูท่ีลากจากจดุยอดลงมายงัฐานของรูปสามเหล่ียมเหล่ียมหนา้จั่วจะแบง่ 
รูปสามเหล่ียมหนา้จั่วเป็นรูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีเทา่กนัทกุประการ  
 2. เสน้ส่วนสงูท่ีลากจากจดุยอดลงมายงัฐานของรูปสามเหล่ียมเหล่ียมหนา้จั่วจะแบง่ครึ่ง
ฐาน 
 3. เสน้สว่นสงูท่ีลากจากจดุยอดลงมายงัฐานของรูปสามเหล่ียมเหล่ียมหนา้จั่วจะแบง่ครึง่ 
มมุยอด 
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ตัวอย่างที ่3 จากรูปก าหนดให ้ ˆ ˆˆ ˆ,CAB FDE ACB DFE= =  และ AE DB=  จงพิสจูนว์า่  

      AC DF=   
 
 
 
 
 
ก าหนดให้  ˆ ˆˆ ˆ,CAB FDE ACB DFE= =  และ AE DB=  
ต้องการพสูิจนว่์า      AC DF=  
พสูิจน ์ พิจารณา CBA  และ FED  

ข้อความ เหตุผล 
1. ˆ ˆCAB FDE=   1.ก าหนดให ้
2. ˆ ˆACB DFE=  2. ก าหนดให ้
3. AE DB=  3. ก าหนดให ้
4. EB BE=  4. EB  เป็นดา้นรว่ม 
5. AE EB DB BE+ = +  5. จากขอ้ 3, 4 และสมบตัขิองการเทา่กนั 
6. AB DE=  6. จากขอ้ 5 และสมบตัขิองการเทา่กนั 
7. CBA FED    7. จากขอ้ 2, 1, 6 มีความสมัพนัธแ์บบ มมุ – มมุ – ดา้น 
8. AC DF=  8. จากขอ้ 7 ดา้นคูท่ี่สมนยักนัของรูปสามเหล่ียมท่ีเทา่กนั 

ทกุประการจะมีความยาวเทา่กนั 
 
 สรุป  AC DF=  
 
3. ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

3.1 กระดาษ A 4 
3.2 กรรไกร 
3.3 ใบกิจกรรม เรื่อง เทา่ไมเ่ทา่ (ส าหรบันกัเรียนแตล่ะคน) 
3.4 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เสน้ขนานและรูปสามเหล่ียม (2) 
      (ส าหรบันกัเรียนแตล่ะคน) 
3.5 ใบตรวจสอบความรู ้เรื่อง เสน้ขนานและรูปสามเหล่ียม (ส าหรบันกัเรียนแตล่ะคน) 
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4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 ข้ันชักชวน 

ขัน้นีใ้ชเ้วลาประมาณ 5 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
4.1.1 ครูยกตวัอย่าง (ประกอบขัน้น า) เพ่ือใหน้กัเรียนพิจารณาว่ารูปสามเหล่ียม

แตล่ะรูปเทา่กนัทกุประการหรือไม ่และดว้ยความสมัพนัธแ์บบใด โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
- ครูวาดรูปสามเหล่ียมในแตล่ะขอ้ย่อยบนกระดาน  
- ในขอ้ย่อยท่ี 1-4 ครูใหน้ักเรียนพิจารณาว่ารูปสามเหล่ียมแต่ละรูปเท่ากัน 

ทุกประการหรือไม่ และดว้ยความสัมพันธ์แบบใด (ทัง้ 4 ขอ้ เป็นความสัมพันธ์ท่ีนักเรียนทราบ
มาแลว้จาก เรื่อง ความเทา่กนัทกุประการ) 

- ครูและนักเรียนร่วมกันทบสรุปความสัมพันธ์ท่ีใช้ตรวจสอบความเท่ากัน 
ทกุประการของรูปสามเหล่ียมท่ีนกัเรียนเรียนมาจาก เรื่อง ความเทา่กนัทกุประการ 

- ค รูใช้ค  าถามว่า  “นัก เรียนคิดว่า มี ความสัมพันธ์แบบ อ่ืน  ท่ีท าให้ 
รูปสามเหล่ียมสองรูปเทา่กนัทกุประการหรือไม่” 

- ในขอ้ยอ่ยท่ี 5 ครูใชค้  าถามวา่ “เง่ือนไขท่ีโจทยก์ าหนดมาให ้มีอะไรบา้ง” 
(แนวค าตอบ : รูปสามเหล่ียม 2 รูป มีมมุ 2 มมุ ขนาดเทา่กนั และดา้นท่ีไมไ่ด้

อยูร่ะหวา่ง 2 มมุนัน้มีความยาวเทา่กนั) 
- ครูใชค้  าถามวา่ “จากเง่ือนไขขา้งตน้ ขอ้มลูท่ีใหม้าสามารถใชก้ารใหเ้หตผุล

ท่ีนกัเรียนเรียนมาจาก เรื่อง ความเทา่กนัทกุประการหรือไม”่ 
(แนวค าตอบ : ไมไ่ด ้/ได ้แตต่อ้งหามมุเพิ่ม) 
- ครูใชค้  าถามวา่ “จากเง่ือนขา้งตน้ รูปสามเหล่ียมมีความสมัพนัธแ์บบใด  
(แนวค าตอบ : มมุ – มมุ – ดา้น / ดา้น – มมุ – มมุ) 
- ครูใช้ค  าถามว่า “จากเง่ือนข้างต้น นักเรียนคิดว่าเพียงพอท่ีจะสรุปว่า 

รูปสามเหล่ียมทัง้ 2 รูปเท่ากันทุกประการหรือไม่ อย่างไร” (เพ่ือน าเขา้สู่บทเรียน โดยครูจะยงัไม่
เฉลย) 

4.1.2 ค รูอธิบายว่า “ในคาบเรียนนี ้เราจะมาดูกันว่าความสัมพันธ์แบบ  
มมุ – มมุ – ดา้น จะท าใหรู้ปสามเหล่ียมสองรูปเทา่กนัทกุประการหรือไม ่” 
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4.2 ข้ันค้นพบ 
ขั้นนี ้ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ค รูให้นักเรียนท ากิจกรรม “เท่าไม่ เท่า” ซึ่ งมี

รายละเอียดดงันี ้
4.2.1 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 5 คน จากนั้นครูแจกใบกิจกรรมและ

อธิบายกิจกรรมว่า “ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มสรา้งรูปสามเหล่ียม 2 รูป ท่ีแตกต่างกันลงในกระดาษ 
A4 ท่ีครูแจก โดยใหรู้ปสามเหล่ียมมีมมุขนาด 30 องศา และ 45 องศา และดา้นท่ีไม่อยู่ระหว่างมมุ
ทัง้สองมีความยาว 5 เซนติเมตร โดยครูจะใหเ้วลาในการสรา้ง 3 นาที” จากนัน้ครูใหน้กัเรียนสรา้ง
รูปสามเหล่ียม 3 นาที (ท่ีใหน้กัเรียนสรา้ง 2 รูป เพ่ือจะไดรู้ว้่าความสมัพนัธแ์บบ มุม – มุม – ดา้น 
ไม่ สามารถสลับมุมได ้ดังนัน้รูป 2 รูป ท่ีนักเรียนสรา้งจะไม่เท่ากันทุกประการ แต่จะไปเท่ากัน 
ทกุประการกบักลุม่อ่ืนแทน) 

4.2.2 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอรูปสามเหล่ียมของกลุ่มตนเอง 
และครูใหน้กัเรียนสงัเกตรูปสามเหล่ียมของกลุ่มตนเองและกลุ่มของเพ่ือน จากนัน้ครูและนกัเรียน
รว่มกนัอภิปรายเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียมท่ีสรา้งไดใ้นประเดน็ดงันี ้

- ครูใชค้  าถามว่า “รูปสามเหล่ียม 2 รูป ท่ีนักเรียนสรา้งเท่ากันทุกประการ
หรือไม”่ (แนวค าตอบ : ไมเ่ทา่กนัทกุประการ) [ครูลองน าทัง้ 2 รูปมาทบักนั] 

- ครูสุ่มนักเรียน 1 กลุ่ม และเลือกรูปสามเหล่ียมออกมา 1 รูป แล้วถามว่า 
“กลุ่มอ่ืน ๆ มีใครคิดไดรู้ปท่ีเทา่กนัทกุประการกบัรูปนีห้รือไม่” (ครูสุ่มออกมา 2 กลุ่ม เพ่ือลองน ารูป
มาทบัและดวูา่ทบักนัสนิทหรือไม)่ 

- ครูใชค้  าถามว่า “นกัเรียนคิดว่าความสมัพันธแ์บบ มุม – มุม – ดา้น จะท า
ใหรู้ปสามเหล่ียมสองรูปเทา่กนัทกุประการหรือไม่” (แนวค าตอบ : เทา่กนัทกุประการ) 

- ครูอธิบายว่า “เราจะมาร่วมพิสูจนว์่าความสมัพันธ์แบบ มุม – มุม – ดา้น 
นัน้ท าใหรู้ปสามเหล่ียมสองรูปเทา่กนัทกุประการ” 

4.2.3 ครูใหน้ักเรียน 2 กลุ่ม จบัคู่กัน โดยครูแจกใบกิจกรรม และใหน้กัเรียนตดั 
รูปสามเหล่ียมของทั้ง 2 กลุ่ม ท่ีนักเรียนคิดว่าเท่ากันทุกประการ มาติดลงในใบกิจกรรม และ
รว่มกันอภิปรายว่ารูปสามเหล่ียมของทัง้ 2 กลุ่มเท่ากนัทกุประการหรือไม่ พรอ้มใหเ้หตผุล (ท าลง
ในใบกิจกรรม) จากนั้นครูให้แต่ละกลุ่มสรา้งข้อความคาดการณ์เก่ียวกับความสัมพันธ์แบบ  
มมุ – มมุ – ดา้น พรอ้มพิสจูน ์
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4.3 ข้ันน าเสนอผลการค้นพบและลงข้อสรุป 
ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

4.3.1 ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอผลการคน้พบ โดยครูและนักเรียนทัง้หอ้ง
รว่มกนัอภิปรายถึงความถกูตอ้งเหมาะสมของขอ้ความคาดการณ ์และการพิสจูน ์

4.3.2 ครูใชค้  าถามว่า “ในกิจกรรม ครูก าหนดว่าใหส้รา้งดา้นท่ีไม่อยู่ระหว่างมุม
ทัง้สองมีความยาว 5 เซนติเมตร  ถา้ครูเปล่ียนเง่ือนไขเป็นดา้นท่ีอยู่ระหว่างมมุทัง้สองมีความยาว 
5 เซนติเมตร รูป 2 รูปนัน้ยงัเท่ากันทกุประการหรือไม่ อย่างไร ” (แนวค าตอบ : เท่ากนัทุกประการ 
แบบ มมุ – ดา้น – มมุ)  

4.3.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปทฤษฎีบทในการตรวจสอบรูปสามเหล่ียมท่ี
เท่ากันทุกประการ โดยครูให้นักเรียนบอกความสัมพันธ์ท่ีท  าให้รูปสามเหล่ียมสองรูปเท่ากัน  
ทกุประการมาทัง้หมด  

4.3.4 ครูใชค้  าถามวา่ “นกัเรียนคิดว่า มีความสมัพนัธแ์บบอ่ืนอีกหรือไม่” (ครูลอง
ใหน้ักเรียนคิดว่าความสมัพันธแ์บบ มุม – ดา้น – ดา้น และ มุม – มุม – มุม เพียงพอท่ีจะสรุปว่า 
รูปสามเหล่ียมเท่ากันทุกประการหรือไม่ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเก่ีย วกับ
ความสัมพันธ์แบบ มุม – ด้าน – ด้าน และ มุม – มุม – มุม โดยครูสุ่มนักเรียน 2 คน ออกมา 
วาดรูปแสดงความสัมพันธท์ัง้สอง และเปรียบเทียบกันว่าทัง้สองคนวาดรูปไดเ้หมือนกันหรือไม ่
แล้วจึงร่วมกันสรุปว่า ความสัมพันธ์ทั้ง 2 แบบไม่เพียงพอท่ีจะสรุปว่ารูปสามเหล่ียมเท่ากัน 
ทกุประการ) 
 

4.4 ข้ันประยุกตใ์ช้ 
ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

4.4.1 ครูยกตวัอย่างท่ี 1 เพ่ือใหเ้ห็นถึงการน าความสมัพนัธแ์บบ มมุ – มมุ – ดา้น 
ไปใชใ้นการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการ โดยครูใหเ้วลานกัเรียนลองท า 3 นาที จากนัน้ครู
และนกัเรียนรว่มกนัเฉลยค าตอบ จากตัวอย่างนี ้ครูใช้ค  าถามว่า “มีนักเรียนใช้วิธี อ่ืนหรือไม่ ” 
(สามารถใชค้วามสมัพนัธแ์บบ มุม – ดา้น – มมุ ในการพิสูจนไ์ด)้ [ครูสุ่มนกัเรียนคนท่ีท าแตกตา่ง
จากเพ่ือนออกมาน าเสนอแนวคดิ] 

4.4.2 ครูยกตวัอย่างท่ี 2 เพ่ือใหเ้ห็นถึงการน าความสมัพนัธแ์บบ มมุ – มมุ – ดา้น 
ไปใชใ้นการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการ โดยครูและนักเรียนช่วยกันวาดรูปประกอบการ
พิสูจน ์จากนัน้ครูใหเ้วลานักเรียนลองท า 3 นาที และร่วมกันเฉลยค าตอบ จากตวัอย่างนีค้รูและ
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นักเรียนร่วมกันสรุปสมบัติของรูปสามเหล่ียมหน้าจั่วเพิ่มเติมจากท่ีนักเรียนเคยเรียนใน เรื่อง  
ความเทา่กนัทกุประการ 

4.4.3 ครูยกตวัอย่างท่ี 3 เพ่ือใหเ้ห็นถึงการน าความสมัพนัธแ์บบ มมุ – มมุ – ดา้น 
ไปใชใ้นการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการ โดยครูใหเ้วลานกัเรียนลองท า 3 นาที จากนัน้ครู
และนกัเรียนรว่มกนัเฉลยค าตอบ  

4.4.4 ครูแจกใบตรวจสอบความรู ้เรื่อง เสน้ขนานและรูปสามเหล่ียม และใหเ้วลา
นกัเรียนในการท า 3 นาที จากนัน้ครูและนกัเรียนรว่มกนัเฉลยค าตอบ และสรุปทฤษฎีบทเสน้ขนาน
และรูปสามเหล่ียมทัง้ 3 ทฤษฎีบท 
 
5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้การวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้นคาบนี้ 
มีดงันี ้

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่
ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร ์ 
1. อธิบายทฤษฎีบทเสน้ขนาน
และรูปสามเหล่ียมได ้
 

วิธีวัดผล :    
พิจารณาความถูกตอ้งของ
ค าตอบท่ีใชใ้นการใหเ้หตผุล
ของนกัเรียนในใบตรวจสอบ
ความรู ้เรื่อง เสน้ขนานและ
รูปสามเหล่ียม (ขอ้ 1  
เหตผุลขอ้ 6) 
   
เคร่ืองมือวัดผล : 
ใบตรวจสอบความรู ้เรื่อง  
เสน้ขนานและ 
รูปสามเหล่ียม 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
คะแนนเตม็ 1 คะแนน 
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
ถา้ นกัเรียน ตอบไดถ้กูตอ้ง   
     จะได ้ คะแนน 1 คะแนน 
ถา้ นกัเรียน ตอบไมถ่กูตอ้ง   
     จะได ้ คะแนน 0 คะแนน 
 
เกณฑก์ารประเมินผล :    
ถา้ นกัเรียน ไดค้ะแนน 
1    คะแนน    ถือวา่ผา่น 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่
ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร ์
(ตอ่) 
2. น าทฤษฎีบทของเส้นขนาน
และรูปสามเหล่ียมไปใช้แก้
โจทยปั์ญหาท่ีเก่ียวขอ้งได ้

วิธีวัดผล :    
พิจารณาความถูกตอ้งของ
ค าตอบของนกัเรียนใน 
ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง 
เสน้ขนานและ 
รูปสามเหล่ียม 
   
เคร่ืองมือวัดผล : 
ใบตรวจสอบความรู ้เรื่อง  
เสน้ขนานและ 
รูปสามเหล่ียม 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
คะแนนเตม็ 8 คะแนน 
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
ถา้ นกัเรียน ตอบไดถ้กูตอ้ง   
     จะได ้ คะแนน 1 คะแนน 
ถา้ นกัเรียน ตอบไมถ่กูตอ้ง   
     จะได ้ คะแนน 0 คะแนน 
 
เกณฑก์ารประเมินผล :    
ถา้ นกัเรียน ไดค้ะแนนตัง้แต ่
5  คะแนนขึน้ไป  ถือวา่ผา่น 

ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ์:  
1. สร้างข้อความคาดการณ์
เก่ียวกบัความสมัพนัธข์องเสน้
ขนานและรูปสามเหล่ียมและ
พิสจูนข์อ้ความนัน้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีวัดผล :    
พิจารณาความถูกตอ้งของ
ข้ อ ค ว า ม ค า ด ก า รณ์ ท่ี
นกัเรียนสรา้ง ในใบกิจกรรม 
เรื่อง เทา่ไมเ่ทา่ 
 
เคร่ืองมือวัดผล : 
ใบกิจกรรม เรื่อง เทา่ไมเ่ทา่ 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
คะแนนเตม็ 3 คะแนน 
แบง่เป็นคะแนน ดงันี ้
ถา้ นกัเรียน สรา้งขอ้ความ    
     คาดการณไ์ดถ้กูตอ้ง  
     จะได ้ ขอ้ละ 1 คะแนน 
ถา้ นกัเรียน สามารถพิสจูน ์
     ขอ้ความคาดการณไ์ด ้   
     ถกูตอ้ง จะได ้ 2 คะแนน 
 
เกณฑก์ารประเมินผล :    
ถา้ นกัเรียน ไดค้ะแนน 
     ตัง้แต ่ 2 คะแนนขึน้ไป 
     ถือวา่ผา่น 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่
ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้านคุณลักษณะ 
อันพงึประสงค ์:  
1. มีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม
ในชัน้เรียน 
2.มีความรบัผิดชอบใน 
การท างานท่ีมอบหมาย 

วิธีวัดผล :    
พิจารณาพฤตกิรรมหรือ 
การแสดงออกของนักเรียน
ขณ ะ ต อ บ ค า ถ าม ห รื อ
ท างานท่ีมอบหมาย โดยมี
ครูเป็นผู้สังเกตแล้วบันทึก
ในแบบสังเกตพฤติกรรม
การท างานของนกัเรียน   
  
เคร่ืองมือวัดผล : 
แบบสงัเกตพฤตกิรรม 
การท างานของนกัเรียน   

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ในแตล่ะขอ้ของแบบสงัเกต 
       พฤตกิรรม   
ถา้ นกัเรียน แสดงออก 
     ใหเ้ห็นอยา่งเดน่ชดั  
     จะได ้คะแนน 2 คะแนน 
ถา้ นกัเรียน แสดงออก 
      ใหเ้ห็นเพียงเล็กนอ้ย   
      จะได ้คะแนน 1 คะแนน 
ถา้ นกัเรียน ไมแ่สดงออก 
      เลย จะได ้คะแนน 
      0 คะแนน  
 
เกณฑก์ารประเมินผล :    
ถา้ นกัเรียน ไดค้ะแนน 
     ตัง้แต ่2 คะแนนขึน้ไป   
     ถือวา่ผา่น 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานของนักเรียน 
 
วนัท่ี : __________________________________ เวลา ________________ 
ช่ือกิจกรรม : _________________________________________________________ 
การใหค้ะแนน : ถา้แสดงพฤตกิรรมใหเ้ห็นอยา่งเดน่ชดั จะได ้ คะแนน  2  คะแนน 
 ถา้แสดงพฤตกิรรมใหเ้ห็นเพียงเล็กนอ้ย   จะได ้ คะแนน  1  คะแนน 
 ถา้ไมแ่สดงพฤตกิรรมเลย    จะได ้ คะแนน  0  คะแนน 
 

 
พฤตกิรรมทีต่้องการวัด

และประเมินผล 
นักเรียนคนที ่1-8 

01 02 03 04 05 06 07 08 
01 มีสว่นรว่มในการท า 

กิจกรรมในชัน้เรียน 
        

02 มีความรบัผิดชอบใน 
การท างานท่ีมอบหมาย 

        

 รวมคะแนน         
 

 
พฤตกิรรมทีต่้องการวัด

และประเมินผล 
นักเรียนคนที ่9-15 

9 10 11 12 13 14 15 
01 มีสว่นรว่มในการท า 

กิจกรรมในชัน้เรียน 
       

02 มีความรบัผิดชอบใน 
การท างานท่ีมอบหมาย 

       

 รวมคะแนน        
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6. บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
6.1 ด้านนักเรียน  

(ระบ ุความรู ้/ทกัษะและกระบวนการ/คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนท่ีพบ) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

6.2 ด้านผู้สอน 
(ระบุ ปัญหาหรือผลการจัดการเรียนรู้/ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู้ 

ครัง้ตอ่ไป) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

6.3 ด้านอื่นๆ (ถ้ามี) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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เลขท่ีของสมาชิกในกลุม่ …………………………………………………………………………… 
 

ใบกิจกรรม  เร่ือง เท่าไม่เท่า 
 
ค าชีแ้จง :ใหน้กัเรียนน ารูปของกลุม่ตนเองมาติดลงในบรเิวณท่ีก าหนดให ้และตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 

รูปของกลุ่มที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปของกลุ่มที ่2 
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1. นกัเรียนคดิวา่รูปสามเหล่ียมทัง้ 2 รูปเทา่กนัทกุประการหรือไม ่จงอธิบาย พรอ้มใหเ้หตผุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จากกิจกรรม จงสรา้งขอ้ความคาดการณ ์พรอ้มพิสจูน ์
ข้อความคาดการณ ์…………………………………………………………………………… 

รูปประกอบการพิสูจน ์
 
 
 
 
 
 
ก าหนดให้ …………………………………………………………………………… 
ต้องการพสูิจนว่์า …………………………………………………………………………  
พสูิจน ์ ………………………………………………………………………………… 

ข้อความ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 

 

สรุป …………………………………………………………………………………………… 
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ช่ือ ……………………………………………………..……. ชัน้ ……………เลขท่ี ……………… 
 

เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม (2) 
ทฤษฎีบท 
 ถา้รูปสามเหล่ียมสองรูปมีมุมท่ีมีขนาดเท่ากันสองคู่ และดา้นคู่ท่ีอยู่ตรงขา้มกับมุมคู่ท่ีมี
ขนาดเทา่กนั ยาวเทา่กนัหนึ่งคู ่แลว้รูปสามเหล่ียมสองรูปนัน้เทา่กนัทกุประการ (มมุ – มมุ – ดา้น) 
 
 
 
 
ก าหนดให้  ˆ ˆOMN RPQ= , ˆˆMNO PQR=   และ OM RP=    
ต้องการพสูิจนว่์า      MNO PQR    
พสูิจน ์ พิจารณา MNO  และ PQR  

ข้อความ เหตุผล 
1. ˆ ˆOMN RPQ=  1. ก าหนดให ้
2. ˆˆMNO PQR=  2. ก าหนดให ้
3. OM RP=  3. ก าหนดให ้
4. ˆˆ ˆ 180OMN MNO NOM+ + =   4. ขนาดของมุมภายในทั้งสามของรูปสามเหล่ียม

รวมกนัได ้180   
5.  ˆˆ ˆ 180RPQ PQR QRP+ + =  5. ขนาดของมุมภายในทั้งสามของรูปสามเหล่ียม

รวมกนัได ้180  
6. ˆˆ ˆOMN MNO NOM+ + =   

   ˆˆ ˆRPQ PQR QRP+ +  

6. จากขอ้ 3, 4 และสมบตัขิองการเทา่กนั 

7. ˆ ˆNOM QRP=  7. จากขอ้ 1, 2, 6 และสมบตัขิองการเทา่กนั 
8. MNO PQR    8. จากขอ้ 1, 3 และ 7 มีความสมัพนัธแ์บบ  

มมุ – ดา้น – มมุ 
 สรุป   MNO PQR    
 น่ันคือ  ถา้รูปสามเหล่ียมสองรูปมีมุมท่ีมีขนาดเท่ากันสองคู่ และดา้นคู่ท่ีอยู่ตรงขา้มกับ
มมุคูท่ี่มีขนาดเทา่กนั ยาวเทา่กนัหนึ่งคู ่แลว้รูปสามเหล่ียมสองรูปนัน้เทา่กนัทกุประการ  
(มมุ – มมุ – ดา้น) 



  143 

ตัวอย่างที ่1 จากรูปก าหนดให ้ / /AB CD   และ AO DO=  จงพิสจูนว์า่ AB DC=   
 
 
 
 
 
ก าหนดให้ …………………………………………………………………………………….  
ต้องการพสูิจนว่์า ……………………………………………………………………………. 
พสูิจน ์ ……………………………………………………………………………. 

ข้อความ เหตุผล 
1. 
 

1. 

2.  
 

2. 

3.  
 

3. 

4.  
 

4. 

5.  
 

5. 

6. 
  

6. 

 
 
 
 สรุป  ……………………………………………………………………………. 
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ตัวอย่างที ่2 จงพิสจูนว์า่เสน้สว่นสงูท่ีลากจากจดุยอดลงมายงัฐานของรูปสามเหล่ียมเหล่ียม 
        หนา้จั่วจะแบง่รูปสามเหล่ียมหนา้จั่วเป็นรูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีเทา่กนัทกุประการ 

 
ก าหนดให้ …………………………………………………………………………………….  
ต้องการพสูิจนว่์า ……………………………………………………………………………. 
พสูิจน ์ ……………………………………………………………………………. 

ข้อความ เหตุผล 
1. 
 

1. 

2.  
 

2. 

3.  
 

3. 

4.  
 

4. 

5.  
 

5. 

 สรุป  …………………………………………………………………………….  
   ……………………………………………………………………………. 
 จากการพิสจูนใ์นตวัอยา่ง 2 สามารถสรุปเป็นสมบตัขิองรูปสามเหล่ียมหนา้จั่ว  
(เพิ่มเตมิจากตอนเรียนเรื่องความเทา่กนัทกุประการ) ดงันี ้
…………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวอย่างที ่3 จากรูปก าหนดให ้ ˆ ˆˆ ˆ,CAB FDE ACB DFE= =  และ AE DB=  จงพิสจูนว์า่  

      AC DF=   
 
 
 
 
 
ก าหนดให้ …………………………………………………………………………………….  
ต้องการพสูิจนว่์า ……………………………………………………………………………. 
พสูิจน ์ ……………………………………………………………………………. 

ข้อความ เหตุผล 
1. 
 

1. 

2.  
 

2. 

3.  
 

3. 

4.  
 

4. 

5.  
 

5. 

6. 
  

6. 

7. 7. 
 

8. 8. 
 

 
 สรุป  ……………………………………………………………………………. 
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ช่ือ ……………………………………………………..……. ชัน้ ……………เลขท่ี ……………… 
 

ใบตรวจสอบความรู้  เร่ือง เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม 
 
1) จงเตมิการพิสจูนต์อ่ไปนีใ้หส้มบรูณ ์
 ก าหนดให้ ABE  และ DCF  เป็นรูปสามเหล่ียมมมุฉาก  
                    ท่ีมี ˆAEB  และ ˆDFC  เป็นมมุฉาก 
           / /AB DC  , AB DC=  และ 5AE =  หนว่ย 
    ต้องการพสูิจนว่์า 5DF =  หนว่ย 
     พสูิจน ์พิจารณา ABE  และ DCF  
 
 
 
 

ข้อความ เหตุผล 
1. ˆ ˆ 90AEB DFC= =  1. ก าหนดให ้ ˆAEB  และ ˆDFC  เป็นมมุฉาก 
2. / /AB DC  2. ก าหนดให ้
3. AB DC=  3. ก าหนดให ้
4. 5AE =  หนว่ย 4. ก าหนดให ้
5.  
 

5.  

6. 
 

6. 

7, 
 

7. 

8. 
 

8.  

 
  สรุป 5DF =  หนว่ย 
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ช่ือ ……………………………………………………..……. ชัน้ ……………เลขท่ี ……………… 
 

เฉลยใบตรวจสอบความรู้  เร่ือง เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม 
 
1) จงเตมิการพิสจูนต์อ่ไปนีใ้หส้มบรูณ ์
 ก าหนดให้ ABE  และ DCF  เป็นรูปสามเหล่ียมมมุฉาก  
                    ท่ีมี ˆAEB  และ ˆDFC  เป็นมมุฉาก 
           / /AB DC  , AB DC=  และ 5AE =  หนว่ย 
    ต้องการพสูิจนว่์า 5DF =  หนว่ย 
     พสูิจน ์พิจารณา ABE  และ DCF  
 
 
 
 

ข้อความ เหตุผล 
1. ˆ ˆ 90AEB DFC= =  1. ก าหนดให ้ ˆAEB  และ ˆDFC  เป็นมมุฉาก 
2. / /AB DC  2. ก าหนดให ้
3. AB DC=  3. ก าหนดให ้
4. 5AE =  หนว่ย 4. ก าหนดให ้
5. ˆˆEBA FCD=  
 

5. จากขอ้ 2 ถา้เสน้ตรงสองเสน้ขนานกนัและมีเสน้ตดั  
แลว้มมุแยง้มีขนาดเทา่กนั 

6. ABE DCF     
 

6. จากขอ้ 1, 5, 3 มีความสมัพนัธแ์บบ มมุ – มมุ – ดา้น 

7, AE DF=  
 

7. จากขอ้ 6 ดา้นคูท่ี่สมนยักนัของรูปสามเหล่ียมท่ีเทา่กนั 
ทกุประการจะมีความยาวเทา่กนั 

8. 5DF = หนว่ย 
 

8. จากขอ้ 4, 7 และสมบตัขิองการเทา่กนั 

 
  สรุป 5DF =  หนว่ย 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เส้นขนาน 
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ช่ือ ………………………………………………………....   ชัน้ ………………  เลขท่ี …………  
แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ือง เส้นขนาน 

ค าชีแ้จง 1) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เสน้ขนาน มีทัง้หมด 10 ขอ้  
      รวม 10 คะแนน 

  2) ขอ้สอบทกุขอ้ มมุท่ีกลา่วถึงจะมีขนาดไมเ่กิน 180 องศา (ไมใ่ชม่มุกลบั) 
  3) จงเตมิค าตอบลงในชอ่งวา่งท่ีก าหนดให ้
1. ก าหนด AB  และ CD  โดยมี L เป็นเสน้ตดั 

 
    จากรูป พิจารณาขอ้ความตอ่ไปนี ้

  ก. ถา้ 3 6
 

= แลว้สามารถสรุปไดว้า่ / /AB CD    

  ข. ถา้ 4 180 6
 

= − แลว้สามารถสรุปไดว้า่ / /AB CD   

  ค. ถา้ 1 8
 

= แลว้สามารถสรุปไดว้า่ / /AB CD    

  ง. ถา้ 6 7
 

= แลว้สามารถสรุปไดว้า่ / /AB CD   
    ขอ้ใดเป็นเท็จ (ตอบเฉพาะตัวอักษรภาษาไทย) 
ตอบ  ______________________________________________________ 
 
2. ก าหนด ABC  และ PQR  จงหาวา่ AB  ยาวมากกวา่ AC  ก่ีเซนตเิมตร 
 
 
 
 
 
ตอบ  ______________________________________________________ 
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3. จากรูป ก าหนดให ้ ˆ ˆ, 55BAC x ABC= =  และ ˆ 100ACD =  จงหาคา่ของ x  
 
 
 
 
 
 
 
ตอบ  ______________________________________________________ 
 
4. จากรูป ก าหนดให ้ ˆˆ/ / , 64 ,AB EC ABC ACB x= =  และ ˆ 68ACE =  จงหาคา่ของ x  

 
 
ตอบ  ______________________________________________________ 
 
5. จากรูป ก าหนดให ้ ˆ/ / , 114AC DE CAB =  และ ˆ 38CBA=  จงหาขนาดของ ˆCDE   

 
ตอบ  ______________________________________________________ 
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6. จากรูป ก าหนดให ้ ˆˆ/ / , 41 , 74FE BC ABC BAD= =  และ ˆADE x=  จงหาคา่ของ x   

 
 
ตอบ  ______________________________________________________ 
 
7. จากรูป  ก าหนดให ้ / /PA QB  และ / /QC RD  ถา้ ˆ ˆˆ 40 , 40 ,MPA BQC CQR a= = =    
    และ ˆDRN b=  จงหาคา่ของ a b+  
 
 
 
 
 
 
ตอบ  ______________________________________________________ 
 
8. จากรูป ก าหนดให ้ ˆ ˆ/ / , 27 , 58AB QE PQR PRQ= =  และ ˆPAB a=  จงหาคา่ของ a   

 
ตอบ  ______________________________________________________ 
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9. จากรูป ก าหนดให ้ ˆ ˆˆ/ / , 36 , 68 ,AB FE DAC DEF ACD a= = =  และ ˆCDB b=   
    จงหาคา่ของ a b+   

 
 
ตอบ  ______________________________________________________ 
 
10. จากรูป ก าหนดให ้ AB  ขนานกบั CD  จดุ E  และ F อยูบ่น CD  และ AB  ตามล าดบั และ  
      GH  ตัง้ฉากกบั EF  ถา้ ˆCEF  มีขนาด 55  จงหาขนาดของ ˆGHB      

 
 
ตอบ  ______________________________________________________ 
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ภาคผนวก ช 
แบบวัดความสามารถในการพสูิจน ์เร่ือง เส้นขนาน 
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ช่ือ …………………………………………………………....   ชัน้ ……………  เลขท่ี …………  
แบบวัดความสามารถในการพสูิจน ์เร่ือง เส้นขนาน 

ค าชีแ้จง ขอ้สอบมีทัง้หมด 2 ตอน (คะแนนรวม 42 คะแนน) ดงันี ้
  ตอนท่ี 1 เตมิค าตอบลงในสว่นท่ีก าหนดให ้   จ านวน 2 ขอ้ รวม 12 คะแนน 
  ตอนท่ี 2 เขียนแสดงการพิสจูนโ์ดยละเอียด   จ านวน 2 ขอ้ รวม 30 คะแนน 
ตอนที ่1 เตมิค าตอบลงในสว่นท่ีก าหนดให ้  (ขอ้ 1 และ 2) 
ค าชีแ้จง  1. จงเตมิเหตผุลในการพิสจูนใ์หส้มบรูณ ์
    2. การเขียนใหเ้หตผุลท่ีใชใ้นการพิสจูนต์อ้งใชบ้ทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบตัท่ีิถกูตอ้ง 
          เทา่นัน้ มิฉะนัน้จะถือวา่ผิด 
1. จากรูป ก าหนดให ้ AE DE=  และ BE FE=  จงพิสจูนว์า่ / /AB CD  

 
ก าหนดให้   AE DE=  และ BE FE=  
ต้องการพสูิจนว่์า  / /AB CD  
พสูิจน ์ พิจารณา ABE  และ DFE   

ข้อความ เหตุผล 
1. AE DE=  
 

1.  
 

2. ˆ ˆBEA FED=  
 

2.  
 

3. BE FE=  
 

3.  
 

4. ABE DFE    
 

4.  
 

5. ˆ ˆABE DFE=  
 

5.  
 

6. / /AB CD  
 

6.  
 

 
สรุป   / /AB CD  
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2. จากรูป ก าหนดให ้ ˆ ˆ , / /EBA ADC EB AD=  และ EA AC=  จงพิสจูนว์า่ AB CD=  

 
ก าหนดให้   ˆ ˆ , / /EBA ADC EB AD=  และ EA AC=  
ต้องการพสูิจนว่์า  AB CD=  
พสูิจน ์ พิจารณา BEA  และ DAC   

ข้อความ เหตุผล 
1. ˆ ˆEBA ADC=  
 

1.  
 

2. / /EB AD  
 

2.  
 

3. ˆˆBEA DAC=   
 

3.  
 

4. EA AC=  
 

4.  
 

5. BEA DAC    
 

5.  
 

6. AB CD=  
 

6.  
 

 
สรุป   AB CD=  
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ตอนที ่2 เขียนแสดงการพิสจูนโ์ดยละเอียด  (ขอ้ 3 และ 4) 
ค าชีแ้จง  1. ขอ้ 3 และ 4 จงเขียนแสดงการพิสจูนใ์นแตล่ะขอ้ท่ีก าหนดให ้
    2. การเขียนใหเ้หตผุลท่ีใชใ้นการพิสจูนต์อ้งใชบ้ทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบตัท่ีิถกูตอ้ง 

       เทา่นัน้ มิฉะนัน้จะถือวา่ผิด 
    3. การใชส้ญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์จะตอ้งเขียนใหถ้กูตอ้งเทา่นัน้ มิฉะนัน้จะถือวา่ผิด 
3. จากรูป ก าหนดให ้ AF BG=  , ˆ ˆAEF BHG=  และ / /AE HB  จงพิสจูนว์า่ FE GH=   

 
ก าหนดให้   ……………………………………………………………………………… 
ต้องการพสูิจนว่์า  ……………………………………….……………………………… 
พสูิจน ์ …………………………………………………………………………………… 

ข้อความ เหตุผล 
1.  
 

1.  

2.   
 

2.  

3.  
 

3.  

4.  4.  
 

5.  
 

5.  

6.  6.  
 

 
สรุป   …………………….……………………………………………………………… 
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4. จากรูป ก าหนดให ้ / /AB CD  และ ˆ ˆABC FED=  จงพิสจูนว์า่ / /CB EF  

 
ก าหนดให้   ……………………………………………………………………………… 
ต้องการพสูิจนว่์า  ……………………………………….……………………………… 
พสูิจน ์ …………………………………………………………………………………… 

ข้อความ เหตุผล 
1.  
 

1.  

2.   
 

2.  

3.  
 

3.  

4.  4.  
 

5.  
 

5.  

 
สรุป   …………………….……………………………………………………………… 
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