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บทคัดย่อ 
  สภาพการณ์ทางการเรียนรู้ในปัจจุบันได้มีการปรับเปล่ียนเพ่ือก้าวทันกับสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป สังคมแห่งการ
เรียนรู้ภายใต้กระแสแห่งโลกในยุคดิจิตัลนั้นส่งผลต่อการแสวงหารูปแบบและการปรับกระบวนทัศน์ในการ ท่ีมีความ
หลากหลายให้สอดรับและก้าวทันความเปล่ียนแปลงกับโลกยุคใหม่ซึ่งเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว วิธีการปรับเปล่ียนแนวคิด
เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดท่ีเรียกว่า 21 st Century ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้
มีคุณลักษณะพร้อมสําหรับการดํารงชีวิตและรับมือการความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเนื่องด้วยโลกที่ไร้พรมแดน 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ ส่ือสาร และนโยบายความร่วมมือของพลเมืองโลก ซึ่งเป็นส่ิงจําเป็นท่ีต้องมีการคิดค้นหา
แนวทางสู่ กระบวนการทักษะใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E   เป็นการเรียนการสอนให้ความสําคัญกับผู้เรียนหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดการเรียนรู้ท่ีฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล ทําให้ค้นพบความรู้ หรือแนวทางแก้ปัญหาท่ีถูกต้องด้วย
ตนเอง โดยผู้สอนตั้งคําถามประเภทกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิด หาวิธีการแก้ปัญหาได้เอง สามารถนําการแก้ปัญหามาใช้
ประโยชน์ ในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งได้เสนอข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนเป็น  5 ข้ันตอน คือข้ันสร้างความสนใจ 
(Engagement)  ข้ันสํารวจและค้นหา (Exploration) ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ข้ันขยายความรู้
(Elaboration) และข้ันประเมิน(Evaluation) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ข้ึน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความคิดได้อย่างเต็มท่ี รู้จักใช้เหตุผลมาวิเคราะห์บทเรียน ผู้เรียนสามารถคิดเรื่องอย่างเป็นระบบมีข้ันตอนในการคิด อัน
จะส่งผลต่อผู้เรียนในการพัฒนาตัวเองเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ  

คําสําคัญ : กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E , ศตวรรษท่ี 21, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
Abstract 
 
  The current learning environment has been modified to keep pace with the changing society. 
The society of learning under the flow of the world in the digital age has an effect on the pursuit of 
paradigm and paradigm shift. The diversity to match and keep pace with the rapidly changing world. 
How to change the concept of educational innovation under the concept of 21 st Century, which is 
the concept of developing a new generation of people who are ready to live and handle future 
changes in the world. Borderless The Advancement of Communication Technology and Global 
Citizenship Cooperation Policy It is necessary to think for a way. This new 21st century skills-based 
learning process, with the 5E Learning Process, is a learner-centered, learner-centered course. There is 
a learning management that learns to learn to learn. Using the logical thinking process. Make 
discovering knowledge. Or a correct solution manually. The instructor types questions that encourage 
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the learner to use his ideas. Find a solution yourself. Can solve the problem. In everyday life It offers 
five steps in teaching and learning, namely, Engagement, Exploration, and Search. Exploration and 
conclusions. Explanation, Elaboration, and Evaluation. The 5E learning activities will allow students to 
fully develop their thinking. To use reason to analyze the lesson. Students can think systematically. 
This will affect the learner in developing himself to apply to other subjects. 
 
Key words: 5E Knowledge-Bases Inquisitive Learning Management, 21st Century, learning outcome 

 
 
บทนํา 
  การศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เป็นเรื่องสําคัญของกระแส
การปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีการดํารงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง ผู้สอนจึงต้องมีความ
ตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะจําเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบ
และแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึง
รูปแบบ (Model) ท่ีพัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership 
For 21st Century Skills) ท่ีมีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21  ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
ผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชํานาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือความสําเร็จของ
ผู้เรียนท้ังด้านการทํางานและการดําเนินชีวิต การให้การศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 ต้องเปล่ียนแปลงทัศนะ 
(perspectives) จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ท่ีให้โลก
ของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบ
ง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความ
เคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมั่นตนเอง ความ
ยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม  และเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่าง
สร้างสรรค์ (the ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทักษะที่สําคัญ
จําเป็นสําหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นส่ิงท่ีท้าทายในการท่ีจะพัฒนาเรียนเพื่ออนาคต  ให้นักเรียนมีทักษะ 
ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพ่ือเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีท้ังความสําเร็จและ
มีความสุข 
  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการจัดการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมี
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางความคิด ค้นพบความรู้หรือ
แนวทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางความคิด ค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาได้เอง และสามารถนํามาใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ส่วนผู้สอนเป็นเพียงผู้อํานวยความสะดวก ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นําความรู้ 
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หลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่ผู้เรียนสนใจศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ตามความสามารถและความถนัดของตนเองอย่างเป็นอิสระ  ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจัย
ท่ีมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้  
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจะให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าทดลอง ระดมสมอง ศึกษาใบความรู้อื่นๆ ผู้สอนจะเป็น
ผู้คอยช่วยเหลือการตรวจสอบความรู้ใหม่ๆ ซึ่งอาจกระทําได้ท้ังการตรวจสอบกันเองระหว่างกลุ่ม หรือผู้สอนช่วยเหลือใน
การตรวจสอบความรู้ใหม่ ๆ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ข้ึนจะช่วยเสริมสร้างพลังความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้
เต็มขีดความสามารถ โดยประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นบรรยากาศในการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีอิสระใน
การคิด ทุกคนมีโอกาสใช้ความคิดอย่างเต็มศักยภาพ   
 
เนื้อเรื่อง 
  ความหมายของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนเป็นผู้อํานวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมาย วิธีสืบสอบความรู้จะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของการเรียน หรือเป็นวิธีสอนท่ีฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ 
โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล จะค้นพบความรู้หรือแนวทางที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยผู้สอนตั้งคําถามประเภท
กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เอง และสามารถนําการแก้ปัญหามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ หรือเป็นการ
สอนท่ีเน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบความจริงต่างๆ ด้วยตนเองให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงใน
การเรียนรู้เนื้อหา อีกท้ังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนสืบเสาะที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตัวของ
ผู้เรียนเองด้วย นอกจานั้นการสืบเสาะหาความรู้ ยังเก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย คือ การถามคําถาม 
ออกแบบการสํารวจข้อมูล การสํารวจข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปผล การคิดค้นประดิษฐ์ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และส่ือสารคําอธิบายด้วย 
  เป็นวิธีสอนท่ีเน้นความสําคัญท่ีผู้เรียนเป็นสําคัญวิธีการสอนนี้ เป็นการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริงโดยผู้เรียนค้นคว้าใช้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นคนช่างสังเกต 
ช่างสงสัย และพยายามหาข้อสรุปจนในท่ีสุดจะเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องท่ีศึกษานั้น การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นี้ 
ผู้สอนมีหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะ ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอน  
  รูปแบบการเรียนการสอน 5E เป็นการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) โดยมีรากฐานสําคัญมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget’s 
Theory of Cognitive Development) ซึ่งอธิบายว่า พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวทางกระบวนการ
ดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation)พัฒนาการเกิดข้ึนเมื่อบุคคลรับ
และซึมทราบข้อมูลหรือประสบการณ์เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิมหากไม่สามารถสัมพันธ์
กันได้จะเกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาพให้อยู่ในสภาวะสมดุล (Equilibrium) โดย
ใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา เพียเจต์ เชื่อว่า คนทุกคนจะมีพัฒนาเชาว์ปัญญาเป็นลําดับข้ันจากการมี
ปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับการคิดเชิงตรรกะ และคณิตศาสตร์ 
รวมท้ังการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะและกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น 
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  กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) 5Es ประกอบด้วยข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังนี้ 
    1. การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องท่ีสนใจ ซึ่งอาจเกิดข้ึน เอง
จากเรื่องท่ีสงสัย จากความสนใจของตัวผู้เรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่มเรื่องท่ีน่าสนใจอาจมาจาก
เหตุการณ์ท่ีกําลังเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับความรู้เดิมท่ีเพ่ิงเรียนมาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน
สร้างคําถาม กําหนดประเด็นท่ีจะศึกษา ในกรณีท่ียังไม่มีประเด็นท่ีน่าสนใจ ผู้สอนอาจให้ศึกษาจากส่ือต่างๆ หรือเป็นผู้
กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นข้ึนมาก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้ผู้เรียนยอมรับประเด็นท่ีผู้สอนกําลังสนใจเป็นเรื่องท่ีจะใช้
ศึกษา เมื่อมีคําถามท่ีน่าสนใจและผู้เรียนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็นท่ีต้องการศึกษา จึงร่วมกันกําหนดขอบเขตและ
แจกแจงรายละเอียดของเร่ืองท่ีศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน อาจรวมท้ังการรวบรวมความรู้ ประสบการณ์เดิมหรือความรู้
จากแหล่งต่างๆ ท่ีจะช่วยให้นาไปสู่ความเข้าใจเรื่อง หรือประเด็นท่ีจะศึกษามากข้ึน และมีแนวทางในการสํารวจตรวจสอบ
อย่างหลากหลาย 
    2. การสํารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อทําความเข้าใจในประเด็นหรือคําถามท่ีสนใจศึกษา อย่าง
ถ่องแท้แล้วให้มีการวางแผนกําหนดแนวทางในการสํารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ลงมือ
ปฏิบัติ เพ่ือรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการตรวจสอบทาได้หลายวิธี เช่น ทําการทดลอง ทํา
กิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยในการสร้างสถานการณ์จําลอง การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือ
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอท่ีจะนาไปใช้ในข้ันต่อไป 
    3. การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการสํารวจตรวจสอบ แล้ว
จึงนําข้อสนเทศท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลท่ีได้ในรูปต่างๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ หรือวาดรูป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในข้ันนี้เป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ โต้แย้ง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้หรือไม่เก่ียวข้องกับประเด็นท่ีกําหนดไว้ แต่ผลท่ีได้จะอยู่ในรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้ได้  
    4. การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนําความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือ แนวคิด
ท่ีได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือนําแบบจําลองหรือข้อสรุปท่ีได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่างๆ 
ได้มากแสดงว่าข้อจํากัดน้อย ซึ่งจะช่วย เชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆ ทําให้เกิดความรู้กว้างขวางข้ึน 
    5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่าผู้เรียนมี 
ความรู้อะไรบ้าง อย่างไร มากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ การนําความรู้และแบบจําลอง
ไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องอื่นๆ จะนําไปสู่ข้อโต้แย้งหรือข้อจํากัด ซึ่งจะก่อให้เกิดประเด็นหรือ
คําถาม หรือปัญหาที่ต้องการสํารวจตรวจสอบต่อไป ทาให้เกิดกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ จึงเรียกว่า Inquiry 
cycle กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท้ังเนื้อหา หลักการ และทฤษฎี ตลอดจนการลงมือ
ปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ความรู้ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ต่อไป 
 
  บทบาทผู้สอนในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
  ข้ันตอนการเรียนการสอนในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันตอน ส่ิงท่ีผู้สอนควรทํา 
  1. การสร้างความสนใจ(Engagement) โดยผู้สอนควรสร้างความสนใจ สร้างความอยากรู้อยากเห็น มีการตั้ง
คําถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดดึงเอาคําตอบท่ียังไม่ครอบคลุมส่ิงท่ีผู้เรียนรู้ หรือแนวคิดหรือเนื้อหา 
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  2. การสํารวจและค้นหา(Exploration) โดยผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนทํางานร่วมกันในการสํารวจ ตรวจสอบ 
สังเกตและฟังการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ทําการซักถามเพ่ือนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบของผู้เรียน และให้
เวลาผู้เรียนในการคิดข้อสงสัยตลอดจนปัญหาต่าง ๆ และทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียน 
  3. การอธิบายและลงข้อสรุป(Explanation) โดยผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนอธิบายแนวคิด หรือให้คําจํากัดความ
ด้วยคําพูดของผู้เรียนเอง ให้ผู้เรียนแสดงหลักฐาน ให้เหตุผลและอธิบายให้กระจ่าง ให้ผู้เรียนอธิบาย ให้คําจํากัดความและ
ชี้บอกส่วนต่างๆ ในแผนภาพให้ผู้เรียนใช้ประสบการณ์เดิมของตนเป็นพ้ืนฐานในการอธิบายแนวคิด 
  4. การขยายความรู้(Elaboration) โดยผู้สอนคาดหวังให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการช้ีบอก ส่วนประกอบต่าง 
ๆ ในแผนภาพคําจํากัดความและอธิบายส่ิงท่ีเรียนรู้มาแล้ว ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําส่ิงท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้หรือ
ขยายความรู้และทักษะในสถานการณ์ใหม่ ให้ผู้เรียนอธิบายอย่างมีความหมาย ให้ผู้เรียนอ้างอิงข้อมูลท่ีมีอยู่พร้อมท้ังแสดง
หลักฐานและถามคําถามผู้เรียนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง หรือได้แนวคิดอะไร 
  5. การประเมินผล (Evaluation) โดยผู้สอนสังเกตผู้เรียนในการนําแนวคิดและทักษะใหม่ไปประยุกต์ใช้ ประเมิน
ความรู้และทักษะผู้เรียน หาหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้เรียนเปล่ียนความคิดหรือพฤติกรรม ให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้และ
ทักษะกระบวนการกลุ่ม ถามคําถามปลายเปิด เช่น ทําไมผู้เรียนจึงคิดเช่นนั้น 
 
  บทบาทของผู้เรียนในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  1. การสร้างความสนใจ(Engagement)  โดยผู้เรียนถามคําถาม เช่น ทําไมสิ่งนี้จึงเกิด ข้ึนฉันได้เรียนรู้อะไรบ้เกี่ยว  
กับสิ่งนี้ แสดงความสนใจ 
  2. การสํารวจและค้นหา(Exploration) โดยผู้เรียนคิดอย่างอิสระแต่อยู่ในขอบเขตของกิจกรรม ทดสอบการ
คาดคะเนและสมมติฐาน คาดคะเนและต้ังสมมติฐานใหม่ พยายามหาทางเลือกในการแก้ปัญหาและอภิปรายทางเลือกเหล่านั้น
กับคนอ่ืน  บันทึกการสังเกตและให้ข้อคิดเห็น และลงข้อสรุป 
  3. การอธิบายและลงข้อสรุป(Explanation) โดยผู้เรียนอธิบายการแก้ปัญหาหรือคําตอบท่ีซับซ้อน ฟังคําอธิบาย
ของคนอ่ืนอย่างคิดวิเคราะห์ ถามคําถามเก่ียวกับสิ่งท่ีคนอ่ืนได้อธิบาย ฟังและพยายามทําความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งท่ีครูอธิบาย 
อ้างอิงกิจกรรมท่ีได้ปฏิบัติมาแล้ว ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกหรือสังเกตในการอธิบาย 
  4. การขยายความรู้(Elaboration) โดยผู้เรียนอธิบายการแก้ปัญหาหรือคําตอบท่ีซับซ้อน ฟังคําอธิบายของคนอ่ืน
อย่างคิดวิเคราะห์ ถามคําถามเกี่ยวกับสิ่งท่ีคนอ่ืนได้อธิบาย ฟังและพยายามทําความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งท่ีผู้สอนอธิบาย อ้างอิง
กิจกรรมท่ีได้ปฏิบัติมาแล้ว ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกหรือสังเกตในการอธิบาย 
  5. การประเมินผล (Evaluation) โดยผู้เรียนตอบคําถามปลายเปิด โดยใช้การสังเกต หลักฐานและคําอธิบายที่
ยอมรับมาแล้ว แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความคิดรวบยอดหรือทักษะประเมินความก้าวหน้าด้วยตนเอง ถาม
คําถามเพื่อให้มีการตรวจสอบต่อไป 
 

คุณลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ (5 Essential features of Inquiry)  

  1. ผู้เรียนตั้งคําถามทางวิทยาศาสตร์ โดยส่วนใหญ่คนเราจะตั้งคําถามต่างๆได้ก็ต่อเมื่อ เกิดการสังเกต เกิดปัญหา
หรือข้อสงสัยต่างๆข้ึนในตนเอง แม้ว่าผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะและฝึกกระบวนการการสร้างคําถาม แต่จะพบ
ได้ว่า ในสถานการณ์จริงเราอาจจะไม่สามารถตอบคําถามได้ทุกเรื่องในช่วงเวลานั้น ท้ังนี้อาจเป็นเพราะข้อจํากัดของ
ความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจะมาช่วยในการตอบคําถามท่ีสงสัย ดังนั้นผู้สอนควรจะเป็นผู้ช่วย เป็นผู้แนะนําให้ผู้เรียนใช้
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กระบวนการคิดหรือปรับข้อคําถามให้เป็นคําถามท่ีสามารถสํารวจตรวจสอบ (Testable question) หรือสามารถ
ตั้งสมมติฐานท่ีตรวจสอบได้ผ่านกระบวนการทํางานทางวิทยาศาสตร์ 
  2. ผู้เรียนให้ความสําคัญกับหลักฐานหรือประจักษ์พยานของคําถามท่ีตั้งข้ึน ซึ่งจากคําถามท่ีตั้งข้ึนผู้เรียนจะทํา
การปฏิบัติเพ่ือหาคําตอบ ด้วยวิธีการต่างๆเช่น จากการสํารวจตรวจสอบหรือจากการทดลอง ผู้เรียนจึงจําเป็นต้องเก็บ
ข้อมูลด้วยความละเอียด ถูกต้องและแม่นยํา ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการจะให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีถูกต้องและ
แม่นยํา ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ประเมินถึงข้อดีและข้อด้อยของเครื่องมือ
แต่ละชนิดเสียก่อน เพ่ือจะได้เลือกใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมด้วยความชํานาญ ดังนั้นครูจึงควรให้ความสําคัญกับการฝึกทักษะ
การปฏิบัติการเบื้องต้นก่อนการใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  3. ผู้เรียนสร้างคําอธิบายจากข้อมูลและหลักฐานท่ีมี ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้เก็บข้อมูลต่างๆด้วยความละเอียดแล้ว 
ข้อมูลดิบท่ีได้มา จะถูกนํามาวิเคราะห์และใช้เป็นหลักฐานในการใช้สร้างคําอธิบาย ดังนั้นผู้เรียนจึงจําเป็นต้องใช้เหตุผลใน
การคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม อย่างซื่อสัตย์และสอดคล้องกับคําถามหรือปัญหาที่ตั้งไว้ 
  4.ผู้เรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้ท่ีได้สู่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อผู้เรียนได้หลักฐาน สามารถสร้างคําอธิบาย
และใช้กระบวนการสังเคราะห์ออกมาเป็นคําอธิบายของตนเองแล้ว ผู้เรียนควรได้ทําการสืบค้น เพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมว่าจาก
องค์ความรู้ท่ีผู้เรียนได้นั้น มีความสอดคล้องหรือแตกต่างจากองค์ความรู้ เช่น หลักการ กฎ ทฤษฎี หรือแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอย่างไร 
  5. ผู้เรียนส่ือสารและประเมินองค์ความรู้อย่างมีเหตุผล การท่ีผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติและ
สืบเสาะด้วยตนเอง ความรู้ใหม่ท่ีได้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้สึกเห็นคุณค่าของการทํางานดังเช่นนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งการทํางาน
ของนักวิทยาศาสตร์จะไม่ส้ินสุดลงท่ีการได้ผลการทดลอง แต่นักวิทยาศาสตร์จะนําเอาองค์ความรู้ท่ีได้ มาใช้ส่ือสารต่อ
ประชาคมโลก ดังนั้น การส่ือสารจึงเป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งท่ีจําเป็น กล่าวคือ การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้วิพากษ์ วิจารณ์
ผลงาน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กันนั้น เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกการให้และรับข้อเสนอแนะจากผู้อื่น ซึ่งเป็น
การช่วยเติมเต็มความรู้ในส่วนท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ดียิ่งข้ึน อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียน เรียนรู้ท่ีจะรับฟังความคิดเห็น ข้อ
วิพากษ์และวิจารณ์จากผู้อื่นได้ด้วย 
 
  ความแตกต่างของการเรียนรู้แบบ 5E กับการเรียนรู้แบบด้ังเดิม 

แนวคิดการเรียนรู้แบบ 5E แนวคิดการเรียนรู้แบบด้ังเดิม 

1. กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึก
กระบวนการเรียน ท่ีจะทําให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ 

1. กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีเน้นการนําเสนอ
แนวคิด ความรูแ้ละข้อเท็จจริงให้กับนักเรียนเปน็หลัก 

2. เน้นการเรียนท่ีให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทํา หรือปฏิบัติให้
เกิดองค์ความรู้ มากกว่าเป็นผู้รับองค์ความรู้ 

2. ขาดการมุ่งเน้นท่ีกระบวนการการเรียนรู้และ
กระบวนการคิดท่ีจําเป็นต่อการเรียนรู ้

3. มักมีความเชื่อว่าผู้สอนต้องรับผิดชอบ ให้ความ
สนใจติดตามรูปแบบวิธีการคิดและการเปล่ียนแปลง
การคิดของผู้เรียนในทุกข้ันตอนของการเรียนรู้ 

3. มักมีความเชือ่ว่าความสามารถในการคิดเปน็ส่ิงท่ีมี
มาแต่กําเนิด การให้เวลากับการคิดเปน็การเสียเวลา 
ดังนั้นควรมุ่งเนน้ไปท่ีการให้เนื้อหาสาระแก่ผู้เรียน  
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  ข้อดี-ข้อจํากัดในการเรียนแบบ 5E 

ข้อดีวิธีจดัการเรียนรูด้้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E 

ข้อจํากัดวิธีจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E 

1. ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดได้อย่างเต็มท่ี รู้จักใช้
เหตุผลมาวิเคราะห์บทเรียน  

1. ในการสอนแต่ละคร้ังใช้เวลาค่อนข้างจะมาก 

2. ผู้เรียนสามารถคิดเรื่องอย่างเป็นระบบมีข้ันตอนใน
การคิด อันจะส่งผลต่อผู้เรียนในการพัฒนาตัวเองเพ่ือ
นําไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ  

2. หากสถานการณ์ท่ีผู้สอนสร้างข้ึนไม่เร้าใจผู้เรียน 
อาจจะทําให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียน
การสอนน้อยลง มีผลทําให้บรรยากาศการเรียนการ
สอนไม่เร้าใจเท่าท่ีควร ดังนั้นผู้สอนต้องเตรียมยก
สถานการณ์ท่ีสามารถทําให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมมาก
ท่ีสุด 

3. การเรียนการสอนให้ความสําคัญกับผู้เรียนหรือ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
 

3. สําหรับเนื้อหาวิชาท่ีมีความซับซ้อน และค่อนข้าง
ยาก จะทําให้นักเรียนท่ีสติปัญญาต่ําอาจมีปัญหาในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 4. ผู้เรียนท่ีมีวุฒิภาวะท่ียังไม่เป็นผู้ใหญ่พอ อาจไม่มี
แรงจูงใจพียงพอท่ีจะทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

 
บทสรุป 
  การให้การศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ท้าทาย และซับซ้อน เป็นการศึกษาที่จะทํา
ให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเต็มไปด้วยส่ิงท้าทายและปัญหา รวมท้ังโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปได้ใหม่ๆ ท่ีน่า
ตื่นเต้น ความท้าทาย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E   เป็นการเรียนการสอน
ให้ความสําคัญกับผู้เรียนหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดการเรียนรู้ท่ีฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้
กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล ทําให้ค้นพบความรู้ หรือแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยผู้สอนตั้งคําถาม
ประเภทกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิด หาวิธีการแก้ปัญหาได้เอง สามารถนําการแก้ปัญหามาใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจําวัน
ได้ ซึ่งได้เสนอข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนเป็น  5 ข้ันตอน คือข้ันสร้างความสนใจ (Engagement)  ข้ันสํารวจและ
ค้นหา (Exploration) ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ข้ันขยายความรู้(Elaboration) และข้ันประเมิน
(Evaluation) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  ดังท่ีกล่าวนั้นได้เน้นท่ีองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 
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