
การประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  คร้ังที ่2 
 The 2

nd
 STOU Graduate Research Conference  

85 
 

การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วธีิการสอนแบบสืบสวน สอบสวนเร่ือง ส่ิงมีชีวติกบั
ส่ิงแวดล้อมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนสวนรัฐวทิยา กรุงเทพมหานคร 

The Effects of Using the 5Es Learning Management Approach Emphasizing Multiple 

Development of  Science Process Skills with the Use of the Inquiry  

Teaching Method in the Topic of Living Things and the 

Environment for PrathomSuksa  III Students  

SuanratVittaya School in Bangkok Metropolis 

นุสเราะฮ ์ กองบก (Nusaroh Kongbok)* จนัตรี  คุปตะวาทิน (Chantri Kuptavatin)** 
จินตนา  ธนวบูิลยช์ยั (Jintana Thanavibulchai)*** 

 
บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3โดยใชว้ิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน (2) ศึกษาอตัราพฒันาการดา้นทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหวา่งเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชว้ิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน
และ (3) ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมกลุ่มระหวา่งเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชว้ิธีการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2554 
โรงเรียนสวนรัฐวทิยา จ านวน 30 คนท่ีไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้
โดยใชว้ิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน (2) แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ (3) แบบสังเกตการ
ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวจิยัพบวา่ (1) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการเรียนโดย
ใชว้ธีิการสอนแบบสืบสวนสอบสวนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) นกัเรียนมีคะแนน
อตัราพฒันาการดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหวา่งเรียนเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย .99 คะแนนต่อคร้ังจากคะแนนเต็ม 4 
คะแนน (3) นกัเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมกลุ่มในระดบัดี 
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Abstract 

 

The purposes of this research were (1) to compare the pre-learning and post-

learning science process skills of PrathomSuksa III students learning under the inquiry 

teaching method; (2) to study the growth rate of science process skills during learning of 

PrathomSuksa III students learning under the inquiry teaching method; and (3) to study the 

group activity behaviors during learning of PrathomSuksa III students learning under the 

inquiry teaching method. 

The research sample consisted of 30 PrathomSuksa III students studying in the 

first semester of the 2011 academic year at SuanratWittaya School, obtained by cluster 

sampling.  The employed research instruments were (1) learning management plans using the 

inquiry teaching method, (2) a science process skills test, and (3) a group activity behavior 

observation form.  Statistics used for data analysis were the mean, standard deviation, and t-

test. 

Research findings showed that (1) the post-learning science process skills of 

PrathomSuksa III students learning under the inquiry teaching method were significantly 

higher than their pre-learning counterparts at the .05 level; (2) the students’ science process 

skills growth rate score increased during learning on the average of 0.99 score per time out of 

the full score of 4; and (3) the students’ group activities behaviors were at the good level. 
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