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การจัดการเรียนการสอนที่ยึดแนวทางการสืบเสาะหาความรู 
(Inquiry-based Teaching/Learning) 

                                                           ดร. ประมวล ศิริผันแกว* 
 

              สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดสงเสริมใหครูจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางการสืบเสาะหาความรู (inquiry) มาตั้งแตป พ.ศ.2515  โดยผาน
กิจกรรมสํารวจและทดลอง เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจในแนวความคิดหลัก (concept) ทาง
วิทยาศาสตร และไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(science process skills)
รวมทั้งเจตคติทางวิทยาศาสตร(scientific attitude) หรือพูดอีกอยางหนึ่งก็คือ สงเสริมใหผูเรียน
ไดมีสวนในการสรางองคความรู และมีทักษะในการเรียนรู ซ่ึงจะกอใหเกิดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร และทัศนะคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร  อยางไรก็ตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอนดังกลาวก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรดังจะเห็นไดจากผลการสอบวัดคุณภาพ
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตร จากหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศ และรวมกับตางประเทศ 
เชน การสอบO-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  การวิจัยเปรียบเทียบกับ
นานาชาติในโครงการ PISA-2006  และ TIMSS-2007  จึงเปนเรื่องที่ตองพยายามกันตอไป 
          ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ในสวนของ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรก็ยังคงเนนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการสืบ
เสาะหาความรู ดังจะเห็นไดจากมาตรฐานหลักสูตรดานกระบวนการเรียนรู และสาระการเรียนรู
ยอยเก่ียวกับ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงถือไดวามีความทันสมัยและเปน
สากล 
คุณลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู (Features of Inquiry) 
            อาจถือวาการสืบเสาะหาความรู เปนวิธีการ หรือแนวทาง (Approach) ที่จะทําใหไดมา
ซ่ึงองคความรูทางวิทยาศาสตร รวมทั้งศาสตรอ่ืน ๆ ดวย โดยผานการสํารวจตรวจสอบ 
(investigation) ซ่ึงอาจเปนกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูในรูปแบบการสังเกต การสํารวจ 
หรือการทดลอง แลวแตสถานการณ ไมวาจะใชกิจกรรมรูปแบบใดจะตองมีคุณลักษณะของการ
สืบเสาะหาความรู 5 ประการดังตอไปน้ีปรากฏอยู 
                1.   การตั้งคําถาม  เม่ือคนเราสังเกตสิ่งใดก็มักจะมีคําถามหรือขอสงสัยเกิดขึ้น
เสมอ เชนอะไร ทําไม เม่ือไร อยางไร และเม่ือมีคําถามก็จะนําไปสูการสํารวจ เพ่ือหาคําตอบ 
การตั้งคําถามจึงเปนหัวใจของการสืบเสาะหาความรู 
                  2. การใหความสําคัญกับหลักฐานหรือประจักษพยาน  ในการตอบคําถาม หรือสราง
คําอธิบายตาง ๆ จําเปนตองใชขอมูลเปนหลักฐานหรือประจักษพยานอางอิง  จึงตองมีการ
รวบรวมขอมูลที่ครบถวน และแมนยํา ไมวาจะเปนขอมูลจากการสังเกตการสํารวจ หรือการ
ทดลอง 

*ผูเชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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                  3. การสรางคําอธิบายจากขอมูลหรือหลักฐานที่มี  คําอธิบายจะตองสอดคลองกับ
ขอมูลหรือหลักฐานที่มี ทั้งน้ีจะตองผานการคิดวิเคราะหขอมูลอยางระมัดระวังและมีเหตุผล   
คําอธิบายเปนสวนประกอบที่สําคัญขององคความรู 
                  4. การเชื่อมโยงคําอธิบายไปสูองคความรูทางวิทยาศาสตร  คําอธิบายหรือคําตอบ
ของคําถามตาง ๆ เม่ือนํามาสังเคราะห หรือหลอมรวมกันอยางมีเหตุผลก็จะเปนองคความรูทาง
วิทยาศาสตร ซ่ึงอาจอยูในรูปของแนวความคิดหลัก หลักการ กฎ หรือทฤษฎี 

5.  การสื่อสารองคความรูไปยังผูอ่ืนอยางมีเหตุผล  เปนเรื่องสําคัญที่จะตองสื่อสาร
องคความรูไปยังผูอ่ืนเพ่ือการวิพากษ หรือโตแยงอยางมีตรรกะ ทั้งน้ีองคความรูที่สรางขึ้นอาจมี
ความไมสมบูรณในบางสวน ขอคิดเห็นจากผูอ่ืนจะเปนแนวทางมาตรวจสอบ หรือหาขอมูล
เพ่ิมเติม 
                   ในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดแนวทางการสืบเสาะหาความรูจะตองคํานึงถึง
คุณลักษณะดังกลาวนี้   โดยนําไปสอดแทรกในขั้นตอนตาง  ๆ  ของรูปแบบการสอน 
(instructional models) หรือกิจกรรมการเรียนรู (learning activities) ตาง ๆ ทั้งน้ีความเขมขน
ของแตละคุณลักษณะของการสืบเสาะหาความรูที่จะเกิดกับผูเรียนขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของ
นักเรียน และบทบาทของครู  ถาครูมีสวนชี้นํามากในแตละคุณลักษณะ นักเรียนก็จะมีสวนรวม
ดวยตนเองนอย  อยางไรก็ตามในบางคุณลักษณะ และในบางสถานการณที่ซับชอน ครูอาจมี
สวนชี้นําเพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมมากขึ้นตอไป แมแตการตั้งคําถาม ในบางสถานการณครูอาจ
เร่ิมตนกอนเพ่ือกระตุนใหนักเรียนถามตอไป  ครูอาจแนะนําวิธีการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปน
แนวทางลงขอสรุป หรือสรางคําอธิบาย ดังนั้นครูจึงมีบทบาทสําคัญมากในการจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดแนวทางการสืบเสาะหาความรูโดยครูตองแสดงบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก
(facilitator)ในการเรียนรู 
 
ประเภทของการสืบเสาะหาความรู 
              เม่ือพิจารณาบทบาทของนักเรียนในการออกแบบกิจกรรมการสืบเสาะหาความรูเปน
เกณฑ อาจแบงการสืบเสาะหาความรูเปน 3 ประเภทคือ 

 1.  การสืบเสาะหาความรูตามที่มีผูกําหนดไวให (Structured Inquiry) ผูเรียนทําตาม
วิธีการทุกขั้นตอน เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะหหาคําตอบของคําถาม หรือประเด็นที่ถูก
กําหนดไวแลว การสืบเสาะหาความรูประเภทนี้เหมาะสําหรับฝกประสบการณ และ
ทักษะการสืบเสาะหาความรูกอนที่จะกาวไปสูการดําเนินการดวยตนเองมากขึ้น  
2.  การสืบเสาะหาความรูโดยมีขอแนะนําให (Guided Inquiry) ผูเรียนสามารถดัดแปลง
ขอแนะนําในการดําเนินการสืบเสาะหาความรูตามที่เห็นสมควร และเหมาะสมกับ
สถานการณ แตก็มีการกําหนดคําถามหรือหัวขอเรื่องในการสืบเสาะหาความรูไวให มี
งานวิจัยสนับสนุนมากมายในสหรัฐอเมริกาวา การการสืบเสาะหาความรูโดยมี
ขอแนะนําไวใหสงผลใหประสบความสําเร็จสูงกวาในการเรียนการสอนที่ยึดแนวทางการ
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สืบเสาะหาความรู (Corcoran; 2003) และเปนบันไดขั้นสําคัญที่นําพาใหนักเรียนกาว
ไปสูการทําโครงงานวิทยาศาสตรตอไป 

3.  การสืบเสาะหาความรูอยางอิสระ(Independent Inquiry) เปนการสืบเสาะหา
ความรูที่เริ่มตนจากผูเรียนทุกขั้นตอน ตั้งแตการตั้งคําถามหรือกําหนดหัวขอเรื่อง  การ
วางแผนดําเนินการรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปสูการแปล
ความหมายและลงขอสรุป ตัวอยางของการสืบเสาะหาความรูแบบอิสระรูปแบบหนึ่งก็
คือการสงเสริมใหนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตรน่ันเอง  การจัดใหนักเรียนทําการสืบ
เสาะหาความรูอยางอิสระที่มีประสิทธิผลควรใหนักเรียนไดผานการสืบเสาะหาความรู
โดยมีขอแนะนําไวใหกอน เพ่ือเตรียมความพรอมใหผูเรียน   

 
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูของครูควรพิจารณา

วาเม่ือใด และเรื่องใดควรสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมการสืบเสาะหาความรูแบบใด  เชน ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา ควรเริ่มตนจากการสืบเสาะหาความรูตามแบบที่กําหนดไวให แลวพัฒนา
ไปสูการสืบเสาะหาความรูโดยมีขอแนะนําให  และเมื่อนักเรียนมีประสบการณ และทักษะ
เพียงพอแลว จึงสงเสริมใหทํากิจกรรมการสืบเสาะหาความรูอยางอิสระ ในระดับมัธยมศึกษาอาจ
เร่ิมตนจากการสืบเสาะหาความรูโดยมีขอแนะนําให แลวใหนักเรียนทําการสืบเสาะหาความรู
อยางอิสระ  

 
ทักษะการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Skills) 
            ทักษะเปนความสามารถในการทํางานใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทักษะเปนสิ่งที่พัฒนาไดโดยการฝกฝน  ทักษะแบงไดเปน 2 กลุม คือทักษะทาง
ปญญา (Intellectual Skills) เชน ทักษะการคิดทั้งหลาย  และทักษะทางการเคลื่อนไหว 
(Manual Skills) เชน การใชมือหยิบจับ การเคลื่อนไหวโดยกลามเน้ือ ทักษะการใชเครื่องมือ
ปฏิบัติการ เปนตน  ทักษะการสืบเสาะหาความรูประกอบไปดวยทักษะทั้งสองกลุม ไดแก  การ
สังเกต  การเปรียบเทียบ  การจัดประเภท  การออกแบบวิธีสํารวจตรวจสอบ และจดบันทึก
ขอมูล  การการวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล   การใชตัวเลขแสดงขอมูล  การสื่อสาร  
การวัด  การทํานาย การลงความเห็น (inference) การลงขอสรุป  การมองความสัมพันธระหวาง
เวลาและสถานที่ หรือมิติ  การตั้งสมมติฐาน  การระบุตัวแปรและการควบคุมตัวแปร  การ
ทดลอง  การสรางหรือใชแบบจําลอง  
              จะเห็นไดวาทักษะการสืบเสาะหาความรู ลวนแตเปนทักษะการคิด และเปนเครื่องมือ
สําคัญมากในการเรียนรูไมวาในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หรือสาระอื่น ๆ  รวมทั้งการ
ดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ  สําหรับในการเรียนการสอนนั้นถาจะใหนักเรียนมีทักษะ
ดังกลาวจะตองฝกอยางนอย 9 ครั้งในแตละทักษะ ในบริบทที่ตางกัน(Corcoran; 2003)  
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