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การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื อง การบวกและการลบ
ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้
7 E, 2) ศึกษาความสามารถในการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 E ของนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้
แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 E กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
1
โรงเรี ยนวัดหนองกลางด่าน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 15 คน ใช้แผน
การทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง ( one-Group pretest-posttest Design) เครื องมือ
ทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 E เรื องการบวก
และการลบทีมีผลลัพธ์และตัวตังไม่เกิน 100, 2) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื องการบวกและ
การลบทีมีผลลัพธ์และตัวตังไม่เกิน 100, 3) แบบสังเกตความสามารถในการเรี ยนรู้แบบวัฏจักร
การเรี ยนรู้ 7 E และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 E วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( & )
ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าการทดสอบค่า t-test แบบ dependent
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการเรี ยนรู ้เรื องการบวกและการลบของนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 1 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 E แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังการจัดการเรี ยนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้, 2) ความสามารถ
ในการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 Eโดยภาพรวมทัง 7 E มีความสามารถอยูใ่ นระดับดี และ
3) ความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้
7 E ในภาพรวมอยูร่ ะดับพึงพอใจมาก
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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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