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คาํสาํคญั  :  การบวกและการลบ/การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 E
 อารีย ์ สุขใจวรเวทย ์: การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง การบวกและการลบของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 1 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 E อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ :  
ผศ.ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ ,   ศ.พิเศษ กาญจนา  คุณารักษ์   และ  ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม.       

201 หนา้.

 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1)  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรือง การบวกและการลบ
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้    
7 E,   2)  ศึกษาความสามารถในการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 E  ของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 1  และ 3)  ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 E   กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

โรงเรียนวดัหนองกลางด่าน  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2  จาํนวน 15 คน  ใชแ้ผน  
การทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั  ( one-Group  pretest-posttest  Design) เครืองมือ
ทีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  1)  แผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 E  เรืองการบวก
และการลบทีมีผลลพัธ์และตวัตงัไม่เกิน  100,  2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรืองการบวกและ 
การลบทีมีผลลพัธ์และตวัตงัไม่เกิน 100,   3)  แบบสังเกตความสามารถในการเรียนรู้แบบวฏัจกัร  
การเรียนรู้ 7 E  และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีมีต่อ  
การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 E  วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( )         
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าการทดสอบค่า t-test  แบบ dependent 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1)  ผลการเรียนรู้เรืองการบวกและการลบของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 E  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 โดยมีคะแนนหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้, 2)  ความสามารถ
ในการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 Eโดยภาพรวมทงั 7 E มีความสามารถอยูใ่นระดบัดี  และ      
3) ความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้  
7 E ในภาพรวมอยูร่ะดบัพึงพอใจมาก  
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 The purposes of this research were to :  1) compare learning outcome on addition and  

subtracting before and after being taught by the 7E learning cycle approach,  2) study the first 

grade students’ abilities taught by the 7E learning cycle approach and 3) study students’ 

satisfaction towards  the application of the 7E learning approach. The sample consisted of 15 

students in the first grade class during the 2009 academic  year of Watnongklangdan School, 

Ratchaburi Education Service Area Office 2. Experimental design was the one-group          

pretest-posttest design.  The research instruments were lesson plans, learning outcome test, 

observation form, and questionnaire. The  statistical  analysis employed were percentage(%),  

mean( ),  standard  deviation(S.D)  and  t-test  dependent.                 

 The research finding revealed : 1) The learning outcome on  adding and subtracting of  

first grade students before and after being taught by the 7E learning cycle approach were 

statistically significant different at the level of .05 where as the learning outcome after being 

taught by the 7E learning cycle approach were higher than before being taught by the 7E  learning 

cycle approach, 2) Students’ abilities taught by 7E learning cycle  approach in general were at a 

high agreement level and 3) Students’ satisfactions toward the 7E learning  cycle approach  were 

at  a  very  high    agreement  level.   
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 วทิยานิพนธ์เล่มนีสาํเร็จลงได ้ ดว้ยความอนุเคราะห์ใหค้าํปรึกษาแนะนาํอยา่งดียงิ       
จาก  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.สุเทพ   อ่วมเจริญ    ศาสตราจารยพ์ิเศษ  กาญจนา  คุณารักษ ์ และ   
ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม   เป็นอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตงัแต่เริมตน้   
จนสาํเร็จเรียบร้อย  และใหค้าํปรึกษา  ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิในการทาํ
วทิยานิพนธ์เล่มนีสมบูรณ์ยงิขึน ผูว้จิยักราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของคณาจารยทุ์กท่าน
ไวด้ว้ยความเคารพอยา่งสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  ประธานกรรมการ  

ตรวจสอบวทิยานิพนธ์   และอาจารยร์าตรี  รุ่งทวชียั  ผูท้รงคุณวฒิุ  ทีใหค้าํแนะนาํตรวจแกไ้ข
ขอ้บกพร่องและใหค้วามกระจ่างในเชิงวชิาการเพือความสมบูรณ์ของวทิยานิพนธ์ 

 ขอขอบพระคุณ  อาจารยศิ์ริวลัย ์ อุดมพรวรัิตน์   ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ   
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2   อาจารยอ์รวรรณ   วดัเอก   ครูชาํนาญการพิเศษ    
โรงเรียนบา้นเขาแหลม     และนางสาวพนูศรี  อาภรณ์รัตน์  รองผูอ้าํนวยการ โรง เรียนวดัหนองกบ           
ทีกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบเครืองมือและใหข้อ้แนะนาํทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํ
วทิยานิพนธ์ 

 ขอขอบพระคุณ   ผูบ้ริหาร  คณะครูโรงเรียนวดัหนองประทุน   และโรงเรียนวดั         
หนองกลางด่าน   สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2  ทีใหค้วามอนุเคราะห์คนทดลอง
เครืองมือและเก็บรวมรวบขอ้มูล เป็นอยา่งดี รวมทงัขอขอบใจนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1   ทีให้
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี  
 ทา้ยสุดนี ขอนอ้มระลึกถึงพระคุณของบิดา  มารดา  ซึงเป็นผูว้างรากฐานในการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


