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บทคัดย่อ 

	 สื่อสงัคมและสงัคมสารสนเทศ	 เป็นยุคท่ีสื่อมีผลกระทบอย่างแท้จริงต่อวิถีชีวิตของบุคคล	 

การศกึษาท่ีมีคณุภาพเป็นเคร่ืองมือส�าคญัประการหนึ่งส�าหรับการพฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยู ่

และการพัฒนาท่ียั่งยืน	 การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพส�าหรับผู้ เรียนตัง้แต่ในวัยเยาว์	 คือ	 

การเรียนการสอนท่ีสามารถพฒันาทกัษะท่ีส�าคญัและจ�าเป็นเพ่ือการด�ารงชีวิตท่ีมีคณุภาพของผู้ เรียน	

อาทิ	 ทกัษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	การแก้ปัญหา	 ทกัษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและ 

รู้เท่าทนัสื่อ	 การเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 (Enquiry	 Based	 Learning)	 เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการเสาะแสวง	 และ 

การตัง้ค�าถามจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในโลกความจริง	กระบวนการจดัการเรียนรู้นีจ้ะชว่ยให้ผู้ เรียน

สามารถพฒันาทกัษะการคิด	 การใช้เหตผุล	 และการตดัสินใจในการแก้ไขปัญหา	บทความนีจ้ึงมุ่ง 

น�าเสนอแนวคิดและกระบวนการของการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียน

การสอน	พร้อมเสนอแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีประยกุต์กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือ

พฒันาทกัษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณส�าหรับนกัเรียนประถมศกึษา	
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ABSTRACT
 Social media and the information society is an era in which media has a real 

impact	on	people’s	lives.	The	quality	education	is	one	of	the	important	tools	for	improving	

people’s	lives	and	sustainable	development.		Implementation	of	quality	instruction	from	a	

young	age	can	develop	important	and	essential	skills	for	quality	living	of	learners.	The	skills	

include	critical	thinking,	problem	solving,	information	communications,	and	media	literacy.	 

Enquiry-based learning is student-centered learning approach which enables students 

to construct their own knowledge through the process of enquiry and to question about 

real-world	events.	The	enquiry-based	learning	enhances	students	thinking	skills,	reasoning	

and	decision	for	problem-solving.	This	article	aimed	to	suggest	the	concept	and	process	

of enquiry-based learning to be a guidelines for instructional development and to propose 

the instructional guidelines applying enquiry-based learning process for enhancing primary 

students’	critical	thinking	skills.

Keywords:	critical	thinking,	enquiry-based	learning,	information	communication	and	media	 

  literacy

บทน�า  
	 กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในศตวรรษท่ี	 21	 ซึ่งเป็นโลกของเศรษฐกิจการค้าโลก 

สิ่งแวดล้อม	พลงังาน	 โลกาภิวตัน์และเครือข่าย	 ความเป็นสงัคมเมือง	 ความอยู่ดีมีสขุ	 การมีอายุ

ยืนยาวล้วนสง่ผลตอ่การด�ารงชีพของคนในสงัคมอยา่งชดัเจนทัง้ทางบวกและทางลบ	การจดัการเรียน 

การสอนท่ีมีคณุภาพส�าหรับผู้ เรียนตัง้แต่ในวยัเยาว์	 จะต้องเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถ

พฒันาทกัษะส�าคญัส�าหรับการด�ารงชีวิตในศตวรรษท่ี	21	ได้อยา่งมีคณุภาพ	อาทิ	การอา่น	(reading)	

การเขียน	(writing)	คณิตศาสตร์	(arithmetic)	ทกัษะด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ	และการแก้ปัญหา 

(critical	 thinking	 and	 problem	 solving)	 ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ	 

(information	 communications,	 and	media	 literacy)	 ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์	 และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	(computing	and	information	and	communication	technology)	ทกัษะ

อาชีพและทกัษะการเรียนรู้	(career	and	leaning	skills)	(วิจารณ์	พานิช,	2555:	18-21)				

	 ผู้ เขียนมีความเห็นว่า	ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทกัษะส�าคญัประการหนึ่งท่ีจะ

ชว่ยเสริมสร้างภมิูคุ้มกนัท่ีดีในตวัของผู้ เรียน	ซึง่เป็นคณุลกัษณะท่ีสามในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

นอกเหนือจากคุณลักษณะด้านความพอประมาณและด้านความมีเหตุผล	 (อุดมพร	 อมรธรรม,	

2549)	การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดท่ีประกอบด้วยเจตคต	ิความรู้	 และทกัษะโดย
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เน้นท่ีเจตคติในการแสวงหาความรู้	 การยอมรับการแสวงหาหลกัฐานมาสนบัสนนุข้ออ้างใช้ความรู้ 

ในการอนุมาน	 การสรุปผล	 การประเมินผล	 และตดัสินความถูกต้องของข้อความอย่างเหมาะสม 

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงน่าจะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวผู้ เรียน 

ซึง่เป็นการสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถจดัองค์ประกอบของการด�าเนินการตา่ง	ๆ 	ให้มีสภาพพร้อมรองรับ 

ตอ่ผลกระทบอนัเกิดจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอก	และภายในได้เป็นอยา่งดี		เน่ืองจากการคดิอยา่ง

มีวิจารณญาณเป็นควาคิดท่ีรอบคอบสมเหตสุมผล	ผา่นการพิจารณาปัจจยัรอบด้านอยา่งกว้างขวาง	 

ลึกซึง้	 และผ่านการพิจารณากลัน่กรอง	 ไตร่ตรอง	 ทัง้ด้านคณุ-โทษ	 และคณุค่าท่ีแท้จริงของสิ่งนัน้ 

มาแล้ว	 (ทิศนา	แขมมณี,	 2548:	 304-305)	 ซึง่สอดคล้องกบั	Watson	&	Glaser	 (1964:	 24)	 และ	 

Ennis	 (1985:	 122-131)	 ท่ีได้กลา่วไว้วา่	 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ	 คือ	การคิดพิจารณาไตร่ตรอง

อย่างมีเหตุผล	 มีจุดหมายเพ่ือการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเช่ือหรือ	 สิ่งใดควรท�า	 ช่วยให้ตัดสินใจ 

สภาพการณ์ได้ถกูต้อง	อาจกลา่วได้วา่	ทา่มกลางข้อมลูขา่วสารท่ีมีมากมายในปัจจบุนั	ทกัษะการคดิ 

อย่างมีวิจารณญาณจงึมีบทบาทหน้าท่ีส�าคญัในการกลัน่กรองข้อมลู	 และใช้เป็นเคร่ืองมือในการคิด 

พิจารณาไตร่ตรองเก่ียวกับข้อมลูหรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาอย่างรอบคอบ	 อนัน�าไปสู่การสรุป 

อยา่งสมเหตสุมผลได้

	 การจดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีหลากหลายวิธี	 เชน่	

การสอนโดยใช้ค�าถาม	การสอนโดยการสืบค้น	การสอนโดยใช้แผนผงัมโนทศัน์	การสอนแบบปัญหา

เป็นหลกั	 การสอนแบบระดมความคิด	 การสอนแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 การสอนแบบสะท้อน 

ความคดิ	การสอนท่ีใช้การวิจยัเป็นฐาน	(อรพรรณ		ลอืบญุธวชัชยั,	2543)	และการจดัการเรียนการสอน

อีกวิธีหนึง่ท่ีจะฝึกผู้ เรียนให้มีทกัษะในการคดิอยา่งมีวิจารณญาณได้นัน้	คือ	การสอนด้วยกระบวนการ

เรียนรู้แบบสบืเสาะ	(enquiry-based	learning)	ซึง่เป็นกระบวนการท่ีผู้ เรียนจะต้องแสวงหาหรือค้นคว้า

ความรู้ด้วยตนเอง	 เร่ิมจากการให้ผู้ เรียนฝึกตัง้ค�าถามจากสถานการณ์จริงท่ีพบ	และด�าเนินการหา 

ค�าตอบตามกระบวนการของตน	 รับผิดชอบในการวิเคราะห์และน�าเสนอผลลพัธ์พร้อมหาหลกัฐาน 

เพ่ือมาสนบัสนนุความคิดของตน	ผู้สอนมีหน้าท่ีอ�านวยความสะดวก	 และสนบัสนนุการเรียนรู้	 เพ่ือ 

ผู้ เรียนจะได้ใช้เป็นแนวทางการศกึษา	และก้าวไปสูก่ารเป็นอิสระในการสร้าง	และแบง่ปันความรู้	พฒันา

ทกัษะในการคิดการใช้เหตผุล	การตดัสินใจ	 เพ่ือการน�ามาแก้ไขปัญหา	 เป็นกระบวนการท่ีฝึกให้รู้จกั 

การสงัเกตและตัง้ค�าถามกับสิ่งท่ีสนใจ	 แล้วท�าการค้นหาด้วยวิธีการท่ีเป็นระบบ	 (University	 of	 

Reading,	 2016;	Kahn	&	O’Rourke,	 2004;	 เบญจวรรณ	 พิททาร์ด,	 2553)	ซึง่กระบวนการเหลา่นี ้

สามารถน�าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้	 ประกอบกบัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 เป็นการสอนท่ี

ได้รับความนิยมมากรูปแบบหนึ่งท่ีมหาวิทยาลยัในต่างประเทศเลือกใช้ในการจดัการเรียนการสอน		 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสหราชอาณาจกัร	 ซึง่ประสบความส�าเร็จในการพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะ 

ท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของหลกัสูตรและสงัคม	 จึงท�าให้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 เป็นอีก 

ทางเลือกหนึง่ท่ีนา่สนใจในการน�ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน
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แนวคดิการคดิอย่างมีวจิารณญาณ (Critical Thinking) 
	 การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ	มีความหมาย	ตรงกบัภาษาองักฤษวา่	Critical	Thinking	ซึง่ใช้กนั 

ในค�าท่ีหลากหลายในความหมายภาษาไทย	 เช่น	 การคิดวิจารณญาณ	การคิดเชิงวิพากษ์	 การคิด

เชิงวิเคราะห์	 การคิดเชิงวิจารณ์	การคิดเชิงเหตผุล	และโยนิโสมนสิการ	 เม่ือพิจารณาในภาพรวมจะ

พบความหมายท่ีเหมือนกนั	 โดยลกัษณะการคิดนีห้มายถึง	ความสามารถในการตดัสินข้อความหรือ 

ปัญหาวา่	สิง่ใดเป็นจริง	สิง่ใดเป็นเหตเุป็นผลกนั	ซึง่กระบวนการคดิจะประกอบด้วย	เจตคต	ิความรู้และ

ทกัษะ	 โดยเน้นท่ีเจตคติในการแสวงหาความรู้	 การยอมรับการแสวงหาหลกัฐานมาสนบัสนนุข้ออ้าง	 

ใช้ความรู้ในการอนมุาน	การสรุปผล	การประเมินผล	และตดัสินความถกูต้องของข้อความ	 โดยผ่าน 

การพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ	มีหลกัเกณฑ์	หลกัฐานท่ีเช่ือถือได้	เพ่ือน�าไปสูก่ารสรุปตดัสนิใจ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ	 ว่าสิ่งใดถกูต้อง	 สิ่งใดควรเช่ือ	 สิ่งใดควรเลือก	หรือสิ่งใดควรท�า	 (Hilgard,	 1962;	

Watson	&	Glaser,	1964;	สวุิทย์	มลูค�า,	2549)	

	 เน่ืองจากการคดิอยา่งมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการทางความคดิท่ีมีการตดัสนิใจหลงัจากท่ี

มีการคดิวิเคราะห์ประเมินด้วยเหตผุลหรือหลกัฐาน	ดงันัน้จงึต้องมีการอาศยัองค์ประกอบหลายอยา่ง

มาใช้ประกอบในกระบวนการคิด	 ซึง่สภาแห่งชาติเพ่ือความเป็นเลิศด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

(Center	for	Critical	Thinking	Sonoma	State	University,	1996:	3-9)	ได้กลา่วถงึองค์ประกอบของ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีส�าคญัไว้	 7	ประการ	 คือ	 1)	 จดุหมาย	 คือ	 เป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์

ของการคิด	เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาหรือคดิเพ่ือหาความรู้	2)	ประเดน็ค�าถาม	คือ	ปัญหาหรือค�าตอบ 

ท่ีต้องการรู้โดยผู้คิดสามารถระบปัุญหาส�าคญัท่ีต้องการแก้ไข	หรือค�าถามส�าคญัท่ีต้องการรู้ค�าตอบ	 

3)	สารสนเทศ	คือ	ข้อมลูหรือความรู้ตา่ง	ๆ 	เพ่ือใช้ประกอบการคดิ	ข้อมลูตา่ง	ๆ 	ท่ีได้มาควรมีความกว้าง	

ลกึ	 ชดัเจน	 ยืดหยุ่นได้และมีความถกูต้อง	 4)	 ข้อมลูเชิงประจกัษ์	 คือ	 ข้อมลูท่ีได้มานัน้ต้องเช่ือถือได้	 

มีความชดัเจน	ถกูต้อง	และมีความเพียงพอในการใช้เป็นพืน้ฐานของการคดิอยา่งมีเหตผุล	5)	แนวคิด

อยา่งมีเหตผุล	คือ	แนวคดิทัง้หลายท่ีมีอาจรวมถงึกฎ	ทฤษฎี	หลกัการซึง่แนวคดิดงักลา่วมีความจ�าเป็น

ส�าหรับการคิดอย่างมีเหตผุล	 แนวคิดท่ีได้มาแล้วนัน้ต้องเก่ียวข้องกบัปัญหาหรือค�าถามท่ีต้องการ 

หาค�าตอบ	 และต้องเป็นแนวคิดท่ีถกูต้องด้วย	 6)	 ข้อสนันิษฐานเป็นองค์ประกอบส�าคญัของทกัษะ 

การคิดอย่างมีเหตุผล	 เพราะผู้ คิดต้องมีความสามารถในการตัง้ข้อสันนิษฐานให้มีความชัดเจน	 

สามารถตดัสนิได้เพ่ือประโยชน์ในการหาข้อมลูมาใช้ในการคดิอยา่งมีเหตผุล	และ	7)	การน�าไปใช้และ 

ผลท่ีตามมาเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งผู้ คิดต้องค�านึงถึงผลกระทบ	 

สามารถมองการณ์ไกล	 มองถึงผลท่ีตามมารวมกับการน�าไปใช้ได้หรือไม่เพียงใด	 นอกเหนือจาก 

การพิจารณาถึงองค์ประกอบของความคิดข้างต้นแล้ว	 ก็ยงัมิอาจกล่าวได้ว่าจะสามารถเกิดการคิด 

อยา่งมีวิจารณญาณ	ดงันัน้จงึต้องอาศยักระบวนการทางความคิดของสมองท่ีด�าเนินไปอยา่งมีล�าดบั 

ขัน้ตอน	จนน�าไปสูผ่ลลพัธ์ปลายทาง	ซึง่	สวุิทย์	มลูค�า	(2549:	13)	ได้อธิบายถงึกระบวนการท่ีสามารถ 

น�าไปสูก่ารคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ซึง่ประกอบด้วย	 6	 ขัน้ตอน	 คือ	 1)	 การก�าหนดปัญหา	หมายถึง	 
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การรู้จกัและท�าความเข้าใจกบัปัญหา	 โดยพิจารณารวบรวมประเดน็ปัญหา	 แยกแยะปัญหา	และจดั

ล�าดบัปัญหาเพ่ือก�าหนดปัญหา	ข้อโต้แย้งหรือข้อมลูท่ีคลมุเครือ	รวมทัง้การนิยามความหมายของค�า 

หรือข้อความสิ่งเร้าท่ีเป็นจดุเร่ิมต้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือปัญหานัน้เอง	2)	 การรวบรวม 

ข้อมลู	 หมายถึง	 การแสวงหาสิ่งต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา	 ข้อโต้แย้ง	 จากแหล่งต่าง	 ๆ	 รวมทัง้ 

การเลือกข้อมลูหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่มาใช้	 ดงันัน้	 วิธีการรวบรวมข้อมลูท่ีจ�าเป็น 

ส�าหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ได้แก่	 การสังเกต	 ด้วยตนเองและการรวบรวมข้อมูลจาก 

รายงานผลการสังเกตของผู้ อ่ืน	 3)	 การจัดระบบข้อมูล	 หมายถึง	 การพิจารณาความน่าเช่ือถือ 

ของแหล่งข้อมูล	 ความเพียงพอของข้อมูล	 การจัดระบบของข้อมูล	 ขณะเดียวกันก็ต้องประเมิน 

ความถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูลท่ีรวบรวมได้	 ว่าจะน�าไปสู่การอ้างอิงได้หรือไม	่ 

โดยแยกแยะความแตกต่างของข้อมลู	 คือ	 จ�าแนกความแตกต่างระหว่างข้อมลูท่ีชดัเจนกับข้อมลู 

ท่ีคลุมเครือ	 ข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องกับข้อมูลท่ีไม่เ ก่ียวข้องกับปัญหา	 การระบุข้อตกลงเบือ้งต้น 

เพ่ือน�ามาจัดกลุ่ม	 และจัดล�าดับความส�าคัญของข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัง้สมมติฐาน 

4)	 การตัง้สมมติฐาน	 หมายถึง	 การพิจารณาแนวทางสรุปอ้างอิงปัญหาข้อโต้แย้ง	 โดยน�าข้อมูล 

ท่ีมีการจัดระบบแล้วมาเช่ือมโยงหาความสัมพันธ์เพ่ือสรุปแนวทางท่ีน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุด	 

5)	 การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลกัตรรกศาสตร์	หมายถึง	 การพิจารณาเลือกแนวทางท่ีสมเหตสุมผลท่ีสดุ

จากข้อมลู	 และหลกัฐานท่ีมีอยู่ในการตดัสินสรุป	 ซึ่งคุณลกัษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

มีความสัมพันธ์กับการใช้เหตุผลแบบตรรกศาสตร์หรือใช้เหตุผลแบบอุปมานและอนุมาน	 และ	

6)	 การประเมินสรุปอ้างอิง	 หมายถึง	 การประเมินความสมเหตุสมผลตามหลักตรรกศาสตร์ 

โดยประเมินว่าสมเหตสุมผลหรือไม่	 สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่	 ผลท่ีเกิดขึน้จะเป็นอย่างไร	 

ถ้าข้อมลูท่ีได้รับมีการเปลี่ยนแปลง		

	 เม่ือมีการก�าหนดองค์ประกอบและการจดัองค์ประกอบให้มีความสมัพนัธ์กบักระบวนการ 

อยา่งเป็นล�าดบัขัน้ตอนก็จะสามารถน�าไปสูก่ารคดิอยา่งมีวิจารณญาณได้		Watson	&	Glaser	(1964:	1)	 

ได้สรุปตวับง่ชีท่ี้สะท้อนให้เหน็ถงึคณุสมบตัขิองบคุคลท่ีมีความสามารถในการคดิอยา่งมีวิจารณญาณไว้ 

ประกอบไปด้วย	 1)	 สามารถจ�าแนกความน่าจะเป็นของข้อสรุปและการแยกความคิดเห็นออกจาก 

ข้อเท็จจริง	 ท่ีคาดคะเนจากสถานการณ์ท่ีก�าหนดไว้	 2)	สามารถจ�าแนกได้วา่ข้อความใดเป็นข้อตกลง

เบือ้งต้นท่ีต้องยอมรับก่อนมีการโต้แย้ง	3)	สามารถจ�าแนกได้วา่ข้อสรุปใดเป็นผลมาจากความสมัพนัธ์

ของสถานการณ์ท่ีก�าหนดไว้	 4)	 สามารถจ�าแนกได้วา่ข้อสรุปใดเป็นลกัษณะหรือคณุสมบตัิทัว่ไปท่ีได้ 

จากสถานการณ์ท่ีก�าหนดไว้	 5)	 สามารถจ�าแนกได้ว่าการอ้างเหตผุลใดมีความหนกัแน่นเช่ือถือได้ 

หรือไมห่นกัแนน่	 เม่ือพิจารณาตามความส�าคญัและความเก่ียวข้องกบัประเดน็ปัญหา	ความสามารถ

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของบุคคลท่ีกล่าวมาข้างต้นจัดเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออก	 

หากบุคคลได้แสดงพฤติกรรมนัน้	 ๆ	 ออกมา	 ก็สามารถสรุปได้ว่าบุคคลนัน้เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ 

ในการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ	
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	 การฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่เสมอจะท�าให้บคุคลนัน้เป็นผู้ ท่ีรู้จกัตัง้เป้าหมาย	 วางแผน

งานลว่งหน้า	ท�างานเป็นระบบมากขึน้		ก่อนตดัสนิใจในเร่ืองใดจะต้องมีข้อมลูหลกัฐานประกอบ	เข้าใจ

ท่ีจะประเมิน	แยกแยะ	จดัล�าดบัข้อมลู	ประมวลความคดิแล้ววิเคราะห์ด้วยเหตผุลก่อนสรุปเหตผุลข้อมลู

หรือประเดน็ตา่ง	ๆ	ไมด่ว่นตดัสนิใจโดยขาดข้อมลู	เป็นผู้ ท่ีแก้ไขปัญหาตา่ง	ๆ	ได้ดี		รู้จกัใฝ่หาทางออก

ท่ีหลากหลายมากขึน้

แนวคดิกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Enquiry-Based Learning)
	 ในบริบทการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะ	(enquiry-based	learning) 

ซึ่งค�าว่า	 “Enquiry”	 นี	้ 	 เป็นค�าท่ีใช้	 อธิบายถึงรูปแบบของการเรียนรู้ท่ีขบัเคลื่อนด้วยค�าถามและ 

ความอยากรู้อยากเห็นท่ีเกิดขึน้จากความสนใจของตวัผู้ เรียน	ซึง่พจนานกุรมภาษาองักฤษ	 (Oxford)	

ให้ความหมายของค�าว่า	 “Enquiry”	 ไว้ว่า	 “เป็นการกระท�าของการแสวงหาความจริง	 ความรู้หรือ

ข้อมลูเก่ียวกบับางสิง่	การค้นหา	การวิจยั	การตรวจสอบ”		มีความแตกตา่งกนัเลก็น้อยในรายละเอียด	 

ในความหมายของ	“Inquiry”	และ	“Enquiry”		ซึง่		Hutchings	(2007)	ได้ศกึษาในสว่นของประวตัศิาสตร์

ทางภาษาศาสตร์	 และให้เหตุผลว่า	 “Enquiry”	 แสดงถึงรากศพัท์ของทางภาษาฝร่ังเศสแบบเก่า	 

ในขณะท่ี	 “Inquiry”	 เกิดขึน้จาก	 นกัภาษาศาสตร์	 (antiquarians)	 ตามแนวคิดและรากศพัท์ของ

ภาษาละตินเดิมใน	 inquaerereg	 เชน่เดียวกบัการศกึษาทางวิทยาศาสตร์มกันิยมใช้ค�าวา่	 “Inquiry”	 

หลักส�าคัญของ	 “Enquiry”	 คือ	 การใช้ค�าถาม	 ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการเรียนรู้ท่ีส�าคัญ	 เน้น 

ความอยากรู้และความสนใจของตวัผู้ เรียน	ไมใ่ชค่�าถามท่ีเกิดจากผู้สอนหรือบคุคลอ่ืนสร้างขึน้

	 กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 (enquiry-based	 learning)	 ท่ีใช้กันอยู่ในขณะนีจ้ึงเป็น

ค�าท่ีมีความหมายโดยรวมเพ่ือใช้อธิบายวิธีการเรียนรู้ท่ีขับเคลื่อนโดยกระบวนการสืบเสาะ	 เป็น 

การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง	 ผู้ เรียนจะต้องแสวงหาหรือค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง	 

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการเรียนรู้ของตน	 เร่ิมจากการให้ผู้ เรียนฝึกตัง้ค�าถามจากสถานการณ์จริง 

ท่ีพบ	และด�าเนินการหาค�าตอบตามกระบวนการของตน	รับผิดชอบในการวิเคราะห์และน�าเสนอผลลพัธ์

พร้อมหาหลกัฐานเพ่ือมาสนบัสนนุความคิดของตน	ผู้สอนมีหน้าท่ีอ�านวยความสะดวก	สนบัสนนุ 

การเรียนรู้	 เพ่ือผู้ เรียนจะใช้เป็นแนวทางการศกึษาและก้าวไปสูก่ารเป็นอิสระในการสร้างและแบง่ปัน 

ความรู้	 พฒันาทกัษะในการคิด	 การใช้เหตผุลการตดัสินใจ	 เพ่ือการน�ามาแก้ไขปัญหาท่ีอาจก�าลงั 

จะเกิดขึน้ในอนาคต	 เป็นกระบวนการท่ีฝึกให้รู้จักการสงัเกตและตัง้ค�าถามกับสิ่งท่ีสนใจ	 แล้วท�า 

การค้นหาด้วยวิธีการท่ีเป็นระบบ	 (University	 of	 Reading,	 2016;	 Kahn	 &	O’Rourke,	 2004;	

เบญจวรรณ	พิททาร์ด,	2553)

 1.  ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Enquiry-Based Learning)

								 	 จากการศกึษาลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	สามารถสรุปได้	ดงันี ้

	 	 1.1		เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง	
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	 	 1.2	ผู้ เรียนมีประเดน็ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีต้องการหาค�าตอบหรือหาแนวทางการแก้ไข

ด้วยตนเอง		

	 	 1.3		ผู้ เรียนตัง้ค�าถามกบัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีพบ

	 	 1.4		ผู้ เรียนระบคุวามรู้หรือประสบการณ์เดมิและระบสุิง่ท่ีต้องการรู้เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวข้องกบั

ปัญหาหรือสถานการณ์

	 	 1.5	 ผู้ เรียนรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง	 และแบ่งปันการเรียนรู้	 มีแนวทางใน 

การแสวงหาข้อมลู	วิเคราะห์ข้อมลู	และน�าเสนอหลกัฐานเพ่ือสนบัสนนุค�าตอบหรือวิธีการท่ีค้นพบ

	 	 1.6		ผู้ เรียนจะท�างานกนัเป็นกลุม่และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตวัเอง	

	 	 1.7		มีทรัพยากรหรือแหลง่ข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ เรียน

														 1.8		 ผู้สอนเป็นผู้อ�านวยความสะดวกหรือให้ค�าแนะน�า	 กระตุ้นความสนใจ	 ตรวจสอบ 

ความคืบหน้าของการท�างาน

	 อาจกลา่วได้วา่การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 ผู้ เรียนไมเ่พียงแตไ่ด้

รับความเข้าใจอยา่งลกึซึง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีศกึษาเทา่นัน้	แตย่งัมีทกัษะการพฒันาความรู้	การคดิวิเคราะห์	

การแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ	พฒันาการเรียนรู้ตลอดชีวิต	และพฒันาทกัษะความเป็นผู้น�าท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับการแก้ไขปัญหาท่ีซบัซ้อนท่ีเกิดขึน้ในโลกแหง่ความเป็นจริงอีกด้วย

 2.  กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Enquiry-Based Learning)

	 	 จากการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 (enquiry-based	 learning)	 

ตามแนวคิดของ	 Hutchings	 (2007:	 24)	 ซึ่งได้ก�าหนดขัน้ตอนของการจัดการเรียนการสอนไว้	 

17	 ขัน้ตอน	 แต่ขัน้ตอนทัง้หมดนีไ้ม่ได้ก�าหนดเป็นขัน้ตายตัว	 เพียงแต่น�าเสนอไว้เพ่ือเป็น 

แนวทางการจดัการเรียนการสอน	 ให้ผู้สอนน�าไปปรับใช้ให้เข้ากบับริบทของรายวิชาและตวัผู้ เรียน 

ซึง่ผู้ เขียนขอสงัเคราะห์เป็น	6	ขัน้ตอน	ดงันี	้
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แผนภาพที่ 1	การสงัเคราะห์กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	(Enquiry-Based	Learning)

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1 การสงัเคราะห์กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Enquiry-Based Learning) 
 

กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  
(Enquiry-Based Learning) 

(Hutchings, 2007: 24) 

• ช่ือเร่ือง/ปัญหา 
• การสร้างข้อคําถาม  
• การวิเคราะห์หวัข้อเพ่ือระบปุระเดน็สําคญั 

• การระบคุวามรู้เดิมท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัเร่ืองหรือปัญหานัน้ ๆ  
• อภิปรายประเดน็ท่ีเกิดจากความรู้ท่ีเดิม 
• การระบสุิง่ท่ียงัไมรู้่และสิง่ท่ีต้องค้นหาข้อมลูเพิ่มเติม 
• การระบแุหลง่ท่ีมาของข้อมลู 
• การแจกจ่ายงานระหวา่งกลุม่นกัเรียนเพ่ือค้นหาหลกัฐาน
ท่ีถกูต้องและมีความเก่ียวข้องกบัเร่ืองหรือปัญหานัน้ ๆ  

• การประยกุต์ใช้หลกัฐานเพ่ือระบปุระเดน็ 
• อภิปรายเก่ียวกบัประเดน็ท่ีเกิดขึน้จากความรู้ใหม ่

• การตีความและการประเมินหลกัฐาน 
• การจดัระบบข้อมลูใหม่ 

• การตดัสนิใจเก่ียวกบัรูปแบบของผลลพัธ์ : อาจจะเป็นไป
ตามขอบเขตหรือข้อกําหนดท่ีตัง้ไว้ตอนต้น  
• การนําเสนอผลลพัธ์ 
• การสะท้อนผลลพัธ์และกระบวนการเรียนรู้ 

• การประเมิน  
• การสร้างหวัข้อใหม ่

ขัน้ท่ี 6 การประเมินผลและขยายความรู้ หมายถงึ  
การประเมินผลของการตดัสนิใจและนําความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ 

ขัน้ตอนการเรียนรู้ที่ได้จาก 
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  

(Enquiry-Based Learning) 

ขัน้ท่ี 3 การจดัระบบข้อมลู หมายถงึ การพิจารณา 
ความน่าเช่ือถือของข้อมลูโดยการการตีความประเมิน
หลกัฐาน และจดัระบบข้อมลูใหม ่

ขัน้ท่ี 4 การสร้างทางเลือก หมายถงึ การพิจารณาแนวทาง
ด้วยการประยกุต์ใช้หลกัฐานท่ีค้นพบ และอภิปราย
เก่ียวกบัประเด็นท่ีเกิดขึน้จากความรู้ใหมเ่ก่ียวกบัปัญหา 

ขัน้ท่ี 2 การรวบรวมข้อมลู หมายถงึ การระบแุละอภิปราย
ประเดน็ท่ีเกิดจากความรู้เดิม และระบสุิง่ท่ียงัไมรู้่หรือสิง่ท่ี
ต้องค้นหาข้อมลูเพิ่มเติมพร้อมระบท่ีุมาของแหลง่ข้อมลู 

ขัน้ท่ี 1 สร้างความสนใจและกําหนดปัญหา หมายถงึ  
การทําความเข้าใจปัญหา การตัง้คําถามเก่ียวกบัประเดน็
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือระบปุระเดน็สําคญัของปัญหา 

ขัน้ท่ี 5 การสรุปอ้างอิง หมายถงึ การนําเสนอ  
ผลการตดัสนิ ใจตามขอบเขตหรือข้อกําหนดท่ีตัง้ไว้ด้วย
เหตผุลแบบตรรกศาสตร์ 
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	 จากขัน้ตอนท่ีสรุปได้	ผู้ เขียนเหน็วา่มีความสอดคล้องกบักระบวนการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ	

ท่ีสวิุทย์	มลูค�า	 (2549:	 13)	 ได้กลา่วถึงไว้ตอนต้น	 คือ	 1)	 การก�าหนดปัญหา	2)	 การรวบรวมข้อมลู	 

3)	การจดัระบบ	4)	การตัง้สมมตฐิาน		5)	การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลกัตรรกศาสตร์	และ	6)	การประเมิน

สรุปอ้างอิง	 จึงเห็นว่า	 กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 (enquiry-based	 learning)	 เป็นอีกหนึ่งวิธี 

การสอนท่ีสามารถน�ามาพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียนได้	 ซึ่งจาก 

การท่ีผู้ เขียนได้ศึกษางานวิจัยท่ีมีการน�ากระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะไปใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนทัง้ในและต่างประเทศ	พบว่า	 สามารถท�าให้การเรียนรู้ของผู้ เรียนตรงกบัความต้องการของ

ตนเองและเส้นทางอาชีพในอนาคต		สิง่นีมี้ผลตอ่การสร้างแรงบนัดาลใจท่ีส�าคญั	และน�าไปสูก่ารริเร่ิม 

ของความคดิเพ่ือสะท้อนความต้องการของผู้ เรียน		อีกทัง้ยงัสามารถชว่ยจดัระเบียบรูปแบบการเรียนรู้ 

และรูปแบบการท�างานของผู้ เรียน	น�าไปสู่การปฏิบตัิท่ีดีขึน้	 ในเวลาเดียวกัน	 สามารถช่วยพฒันา

ทกัษะการคดิ	ทกัษะการตัง้ค�าถาม	ทกัษะการสืบค้นข้อมลู	ทกัษะการท�างานเป็นทีม	ทกัษะการสื่อสาร	 

ซึง่เป็นทกัษะชีวิตท่ีส�าคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 (Ventura-Medina	 et	 al.,	 2007;	 เบญจวรรณ	 

พิททาร์ด,	 2553)	 ในศตวรรษท่ี	 21	 นายจ้างก�าลงัมองหาผู้ส�าเร็จการศึกษาท่ีมีความสามารถใน 

การเรียนรู้	ทกัษะท่ีหลากหลาย	 เชน่	การท�างานเป็นทีม	ความเป็นผู้น�า	 มีความคิดริเร่ิมและความคิด

สร้างสรรค์	ทกัษะการแก้ปัญหาและการจดัการโครงการ	กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะ	(enquiry-	based 

learning)	ชว่ยพฒันาทกัษะท่ีมีความหลากหลายเหลา่นี	้และโปรแกรมการศกึษาท่ีครอบคลมุการเรียนรู้ 

และการประเมินผลท่ีมุ่งเน้นทกัษะเหล่านี	้ จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการหางานของผู้ เรียนได้	

(Dawson,	Jackson	&	Rhodes,	2006)		

แนวทางการจดัการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
	 จากขัน้ตอนการเรียนรู้ของกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	6	ขัน้ตอน	ดงักลา่วข้างต้น	ในท่ีนี ้

ผู้ เขียนเสนอแนวทางการประยกุต์ขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะ

ในรายวิชาสขุศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 5	หน่วยการเรียนรู้เร่ือง	 การเลือกซือ้อาหารและผลิตภณัฑ์

สขุภาพ	เวลา	2	ชัว่โมง		ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี	้		

 ขัน้การก�าหนดปัญหา 

	 1)			ผู้สอนสนทนาสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบันกัเรียนด้วยประเดน็สนทนา	เชน่	

				 	 	-		ปัจจบุนัผู้ เรียนรับชมสื่อโฆษณาได้จากชอ่งทางใดบ้าง	

					 	 -		ลกัษณะการน�าเสนอสนิค้าเป็นอยา่งไร	

					 	 -		ผู้ เรียนมีเกณฑ์ใดในการพิจารณาตดัสนิใจเลือกซือ้สนิค้า

	 2)	 	 ผู้ สอนยกตัวอย่างโฆษณาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสื่อออนไลน์ให้ผู้ เรียน 

ใช้เป็นกรณีศึกษา	 จากนัน้แบ่งกลุ่มผู้ เรียนกลุ่มละ	 4-5	 คน	พร้อมแจกใบบนัทึกกิจกรรมการเรียนรู้	 

เร่ือง	การเลือกซือ้อาหารและผลติภณัฑ์สขุภาพเป็นรายกลุม่	โดยมีประเดน็	ดงันี ้
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						 	 	 	 1.	สมาชิกทกุคนในกลุม่ชว่ยกนัตัง้ค�าถามจากสื่อโฆษณาตวัอยา่งให้ได้มากท่ีสดุ

						 	 	 	 2.	สมาชิกทกุคนชว่ยกนัระบคุวามรู้เดมิท่ีเก่ียวข้องกบัสื่อโฆษณาตวัอยา่ง		

						 	 	 	 3.		สมาชิกทกุคนในกลุม่ชว่ยกนัระบสุิง่ท่ียงัไมรู้่และสิง่ท่ีต้องค้นหาข้อมลูเพ่ิมเตมิจาก

สื่อโฆษณาตวัอยา่ง	พร้อมระบวุา่จะหาข้อมลูเพ่ิมเตมิได้จากแหลง่ใดได้บ้าง

						 	 	 	 4.		สมาชิกทกุคนในกลุม่ชว่ยกนัระบคุวามรู้ใหมท่ี่ได้จากการศกึษาค้นคว้าพร้อมระบุ

หลกัฐานอ้างอิง

						 	 	 	 5.		สมาชิกทกุคนชว่ยกนัสร้างทางเลอืกในการเลอืกรับสือ่โฆษณาอาหารและผลติภณัฑ์

สขุภาพ

						 	 	 	 6.	สมาชิกทุกคนในกลุ่มระบุการตัดสินใจในการเลือกรับสื่อโฆษณาอาหารและ

ผลติภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ	พร้อมระบเุหตผุลประกอบ

	 	 3)		ผู้สอนให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่แลกเปลี่ยนความคิดเหน็และฝึกตัง้ค�าถามจากสื่อโฆษณา

ตวัอยา่ง	แล้วบนัทกึลงในใบกิจกรรมการเรียนรู้

 ขัน้การรวบรวมข้อมูล

	 	 4)	 	 ผู้ เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายประเด็นเก่ียวกับประสบการณ์หรือ 

ความรู้เดมิท่ีเก่ียวข้องกบัสือ่โฆษณาตวัอยา่ง		เชน่	ซือ้มาแล้วใช้ไมคุ่้มคา่	หรือสนิค้าไมไ่ด้ประสทิธิภาพ

ตามค�าโฆษณา

	 	 5)	 	 ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัระบุสิ่งท่ียงัไม่รู้และสิ่งท่ีต้องค้นหาข้อมลูเพ่ิมเติมจากสื่อ

โฆษณาตวัอย่างพร้อมระบวุ่าจะหาข้อมลูเพ่ิมเติมได้จากแหลง่ใดได้บ้างแล้วบนัทกึลงในใบกิจกรรม

การเรียนรู้โดยมีผู้สอนคอยชว่ยสง่เสริมในเร่ืองทรัพยากรและคอยให้ค�าแนะน�า

	 	 6)	 	 ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มด�าเนินการศกึษาข้อมลูเพ่ิมเติม	 จากแหล่งต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 หนงัสือ	

วารสาร/สื่อ	สิง่พิมพ์	เวป็ไซต์	เพ่ือหาความกระจา่งชดัในสว่นท่ีเป็นข้อสงสยั	โดยมีผู้สอนคอยสนบัสนนุ	

แนะน�า	สง่เสริมการใช้ทรัพยากรท่ีหลากหลายของผู้ เรียน

 ขัน้การจดัระบบข้อมูล 

	 	 7)	 	 ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มน�าข้อมลูใหม่ท่ีได้มา	 ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูล	 และเช่ือมโยงกับความรู้เดิมเพ่ือจัดระบบข้อมูลใหม่	 โดยมีผู้ สอน 

ให้ค�าแนะน�าและตดิตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้

 ขัน้การสร้างทางเลือก 

	 	 8)		ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ใช้หลกัฐานเพ่ือสร้างทางเลอืกในการเลอืกรับสือ่โฆษณาอาหารและ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ	แล้วบนัทกึผลลงในใบกิจกรรมการเรียนรู้
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 ขัน้การสรุปอ้างองิ

	 	 9)		ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ระบกุารตดัสนิใจในการเลอืกรับสือ่โฆษณาอาหารและผลติภณัฑ์เพ่ือ

สขุภาพ	แล้วบนัทกึผลการตดัสนิใจลงในใบกิจกรรมการเรียนรู้

	 	 10)	 ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายผลหน้าชัน้เรียนพร้อมระบเุหตผุลโดยมีหลกัฐาน

อ้างอิงประกอบ

 ขัน้การประเมนิผล 

	 	 11)	 	 ผู้ เรียนร่วมกนัประเมินผลการตดัสนิใจของแตล่ะกลุม่	สนทนาแลกเปลี่ยนและสรุป

บทเรียนร่วมกนั	โดยมีผู้สอนคอยให้ค�าแนะน�าและเพ่ิมเตมิความรู้ให้มีความสมบรูณ์มากขึน้

บทสรุป
	 การเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันาทกัษะในการคิด	 การใช้เหตผุล	

เพ่ือการน�ามาแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต	 เป็นกระบวนการท่ีฝึกให้ผู้ เรียนรู้จักสังเกต

และตัง้ค�าถามสิ่งท่ีสนใจ	 แล้วด�าเนินการค้นหาด้วยวิธีการท่ีเป็นระบบ	 การจัดการเรียนการสอน

ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 จึงเป็นแนวทางหนึ่งส�าหรับครูในศตวรรษท่ี	 21	น�าไปประยกุต์

ส�าหรับการปรับวิธีการเรียน	และเปลี่ยนวิธีการสอนในชัน้เรียนของตน	เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้สามารถใช้ 

ความรู้ด้วยความรอบคอบ	ระมดัระวงั	และมีคณุธรรมเป็นพืน้ฐานในการตดัสนิใจและการกระท�า	สง่เสริม 

ผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะสามประการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	คือความพอประมาณ	ความมี

เหตผุล	และการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดีในตวั	อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาท่ีสมดลุและยัง่ยืน	
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