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การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

  

ความหมาย  

การสืบเสาะหาความรู้เป็นแนวคิดที่มีความซับซ้อนและมีความหมายแตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้และ

ผู้ที่ให้ค าจ ากัดความ โดยศูนย์กลางของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้น มีต้นก าเนิดจากนักวิทยาศาสตร์ 

ครู และ นักเรียน (Budnitz, 2003) 

  การสืบเสาะหาความรู้   เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ ใช้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  

(Constructivism) ซึ่งกล่าวไว้ว่าเป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา  ส ารวจตรวจสอบ และ 

ค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และ เกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึง

จะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถ

น ามาใช้ได้เม่ือมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า (สาขาชีววิทยา สสวท., 2550) 

  การสืบเสาะหาความรู้  คือ  การถามค าถามท่ีสงสัยและเป็นปัญหา ที่สามารถสืบค้นหาค าตอบได้ และ

สื่อสารค าตอบออกมาได้ (คณะศึกษานิเทศก์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการ จัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 , 2549; Budnitz, 2003; และ 

Wikipedia, 2007) 

  การสืบเสาะหาความรู้ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย คือ การถามค าถาม ออกแบบ

การส ารวจข้อมูลการส ารวจข้อมูล  การวิเคราะห์ การสรุปผล การคิดค้นประดิษฐ์  การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและสื่อสารค าอธิบาย (Wu & Hsieh, 2006) 

  การสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ศึกษาอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

ซึ่งวางอยู่บนพ้ืนฐาน ของหลักฐานหรือเหตุผลต่าง ๆ และอีกความหมายคือเป็นกระบวนการที่นักเรียนใช้ใน

การค้นคว้า หาค าตอบอย่างมีระบบเพ่ืออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่ต้องการศึกษากระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถเลือกจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ในการสืบเสาะหาความรู้ตามบริบทของผู้สอน ผู้เรียน โรงเรียน และแหล่ง

การเรียนรู้ที่มีอยู่ตามความเหมาะสมโดยครูเป็นผู้สนับสนุนให้นักเรียนได้ส ารวจปรากฏการณ์ต่าง  ๆ และ

กระตุ้นให้นักเรียนสร้างความเข้าใจ  ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง (Hogan & Berkowitz, 2000) 

  

  

  



กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) 5Es ประกอบด้วยข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 

  1. ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง

จากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุ่ม เรื่องที่

น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่อง ที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เพ่ิง

เรียนรู้มาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม ก าหนดประเด็นที่จะศึกษาในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นใด

น่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ หรือเป็นผู้กระตุ้น ด้วยการเสนอประเด็นขึ้นมาก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้

นักเรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามที่ครูก าลังสนใจเป็นเรื่องที่จะใช้ศึกษา เมื่อมีค าถามที่น่าสนใจ และนักเรียน

ส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็น   ที่ต้องการศึกษาจึงร่วมกันก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่อง

ที่จะศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาจรวมทั้งการรวบรวมความรู้ประสบการณ์เดิม หรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 

ที่จะ ช่วยให้น าไปสู่ความเข้าใจเรื่อง หรือประเด็นที่จะศึกษามากข้ึน และมีแนวทางที่ใช้ในการส ารวจตรวจสอบ

อย่างหลากหลาย 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) เมื่อท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามที่สนใจจะศึกษา

อย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไป

ได้ ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี 

เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยสร้างสถานการณ์จ าลอง (simulation) 

การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ใน

ขั้นต่อไป 

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส ารวจตรวจสอบแล้ว 

จึงน าข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง  ๆ เช่น บรรยายสรุป 

สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือวาดรูป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น 

สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้โต้แย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ แต่ผลที่ได้จะ

อยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

  4. ขั้นขยายความรู้ (elaboration) เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิด

ที่ได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ถ้าใช้อธิบาย

เรื่องต่าง ๆ ได้มาก็แสดงว่าข้อจ ากัดน้อย ซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่องต่าง ๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวาง

ขึ้น 

  5. ขั้นประเมิน (evaluation)เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้

อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะน าไปสู่การน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน  ๆ การน า

ความรู้หรือแบบจ าลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องอ่ืน ๆ จะน าไปสู่ข้อโต้แย้งหรือ



ข้อจ ากัดซึ่งก่อให้เป็นประเด็นหรือค าถาม หรือปัญหาที่จะต้องส ารวจตรวจสอบต่อไป ท าให้เกิดเป็น

กระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จึงเรียกว่า inquiry cycle กระบวนการสืบเสาะหาความรู้จึงช่วยให้

นักเรียนเกดิการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาหลัก และหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้ได้ความรู้ซึ่งจะเป็น

พ้ืนฐานในการเรียนรู้ต่อไป 

 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Inquiry Cycles (5Es) 

  นักการศึกษากลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Study) ได้น าวิธีการสอนแบบ Inquiry 

มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเสนอขั้นตอนในการเรียนการสอนเป็น 5 ขั้นตอน เรียกว่า 

การเรียนการสอนแบบ Inquiry Cycle หรือ 5Es ได้แก่  Engage   Explore Explain Elaborate และ 

Evaluate กระบวนการเรียนการสอน ในแต่ละขั้นตอนการสอน ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Inquiry 

Cycle (5Es) ซึ่งมีขอบข่ายรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  1. การสร้างความสนใจ (Engage) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจาก

ความสงสัยหรือความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจาก

เหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เพ่ิงเรียนมารู้มาแล้วเป็น

ตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม ก าหนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจะจะ

จัด กิจกรรมหรือสถานการณ์เพ่ือกระตุ้น ยั่วยุ หรือท้าทายให้นักเรียนตื่นเต้น สงสัย อยากรู้อยากเห็น หรือ

ขัดแย้ง เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา การศึกษา ค้นคว้า หรือการทดลอง แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับ

ประเด็นหรือปัญหาที่ครูก าลังสนใจ เป็นเรื่องที่จะศึกษา ท าได้หลายแบบ เช่น สาธิต ทดลอง น า เสนอข้อมูล 

เล่าเรื่อง/เหตุการณ์  ให้ค้นคว้า/อ่านเรื่อง อภิปราย/พูดคุย สนทนา ใช้เกม ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ สร้าง

สถานการณ์/ปัญหาที่น่าสนใจ ที่น่าสงสัยแปลกใจ 



  2. การส ารวจและค้นคว้า (Explore) นักเรียนด าเนินการส ารวจ ทดลอง ค้นหา และรวบรวมข้อมูล 

วางแผนก าหนดการส ารวจตรวจสอบ หรือออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบัติ เช่น สังเกต วัด ทดลอง รวบรวม

ข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

  3. การอธิบาย (Explain) นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและค้นหามาวิเคราะห์ แปลผล สรุป

และอภิปราย พร้อมทั้งน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นรูปวาด ตาราง แผนผัง ผลงานมีความ

หลากหลาย สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือโต้แย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ก าหนด

ไว้ โดยมีการอ้างอิงความรู้ประกอบการให้สมเหตุสมผล การลงข้อสรุปถูกต้องเชื่อถือได้ 

มีเอกสารอ้างอิงและหลักฐานชัดเจน 

 

  4. การขยายความรู้ (Eva borate) 

   4.1 ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ลึกซึ้งขึ้น หรือขยายกรอบ

ความคิดกว้างขึ้นหรือเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่หรือน าไปสู่การศึกษาค้นคว้า ทดลอง เพ่ิมขึ้น เช่น ตั้ง

ประเด็นเพ่ือให้นักเรียน ชี้แจงหรือร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซักถามให้นักเรียน

ชัดเจนหรือกระจ่างในความรู้ที่ได้หรือเชื่อมโยงความรู้ที่ได้กับความรู้เดิม 

   4.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น อธิบายและขยายความรู้เพ่ิมเติมมีความละเอียดมาก

ขึ้น ยกสถานการณ์ ตัวอย่าง อธิบายเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เป็นระบบและลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือสมบูรณ์ละเอียดขึ้น 

น าไปสู่ความรู้ใหม่หรือความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึน ประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในเรื่องอ่ืนหรือสถานการณ์อ่ืนๆ หรือสร้าง

ค าถามใหม่และออกแบบการส ารวจ ค้นหา และรวบรวมเพ่ือน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ 

  5. การประเมิน (Evaluate) 

   5.1 นักเรียนระบุสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านกระบวนการและผลผลิต 

   5.2 นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ที่ได้ เช่น วิเคราะห์วิจารณ์แลกเปลี่ยนความรู้

ซึ่งกันและกัน คิดพิจารณาให้รอบคอบทั้งกระบวนการและผลงาน อภิปราย ประเมินปรับปรุง เพ่ิมเติมและสรุป 

ถ้ายังมีปัญหา ให้ศึกษาทบทวนใหม่อีกครั้ง อ้างอิงทฤษฎีหรือหลักการและเกณฑ์ เปรียบเทียบผลกับสมมติฐาน 

เปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 

   5.3 นักเรียนทราบจุดเด่น จุดด้อยในการศึกษาค้นคว้า หรือทดลองการพัฒนารูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะและสืบสวนหาความรู้ 

    

 

 



วิธีการสอนแบบสืบสอบ 

เป็นวิธีการที่ให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีผู้สอนเป็น

เพียงผู้อ านวยการความสะดวก ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการหาความรู้ ซึ่งผู้เรียนต้องอาศัยปัจจัย

ส าคัญ คือ  

          1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) หมายถึง ขั้นตอนการหาความรู้โดยเริ่มตั้งแต่การ

ระบุปัญหา การตั้งสมมติฐาน การออบแบบการทดลอง และทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และ

สรุปผล 

  2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) ซ่ึงหมายถึง ทักษะการคิด ทั้ง

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นผสมที่ใช้ในการด าเนินการ

ทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อ้างอิง 

 

- https://sites.google.com/site/naranya2010/1 

- http://biology.ipst.ac.th/?p=688 

ค้นหาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


