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บทคดัยอ่ 
 

 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสภาพการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
4 พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะ เพื่อเสรมิสร้างทกัษะการคดิสรา้งสรรค์ เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการ
เรยีนรู้แบบสบืเสาะเพื่อเสรมิสร้างทกัษะการคดิสร้างสรรค์ เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อการใช้รูปแบบ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้
ศกึษาครัง้นี้ คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/2 จ านวน 44 คน โรงเรยีนสตรศีริเิกศ จงัหวดัศรสีะเกษ วธิกีารศกึษาการวจิยั
เป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development : R & D) เครื่องมอืทีใ่ชค้อื แบบสอบถามสภาพปัญหา คู่มอืรปูแบบ 
แบบทดสอบวดัทกัษะ แบบวดัผลสมัฤทธิ ์สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน t-test ผลการวจิยัพบว่า  
  1. สภาพปัญหาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในรายวทิยาศาสตรช์วีภาพตามความคดิเหน็ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 โดยภาพรวมแลว้ มรีะดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก (�̅�= 3.32, S.D. = 0.48)   
  2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ MSEESE-O model 
ประกอบดว้ย 1) การสรา้งแรงจูงใจ 2) สรา้งความสงสยัจากประเดน็ปัญหา 3) การส ารวจและคน้หา 4) การอธบิาย 5) ขัน้
สรุป สะท้อนความคดิและ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 6) การประเมนิผล (Evaluation: E) 7) เผยแพร่ความรู้สู่ครอบครวั 
ชุมชน และสงัคม   
  3. ทดลองใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการคดิสรา้งสรรคใ์นวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพของ 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4   
   3.1 นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการคดิ
สรา้งสรรคใ์นวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพ มคีะแนนพฒันาการเพิม่ขึ้นทุกองคป์ระกอบ โดยคะแนนพฒันาการรวมเฉลีย่เท่ากบั 
74.44 %  
   3.2 นกัเรยีนมทีกัษะความคดิสรา้งสรรคเ์ฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
   3.3 นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
สรา้งสรรคใ์นวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพ ของนกัเรยีนขัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่4 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the condition of learning management in life sciences of Mathayom 
Suksa 4 students to develop a survey-based learning management model. to enhance creative skills to experiment 
with a quest-based learning management model to enhance creative skills to study the satisfaction of using the 
model The target group used in this study were 44  Mathayomsuksa 4 /2  students at Satri Siriket School. Sisaket 
Province The research study method is research and development (Research and Development: R & D). The tools 
used are Problem condition questionnaire, format manual, skill test achievement measure mean, standard deviation, 
t-test. The results were as follows:  
 1. Problems in teaching and learning activities in life sciences according to the opinions of Mathayomsuksa 
4 students. The level of practice was at a high level (�̅�= 3.32, S.D = 0.48)   
 2 .  A survey-based learning management model to enhance creative thinking skills MSEESE-O model 
consists of 1 )  Motivation 2 )  Stimulated by the problem (S) 3 )  Exploration (E) 4 )  Explanation (E) 5 )  Summary 
reflecting and sharing (S) 6) Evaluation (E) 7) Obtain: (O)  
 3. Experimenting with a survey-based learning management model. to enhance creative thinking skills in life 
science subjects of Mathayomsuksa 4 students  
  3 . 1  Students who receive learning management by a quest-based learning management model. to 
enhance creative thinking skills in life science subjects There is an increase in development points for every 
element. The average overall development score was 74.44 %.  
  3.2 The students had a statistically significantly higher level of creativity after school than before at .05.  
  3.3 The students had significantly higher learning achievement after school than before. Stats at .05 level 
 4. Students are satisfied with the use of the Investigative Learning Management Model to enhance creative 
thinking skills in life science subjects. of students in Mathayomsuksa 4 as a whole is at a high level 
 
Keyword:  Investigative learning management model, creative thinking skills, life sciences, Mathayomsuksa 4 
students 
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1.บทน ำ  
 สถานการณ์ปัจจุบนัของสงัคมไทยส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างรวดเรว็ทัง้ด้านเศรฐกจิสงัคม 
การเมืองวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันการศึกษาก็มีบทบาทส าคัญในการจดั
การศกึษาใหส้อดคล้องกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงของสงัคม 
ผู้สอนจึงต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ทนัยุคทนัสมยัต่อ
การเปลีย่นแปลงของโลกทีก่า้วกระโดดไปอย่างรวดเรว็เพื่อให้
กา้วทนัการเปลีย่นแปลงจงึต้องมกีารแลกเปลีย่นความรู ้และ
มกีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ สามารถสรา้งความรูใ้หม่
ทีป่ระยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัอย่างมคีวามสุขได ้ซึง่มีปัจจยั
ทีส่่งผลต่อการศกึษาในดา้นต่าง ๆ  ประกอบไปดว้ย หลกัสตูร
การเรยีนการสอนสื่อการ เรยีนการสอน ผูส้อนและผูเ้รยีน ทุก
วนันี้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมยัมากขึ้น มีการน าเอา
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยใน การสอนมหีลกัสตูรทีเ่ขม้ขน้ขึน้  
 การเรียนรู้แบบสบืเสาะ 5E (5E instructional model) 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ที่นามาใช้ได้ผลในวิชา
วทิยาศาสตร ์ประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1 สรา้ง
ความสนใจ ขัน้ที่ 2 ส ารวจและคน้หา ขัน้ที่ 3 อธบิายและลง
ข้อสรุป ขัน้ที่ 4 ขยายความรู้ และขัน้ที่ 5 ประเมิน ท าให้
นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และมี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น มีทกัษะในการค้นคว้าหา
ขอ้มูล การคดิวเิคราะห์ ให้เหตุผล มเีจตคติที่ดต่ีอการเรยีน
วิทยาศาสตร์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ 
(Bybee et al., 2006) โดยวธิสีอนแบบสบืเสาะนี้อยู่บนฐานตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ constructivism (สถาบนัส่งเสรมิการ
สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี 2550) ซึง่เป็นกระบวนการ
เรยีนรูท้ีผู่ส้อนจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รยีนสรา้งองคค์วามรูใ้หม่
ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เสาะหา ส ารวจ
ตรวจสอบ คดิ ทดลอง ระดมสมองศกึษาจากใบความรู ้สือ่การ
เรยีนการสอน หรอืแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ  ทัง้ในแหล่งเรยีนรูจ้รงิ
และแหล่งเรยีนรูด้จิติอล หรอืมผีู้สอนจะเป็นผูช้่วยเหลอื จน
น าไปสู่การสรุปความรู้ใหม่แล้วตัดสินใจแก้ปัญหาทางได้
อย่างมหีลกัการและเหตุผล รวมไปถงึส่งเสรมิให้นักเรยีนได้
ใช้ เครื่องมอืและเทคโนโลยต่ีาง ๆ  ทางวทิยาศาสตรม์าใชใ้น
การสืบเสาะหาความรู้  (Australian Academy of Science, 
2012) 
 การจดัการเรยีนรู้ส าหรบัผู้เรยีนต้องใหเ้กดิความคดิ
สรา้งสรรคเ์พื่อใหก้ลายเป็นความสามารถขององคก์รทีส่ าคญั
และเป็นกุญแจที่จะท าให้องค์กรด ารงอยู่ ได้ประสบ

ความส าเรจ็ (ทศพร บุญวชัราภยั. 2558) และมคีวามเป็นเลศิ
โดยเฉพาะในสถานการณ์ทีเ่กดิวกิฤตทางสงัคมและเศรษฐกจิ 
ทีก่ารเพิม่ขึน้และความรุนแรงของ สภาพแวดลอ้มการแขง่ขนั
ทางธุรกจิความรวดเรว็ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และการตอบสนองต่อวงจรชวีติของสนิคา้และบรกิารที่ส ัน้ลง
ท าใหอ้งคก์รธุรกจิอ่อนไหวต่อความลม้เหลว มากกว่าในอดตี
ที่ผ่ านมา (Khorshidi et al., 2013) และองค์กรต่ าง  ๆ
จ าเป็นต้องค้นหาวิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ท าให้เด็ก
สามารถสรา้งความคดิสรา้งจนิตนาการ ไม่จนต่อสถานการณ์
หรอืสภาพแวดลอ้มทีก่ าหนดไว ้ความคดิสรา้งสรรคค์อื พลงั
ทางความคิดที่เด็ก ๆ  ทุกคนมีมาแต่ก าเนิดการได้รับการ
กระตุ้นการพฒันาจะท าให้เด็กเป็นคนมอีิสระทางความคดิ 
ปัจจุบนั ในการเรยีนการสอนส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญักบั
การพฒันาดา้นทกัษะ (Skill) แต่ไม่ได้ใหค้วามส าคญักบัการ
พฒันาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดงันัน้การจดัการเรยีนการ
สอนในระดบัต่าง ๆ  จงึควรใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และฝึกให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่าง
สร้างสรรค์ไดจ้งึจะท าใหร้ะบบการศกึษามปีระสทิธภิาพมาก
และผูเ้รยีนเกดิการพฒันาศกัยภาพในตวัเองมากยิง่ขึน้  
 จากที่มาและความส าคญัดงักล่าว ผู้วิจยัได้เห็นถึง
ปัญหาและเกิดแรงจูงใจในการที่จะศึกษาเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะ เพื่อเสรมิสร้างทกัษะ
การคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 มากขึน้ สิง่ส าคญัคอืช่วยให้
นักเรยีนสามารถแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิจากสื่อต่าง ๆ  และมี
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบ ดว้ยหลกัฐานหรอืขอ้มลู ต่าง ๆ  เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุป
อย่างสมเหตุสมผล และบรรลุเป้าหมายในการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อศกึษาสภาพการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร์
ชวีภาพของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
 2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะ 
เพื่ อเสริมสร้ างทักษะการคิดสร้ างสรรค์ในรายวิชา
วทิยาศาสตรช์วีภาพของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ
สบืเสาะ เพื่อเสรมิสร้างทกัษะการคดิสร้างสรรค์ ในรายวชิา
วทิยาศาสตรช์วีภาพของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
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 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
สร้างสรรค์ในรายวิชาวทิยาศาสตร์ชวีภาพของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4   
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
3.1 ประชำกรและกลุม่ตวัอยำ่ง 
 ประชากรไดแ้ก่ คอื นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
4 โรงเรียนสตรีศริิเกศ จงัหวดัศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 325 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 4/2 โรงเรียนสตรีศิริเกศ จังหวดัศรีสะเกษ ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 44 คน 
3.2 เครือ่งมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 ระยะที ่1 ใชแ้บบสอบถามสภาพการ 
จดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 20 ข้อ ด้านสื่อการเรียนรู้ 
จ านวน 10 ข้อ และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
จ านวน 10 ขอ้ 
 ระยะที่ 2 สร้างและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
เเบบสืบเสาะ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ใน
รายวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพ การสรา้งคู่มอืการใชร้ปูแบบการ
จัดการเรียนรู้เเบบสืบเสาะ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
สร้างสรรค์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของนักเรียน 
แบบทดสอบทกัษะ แบบวดัผลสมัฤทธิ ์
 ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เเบบ
สบืเสาะ เพื่อเสรมิสร้างทกัษะการคดิสร้างสรรค์ ในรายวชิา
วทิยาศาสตรช์วีภาพ  น าคู่มอืการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรู้
เเบบสืบเสาะ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ใน
รายวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพของนกัเรยีน แบบทดสอบทกัษะ 
แบบวดัผลสมัฤทธิไ์ปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 
 ระยะที่ 4 ศกึษาความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบการ
จัดการเรียนรู้เเบบสืบเสาะ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
สรา้งสรรคใ์นรายวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพ แบบสอบถาม 
 3.3 การสรา้งและการหาคุณภาพเครื่องมอื  ระยะที่ 1 
ใช้แบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ชวีภาพ น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแล้ว เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา การก าหนดเกณฑ์
คุณสมบตัิของผู้เชีย่วชาญเป็นผูท้ี่มคีวามรู้ความสามารถดา้น
วิจัยและประเมินผลการศึกษา ด้านรูปแบบการเรียนรู้ ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 5 คน วิเคราะห์ความ
สอดคล้องแล้วพิจารณาคัดเลือกรายข้อที่มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งตัง้แต่ 3.60 ขึน้ไป และมคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 
ขึ้นไป (สุวิมล  ติรกานนท์, 2550: 163-167 ) มาจดัพิมพ์เป็น
แบบสอบถาม นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 จ านวน 44 
คน ทีไ่ม่ใช่ตวัอย่าง แบบว่า แบบสอบถามมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัเท่ากบั 0.92 และคดัเลอืกขอ้ค าถามทีม่คี่า Corrected Item 
– Total Correlation เท่ากบั 0.32 ขึน้ไป จดัพมิพ์แบบสอบถาม
ความคดิเหน็นักเรยีนเกี่ยวกบัสภาพปัญหาการเรยีนการสอน 
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/2  
 ระยะที่ 2 สร้างและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
เเบบสบืเสาะ น าน าคู่มอืการใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้เบบ
สบืเสาะ แบบฝึกทกัษะ แบบวดัผลสมัฤทธิ ์ที่สร้างขึน้เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พจิารณาตรวจสอบและเสนอแนะ จากนัน้
น าผลจากการประเมินและเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญน า
แบบทดสอบไปทดลองใช้กบัผู้เรยีนมา Try out กบันักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/1 โรงเรยีนสตร ีศริเิกศ จงัหวดัศรี
สะเกษ จ านวน 44 คน ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
 ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เเบบ
สบืเสาะ น าคู่มือรูปแบบ แบบฝึกทกัษะ การวดัผลสมัฤทธิ ์
น ามาทดลองใช้กับนักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4/1 
โรงเรยีนสตรศีริเิกศ จงัหวดัศรสีะเกษ จ านวน 44 คน  
 ระยะที่ 4 ศกึษาความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรู้เเบบสบืเสาะ น าแบบสอบถามความพงึพอใจ
เสนอผูเ้ชีย่วชาญเพื่อประเมนิความสอดคลอ้งน าแบบสอบถาม
มาปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน า
แบบสอบถามไป try out กบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/1 
โรงเรยีนสตรศีริเิกศ จงัหวดัศรสีะเกษ เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบั และคดัเลอืกขอ้ค าถามที่มคี่า Corrected Item-Total 
Correlation) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.3 ปรับแก้และจัดพิมพ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น ามาทดลองใช้กับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/1 โรงเรยีนสตรศีริเิกศ จงัหวดัศรี
สะเกษ จ านวน 44 คน 
3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลกำรวิจยั 
 1. ผูว้จิยัด าเนินการขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
นักเรียน ผู้วิจ ัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง 
 2. ผู้วจิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม น ามา
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ประเมนิรบัรองรปูแบบ 
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 3.  ผู้วิจยัด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบการจดัการ
เรยีนรูเ้เบบสบืเสาะ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการคดิสรา้งสรรคใ์น
รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และใช้เครื่องมือวัดผล
ประเมนิผลดว้ยตวัเองในทุกขัน้ตอน 
 4. ทดสอบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ และแบบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้เเบบสบืเสาะ เพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์ในรายวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4   
 5. วเิคราะหเ์พื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรยีนหลงัเรยีนของนกัเรยีน
กลุ่มทดลองผู้วิจยัรวบรวมข้อมูลแบบประเมินการประเมนิ

ความพงึพอใจ ของนักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชรู้ปแบบการจดัการ
เรยีนรูเ้เบบสบืเสาะ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการคดิสรา้งสรรคใ์น
รายวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
4 ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู 
3.6 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข์้อมูลกำรวิจยั 
 ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ t-test 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
ระยะท่ี  1 กำรศึกษำสภำพปัญหำกำรเรียนรู้ วิชำ
วิทยำศำสตรชี์วภำพของนักเรียน 
 

 
ตารางที ่1 การปฏบิตัเิกีย่วกบัการศกึษาสภาพปัญหาการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
ตามความคดิเหน็ของนกัเรยีน ทัง้ 3 ดา้น 
 

ข้อท่ี รำยกำรปฏิบติั 
ระดบักำรปฏิบติั 

�̅� S.D. แปลผล 
1 ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 3.03 0.37 ปานกลาง 
2 ดา้นสือ่การเรยีนรู ้ 3.43 0.51 ปานกลาง 
3 ดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ 3.51 0.57 มาก 

ค่ำเฉล่ียรวมทัง้ 3 ด้ำน 3.32 0.48 มำก 
 
 จากตารางที่ 1  แสดงให้เหน็ว่าระดบัการปฏบิตัิ
ของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในรายวทิยาศาสตร์
ชวีภาพตามความคดิเหน็ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
4 โดยภาพรวมแล้วมีระดบัการปฏิบัติอยู่ในระดบัมาก 
(�̅�= 3.32, S.D = 0.48) เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า 

ด้านการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ด้านสื่อการเรยีนรู้ ส่วน
ใหญ่อยู่ ในระดับปานกลาง  แ ต่มีด้านการวัดและ
ประเมนิผลการเรยีนรูท้ีม่รีะดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก 
(�̅�= 3.51, S.D = 0.57)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 5(4), 2022 : 1 – 10 
 

6 

ระยะท่ี 2 กำรสร้ำงและพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้แบบสืบเสำะเพื่อเสริมสร้ำงทกัษะกำรคิดสร้ำงสรรค ์ใน
รำยวิชำวิทยำศำสตรชี์วภำพของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 4 
 

 
 

ภาพที ่1 รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้เบบสบืเสาะเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์MSEESE-O model 
 

 กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) 
ประกอบดว้ยขัน้ตอนทีส่ าคญั ดงันี้    
  1. การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) เป็นการสร้าง
ความสนใจใหก้บันักเรยีนทีเ่รยีนวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพ ซึง่
ครผููส้อนเกริน่น าการเขา้สูบ่ทเรยีนในเรื่องทีส่นใจ  
  2. สร้ างความสงสัยจากประเด็นปัญหา 
(Stimulated by the problem : S) นักเรียนท าความเข้าใจใน
ประเด็นจากปัญหาหรอืเกิดค าถามที่สนใจศกึษา มีการวาง
แนวทางในการส ารวจตรวจสอบตัง้สมมตฐิาน ในการทดลอง
เลอืกทีเ่ป็นไปไดล้งมอืปฏบิตัเิพื่อรวบรวมขอ้มลู  
  3. การส ารวจและค้นหา (Exploration: E) เมื่อได้
ขอ้มูลอย่างเพยีงพอต่อการส ารวจตรวจสอบ แลว้จงึน าขอ้มลู
มาวเิคราะหแ์ปลผล สรุปผล และน าเสนอผลทีไ่ดใ้นรูปต่าง ๆ  
เช่น บรรยายสรุป สรา้งตาราง ฯลฯ การคน้พบในขัน้นี้เป็นไป
ไดห้ลายทาง  
   4. การอธบิาย (Explanation: E) เป็นการน าความรู้
ทีส่รา้งขึน้ไปเชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิหรอื แนวคดิทีไ่ดค้น้ควา้
เพิ่มเติมหรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์ หรอืเหตุการณ์อื่น ๆ   
   5. ขัน้สรุป สะท้อนความคิดและ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  (Summary reflecting and sharing : S)  เกิด
การด าเนินการออกแบบและเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้ใน

วชิาวทิยาศาสตรท์ีต่นเองสอนและท าการสะทอ้นคดิเกีย่วกบั
การจดัการเรยีนการสอนจากผูเ้รยีน  
  6. การประเมินผล (Evaluation: E) เป็นการ
ประเมนิการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการต่าง ๆ  ว่าผูเ้รยีนมคีวามรู้
อะไรบ้าง อย่างไร มากน้อยเพยีงใด จากนัน้จงึน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใชใ้นเร่อืงอื่น ๆ การน าความรูแ้ละแบบจ าลองไปใช้
อธบิายหรอืประยุกตใ์ชก้บัเหตุการณ์หรอืเรื่องอื่น  ๆ 
 7. เผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
(Obtain: O) การเผยแพร่ขอ้มลูทีร่บัความรูจ้าก การทดลอง ใน
เรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ กับครอบครัว 
นกัเรยีนได ้
ระยะท่ี 3 ทดลองใช้รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เเบบสืบเสำะ 
เพื่อเสริมสรำ้งทกัษะกำรคิดสรำ้งสรรคใ์นวิชำวิทยำศำสตร์
ชีวภำพของ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 4  
  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ระหว่างก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนของผู้เรยีนทีเ่รยีน
ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้เเบบสบืเสาะ เพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะการคดิสร้างสรรค์ในวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ ผู้เรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/2 จ านวน 44 คน โรงเรยีนสตรศีริเิกศ 
จงังหวดัศรสีะเกษ 
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ตารางที ่2  แสดงการพฒันาความคดิสรา้งสรรคโ์ดยใชรู้รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้เบบสบืเสาะเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการคดิ
สรา้งสรรคใ์นวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
 

องคป์ระกอบของควำมคิด 
สรำ้งสรรค ์

คะแนนควำมคิดสรำ้งสรรค ์
คะแนน 

พฒันำกำร 
รอ้ยละ 
(%) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความคล่องแคล่ว  2.16 0.76 3.87 0.62 1.71 8.55 
คดิแบบหยดืหยุ่น 2.40 0.98 3.84 0.56 1.44 7.2 
คดิรเิริม่  2.24 0.56 3.51 0.50 1.27 6.35 
ความคดิละเอยีดลออ 1.76 0.79 3.67 0.73 1.91 9.55 

รวมเฉล่ีย 4 ด้ำน 8.56 1.71 14.89 0.60 6.33 74.44 

 จากตาราง 2 แสดงว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดย
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้เเบบสบืเสาะ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการ
คิดสร้างสรรค์ในวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 มคีะแนนพฒันาการเพิม่ขึน้ทุกองค์ประกอบ
โดยคะแนนพฒันาการรวมเฉลี่ยเท่ากบั 74.44 % เมื่อพจิารณา
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์รายด้าน พบว่าความคิด
ละเอียดลออ มีคะแนนพัฒนาการมากที่สุดเท่ากับ 9.55 % 
รองลงมา คือความคิดคล่องแคล่วเท่ากับ 8.55% คิดแบบห
ยดืหยุ่นเท่ากบั 7.22  % และองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรค์
ทีม่คีะแนนพฒันาการน้อยทีส่ดุ คอื คดิรเิริม่ เท่ากบั 6.35 % 

  ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดัการ
เรยีนรูเ้เบบสบืเสาะ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการคดิสรา้งสรรคใ์นวชิา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โดย
ทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ปรากฏผล ดงัต่อไปนี้ 
 ผู้วิจ ัยได้น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เเบบสืบเสาะ เพื่อ
เสรมิสร้างทกัษะการคดิสร้างสรรค์ในวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 
44 คน แล้วให้ผู้เรียน ท าแบบทดสอบความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์และน าคะแนนมาวิเคราะห์ ผลการเปรียบเทียบดัง
แสดงในตารางที ่ 

 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรยีบเทยีบทกัษะความคดิสร้างสรรค์โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรู้เเบบสบืเสาะ เพื่อเสรมิสร้าง
ทกัษะการคดิสรา้งสรรคใ์นวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพ ของส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ก่อนและหลงัเรยีน  
 

ควำมคิดสรำ้งสรรค ์ n �̅� S.D. t P-Value 
ก่อนเรยีน 
หลงัเรยีน 

44 
44 

8.56 
14.89 

1.71 
0.60 

17.54* 0.00 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตาราง 3 แสดงว่า นักเรียนมีทักษะความคิด
สรา้งสรรค์เฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 8.56 คะแนน  (�̅�= 8.56, 
S.D. = 1.71) คะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนเท่ากบั 14.89 คะแนน 
(�̅�= 14.89, S.D.= 0.60) คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนโดยใช้
รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้เบบสบืเสาะ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะ
การคดิสรา้งสรรคใ์นวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพ ของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ก่อนและหลงัเรยีน แสดงดงัตารางที ่4 
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ตารางที ่4 แสดงการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้เบบสบืเสาะ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะ
การคดิสรา้งสรรคใ์นวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ก่อนและหลงัเรยีน 
 

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน n  S.D. t P-Value 
ก่อนเรยีน 
หลงัเรยีน 

44 
44 

10.35 
17.33 

1.68 
0.90 

24.32* 0.00 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
จากตาราง 4 แสดงว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียน
เท่ากบั 10.35 คะแนน (�̅�= 10.35, S.D.= 1.68) คะแนนเฉลีย่
หลังเรียนเท่ากับ 17.33 คะแนน (�̅�= 17.33, S.D.= 0.90) 
คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เเบบสืบเสาะ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
สร้างสรรค์ในวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของนักเรียนขัน้
มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่4 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�=4.34 , 
S.D = 0.44) 
 
5. อภิปรำยผล 
 1. สภาพปัญหาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใน
รายวิทยาศาสตร์ชวีภาพตามความคิดเหน็ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 โดยภาพรวมแลว้ มรีะดบัการปฏบิตัอิยู่ใน
ระดับมาก (�̅�= 3.32, S.D = 0.48) สอดคล้องกับงานวิจัย 
ปนัดดา อามาตร และคณะ (2560) ได้ศึกษาปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการจดัการเรยีนการสอนของ โรงเรยีน
ขยายโอกาสทางการศกึษาของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาบุรีรมัย์ ปัญหาการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 2 ตามความคดิเหน็
ของผู้บรหิารและครู พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบั
มากโดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านหลกัสูตรทัง้นี้ เป็น
เพราะว่าหลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคล้องกบัความ
ต้องการของชุมชน แต่ยงัไม่ครอบคลุมเท่าทีค่วรหรอือาจเป็น
เพราะว่าขาดความร่วมมอืจากชุมชน และผู้ปกครองในการ
พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา   
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เเบบสืบเสาะเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ MSEESE-O model 
ประกอบดว้ย 1) การสรา้งแรงจงูใจ (Motivation) 2) สรา้งความ
สงสยัจากประเดน็ปัญหา (Stimulated by the problem : S)  3) 

การส ารวจและค้นหา (Exploration: E) 4) การอธิบาย 
(Explanation: E)  5) ขัน้สรุป สะทอ้นความคดิและ แลกเปลีย่น
ประสบการณ์  (Summary reflecting and sharing : S)  6) การ
ประเมินผล (Evaluation: E) 7) เผยแพร่ความรู้สู่ครอบครวั 
ชุมชน และสงัคม (Obtain: O) ดงังานวจิยั  วีรชา ศิวเวทกุล 
และ ประกอบ กรณีกิจ (2564) ผลการวิจยัพบว่า การเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 5E ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ได้แก่   1) ระบบจัดการเรียนรู้บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 2) แหล่งขอ้มูลบนเวบ็ 3) โปรแกรมสนับสนุนการ
เรยีน 4) การสรา้งและบนัทกึขอ้มูล 5) การตดิต่อสื่อสาร และ
ขัน้ตอนหลกั 5 ขัน้ ได้แก่ 1) กระตุ้นความสนใจด้วยสื่อวดีี
ทศัน์ 2) ศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลบนเวบ็ 3) สรุป
ข้อมูลที่ได้และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4) ทา
กิจกรรมขยายความรู้และบันทึกหลักฐานด้วยอุปกรณ์
เคลื่อนที ่5) ประเมนิผล 
 3.  ทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้เเบบสบืเสาะ 
เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดสร้างสรรค์ในวิชาวทิยาศาสตร์
ชวีภาพของ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  นักเรยีนทีไ่ดร้บั
การจดัการเรยีนรู้โดยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เเบบสบืเสาะ 
เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดสร้างสรรค์ในวิชาวทิยาศาสตร์
ชีวภาพ มีคะแนนพฒันาการเพิ่มขึ้นทุกองค์ประกอบ โดย
คะแนนพฒันาการรวมเฉลี่ยเท่ากบั 74.44 % สอดคล้องกบั
งานวิจัย วรรณวีร์ บุญค้ม (2556) ผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคดิและเขยีนเชงิสรา้งสรรคข์องนักศกึษา
ก่อนและหลงัเรียน พบว่า ความสามารถของนักศึกษาที่ใช้
แบบฝึกทกัษะการคดิและเขยีนเชงิสรา้งสรรคร์ายวชิาการวจิยั
ในชัน้เรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอยางมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยันัน้ 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการใชแ้บบฝึกทกัษะในการเรยีนรายวชิา
การวิจยัในชัน้เรียนทัง้ 3 ชุดฝึกรวมทัง้การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนตามที่ก าหนดไว้ในชุดฝึกได้ช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการเรยีนรูข้องนักศกึษาเพราะแบบฝึกทกัษะ
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มีความน่าสนใจดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามวดัความคิดเห็นของนักศกึษาที่มต่ีอแบบฝึก
ทกัษะซึง่อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ   
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เเบบสืบเสาะ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
สร้างสรรค์ในวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของนักเรียนขัน้
มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่4 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้ง
วจิยั ชุติมา ธนาวฒันากร (2562) ที่ได้ศกึษาศกึษาความพงึ
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจดักระบวนการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้  5E โดยใช้สื่อประสมของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5/5 ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู ้5E โดยใชส้ื่อประสม อยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.5 
 
6. ขอ้เสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. จากผลการวจิยั พบว่า รูปแบบการจดัการเรยีนรู้
เเบบสืบเสาะ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ ใน
รายวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
4 ท าให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียน ดังนัน้เมื่อน า
รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกไปใช ้ครูควรศกึษาใหเ้ขา้ใจ
และด าเนินการตามรปูแบบการเรยีนแบบสบืเสาะ รู ้และควรมี
การศกึษาวจิยักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายในรปูแบบการ

สอนต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด การแก้ปัญหาให้กบั
นักเรยีนเพื่อเป็นการส่งเสรมิกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ
จงึควรพฒันารูปแบบกจิกรรมการเรยีนรูซ้ึง่เป็นหวัใจหลกัใน
การจดัการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 2. จากผลการวจิยั พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อ
การเรียนที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เเบบสืบเสาะเพื่อ
เสริมสรา้งทักษะการคิดสรา้งสรรค ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก 
เพราะผูเ้รียนไดป้ฏิสมัพนัธก์บัเทคโนโลยีโดยตรง โดยผูว้ิจยัได้
ออกแบบกิจกรรมเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนตามหลกัทฤษฎีการ
เรยีนรู ้และเหมาะสม  
6.2 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาทักษะการคิดสร้างสรรค์และการคิด
วเิคราะหโ์ดยใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้เบบสบืเสาะ 
 2. ควรวจิยัและพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้เบบ
สืบเสาะ เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะอื่น ๆ หรือมี
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
ความสามารถในการจดัการเรยีนรูด้า้นต่าง  ๆหรอืใชว้ธิอีื่น  ๆ
โดยเน้นการวจิยัประยุกต์เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัทีน่ าไปสู่การ
ปฏบิตัไิด ้ 
 3. ควรวจิยัและพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูต้าม
แนวคดิรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เเบบสบืเสาะ ในกลุ่มสาระ
การเรยีนรูท้ีเ่ป็นภาคทฤษฎเีพื่อพฒันาทกัษะดา้นการคดิแบบ
ต่าง ๆ  โดยเลอืกใชก้ลวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม  
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