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“การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)” เป็นค าทีเ่ราคุ้นเคยมานาน แต่การสืบเสาะหาความรู้น้ีมี
ความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการสังเกตและจดบันทึก มีความหมายมากกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
และมีความหมาย มากกว่าการท าการทดลอง การสืบเสาะหาความรู้นอกจากจะต้องใช้หลักการ 
เหตุผล และข้อมูลที่ได้จากการทดลองแล้วยังต้องใช้จินตนาการ  ความสร้างสรรค์ และการลง
ความเห็นร่วมกัน  แม้ว่าคนเพียงคนเดียวสามารถค้นพบเร่ืองที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับคนกลุ่มใหญ่ที่ยอมรับความคิดเห็นนั้นร่วมกัน 

 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์หมายถึงวิธีการที่หลากหลายที่นักวิทยาศาสตร์ใช้
เพื่อศึกษาสิ่งต่างๆ ทางกายภาพในธรรมชาติและเสนอค าอธิบายสิ่งเหล่านั้นด้วยข้อมูลที่ได้จากการ
ท างานทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ยังหมายถึงกิจกรรมที่นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์ศึกษาสิ่งต่างๆ บนโลกนี้ได้
อย่างไร (National Research Council, 1996)) 

 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน จึงหมายถึงการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและกระบวนการคิดที่หลากหลายคล้ายกับที่นักวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า
เร่ืองต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทางกายภาพในธรรมชาติ 
 

การสืบเสาะหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียน  

 กา รสืบเสาะหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และของนักเรียนมีความคล้ายคลึงกัน  
นักวิทยาศาสตร์เร่ิมต้นการสืบเสาะหาความรู้จากค าถามที่เกิดจากการสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่ปกติหรือสิ่ง
ที่ต้องการรู้แล้วน าประเด็นค าถามนั้นมาพิจารณาอย่างรอบคอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาอธิบาย
สิ่งที่ต้อ งการรู้ นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ใช้ความรู้เดิมของตนและการส ารวจตรวจสอบของ
นักวิทยาศาสตร์คนอ่ืนๆ มาพิจารณาเพื่อยืน ยันค าอธิบายที่ตนค้นพบก่อนน าเสนอ ส าหรับการสืบ
เสาะหาความรู้ในห้องเรียนมีส่วนคล้ายกับการสืบเสาะหาความรู้โดยนักวิทยาศาสตร์แต่มีรูปแบบที่
หลากหลายทั้งการสืบเสาะหาความรู้แบบปลายเปิด (Opened Inquiry) หรือการสืบเสาะหาความรู้
แบบครูเป็นผู้ก าหนดแนวในการท ากิจกรรม (Structured Inquiry) การสืบเสาะหาความรู้แบบ
ปลายเปิดน้ันนักเรียนจะเป็นผู้ควบคุมการสืบเสาะหาความรู้ของตนเองตั้งแต่การสร้างประเด็น
ค าถาม การส ารวจตรวจสอบและ อธิบายสิ่งที่ศึกษาโดยใช้ข้อมูลหรือหลักฐานที่ได้จากการส ารวจ
ตรวจสอบ การประเมินและเชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือค าอธิบายอื่นเพื่อปรับปรุงค าอธิบายของ
ตนและน าเสนอต่อผู้อ่ืน  ส่วนการสืบเสาะหาความรู้แบบครูเป็นผู้ก าหนดแนวในการท ากิจกรรมนั้น



ครูจะมีส่วนในการชี้น านกัเรียนมากกว่าการสืบเสาะหาความรู้แบบปลายเปิด ในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การเรียนเร่ืองนั้นๆ ดังนั้นครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้ทั้งแบบสืบเสาะหาความรู้แบบปลายเปิดและแบบก าหนดแนวในการ
ท ากิจกรรมตามความเหมาะสม 

ตารางที่ 1 การสืบเสาะหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียน 
(ปรับปรุงมาจาก National Research Council, 2000) 

การสืบเสาะหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียน 

1. สังเกต 1. เกิดข้อสงสัย/ปัญหา 
2. เกิดข้อสงสัย/ปัญหา 2. ก าหนดปัญหา 
3. ก าหนดปัญหาจากความรู้พื้นฐาน 3. ตั้งสมมติฐาน 
4. รวบรวมข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือและ/หรือ

คณิตศาสตร์ 
4. วางแผนและด าเนินการส ารวจตรวจสอบอย่างง่าย 

5. ค้นหาข้อมูลจากงานวิจัยที่ผ่านมา 5. รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต 

6. อธิบายสิ่งที่ศึกษา 6. อธิบายสิ่งที่ศึกษาจากข้อมูลหรือหลักฐาน 
7. เผยแพร่ผลการศึกษาโดยมีข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

7. พิจารณาค าอธิบายอ่ืนๆ 

8. พิจารณาข้อมูลใหม่ 8. สื่อสารสิ่งที่ศึกษา 
9. อธิบายเพิ่มเติมสิ่งที่ศึกษา 9. ตรวจสอบค าอธิบาย 

10. เผยแพร่ผลการศึกษาโดยมีข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

 

 

 

ลักษณะส าคัญ 5 ลักษณะในการสืบเสาะหาความรู้ 

1.   ผู้เรียนมีส่วนร่วมในประเด็นค าถามทางวิทยาศาสตร์  ค าถามทางวิทยาศาสตร์ในที่นี้หมายถึง
ค าถามที่น าไปสู่การส าตรวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ค าถามเหล่านี้อาจเกี่ยวกับวัตถุ 
สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติ นักเรียนมักมีค าถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ อยู่แล้ว 
ค าถามที่นักเรียนมักถามค าถาม “ท าไม ” เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ซึ่งถ้าเราปลี่ยนค าถาม “ท าไม ” เป็น 
“อย่างไร” ก็จะน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ได้ตัวอย่างค าถามที่ส ารวจตรวจสอบ
ได้ เช่น  

ท าไมไส้เดือนจึงชอบอยู่ในที่มืด   เป็น  ไส้เดือนตอบสนองต่อแสงแดดอย่างไร  
ท าไมคนเราจึงมีสีของตาแตกต่างกัน เป็น  ยีนส์มีผลต่อสีของตาอย่างไร  



ค าถามที่ดีควรเป็นค าถามที่นักเรียนสามารถหาข้อมูลหรือหลักฐานเพื่อตอบค าถามนั้นๆ ได้ 
ค าถามที่น ามาซึ่งการส ารวจตรวจสอบอาจมาได้หลายทาง ได้แก่ มาจากนักเรียน ครู สื่อ การสอน 
เวบไซต์ หรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ  
2.   ผู้เรียนให้ความส าคัญกับข้อมูลหลักฐานในการอธิบายและประเมินค าอธิบายที่ตอบของค าถาม
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งที่ท าให้การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แตกต่างจากการเรียนรู้แบบอื่นคือความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เกิดจากข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประ จักษ์ที่ได้จากการส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง
มากกว่าความรู้ที่ได้จากทฤษฎีเพียงอย่างเดียว นักวิทยาศาสตร์ทุ่มเทให้กับการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง
จากการสังเกตหรือส ารวจตรวจสอบปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจมีการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น กล้องจุลทรรศน์ แว่นขยาย หรือคอม พิวเตอร์ เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูล นอกจากนี้
นักวิทยาศาสตร์อาจมีการควบคุมตัวแปรที่อาจมีผลต่อข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม  

การส ารวจตรวจสอบในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษามักมาจากการสังเกต นักเรียน
อาจได้ออกแบบและท าการทดลองง่ายๆ เพื่อตอบข้อสงสัยหรือเพื่อตรวจสอบควา มคิด นักเรียนใน
ระดับนี้สามารถท าการทดลองแบบที่มีการควบคุมตัวแปรเพียงตัวแปรเดียวได้ นักเรียนสามารถ
พัฒนาทักษะพื้นฐาน เช่น สังเกต วัด ผูก เกี่ยว ตัด ติด ต่อ นักเรียนสามารถใช้เคร่ืองมืออย่างง่ายใน
การวัดความกว้าง ยาว สูงของวัสดุ หรือใช้นาฬิกาเพื่อจับเวลา ใช้แว่น ขยายเพื่อสังเกตสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต ใช้ตาชั่งสปริงเพื่อชั่งน้ าหนัก และใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อสังเกตสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เคร่ืองคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูล 
 ส าหรับการสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียน นักเรียนต้องน าข้อมู ลเชิงประจักษ์ ต่างๆ มา
ประกอบการอธิบายหรือตอบค าถามที่ศึกษา ครูควรชี้ให้นักเรียนเข้าใจว่าการอธิบายสิ่งต่างที่เกิดขึ้น
โดยใช้ความเชื่อส่วนตัว ความเข้าใจผิด การคาดเดา ความเชื่อทางศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้และมี
ความส าคัญเชิงสังคมแต่ค าอธิบายเหล่านี้ไม่ใช่ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 

3.   ผู้เรียนมีการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อตอบค าถามที่สงสัยโดยมีหลักฐานหรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์สนับสนุน การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลซึ่งอธิบายถึงเหตุและ
ผลรวมถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ตามข้อมูลเชิงประจักษ์ที่รวบรวมได้จากการส ารวจต รวจสอบ ซึ่งการ
ให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์นั้นผู้เรียนต้องสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาจ าแนก วิเคราะห์ ลงความเห็น
และท านาย การอธิบายคือหนทางที่เรียนรู้สิ่งใหม่โดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่รู้ อยู่แล้ว
กับสิ่งที่สังเกตได้ ดังน้ันการอธิบายจึงเป็นการท าความเข้าใจความรู้ใหม่ซึ่งต่อยอดจากความรู้เดิม
ของผู้เรียน  นักเรียนระดับปฐมวัยอาจไม่เข้าใจว่าการสร้างค าอธิบายที่มีข้อมูลและหลักฐาน
สนับสนุน แต่นักเรียนในระดับประถมศึกษาควรได้เร่ิมเรียนรู้ว่าข้อมูลหรือห ลักฐานอะไรบ้างที่มี
น้ าหนักเพียงพอในการสร้างค าอธิบาย นักเรียนในระดับประถมศึกษาควรตระหนักได้ว่าความรู้หรือ
ค าอธิบายที่สามารถยอมรับได้ต้องมีข้อมูลหลักฐานมาสนับสนุน และนักเรียนควรตรวจสอบว่า



ค าอธิบายของตนขัดแย้งหรือสอดคล้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้อื่นส ารวจต รวจสอบมา
หรือไม่ อย่างไร 
4.   ผู้เรียนประเมินค าอธิบายของตนกับค าอธิบายอ่ืนๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ อีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้การสืบเสาะค้นหาทางวิทยาศาสตร์แตกต่างจากการสืบเสาะค้นหา
ของศาสตร์อ่ืนๆ ก็คือผู้ส ารวจตรวจสอบสามารถประเมิน ปรับปรุงหรือ ตัด ค าอธิบายนั้นทิ้งเมื่อ
พบว่ายังไม่มีเหตุผลหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เพียงพอ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้มีการประเมิน
ค าอธิบายซึ่งกันและกัน นอกจากนี้การประเมินค าอธิบายยังรวมถึงการพิจารณาค าอธิบายจากแหล่ง
อ่ืนๆ เช่นจากการสนทนา จากการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากครูหรื อสื่อการสอน องค์ประกอบที่
ส าคัญคือนักเรียนต้องเชื่อมโยงผลการทดลองกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับระดับ
ของนักเรียน ดังนั้นค าอธิบายของนักเรียนต้องมีความถูกต้องและสอดคล้องกับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับแล้ว 

5.   เกี่ยวกับการค้นพบของตน นักวิ ทยาศาสตร์สื่อสารและน าเสนอการค้นพบของตนในรูปแบบที่
ผู้อ่ืนสามารถท าตามได้ดังนั้นการน าเสนอผลงานจึงต้องประกอบด้วยค าถาม วิธีการ ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ค าอธิบายและตรวจสอบค าอธิบายอ่ืนๆ การให้นักเรียนได้น าเสนอผลการส ารวจ
ตรวจสอบเป็นการเปิดโอกาสให้ได้มีการซักและตอบค าถาม ต รวจสอบข้อมูล ให้เหตุผล วิจารณ์
และรับค าวิจารณ์และได้แนวคิดหรือมุมมองอื่นในการปรับปรุงการอธิบายหรือการส ารวจ
ตรวจสอบ 

แผนผังการสืบเสาะหาความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในประเด็น
ค าถามทางวิทยาศาสตร์ 

ผู้เรียนให้ความส าคัญ
กับข้อมูลหลักฐาน 

ผู้เรียนสร้างค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ตามข้อมูล

ผู้เรียนเชื่อมโยงค าอธิบายของตนกับความรู้
ทางวิทยาศาสตร์หรือค าอธิบายอื่นๆ 

ผู้เรียนสื่อสารและให้เหตุผล 



 

 

 

 

 

 

  

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ต้องมีทั้ง 5 ลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้แต่
ระดับของการสืบเสาะหาความรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของรูปแบบการสอน 
กิจกรรมและจุดประสงค์การเรียนรู้ เช่นในการต้ังค าถามนั้นอาจจะมาจากผู้เรียนเป็นผู้คิดค าถามเอง 
หรือเลือกค าถามที่ต้องการศึกษาจากแหล่งอื่นหรือจากที่ครูก าหนดให้ ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะจ าเป็น 5 ลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียนและระดับของการสืบเสาะหาความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ลักษณะจ าเป็นของการสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียนและระดับของการสืบเสาะหาความรู้  
ลักษณะจ าเป็น ระดับการสืบเสาะหาความรู้ 
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในประเด็น
ค าถามทาง
วิทยาศาสตร์ 

ผู้เรียนเป็นผู้ถาม
ค าถาม 

ผู้เรียนเลือกค าถาม
และสร้างค าถามใหม่
จากรายการค าถาม 

ผู้เรียนพิจารณาและ
ปรับค าถามที่ครูถาม
หรือค าถามจากแหล่ง
อ่ืน 

ผู้เรียนสนใจค าถาม
จาก สื่อการสอน
หรือแหล่งอื่นๆ 

2. ผู้เรียนให้
ความส าคัญกับ
ข้อมูลหลักฐานที่
สอดคล้องกับ
ค าถาม 

ผู้เรียนก าหนดข้อมูล
ที่จ าเป็นในการตอบ
ค าถามและรวบรวม
ข้อมูล 

ผู้เรียนได้รับการชี้น า
ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็น 

ผู้เรียนได้รับข้อมูลเพื่อ
น าไปวิเคราะห์ 

ผู้เรียนได้รับข้อมูล
และการบอกเล่า
เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3. ผู้เรียนอธิบายสิ่ง
ที่ศึกษาจาก
หลักฐานหรือ
ข้อมูล 

ผู้เรียนอธิบายสิ่งที่
ศึกษาหลังจาก
รวบรวมและสรุป
ข้อมูล/หลักฐาน 

ผู้เรียนได้รับการ
ชี้แนะในการสร้าง
ค าอธิบายจากข้อมูล
หลักฐาน 

  ผู้เรียนได้รับแนวทาง 

  ที่เป็นไปได้เพื่อสร้าง
ค าอธิบายจากข้อมูล
หลักฐาน 

ผู้เรียนได้รับ
หลักฐานหรือข้อมูล 



4. ผู้เรียนเชื่อมโยง
ค าอธิบายกับองค์
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

ผู้เรียนตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลอ่ืนและ
เชื่อมโยงกับ
ค าอธิบายที่สร้างไว้ 

ผู้เรียนได้รับการชี้น า
เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล
และขอบเขตความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 

 ผู้เรียนได้รับการ  
แนะน าถึงความ
เชื่อมโยงที่เป็นไปได้ 

ผู้เรียนได้รับการ
เชื่อมโยงทั้งหมด 

5. ผู้เรียนสื่อสาร
และให้เหตุผล
เกี่ยวกับการ
ค้นพบของตน 

ผู้เรียนสร้าง
ข้อคิดเห็นที่มีเหตุผล
และมีหลักการเพื่อ
สื่อสารค าอธิบาย 

ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกฝนในการพัฒนา
วิธีการสื่อสาร 

 ผู้เรียนได้รับแนวทาง   
กว้างๆ ส าหรับการ
สื่อสารที่ชัดเจน ตรง
ประเด็น 

ผู้เรียนได้รับ
ค าแนะน าถึง
ขั้นตอนและวิธีการ
สื่อสาร 

 มาก                                      ปริมาณการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียน                          น้อย                                                     
 น้อย                                     ปริมาณการชี้น าโดยครูหรือสื่อการสอน                   มาก                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ
ทางด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แล้ว นักเรียนควรเข้าใจ ว่าการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการที่นั กวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจปรากฎการณ์ ต่างๆ  การ
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาควรเข้าใจ มีดังนี้ 

1. การส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยการถามและการตอบค าถาม การ
เปรียบเทียบค าตอบของตนกับค าตอบที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ 

2. นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการส ารวจตรวจสอบแตกต่างกันขึ้นกับค าถามที่ต้องการรู้ การส ารวจ
ตรวจสอบประกอบด้วยการอธิบายสิ่งต่างๆ ทั้งที่มีชีวิต ไม่มีชีวิต และปรากฏการณ์ต่างๆ 
การจัดจ าแนก การทดลอง 

3. นอกจากใช้ประสาทสัมผัสนักวิทยาศาสตร์ยังใช้เคร่ืองมืออย่างง่าย เช่นแว่นขยาย เทอร์มอ
มิเตอร์และไม้บรรทัดเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น 

4. นักวิทยาศาสตร์อธิบายสิ่งต่างๆ โดยมีหลักฐานสนับสนุน ซึ่งหลักฐานเหล่านี้อาจมาจาก
การสังเกตและจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับแล้ว แต่ทางวิทยาศาสตร์นั้น
ค าอธิบายที่น่าเชื่อถือจะต้องมีหลักฐานที่ได้มาจากการส ารวจตรวจสอบเสมอ 



5. นักวิทยาศาสตร์บันทึกการส ารวจตรวจสอบที่ผู้อื่นสามารถส ารวจตรวจสอบซ้ าได้ และ
น าเสนอผลการส ารวจตรวจสอบแก่ผู้อื่น  

6. นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบและทบทวนการส ารวจตรวจสอบของนักวิทยาศาสตร์คนอ่ืน
และหาประเด็นค าถามจากการส ารวจตรวจสอบนั้น 
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