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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต 
จงัหวดัภูเก็ต โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์และ (2) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา      
ปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ภาคเรียน
ท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ระยะเวลาในการ
ทดลอง 3 คาบ/สัปดาห์ รวม 6 สัปดาห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  จ  านวน 6 แผน รวม 18 ชั่วโมง (2) แบบวัด
ความสามารถทางการเขียน และ (3) แบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที (t-test for dependent sample)    ผลการวิจยัปรากฏว่า (1) ความสามารถทางการ
เขียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต โดยใช้
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การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (2) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตอ์ยูใ่นระดบัมาก 

ค าส าคัญ: ความสามารถทางการเรียน, ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต,์ ความสามารถทางการเขียน,   
                  ความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาไทย 

Abstract 
 The purposes of this research were (1) to compare writing abilities of Mathayom 
Suksa III students at Kajonkiat International School Phuket before and after being taught by 
using constructivist teaching theory, and (2) to study the students’ satisfaction towards teaching 
by using constructivist teaching theory.  
 The sample comprised 20 Mathayom Suksa III students of Kajonkiat International 
School Phuket, Phuket province during the third semester of the academic year 2019, obtained 
by cluster sampling. The employed research instruments included (1) learning management 
plans using the constructivist teaching theory activities, (2) a writing abilities test, and (3) a 
questionnaire on student’s satisfaction towards the constructivist teaching theory. Statistics for 
data analysis were the mean, standard deviation, and t-test for dependent sample 
 Research findings were as follows: (1) the students’ post-learning writing abilities 
were significantly higher than their pre-learning counterpart achievement at the .05 level of 
significance, and (2) the student’s overall satisfaction towards the Constructivist Teaching 
Theory was at the high level. 

Keywords: Learning Ability, Constructivist Theory, Writing Abilities, Satisfaction towards  
      learning, Thai Language            

บทน า 
  การส่ือสารมีรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย ทั้งการส่งสารและการรับสารซ่ึงจะตอ้ง
สอดคล้องเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันโดยอตัโนมติั การเขียนเป็นองค์ประกอบส าคญัของการ
ส่ือสารท่ีคงหลกัฐานอา้งอิงไวไ้ดช้ดัเจน ผลิตผลของการเขียนยงัเป็นการแสดงออกถึงความรู้
และประสบการณ์ของผูเ้ขียน เพื่อให้ผูรั้บสารเขา้ใจตรงตามจุดประสงค์ของผูเ้ขียน ดังนั้น
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ผูเ้ขียนต้องมีความสามารถทางการเขียน และเป็นผูท่ี้สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและ
ชดัเจน (ดวงใจ ไทยอุบุญ, 2556, หน้า 13) เน่ืองจากการเขียนเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยให้
ผูเ้ขียนเรียบเรียงความคิดไดถ่ี้ถว้น ทั้งน้ีเพราะผูเ้ขียนมีเวลาคิดไตร่ตรองถ้อยค า ล าดบัความ 
ตลอดจนตรวจสอบรูปแบบของการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ เพื่อให้งานเขียนปราศจากขอ้
สงสัยและมีประสิทธิภาพ ภาษาเขียนจึงพฒันาและเป็นประโยชน์มากข้ึน กลายเป็นภาษา
ส่ือสารท่ีส าคญัทางวิชาการ ทางธุรกิจ และอ่ืน ๆ (สถาบนัภาษาไทย, 2561, หนา้ 3)  
 การจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อพฒันาความสามารถทางการเขียนให้กบันกัเรียนจึง
จ าเป็นอยา่งยิ่ง ดงัท่ีกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความส าคญัจึงไดก้ าหนดสาระการเขียนไว้
เป็นส่วนหน่ึงในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เพื่อพฒันานกัเรียนทุกคนให้เกิดทกัษะการ
เขียนส่ือสารภาษาไทยไดเ้ต็มตามศกัยภาพ (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 
2558, หนา้ 10)  
 ดว้ยเหตุน้ีการพฒันาความสามารถทางการเขียนภาษาไทยจึงไดรั้บการปลูกฝังให้เกิด
กบันกัเรียนทุกคน แต่จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนพบวา่ การจดัการเรียนรู้การ
เขียนในสถานศึกษาต่าง ๆ ประสบปัญหาในการพฒันาความสามารถทางการเขียนของนกัเรียน
ทั้งส้ิน เช่น นกัเรียนมีพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัหลกัการเขียนและประเภทของงานเขียนแตกต่าง
กนั ไม่สามารถเขียนเพื่อส่ือสารถ่ายทอดตามวตัถุประสงค์ไดอ้ย่างชดัเจน และการใช้วิธีการ
จดัการเรียนรู้ท่ีไม่สามารถกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจในการพฒันาความสามารถทางการ
เขียนได ้
 สภาพปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนกับนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติเช่นกัน การจดัการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติ ตามข้อก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนสามารถใชภ้าษาไทยเป็นภาษาท่ีหน่ึงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
ให้สถานศึกษาด าเนินการจดัการเรียนรู้ควบคู่ไปกับหลักสูตร Cambridge IGCSE First 
Language Thai ท่ีออกแบบมาเพื่อนกัเรียนท่ีใชภ้าษาไทยเป็นภาษาท่ีหน่ึง นกัเรียนจะตอ้งไดรั้บ
การพฒันาความสามารถในการส่ือสารโดยเฉพาะด้านการเขียนได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และเข้ารับการทดสอบวดัระดับความรู้ความสามารถวิชาภาษาไทยโดยใช้
ขอ้สอบจากส่วนกลางของหลกัสูตร Cambridge IGCSE First Language Thai ซ่ึงมีขอ้ค าถามท่ี
ตอ้งอาศยัพื้นฐานความรู้และความสามารถทางการเขียนหลายประเภท เช่น การเขียนย่อหน้า 
การเขียนเรียงความ การเขียนชีวประวติั การเขียนประชาสัมพนัธ์ การเขียนโฆษณา และการ
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เขียนบทความ เป็นตน้ ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนนานาชาติใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกัในการ
ส่ือสาร นอกจากนกัเรียนไทยและนกัเรียนสองสัญชาติแล้ว ยงัมีนกัเรียนหลากหลายสัญชาติ
รวมอยู่ในห้องเรียนเดียวกนั มีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยแตกต่างกนั เช่น สัญชาติองักฤษ ญ่ีปุ่น 
จีน รัสเซีย เป็นตน้ นกัเรียนต่างมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยให้ไดใ้ช้ภาษาไทยเฉพาะในคาบ
เรียนภาษาไทยเท่านั้นและส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารโดยวิธีการพูดและฟังทัว่ ๆ ไป จึงส่งผลให้
เกิดปัญหาในการเรียนวิชาภาษาไทยและการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัโดยเฉพาะการเขียน ซ่ึง
เป็นสาระการเรียนรู้หลกัในวิชาน้ี ซ่ึงพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาทางการเขียน เช่น การ
เขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ และการเขียนบทความ เป็นต้น อีกทั้ งครูยงัไม่สามารถ
เลือกใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีได ้ขอ้มูลดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็นว่า
การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยเฉพาะทกัษะการเขียนยงัไม่บรรลุเป้าประสงคต์าม
ท่ีตั้ งไว ้จึงควรมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ความสามารถทางเขียนของนกัเรียนให้ดียิง่ข้ึน 

การจะช่วยพฒันาความสามารถทางการเขียนให้ผูเ้รียนไดน้ั้น ผูว้ิจยัเช่ือว่า การจดัการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สนบัสนุนให้นกัเรียนสร้างความรู้ใหม่ดว้ยตนเองบน
พื้นฐานความรู้และประสบการณ์เดิม โดยใชโ้ครงสร้างทางสติปัญญาท่ีมีอยู่และแรงจูงใจเป็น
พื้นฐาน ซ่ึงแนวคิดและหลกัการของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ใชข้ั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 5 ขั้น 
ไดแ้ก่ 1) ขั้นน า และ 2) ขั้นลว้งความคิด ซ่ึงทั้งสองขั้นน้ีให้ความส าคญัเก่ียวกบัความรู้เดิมของ
นกัเรียน เปิดโอกาสให้ทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิม 3) ขั้นปรับเปล่ียนแนวความคิด 
และ 4) ขั้นน าความคิดไปใช ้เป็นขั้นท่ีให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
เพื่อนร่วมกลุ่มและเพื่อนร่วมชั้น หรือท ากิจกรรมรายบุคคลผา่นกระบวนการคิดสังเคราะห์และ
น าความรู้ไปใช้ไดจ้ริง และ 5) ขั้นทบทวนความรู้ เป็นขั้นท่ีตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของ
นักเรียนหลงัส้ินสุดการเรียนท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงนักเรียนจะมีบทบาทส าคญัในทุกขั้นตอนการ
เรียนรู้ (Driver & Oldham : 1986 อา้งถึงใน สุจินต์ วิศวธีรานนท์, หน้า 48) แนวทฤษฎีน้ี
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถทางการเขียนไดโ้ดยการกระตุน้ให้นกัเรียน
ท ากิจกรรมทบทวนความรู้เดิมเร่ืองการเขียน และแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเพื่อนร่วมชั้น
เรียน เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่เร่ืองการเขียนท่ีนักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ใน
สถานการณ์จริงอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจน าการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต ์มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เพื่อพฒันาความสามารถทางเขียนให้สูงข้ึนและ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต     

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
      2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตข์อง
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

สมมุติฐานของการวจัิย  
 1. ความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรติ
นานาชาติ ภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
      2.  ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตข์องนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต อยูใ่นระดบัมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หมายถึง การจดัการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนท่ีเนน้ให้นกัเรียนเป็นผูส้ร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้ความหมาย และผลิตช้ินงานใหม่โดย
ผนวกกับประสบการณ์เดิม แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า (Orientation) 2) ขั้นล้วง
ความคิด (Elicitation) 3) ขั้นปรับเปล่ียนแนวความคิด (Turning restructuring of ideas) 4) ขั้นน า
ความคิดไปใช ้(Application of ideas) และ 5) ขั้นทบทวน (Review)  
 2. ความสามารถทางการเขียนในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ การรวบรวมความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์มาถ่ายทอดโดยการเขียน เสนอเน้ือหาโดยใช้กระบวนการคิดสังเคราะห์เช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลให้เกิดเป็นงานเขียน  ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากแบบวดัความสามารถทางการ
เขียนท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนโดยมีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแลว้ 



วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 71 

 

 

 3. ความพึงพอใจต่อการเรียน หมายถึง  สภาพความรู้สึกชอบหรือความพอใจท่ีเกิดข้ึนของ
ผูเ้รียนจากการเรียนรู้โดยปฏิบติังานหรือกิจกรรม ซ่ึงในทางการจดัการเรียนรู้ ครูตอ้งจดักิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความถนดั ความสนใจ และความเหมาะสมของผูเ้รียน ความพึงพอใจต่อการเรียน จึง
หมายถึง สภาพความรู้สึกพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ซ่ึงสามารถวดั
ไดจ้ากแบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนโดยมี
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแลว้ 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรติ

นานาชาติภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน มีนกัเรียน 43 
คน  

    1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3  ท่ีมีสัญชาติไทยและนกัเรียนลูกคร่ึงไทย โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต จงัหวดั
ภูเก็ต ภาคเรียนท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน โดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม 
เน่ืองจากนกัเรียนทั้ง 2 หอ้งเรียนมีผลสัมฤทธ์ิวชิาภาษาไทยใกลเ้คียงกนั 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
    2.1  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อใช้

ในการทดลอง จ านวน  6 แผน 18 ชัว่โมง โดยใช้เน้ือหาสาระการเขียน จ านวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่  
การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การเขียนประวติับุคคล การเขียนประชาสัมพนัธ์ การ
เขียนโฆษณา และการเขียนบทความ โดยน าแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 6 แผน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการสอนภาษาไทย จ านวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความตรงตามจุดประสงค์และความตรง
ตามเน้ือหา ซ่ึงไดน้ าขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ขและน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 
of Item-Objective Congruence : IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC อยูร่ะหวา่ง 0.89 – 0.97 

    2.2  แบบวดัความสามารถทางการเขียน  ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นแบบอตันยั จ านวน 2 ขอ้ 
แบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 1 ขอ้ แบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 1 ขอ้ โดยน าแบบ
วดัความสามารถทางการเขียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปตรวจสอบความ
ถูกตอ้งดา้นเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนภาษาไทย  จ านวน 3 ท่าน พิจารณาคุณภาพ
และความเหมาะสมของแบบวดัความสามารถทางการเขียนตามเกณฑ์ประเมิน ได้ค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 2.94  ผูว้ิจยัได้ปรับปรุงแก้ไขแบบวดัความสามารถทางการเขียนตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นน าแบบวดัความสามารถทางการเขียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีปรับปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
ขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 9  คน ผลการวิเคราะห์คุณภาพเม่ือ
น ามาหาค่า Cronbach’s Alpha ปรากฏวา่มีค่าเท่ากบั 0.97 และ 0.96 ตามล าดบั 

      2.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ผูว้ิจ ัยได้สร้างแบบวดัความพึงพอใจจ านวน 1 ฉบบั จ านวน 15 ข้อ โดยน าแบบวดัความ         
พึงพอใจท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence--
IOC) และไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนภาษาไทย จ านวน 3 ท่าน แลว้น าไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จ  านวน 9 คน จากนั้นน าแบบวดัความพึงพอใจไปน าไปหาค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ไดค้่าความความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.72 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     3.1 ทดสอบความสามารถทางการเขียนก่อนเรียน โดยใช้แบบวดัความสามารถ

ทางการเขียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน จากนั้นบนัทึกผลการทดสอบส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูล 
     3.2 ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค-         

ติวิสต์ จ  านวน 6 แผน รวม 18 ชั่วโมง ซ่ึงนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 
จ  านวนนกัเรียน 20 คน แผนละ 3 ชัว่โมง  

     3.3 ทดสอบความสามารถทางการเขียนหลังเรียนโดยใช้แบบวดัความสามารถ
ทางการเขียน 

     3.4 ส ารวจความพึงพอใจ โดยใช้แบบวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัติวิสต์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ 
ภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต จากนั้นบนัทึกผลส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
                    4.1 เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต โดยการจดัการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ดว้ยการทดสอบค่าทีประเภท t-test for dependent sample 
                     4.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ตดว้ยค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจัิย 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนโดยใชก้าร

จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต โดยใชก้าร

จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์จ านวนเตม็ 30 คะแนน 

คะแนน n  S.D. t 
ก่อนเรียน 20 20.52 2.21 25.30* 
หลงัเรียน 20 26.70 1.76  

*p < .05 

 จากตารางท่ี 1.1 พบวา่ ความสามารถทางการเขียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
เรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 20.52 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.21 และหลังเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 26.70 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.76 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส้ถิติทดสอบ
ค่าทีประเภท t-test for dependent sample พบว่า ความสามารถทางการเขียนของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ท่ีเรียนโดยใช้การจดัการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเกต็ จังหวดัภูเกต็ 

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตข์อง

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต  

รายการประเมิน 
 

S.D. แปลความหมาย 
1. กิจกรรมการเรียนรู้มีการทบทวนความรู้เดิม 4.10 0.71 พึงพอใจมาก 
2. กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
อภิปรายหรือเขียนแสดงความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยู ่

4.15 0.87 พึงพอใจมาก 

3. กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
แลกเปล่ียนความคิดและพิจารณาความคิดเห็นท่ี
แตกต่างของตนเองและผูอ่ื้น 

3.95 0.51 พึงพอใจมาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู้เนน้การสร้างความรู้ใหม่จาก
ประสบการณ์เดิม 

3.85 0.58 พึงพอใจมาก 

5. กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ให้นกัเรียนคิดเป็นระบบ
มากข้ึน 

4.05 0.51 พึงพอใจมาก 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็น 

   

7. กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนใชแ้นวคิด
และความรู้ใหม่ 

4.35 0.74 พึงพอใจมาก 

8. กิจกรรมการเรียนรู้มีการเปรียบเทียบความรู้เดิมกบั
ความรู้ใหม่ 

4.25 0.55 พึงพอใจมาก 

9. เวลาในการท ากิจกรรมเหมาะสม 3.95 0.75 พึงพอใจมาก 
10. ส่ือการเรียนรู้ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาดียิง่ข้ึน 4.20 0.52 พึงพอใจมาก 
11. กิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนในการปฏิบติัท่ี
เหมาะสม 

4.20 0.83 พึงพอใจมาก 

12. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและกระตุน้
ความสนใจ 

3.95 0.88 พึงพอใจมาก 
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13. กิจกรรมการเรียนรู้พฒันาความสามารถทางการ
เขียนในรูปแบบต่าง ๆ ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

4.15 0.67 พึงพอใจมาก 

14. การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์
สามารถน าไปปรับใชใ้นการเรียนวชิาอ่ืน ๆ ได ้

4.30 0.73 พึงพอใจมาก 

15. นกัเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ใหม่
ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

4.20 0.76 พึงพอใจมาก 
 

รวม 4.10 0.67 พึงพอใจมาก 
 
จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจร

เกียรตินานาชาติภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ท่ีเรียนโดยใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวสิต ์โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก ( = 4.10) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ี
มีระดบัความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ ขอ้ 7.กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนใชแ้นวคิด
และความรู้ใหม่ (  = 4.35) รองลงมาคือ ขอ้ 14. การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์สามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ได ้(  = 4.30) และขอ้ท่ีระดบัความพึง
พอใจต ่าสุดคือ ขอ้ 4. กิจกรรมการเรียนรู้เนน้การสร้างความรู้ใหม่จากประสบการณ์เดิม (
= 3.85)  

อภิปรายผลการวจัิย  
 ผลการใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีมีต่อความสามารถ
ทางการเขียนและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจร
เกียรตินานาชาติภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1. ความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจร

เกียรตินานาชาติภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต โดยใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสต์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 20.52 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.21 และหลังเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 26.70 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.76 เน่ืองจากขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

เพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนในคร้ังน้ี มุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่
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เก่ียวกับการเขียนด้วยตนเอง ซ่ึงอาศยัความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน ผูว้ิจยั

ก าหนดเน้ือหาและกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนไดเ้ช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ให้สัมพนัธ์

กนัเพื่อผลิตงานเขียน รวมทั้งใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีตรงกบัความถนดัและความสนใจตลอดจน

การจัดการเรียนรู้โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกฝนทกัษะการเขียนหลากหลาย รูปแบบ ดัง

ตวัอย่างใบความรู้และแบบฝึกทกัษะในแผนการจดัการเรียนรู้เช่น การเขียนย่อหน้า การ

เขียนเรียงความ และการเขียนบทความ เป็นตน้ นกัเรียนมีโอกาสไดฝึ้กทกัษะการเขียนผา่น

ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ิมขั้นตอนด้วย

กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนทบทวนความรู้เดิมของตนเอง แลกเปล่ียนประสบการณ์กบั

เพื่อนร่วมชั้นจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปใช้ไดจ้ริง นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมทั้ง

งานเด่ียวและงานกลุ่ม  และในขั้นตอนสุดทา้ยนกัเรียนจะมีโอกาสได้แลกเปล่ียนความรู้

และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์หลงัจบ

การจดัการเรียนรู้ทุกกิจกรรมการพฒันาความสามารถทางการเขียน 

บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์คือผูอ้  านวย

ความสะดวกในการเรียนรู้ เป็นผูน้ าเสนอสถานการณ์ปัญหาหรือโจทยท่ี์น าไปสู่ความ

ขดัแยง้กับความรู้หรือประสบการณ์เดิมของนักเรียน ผูว้ิจยัจดักิจกรรมการเรียนรู้และ

บรรยากาศของห้องเรียนเพื่อให้นกัเรียนเรียนเกิดปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนในชั้นและเกิดการ

แลกเปล่ียนความรู้ ไดน้ าเสนอความรู้เดิมของตนเอง รับฟังความรู้ใหม่จากเพื่อน ทั้งน้ีการ

ออกแบบการเรียนรู้และน าเสนอความรู้ใหม่ตามรูปแบบท่ีระบุในกิจกรรมการเรียนรู้ มี

กิจกรรมการอภิปรายแลกเปล่ียนการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยไดด้ าเนินการตามขั้นตอน

การจดัการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นน า (Orientation) ขั้นล้วงความคิด (Elicitation) ขั้น

ปรับเปล่ียนแนวความคิด (Turning restructuring of ideas) ขั้นน าความคิดไปใช ้

(Application of ideas)  ขั้นทบทวน (Review) ซ่ึงในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ขั้นท่ี 1) ขั้น

น า (Orientation) ผูว้ิจยัออกแบบกิจกรรมอยา่งหลากหลายตามความเหมาะสมของเน้ือหา

และรูปแบบการเขียนเพื่อส่งเสริมการใช้ความรู้เดิมของนกัเรียน ขั้นท่ี 2) ขั้นลว้งความคิด 
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(Elicitation) ผูว้ิจยัเน้นการจดักิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิมของ

นกัเรียน ต่อมาคือ ขั้นท่ี 3) ขั้นปรับเปล่ียนแนวความคิด (Turning restructuring of ideas) 

นกัเรียนจะมีโอกาสร่วมกนัแลกเปล่ียนและน าเสนอความรู้หรือประสบการณ์เดิม เรียนรู้

ผ่านส่ือเช่น ใบความรู้ แบบฝึกทกัษะ เกม ท่ีผูว้ิจยัด าเนินการรวบรวมและจดัท าข้ึนทั้งท่ี

เป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม เพื่อน าไปสู่ขั้นท่ี 4) ขั้นน าความคิดไปใช ้(Application of ideas) 

นั่นคือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อแสดงความรู้และ

ประสบการณ์ใหม่ของตนเอง นักเรียนได้ท ากิจกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์

ความรู้ใหม่ เช่น ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 มีการเรียนรู้ทกัษะการเขียนเรียงความจาก

เร่ืองท่ีตนสนใจ  และในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 นักเรียนศึกษาชีวประวติัของบุคคล

ส าคญัแล้วน ามาเรียบเรียงเป็นงานเขียนของตนเอง เป็นตน้ จากนั้นขั้นสุดทา้ยของการ

จดัการเรียนรู้น้ีคือ 5) ขั้นทบทวน (Review) เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกนัแสดงความ

คิดเห็นเพื่อเปรียบเทียบความรู้เดิมและความรู้ใหม่ดว้ยวธีิต่าง ๆ ทกัษะการเขียนท่ีเหมาะสม

จะน าไปปรับใช้กบัทฤษฎีการจดัการเรียนรู้ให้ไดผ้ลดีควรเป็นงานเขียนท่ีเรียบเรียงจาก

ประสบการณ์ของผูเ้ขียน เช่น การเขียนเรียงความและการเขียนบทความ เน่ืองจากนกัเรียน

ตอ้งมีความรู้เป็นขอ้มูลพื้นฐานจึงจะเป็นงานเขียนท่ีมีคุณภาพและเช่ือถือได ้

ในระหว่างการทดลองช่วงแรกผู ้วิจ ัยพบว่า นักเรียนมีพื้นฐานความรู้และ

ประสบการณ์เดิมแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในขั้นทบทวนความรู้เดิม นกัเรียน

ส่วนหน่ึงไม่สามารถแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์เดิมร่วมกบัเพื่อนคนอ่ืน ๆ ไดเ้ลย 

เพราะไม่รู้จกัหรือไม่คุน้เคยกบัภาพหรือเร่ืองราวท่ีครูน ามาเป็นส่ือการจดัการเรียนรู้ เช่น 

ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การเขียนย่อหน้า นกัเรียนบางส่วนไม่รู้จกัสถานท่ีใน

ภาพท่ีเป็นส่ือ ท าให้ไม่สามารถแต่งประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 

ครูจึงจดัหาส่ือรูปภาพเพิ่มเติมเพื่อทบทวนประสบการณ์ความรู้เดิมของนกัเรียน วิธีการน้ี

ผูว้ิจยัทดลองใช้จริงกบักลุ่มทดลองแล้วประสบผลส าเร็จเพราะนักเรียนเกิดความเขา้ใจ 

เช่ือมโยงความรู้ได ้ปฏิบติักิจกรรมในขั้นการจดัการเรียนรู้ต่อไปได ้
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          การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตท์ั้ง 5 ขั้นน้ี เปิดโอกาสให้นกัเรียน
ทบทวนความรู้เดิมของตนเองและแลกเปล่ียนกบัเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อคน้หาแนวคิดหรือ
ความรู้ใหม่ ๆ ประกอบกบัการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสร้างความรู้ใหม่ท่ีใช้ส่ือการจดัการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนไดท้ดลองใช้ความรู้ท่ี
ไดรั้บในบทเรียนสร้างผลงานการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนดัและความสนใจได ้
ส่งผลใหน้กัเรียนมีแรงจูงใจท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้ในบทเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีสนบัสนุนว่า ความรู้และการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีบุคคลสร้างข้ึน
ไดด้ว้ยตนเองและเรียนรู้ไดโ้ดยการมีปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้น อาศยัการบูรณาการ
ระหว่างความรู้เดิมและประสบการณ์เชิงสัมผสัท่ีไดรั้บใหม่ เป็นความรู้ของตนเองท่ีผูอ่ื้น
จะไม่สามารถปรับเปล่ียนให้ได ้(นวพร ขินานา, 2554, หนา้ 17) ทั้งน้ีในการจดัการเรียนรู้
การปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมเป็นประสบการณ์ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมของ
นกัเรียนและปรับให้เขา้กบัประสบการณ์ใหม่ซ่ึงถือเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มี
ประสิทธิภาพ และสนบัสนุนการสร้างความรู้ดว้ยตนเองมากกวา่การรับรู้ มุ่งเนน้การสร้าง
ความรู้ใหม่ของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม โดยการปรับตวัผา่นประสบการณ์ใหม่ให้เกิด
ความสัมพนัธ์กบัความรู้เดิมแลว้เกิดเป็นความรู้ใหม่ นอกจากน้ี พิมพนัธ์ เดชะคุปต์, หน้า 
23 กล่าวว่า การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
ภายในผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้จากความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้
ความเขา้ใจท่ีมีอยู่เดิม ผา่นกระบวนการคิดดว้ยตนเอง โดยมีผูส้อนเป็นผูช่้วยปรับเปล่ียน
โครงสร้างทางปัญญาผ่านการจัดสภาพการณ์ เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความขัดแย้งปัญญา 
(Cognitive conflict) เป็นสภาวะท่ีประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคลอ้งกบัส่ิงเดิมท่ีมีอยู ่จึงท าให้
ผู ้เรียนมีโอกาสปรับข้อมูลใหม่ให้เข้ากับส่ิงเดิมท่ีมีอยู่ ความรู้ใหม่จะเช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมและน าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา (Cognitive restructure) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชนาธิป พรกุล (2554, หนา้ 73 – 75) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ โดยการรับประสบการณ์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงใชโ้ครงสร้างทางปัญญา (Schema) หรือความรู้เดิมเป็นท่ีเก็บขอ้มูลท่ี
มีความเช่ือมโยงกนั น าขอ้มูลท่ีมีจ  านวนมากมาจดัใหม่ใหเ้ป็นระบบท่ีมีความหมาย มีล าดบั
ขั้นตอนท่ีถูกจดัระเบียบมาเป็นอยา่งดี ซ่ึงในแต่ละบุคคลมีโครงสร้างทางปัญญาจ านวนนบั
ไม่ถว้นอยู่ในสมอง มีประโยชน์ในการเขา้ใจขอ้มูลหรือสถานการณ์มากข้ึน ในส่วนของ
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การจดัการเรียนรู้ เม่ือผูเ้รียนเรียนเร่ืองใหม่ ครูควรน าโครงสร้างทางปัญญาเดิมมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ เช่น การตอบค าถามทา้ยบทเรียนหรือการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ความรู้ท่ี
เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตจึ์งเป็นความรู้ใหม่ท่ีมีโครงสร้างมา
จากส่ิงท่ีเพิ่งไดรั้บจากการจดัสถานการณ์การเรียนรู้ โดยผสานกบัความรู้ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์เดิม นักเรียนจะสามารถเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์ได้ด้วยตนเอง  
ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์จึงท าให้ความสามารถทางการ
เขียนของนกัเรียนสูงข้ึนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุติพร อศัวโสวรรณ (2555, หนา้ 
35) หทยัชนนับ ์กานตก์ารันยกุล (2556, หนา้ 49) และ ละมยั แกว้สวรรค ์(2558, หนา้ 24) 
 2. ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตข์องนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต มีค่าเฉล่ีย 4.10 อยูใ่น

ระดบั พึงพอใจมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ 

ขอ้ 7.กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นกัเรียนใชแ้นวคิดและความรู้ใหม่ รองลงมาคือ ขอ้ 

14. การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตส์ามารถน าไปปรับใชใ้นการเรียนวิชาอ่ืน ๆ 

ได ้และขอ้ท่ีระดบัความพึงพอใจต ่าสุดคือ ขอ้ 4. กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการสร้างความรู้

ใหม่จากประสบการณ์เดิม เท่ากบั 3.85 เพราะในแผนการจดัการเรียนรู้ตน้ ๆ นกัเรียนมี

ความถนดัและความสนใจแตกต่างกนั ครูตอ้งอาศยัการใชส่ื้อท่ีมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีทุก

คนคุน้เคยมาใช้จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่เพิ่มเติม 

เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ในการวิจยัคร้ังน้ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้และ

พื้นฐานเดิมเก่ียวกบัการเขียน เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดอ้ภิปรายหรือเขียนแสดงความรู้

ความเขา้ใจท่ีมีอยู ่ นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดและพิจารณาความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

เขียนท่ีแตกต่างกนัของตนเองและผูอ่ื้น เนน้การสร้างงานเขียนใหม่ ๆ โดยให้นกัเรียนคิด

และถ่ายทอดดว้ยการเขียนอยา่งเป็นระบบมากข้ึน ส่งเสริมให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบังานเขียน เปิดโอกาสให้นกัเรียนใชแ้นวคิดและความรู้ใหม่ในการผลิตงาน

เขียน มีการเปรียบเทียบความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ เวลาในการท ากิจกรรมการเขียนแต่ละ

คร้ังมีความเหมาะสม เลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาและรูปแบบการ
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เขียนไดดี้ยิ่งข้ึน ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถทางการเขียนมีความ

เหมาะสม มีรูปแบบหลากหลาย กระตุน้ความสนใจ  ท่ีส าคญัคือ นักเรียนได้พฒันา

ความสามารถทางการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และสามารถน า

วธีิการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้น้ีไปปรับใชใ้นการเรียนวชิาอ่ืน ๆ ได ้  

การท่ีนักเรียนได้สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองและสามารถน าไปปรับใช้ใน

สถานการณ์จริงได้ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานการเขียนและกล้าแสดง

ความคิดเห็นเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนในชั้ นเรียน 

กระบวนการน้ีจึงน ามาสู่ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้น้ี ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ Herzberg et al (pp. 113 – 115) ท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎีท่ีเป็นมูลเหตุท่ีท าให้

เกิดความพึงพอใจ เรียกวา่ The Motivation Hygiene Theory โดยกล่าวถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิด

ความพึงพอใจในการท างาน 2 ปัจจยั คือ (1) ปัจจยักระตุน้ (Motivation Factors) เป็นปัจจยั

ท่ีเก่ียวกบังาน ซ่ึงมีผลก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน และ (2) ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene 

Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างานและมีหนา้ท่ีให้บุคคลเกิดความ

พึงพอใจในการท างาน ความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะกระตุน้ให้นกัเรียนท างานท่ีไดรั้บ

มอบหมายหรือตอ้งการปฏิบติัใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์ดงันั้นความพึงพอใจจึงมีส่วน

ช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พร

เทพ กฤษมานิต (2553, หน้า 73 – 74) ท่ีได้ศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชา 

ศิลปศึกษา สาระทศันศิลป์ เร่ือง ทศันธาตุ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้ใน

ระดบัมาก รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลินท่ีได้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทุกขั้นตอน ดังนั้ นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเขียน

ภาษาไทยโดยการใชท้ฤษฎีคอนสตรัคติวสิตจึ์งส่งผลให้นกัเรียนมีความพึงพอใจในต่อการ

เรียนมากยิง่ข้ึน 
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 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
     1.1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในระยะแรกครูควรให้
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     1.2 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ควรเลือกใช้ส่ืออย่าง
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