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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มตัวอย่างในวิจัย
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 2 ห้องเรียน จานวน 90 คน ซึ่งได้มาโดย การ
สุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์และแบบปกติ แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีค อนสตรัคติวิ สต์ สถิติที่ใ ช้วิเคราะห์ ได้แ ก่ ค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และการใช้ส ถิติทดสอบ t-test
independent sample ผลวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หลังการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่าแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.68, S.D. = 0.32)
คาสาคัญ: ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
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ABSTRACT
The aims of this study were 1) to compare the achievement of English-speaking skills of
Mathayomsuksa five students at Samutskhonwittayalai school; and 2) to study the students’ satisfaction
levels of being taught using constructivist theory. There were two groups of participants, one taught using
constructivist theory and the other taught by more typical instruction. The participants in this study were
five Matthayomsuksa students in the second semester of academic year 2018. The number of participants
was ninety (two classrooms, 45 per classroom). The participants in the study were selected by cluster
random sampling. The instruments of this study include lesson plans based on constructivist theory and
typical instruction, assessment forms for English speaking skills, and the satisfaction assessment of being
taught using constructivist theory. The statistics for analyzing the data were means, standard deviation,
and t-test independent samples. The study revealed that: 1) The achievement of English speaking after
teaching by constructivist theory was higher than usual instruction with the statistical significance at the
level of .05; and 2) the satisfaction of five Matthayomsuksa students at Samutskhonwittayalai school
teaching by constructivist theory was the highest level ( ̅ = 4.68, S.D. = 0.32)
Keywords: English speaking skill, constructivist theory
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บทนา
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 เป็นการเตรียมความ
พร้ อ ม ข องค นใ ห้ เ ป็ นม นุ ษ ย์ ที่ มี ค ว า ม รู้ มี คุ ณ ธ ร ร ม
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ นั่นคือการสร้างคนให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก
ในขณะเดียวกันประเทศไทยยุค 4.0 มุ่งพัฒนาประเทศให้มี
ความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากการเป็น
ประเทศรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง โดยการผลิ ต
นวัตกรรมเพื่อเป็นฐาน ในการพัฒนาประเทศ และสามารถ
ติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ ดังนั้นการศึกษาจึงต้องเร่ง
ดาเนิน การปฏิรูปการเรี ยนรู้ให้กับเด็กไทยได้ก้าวเข้า สู่
Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีทักษะภาษาอังกฤษ
เป็นหัวใจสาคัญในการสื่อสาร ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร การ
แลกเปลี่ ย นความรู้ การประสานความร่ ว มมื อ และการ
ค้าขายกับนานาชาติ ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสาคัญต่อการ
ดารงชีวิ ตของคนไทย ประกอบกับ การที่ ประเทศไทยเข้ า
ร่ ว มกั บ กลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย น ภาษาอั ง กฤษยิ่ ง ทวี
ความสาคัญเพราะจะเป็นเครื่องมือ ในการติดต่อสื่อสารและ
การประกอบอาชีพระหว่างประเทศ นอกจากนั้นในการจัด
การศึ ก ษาของประเทศก าลั ง ก้ า วหน้ า ไปสู่ ค วามเป็ น
นานาชาติระดับสากล การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตจึงมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทั ก ษะการฟั ง
พู ด อ่ า น และเขี ย นไปพร้ อ มๆ กั น
กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
คื อ การขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษานโยบายประการหนึ่ ง คื อ
การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ยกระดั บ
ภาษาอังกฤษให้นั กเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจาวันได้ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้กาหนดให้
เด็ก ไทยเรีย นวิชาภาษาอั งกฤษ ตั้ งแต่ ระดั บการศึก ษาขั้ น
พื้นฐานไปจนถึ งระดับ ปริ ญญาตรี โท และเอก ก็ตาม แต่
ยั ง คงพบว่ า มี ค นไทยจ านวนมากที่ พู ด หรื อ สื่ อ สารด้ ว ย
ภาษาอังกฤษ ได้น้อยหรือไม่ได้เลย ทั้งๆ ที่ระบบการศึกษา
กาหนดให้เด็กเรียน ภาษาอังกฤษเป็นเวลานานมากว่า 15 ปี

ก็ตาม (สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาต่ า งประเทศที่ นิ ย มใช้ กั น อย่ า ง
แพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารไป
เกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เ ป็นเครื่องมือที่ จะเข้ าถึงแหล่ ง
วิทยาการต่างๆ และค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันมีคนทั่ว
โลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารถึงจานวน 2,000
ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้น จึงเป็น
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ประชากรไทยได้เรียนรู้
ภาษาอั งกฤษในระดั บที่จ ะสื่ อสารได้เ ป็น เครื่องมือ ในการ
แสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจา
ต่อรองสาหรับ การแข่ งขันด้า นเศรษฐกิจและสังคมในเวที
สากล ภาษาอังกฤษ จึงมีค วามส าคั ญเป็น อย่ างมากใน
ชีวิตประจาวันทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดศักยภาพที่ดีในการทางาน ความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทางานจึงเป็นคุณสมบัติหนึ่ง
ที่ท างห้า งร้ านบริ ษัท จาเป็ น ในการติ ดต่ อสื่ อสารกับ ลูก ค้ า
หลากหลายเชื้ อชาติ และยัง เป็น การเพิ่ม โอกาสในการ
ท างาน เนื ่อ งจากการที ่พ นัก งานหรือ เจ้า หน้า ที ่ข อง
หน่ว ยงานสามารถติด ต่อ สื่อ สารโดยใช้ภ าษาอัง กฤษได้
จะเป็นช่องทางในการพัฒนาและขยายกลุ่ม ของผู้บ ริโ ภค
และใช้บริการมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ในการพิจ ารณาใน
การรับสมัครงาน การที่ผู้ ที่สมัครงานสามารถสื่อ สารโดย
ใช้ภ าษาอังกฤษได้จ ะเป็น ส่ว นประกอบหนึ่ง ที่สาคัญ ใน
การพิจ ารณาในการเข้า ท างาน ภาษาอัง กฤษจึง มี
ความสาคัญอย่างมากในชีวิต ปัจ จุบัน และในอนาคต เป็น
อ ย ่า ง ม า ก ( ส ถ า บ ัน ภ า ษ า อ ัง ก ฤ ษ ส า น ัก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555)
สภาพปัญหาอันเนื่องมาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ค่อนข้างต่าจนเป็นที่กล่าวถึง
ด้ ว ยความวิ ต กกั ง วลอย่ า งกว้ า งขวางทั้ ง ในกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห าร
การศึกษาระดับชาติ ผู้บ ริหารสถานศึกษา ครู ผู้ ปกครอง
และนักเรียน ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดพัฒนา
และขั บเคลื่ อนนโยบายการปฏิรู ปการศึก ษาสู่อ งค์ กรทาง
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การศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น และสถานศึ ก ษา โดยองค์ ป ระกอบ
ส าคั ญ ของการพั ฒ นาการศึ ก ษาคื อ การที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
แกนกลางในการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรีย นรู้ ภาษาต่า งประเทศ กาหนดให้ก ารเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจาวัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาต่อในระดับสูง การแสวงหา
ความรู้การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับ
วัฒ นธรรมและวิส ัย ทัศ น์ข องชุม ชนโลก (ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน, 2551, น. 220)
การจัด การเรีย นรู้ ภาษาต่างประเทศ จึงแตกต่างจากกลุ่ม
สาระการเรีย นรู้อื่น เพราะเป็น การเรีย นที่ผู้เ รีย นไม่ไ ด้
เรีย นรู้เ พื่อ ความรู้เ กี่ย วกับ ภาษาอั ง กฤษเท่า นั้น แต่เ ป็น
การเรีย นเพื่อ นาภาษาอัง กฤษไปใช้ใ นการติด ต่อ สื่อ สาร
กับ ผู้อื่น ได้ต ามความต้อ งการในสถานการณ์ต่า งๆ ทั้ง นี้
การจัด การเรีย นรู้ภ าษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อ สารจะได้ผ ล
มากที่สุด ถ้าครูผู้สอนได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่
สอดคล้อ งกับ ความเป็น จริง ที่สัม พัน ธ์กั บ การดารงชีวิต
ประจ าวัน ของผู ้เ รีย น การพัฒ นาการจัด การเรีย นรู้
ภาษาอังกฤษฟัง -พูด จึงเป็นเรื่องสาคัญของครูผู้สอนและ
ผู ้ที ่เ กี ่ย วข้อ งที ่จ ะต้อ งตระหนัก ถึง เทคนิค การจัด การ
เรียนรู้ที่หลากหลายแปลกใหม่เ ร้า ความสนใจของผู้เ รีย น
เป็น รายบุค คล
เพื ่อ ตอบสนองความต้อ งการใช้
ภาษาอังกฤษในสังคมปัจจุบัน
จากการศึก ษารายงานผลการวิเ คราะห์ก ารจัด
การศึก ษาของส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้น
พื ้น ฐา น ใน ช่ว ง เ วล า ที ่ผ ่า น ม า ตั ้ง แ ต่ป ี พ . ศ . 25 5 8
ถึงปัจจุบัน สะท้อนผ่านผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของส านัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพ
การศึก ษา (สมศ.) และผลการทดสอบระดับ ชาติ (ONET) ของสถาบัน ทดสอบทางการศึก ษาแห่ง ชาติ
(สทศ.) ปรากฏผลเป็น ภาพรวมทั้งประเทศว่า ผลสัม ฤทธิ์

ท า ง ก า ร เ ร ีย น ทั ้ง ร ะ ด ับ ชั ้น ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า ป ีที ่ 6
ชั ้น มัธ ยมศึก ษาปีที ่ 3 และชั ้น มัธ ยมศึก ษาปีที ่ 6 วิช า
ภาษาอังกฤษเป็นรายวิชาที่สถานศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนน
เฉลี ่ย ต่ ากว่า เกณฑ์ม าตรฐานระดับ ชาติท ุก ปีก ารศึก ษา
ถึงแม้จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีก็ตาม แต่ก็ยังคงไม่
ผ่า นเกณฑ์ม าตรฐานระดับ ชาติ จากการจัด เก็บ คะแนน
เฉลี่ยระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 พบว่า
นัก เรีย นมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ พ.ศ. 2558 ร้อ ยละ 24.98
พ.ศ. 2559 ร้อ ยละ 27.76 และ พ.ศ. 2558 ร้อ ยละ
28.31 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมุทรสาคร
วิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 มีผลคะแนน
เฉลี่ยที่สูงกว่าระดับชาติทุก ๆ ปี จากการจัดเก็บข้อมูลได้
คะแนนเฉลี่ย ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 คือ
26.59, 28.46 และ 31.21 ตามลาดับ (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน), 2560)
จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ฟัง-พูด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 ของผู้วิจัย พบว่า นัก เรีย นสามารถทาข้อ สอบใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง -พูด ได้ในระดับพอใช้ แต่เมื่อให้
นักเรียนทดสอบแบบสัมภาษณ์กับครูผู้สอนพบว่านักเรียน
ไม่สามารถสื่อ สารและปฏิบัติไ ด้อย่า งเข้า ใจและไม่กล้า ที่
จะสื่อสารกับครูต่างชาติ เนื่องจากนักเรียนมีความกังวลมา
จากการออกเสีย ง และไวยากรณ์ จึงทาให้นัก เรีย นไม่
สามารถพูดสื่อสารได้ ผู้วิจัยจึงได้ทาการสอบถามความพึง
พอใจในการเรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง -พูด พบว่า
มีความเห็นว่าสิ่งที่ครูต้องปรับปรุงการเรียนการสอน คือ
กิจกรรมในการเรียนการสอนไม่ควรเน้นการบรรยายมาก
เกินไป การจัดกิจกรรมยังไม่มีความหลากหลาย การใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนยังไม่มี นักเรียนมี
ความเบื่อ หน่า ยในการจัด การเรีย นการสอน เนื ่อ งจาก
จัด การเรีย นการสอนโดยเน้ น ครูเ ป็น ศูน ย์ก ลาง เน้น การ
บรรยาย ทาให้ส ามารถสรุป ได้ว่า ปัญ หาที่เ กิด ขึ้ น ในการ
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เรีย นรู้ร ายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง -พูด ส่ว นหนึ่ง เกิด จาก
ครูผู้สอน และอีกส่วนหนึ่ง คือ ตัวของนักเรียนเอง
ประเด็น ปัญ หาข้า งต้น ส่ง ผลให้ผู ้ว ิจ ัย ในฐานะ
ครูผู้ส อนวิชาภาษาอังกฤษฟัง -พูด พยายามศึกษาวิธีก าร
จัด การเรีย นรู ้ร ูป แบบต่า งๆ โดยออกแบบการจัด การ
เรีย นรู้และใช้เ ทคนิคการจัด การเรีย นรู้ต ามขั้น ตอนในแต่
ละรูป แบบ ที ่ค าดหวัง ว่า สามารถพัฒ นาทัก ษะการพูด
ภาษาอังกฤษได้ และค้นพบว่ารูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัด การเรียนรู้เ พื่อ พัฒ นาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ เป็นกระบวนการพัฒนาการทางสติปัญญาที่
ผู้เ รีย นเป็น ผู้ส ร้า งความรู้ข องตนเอง กระบวนการสร้า ง
ความรู ้เ กิด จากการที ่ผู ้เ รีย นมีป ระสบการณ์ต รงจากมี
ปฏิสัม พัน ธ์ท างสังคมและกระบวนการคิด กระบวนการ
เรีย นรู้เ กิด จากความพยายามเชื่อ มโยงข้อ มูล ใหม่เ ข้า กับ
ความรู้เดิม ด้วยการอธิบายให้เหตุผลโดยการเปรียบเทียบ
หรือตรวจสอบความขัดแย้งข้อมูลใหม่กับ ความเข้า ใจที่มี
อยู่เดิม ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนกลายเป็น โครงสร้างทาง
สติปัญญา ที่มีความซับซ้อน และมีความคงทนยิ่งขึ้น การ
ที ่ผู ้เ รีย นพยายามประยุก ต์ใ ช้โ ครงสร้า งความรู ้เ ดิม กับ
สถานการณ์ใ หม่ร่ว มกัน สร้างความรู้ ทัก ษะ และเจตคติ
ด้วยการนาเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการ
เพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ขึ้น
จ า ก ส ภ า พ ปัญ ห า แ ล ะ ค ว า ม ส า คัญ ข อง กา ร
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะพูด
ผู้วิจัย จึงสนใจที่จ ะวิจัย เพื่อ พิสูจ น์ว่า วิธีก ารจัด การเรีย น
การสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนด้า นทัก ษะการพูด ภาษาอังกฤษ
ของนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 5 โรงเรีย นสมุท รสาคร
วิท ยาลัย ได้สูงกว่า การจัด การเรีย นการสอนแบบปกติ
ทั้งนี้เพื่อ เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
รูปแบบที่หลากหลายและมีประสิท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น และ
จะได้นาผลการวิจัย มาต่อ ยอดเพื่อ พัฒ นาการเรีย นการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนเป็น ข้อ มูล ที่มีป ระโยชน์
สาหรับครูและผู้ที่สนใจต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ เปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิ ์ท ัก ษะการพูด
ภาษาอัง กฤษของนั ก เรีย นระดับ ชั ้น มัธ ยมศึก ษาปีที ่ 5
โรงเรียนสมุทรสาครวิท ยาลัย ระหว่า งกลุ่ม ที่จัด การเรีย น
การสอนตามแนวทฤษฎีค อนสตรัค ติว ิส ต์ แ ละกลุ ่ม ที่
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ที่มีต่อ การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดย
ใช้ ส ถานการณ์ จ าลองการเป็ น มั ค คุ เ ทศก์ ใ นจั ง หวั ด
สมุทรสาคร ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
วิธีรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นเตรียมผู้เรียนก่อนการทดลอง
แนะนาวิธีการเรียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์และวิธีการเรียนตามแบบปกติการประเมินทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษการทากิจกรรมระหว่างเรียน
2. ขั้นดาเนินการทดลอง
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ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ แ ผนการ
จัด การเรี ยนการสอนตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั คติ วิ สต์ กั บ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ห้ อ ง 5/6 และใช้ แ ผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 ห้อง 5/7 จานวน 12 แผน คาบละ 50 นาที
3. ขั้นดาเนินการหลังการสอน
3.1 ประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยผู้สอน
จานวน 3 คน
3.2 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
3.4 น าค ะแ นนผล สั มฤทธิ์ ทั กษะ กา รพู ด
ภาษาอังกฤษ มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. สถิติเชิงพรรณนา
1.1 ค่ า เฉลี่ ย ใช้ บ อกระดั บ คะแนนผลสั ม ฤทธิ์
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เรื่อง Travel in Samutsakhon
ของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
และตามแบบปกติ และใช้บ อกระดับ ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิ สต์
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้บอกการ
กระจายตัวและความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ เรื่อง Travel in Samutsakhon ของ
กลุ่มตัวอย่าง จากการทดสอบหลัง เรียนตามแนวทฤษฎีคอน
สตรั คติ วิ ส ต์ แ ละแบบปกติ บอกการกระจายตั ว และความ
แตกต่างของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทักษะ
การพูด ภาษาอังกฤษ หลังการจัดการเรียน การสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ โดยใช้สถิติทดสอบ t-test Independent sample

สรุปผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสมุ ทรสาครวิ ทยาลั ย กลุ่ ม ที่
ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ของกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.68,
S.D. = 0.32)
อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทั ก ษะ การพู ด ภาษาอั ง กฤษ
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นสมุ ท รสาคร
วิทยาลัย ระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ และกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ
และความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย หลังจากได้รับการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทฤษฎี คอนสตรั ค ติวิ สต์ สมควรที่ ผู้วิ จั ย
นามาอภิปรายผลตามหลักตรรกวิทยาดังต่อไปนี้
1. จากข้อ ค้น พบที ่ว ่า ผลสัม ฤทธิ ์ท ัก ษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีค อนสตรัค ติวิส ต์ สูง กว่า กลุ่ม ที่ไ ด้รับ การ
จัดการเรีย นการสอนแบบปกติ ที่ เ ป็นดังนี้อาจเป็นเพราะ
การสอนตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ 6 ขั้น ขั้นที่ 1
การสร้างประสบการณ์ ขั้นที่ 2 ทบทวนความรู้เดิม ขั้น ที่
3 ปรับเปลี่ยนความคิด ขั้นที่ 4 การสรุปองค์ความรู้ ขั้นที่
5 การประยุกต์ใช้ความรู้ ขั้นที่ 6 ขั้นทบทวนใหม่ มีความ
เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการพูด เนื่องจากมีขั้นตอน
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ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกพูดซ้าๆ ตั้งแต่ ขั้นที่ 1 ถึงขั้น ที่ 6
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย พรศิร ิ อูป คา (2558) นัก เรีย นมี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังได้รับการ
สอนตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่น นิสซึ่ม และนักเรียนมีความ
คิดเห็นเชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ฝนทิพย์ นัดทะ
มาย (2558) พบว่า นักเรียนที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ท ฤษฎีค อนสตรัค ติวิส ต์ป ระกอบสถานการณ์จาลองมี
ความสามารถด้า นการพูด ภาษาอังกฤษหลังเรีย นสูงกว่า
ก่อ นเรีย น เป็น เพราะหลัก การเรีย นการสอนตามทฤษฎี
คอนสตรัค ติวิสต์เป็นการเรีย นรู้ที่นักเรียนรู้จ ากการสร้า ง
งานและดาเนิน กิจ กรรมการเรีย นด้ว ยตนเองตามความ
สนใจ แ ล ะไ ด้ม ีโ อกาส แล กเ ป ลี ่ย นเ รีย นรู ้ก ับ ผู ้อื ่น
สอดคล้องกับระเบียบ รังแก้ว (2544, น. 12-13) การสอน
ทัก ษะ การ พูด ต้อ งฝึก ให้รู ้ค วา มหม ายของค าศัพ ท์
โครงสร้า ง ส านวนใหม่ ขณะด าเนิน การสอนควร
บันทึกเสียงเจ้าของภาษาหรือดูจากซีดีวีดีทัศน์ เพื่อช่วยให้
ผู้เ รีย นมีค วามเข้า ใจในเรื ่อ งที่จ ะสอนถือ เป็น การฝึก พูด
แล้ว ให้ผู ้เ รีย นแต่ง บทสนทนาใหม่ สอดคล้อ งกับ วีร ยา
สุริยันยงค์ (2544, น. 65) การเรียนการสอนทักษะการพูด
ภาษาอัง กฤษตามทฤษฎีค อนสตรัค ติวิส ต์ มีขั้น ตอนเปิด
โอกาสให้ผู ้เ รีย นได้ฝ ึก ใช้ภ าษาในสถานการณ์ต ่า งๆ ที่
ใกล้เ คีย งกับ สถานการณ์จ ริง ให้ม ากที่สุด เพื่อ ให้ผู้เ รีย น
สามารถใช้ภาษา ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ถูก ต้อ งและเป็น ที ่ย อมรับ ของสัง คมที ่ใ ช้ภ าษานั ้น ๆ
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและช่วย
เสริม แรงจูงใจให้แก่ผู้เ รีย น สาหรับ ผลสัม ฤทธิ์ทักษะการ
พูดของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
น้อยกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนอาจเป็น
เพราะมีกระบวนการฝึกฝนน้อยกว่า จึงไม่สามารถส่งเสริม
ให้นักเรียนที่เรียนอ่อนพัฒนาทักษะการพูดได้ สอดคล้อ ง
กับ รายงานของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึก ษาธิก าร
(2559) ว่า เด็ก ไทยเรีย นวิช าภาษาอัง กฤษ ตั ้ง แต่ร ะดับ
การศึก ษาขั้น พื้น ฐานไปจนถึงระดับ ปริญ ญาตรี โท และ

เอก แต่ยังคงพบว่ามีเด็กจานวนมากที่พูดภาษาอังกฤษได้
น้อยหรือไม่ได้เลย ทั้ง ๆ ที่ระบบการศึกษากาหนดให้เด็ก
เรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลานานมากว่า 15 ปี เป็นเพราะ
การจัดการเรียนการสอนฝึกให้นัก เรีย นได้พูดน้อยเกินไป
และผู้สอนไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง
2. จากข้อ ค้นพบที่ว่า ความพึงพอใจของนัก เรีย น
ชั ้น มัธ ยมศึก ษาปีที ่ 5 โรงเรีย นสมุท รสาครวิท ยาลัย
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติว ิส ต์ มีค วามพึง พอใจอยู ่ใ นระดับ มากที ่ส ุด อาจเป็น
เพราะการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติว ิส ต์ม ีก ระบวนการที ่ก ระตุ ้น ให้ผู ้เ รีย นปฏิบ ัต ิ โดยมี
เนื้อหาตรงตามความสนใจและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เนื ้อ หาสามารถพัฒ นาทัก ษะการฟัง และการพูด ได้จ ริง
นัก เรีย นได้ศึก ษาหาความรู้ด้ว ยตนเองจากการเรีย นรู้ที่
หลากหลาย สนุกสนาน และได้ลงมือปฏิบัติด้วยความเต็ม
ใจมีอิสระในการเรียนรู้ มีโอกาสแสดงภาวะผู้นามีส่วนร่วม
และมีค วามพึง พอใจต่อ การวัด และประเมิน ผลตนเอง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวินิสา บุญคง และคณะ (2547,
น. 10) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
การจัด กิจ กรรมที ่เ ป็น ไปในทางบวก จะมีผ ลท าให้เ กิด
ความพึงพอใจต่อ การปฏิบัติงานและการเรีย นรู้ค วามพึง
พอใจในการทางานจึง เป็น ผลมาจากการสร้า งแรงจูง ใจ
ความพึง พอใจเป็น ความรู ้ส ึก หรือ ทัศ คติ ความนึก คิด
ความชอบ ความเห็น ด้ว ยต่อ สิ ่ง ใดสิ ่ง หนึ ่ง ท าให้อ ยาก
ท างานหรือ ปฏิบ ัต ิก ิจ กรรม ซึ ่ง สามารถเป็น ไปได้ทั ้ง
ทางบวกและทางลบ ถ้าเป็นทางบวกก็จะทาให้ทากิจกรรม
นั ้น ได้ด ี ถ้า เป็น ทางลบก็จ ะปฏิบ ัต ิก ิจ กรรมนั ้น ได้ไ ม่ ดี
หรือไม่ปฏิบัติกิจกรรมนั้นเลย แสดงให้เห็นว่าแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย
ให้ผู้เรีย นสร้างความรู้ใ หม่ด้ว ยตนเองตามพื้น ฐานความรู้
เดิม ของแต่ล ะบุค คล จึง ท าให้ผู ้เ รีย นเกิด การสนใจ ใฝ่
เรีย นรู้ มีความพึงพอใจที่จะเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง มี
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ความพึงพอใจที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ผู้สอนมี
หน้า ที่จัด การเรียนการสอนให้ความสาคัญกับ ผู้เ รียนและ
เชื่อมั่นว่านักเรียนสามารถพัฒนาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เกิด การเรีย นรู ้ สอดคล้อ งกับ แนวคิด สอดคล้อ งกับ
งานวิจัย ของกฤษณา ไกยราช (2553) พบว่า ความพึง
พอใจของผู ้เ รีย นที ่ม ีต ่อ สิ ่ง แวดล้อ มทางการเรีย นรู ้บ น
เครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง Present
Simple Tense อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก และ
สอดคล้องกับทฤษฎีของพอร์เตอร์ และลอร์เลอร์ ซึ่งเป็น
กลุ่ม ทฤษฎีก ระบวนการเน้น เรื่อ งความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง
ความพอใจกับ ผลการปฏิบัต ิง าน ลูท แทนส (Luthans,
1998, p. 169) ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้เกิดการใช้ความพยายาม
ในการทากิจกรรม อันเกิดจากแรงกระตุ้น และได้รับของ
งานอันเป็นที่น่าพึงพอใจอันเนื่องมาจากการเรียนรู้ การใช้
เหตุผล การทาความเข้าใจ และการตัดสินใจ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ครูผู้สอนจะควรทาการวิเคราะห์ลักษณะของ
กิจกรรมให้สอดคล้องกันทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนการ
สอนเน้น ให้ ผู้เรี ยน ได้ สร้า งความรู้ด้ว ยตนเองและครู เป็ น
ผู้สร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้เกิดประเด็นศึกษา
1.2 การประเมินผลงาน ควรให้นักเรียนในห้องมีส่วน
ร่วมประเมินผลงานให้ข้อเสนอแนะทั้งข้อดีข้อควรปรับปรุง
และการให้นักเรียนประเมินผลงานของตนเอง เพื่อเป็นการ
แสดงผลย้อนกลับในการแก้ไขงาน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยผลของการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ แ ละแบบปกติ เพื่ อ พั ฒ นา

ผลสั ม ฤทธิ์ ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด ภาษาอั ง กฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาระดับชั้นอื่นๆ
2.2 ควรมีการวิจัยผลของการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแบบปกติ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ และ
เจตคติภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.3 ควรมีการวิจัยผลของการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแบบปกติ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
ที่นอกเหนือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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