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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์การเรียน  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอหนังสือเสริมประสบการณ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปที่  5  เรื่อง  พืชในทองถิ่น  เพื่อใชสอนแบบสืบเสาะหาความรู  (inquiry : 5Es)  ดวยประสบการณ
การเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพจริง  (real – life experiences)  กลุมตัวอยางที่ใชทดลองไดแก  นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย)  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน  30  คน  ไดมาจาก
การสุมอยางงาย  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
คาที  (t –test)   

    ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้                                  
 1)  หลักสูตรสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อใชสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู  ( inquiry : 5 Es)   ดวยประสบการณเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพจริง  (real – life  experiences)  ที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
เรื่อง  พืชในทองถิ่น เพื่อใชสอนแบบสืบเสาะหาความรู  (inquiry : 5 Es)  ดวยประสบการณเรียนรูที่สอดคลองกับ
สภาพจริง  (real – life  experiences)  พบวา  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  3)  ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
ที่เรียนเพื่อใชสอนแบบสืบเสาะหาความรู  (inquiry : 5 Es)  ดวยประสบการณเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพจริง 
(real – life  experiences)  พบวา  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  4)  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ท่ีเรียนโดยใชหนังสือเสริมประสบการณกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  เรื่อง  พืชในทองถิ่นเพื่อใชสอนแบบสืบเสาะหาความรู  ( inquiry : 5 Es)  ดวยประสบการณเรียนรู
ที่สอดคลองกับสภาพจริง  (real – life  experiences)  มีความคิดเห็นอยูในระดับดี 
 
คําสําคัญ : เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  (inquiry : 5 Es), ประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับ 
                 สภาพจริง (real – life  experiences), หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

Thesis  Title :                     THE  DEVELOPMENT  OF  A  SCIENCE CURRICULUM VIA   
   USING  THE  INQUIRY: 5Es  CYCLE  TECHNIQUE      
  INCORPORATING  REAL-LIFE  EXPERIENCES 

Researcher :                   Mrs. Pensri  Tuamlamool 
Degree : Master  of  Education  (Curriculum and Instruction) 
Year : 2010 
Thesis  advisor ;                 Asst. Prof. Daungporn  Pupaka, Ph.D. 
Thesis  co –advisors :         Asst. Prof. Sataporn  Deeying, Ph.D. 
                                             Asst. Prof. Pornchai  Rattanathum 
 

ABSTRACT   

     
 The purposes of this study were to 1) develop a science curriculum via using the 
inquiry : 5Es cycle  technique incorporating real-life experience 2) compare the students, learning 
achievement before and after the implementation of the developed curriculum 3) investigate students’ 
learning achievement on scientific process skill and 4) examine student attitudes towards learning 
science via using the curriculum incorporating the science textbooks. 
 The study sample involved 30 Pratomsuksa five students at the Wat Bangwua (Saisermwit) 
School, selected by simple random sampling. The statistical devices employed for the data analysis 
were mean, standard deviation and t-test dependent. 
 The findings of the study were as follows:  
 1) The appropriateness of the developed curriculum was found to be at high level. 
  2) Students’ learning achievement after the experiment was significantly higher than 
before the experiment at .05. 
 3) Students’ learning achievement on scientific process skill after the experiment was 
significantly higher than before the experiment at .05. 
   4) Student attitudes towards learning science by the use of science textbooks  
incorporating real-life experiences were at good level. 
 
Keywords : The Inquiry : 5Es cycle technique, real-life learning experiences, science curriculum  


