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บทคดัย่อ 

การสบืเสาะทางวทิยาศาสตร์ เป็นหวัใจของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีไ่ดร้บัยอมรบัและระบุไว้

อย่างชดัเจนในหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ศึกษาในหลายประเทศ รวมถึงประเทศสหรฐัอเมริกาและ

ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2013 ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดก้ําหนดมาตรฐานการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ยุค

ใหม่ ทีเ่รยีกว่า Next Generation Science Standard (NGSS) ซึ่งในมาตรฐานใหม่นี้ไม่ปรากฏคําว่า

การสืบเสาะ จึงทําให้เกิดคําถามจากนักวิทยาศาสตร์ศึกษาว่า กาสืบเสาะยังคงมอียู่หรือไม่ใน

หลกัสูตรใหม่นี้  ในบทความนี้จึงได้นําเสนอการวิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรฐานการเรียนรู้

ว ิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาในหลักสูตรปี ค.ศ.1996 และหลักสูตรยุคใหม่ปี ค.ศ. 

2013  ผลการวเิคราะห์มาตรฐานการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ยุคใหม่ พบว่า แมว้่าคําว่าการสบืเสาะทาง

วทิยาศาสตร์จะไม่ปรากฏ แต่การเรยีนรูด้ว้ยการสบืเสาะยงัคงมคีวามสําคญั เพยีงแต่ไดป้รบัเปลีย่น

มาใชค้ําว่า แนวปฏบิตัทิางวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมแทน ซึ่งไดร้ะบุไวใ้นหลกัสูตรว่า เป็นคําทีเ่ป็น

รปูธรรมและสามารถนําไปปฏบิตั ิเพื่อใหเ้กดิการจดัการเรยีนรูว้ทืยาศาสตร์ทีผู่เ้รยีนไดม้สี่วนร่วมใน

การเรยีนวทิยาศาสตรผ์่านการสบืเสาะทีช่ดัเจนมากยิง่ชึน้ 
 

คาํสาํคญั: การสบืเสาะทางวทิยาศาสตร,์ มาตรฐานการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรย์ุคใหมข่องประเทศ

สหรฐัอเมรกิา, แนวปฏบิตัทิางวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรม  
 

Abstract 

Scientific inquiry has been accepted that it is a heart of learning science, and that states 

in many standards all over the world including United State of America and Thailand. In 2013, 

the Next Generation Science Standards (NGSS) was published and in the new standards 

does not show the word “inquiry”. This leads to a question that “is inquiry still emphasized in 

the NGSS?” This article analyzed and compared the National Science Education Standard 

(1996) with the Next Generation Science Standards (2013). The analysis results could be 
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indicated that even the word “inquiry” is not presented in the NGSS but the inquiry process 

still emphasize. The word “inquiry learning” has been changed to “Science and Engineering 

Practices” which is more touchable. The practices would help teachers to design the learning 

environments that engage students to learn science as inquiry.  
 

Keywords:    Scientific Inquiry, Next Generation Science Standard, NGSS, Science and 

Engineering Practices  
 

บทนํา 

มาตรฐานการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของประเทศสหรฐัอเมรกิาได้มกีารปรบัเปลี่ยนจาก

มาตรฐานวทิยาศาสตร์ศกึษาแห่งชาติ (National Science Education Standard) ปี ค.ศ. 1996 มา

เป็นมาตรฐานการเรยีนรู้ว ิทยาศาสตร์ยุคใหม่ (Next Generation Science Standards) ในปี ค.ศ. 

2013 ปจัจุบนัเริ่มมกีารนําไปใช้ในการจดัการเรยีนรู้ในหลายรฐั  คําถามที่คนส่วนใหญ่สนใจ คือ 

มาตรฐานใหม่นี้แตกต่างจากมาตรฐานเดมิอย่างไร และการสบืเสาะทางวิทยาศาสตร์ยงัคงมอียู่

หรอืไม่ ก่อนทีจ่ะตอบคําถามขา้งต้นอาจจะมคีําถามว่า ทําไมนักการศกึษาไทยต้องสนใจมาตรฐาน

หลกัสูตรของประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี้คงจะปฏเิสธไม่ได้ว่า หลกัสูตรวทิยาศาสตร์ของหลาย ๆ 

ประเทศรวมทัง้ประเทศไทยนัน้ ได้รบัอทิธพิลมาจากมาตรฐานหลกัสูตรของประเทศสหรฐัอเมรกิา

เป็นอย่างมาก การเขา้ใจมาตรฐานหลกัสตูรของประเทศสหรฐัอเมรกิาจะทาํใหเ้ราเขา้ใจหลกัสตูรของ

ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น รวมถึงเห็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ของประเทศไทยในอนาคต  ในบทความนี้จะนําเสนอเกี่ยวกบัมาตรฐานการเรยีนรู้

ว ิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ค.ศ. 2013  และเปรียบเทียบกบั มาตรฐานการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ ค.ศ. 

1996  รวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกบัความสําคญัของแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะใน

มาตรฐานการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งอาจจะเป็นตวักําหนดมาตรฐานการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องประเทศไทยในอนาคต  
 

มาตรฐานวิทยาศาสตรศึ์กษาของประเทศสหรฐัอเมริกา ค.ศ. 1996 

มาตรฐานหลกัสตูรเดมิของประเทศสหรฐัอเมรกิา คอื National Science Education Standard 

(1996) ระบุเป็นมาตรฐานดา้นเนื้อหา (Content standard) และเน้นกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบ

สืบเสาะ ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐานด้านเนื้อหาที่เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 3 มาตรฐาน 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 มาตรฐาน โดยแยกการสืบเสาะออกมาเป็นอีก 1 

มาตรฐาน อย่างชดัเจน ดงันี้ 
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- แนวคดิและกระบวนการรว่มในวทิยาศาสตร ์ (Unifying concepts and processes in 

science) 

- วทิยาศาสตรค์อืการสบืเสาะ (Science as inquiry) 

- วทิยาศาสตรก์ายภาพ (Physical science) 

- วทิยาศาสตรช์วีภาพ (Life Science) 

- วทิยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ (Earth and space Science) 

- วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Science and technology) 

- วทิยาศาสตรใ์นมมุมองของบุคคลและสงัคม (Science in personal and social 

perspectives) 

- ประวตัแิละธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์(History and nature of science) 

      ซึง่จะเหน็ไดว้่ามาตรฐานวทิยาศาสตรศ์กึษาของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฉบบั ค.ศ. 1996 นัน้ได้

เน้นทีธ่รรมชาตขิองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมากกว่า ดา้นเนื้อหา โดยมอีตัราส่วนถงึ 5 ต่อ 3 

สําหรบัการจัดการเรียนรู้ในหลกัสูตร ก็มุ่งเน้นการเรียนรู้เนื้อหาในบริบทของการสืบเสาะทาง

วทิยาศาสตร ์(National Research Council [NRC], 1996) เช่นเดยีวกบัประเทศไทย 

 

เพราะเหตุใดประเทศสหรฐัอเมริกาต้องสร้างมาตรฐานใหม่ 

วทิยาศาสตร์ วศิวกรรม และเทคโนโลย ีเป็นสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บัการดําเนินชวีติในยุค

ใหมแ่ละยงัเป็นเครือ่งมอืทีส่ําคญัในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมปจัจุบนัและในอนาคต ทัง้นี้หลาย

ประเทศ รวมถึงอเมริกา เชื่อว่า ถ้าประเทศใด มบุีคคลที่ประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ 

วศิวกรรม และเทคโนโลยจีาํนวนมาก แสดงว่าประเทศนัน้จะมกีารพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิทีด่แีละมี

ศกัยภาพในการแข่งขนัในระดบันานาชาติได้ (NRC, 2012) ทัง้นี้การจะเตรยีมความพร้อมในการ

พฒันาบุคลากรทางดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรม และเทคโนโลยทีีด่ไีด ้ตอ้งมาจากการวางมาตรฐาน

หลกัสตูรทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้กระบวนการ ทางดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรม และเทคโนโลยทีี่

ครบถ้วน รวมถงึปลูกฝงัใหเ้ยาวชนของประเทศมคีวามสนใจและรกัทีจ่ะเรยีนรู ้และประกอบอาชพี

ทางดา้นวทิยาศาสตร์ วศิวกรรม และเทคโนโลยใีนอนาคต ในมาตรฐานใหม่นี้ จงึเพิม่การส่งเสรมิ

การบูรณาการแนวคดิทางวศิวกรรมและเทคโนโลย ีโดยใหเ้หตุผลว่า การบูรณาการวทิยาศาสตร์ 

วศิวกรรม และเทคโนโลย ีจะช่วยสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสําคญัของความเขา้ใจเกีย่วกบัมนุษย์สรา้ง

โลก (Human – build world) โดยให้ความสําคญักบัการบูรณาการการจดัการเรยีนรู้ วทิยาศาสตร์ 

วศิวกรรม และเทคโนโลย ีซึ่งก็คอืการจดัการเรยีนรู้ตามแนวสะเต็มศกึษา (STEM) ทีป่ระเทศไทย

กาํลงัตื่นตวักนัเป็นอย่างมากในปจัจุบนั 

อีกประเด็นที่สําคัญ คือ ผลการศึกษาการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ระบุว่า การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ในระดบัอนุบาลถงึมธัยมศกึษาปีที ่6 ยงัถอืว่า
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ไม่ประสบผลดงัเป้าหมายทีว่างไว ้เนื่องจากยงัขาดการจดัระบบทีด่สีําหรบัการส่งเสรมิการเรยีนรูท้ ี่

จะพฒันาในแต่ละปีหรอืช่วงชัน้ และยงัเน้นที่ขอ้เทจ็จรงิ เนื้อหาทางวทิยาศาสตร์มากกว่าการเปิด

โอกาสใหน้กัเรยีนไดม้สี่วนร่วมในประสบการณ์ทีน่ักวทิยาศาสตร์ทาํ (NRC, 2012) ซึ่งจากตรงนี้ทํา

ใหเ้กดิขอ้สงสยัว่า แลว้การจดัการเรยีนรูท้ ีเ่น้นการสบืเสาะทางวทิยาศาสตร ์ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหลกัสตูรที่

ผ่านมา ทีก่ล่าวว่า การจดัการเรยีนรูด้ว้ยการสบืเสาะเป็นกจิกรรมทีช่่วยใหน้ักเรยีนไดพ้ฒันาความรู ้

ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตร์และเขา้ใจว่านกัวทิยาศาสตรศ์กึษาสิง่ต่าง ๆ บนโลกนี้

ไดอ้ย่างไร (NRC, 1996) ทําไมผลการศกึษาจงึออกมาว่า การจดัการเรยีนรูต้ามมาตรฐานหลกัสูตร

ไมไ่ดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดม้สี่วนร่วมกบัประสบการณ์ทีน่กัวทิยาศาสตรท์าํ แลว้การจดัการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร์ของประเทศไทย ทีเ่น้นการจดัการเรยีนรูแ้บบการสบืเสาะทางวทิยาศาสตร์มาอย่างชา้

นาน เราเดนิมาถูกทางหรอืไม ่ กระบวนการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะยงัคงมอียู่หรอืไมใ่นมาตรฐานยุคใหม ่

เพื่อที่จะตอบคําถามดงักล่าว เราควรจะศกึษาว่า มาตรฐานการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ยุคใหม่ (Next 

Generation Science Standard) เป็นอย่างไร  
 

มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตรย์คุใหม่ (Next Generation Science Standards) มีการ

ปรบัเปล่ียนอย่างไร 

มาตรฐานยุคใหม่ของสหรฐัอเมรกิา เน้นการจดัการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนถึงความ

เชือ่มโยงกบัธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมมากยิง่ขึน้โดยเน้นใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัแิละ

มปีระสบการณ์ตรง เพราะเชื่อว่าการทีผู่เ้รยีนไดม้สี่วนร่วมและมปีระสบการณ์ตรงจะช่วยใหผู้เ้รยีน

เกดิความเขา้ใจไดล้กึซึง้มากยิง่ขึน้ ดงันัน้การเรยีนรูเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมในมาตรฐาน

ยุคใหม่นัน้จงึเป็นการบูรณาการระหว่างความรู้ในเนื้อหากบัแนวปฏบิตัิที่จําเป็นในการสบืเสาะหา

ความรูท้างวทิยาศาสตร์และการออกแบบทางวศิวกรรม แนวคดิและการปฏบิตัจิงึหลอมรวมกนั ไม่

แยกออกจากกนั โดยระบุในลกัษณะทีเ่ป็นผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงั (Performance Expectations) ที่

รวมเสาหลกั 3 อนัที่สําคญั ไดแ้ก่ แนวคดิหลกัทางวทิยาศาสตร์ (Disciplinary Core Ideas, DCIs) 

แนวปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Science and Engineering Practices) และ แนวคิด

เชื่อมโยงระหว่างสาขา (Crosscutting Concepts) ดังตัวอย่าง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัสําหรับ

ระดบัชัน้ประถมศกึษาชัน้ปีที ่5 เรือ่งโครงสรา้งและสมบตัขิองสาร ทีร่ะบุว่า  

5-PS1-1 Develop a model to describe that matter is made of particles too small to 

be seen. (พฒันาแบบจําลองที่อธิบายว่าสสารสร้างขึ้นจากอนุภาคขนาดเล็กมากที่ไม่สามารถ

ม อ ง เ ห็ น ไ ด้ )   (ที่ ม า  Next Generation Science Standards for State by State, 2013, 

http://www.nextgenscience.org/5spm-structures-properties-matter) 

ซึง่ผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงั 5-PS1-1 ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ดงันี้ 
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1. แนวคดิหลกัทางวทิยาศาสตร ์ คอื สสารสามารถแบ่งออกเป็นอนุภาคทีม่ขีนาดเลก็

มากจนไมส่ามารถมองเหน็ได ้

2. แนวปฏิบตัิทางวทิยาศาสตร์และวิศวกรรม ได้แก่ สร้างแบบจําลองเพื่ออธิบาย

ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ และ 

3. แนวคดิเชือ่มโยงระหว่างสาขา ไดแ้ก่ ขนาด สดัส่วน และ ปรมิาณ ในทีน่ี้คอื วตัถุใน

ธรรมชาตมิทีัง้ทีม่ขีนาดเลก็มาก ๆ และขนาดใหญ่มาก ๆ 

อกีประเดน็ทีส่ําคญั คอื มาตรฐานใหม่นี้ เน้นความเชื่อมโยง ต่อเนื่องและส่งเสรมิพฒันา

ตามระดบัทัง้ในดา้นของเนื้อหาและแนวปฏบิตั ิเพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาความเขา้ใจและทกัษะ

ในปีต่อปี  ดงัตวัอย่าง แนวคดิหลกัเรื่องโครงสรา้งและหน้าทีใ่นสิง่มชีวีติ ผูเ้รยีนจะเริม่ศกึษาตัง้แต่

โครงสรา้งและการทํางานของอวยัวะภายนอกตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถงึประถมศกึษาชัน้ปีที ่2 และ

เมือ่ถงึระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 - 5 จะเริม่ศกึษาโครงสรา้งและการทํางานของอวยัวะภายใน เมือ่

เขา้สู่ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัเซลลห์น่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสิง่มชีวีติ การ

ทาํงานร่วมกนัของเซลลใ์นอวยัวะและเนื้อเยือ่ต่างๆ  จนถงึมธัยมศกึษาตอนปลาย มธัยมศกึษาปีที ่3 

– 6 ผูเ้รยีนจะไดศ้กึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงสร้างของเซลล์ทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีช่่วยในการทํางาน

ของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และการทํางานของระบบใดระบบหนึ่งนัน้ เกดิจากการทํางานของ

หลาย ๆ ส่วน เป็นตน้  ดงัภาพที ่1 
 

 K-2 3-5 6-8 9-12 

LS1.A 

โครงสรา้งและ

หน้าที ่

(Structure 

and function) 

สิง่มชีวีติทุกชนิดมี

อวยัวะภายนอกที่

ทาํหน้าทีใ่น

ชวีติประจาํวนั 

สิง่มชีวีติมทีัง้

อวยัวะภายในและ

ภายนอกซึง่เป็น

โครงสรา้งระดบัมห

ภาคและทาํใหเ้กดิ

การเจรญิเตบิโค 

ดาํรงชวีติ แสดง

พฤตกิรรม และ

สบืพนัธุ ์

สิง่มชีวีติทุกชนิด

เกดิจากเซลล ์ใน

ร่างกายมกีลุ่มเซลล์

ทีท่าํงานร่วมกนั

เพื่อสรา้งเป็น

เนื้อเยื่อและอวยัวะ

ทีเ่ฉพาะสาํหรบัทาํ

หน้าทีต่่าง ๆ ใน

ร่างกาย 

ระบบของกลุ่มเซลลท์ีม่ี

ความเฉพาะในสิง่มชีวีติทาํ

ใหก้ารทาํงานในระบบที่

สาํคญัของสิง่มชีวีติทาํงาน

ได ้ในระบบใดระบบหนึ่ง

ประกอบไปดว้ยหลายส่วน 

กลไกการตอบสนองเป็น

เงือ่นไขภายในของ

สิง่มชีวีติทีก่าํหนดและ

ควบคุมพฤตกิรรมต่าง ๆ  
 

ภาพท่ี 1 การพฒันาการของแนวคดิหลกัในแต่ละชว่งชัน้ 
 

ทีม่า: Next Generation Science Standard for State by State, 2013, 

http://www.nextgenscience.org/sites/ngss/files/Appendix%20E%20-

20Progressions%20within%20NGSS%20-%20052213.pdf 
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การสืบเสาะวิทยาศาสตรย์งัคงมีอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตรย์คุใหม่ หรือไม่  

ในมาตรฐานยุคใหม่ หรอื Next Generation Science Standards ไม่มกีารปรากฏของคําว่า

การสบืเสาะ (inquiry) ในมาตรฐานทัง้ในส่วนของมาตรฐานดา้นเนื้อหา รวมถงึไมป่รากฏแทรกอยู่ใน

มาตรฐานอื่น ๆ แต่ได้ปรากฏ คําใหม่ขึน้มาแทน คอื แนวปฏบิตัิทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(Science and Engineering Practices) เพราะ เห ตุ ใดคํ าว่ าการสืบ เสาะจึง ไม่ปรากฏ แล้ว

กระบวนการสืบเสาะยังมีอยู่หรือไม่ ได้อธิบายไว้ใน Framework for K-12 Science Education 

(2012) ดงันี้ 
 

….  because the term “inquiry, “ extensively referred to in previous standards documents, has 

been interpreted over time in many different ways throughout the science and education 

community, part of our intent in articulating the practices in Dimension 1 is better specify 

what is meant by inquiry in science and the range of cognitive, social, and physical 

practices that it requires. 
 

As in all inquiry-based approaches to science teaching, our expectation is that students 

will themselves engage in the practices and not merely learn about them secondhand. 

Students cannot comprehend scientific practices, nor fully appreciate the nature of scientific 

knowledge itself, without directly experiencing those practices for themselves (NRC, 2012, p. 

30). 
 

กล่าวคอื การสบืเสาะทีใ่ชใ้นมาตรฐานก่อนหน้านัน้ ไดม้กีารตคีวามหมายไปในหลายทาง ซึ่ง

อาจทาํใหเ้กดิความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่น ดงันัน้ในมาตรฐานใหมน่ี้ ไดเ้ปลีย่นมาใชค้าํว่า แนวปฏิบติั 

เพื่อใหม้คีวามชดัเจนยิง่ข ัน้ว่า แนวทางการสบืเสาะทางวทิยาศาสตร์นัน้มแีนวปฏบิตัอิย่างไร  ทัง้นี้

กรอบมาตรฐานใหม่นี้ มคีวามคาดหวงัว่า ผูเ้รยีนจะไดม้สี่วนร่วมกบัแนวปฏบิตัทิางวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยอีย่างแทจ้รงิ เพราะเชื่อว่า ถ้าผู้เรยีนไม่ไดร้บัประสบการณ์ตรงในการปฏบิตั ิผูเ้รยีนจะ

ขาดความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวปฏบิตัิทางวทิยาศาสตร ์รวมถงึขาดความเขา้ใจธรรมชาตขิองความรู้

ทางวิทยาศาสตร์  ทัง้นี้ยงัได้มกีารอธิบายเพิ่มเติมว่า ที่เลือกใช้คําว่าแนวปฏิบตัิ  ไม่ใช่ ทกัษะ 

(Skills)  เพื่อที่จะเน้นว่าการมสี่วนร่วมในการสํารวจตรวจสอบทางวทิยาศาสตร์นัน้ ไม่ไดต้้องการ

เพยีง ทกัษะ แต่รวมถงึความรูใ้นแต่ละแนวปฏบิตันิัน้ ๆ ดว้ย   
 

We use the term “practices” instead of a term such as “skills” to emphasize that 

engaging in scientific investigation requires not only skill but also knowledge that 

is specific to each practice (NRC, 2012, p. 30) 
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โดยสรุปการสบืเสาะ ยงัเป็นแนวทางทีย่งัใชก้นัอยู่ แต่เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนยิง่ขึน้ จงึไดนํ้า

คาํว่า แนวทางการปฏบิตัมิาใชแ้ทน เนื่องจาก แนวทางปฏบิตัจิะระบุไดช้ดัเจนกว่าว่าการสบืเสาะนัน้

สามารถทําอย่างไร ผูเ้รยีนตอ้งมปีระสบการณ์อย่างไรทีเ่ป็นการสบืเสาะหรอืผูเ้รยีนจะมสี่วนร่วมใน

แนวปฏบิตัอิย่างไร เพือ่แน่ใจว่าผูเ้รยีนเขา้ใจและมสี่วนร่วมในกระบวนการสบืเสาะทีแ่ทจ้รงิ   
 

การสืบเสาะและแนวปฏิบติัทางวิทยาศาสตรส์มัพนัธ์กนัอย่างไร 

การใช้คําว่าแนวปฏิบตัิแทนการสืบเสาะ  จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ

สบืเสาะทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ เนื่องจากจะระบุถงึแนวทางในการปฏบิตัไิวอ้ย่างชดัเจน เพื่อทําใหเ้กดิ

ความเขา้ใจว่า แนวทางปฏบิตัทิางวทิยาศาสตรจ์ะช่วยใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการสบืเสาะไดอ้ย่างไร 

จะต้องทราบองค์ประกอบของกระบวนการสบืเสาะและแนวปฏบิตัทิางวทิยาศาสตร์มอีะไรบา้ง และ

สมัพนัธก์นัอย่างไร 

กระบวนการสบืเสาะทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสภาวจิยัแห่งชาตขิองประเทศสหรฐัอเมรกิา (NRC, 2000) 

ม ี5 ลกัษณะเฉพาะ ทีเ่รยีนว่า 5 features of inquiry คอื 

1. ผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในคาํถามทางวทิยาศาสตร ์(คาํถามทีส่าํรวจตรวจสอบได)้ 

(Learner engages in scientifically oriented questions) 

2. ผูเ้รยีนใหค้วามสาํคญักบัหลกัฐานในการตอบคาํถามทางวทิยาศาสตร ์ (Learner 

gives priority to evidence in responding to questions) 

3. ผูเ้รยีนสรา้งคาํอธบิายจากหลกัฐาน (Learner formulates explanations from 

evidence) 

4. ผูเ้รยีนเชือ่มต่อคาํอธบิายเขา้กบัหลกัการ ความรูท้างวทิยาศาสตร ์(Learner 

connects explanations to scientific knowledge) 

5. ผูเ้รยีนสือ่สารและประเมนิคาํอธบิาย  (Learner communicates and justifies 

explanations) 

สําหรบัแนวปฏบิตัิทางวทิยาศาสตร์นัน้ ได้รวมถึงแนวทางปฏบิตัิทางวศิวกรรมเขา้ไว้ด้วย 

เนื่องจากมาตรฐานยุคใหมน่ี้ไดเ้น้นความสมัพนัธข์องวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และ

คณติศาสตรด์ว้ย จงึเรยีกว่า แนวปฏบิตัทิางวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรม (Science and Engineering 

Practices) ซึง่ประกอบไปดว้ย 8 แนวปฏบิตั ิ(NRC, 2012) ดงันี้ 

1. ตัง้คําถามทางวทิยาศาสตร์ และระบุปญัหาทางวศิวกรรม (Asking questions (for 

science) and defining problems (for engineering)) 

2. สรา้งและใชแ้บบจาํลอง (Developing and using models) 

3. ว า งแผ น แล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร สํ า ร ว จต ร ว จส อ บ  (Planning and carrying out 

investigations) 
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4. วเิคราะหแ์ละแปลความหมายของขอ้มลู (Analyzing and interpreting data) 

5. ใช้คณิตศาสตร์และการคิดคํานวณ (Using mathematics and computational 

thinking) 

6. สร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ หรือ ออกแบบวิธีการแก้ปญัหาทางวศิวกรรม 

(Constructing explanation (for science) and designing solutions (for 

engineering))  

7. มสี่วนร่วมในการโตแ้ยง้จากหลกัฐาน (Engaging in argument from evidence) 

8. สืบค้น ประเมิน และสื่อสารข้อมูล (Obtaining, evaluating, and communicating 

information) 

เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบลกัษณะเฉพาะของการสบืเสาะทางวทิยาศาสตร์ จะพบว่า ผูเ้รยีน

จะต้องมสี่วนร่วมในคําถามทางวิทยาศาสตร์ วางแผนและดําเนินการสํารวจตรวจสอบเพื่อหา

หลักฐาน มาสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบคําถาม โดยมหีลักการหรือความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์มาสนับสนุนหลกัฐานที่ม ีและสื่อสารหรอืประเมนิคําอธบิายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

ทัง้นี้ในการมสี่วนร่วมในกระบวนการสบืเสาะอาจจะมากหรอืน้อย ขึน้อยู่กบัการวางแผนของผูส้อน 

ว่าเป็นกระบวนการสืบเสาะแบบใด แบบโครงสร้าง (Structure inquiry) หรือแบบเปิด (Open 

inquiry) แต่สําหรับแนวปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนัน้ เป็นการระบุอย่างชดัเจนใน

มาตรฐาน ว่าผูเ้รยีนจะตอ้งมสี่วนร่วมในแนวปฏบิตัแิต่ละขอ้อย่างไร และเมือ่เชือ่มโยงความสมัพนัธ์

ระหว่างลกัษณะสําคญัของการสบืเสาะและแนวปฏบิตัจิะพบว่า แนวปฏบิตันิัน้ยงัครอบคลมุลกัษณะ

สาํคญัของการสบืเสาะทางวทิยาศาสตรไ์ดค้รบถว้น ดงัตารางที ่1 

สําหรบัการให้ความสําคญักบัหลกัฐานในการตอบคําถามทางวทิยาศาสตร์ ผู้เรยีนจะต้อง

วางแผนไดว้่าหลกัฐานใดทีส่ามารถใชใ้นการตอบคําถามนี้ได ้และจะวางแผนและดําเนินการสาํรวจ

ตรวจสอบอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานนัน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัิด้านการวางแผนและ

ดําเนินการสํารวจตรวจสอบ และเมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้เรียนต้องวิเคราะห์และแปล

ความหมายของขอ้มลู เพื่อดูว่าข้อมูลใดสามารถนํามาใช้เป็นหลกัฐานได้ ในส่วนของการสร้าง

คําอธบิายจากหลกัฐานและเชื่อมต่อคําอธบิายเขา้กบัหลกัการ ความรูท้างวทิยาศาสตร์นัน้ ในแนว

ปฏบิตัไิดก้ล่าวถงึเฉพาะการสรา้งคาํอธบิายทางวทิยาศาสตร์ แต่เมือ่พจิารณาในเป้าหมายของแนว

ปฏิบตัินี้ ได้ระบุไว้ว่า ผู้เรยีนสร้างคําอธิบายปรากฏการณ์ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้จากทฤษฏี  

องค์ความรูว้ทิยาศาสตร์ทีเ่ป็นทีย่อมรบัและเชื่อมโยงกบัแบบจาํลองและหลกัฐานทีม่ ีซึ่งครอบคลุม

ลกัษณะสาํคญัขอ้ที ่3 และ 4 ของการสบืเสาะทางวทิยาศาสตร ์  

ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธร์ะหว่าง 5 ลกัษณะสาํคญัของการสบืเสาะทางวทิยาศาสตรแ์ละแนวปฏบิตัิ

ทางวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรม 
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ลกัษณะสาํคญัของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร ์ แนวปฏิบติัทางวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรม 

1. ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในคาํถามทาง

วทิยาศาสตร ์

ตัง้คําถามทางวทิยาศาสตร ์และระบุปญัหา

ทางวศิวกรรม 

2. ผูเ้รยีนใหค้วามสําคญักบัหลกัฐานใน

การตอบคําถามทางวทิยาศาสตร ์  

วางแผนและดําเนินการสาํรวจตรวจสอบ 

วเิคราะหแ์ละแปลความหมายของขอ้มลู 

3. ผูเ้รยีนสรา้งคําอธบิายจากหลกัฐาน สรา้งคําอธบิายทางวทิยาศาสตรห์รอื 

ออกแบบวธิกีารแกป้ญัหาทางวศิวกรรม 4. ผูเ้รยีนเชื่อมต่อคําอธบิายเขา้กบั

หลกัการ ความรูท้างวทิยาศาสตร ์

5. ผูเ้รยีนสื่อสารและประเมนิคําอธบิาย   สบืคน้ ประเมนิ และสื่อสารขอ้มลู 
 

นอกจากนี้แนวปฏบิตัยิงัใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งและใชแ้บบจาํลอง และการใชค้ณติศาสตร์ 

เนื่องจากในการอธบิายปรากฏการณ์หรือการสื่อสารคําอธิบายทางวทิยาศาสตร์นัน้ บ่อยครัง้ที่

นักวทิยาศาสตร์สรา้งและใช้แบบจําลองในการอธบิาย เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในปรากฏการณ์หรอื

ทาํนายสิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ล่วงหน้าได ้  อกีทัง้หลกัฐานหรอืขอ้มลูทีไ่ดม้าไมไ่ดม้เีพยีงแต่การบรรยาย

ลกัษณะ แต่รวมถึงขอ้มูลที่เป็นตวัเลข ซึ่งนักวทิยาศาสตร์ต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และการ

คาํนวณในการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขเหล่านี้ ดว้ย 
 

บทสรปุ 

การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ศกึษาของประเทศสหรฐัอเมรกิาจาก

หลกัสูตร ค.ศ. 1996 มาเป็นหลกัสูตรยุคใหม่นัน้ มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ําคญั คอื การหลอมรวมกนั

ระหว่างความรู้ในเนื้อหากบัแนวปฏบิตัทิี่จําเป็นในการสบืเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์และการ

ออกแบบทางวศิวกรรมเขา้ดว้ยกนั โดยระบุในลกัษณะทีเ่ป็นผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงั (Performance 

Expectations) ทีร่วมเสาหลกั 3 อนัทีส่าํคญั ไดแ้ก่ แนวคดิหลกัทางวทิยาศาสตร ์(Disciplinary Core 

Ideas, DCIs) แนวปฏิบตัิทางวทิยาศาสตร์และวิศวกรรม (Science and Engineering Practices) 

และ แนวคิดเชื่อมโยงระหว่างสาขา (Crosscutting Concepts) เน้นความเชื่อมโยง ต่อเนื่องและ

ส่งเสรมิพฒันาตามระดบัทัง้ในดา้นของเนื้อหาและแนวปฏบิตั ิ  เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาความ

เขา้ใจและทกัษะในปีต่อปี ในลกัษณะของการพฒันาการเรยีนรู ้(Learning Progression) และแมว้่า

จะไม่มกีารปรากฏของคาํว่าการสบืเสาะ (inquiry) ในมาตรฐาน แต่ไดป้รากฏ คําใหม่ขึน้มาแทน คอื 

แนวปฏบิตัทิางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Engineering Practices) ซึ่งการใชค้ําว่า

แนวปฏิบตัิจะเน้นให้เห็นการจดัการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ครูผู้สอนและ

บุคลากรทเีกีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูแ้ละการประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์สามารถจดัการ

เรยีนรู้หรอืออกแบบประเมนิที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้มสี่วนร่วมกบัการสบืเสาะทางวทิยาศาสตร์ใน

แนวทางเดยีวกนัมากยิง่ขึน้ เนื่องจาก แนวทางปฏบิตัจิะระบุไดช้ดัเจนกว่าว่าการสบืเสาะนัน้สามารถ

-131- 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่8 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560 

ทําอย่างไร ผู้เรียนต้องมปีระสบการณ์อย่างไรที่เป็นการสืบเสาะหรอืผู้เรยีนจะมสี่วนร่วมในแนว

ปฏบิตัอิย่างไร ดงันัน้ในมาตรฐานยุคใหม่ (Next generation science standards) การจดัการเรยีนรู้

แบบสบืเสาะยงัคงเป็นหวัใจสําคญัของการได้มาซึ่งความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเรยีกว่า การ

เรยีนรูด้้วยการสบืเสาะ หรอื แนวปฏบิตัทิางวทิยาศาสตร์หรอืวศิวกรรม เมือ่พจิารณาความหมาย

ของการสืบเสาะวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร ไดใ้หค้วามหมายของ การสบืเสาะทางวทิยาศาสตร ์ว่า “เป็นการหาความรูท้าง

วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ หรอื วธิกีารอื่น ๆ เช่น การสํารวจ การสงัเกต 

การวัด การจําแนกประเภท การทดลอง การสร้างแบบจําลอง การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น” 

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2552, น. 105) ก็จะพบว่าสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิในมาตรฐานยุคใหม่

ค่อนขา้งมาก  
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