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โครงการ 
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู ้

แบบสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์
ของครูระดับประถมศึกษา 

Development of Inquiry-based Learning                    
for Elementary Science Teachers 
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ภาควิชาการศึกษา ประจ าปี 2556 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
1. ชื่อโครงการ  การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

                        ทางวิทยาศาสตร์ของครูระดับประถมศึกษา                  
Development of Inquiry-based Learning for Elementary Science  
Teachers 

 
2.  หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้เปิดสอน รายวิชา 01159624                      
การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ (Science Teacher Professional Development) ส าหรับนิสิต                      
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งในรายวิชาน้ีคือ  
เพื่อให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติในการออกแบบและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์                      
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้   การพัฒนา
วิชาชีพครู ตลอดจนกลยุทธ์ในการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นนิสิตปริญญาเอกช้ันปีที่ 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ในช่ือโครงการ “การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของครูระดับประถมศึกษา ”ข้ึน ซึ่งประกอบด้วยการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้กรณีศึกษา (Case discussion) และการรวมกลุ่มกันเพื่อการศึกษา 
(Study group) โดยโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้สามารถจัด               
การเรียนการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ ทางวิทยาศาสต ร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจน
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่กล่าวไว้ว่า “คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรการเรียนรู้ สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ระดับนานาชาติ สามารถช้ีน าสังคม” และสอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 3 ในการ
บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม  เพื่อพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อีกด้วย  

 
3. วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อพัฒนาครูระดับประถมศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทาง   
    วิทยาศาสตร์  
2.  เพื่อเป็นการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมในรูปแบบและช่องทางการ 
    สื่อสารที่เหมาะสมและหลากหลาย ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ  
    สถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่  
    ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
3.  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงในการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ (Science Teacher  
    Professional Development) ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
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4.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ : ครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ที่สอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัด  
                 จ านวน 40 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ 
 เชิงคุณภาพ : ครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ที่สอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัด 

           จ านวน 40 คน มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน การด าเนินงาน/กิจกรรม 
1. ข้ันเตรียมการ - จัดท าโครงการเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ประธานสาขา

วิทยาศาสตร์ศึกษา หัวหน้าภาควิชาการศึกษา และคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ ตามล าดับ 
- จัดท าโครงร่างงานวิจัย 
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯเพื่อเปิดรับสมัครคุณครูที่สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 40 คน 
- จัดท าหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ ถึงคุณครูที่สนใจ  
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2. ข้ันด าเนินการ 
ระยะที่ 1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ การฯให้กับคุณครูจ านวน 40 คนระหว่าง
วันที่ 27-28 ก.ย. 2556 ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

ระยะที่ 2 การติดตามผล - ติดตามผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  ที่โรงเรียนของคุณครู 
จ านวน 5 คน คนละ 3 ครั้ง  
- จัดการประชุมสัมมนา ของคุณครู จ านวน  5 คน จ านวน 3 ครั้ง 

3. ข้ันประเมินผล - สรุปผลการด าเนินการ 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ รายงานวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานต่อไป 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ เดือน กันยายน 2556 ถึง เดือน พฤษจิกายน 2556 
 

 

การด าเนินงาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย
รวม 

 
เป้าหมายรายเดือนและระยะเวลาด าเนินการ 

ปริมาณ
งาน 

%  ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ  10              
ระยะที่1 การจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
50              

ระยะที่ 2 การติดตาม  30              
3. ข้ันประเมินผล  10              
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7. สถานท่ีด าเนินการ 
 ระยะที่ 1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2556 ณ ห้อง 3-501 และ 3-
502 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
 ระยะที่ 2 การติดตามผล ณ โรงเรียนของคุณครูที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 ระยะที่ 3 การประเมินผล ห้อง 3-308 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตบางเขน 
 

8. งบประมาณ 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
โดยประมาณ 

1. ขั้นเตรียมการ - จัดท าโครงการเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา  ประธานสาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา หัวหน้าภาควิชาการศึกษา 
และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
ตามล าดับ 

- - 

- จัดท าโครงร่างงานวิจัย - - 
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯเพื่อ
เปิดรับสมัครคุณครูที่สนใจเข้าร่วม
โครงการฯจ านวน 40 คน 

- แผ่นป้ายไวนิล  
จ านวน  2 แผ่น 

1,000 บาท 

- จัดท าหนัง สือเชิญเข้าร่วม
โครงการฯ ถึงคุณครูที่สนใจ  

- กระดาษ A4  1 รีม 
- หมึกพิมพ์เลเซอร์ขาว-ด า 
- ค่าจัดส่งไปรษณีย์ 

100 บาท 
1,000 บาท 
600 บาท 

- จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
- จัดท าเกียรติบัตร 

- ค่าถ่ายเอกสาร  
พร้อมเข้าเล่ม ราคาเล่มละ 
80 บาท จ านวน 50 เล่ม 
- ค่าจัดท าเกียรติบัตร แผ่น
ละ 10 บาทจ านวน 40 แผ่น  

4,000 บาท 
 
 

400 บาท 

2. ข้ันด าเนินการ   
ระยะที่ 1  
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
ให้กับคุณครูจ านวน 40 คน
ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ย. 2556  
ณ คณะศึกษาศาสตร์  
ม.เกษตรศาสตร์ 

- ค่าอาหารว่าง  คนละ 30 
บาท เช้า-บ่าย= 60 บาท 2 
วัน = 120 บาทต่อคน 
จ านวน 50 ชุด  
- ค่าอาหารกลางวัน คนละ 
150 บาท 2 วัน = 300 
บาท จ านวน 50 คน 

6,000 บาท 
 
 
 

15,000 
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ระยะที่ 2                
การติดตามผล 

- ติดตามผลจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ  ที่โรงเรียน  และ
จัดการประชุมสัมมนา ของ คุณครู 
จ านวน  5 คน จ านวน 3 ครั้ง 

- ค่าอาหารว่างในการ
ประชุม คนละ 30 บาท 
เช้า- บ่าย = 60 บาท                
10 คน = 600 บาท 
จ านวน 3 ครั้ง  

1,800 บาท 
 
 
 
 

3. ข้ัน
ประเมินผล 

- สรุปผลการด าเนินการ -  กระดาษ A4  1 รีม 100 บาท 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ  รายงานวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานต่อไป 

รวมค่าใช้จ่าย  30,000 บาท 
 

* หมายเหตุ   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานจาก ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
9. การติดตาม ควบคุม ก ากับและประเมินโครงการ 
  

ประเด็นท่ีประเมิน วิธีการ/เครื่องมือ 
1. ความเข้าใจในการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้ของครู 

- แบบวัดความเข้าใจของครูในการจัดการเรียนรู ้
  วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู ้
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. ความพึงพอใจของครูต่อการเข้าร่วมโครงการ - แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
10. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1.  ครูวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทาง 
    วิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์ 
2.  ได้แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาให้จัดการเรียนรู้แบบ                     
     สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ .ศ. 

2551 
3.  ไดข้้อค้นพบจากการวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู 
    วิทยาศาสตร์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา จะได้น า 
    แนวทางการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ที่จะจัดข้ึนในบริบทของโรงเรียนไปใช้พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ 
    อันส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึนและบรรลุผลตามเป้าหมาย 
    ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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11. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี  ฝ่ายค าตา  อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. นางสาวศิริพรรณ ศรัทธาผล   ประธานโครงการ 
3. นายเอกชัย  ไวยโสภี    กรรมการ 
4. นายนันทวุฒิ  นิยมวงษ์   กรรมการ 
5. นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน ์   กรรมการ 
6. นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน   กรรมการและเลขานุการ  

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ช้ันปีที่ 2 ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

ก าหนดการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร์ของครูระดับประถมศึกษา 
ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2556 ณ ห้อง 3-502 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

 

*หมายเหต ุ - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา  10.30-10.45 และ เวลา 14.30-14.45 น.          
- รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.       
- ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

เวลา ก าหนดการ 
วันที่ 1  (27 กันยายน 2556) 
07.30-08.00 น. ลงทะเบียน 
08.00-08.30 น. พิธีเปิด 
08.30-9.00 น. การตรวจสอบความรู้ 
09.00-10.30 น. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
10.30-12.00 น. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
13.00-14.30 น. สืบเสาะด้วยแสง 
14.30-16.30 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
วันที่ 2  (28 กันยายน 2556) 
09.00-10.30 น. การสะท้อนความคิดและฝึกปฏิบัติการสอน 
10.30-12.00 น. เขียนแผนฯอย่างไรไม่ยุ่งยาก 
12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
13.00-14.00 น. การสะท้อนคิดในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
14.00-16.30 น. การออกแบบกิจกรรมและการสะท้อนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ และการฝึกปฏิบัติการสอน 
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ความรู้เบื้องต้น 

ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้
ทางวิทยาศาสตร ์
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1. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ถือเป็นกุญแจส า คัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

เพราะ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ มีการระบุธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ไว้ใน
หลักสูตรด้วย ดังเช่น สมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (The American Association for 
the Advancement of Science[AAAS]) ได้ก าหนดให้ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของการรู้วิทยาศาสตร์  (AAAS, 1993) ส าหรับประเทศไทยได้ให้ความส าคัญของ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ซึ่งปรากฏในมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระที่ 8 ตามหลักสูตรการศึกษา        
ข้ันพื้นฐาน พ .ศ. 2551 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน , 2551) โดยก าหนดให้เป็นสาระ                      
บูรณาการซึ่งผู้สอนจะต้องสอดแทรกธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยเสมอ โดยธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ช่วยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์และพัฒนามุมมองเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งแตกต่างไปจาก
วิธีการอื่นๆ ของความรู้ รวมถึงสามารถตัดสินใจในข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางสังคมที่                
เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิทยาศาสตร์โดยใช้ข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Lederman, 2007) ทั้งหมดนี้                
ล้วนเป็นสิ่งส าคัญและเป็นเหตุผลว่าท าไมนักการศึกษาจึงเล็งเห็นคุณค่าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
ก าหนดให้มีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียนในทุกระดับช้ันของการศึกษา 
 การสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็น ทั้ง นี้ครูต้องเข้าใจ ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์จึงจะสามารถจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้                     
(Abd-El-Khalick and Lederman, 2000; Schwartz and Lederman, 2002) ในการพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นั้นก็เกี่ยวพันกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เพราะว่าเป็นส่วนที่ท าให้เกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น                  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ต้องเรียนรู้ผ่านกระบวนการสืบเ สาะหาความรู้     
โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 
 1.1 ขอบข่ายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นการท าความเข้าใจในลักษณะของวิทยาศาสตร์หรือวิธีการที่
นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการพัฒนาหรือได้มาซึ่งความรู้รวมทั้งกระบวนการ ค่านิยมและความเช่ือของ
นักวิทยาศาสตร์เองที่อธิบายว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร มีการท างานที่สลับซับซ้อนต่างจากศาสตร์สาขาอื่น
อย่างไรและสังคมมีปฏิสัมพันธ์ต่อการท างานของนักวิทยาศาสตร์อย่างไร  ในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์                            
ที่เกิดข้ึนมาซึ่งสังคมกับวิทยาศาสตร์จะไม่แยกออกจ ากกัน (McComas, 2000 ; Leaderman et al.,2002 ; 
Meesee, 2007 และ Promkatkeaew, 2007) 
 จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มีมุมมองที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการได้มาซึ่งความรู้  การท างานของนักวิทยาศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับ
สังคม โดยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นั้น มีหน่วยงานและบุคคลที่เสนอกรอบ
แนวคิดที่ได้รับการยอมรับจากมติประชาคมวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้ 
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AAAS (2009) ได้เสนอกรอบแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไว้ 3 ด้านหลัก ดังนี้ 
 ด้านที่ 1. โลกทัศน์ ทางวิทยาศาสตร์ (The scientific World View) เป็นมุมมองพื้นฐาน                             
ที่นักวิทยาศาสตร์ท าความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของเรา ได้แก่ โลกเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ (The World Is 
Understandable) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ (Scientific Idea Are Subject to change) 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความคงทน (Scientific Knowledge Is Durable) วิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้
ค าตอบที่สมบูรณ์แก่ทุกค าถามได้ (Science Cannot Provide Complete Answers to Questions) 
 ด้านที่ 2 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) ด้านน้ีเป็นการอธิบายการได้มา
ซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ที่ผ่านกระบวนการคิด การใช้เหตุผล การจินตนาการจากหลักฐาน
ต่างๆ ที่ค้นพบ ได้แก่  วิทยาศาสตร์ต้องการหลักฐาน (Science Deand Evidence) วิทยาศาสตร์เป็นการ
ผสมผสานระหว่างเหตุผลและจินตนาการ (Science Is a Blend of Logic and Imagination) วิทยาศาสตร์
ให้ค าอธิบาย และค าท านาย  (Science Explains and Predicts)นักวิทยาศาสตร์พยายามจะบ่งช้ีและ
หลีกเลี่ยงอคติ (Scientists Try to Identify and Avoid Bias) วิทยาศาสตร์ไม่เช่ือเรื่องการเช่ือฟังผู้มีอ านาจ 
(Science Is Not Authoritarian) 
 ด้านที่ 3 กิจการทางวิทยาศาสตร์ (The Scientific Enterprise) ด้านน้ีกล่าวถึงลักษณะกิจกรรมการ
ท างานของวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมทางสังคมที่สลับซับซ้อน (Science Is a 
Complex Social Activity) วิทยาศาสตร์ได้ถูกจัดระบบอยู่ ในเนื้อหาวิชาสาขาต่างๆ และมีการด าเนินงาน                  
ในสถาบันต่างๆ (Science Is Organized into Content Disciplines and Is Conducted in Various 
Institutions)  ในการด าเนินงานทางวิทยาศาสตร์ มีจรรยาบรรณที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (There are 
Generally Accepted Ethical Principles in the Conduct of Science) นักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมใน
กิจกรรมสาธารณะทั้งในฐานะที่เป็นผู้เช่ียวชาญและเป็นพลเมือง (Scientists Participate in Public Affairs 
Both as Specialists and as Citizens) 
 นอกจาก AAAS (2009) แล้วยังมีกรอบแนวคิดธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญของนักการศึกษา                          
อีกคนหนึ่งคือ Lederman et al., (2002 ) สามารถแบ่งออกเป็น 8 หลักการ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ สามารถน าไปบูรณาการกับการสอนได้ทุกระดับช้ัน และเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 
 1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาจากการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยหลักฐานข้อมูล 
ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
 2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากมีหลักฐานหรือข้อมูลใหม่มาสนับสนุน 
 3. กฏและทฤษฎีเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน กฏจะบอกถึงปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างมี
แบบแผนที่แน่นอน ณ สภาวะใด ๆ แต่ทฤษฎีจะอธิบายที่มาหรือเหตุผลของการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ                
นั้น ๆ ทั้งกฎและทฤษฏีมีความส าคัญในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 4. การศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มี หลากหลายวิธี เช่น วิธีการทางวิทยาศาสตร์การต่อยอด
ความรู้ ความบังเอิญ การทดลองโดยวิธีคิด (Thought experiment) เป็นต้น 
 5. การหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยการสังเกตและการลงข้อสรุปจะแตกต่างกัน โดยการสังเกตจะให้
ข้อมูลที่เป็นหลักฐานในการลงข้อสรุป ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมายอาศัยการลงข้อสรุปจากหลักฐานที่ได้
โดยการสังเกต เช่น การศึกษาเกี่ยวกับอะตอม เป็นต้น 
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 6. การท างานทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการควบคู่ไปกับการคิด
วิเคราะห์ 

7. วิทยาศาสตร์คือกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากประสบการณ์ การฝึกฝน                           
ความเช่ือ และความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น ศีลธรรม ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การตีความและมุมมอง
หรือแนวคิดที่หลากหลาย อคติและความล าเอียง การปิดบังหรือไม่ยอมรับข้อมูลหรือผลการทดลอง ดังนั้นใน
การท างานวิทยาศาสตร์จึงต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือเพื่อนร่วมงาน การน าเสนอผลงาน การประชุม หรือ                  
การตีพิมพ์ในวารสาร 

8. วิทยาศาสตร์คือกิจกรรมการทางานของมนุษย์ซึ่งท าภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 
ซึ่งจะส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน 
 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ ได้ยึดกรอบแนวคิด Lederman et al., (2002) ซึ่งมีองค์ประกอบ
แนวคิดของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ครอบคุลมประเด็นที่ส าคัญของ AAAS (2009) ไว้ครบทั้งสามด้าน                   
ในการพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในเรื่องของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อีกทั้งยังมีการอ้างอิงและ
น าไปใช้อย่างแพร่หลายในการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ การสอน และการวิจัย   
 
 1.2 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 การสืบเสาะหาความรู้คือการพยายามค้นคว้าหาค าตอบ หาความรู้จากสถานการณ์ ปัญหา ต่างๆ                     
ที่สงสัยเพื่อให้ได้ค าตอบออกมาในการแก้ไขปัญหาหรือเข้าใจในปรากฏการณ์บางเรื่องเพื่อความกระจ่างชัด                   
ในการปรับเปลี่ยนความรู้ไปใช้ในการชีวิตประจ าวัน (Budnitz, 2009) หรืออาจจะมองลึกลง ในกระบวนการ
ท างานของนักวิทยาศาสตร์ว่าการสืบเสาะหาความรู้เป้นกระบวนการต่างๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นคว้า
หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติและอธิบายปรากฏการณ์นั้นด้วยหลักฐานเหตุผล 
(NRC, 1996)  
 นอกจากนี้นักการศึกษาหลายท่าน (สุวิมล เข้ียวแก้ว, 2540; ภพ เลาหไพบูลย์, 2542 Lawson, 2000 
และ Wu and Hsieh, 2006 ) ได้อธิบายลักษณะของการสืบเ สาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็ น
กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจที่จะช่วยให้นักเรียนหรือบุคคลใดก็ตามค้นพบความจริงด้วยตนเองเกิด
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการส ารวจตรวจสอบที่ หลากหลาย มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้  

จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสืบเสาะหาความรู้ตามที่นักการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเสนอไว้นั้นเป็นมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการเดียวกับนักวิทยาศาสตร์โ ดย
มีการสงสัยใคร่รู้ในสิ่งที่เกิดข้ึนและใช้กระบวนการที่น่าเช่ือถือในการคิดค้นหาหลักฐานมาแสดงความเป็นเหตุ
เป็นผลจากสิ่งที่เกิดข้ึนเพื่อใช้ในการอธิบายปัญหาหรือความสงสัยน้ัน ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ข อง AAAS (2009) ด้านการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) ที่ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าได้มาจาก
การที่นักวิทยาศาสตร์มีหลักฐานยืนยันการได้มาซึ่งความรู้ สามารถท าซ้ าได้มีเหตุผลมารองรับ ในกรณีที่มอง     
ไม่เห็นจริงต้องมีการใช้จินตนาการหรือสิ่งสมมติในการอธิบายความรู้นั้น ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ก็เป็นมุมมองของกระบวนการเช่นเดียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
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1.3 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ได้เกิดข้ึนมาเป็นเ วลายาวนานในทาง

วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์มักจะมุ่งไปที่การสะสมความรู้ความจริงโดยผ่านการท่องจ าเพียงอย่าง
เดียว แม้ว่าการสืบเสาะหาความรู้จะถูกรวมไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ก็ตาม แต่กลับถูกมองว่าเป็นตัวความรู้
มากกว่ากระบวนการที่จะให้เข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ ของโลก (Wee, Shepardson, Fast and Harbor  
2007: 63) ซึ่งการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้
ที่น ามาใช้ได้ผลในวิชาวิทยาศาสตร์  (กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ , 2545: 146) ท าให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และมีความรู้ในค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  คุ้นเคยกับกระบวนการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์  เข้าใจว่า
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่กา รพัฒนา
ทางสังคมและการพัฒนาบุคคลได้  (National Research Council [NRC], 2000; Zion, Michalsky and 
Mevarech, 2005) ซึ่งสอดคล้องกับ Shulman (Cited in Williams, Linn, Ammon, and Gearhart, 
2004: 190) ที่ได้กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถส าหรับครูวิทยาศาสตร์
ระดับพื้นฐาน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดการผสมผสานและใช้ประโยชน์จากการเข้าใจเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง รวมทั้ง  Gega and Peters (1998) ยังพบว่าการใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ใน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ช่วยถ่ายทอดความหมายของทักษะและศัพท์ต่าง  ๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้มาสู่
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน  นอกจากนั้นยังพบว่าการสืบเสาะหาความรู้เป็นทั้งวิธีการที่
นักวิทยาศาสตร์และนักเรียนใช้ในการส ารวจตรวจสอบโลกและวิธีการสอนด้วย ซึ่งในบริบทของการเรียนการ
สอนครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยคว ามสะดวกของการเรียนรู้ การช้ีน าให้นักเรียนถามค าถามเกี่ยวกับโลก และ                      
การค้นหาวิธีการที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ตอบค าถามของตนเอง การสืบเสาะหาความรู้เป็นการรวมเข้าด้วยกัน
ของการลงมือปฏิบัติและกระบวนที่เน้นกิจกรรม และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เช่ือมโยงความรู้เดิมที่ได้
จากการสังเกต และการใช้สิ่งที่สังเกตได้เป็นหลักฐานในการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการอธิบายสิ่ง
ที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ (Bass, Contant, and Carin, 2009)  

ลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 ลักษณะส าคั ญที่กล่าวไว้ในเอกสารสากลของ NRC (2000) เรื่องของการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มีลักษณะส าคัญ 5 องค์ประกอบดังนี้ 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในประเด็นค าถามเชิงวิทยาศาสตร์ 
บทบาทของครูต้องเป็นผู้น าในการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วยวัตถุ สิ่งของ ปัญหา สถานการณ์ 

ความท้ายทายต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสงสัยใคร่รู้และอยากรู้ในเรื่องนั้น เพื่อให้เกิดการสืบเสาะหาใน
ประเด็นดังกล่าวต่อไป โดยค าถามหรือประเด็นที่เกิดข้ึนอาจจะมาจากตัวครู หรือนักเรียนก็ได้ โดยลักษณะ
ส าคัญอีกอันคือค าถามต้องเป็นค าถามเชิงวิทยาศาสตร์ที่ส่งต่อให้เกิดการส ารวจตรวจสอบต่อไปในการอธิบาย
สิ่งที่เกิดข้ึน 

2. นักเรียนส ารวจตรวจสอบหาหลักฐานเพื่อน าไปสู่การสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
ครูต้องพยายามกระตุ้นให้นักเรียนส ารวจตรวจสอบจนได้หลักฐาน ข้อมูลมาใช้ในการอธิบาย

ปรากฏการณ์หรือปัญหาน้ันๆ จากการสังเกต ทดลอง ลงมือปฏิบัติ ฯลฯ  แต่ไม่ใช่การไปค้นคว้าจากเอกสาร
ข้อมูล ใบความรู้ 
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3. นักเรียนสร้างค าอธิบายจากหลักฐานในการส ารวจตรวจสอบเพื่อตอบค าถามที่เกิดข้ึน 
ในการสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับผลการส ารวจตรวจสอบทั้งของตนเองและผู้อื่นต้องมีการแสดงหลักฐาน

ที่สนับสนุนค าอธิบายดังกล่าว การอธิบายต้องสอดคล้องกับหลักฐานที่ได้จากการปฏิบัติด้วยตนเองน าไปสู่การ
อธิบายทางวิทยาศาสตร์ 

4. นักเรียนประเมินการเช่ือมโยงค าอธิบายไปสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนมีการประเมินเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อธิบายจากหลักฐานที่มีอยู่ โดยเปรียบเทียบกับความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน ในการอธิบายต้องมีการตรวจสอบผลการอธิบายโดยอ้างอิงหลักฐาน
ในการเรียนรู้เป็นหลัก ในข้ันตอนน้ีจะเป็นการปรับความรู้ที่คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปสู่แนวคิดวิทยาศาสตร์
ที่ถูกต้อง 

5. นักเรียนสื่อสารและพร้อมแสดงหลักฐานที่สนับสนุนค าอธิบาย 
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนค าอธิบายเกี่ยวกับผลการส ารวจตรวจสอบกับผู้อื่นเพื่อที่นักเรียนจะได้ประเมิน

ตนเอง ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเดิมกับความรู้ใหม่ที่ค้นพบเพิ่มเติม ซึ่งโอกาสนี้ครูจะได้ประเมินความคิด 
ความเข้าใจ พัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  

 นอกจากลักษณะส าคัญ 5 ลักษณะตามองค์ประกอบข อง NRC (2000) แล้ว ในช่วงของการส ารวจ
ตรวจสอบได้มีนักการศึกษา (Khan, 2007; Martin –Hansen, 2002; Crawford, 2000; Khalick et al., 
2004 และ Juana et al, 2011) หลายท่านได้พยายามแยกให้เห็นความขัดเจนว่าก่อนการส ารวจตรวจสอบ
ควรจะต้องมีการวางแผนหรือรวบรวมข้อมูลในการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เจอเพื่อเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นประเด็นในการส ารวจตรวจสอบท าให้ลักษณะของการสอนแบบสืบเสาะ                 
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย 6 ลักษณะดังนี้ 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในประเด็นค าถามเชิงวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนวางแผนการส ารวจตรวจสอบด้วยข้อมูลที่มีอยู่ 
3. นักเรียนส ารวจตรวจสอบหาหลักฐานเพื่อน าไปสู่การสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
4. นักเรียนสร้างค าอธิบายจากหลักฐานในการส ารวจตรวจสอบเพื่อตอบค าถามที่เกิดข้ึน 
5. นักเรียนประเมินการเช่ือมโยงค าอธิบายไปสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
6. นักเรียนสื่อสารและพร้อมแสดงหลักฐานที่สนับสนุนค าอธิบาย 
ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 6 นี้เป็นแนวทางในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้   
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ตาราง ลักษณะจ าเป็นของการสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตรใ์นช้ันเรียนและ 
ระดับของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก NRC (2000: 29)  
 
 
 

ลักษณะจ าเป็น ระดับการสืบเสาะหาความรู ้
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในประเด็นค าถาม
ทางวิทยาศาสตร ์

ผู้เรียนเป็นผู้ถาม
ค าถาม 

ผู้เรียนเลือกค าถาม
และสร้างค าถามใหม่
จากรายการค าถาม 

ผู้เรียนพิจารณาและ
ปรับค าถามที่ครูถาม
หรือค าถามจากแหล่ง
อื่น 

ผู้เรียนสนใจค าถาม
จาก สื่อการสอน
หรือแหล่งอื่นๆ 

2. นักเรียนวางแผน
การส ารวจตรวจสอบ
ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ 

นักเรียนเป็นผู้
ก าหนดแผนการ
ส ารวจตรวจสอบ 
ตั้งสมมติฐาน 

นักเรียนเป็นผู้ก าหนด
แผนการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ตั้งสมมติฐาน จาก
การสื่อการสอนต่างๆ  

นักเรียนเป็นผู้ก าหนด
แผนการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ตั้งสมมติฐานจากการ
ช้ีแนะของครู 

ครูเป็นผู้ก าหนด
แผนการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ตั้งสมมติฐานโดยให้
นักเรียนช่วย 

2. ผู้เรียนให้
ความส าคัญกับ
ข้อมูลหลักฐานที่
สอดคล้องกับ
ค าถาม 

ผู้เรียนก าหนดข้อมูลที่
จ าเป็นในการตอบ
ค าถามและรวบรวม
ข้อมูล 

ผู้เรียนได้รับการช้ีน า
ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็น 

ผู้เรียนได้รับข้อมูลเพื่อ
น าไปวิเคราะห ์

ผู้เรียนได้รับข้อมูล
และการบอกเล่า
เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3. ผู้เรียนอธิบายสิ่ง
ที่ศึกษาจาก
หลักฐานหรือ
ข้อมูล 

ผู้เรียนอธิบายสิ่งที่
ศึกษาหลังจาก
รวบรวมและสรุป
ข้อมูล/หลักฐาน 

ผู้เรียนได้รับการ
ช้ีแนะในการสร้าง
ค าอธิบายจากข้อมูล
หลักฐาน 

  ผู้เรียนได้รับแนวทาง 
  ที่เป็นไปได้เพื่อสร้าง
ค าอธิบายจากข้อมูล
หลักฐาน 

ผู้เรียนได้รับ
หลักฐานหรือข้อมูล 

4. ผู้เรียนเช่ือมโยง
ค าอธิบายกับองค์
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร ์

ผู้เรียนตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลอื่นและ
เช่ือมโยงกับค าอธิบาย
ที่สร้างไว้ 

ผู้เรียนได้รับการช้ีน า
เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล
และขอบเขตความรู้
ทางวิทยาศาสตร ์

 ผู้เรียนได้รับการ  
แนะน าถึงความ
เช่ือมโยงที่เป็นไปได้ 

ผู้เรียนได้รับการ
เช่ือมโยงทั้งหมด 

5. ผู้เรียนสื่อสาร
และให้เหตุผล
เกี่ยวกับการ
ค้นพบของตน 

ผู้เรียนสร้างข้อคิดเห็น
ที่มีเหตุผลและมี
หลักการเพื่อสื่อสาร
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกฝนในการพัฒนา
วิธีการสื่อสาร 

 ผู้เรียนได้รับแนวทาง   
กว้างๆ ส าหรับการ
สื่อสารที่ชัดเจน ตรง
ประเด็น 

ผู้เรียนได้รับ
ค าแนะน าถึงข้ันตอน
และวิธีการสื่อสาร 

 มาก                      ปริมาณการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียน                           น้อย                                                     
 น้อย                     ปริมาณการชี้น าโดยครูหรือสื่อการสอน                        มาก                                                         
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ระดับของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
  สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท ., 2545) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียน              
การสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ มีหลากหลายระดับ แต่ละระดับมีความต่อเนื่องกันจากที่เน้นครู                  
เป็นส าคัญไปจนถึงเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ รายละเอียดดังตาราง  

 

ตาราง ระดับของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ของ สสวท. 
 
การสืบเสาะหาความรู้แบบ
ครูเป็นผู้ก าหนดแนวทาง 
(Structured Inquiry) 

 การสืบเสาะหาความรู้แบบท้ังครู
และนักเรียนเป็นผู้ก าหนด
แนวทาง (Guided Inquiry) 

 การสืบเสาะหาความรู้แบบ
นักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทาง 
(Open Inquiry) 

นักเรียนท ากิจกรรมที่ครู
ก าหนด 

 นักเรียนพัฒนาวิธีด าเนินการส ารวจ
ตรวจสอบจากค าถามที่ครูตั้งข้ึน 

 นักเรียนตั้งค าถามในหัวข้อที่ครู
เลือก พร้อมทั้งออกแบบการ
ส ารวจตรวจสอบด้วยตนเอง  

 

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545) 
  

การสืบเสาะหาความรู้แบบครูเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Structured Inquiry) 
การสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีนี้ครูเป็นผู้ตั้งค าถามและบอกวิธีการให้นักเรียนค้นหาค าตอบ ครูช้ีแนะนักเรียน

ทุกข้ันตอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาบางเรื่องในสาระการเรียนรู้เหมาะที่จะใช้การสืบเสาะด้วยวิธีนี้ 
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค าถามตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องใช้เครื่องมือทดลองพิเศษ เช่น  

- พืชสูญเสียน้ าโดยผ่านทางใบใช่หรือไม่ 
- อะไรบ้างที่จ าเป็นต่อการเผาไหม้ 
- อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคลื่อนที่  
ประโยชน์ในการสืบเสาะหาความรู้ในวิธีนี้คือ ท าให้นักเรียนคุ้นเคยกับวิธีการสืบเสาะหาความรู้เพื่อ 

น าไปสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนเทคนิคบางอย่าง 
เช่น การทดสอบค่า pH หรือค านวณหาค่าความหนาแน่น ซึ่งครูสามารถทราบล่วงหน้าถึงค าถามที่นักเรียนจะ
ตั้งข้ึนเพื่อหาค าตอบ จึงท าให้ครูมีความพร้อมในสิ่งที่ต้องอภิปรายร่วมกัน 

การสืบเสาะหาความรู้แบบครูเป็นผู้ก าหนดแนวทาง  อาจไม่ได้ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งหมด หรือ
ไม่ได้พัฒนาทักษะและการคิดวิจารณญาณข้ันสูงเหมือนอย่างสองรูปแบบถัดไป  

การสืบเสาะหาความรู้แบบท้ังครูและนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Guided Inquiry) 
 การสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีนี้ ครูเป็นผู้ตั้งค าถามและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจตรวจสอบ
ให้กับนักเรียน นักเรียนจะเป็นผู้ออกแบบการทดลองด้วยตนเอง หัวข้อเรื่องตามมาตรฐานการเรียนรู้หลาย
หัวข้อสามารถใช้การสืบเสาะหาความรู้แบบนี้ ค าถามที่ครูอาจใช้ถามนักเรียน เช่น 

- จะเกิดอะไรข้ึนกับบอลลูน ถ้าลอยจากบริเวณที่มีอากาศร้อยไปสู่บริเวณที่มีอากาศเย็น 
- พืชโดยทั่วไปมีโครงสร้างอะไรที่เหมือนกัน 
- จะเกิดอะไรข้ึนเมื่อวัตถุที่มีมวลต่างกันลงในน้ า 
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การสืบเสาะหาความรู้แบบทั้งครูและนักเรียนเป็นผู้ ก าหนดแนวทาง  ต้องการให้นักเรียนคุ้นเคยกับ
ข้ันตอนหลักของการสืบเสาะหาความรู้ ครูมีความรับผิดชอบในการเตรียมการประเมินที่เน้นการสืบเสาะหา
ความรู้และติดตามประเมินนักเรียน  

การสืบเสาะหาความรู้แบบนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Open Inquiry) 
 การสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีนี้ ครูเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจตรวจสอบให้กับนักเรียน 
แต่นักเรียนเป็นผู้ตั้งค าถามและออกแบบการส ารวจตรวจสอบด้วยตนเอง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่ครู
จัดหาให้กับนักเรียนแล้วให้นักเรียนตั้งค าถาม ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์ที่จัดให้ เช่น 

- เทียนไข ไม้ขีดไฟ  แผ่นกั้นแสงที่แสงผ่านได้ต่างกัน 
- สิ่งของต่างๆ หลายชนิด ที่อาจจมหรือลอยน้ า 
- ของแข็ง บีกเกอร์  น้ า และแท่งแก้วคน  
- ถุงที่มีก้อนหินขนาดต่างๆ 1 ถุง 
เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้ออกแบบการทดลอง ตามค าถามที่ตั้งข้ึนเอง จึงเป็นการยากที่จะใช้วิธีการนี้กับหัวข้อ

เรื่องตามมาตรฐานการเรียนรู้ สิ่งส าคัญในการสืบเสาะหาความรู้แบบนี้คือ การที่นักเรียนเลือกหัวข้อเรื่องหลังจากการ
ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ก าหนดมาให้เพื่อให้ประสบความส าเร็จกับการสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีนี้ ครูควรสามารถ 

- วางแผนการประเมินที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้อย่างรอบคอบ 
- สร้างกฎระเบียบในห้องเรียนในการท างานร่วมกันของนักเรียนและการใช้วัสดุอุปกรณ์การทดลอง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ค าแนะน ากับนักเรียนที่ยังสับสนเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้โดยวิธีนี้ 
- เตรียมค าถามหลังจากการท ากิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงกับมาตรฐานในการเรียนรู้  
การจัดการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทางนี้ อาจท าให้ครู

ต้องเผชิญปัญหาเฉพาะหน้ามากขึ้นกว่าการจัดการเรียนการสอน แบบการสืบเสาะหาความรู้แบบครู                      
เป็นผู้ก าหนดแนวทาง แต่ถ้าใช้หัวข้อที่เหมาะสม และมีการเตรียมบ ทเรียนอย่างรอบคอ บ วิธีนี้สามารถท าให้                 
ทั้งนักเรียนและครูตื่นตัว และยังเป็นการให้โอกาสนักเรียนในการพัฒนาทักษะการสืบเสาะหาความรู้ในการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์อีกด้วย 

 

ลักษณะเฉพาะของห้องเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Characteristics of Inquiry Classroom) 
 ในทุกขั้นตอนของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้การเรียนรู้เกิดข้ึนภายในห้องเรียนที่มีลักษณะ
เฉพาะที่นักเรียนมีการสนทนา (Discourse) ท ากิจกรรมกลุ่มแบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Groups)                 
มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง (Continuing Assessment) และมีคว ามช่วยเหลือจากครู (Teacher 
Scaffolding) (Bass, et al., 2009) 
 -  การสนทนา  

โดยปกติแล้วในการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนชอบที่จะพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งในการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้นี้ได้จัดเตรียมสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาทั้งภาษาและความคิด นักเรียนจะได้
พบกับปรากฏการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนและนักเรียนมีอิสระในการส ารวจตรวจสอบ ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้การสนทนา
ในการสื่อสารประสบการณ์ของตนเอง ในการสื่อสารของบรรดานักวิทยาศาสตร์ด้วยกันเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความรู้
นั้น นักเรียนได้เรียนรู้โดยการสนทนาพูดคุยกันในกลุ่ม และการเขียนสิ่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการน าเสนอความคิดของ
ตนเอง การพูดคุยและการเขียนสิ่งที่ได้จากการสนทนาสิ่งที่เกี่ยวข้องรวมถึงการน าเสนอความคิดของตนเอง การพูดคุย
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และการบันทึกสิ่งที่ได้จากการสนทนาช่วยให้นักเรียนได้อธิบายว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้ได้อย่างไร และ                     
จะเช่ือมโยงความคิดกับผู้อื่นได้อย่างไร เช่ือมโยงกับรายวิชาอื่นได้อย่างไร ตลอดจนเช่ือมโยงกับโลกปัจจุบันได้อย่างไร
นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน (NRC, 1996) 

ครูสามารถท าให้ความคิดของนักเรียนมีความหมายย่ิงข้ึนโดยการให้ ข้อวิจารณ์และการขยายความรู้
เพิ่มเติมกับนักเรียนรวมถึงการถามค าถามให้นักเรียนได้อธิบาย ขยายความ และตัดสินแนวคิดของตนเองและ
ของผู้อื่น การเป็นคู่สนทนาของครูและเพื่อนร่วมช้ันเรียนท าให้นักเรียนสามารถสร้างและใช้กระบวนการคิด
ของผู้อื่นเพื่อสนับสนุนความพยายามในการคิดด้วยวิธีการที่สามารถยืดหยุ่นได้  
-  การท างานแบบร่วมมือ  
 ในบริบทของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกระบวนการส าคัญที่ให้
นักเรียนได้ท างานร่วมกันกับผู้อื่นและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของผู้อื่นด้วย ซึ่งในการท างานกลุ่มย่อยแบบ
ร่วมมือร่วมใจนั้นนักเรียนจะได้ 

1. พิจารณาปัญหาหรือการประเมินร่วมกัน 
2. แบ่งปันการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอย่างจ ากัด 
3. อธิบายได้ว่าสมาชิกในกลุ่มรู้อะไรและพวกเขาต้องการเรียนรู้อะไร 
4. วางแผนการส ารวจตรวจสอบ 
5. พิจารณาความคิดเห็นที่หลากหลายของสมาชิกในกลุ่ม 
6. เสนอผลการแก้ปัญหาของกลุ่ม 
การจัดกลุ่มการท างานแบบร่วมมือร่วมใจ (Setting Up Cooperative Learning Group, GLGs) ครู

ควรจัดกลุ่มให้กับนักเรียนทั้งนี้เนื่องจากว่าถ้าให้นักเรียนจัดกลุ่มเองนักเรียนจะจัดกลุ่มอยู่กับเพื่อนที่ตนเอง
ต้องการ ส าหรับนักเรียนระดับประถมหรือสูงกว่าน้ันที่ไม่เคยได้ท างานเป็นกลุ่มมาก่อนควรเริ่มด้วยการจับคู่ให้
ท างานด้วยกัน จากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นการรวมกลุ่มของการท างานเป็นคู่เข้าด้วยกันเป็นกลุ่มละสี่คน โดยปกติ
แล้วการจัดกลุ่มการท างานแบบร่วมมือร่วมใจอย่างมีประสิทธิภาพน้ันควรจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็นสามถึงสี่คน 
ซึ่งในการจัดกลุ่มนั้นควรคละนักเรียนเก่งและอ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เมื่อจัดกลุ่มได้แล้วควรตั้งช่ือกลุ่มและแบ่ง
หน้าที่การท างานให้แต่ละคน ซึ่งหน้าที่ในการท างานการสืบเสาะหาความรู้ในกลุ่มนั้นควรจะมีดังนี้ 

ผู้ด าเนินการหลัก (Principal investigator) ท าหน้าทีให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน
ที่ได้รับมอบหมายจากครู เป็นผู้น าในการอภิปรายผลงานของกลุ่ม ซึ่งในการร่วมมือกันท างานของสมาชิกทุก
คนในกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาและให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ในบางครั้งอาจจะไม่ต้องการค าปรึกษาจากครูเลย 

ผู้จัดการวัสดุอุปกรณ์ (Material manager) ท าหน้าที่ในการรับและแจกอุปกรณ์ให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
ผู้บันทึกผลการทดลองหรือรายงานผล  (Recorder/reporter) ท าหน้าที่ในการรวบรวม จดบันทึก

ข้อมูลลงในตารางบันทึกการทดลองหรือกิจกรรม และรายงานผลสรุปจากการทดลองต่อหน้าช้ันเรียน 
ผู้ดูแลความปลอดภัยและจัดเก็บอุปกรณ์  (Maintenance director) สมาชิกทุกคนในกลุ่มควรท า

หน้าที่ในการท าความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์การทดลองส่งคืนเมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ ดูแลความเรียบร้อย
และความปลอดภัยให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
 -  การประเมินอย่างต่อเนื่อง 
  ยุทธวิธีในการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการประเมินระหว่างเรียนและการประเมินหลังเรียนเป็นสิ่งที่ต้อง
สอดคล้องกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
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 การประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน (Formative and Summative Assessment) ในการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นั้นการประเมินระหว่างเรียนครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมอย่างไม่เป็นท างการ 
วัดความสามารถ และเขียนบันทึกการท างานของนักเรียน เพื่อที่จะประเมินความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและการอธิบายเพื่อก าหนดเกณฑ์ในการจัดระดับและการเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการสืบเสาะหาความรู้ ตัวอย่างการประเมินระหว่างเรียน เช่น 

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมก่อนที่จะเริ่มต้นเรียนอะไรบ้าง 
2. นักเรียนเข้าใจหรือไม่ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องสัมพันธ์กับการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติ

และใช้เป็นพื้นฐานของการท านายผล การอ้างอิง และการอธิบาย 
3. นักเรียนเตรียมค าอธิบายเกี่ยวกับการสังเกตของตนเองหรือไม่ เหตุผลของนักเรียนมีรายละเอียด

มากพอหรือไม่ นักเรียนมีเหตุผลในการอธิบายหรือไม่ การท านายผลและการอธิบายผลของ
นักเรียนเป็นอย่างไร เป็นต้น 

 ในการประเมินระหว่างเรียนครูใช้การประยุกต์หรือการถ่ายโอนงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อก าหนด
ระดับของความเข้าใจ ซึ่งอาจจะอยู่ในข้ันตอนของการขยายความรู้เพิ่มเติม (Elaborate) ในการสืบเสาะหา
ความรู้ในช้ันเรียน ส่วนการประเมินหลังเรียนครูอาจใช้ผลการปฏิบัติงาน (Performance tasks) การท า
แบบทดสอบ (Written tests) และผลงานของนักเรียน (Final work products) ผลการเรียนทั้งคะแนนและ
เกรดที่ได้จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนรู้และสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ 
 ในการประเมินแต่ละครั้งควรมีเป้าประสงค์ของการประเมินอย่างชัดเจน โดยที่ความมุ่งหมายของการ
ประเมินระหว่างและหลังเรียนนั้นคือการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและก ารสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ยังมีการประเมินความสามารถ (Performance Assessment) อีกอย่างหนึ่งที่น ามาใช้ในการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 การประเมินความสามารถ เป็นเทคนิคหนึ่งที่ของการประเมินการเรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติงานที่สามารถ
สังเกตได้และผลงานข องนักเรียนจากงานที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถของนักเรียนอาจรวมไปถึงการวัด                     
การสังเกต การรวบรวมและการจัดการข้อมูล การเขียนกราฟ การท าบทน าเสนอ การมีส่วนร่วมในการอภิปราย                
ในกลุ่ม การน าเสนองานแบบปากเปล่า หรือการน าเสนอข้ันตอนหรือวิ ธีการท างาน ผลงานที่เสนอมาเพื่อการ
ประเมินหมายรวมถึงข้อมูลในตารางบันทึกผลการทดลอง กราฟ โมเดล รายงานการทดลอง และการน าเสนอปาก
เปล่าหรือการเขียนค าอธิบายและกระบวนการในการแก้ปัญหา การให้คะแนนโดยการตรวจรายข้อ (Check list) 
และการจัดล าดับคะแนน (Rubric) สามารถใช้เป็นการณ์ในการตัดสินความสามารถของผู้เรียนได้ 
 เทคนิคการประเมินความสามารถท าให้ได้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้มากกว่าผลการเรียนรู้ และ
สามารถวัดได้ว่านักเรียนมีวิธีการในการเรียนรู้อย่างไรมากกว่านักเรียนรู้อะไร การประเมินความสามารถนั้น
ควรที่จะมีอยู่ในการเรียนการสอนในทุกวันมากกว่าที่จะประเมินเป็นรายสัปดาห์หรือประเมินเมื่อจบบทเรียน 
ซึ่งการมีส่วนร่วมของนักเรียนมีความส าคัญต่อระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 -  การช่วยเหลือของครู  
 การช่วยเหลือในการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นครูต้องมีกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ที่หลากหลายให้กับ
นักเรียนอย่างเพียงพอ ครูอาจจะช่วยนักเรียนในหลายข้ันตอนของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในขณะที่
นักเรียนเป็นผู้สร้างค าถามเพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ วางแผนและด าเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับค าตอบของค าถามที่ได้เสนอไว้ นักเรียนเล็ กๆหรือนักเรียนที่มีประสบการณ์น้อย
จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการท ากิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมาก  
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 การให้ความช่วยเหลือในการะบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ครูอาจจะเตรียมค าแนะน า ค าถาม ค าใบ้
หรือเบาะแสะให้กับนักเรียน ครูอาจจะแนะแนวทางให้นักเรี ยนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เกิดความชัดเจน                    
ขยายความรู้เพิ่มเติมในข้ันตอนของการส ารวจตรวจสอบและค้นหา ครูอาจเตรียมหนังสือ วีดีโอเทป 
อินเตอร์เน็ตและอื่นๆให้นักเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมความเข้าใจของ
นักเรียน  
ข้อดีและข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
ข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 ในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สามารถสรุปข้อดีได้ดังนี้ (ชาตรี เกิดธรรม, 2547; พิมพันธ์ เดชะคุปต,์ 
2544 ;สุวิทย์ มูลค า และ อรทัย มูลค า, 2545 ; NRC, 1996; Bass, et al., 2009) 
 1. เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญา คือฉลาดข้ึน เป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ และนักจัดระเบียบ 
 2. การค้นพบด้วยตนเอง ท าให้เกิดแรงจูงใจภายในมากกว่าการเรียนแบบท่องจ า 
 3. ฝึกให้นักเรียนรู้วิธีค้นหาความรู้ แก้ปัญหาด้วยตนเอง  
 4. ช่วยให้จดจ าความรู้ได้นาน และสามารถ่ายโยงความรู้ได ้
 5. นักเรียนเป็นศูนย์การเรียนการสอน จะท าให้การเรียนมีความหมายเป็นการเรียนที่มีชีวิตชีวา 
 6. ช่วยพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน  
 7. ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิธีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 8. ช่วยให้นักเรียนเกิดความเช่ือมั่น ว่าจะ ท าการสิ่งใด ๆ จะส าเร็จด้วยตนเอง สามารถคิดและ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  
 9. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ มี
ความอิสระ มีชีวิตชีวาและสนุกสนานกับการเรียนรู้ 
          10. ได้ประสบการณ์ตรง ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
        11. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ความรู้ที่ได้มีคุณค่า มีความหมายส าหรับผู้เรียน เป็น
ประโยชน์และจดจ าได้นาน สามารถเช่ือมโยงความรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

จากข้อดีของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ช่วยในการพัฒนาทักษะการ
คิด ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และความรับผิดชอบของนักเรียน 
ข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ (Bass, et al., 2009;                           
พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544) 

1. ใช้เวลามากในการสอนแต่ละครั้ง บางครั้งอาจได้เนื้อเรื่องไม่ครบตามที่ก าหนดไว้  
2. ถ้าสถานการณ์ที่ครูสร้างไม่ชวนสงสัย  ไม่ชวนติดตาม จะท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน 
3. นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาต่ า หรือไม่มีการกระตุ้นมากพอจะไม่สามารถเรียนด้วยวิธีการสอนแบบนี้ได้ 
4. เป็นการลงทุนสูง ซึ่งอาจได้ผลไม่คุ้มค่ากับการลงทุน  
5. ถ้านักเรียนไม่รู้จักหลักการท างานกลุ่มที่ถูกต้อง  อาจท าให้นักเรียนบางคนหลีกเลี่ยงงาน ซึ่งไม่เกิด

การเรียนรู้  
6. ครูต้องใช้เวลาวางแผนมาก ถ้าครูมีภาระมากอาจเกิดปัญหาด้วยอารมณ์ซึ่งมีผลต่อบรรยากาศในห้องเรียน 
7. ข้อจ ากัดเรื่องเนื้อหาและสติปัญญา อาจท าให้นักเรียนไม่สามารถศึกษาด้วยวิธีสอนแบบนี้ 
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จากข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า การสอนแบบสืบเสาะ                     
หาความรู้จะต้องใช้เวลาในการวางแผนการสอน การเตรียมการสอน และเวลาในการเรียนรู้แต่ละครั้งเป็นระยะ
เวลานานมาก  ท าให้อาจได้สาระการเรียนรู้ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ มีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้ผู้ เรียนเกิด
การเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน เช่น ปัญหาหรือสถานการณ์ง่ายหรือยากเกินไป หรือปัญหาน้ันอาจไม่น่าสนใจ 
หรือผู้สอนไม่มีการกระตุ้นมากพอ เป็นต้น เป็นวิธีการที่มีการลงทุนสูง อาจได้ผลไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
 
สภาพปัจจุบันและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสืบเสาะหาความรู้ 
 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากเป็นวิธีที่
ช่วยให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ 
และการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองภายใต้การแนะน าของครู (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2543) การสืบเสาะหาความรู้จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ที่น ามาใช้ได้ผลในวิชาวิทยาศาสตร์ 
(สสวท ., 2546; จันทร์ดา พิทักษ์สาลี , 2547) ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และมี
ความรู้ในค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
คุ้นเคยกับกระบวนการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ เข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ได้อย่างไรและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่ประเด็นทางสังคมและประเด็นเกี่ยวกับบุคคลได้ (National 
Research Council, 2000; Michalsky and Mevarech, 2005) นอกจากนี้การสืบเสาะหาความรู้สามารถ
พัฒนาผู้เรียนในด้านความคิด การใช้เหตุผล การสังเกต และการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น และยัง
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีระบบหรือมีวิจารณญาณในการสืบเสาะหาหลักฐาน ข้อเท็จจริงหรือ
ปัญหาที่ได้ก าหนดข้ึน (เฉลิม มลิลา,2523) 

เป้าหมายของการสอนจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจน
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจวิทย าศาสตร์  โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้และท าความเข้าใจโลกธรรมชาติที่อยู่
รอบตัว ซึ่งการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานด้านการสอน
วิทยาศาสตร์ของ NSES (NRC, 1996: 30-32) ทั้งนี ้ได้มีการก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อให้ครูสามารถวางแผนใน
การน าเอาการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้

1.  ก าหนดเป้าหมายของหลักสูตรทั้งแบบรายปีและรายภาคส าหรับผู้เรียน  ซึ่งต้องมีการก าหนด
เป้าหมายของหลักสูตรที่ชัดเจน แล้วจัดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีสอน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนการ
วัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร 

2.  รวบรวมและปรับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ
สนใจ ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 

3.  ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย  ทั้งการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การสอนแบบร่วมมือร่วมใจ  
ตลอดจนการส ารวจตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน และประเมินทั้งความเข้าใจและ
ความสามารถของผู้เรียน 

4.  ท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในสาขาและระดับช้ันเดียวกันและต่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
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 ถึงแม้ว่างานวิจัยหลายช้ินจะแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้                 
แต่จากงานวิจัยของ Deter (2004) พบว่า ครูวิทยาศาสตร์ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 600 
คน มีจ านวนน้อยมากที่สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ถึงแม้ว่าการสอนแบบสืบเสาะจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ครูก็เกิดความกังวลว่าจะควบคุมช้ันเรียนไม่ได้ ใช้เวลานานเกินไป 
แต่ครูที่ใช้กระบวนการสืบเสาะในการสอน เสนอว่าข้อดีของการสอนแบ บสืบเสาะมีมากกว่า นอกจากนี้ ครูที่
สอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะยังให้ข้อเสนอแนะว่า การสอนแบบสืบเสาะช่วยส่งเสริมการคิดอย่างเป็น
เหตุผลให้นักเรียนได้มากกว่า (Wallace and Nam-Hwa Kang, 2004) 

นอกจากนี้ งานวิจัยยังได้อธิบายเหตุผลที่ครูไม่สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ เนื่ องด้วยเหตุผลว่า
เพราะครูขาดประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เช่น ครูระดับประถมศึกษาไม่ได้เรียน
วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีนี้ หรือ ครูไม่ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง (Windschild, 2004) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังประสบปัญหาอยู่หลาย
ประการ เช่น การสอนวิทยาศาสตร์แบบเน้นท่องจ า (สุชาตา  ชินะจิตร, 2549)  ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ และการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ (พรทิพย์  เถาว์สุวรรณ , 2545) ครูสอนโดย
ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง เน้ นการถ่ายทอดเนื้อหามากกว่ากระบวนการเรียนรู้ และ ครูขาดโอกาสในการ
พัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง (ปราโมทย์  จันทร์เรือง , 2544 ) แต่ในขณะที่มาตรฐานวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ก าหนดให้ครูต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนแบบสืบเสาะ (NRC, 1996) และต้องน าไปจัดการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ได้ โดยเฉพาะการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาที่พบว่าครูวิทยาศาสตร์เองไม่
สามารถสอนได้ตามบทบาทของการสืบเสาะหาความรู้ ครูวิทยาศาสตร์สอนด้วยรูปแบบการสอนแบบดั้งเดิมคือ
การบรรยายประกอบการทดลองตามหนังสือเรียนและไม่เข้าใจในลักษณะการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้อย่าง
แท้จริง (Crawford 2000; Keys and Bryan 2001; Wallace and Kang, 2004) รวมทั้งประเด็นที่ส าคัญ
เกี่ยวกับการตั้งประเด็นหรือน าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากส ารวจตรวจสอบ อยากค้นหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่พบ ซึ่งครูวิทยาศาสตร์ไม่สามารถน าประเด็น ค าถามเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดแก่ผู้เรียนได้ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Crawford 
2000;; Keys and Bryan 2001; Wallace and Kang, 2004) 
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กิจกรรมที่ 1  

การตรวจสอบความรู้ 



22 

 

 

 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี 1  จากภาพท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้ ให้พิจารณาว่าเป็นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์หรือไม่ โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง พร้อมทั้งให้ค าอธิบายประกอบ 
  

 
ที่ 

 
ภาพ 
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ใบกิจกรรมท่ี 1.1 

กิจกรรม  ความเข้าใจเก่ียวกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
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ตอนท่ี 2  ให้พิจารณาข้อความเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
ท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ี แล้วท าเครื่องหมาย   หน้าข้อท่ีกล่าว ถูกต้อง 
 

....................... 1.  การสืบเสาะหาความรู้เริ่มต้นด้วยปัญหาที่ก าหนดให ้

....................... 2.  การสืบเสาะหาความรู้มีขั้นตอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

....................... 3.  การสืบเสาะหาความรู้ต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

....................... 4.  การสืบเสาะหาความรู้ เริ่มต้นจาก การสร้างความสนใจ การส ารวจค้นหา การอธิบาย  
     การขยายความรู้ และการประเมินผล 
....................... 5.  การสืบเสาะหาความรู้ต้องอาศัยการวางแผนและการเตรียมการมากกว่าการบรรยาย 
....................... 6.  ถ้านักเรียนได้ท ากิจกรรมปฏิบัติการ ถือว่านักเรียนได้เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้
....................... 7.  การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นการสอนที่เน้นกระบวนการ ไม่เน้นเนื้อหา 
....................... 8.  การสืบเสาะหาความรู้เหมาะกับบางหัวข้อเท่านั้น ใช้สอนไม่ได้ทุกเรื่อง 
....................... 9.  การสืบเสาะหาความรูช่้วยให้นักเรียนสนุกและสนใจเรียนมากข้ึน แต่ไม่เช่ือมโยงกับผลสัมฤทธ์ิ 
....................... 10. การสืบเสาะหาความรู้ใช้เวลามาก หากใช้สอนทุกเรื่องจะสอนไม่ทัน 
....................... 11. การสืบเสาะหาความรู้คือการวิจัย 
....................... 12. ห้องเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ต้องเช่ือมโยงสู่โครงงานจึงจะถือว่าสมบูรณ์ 
....................... 13. การคิดใหม่ท าใหม่ในการจัดการเรียนรู้ท าไม่ได้ เพราะต้องสอนตามหลักสูตร 
....................... 14. ห้องเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู ้ครูต้องไม่สอน ให้นักเรียนเรียนรู้เอง 
....................... 15. การสืบเสาะหาความรู้ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจและมีความคิดเป็นอิสระ 
....................... 16. ในการสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนจะได้เลือกเองว่าอยากเรียนเรื่องอะไร 
....................... 17. ในการสบืเสาะหาความรู้เป็นไปไม่ได้ที่ครูจะเป็นผู้น ากิจกรรมทั้งหมด 
....................... 18. ในการสืบเสาะหาความรู้ ครูไม่ควรให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลที่นักเรียนออกแบบมา 
....................... 19. กิจกรรมปฏิบัติการที่ค าถาม วัสดุ และวิธีการ ได้ถูกก าหนดไว้แล้ว ไม่ถือว่าเป็นการ 

  สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



24 

 

 

 
 
 
 
 

 

ค าชี้แจง  ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละท่านวิเคราะห์การสอนวิทยาศาสตรข์องคุณครูในคลิปตัวอย่าง ว่ามี
ลักษณะการสอนอย่างไรและเป็นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตรห์รือไม่ อย่างไร และอธิบายตาม                  
ความเข้าใจของท่านเอง 
 

INQUIRY ลักษณะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
        ไม่เป็น 
         เป็น 
 
ระดับ 
............................
............................
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบกิจกรรมท่ี 1.2 

กิจกรรม วิเคราะห์การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
 



25 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2  

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ที่เน้นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
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ค าถาม 
ท่านคิดว่า อะไรเป็นสิ่งท่ีน่าใจส าหรับท่านเกี่ยวกับเมล็ดทานตะวันน้ี  ให้หาข้อมูลอย่างอิสระ และเขียน 
มาพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
 

 
ใบกิจกรรมท่ี 2.1 

กิจกรรม เมล็ดทานตะวันน่ารู้ ! 
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ค าชี้แจง  สังเกตภาพตามล าดับท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ี แล้วเขียนค าอธิบาย 
 

ค าถามท่ี 1 จากภาพที่ 1  สังเกตเห็นอะไรบ้าง  จงอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 

ค าถามท่ี 2 จากภาพที่ 2  สังเกตเห็นอะไรบ้าง  จงอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 

 
ใบกิจกรรมท่ี 2.2 

กิจกรรม รอยเท้าปริศนา 
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ค าถามท่ี 3 จากภาพที่ 3  จากการสังเกต คิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน  จงอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 

ค าถามท่ี 4 จากภาพที่ 4  จากการสังเกต คิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน  จงอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 3  

  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
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ค าชี้แจง ให้ท่านร่วมกันออกแบบกิจกรรม เรื่อง “ปริศนาลูกตุ้ม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านคิดว่าอะไรบ้างที่มีผลต่อคาบการแกว่งของ “ลูกตุ้ม” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ปัญหา…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สมมติฐาน………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
เลือกมา 1 สิ่ง เพื่อก าหนดเป็นปัจจัยที่ท่านจะศึกษา (ตัวแปรอิสระ) “.............................................................” 
ตัวแปรตาม..........................................................................................................................................................  
สิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนกัน (ตัวแปรควบคุม) ................................................................................................... 
 
 
 
 

 
ใบกิจกรรมท่ี 3.1 

กิจกรรม “ปริศนาลูกตุ้ม” 
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วิธีการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
ผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าชี้แจง ให้ท่านร่วมกันสรุปความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปน้ี 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
ใบกิจกรรมท่ี 3.2 

สรุปความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

จากการทดลองนี้ ท่านค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์อะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..................................................................
... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ท่านได้เรียนรู้ในการทดลองนี้ มีความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง 
แนวคิด หลักการ กฎ และทฤษฎีหรือไม่ ถ้ามีคืออะไร จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 4  
สืบเสาะด้วยแสง 
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ค าชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมร่วมกันออกแบบการทดลองตามปัญหาท่ีสงสัยและตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. ปัญหาที่สงสัยคือ 

……………………………………………………………………………………………………............................................... 
2. สมมติฐานคือ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. สิ่งที่ต้องการสังเกต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. วิธีสังเกต 
 

 
5. ผลการสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. สรุปผลการสังเกต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ใบกิจกรรมท่ี 4.1 

“วัตถุกับการเคลื่อนท่ีผ่านของแสง” 
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ค าช้ีแจง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันอภิปรายสะท้อนความคิดจากการท ากิจกรรม 
เรื่องตัวกลางของแสงที่ผ่านมาในหัวข้อต่อไปนี ้พร้อมเหตุผลประกอบความคิดเห็น 
 

หัวข้อในการสะท้อนความคิด ความเห็น เหตุผลจากการท ากิจกรรม 
1. กิจกรรมนี้สะท้อนธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์หลายประเด็น  

        ไม่เห็นด้วย 
 
        เห็นด้วย 

.............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
2. กิจกรรมนี้เริ่มต้นด้วยความสงสัย
หรือมีประเด็นในการค้นคว้า 

        ไม่เห็นด้วย 
 
        เห็นด้วย 

.............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
3. กิจกรรมนี้มีการค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 

        ไม่เห็นด้วย 
 
        เห็นด้วย 

.............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
4. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนรู้มี
หลักฐานยืนยัน สนับสนุน 

        ไม่เห็นด้วย 
 
        เห็นด้วย 

.............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
5. การเรียนรู้เรื่องนี้สามารถสร้าง
ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากการ
ปฏิบัติได้ 

        ไม่เห็นด้วย 
 
        เห็นด้วย 

.............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
6. กิจกรรมนี้ท่านมีการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ได้จากการ
ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบร่วมกัน 

        ไม่เห็นด้วย 
 
        เห็นด้วย 

.............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
7. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

        ไม่เห็นด้วย 
 
        เห็นด้วย 

.............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยลักษณะต่อไปน้ี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ใบกิจกรรมท่ี 4.2 

สะท้อนความคิดจากการท ากิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 5  

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
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ค าชี้แจง ชมคลิปวีดีโอการจัดการเรียนรู้ของครูท้ัง 3 คน พร้อมท้ังระดมความคิดและประสบการณ์ร่วมกัน              
ในกลุ่มเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์ควรเป็นอย่างไร 
 
คนท่ี เรื่อง INQUIRY ลักษณะการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
บทบาทของครู บทบาทของ

นักเรียน 
1 …………………

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 
…………………
…………………
………………… 

      ไม่เป็น 
      เป็น 
ระดับ 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
 

 เป็นผู้ก าหนด
ปัญหา 
 เป็นผู้ก าหนด
แนวทางการสืบ
เสาะหาความรู ้
 เป็นผู้น าใน
การสืบเสาะหา
ความรู้ 
บทบาทอื่นๆ 
 

 เป็นผู้ก าหนด
ปัญหา 
 เป็นผู้ก าหนด
แนวทางการสืบ
เสาะหาความรู ้
 เป็นผู้น าใน
การสืบเสาะหา
ความรู้ 
บทบาทอื่นๆ 
   

2. 
 
 
 
 
 

 
 

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 
…………………
…………………
………………… 

      ไม่เป็น 
      เป็น 
ระดับ 
................... 
................... 
.................. 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
 

 เป็นผู้ก าหนด
ปัญหา 
 เป็นผู้ก าหนด
แนวทางการสืบ
เสาะหาความรู ้
 เป็นผู้น าใน
การสืบเสาะหา
ความรู้ 
บทบาทอื่นๆ 
 

 เป็นผู้ก าหนด
ปัญหา 
 เป็นผู้ก าหนด
แนวทางการสืบ
เสาะหาความรู ้
 เป็นผู้น าใน
การสืบเสาะหา
ความรู้ 
บทบาทอื่นๆ 
   

 
ใบกิจกรรมท่ี 5.1 

ลักษณะของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
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คนท่ี เรื่อง INQUIRY ลักษณะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

บทบาทของครู บทบาทของ
นักเรียน 

3. …………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 
…………………
…………………
………………… 

 

      ไม่เป็น 
      เป็น 
ระดับ 
................... 
................... 
.................. 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 

 เป็นผู้ก าหนด
ปัญหา 
 เป็นผู้ก าหนด
แนวทางการสืบ
เสาะหาความรู ้
 เป็นผู้น าใน
การสืบเสาะหา
ความรู้ 
บทบาทอื่นๆ 
 

 เป็นผู้ก าหนด
ปัญหา 
 เป็นผู้ก าหนด
แนวทางการสืบ
เสาะหาความรู ้
 เป็นผู้น าใน
การสืบเสาะหา
ความรู้ 
บทบาทอื่นๆ 
   

 
ท่านคิดว่าครูวิทยาศาสตร์ท่านใดที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทาง 
วิทยาศาสตร์ และมลีักษณะการจัดการเรียนรู้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 6 

การสะท้อนความคิดและฝึกปฏิบัติการสอน                                               
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ค าชี้แจง จากกิจกรรมเรื่อง มุ่งสู่โลกให้วางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร ์โดยเขียนค าอธิบายลงใน                 
ใบงานต่อไปน้ี 

 

 อะไรที่ท่านพยายามจะค้นหา (จุดมุ่งหมาย) ?  
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ท่านจะเปลี่ยนปัจจัยใดในการทดลอง (ตัวแปรอิสระ) ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 ท่านคิดว่าอะไรจะเกิดข้ึนเมือ่เปลี่ยนตัวแปร? เพราะอะไร (สมมติฐาน)  
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………. 

 ท่านจะคงปัจจัยใดไว้ทุกการทดลอง (ตัวแปรควบคุม)?  
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ท่านจะควบคุมตัวแปรเหลา่น้ันทกุครั้งได้อย่างไร?  
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 อะไรที่ท่านจะวัดค่า (ตัวแปรตาม)? 
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 ท่านจะวัดค่าได้อย่างไร?  
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผลการทดลองมีความน่าเช่ือถือ?  
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 
 
 

 
ใบกิจกรรมท่ี 6.1 

กิจกรรมเรื่อง “มุ่งสู่โลก” 
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แผนการสืบค้น 
จงเขียนแผนการทดลองในพื้นที่ด้านล่าง 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………..…….…………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ผลการทดลอง 
บันทึกผลการทดลองลงในพื้นที่ด้านล่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าเสนอผลการทดลองด้านล่าง  
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อภิปรายผลการทดลอง 
รูปแบบอะไรที่ท่านสังเกตได้จากผลการทดลอง?  
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
………………………….……………………………………………………………………………..……………………………………………… 
ข้อสรุปใดที่ท่านได้จากการทดลอง?  
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผลการทดลองที่ได้เป็นไปตามที่ท่านคาดไว้หรือไม?่ เพราะอะไร?  
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
ผลการทดลองของท่านน่าเช่ือถือหรือไม?่ จงอธิบายค าตอบของท่าน 
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
………………………….……………………………………………………………...……………………………………………………………. 
มีผลการทดลองที่ท่านไม่ได้คาดไว้หรือไม?่ ถ้ามี ท่านคิดว่ามันเกิดข้ึนได้อย่างไร?  
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………...……………………………………………………………………….. 
อะไรที่จะช่วยพัฒนาการทดลองของท่าน?   
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………….………………………………..……………………………………………………………………………………………. 
การทดลองอะไรที่ท่านสามารถท าเพิ่มได?้   
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………..….………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
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ค าชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปน้ีว่าเป็นการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ระดับใด โดยให้ท าเครื่องหมายลงในช่องว่างท่ีตรงกับระดับของการสืบเสาะหความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง 
 

 ท่ี กิจกรรม Structured 
Inquiry 

Guided 
Inquiry 

Open 
Inquiry 

  1 กิจกรรมอุณหภูมิมีผลอย่างไรต่ออัตราเร็วของโมเลกุล นักเรียนได้รับ
ภาชนะใส 2 ใบ สีผสมอาหาร หลอดหยด น้ าอุ่น น้ าเย็น ให้นักเรียน
หยดสีผสมอาหารลงในภาชนะบรรจุน้ าอุ่น และภาชนะบรรจุน้ าเย็น 
จากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลการสังเกต และระยะเวลาที่ใช้ในการ
กระจายของสีในภาชนะแต่ละใบ แล้วให้นักเรียนลองอธิบายว่าเหตุใดสี
จึงกระจายแตกต่างกัน 

   

  2 นักเรียนได้แจกไข่ต้ม และวัสดุอื่นๆ จากนั้นให้นักเรียนสร้างอุปกรณ์
ป้องกันไข่ไม่ให้ร้าว เมื่อปล่อยไข่จากความสูงระดับต่าง  ๆ

   

  3 ให้นักเรียนสร้างจรวด ให้เคลื่อนที่ได้ตามระยะทางที่ก าหนดแต่ไม่ได้
เตรียมวัสดุให้และไม่ได้บอกวิธีการ 

   

  4 ครูแจกใบงานที่ประกอบด้วยค าถาม 10 ข้อ แล้วให้นักเรียนสืบค้นจาก
หนังสือเรียนเพื่อตอบค าถามเมื่อหมดคาบเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนกลับไป
สืบค้นข้อที่นักเรียนตอบไม่ได้ทางอินเตอร์เน็ตแล้วน าใบงานมาส่งสัปดาห์
หน้า ครูให้นักเรียนแลกใบงานกันตรวจแล้วบันทึกเป็นคะแนนเก็บ 

   

  5 ครูให้นักเรียนสังเกตเซลลส์ิ่งมีชีวิตที่ครูเตรียมมาผ่านกล้องจุลทรรศน์ 
คอยปฏิบัติตามวิธีการในหนังสือเรียนบันทึกผลการสังเกตด้วยการวาด
ภาพ แล้วสรุปความเหมือนและแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ด้วย
แผนภาพเวนน์ 

   
 
 

  6 ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่องช้ันบรรยากาศ แล้วท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็น
แผนภาพบนกระดาษ A4 ครูตรวจให้คะแนนแล้วน ามาติดแสดงบนป้ายนิเทศ  

   

  7 ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับความเป็นกรดเบสของสารละลายใน
ชีวิตประจ าวันจากใบความรู้ จากนั้นให้นักเรียนลงแข่งขันกันเล่นเกมที่
ต้องระบุว่าสารใดเป็นกรด สารใดเป็นเบส ซึ่งนักเรียนสนุกมาก และ              
ในท้ายที่สุดทุกคนสามารถระบุสารต่างๆ ตามใบความรู้ว่าเป็นกรดหรือ
เบส ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

   

 
ใบกิจกรรมท่ี 6.2 

ระดับของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
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 ท่ี กิจกรรม Structured 
Inquiry 

Guided 
Inquiry 

Open 
Inquiry 

8 
 

ครูน าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานมาให้นักเรียนดูว่าเช่ือเพลิงฟอสซิล
ก าลังจะหมดไป จากนั้นให้นักเรียนออกแบบกังหันที่มีประสิทธิภาพที่สุด
จากวัสดุที่ก าหนดให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอแนวคิดและ
ทดสอบการหมุนของกังหันโดยให้ยกตุ้มน้ าหนัก จากนั้นให้นักเรียน
ศึกษาการใช้พลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ จากหนังสือเรียน แล้วตอบ
ค าถามเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในใบงานเป็นการบ้าน 

   

9 ครูให้นักเรียนตังค าถามและตรวจสอบค าตอบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การละลาย นักเรียนแต่ละกลุ่มส ารวจตรวจสอบปัจจัยที่แตกต่างกันตาม
ความสนใจ เช่น อุณหภูมิ พื้นที่ผิว การคน จากนั้นแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลการส ารวจตรวจสอบของกลุ่มตนเองในตอนท้ายครูน าอภิปราย
เพื่อให้นักเรียนสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการละลายได้อย่างครบถ้วน 

   

10 นักเรียนส ารวจตรวจสอบการแยกสารโดยการกรองด้วยกระดาษกรอง และ
เซลโลเฟน ตามวิธีการที่ระบุในหนังสือเรียน น าเสนอที่ได้จากการกรองในแต่
ละกรณี จากนั้นครูสรุปเกี่ยวกับของผสม คอลลอยด์และสารเนื้อเดียว 
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กิจกรรมที่ 7 

เขียนแผนฯอย่างไรไม่ยุ่งยาก 
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ตอนท่ี 1 กิจกรรมกลุ่ม 
ค าชี้แจง ระดมความคิดและประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่มเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ                     
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีจากแผนตัวอย่างและองค์ประกอบท่ีควรมีในแผนและเป็นอย่างไร 
 
………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………………………...…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………...……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………...………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………...……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………...……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………..………………………...……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………..………………………...……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………...……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบกิจกรรมท่ี 7.1 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร ์
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ตอนท่ี 2 ร่วมกันวิเคราะห์องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการสืบเสาะหาความรู้ 
 
องค์ประกอบของแผน ลักษณะของการเขียนท่ีสอดคล้องกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ ....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 

2. แนวคิดหลัก ....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 

4. สื่อการสอน ....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 

5. การวัดและประเมินผล ....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1    วัสดุน่ารู้เรื่อง      แก้วพลาสติกและโฟม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3       เวลา    1  ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 
ว 3.1 ป. 3/1 จ าแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของของเล่นของใช้ 

 ว 3.1 ป. 3/2อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด 
มาตรฐาน ว 8.1   ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสต ร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลาน้ันๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
      ตัวชี้วัด 
          ว 8.1 ป3/1 ตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามที่ก าหนดให้และตามความสนใจ 
           ว 8.1 ป3/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจ ตรวจสอบ 
           ว 8.1 ป3/3 ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสม ในการส ารวจตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล 
           ว 8.1 ป3/4 จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้และน าเสนอผล 
           ว 8.1 ป3/5 ตั้งค าถามใหม่จากผลการส ารวจตรวจสอบ 
           ว 8.1 ป3/6 แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มน าไปสู่การสร้างความรู ้
           ว 8.1 ป3/7 บันทึกและ อธิบายผลการสังเกต ส ารวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีแผนภาพ
ประกอบค าอธิบาย 
           ว 8.1 ป3/8 น าเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนแสดงกระบวนการและผลของ
งานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 
          1. นักเรียนบอกสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆได้ (K) 

2. นักเรียนอธิบายความส าคัญแก้วพลาสติกและโฟมได้ (K) 
 3. นักเรียนสามารถจ าแนกของเล่นและของที่ท าจาก แก้วพลาสติกและโฟมได้ (P) 
 4. นักเรียนมีความสนใจใฝ่รูห้รืออยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิดได(้A) 
 5. นักเรียนสามารถน าความรู้เรื่องแก้วพลาสติกและโฟมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได(้P) 
 6. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องแก้วพลาสติกและโฟมกับเพื่อนได้ (P) 
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สาระการเรียนรู ้
 1. ความรู้  
 -  คุณสมบัติของ แก้วพลาสติกและโฟม 
 2. ทักษะ / กระบวนการ  
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2.  ทักษะการเปรียบเทียบ 
  3.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1.  มุ่งมั่นในการท างาน 
     2.  ใฝ่เรียนรู้  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

สาระส าคัญ(แนวคิดหลัก) 
 วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันเช่นแก้วเป็นของแข็งโปร่งใสทนความร้อนได้ดีจึงเหมาะ
ต่อการน ามาใช้ท าขวดแก้วน้ าและกระจกพลาสติกมีน้ าหนักเบาไม่น าความร้อนจึงเหมาะต่อการน ามาท าเป็น
ของเล่นของใช้และโฟมมีน้ าหนักเบามีความยืดหยุ่นและเป็นฉนวนความร้อนจึงเหมาะต่อการน ามาใช้เป็นวัสดุ
บรรจุอาหาร 
 
ค าถามส าคัญ 
 วัสดุชนิดใดสามารถน ามาใช้งานในด้านต่างๆได้หลากหลายที่สุด 
 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ส ารวจวัสดุที่เป็น แก้ว  พลาสติก  และโฟม ที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจ าวัน พร้อมระบุว่านั กเรียนใช้วัสดุ
ดังกล่าวเพื่อท าสิ่งใด แล้วน าผลการส ารวจมาอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน 
 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน(ขั้นน า)  10 นาที 
 1. นักเรียนสังเกตวัสดุที่ครูแจกให้ (ขวดแก้ว  โหลแก้ว  หลอดแก้ว  ลูกแก้ว   กล่องพลาสติก  
ถุงพลาสติกของเล่นพลาสติก  ขวดพลาสติก  กล่องโฟม  ถ้วยโฟม  แผ่นโฟม)เพื่อจ าแนกวัสดุทั้งหมดเป็นกลุ่ม
วัสดุที่ท าจาก แก้ว   พลาสติก  โฟม 

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของวัสดุทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างและ
จ าแนกออกเป็นกลุ่มตามคุณสมบัติต่างๆ ตามค าถามต่อไปนี้ 
 – ขวดแก้วโหลแก้ว หลอดแก้ว ลูกแก้ว   กล่องพลาสติก ถุงพลาสติกของเล่นพลาสติก ขวดพลาสติก 
กล่องโฟม ถ้วยโฟม  แผ่นโฟมมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้างที่นักเรียนสังเกตได้(ความแข็ง) 

- นักเรียนจะใช้หลักการใด เพื่อจ าแนกวัสดุออกเป็นกลุ่มๆ (ความแข็ง ความขุ่นใส ) 
 – นักเรียนคิดว่าถ้าเอาไม้เคาะวัสดุทั้งหมด จะเกิดเสียงที่แตกต่างกันหรือไม่ (แตกต่างกัน) 
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 -  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงจ าแนกวัสดุออกเป็นกลุ่มได้(วัสดุมีความแข็ง และความขุ่นใสต่างกัน) 
 - ถ้านักเรียนต้องการเลือกวัสดุมาใช้งานในด้านต่างๆ วัสดุทั้งหมดจะมีคุณสมบัติต่างกันหรือไม่ และวัสดุ
ชนิดใดที่จะใช้งานได้หลากหลายทีสุ่ด (ต่างกัน พลาสติก)   
          - นักเรียนคิดว่าวัสดุชนิดใดที่มีคุณสมบัติใช้งานได้หลากหลายที่สุดและสะดวกที่สุด (พลาสติก)  
 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้(ขั้นสอน)  45 นาที 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละระดับความสามารถ โดยวิธีการนับ 1 – 5 ไปเรื่อยๆ จนครบหมด
ทุกคน จากนั้นให้นักเรียนคนที่นับ 1 รวมตัวกันอยู่กลุ่มที่ 1, นักเรียนคนที่นับ 2 รวมตัวกันอยู่กลุ่มที่ 2, นักเรียน
คนที่นับ 3 รวมตัวกันอยู่กลุ่มที่ 3, นักเรียนคนที่นับ 4 รวมตัวกันอยู่กลุ่มที่ 4  และนักเรียนคนที่นับ 5 รวมตัวกัน
อยู่กลุ่มที่ 5  
 2. นักเรียนร่วมกันสังเกตวัสดุที่จ าแนกแล้ว (ขวดแก้ว  โหลแก้ว  หลอดแก้ว  ลูกแก้ว   กล่องพลาสติก  
ถุงพลาสติกของเล่นพลาสติก  ขวดพลาสติก  กล่องโฟม  ถ้วยโฟม  แผ่นโฟม) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ
จ าแนกวัสดุออกเป็น 3 กลุ่มในข้ันตอนแรก คือ  แก้ว  พลาสติก  โฟม 
 3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการจ าแนกวัสดุออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เฉพาะ
ด้านของวัสดุแต่ละกลุ่มที่จ าแนกได้ 
 – ลักษณะเด่นที่เหมือนและแตกต่างกันของวัสดุทั้ง 3 ชนิดมีอะไรบ้าง(รูปทรงคล้ายกัน  แต่ความแข็ง
ต่างกัน  น้ าหนักต่างกัน) 
 -  นักเรียนคิดว่าสิ่งของที่ท าจากวัสดุชนิดใดจะมีน้ าหนักมากที่สุด ถ้าขนาดเท่ากัน (แก้ว) 

- เพราะเหตุใดสิ่งของที่ท าจากวัสดุทั้ง 3 ชนิด จึงมีลักษณะที่แตกต่างกัน( คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างกัน) 
         - นักเรียนคิดว่าจะน าวัสดุทั้ง 3 ชนิดมาใช้งานได้แตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร (แตกต่างกัน  คื อมีความ
แข็งแรงต่างกัน น้ าหนักไม่เท่ากัน) 
 – เพราะเหตุใดจึงใช้แก้วมาผลิตเป็นขวดแก้วหรือแก้วน้ า (ใส มีความแข็งคงรูปร่างได้ดี) 
 – เพราะเหตุใดจึงใช้พลาสติกมาผลิตเป็นลูกบอลแทนการใช้เหล็ก (มีน้ าหนักเบากว่า) 
 - นักเรียนคิดว่าวัสดุชนิดใดบ้างสามารถใช้ทดแทนแก้วได้ เพราะเหตุใด (พลาสติก) 

4. นักเรียนร่วมกันออกแรง (ดึง เคาะ บิด ดัด) กระท าต่อวัสดุทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ด้านรูปทรงของวัสดุทั้ง 3 ชนิด 

5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของวัสดุ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคุณสมบัติด้านความแข็ง ความคงรูปร่าง ความเหนียว ของวัสดุทั้ง 3 กลุ่ม 
 - เมื่อนักเรียนออกแรง (ดึง เคาะ บิด ดัด) กระท ากับวัสดุประเภทแก้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
(ไม่เปลี่ยนแปลงรูปทรง มีเสียงดังกังวานเมื่อใช้ไม้เคาะ) 
 - เมื่อนักเรียนออกแรง (ดึง เคาะ บิด ดัด ) กระท ากับวัสดุ ประเภทพลาสติก จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร (เปลี่ยนแปลงรูปทรงเล็กน้อยข้ึนอยู่กันรูปร่างของวัสดุ มีเสียงดังเล็กน้อยเมื่อเคาะ) 
 - เมื่อนักเรียนออกแรง (ดึง เคาะ บิด ดัด) กระท ากับวัสดุประเภทโฟม จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
(เปลี่ยนแปลงรูปทรงมากกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ ฉีกขาดได้ง่ายมาก) 
 - การเปลี่ยนแปลงของวัสดุทั้ง 3 ชนิด เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (แตกต่างกัน แก้ว จะแข็งแรงที่สุด 
โฟม จะสูญเสียรูปทรงง่ายที่สุด เมื่อออกแรง) 
 -  วัสดุประเภทใด เมื่อสูญเสียรูปร่างแล้วสามารถคืนสู่สภาพเดิมได้ดีที่สุด  (โฟม) 
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 - ถ้านักเรียนน าวัสดุทั้ง 3 ชนิดมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จะมีคุณสมบัติ ด้านความแข็ง ความคงรูปร่าง 
ความเหนียว แตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด (แตกต่างกัน คือ แก้วจะมีความแข็งแรง และคงรูปร่างดีที่สุด) 
 - นักเรียนคิดว่าวัสดุชนิดใดมีความยืดหยุ่นมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อ ย (โฟม  พลาสติก  
แก้ว) 
 6. นักเรียนออกแรงบีบขวดแก้วและขวดพลาสติกที่บรรจุน้ าเต็มขวดเหมือนกัน เพื่อสังเกตลักษณะของ
ขวดทั้งสองชนิดที่เปลี่ยนแปลงไปและปริมาณน้ าที่ล้นออกมาซึ่งขวดพลาสติกจะมีน้ าล้นออกมาแต่ขวดแก้วไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลงใดๆ 
 7. นักเรียนร่วมกันสรุปอภิป รายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของขวดแก้วและขวดพลาสติก                         
เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติความยืดหยุ่นของวัสดุที่แตกต่างกัน 
 -  เมื่อนักเรียนออกแรงบีบขวดชนิดใดแล้วท าให้น้ าล้นออกมาได้(ขวดแก้ว) 
    -  เพราะเหตุใดการออกแรงบีบขวดพลาสติก จึงท าให้น้ าล้นออ กมาแต่ขวดแก้วน้ าไม่ล้น (ขวดพลาสติกมี
ความแข็งน้อยกว่าขวดแก้ว) 
 -  เมื่อนักเรียนหยุดบีบขวดพลาสติก แล้วปล่อยมือออก นักเรียนสังเกตเห็นสิ่งใด (ขวนคืนสู่รูปร่างเดิม) 
 -  นักเรียนคิดว่าขวดแก้วและขวดพลาสติกมีความแตกต่างกันในด้านใดอีกบ้าง(ความยืดหยุ่น น้ าหนัก) 
 -  นักเรียนจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการเลือกใช้ขวดแก้ว และขวดพลาสติก(ชนิดของสิ่งที่จะบรรจุลงขวด) 
 -  นักเรียนคิดว่าขวดชนิดใดมีความแข็งแรงที่สุด  (ขวดแก้ว) 
         8. นักเรียนเลือกภาชนะบรรจุอาหารที่ท าจากแก้ว พลาสติกโฟม อย่างละ 1 ช้ิน เติมน้ าเดือดลงไปใน
ภาชนะในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน จากนั้นน ามือมาสัมผัสที่ผิวด้านนอกของภาชนะทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบความ
ร้อนที่สัมผัสได้จากภาชนะแต่ละชนิด 
         9. นักเรียนร่วมกันสรุปอภิปรายเกี่ยวกับความร้อนที่สัมผัสได้จากภาชนะทั้ง 3 ชนิด เพื่อเปรียบเทียบ
คุณสมบัติด้านการน าความร้อนที่ต่างกันของ แก้ว พลาสติก และโฟม 
 -  เมื่อนักเรียนน ามือไปสัมผัสกับภาชนะชนิดใดแล้วรู้สึกร้อนมากที่สุด(แก้ว) 
 -  เพราะเหตุใดภาชนะที่ท าจากวัสดุทั้ง 3 ชนิด จึงร้อนไม่เท่ากัน  (คุณสมบัติด้านความร้อนต่างกัน) 
 -  นักเรียนคิดว่าการที่ภาชนะร้อนไม่เท่ากัน เกิดจากคุณสมบัติด้านใดของวัสด(ุการน าความร้อน) 
 -  นักเรียนคิดว่าวัสดุชนิดใดสามารถป้องกันการถ่ายเทความร้อนได้ดีที่สุด(โฟม) 
 -  คุณสมบัติของวัสดุที่ป้องกันการถ่ายเทความร้อนได้ เรียกว่าอะไร (ฉนวนความร้อน) 
 -  นักเรียนคิดว่าถ้าน าโฟมมาเป็นฉนวนหุ้มกระติกน้ าร้อนจะช่วยรักษาความร้อนได้หรือไม่ (ได)้ 
 -  นักเรียนคิดว่าถ้าน าโฟมมาเป็นส่วนประกอบของกระติกน้ าแข็งจะช่วยป้องกันการละลายของน้ าแข็งได้
หรือไม่ (ได)้ 
 - นักเรียนจะใช้คุณสมบัติดังกล่าว ในการผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรได้บ้าง (กระติกน้ า ถังน้ าแข็ง 
กระติกน้ าร้อน หลังคาบ้าน) 
 10. นักเรียนส ารวจการ ใช้แก้ว พลาสติกและโฟมในชีวิตประจ าวันของตนเองว่าใช้วัสดุชนิดใดบ้าง                
เพื่อเขียนรายงานการใช้วัสดุประเภทแก้ว พลาสติก และโฟมโดยระบุใช้วัสดุอุปกรณ์ใดบ้าง และใช้เพื่ออะไร 
 11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้วัสดุจากแก้ว พลาสติ กและโฟม ของ
ตนเองกับเพื่อนในห้องเรียน เพื่อการเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุ
ทั้ง 3 ชนิด 
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 -  ในแต่ละวันนักเรียนใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆจากวัสดุชนิดใดมากที่สุด(นักเรียนร่วมกันตอบ) 
 -  ส่วนใหญ่นักเรียนใช้อุปกรณ์ดังกล่าว เพื่ออะไร(นักเรียนร่วมกันตอบตามความคิดเห็น) 
 -  นักเรียนคิดว่านักเรียนเลือกใช้อุปกรณ์ที่ท าจากวัสดุแก้ว  พลาสติก  และโฟม   ได้เหมาะสมกับการใช้
งานหรือไม่อย่างไร(นักเรียนร่วมกันตอบตามความคิดเห็น) 
 -  นักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ชนิดใดที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกที่สุด(พลาสติก) 
 -  นักเรียนคิดว่าวัสดุชนิดใดเมื่อน ามาผลิตเป็นอุปกรณ์ต่างๆแล้วมีน้ าหนักเบาที่สุด(โฟม) 
 -  นักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ที่ท าจากวัสดุชนิดใดใช้งานได้หลากหลายที่สุด(พลาสติก) 
 -  นักเรียนคิดว่าวัสดุชนิดดังกล่าว สามารถท าเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรได้อีกบ้าง  เพราะเหตุใด  
(ของเล่น เครื่องใช้ ต่างๆ ) 
 - นักเรียนคิดว่าวัสดุชนิดใดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด (แก้ว และ โฟม) 
 - นักเรียนคิดว่าวัสดุชนิดใดสามารถใช้งานได้คงทนที่สุด (แก้ว) 
 

กิจกรรมความคิดรวบยอด(ขั้นสรุป)  5 นาที 
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุประเภทแก้ว  พลาสติก  และโฟม 
 เพื่อความสามารถในการเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 -  จากกิจกรรมนักเรียนจ าแนกอุปกรณ์ต่างๆตามประเภทของวัสดุได้กี่ชนิด( 3  ชนิด ) 
 -  จากการสังเกตนักเรียนทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านใดบ้างของวัสดุทั้ง  3  ชนิด (ความแข็ง  ความ
ยืดหยุ่น น้ าหนัก  การน าความร้อน) 
 – วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติเหมือนหรือแตกต่างกัน(ต่างกัน) 
 –วัสดุประเภทแก้วพลาสติกและโฟมมีสมบัติเฉพาะตัวอะไรบ้าง(แก้ว จะมีความแข็งมากกว่าวัสดุอื่นๆ   
โฟมและพลาสติดจะมีความยืดหยุ่นดี และน้ าหนักเบา  โฟมจะมีคุณสมบตัิเป็นฉนวนความร้อน) 
 –เรานิยมน าแก้วพลาสติกและโฟมมาใช้ท าสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างเพราะเหตุใด(ภาชนะบรรจุอาหาร  
บรรจุภัณฑ์ต่างๆ  เครื่องใช้  ของเล่น) 
  -นักเรียนจะน าความรู้ เรื่อง แก้วพลาสติกและโฟม มาใช้ในด้านใดได้บ้าง (การเลือกใช้บรรจุอาหาร
แต่ละชนิด) 
 - นักเรียนคิดว่าวัสดุทั้ง 3 ชนิด มีประโยชน์กับชีวิตประจ าวันอย่างไรบ้าง (ใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร 
ภาชนะบรรจุสิ่งของอื่นๆตามความเหมาะสมของคุณสมบัติในแต่ละด้าน) 
 -  นักเรียนคิดว่าการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ ที่ท าจาก แก้วพลาสติกและโฟม มีข้อจ ากัดหรือไม่อย่างไร (มี 
เพราะคุณสมบตัิเฉพาะด้านแตกต่างกัน) 
 -  นักเรียนคิดว่าภาชนะใดเหมาะส าหรับใช้บรรจุอาหารที่บ้านมากที่สุด  (แก้ว) 
 -  นักเรียนคิดว่าจะเลือกใช้วัสดุประเภท พลาสติกและโฟม ในโอกาสใดได้บ้าง ( ต้องการความสะดวก
ในการพกพา เพราะมีน้ าหนักเบา ) 
  - นักเรียนคิดว่าหากต้องการหาภาชนะใส่น้ าแข็ง เพื่อป้องกันการละลายให้มากที่สุด ควรเลือกวัสดุ
ชนิดใด (โฟมและพลาสติก) 
 -  นักเรียนคิดว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดใดที่นิยมใช้บรรจุอาหาร (พลาสติก) 
 -  นักเรียนคิดว่าวัสดุชนิดใดที่ใช้งานได้หลากหลายที่สุด (พลาสติก) 
  -นักเรียนจะใช้คุณสมบัติด้านใดของวัสดุประเภทแก้ว พลาสติก โฟม เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ                   
ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน (น้ าหนัก  ความแข็ง  ความยืดหยุ่น การทนความร้อน การเป็นฉนวนความร้อน) 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด/เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. นักเรยีนบอกสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆได ้
 

สังเกตการตอบค าถามและการ
อธิบายสมบัติของแก้วพลาสติก
และโฟม 

สามารถตอบต าถามได้ร้อยละ 60  ของ
ค าถามทั้งหมด 

2. นักเรียนอธิบายความส าคัญแก้วพลาสติก
และโฟมได้ 

สังเกตการอธิบายและตอบค าถาม
เกี่ยวกับความส าคัญของแก้ว
พลาสติกและโฟม 

สามารถอธิบายและตอบค าถามได้ร้อยละ 
60  ของค าถามทั้งหมด 

3. นักเรียนสามารถจ าแนกของเล่นและ อุปกรณ์ 
ที่ท าจาก แก้วพลาสติกและโฟมได้ 

สังเกตทักษะกระบวนการจ าแนก
วัสดุที่แตกต่างกัน 

นักเรียนสามารถจ าแนกวัสดุอุปกรณ์
ทั้งหมดออกเป็น 3  กลุ่ม ได้อย่างถูกต้อง 

4. นักเรียนมีความสนใจใฝรู่้หรืออยากรู้อยาก
เห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิดได้ 

สังเกตจากการบอกประโยชน์ของ 
แก้วพลาสติกและโฟม 

นักเรียนบอกประโยชน์ของ แก้วพลาสติก
และโฟม  ได้ไม่ต่ ากว่า 10  ข้อ 

5. นักเรียนสามารถน าความรู้เรื่องแก้วพลาสติก
และโฟมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

สังเกตรายงานการใช้วัสดุประเภท
แก้วพลาสติกและโฟม ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนเขียนรายงานการใช้วัสดุต่างๆได้
ถูกต้องสมบูรณ์  เนื้อหาคบถ้วนตาม
เงื่อนไข  

6. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องแก้วพลาสติกและโฟม
กับเพื่อนได้  

สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น
ในห้องเรียน ระหว่างครู และเพื่อน
ร่วมช้ันเรียน 

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นที่ครูตั้ง
เป็นค าถามได้อย่างชัดเจน  และมีความ
กระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็น 

 
สื่อและอุปกรณ์ 
 - ขวดแก้ว  โหลแก้ว  หลอดแก้ว  ลูกแก้ว   กล่องพลาสติก  ถุงพลาสติกของเล่นพลาสติก                    
ขวดพลาสติก กล่องโฟม  ถ้วยโฟม  แผ่นโฟมอย่างละ  1  ช้ิน 

- น้ าเดือด    
- ไม้แข็ง 

  - น้ าแข็ง 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านนักเรียน 

3.  อินเตอร์เน็ต  
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กิจกรรมที่ 8 

การสะท้อนความคิด 
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
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ค าชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันวิเคราะห์องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละกลุ่มท่ีน าเสนอตามหัวข้อต่อไปน้ี 
 

กลุ่มท่ี.................................... 
 

องค์ประกอบของแผน ลักษณะของการเขียนท่ีสอดคล้องกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
1. จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. แนวคิดหลัก …………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. สื่อการสอน …………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. การวัดและ
ประเมินผล 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ใบกิจกรรมท่ี 8.1 
การสะท้อนคิดในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้                                 

แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
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กิจกรรมที่ 9 

การออกแบบกิจกรรมและการสะท้อนการเรียนรู ้                  
แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการฝึกปฏิบัติการสอน  
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ค าชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมวิพากษ์การสอนของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืนดังน้ี 
 
กลุม่
ท่ี 

เรื่อง INQUIRY ลักษณะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับการสืบเสาะ 

          ไม่เป็น 
        เป็น 
เพราะ 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………...................... 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในประเด็นค าถามเชิงวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนวางแผนการส ารวจตรวจสอบด้วยข้อมูลที่มีอยู่ 
3. นักเรียนส ารวจตรวจสอบหาหลักฐานเพื่อน าไปสู่การสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
4. นักเรียนสร้างค าอธิบายจากหลักฐานในการส ารวจตรวจสอบเพื่อตอบค าถามที่เกิดข้ึน 
5. นักเรียนประเมินการเช่ือมโยงค าอธิบายไปสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
6. นักเรียนสื่อสารและพร้อมแสดงหลักฐานที่สนับสนุนค าอธิบาย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         Structured  Inquiry   
    Guided  Inquiry       

         Open  Inquiry 
เพราะ
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
 

 

 

 

 

 

ใบกิจกรรม ท่ี 9.1  
การออกแบบกิจกรรมและการสะท้อนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตรแ์ละการฝึกปฏิบัติการสอน 
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 อักษรไทย. 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ.  2545ก.  เอกสารประกอบ 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คู่มือการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 วิทยาศาสตร.์ กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ.  
ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  2545.  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลางกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
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ค าน า 

 เนื่องด้วยในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้เปิดสอน รายวิชา 01159624                      
การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ (Science Teacher Professional Development) ส าหรับนิสิต                     
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งในรายวิชาน้ีคือ  
เพื่อให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติในการออกแบบและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์                     
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้   การพัฒนา
วิชาชีพครู ตลอดจนกลยุทธ์ในการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นนิสิตปริญญาเอกช้ันปีที่ 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ในช่ือโครงการ “การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของครูระดับประถมศึกษา”ข้ึน 

 เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อ ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของครูระดับประถมศึกษา ”                 
ซึ่งประกอบไปด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ  ความรู้เบื้องต้นในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มากยิ่งข้ึน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อครู นักวิทยาศาสตร์ศึกษา และผู้ที่สนใจต่อไป 

 หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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