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“Inquiry is both a way to teach and a way for students to investigate the world.
Doing inquiry means asking simple but thoughtful questions about the world
and engaging students to answer them. Inquiry incorporates the use of handson and process-oriented activities for the benefit of knowledge construction.
Inquiry encourages students to connect their prior knowledge to observations
and to use their observations as evidence to increase personal scientific
knowledge. In this instructional environment, teachers act as facilitators of
learning rather than “bankers” who have stored knowledge that they transfer
into students’ heads.” (Page v)
ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาไทยในปั จจุบนั การจัดการเรี ยนการสอนในทุกระดับมุ่งเน้ นการ
จัดเนื ้อหาสาระให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรี ยน มุ่งฝึ กทักษะ กระบวนการคิด และ
จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ จากการฝึ กปฏิบตั ิให้ ทาได้ คิดเป็ นและเกิดการใฝ่ รู้ อย่างต่อเนื่อง การสอน
โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เป็ นหนึง่ ในวิธีการสอนที่สอดคล้ องกับแนวทางการจัดการเรี ยนการ
สอนดังกล่าวข้ างต้ นและได้ รับการสนับสนุนให้ ใ ช้ ในการสอนวิทยาศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ทังในระดั
้
บประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการที่จะนาเอาทฤษฎี
และแนวคิ ดเกี่ ยวกับ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ ที่มี ลกั ษณะเป็ น
นามธรรมไปสูก่ ารปฏิบตั ิการสอนในชันเรี
้ ยน ครูผ้ สู อนจะต้ องมีความเข้ าใจวิธีการสอนโดยใช้ กระบวนการ
สืบ เสาะหาความรู้ อย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถนาแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ ใช้ ในการวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู้และการสอนของตนเองได้
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หนังสือเล่มนีเ้ ป็ นจุด เริ่ ม ต้ นที่ดีสาหรั บผู้ที่ต้องการเริ่ ม ศึกษาวิธีก ารสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ ด้ วยตนเองรวมทัง้ ผู้ที่ ต้ อ งการศึก ษาการน าแนวทางการสอนโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ในเชิงทฤษฎีไปสู่การปฏิบตั ิ การสอนในห้ องเรี ยน หนังสือเล่มนี ้มีจานวน
408 หน้ าแบ่งออกเป็ น 10 บท และมีซีดีประกอบหนังสือจานวน 1 แผ่น ภายในซีดีประกอบไปด้ วยวีดที ศั น์
การจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ จานวน 10 เรื่ อง ในแต่ละบทจะมีวีดีทศั น์ประกอบจานวน 1 เรื่ อง
ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี ้คือผู้เ ขียนนาเสนอตัวอย่างที่หลากหลายในการที่จะช่วยให้ ผ้ อู า่ น
เข้ าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีในทางปฏิบตั ิ ผู้เขียนมีการยกตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ และ
วิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อแสดงให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจขันตอนการสอนในแต่
้
ละโมเดล ผู้เขียนมีการ
นาเอาสื่อวีดีทศั น์การจัดการเรี ยนการสอนแนวคิดวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานมาช่วยให้ ผ้ อู ่านเห็นเข้ าใจวิธีการ
จัดการเรี ยนการสอนรวมถึงแนวคิด ทฤษฎีต่างๆที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี ้ในทางปฏิบตั ิ ก่อนการชมวีดี
ทัศน์แต่ละเรื่ องผู้เขียนจะมีคาถามเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ อู ่านคิดและประยุกต์ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจที่ ได้ อา่ นใน
แต่ละบทขณะที่ชมวีดีทศั น์
น อ ก จ า ก นี ้ ผู้ อ่ า น ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม แ ต่ ล ะ บ ท จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://wps.prenhall.com/chet_carin_teaching_10/ โดยเนื อ้ หาในเว็ บ ไซต์ แ ต่ละบทจะประกอบด้ ว ย
คาถามกระตุ้นความคิดที่ผ้ ูอ่านสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาเนื ้อหาในแต่ละบท แบบทดสอบ
สาหรับผู้อ่านในการประเมินความเข้ าใจด้ วยตนเองในรู ปแบบเลือกตอบ จับคู่ ถูกผิด และการเขียนตอบ
การแนะนาแหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์เพิ่มเติม และการนิยามคาศัพท์ที่สาคัญ
เนื ้อหาของแต่ละบทโดยสังเขปมีดงั ต่อไปนี ้
บทที่ 1 วิสัยทัศน์ ใหม่ สาหรั บการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนเริ่ มต้ นด้ วย
การนาเสนอความสาคัญในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ จากนันผู
้ ้ เขียนอธิบายแนวคิดพื ้นฐานที่สาคัญในการ
จัด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ อัน ได้ แก่ ธรรมชาติ วิ ท ยาศาสตร์ (Nature of Science) ความรู้
วิ ท ย าศ าสต ร์ (Scientific Knowledge) ค วาม เข้ าใจวิ ท ย าศ าส ต ร์ (Scientific Understanding)
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสั ง คม (Science, Technology, and Society) และจิ ต วิ ท ยาศาสตร์
(Scientific Attitudes)
บทที่ 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิทยาศาสตร์
ผู้เขียนเริ่ มต้ นด้ วยการอธิบายและยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้ วย การสังเกต การวัด การจาแนก การลงความเห็น การตังสมมติ
้
ฐาน การควบคุมตัวแปร การ
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ทานาย การอธิบายและการสื่อสาร จากนันผู
้ ้ เขียนยกตัวอย่างโครงการศึก ษาค้ นคว้ าการงอกของเมล็ด
โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องการศึกษาตาแหน่งและการเคลือ่ นที่
เพื่อให้ ผ้ อู ่านมองเห็นภาพของการสอนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในบริ บทของกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้
บทที่ 3 การเข้ าใจการสร้ างองค์ ความรู้ วิทยาศาสตร์ ของผู้เรี ยน ผู้เขียนนาเสนอวิธีการ
เรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ แนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรี ยนและการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีของเพียเจต์
(Piaget) และทฤษฎีของไวก็อตสกี ้ (Vygotsky) ในแง่มมุ ที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
บทที่ 4 การสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ กระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ ผู้เขียนเริ่ มต้ นด้ วย
การน าเสนอแนวทางการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่ อให้ เกิ ด ความเข้ าใจและบทบาทของครู ในการส่งเสริ ม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของผู้เรี ยน จากนันผู
้ ้ เขียนนาเสนอโมเดลการสอน (Instructional model)
ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทางวิ ทยาศาสตร์ จานวน 4 รู ปแบบได้ แก่ โมเดลการ
สอนแบบค้ นพบ (Guided Discovery Model of Instruction) โมเดลการสอนวงจรการเรี ยนรู้ (Learning
Cycle Model of Instruction) โมเดลการสอนวงจรการเรี ยนรู้แบบห้ าขันตอน
้
(5-E Model of Instruction)
และโมเดลการสอนแบบเปลี่ ย นแปลงมโนมติ (Conceptual Change Model of Instruction) ในการ
พัฒนาความเข้ าใจแต่ละโมเดลการสอน ผู้เขียนเริ่ มต้ นด้ วยการอธิบายขันตอนการสอนจากนั
้
นน
้ าเสนอ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้ องกับแต่ละโมเดลการสอนโดยละเอียดและจบลง
ด้ วยวิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงขันตอนการสอนที
้
่สอดคล้ องกับแต่ละโมเดลการ
สอน นอกจากนี ้ผู้เขียนนาเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการสอนโดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและคาแนะนาสาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
บทที่ 5 การถามคาถามและการตอบสนองเพื่อชีแ้ นะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ของผู้เรี ยน ผู้เขียนเน้ นถึงความสาคัญ ของการถามคาถามที่ดีในเวลาที่เหมาะสมเป็ นหัวใจของการ
จัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ การถามคาถามที่ดีจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างความ
เข้ าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ ผ่า นทางกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ผู้เขียนเสนอแนะแนวทางการถาม
คาถามที่ ดี พ ร้ อมทัง้ ตัวอย่างค าถาม กลวิธีในการถามค าถามในการสอนวิทยาศาสตร์ กลวิธีในการ
ตอบสนองต่อแนวคิดของผู้เรี ยน และข้ อควรพิจารณาในการถามคาถาม
บทที่ 6 การออกแบบบทเรี ยนวิทยาศาสตร์ ท่ ีมีประสิทธิภาพ ในบทนี ้ผู้เขียนมุ่งเน้ นที่จะ
แนะแนวทางให้ กบั ผู้อ่านในการนาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่ได้ นาเสนอมาบทก่อนหน้ ามาสูก่ ารปฏิบตั ิการ
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สอน ผู้เขี ย นน าเสนอแนวทางการเลื อ กเนื อ้ หาวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เหมาะสม การพัฒ นาความรู้ เนื อ้ หา
วิทยาศาสตร์ ของครู ผ้ สู อน การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ซงึ่ ประกอบด้ วย โครงร่ างหรื อผัง
ความคิดแสดงรายละเอียดเนื ้อหาวิทยาศาสตร์ และทักษะวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการจะสอน ผลการเรี ยนรู้ ที่
คาดหวัง กิจกรรมการเรี ยนรู้ และการประเมินผลการเรี ยนรู้ นอกจากนี ้ผู้เขียนเน้ นถึงความสาคัญของการ
จัดการชันเรี
้ ยนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วย การจัดบรรยากาศในการเรี ยนรู้ การแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยน การสือ่ สาร
ในชันเรี
้ ยน การจัดการสือ่ การเรี ยนรู้และระเบียบวินยั ในชันเรี
้ ยน
บทที่ 7 การประเมินการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ใน
การสอนโดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ประกอบด้ วยการประเมินผล
การเรี ย นเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ผู้ เรี ย น (Diagnostic Assessment) ก่ อ นการสอน การประเมิ น ระหว่ า งเรี ย น
(Formative Assessment) และการประเมิ น เพื่ อ สรุ ป ผล (Summative Assessment) ผู้เขี ย นน าเสนอ
ตัวอย่างวิธีการและเทคนิคการประเมินการเรี ยนรู้ ในแต่ละขันในโมเดลการสอนวงจรการเรี
้
ยนรู้ แบบห้ า
ขันตอน
้
บทที่ 8 การบู ร ณาการวิ ท ยาศาสตร์ กั บ วิ ช าอื่ น ผู้ เขี ย นน าเสนอความเชื่ อ มโยงของ
วิทยาศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่นๆ ได้ แก่ ความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ความเชื่อมโยง
ของวิทยาศาสตร์ กบั ศิลปะการใช้ ภาษา ความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์ กบั สังคมศึกษา นอกจากนี ้ผู้เขียน
เน้ นถึงการบูรณาการหลักสูตรพร้ อมทังให้
้ ตวั อย่างการบูรณาการหลักสูตรในหัวข้ อเรื่ อง แมลง
บทที่ 9 ประสบการณ์ วิทยาศาสตร์ สาหรั บผู้เรี ยนทุกคน ในบทนี ้ผู้เขียนเน้ นถึงความสาคัญ
ของการจัด การศึ ก ษาอย่ า งเท่ า เที ย มให้ กับ ผู้เรี ย นทุก คนโดยไม่ ค านึ งถึ ง เชื อ้ ชาติ เพศ ภูมิ ห ลังทาง
วัฒนธรรมหรื อเชื ้อชาติ ความพิการ และความสนใจวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนทุกคนควรจะมีโอกาสเข้ าถึง
การรู้ วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) การจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้เรี ยนทุกคนเป็ นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของครู วิทยาศาสตร์ ครู จะต้ องจัดการเรี ยนการ
สอนโดยต้ องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและจัดเตรี ยมประสบการณ์ วิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสม
กับผู้เรี ยนที่มี ความแตกต่างกัน ผู้เขีย นน าเสนอแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ สาหรับ ผู้เรี ยนที่ มีค วาม
ต้ องการพิเศษ ผู้เรี ยนที่มีปัญหาในการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนที่มีปัญหาทางด้ านอารมณ์และพฤติกรรม ผู้เรี ยนที่มี
พรสวรรค์ ในการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ นอกจากนีผ้ ้ เู ขียนยังได้ นาเสนอแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ สาหรับ
นักเรี ยนที่มีภมู ิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอีกด้ วย
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บทพินิจหนังสือ : วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ธิติยา บงกชเพชร

บทที่ 10 เทคโนโลยีทางการศึกษาและหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนนาเสนอแนวทางการ
ใช้ เทคโนโลยีในการสอนโดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริ มและกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์
หนังสือเล่มนี ้เหมาะสาหรับนิสิตนักศึกษาและครูประจาการผู้ที่สนใจแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองผ่านสือ่ การเรี ยนรู้ ที่หลากหลายอัน
ได้ แก่ หนังสือ วีดีทศั น์ และเว็บไซต์ อาจารย์ผ้ สู อนระดับมหาวิทยาลัยสามารถนาตัวอย่างกิจกรรมของแต่
ละโมเดลการสอนให้ นิสิตนักศึกษาทดลองปฏิบตั ิเพื่อให้ ได้ รับประสบการณ์ตรงในการเรี ยนรู้ แต่ละโมเดล
การสอนหรื ออาจจะนาวีดีทศั น์ไปใช้ ในการสอนวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็ นกระตุ้นให้ นิสิตคิดถึง
ประเด็นที่น่าสนใจหรื อประเด็นที่เป็ นปั ญหาที่พบในวีดีทศั น์แล้ วนาไปสูก่ ารอภิปรายกลุม่ ย่อยในชันเรี
้ ยน
ต่อไป นอกจากนี ้หนังสือเล่มนี ้ยังเป็ นประโยชน์สาหรับผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการพัฒนาครู ให้ จัดการ
เรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ โดยการใช้ หนัง สื อ เล่ม นี ใ้ นการพัฒ นาความเข้ า ใจในการสอนโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ให้ ลกึ ซึ ้งมากขึ ้น เพื่อที่จะจัดกิจกรรมการพัฒนาครูได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

177

