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52253402 :  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ  

คาํสาํคญั:  ความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ / วฏัจกัรการเรียนรู้ 7E 

 ชญัญณัฏฐ์  เอ่ียมเผา่จีน : การพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิก

ในครอบครัวและโรงเรียนและความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช ้

วฎัจกัรการเรียนรู้ 7E. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ, อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั  

และ อ.ดร.ประเสริฐ  มงคล. 175 หนา้. 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิหนา้ท่ี

ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดย

ใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ 7E,  2)  เปรียบเทียบความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ เร่ือง โครงสร้าง บทบาท สิทธิหนา้ท่ี

ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E ของ นกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใชว้ฎัจกัร

การเรียนรู้ 7E  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบาํรุงวิทยา จาํนวน 18 คน 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  ใชแ้ผนการทดลองแบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อน-หลงั (One-Group  Pretest-

Posttest  Design) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1)  แผนการจดัการเรียนรู้วฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  2) 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองโครงสร้าง บทบาทสิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน 3) 

แบบทดสอบความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ และ 4)   แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7E  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (Χ ) ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test  แบบ Dependent 

     ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการเรียนรู้เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและ

โรงเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7 E สูงกวา่ก่อนเรียน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   2) ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ เร่ืองโครงสร้าง บทบาท สิทธิ หนา้ท่ี

ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

3) ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้7 E อยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมาก   
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52253402: MAJOR: CURRICULUM AND SUPERVISION 

KEY WORDS: ABILITIES OF ANALYTICAL THINKING / 7E LEARNING CYCLE.  

 CHUNYANAT  AIEMPUOJEEN: THE DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOME ON 

THE STRUCTURE, ROLES, RIGHT, DUTY AS MEMBERS OF FAMILY AND SCHOOL  AND 

ABILITIES OF ANALYTICAL THINKING OF FIRST GRADE STUDENTS TAUGHT  

BY 7E LEARNING CYCLE. THESIS ADVISORS: ASST.PROF.SUTEP UAMCHAROEN, Ed.D., 

SIRIWAN VANICHWATANAWORACHAI, Ph.D. AND PRASERT MUNGKUL, Ed.D.,175 pp. 

The purposes of this research were: 1) to compare the learning outcome on the structure roles, 

right, duty  as members of family and  school of first grade students, before and after being taught by the 

7E learning cycle, 2) to compare the abilities of analytical thinking on the structure roles, right, duty as 

members of family and  school, before and after being taught by the 7E learning cycle of first 

grade students, and 3) to study the students’ opinion of first grade toward the instructional of the 7E 

learning cycle. 0The samples were 18 first grade students of Bumrung Wittaya school in second semester 

of academic year 2012. A research design was one-group pretest – posttest design. Research instruments 

used were 1) a lesson plans of 7E learning cycle, 2) a learning outcome test,  3) an abilities test of 

analytical thinking and 4) the opinionnaire of first grade students towards the7E learning cycle.  0Data 

were analyzed by percentage (%), mean (Χ )0, standard deviation (S.D) and t-test of dependence.  

The results found that: 1) learning outcome on the structure, roles, right, duty as members  of 

family and school of first grade students after being taught by the 7E learning cycle were statistically 

significant higher than before being taught at the level .05. , 2) the analytical thinking abilities  on the 

structure roles, right, duty as members of family and  school were statistically significant higher than 

before being taught at the level .05. , and 3) the students’ opinion of first grade toward the application of 

the 7E learning cycle were at high agreement.    
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 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จลงได้ ด้วยความอนุเคราะห์ให้คาํปรึกษาแนะนําอย่างดียิ่ง       

จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ  อาจารย ์ดร. ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั  และอาจารย์

ดร.ประเสริฐ  มงคล เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เร่ิมตน้ จนสําเร็จเรียบร้อยและให้

คาํปรึกษา ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการทาํวิทยานิพนธ์เล่มน้ีสมบูรณ์

ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยักราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของคณาจารยทุ์กท่านไวด้ว้ยความเคารพอยา่ง

สูง 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์  และรองศาสตราจารยส์มประสงค ์ น่วมบุญลือ  ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีให้

คาํแนะนําตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องและให้ความกระจ่างในเชิงวิชาการเพื่อความสมบูรณ์ของ

วิทยานิพนธ์  

 ขอขอบพระคุณอาจารยผ์สุดี  จิระวฒันกิจ ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต  1 ท่ีให้ความอนุเคราะห์เก่ียวกบัดา้นการวดัและประเมินผล อาจารย์

จรรยาพร  ยอดแกว้  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต  1 ท่ี

ให้ความอนุเคราะห์เก่ียวกบัดา้นเน้ือหา และอาจารยอ์ารีย ์ สุขใจวรเวทย ์  ครูชาํนาญการพิเศษ

โรงเรียนวดัหนองกลางด่าน  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เก่ียวกบัดา้นการ

สอนและแผนการจดัการเรียนรู้ ทาํใหเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีความถูกตอ้งสมบรูณ์ยิง่ข้ึน  

 ขอขอบพระคุณ   ผูบ้ริหาร  คณะครูโรงเรียนบาํรุงวิทยา  ท่ีให้ความอนุเคราะห์ทดลอง

เคร่ืองมือและเก็บรวมรวบขอ้มูล เป็นอยา่งดี รวมทั้งขอขอบใจนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีให้

ความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี  

 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นหลกัสูตรและการนิเทศ “52” โครงการพิเศษ และโครงการ

ความร่วมมือทุกคน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่านอ่ืน ๆท่ีไม่ไดเ้อยนามไว ้ณ ท่ีน้ี ซ่ึงเป็นกาํลงัใจและ

ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา จนทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถประสบความสาํเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี 

 ท้ายสุดน้ี ขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา  มารดา  ซ่ึงเป็นผู ้ให้กําเนิดและ

วางรากฐานในการศึกษา ใหก้ารสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจตลอดเวลา จนกระทัง่วิทยานิพนธ์ฉบบั

น้ีสําเร็จ ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนและผูส้นใจ

โดยทัว่ไป 
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