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บทดัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมถุทธิ้ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกของเรา ของ 

นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุบลรัตนราซกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 
กระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 1 ห้อง รวมทั้งหมด 40 คน ซี่งได้มาจากการ 
เลือกโดยวิธีการลุ่มอย่างง่าย การศึกษาผลลัมถุทธี้ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา โดยการจัดการเรียนรู้ 
แบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน 
อุบลรัตนราซกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลลัมถุทธิ้ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย( x  = 16.48 , 
ร.อ. = 1.98) สูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ย ( x =  7.55 , ร.อ. = 2.01) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

คำสำคัญ ะ ผลลัมถุทธ'ทางการเรียน สืบเสาะหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม โลกของเรา

Abstract
The purpose of this was tostudyof learning achievement on “The Earth” of Mattayom-Suksa 2nd 

students at Princess Ubolratana Rajakanya’s College using group process and inquiry learning management. 
The sample group was obtained by random sampling was 1 room, 40 people. The learning achievement on 
“The Earth” using group process and inquiry learning management of Mattayom-Suksa 2nd students at 
Princess Ubolratana Rajakanya’s College, the result found that after using the group process and inquiry 
learning management ( x  = 16.48 5 S.D.= 1.98) was higher than before ( x  = 7.55 5 S.D.= 2.01) at .05 level 
of significance.
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บทนำ
ในปีจจุบันประเทศพัฒนาแล้ว จะให้ความสำคัญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะการ 

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะช่วยพัฒนาเด็กให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ กล้าแสดงออกทางความคิด และ 
ศึกษาค้นคว้าความรู้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยตนเอง การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึง 
เป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปีญญา อารมณ์ ความคิด ความสามารถ ท่ี 
พร้อมจะแก้ปัญหาในอนาคต ปีจจุบันประเทศไทย มีผลสัมถุทธิ้ทางการเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพไม่เป็นที่ 
ต ้องการ ด ังจะเห ็นได้จากการประเม ินผลการเร ียนรู้ของ PISA (PISA: Programme for International Student 
Assessment)ซ ึ่ง เป ็นโครงการขององค ์การเพ ื่อความร ่วมม ือและพ ัฒ นาทางเศรษฐก ิจ (O rganisation for 
Econom ic C o -o p era tio n an d  D e v e lo p m en t หรือ OECD) ท ำก ารป ระเม ิน การเร ียน ร ู้ข องเยาวช น ใน
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