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ชื่อเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 

 รวมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7Es)  

 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

 เร่ืองแสงและการมองเห็น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 

ผูวิจัย  นางสาวสิริยลริยา วศิริอารยา     

ปที่วิจัย  2562 

โรงเรียน  เทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใชวิธีสอน

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต รวมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7Es) และมี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ที่ กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 เปนหนวยการวิเคราะห มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาขอมูลพ้ืนฐานการพัฒนา

รูปแบบการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต รวมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบ

เสาะหาความรู 7 ขั้น  (7Es) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เร่ืองแสงและการมองเห็น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (2) เพ่ือสรางและ

พัฒนารูปแบบการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต รวมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการ

สืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7Es) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เร่ืองแสงและการมองเห็น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (3) เพ่ือทดลองใช

รูปแบบการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต รวมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบ

เสาะหาความรู 7 ขั้น  (7Es) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เร่ืองแสงและการมองเห็น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยมีวัตถุประสงคยอย 

คือ (3.1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน จากการใช

รูปแบบการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต รวมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบ

เสาะหาความรู 7 ขั้น (7Es) เรื่องแสงและการมองเห็น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 (3.2) 

เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน จากการใช

รูปแบบการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต รวมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบ

เสาะหาความรู 7 ขั้น (7Es) เร่ืองแสงและการมองเห็น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ (4) 

เพื่อประเมินรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนโดยใช

รูปแบบการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต รวมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบ

เสาะหาความรู 7 ข้ัน (7Es) เรื่องแสงและการมองเห็น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุม
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ตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวนวิธีสอนละ 32 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random 

Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัค-ติวิสต 

รวมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7Es) เรื่อง แสงและการมองเห็น จํานวน 6 

แผนฯ ใชเวลาเรียน 12 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเปนแบบปรนัย

เลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งมีคาความยากงาย ระหวาง 0.20-0.80 มีคาอํานาจ

จําแนก 0.20 ข้ึนไป และมีคาความเชื่อมั่นที่ 0.760 (3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร จํานวน 30 ขอ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ 20 ขอ สถิติท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช t-test (Pair) 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานการพัฒนารูปแบบการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดคอน

สตรัคติวิสต รวมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7Es) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองแสงและการมองเห็น สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบบันทึกการประชุมกลุมยอย 

(Focus Group) และแบบสัมภาษณเชิงลึก จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พบวา มีความสอดคลอง 

โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 1.00 ทุกรายการ และพบวา ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู โดยใชวิธีสอน

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต รวมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7Es) เพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองแสงและการมองเห็น 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  

2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต รวมกับวิธี

สอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7Es) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่องแสงและการมองเห็น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  

พบวา รางรูปแบบการเรียนรู ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ พบวา ไดรูปแบบการเรียนรู ควรมี

องคประกอบ 5 ดาน ไดแก หลักการแนวคิดทฤษฎี หลักการจัดการเรียนรู กระบวนการเรียนรู สิ่ง

สนบัสนุนการเรียนรู และการประเมินผล ซึ่งผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู ตามความคิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒ ิมีความเหมาะสมมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.60  

3. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต รวมกับวิธี

สอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7Es) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองแสงและการมองเห็น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งมี
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ประสิทธิภาพที่ 85.16/85.31 และมีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.70 หรือคิดเปนรอยละ 70.00 

พบวา 

 3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนกลุมตัวอยาง ที่เรียนโดยใชรูปแบบการ

เรียนรู โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต รวมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 

ขั้น (7Es) เร่ืองแสงและการมองเห็น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  3.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนกลุมตัวอยาง ที่เรียนโดยใช

รูปแบบการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต รวมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบ

เสาะหาความรู 7 ขั้น (7Es) เร่ืองแสงและการมองเห็น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 4. ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการ

เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนรู โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต รวมกับวิธีสอนแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น (7Es) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เรื่องแสงและการมองเห็น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.45 
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ABSTRACT 

This research was research and development designed. The purposes of this 

research were (1) to investigate the state, problem and the guidelines the 

development learning model using Constructivism with 7E’s Inquiry Learning Cycle to 

develop of learning achievement and scientific process skills “Light and Visibility” for 

Prathom Suksa 4, ( 2)  to construct and develop the learning model using 

Constructivism with 7E’s Inquiry Learning Cycle to develop of learning achievement 

and scientific process skills “Light and Visibility” for Prathom Suksa 4, (3) to try out 

the learning model with sub-objectives which are : ( 3.1)  to compare the learning 

achievement between before and after learning model using Constructivism with 

7E’s Inquiry Learning Cycle “Light and Visibility” for Prathom Suksa 4, ( 3.2)  to 

compare the develop scientific process skills between before and after learning 

model using Constructivism with 7E’s Inquiry Learning Cycle “Light and Visibility” for 

Prathom Suksa 4, and (4) to evaluate and update the development of the learning 

model. The cluster random sampling were applied for 32 of Prathom Suksa 4/1 of 

Saunsanuk Munipal School in the 2nd semester, B.E.2562 academic year. The tools 

used to develop the learning model were (1) the small group meeting record, (2) the 

in-depth interview, (3) the participatory meeting record and (4) the evaluation of the 

learning model. The research tools used for data collection consisted of (1) 6 Science 

subject lesson plans using Constructivism with 7E’s Inquiry Learning Cycle to develop 

of learning achievement and scientific process skills “Light and Visibility” for Prathom 

Suksa 4. (2) 30 items with 4 multiple choices of the achievement test which its 
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difficulty index is from 0.20-0.80, the discrimination is over 0.20 and the reliability is 

0.760, (3) 30 items of the improve scientific process skills test, and (4) 20 items 

satisfaction questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation and t-test (Pair). 

The research findings were summarized as follows :  

1. The state, problem and the guidelines the development of the learning 

model. Using the documentary analysis and the interview of 5 experts were 

consistent and found that the development of learning model using Constructivism 

with 7E’s Inquiry Learning Cycle to develop of learning achievement and scientific 

process skills “Light and Visibility” for Prathom Suksa 4. 

2. The result of the development of the learning model using Constructivism 

with 7E’s Inquiry Learning Cycle to develop of learning achievement and scientific 

process skills “Light and Visibility” for Prathom Suksa 4, found that the form of 

learning management with 5 components, including principles, concepts theories 

learning management principles learning process learning support, and evaluation in 

which the evaluation form is based on opinions of experts. The most suitable is the 

average of 4.60.  

3. The experimental results using the instructional the learning model : the 

efficiency of the learning model reached the 85.16/85.31 efficiency, thus it was fit to 

the 80/80 criterion. Besides, the effectiveness index was 0.70 or 70 percent. And 

found that 

3.1 The learning achievement between before and after learning, it  

was clearly found that after learning, the students who learnt Science subject the 

strand had higher learning achievement than before learning at .01 level. 

3.2 For the scientific process skills, the result showed that after  

learning the students got higher skills than before learning with the statistical 

significance at .01 level. 

4. Evaluation results of the participants were satisfied with the learning model 

using Constructivism with 7E’s Inquiry Learning Cycle to develop of learning 

achievement and scientific process skills “Light and Visibility” for Prathom Suksa 4, 

which the overall aspect was evidently found at a high level. The mean was 4.45. 


