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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้เบบสบืเสาะ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการคดิสรา้งสรรค์ เพื่อทดลอง
ใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้เบบสบืเสาะเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการคดิสรา้งสรรค์ เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อการใช้
รูปแบบ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศกึษาครัง้นี้ คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 /2 จ านวน 44 คน โรงเรยีนสตรีสริเิกศ 
จงัหวดัศรสีะเกษ วธิกีารศกึษาการวจิยัเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development : R & D) เครื่องมอืที่
ใช้คอื แบบสอบถามสภาพปัญหา คู่มอืรูปแบบ แบบทดสอบวดัทกัษะ แบบวดัผลสมัฤทธิ ์สถติที่ใชไ้ด้แก่ ค่าเฉลี่ย     
ค่าเปลีย่นแลงมาตรฐาน t-test ผลการวจิยัพบว่า  
  1. สภาพปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิทยาศาสตร์ชีวภาพตามความคิดเห็นของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โดยภาพรวมแลว้ มรีะดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ( = 3.32, S.D = 0.48)   
  2. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เเบบสืบเสาะเพื่อเสรมิสร้างทกัษะการคดิสร้างสรรค์ SEESE-MO model 
ประกอบดว้ย 1) การสรา้งแรงจูงใจ 2) สรา้งความสงสยัจากประเดน็ปัญหา 3) การส ารวจและคน้หา 4) การอธบิาย 
5) ขัน้สรุป สะทอ้นความคดิและ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 6) การประเมนิผล (Evaluation: E) 7) เผยแพร่ความรูสู้่
ครอบครวั ชุมชน และสงัคม   
  3.  ทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้เบบสบืเสาะ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการคดิสรา้งสรรค์ในวชิาวทิยาศาสตร์
ชวีภาพของ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4   
   3.1 นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้เบบสบืเสาะ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะ
การคดิสร้างสรรค์ในวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ มคีะแนนพฒันาการเพิม่ขึน้ทุกองค์ประกอบ โดยคะแนนพฒันาการ
รวมเฉลีย่เท่ากบั 74.44 %  
   3.2 นักเรยีนมทีกัษะความคดิสรา้งสรรค์เฉลี่ยหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  
   3.3 นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 
  4. นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรู้เเบบสบืเสาะ เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการคดิ
สรา้งสรรคใ์นวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพ ของนักเรยีนขัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่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 The stats used were mean, standard change value, 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 SEESE-MO 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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