ความเป็ นมา
การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์เป็ นการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากวิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับ
โลกธรรมชาติ (Natural World) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกคนจึงต้องเรี ยนรู้ เพื่อนาผลลการ
เรี ยนรู้ไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ เมื่อผลูเ้ รี ยนได้เรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยได้รับการกระตุน้ ให้
เกิดความตื่นเต้นท้าทายกับการเผลชิญสถานการณ์หรื อปั ญหา มีการคิดร่ วมกัน ลงมือปฏิบตั ิจริ งก็จะ
เข้าใจและเห็ นความเชื่ อมโยงของวิทยาศาสตร์ กบั วิชาอื่น และชี วิต ทาให้ สามารถอธิ บาย ทานาย
คาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลล การประสบความสาเร็ จในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ จะเป็ นแรง
กระตุน้ ให้ผลเู้ รี ยนมีความสนใจมุ่งมัน่ ที่จะสังเกต สารวจตรวจสอบ สื บค้นความรู้ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้น
อย่างไม่หยุดยัง้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจึงต้องสอดคล้องกับสภาพจริ งในชีวิต โดยใช้แหล่ง
เรี ยนรู้หลากหลายในท้องถิ่น และคานึงถึงผลูเ้ รี ยนที่มีวิธีการเรี ยนรู้ ความสนใจและความถนัดแตกต่าง
กัน การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นการปฏิบตั ิ การให้ผลเู้ รี ยนได้ลงมือทา จัดประสบการณ์ หรื อ
สถานการณ์ให้ผลเู้ รี ยนเรี ยนรู้และสรุ ปความเข้าใจของตนเอง จะเป็ นการช่วยให้นกั เรี ยนสามารถค้นพบ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ การเรี ยนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั มีปัญหาอยู่มากมาย ส่ วน
ใหญ่ครู จะมีการสอนแบบบรรยาย สอนเนื้อหาให้นกั เรี ยนจา ทาให้นกั เรี ยนขาดทักษะในการแสวงหา
ความรู้ การทดลองไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเองได้ จากสภาพที่กล่าวมาทาให้เกิดปั ญหา
ตามมา คือ นักเรี ยนมีผลลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ต่า การสอน
วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้ าหมาย ต้องนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้หลาย ๆ รู ปแบบ
ที่เหมาะสมกับผลูเ้ รี ยน
ชุดการสอน จึงเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษารู ปแบบหนึ่ งของการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีจากัด ครู มีชวั่ โมงสอนและหน้าที่พิเศษ
มากจึงไม่มีเวลาเตรี ยมการสอน ดังนั้น ชุด การสอนจึ งเป็ นสื่ อทางการศึก ษารู ปแบบหนึ่ งที่จ ัดไว้
สาหรับผลูเ้ รี ยน โดยเฉพาะเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผลูเ้ รี ยนสามารถดาเนิ นการศึกษาได้
ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิด ทุกคนมีโอกาสใช้ความคิดอย่างเต็มที่
ชุดการสอนกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง สื่อการเรี ยนการสอนโดยใช้
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ รู ปแบบการเรี ยนการสอนเน้นการสืบเสาะหาความรู้ พัฒนาให้ผลเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้ท้งั เนื้อหาและหลักการ ทฤษฏี และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการ
ลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้ได้ความรู้ ปลูกฝังให้ผลเู้ รี ยนรู้จกั ใช้ความคิดของตนเอง สามารถเสาะหาความรู้
หรื อวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรี ยนรู้
ซึ่งมีข้นั ตอนการสอนดังนี้

1. ขั้นสร้ างความสนใจ (Engagement) เป็ นการนาเข้าสู่บทเรี ยนหรื อเรื่ องที่สนใจ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรื ออาจเริ่ มจากความสนใจของตัวนักเรี ยนเองหรื ออาจเกิดจากการ
อภิปรายภายในกลุ่ม เรื่ องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรื อเป็ น
เรื่ องที่ เชื่ อมโยงกับความรู้ เดิมที่ เพิ่งเรี ยนรู้มาแล้ว เป็ นตัว กระตุ ้นให้นัก เรี ยนสร้างค าถาม ก าหนด
ประเด็ นที่จะศึกษา ในกรณี ที่ยงั ไม่มีประเด็นใดน่ าสนใจ ครู อาจให้ศึก ษาจากสื่ อต่าง ๆ หรื อเป็ นผลู้
กระตุน้ ด้วยการเสนอประเด็นขึ้นมาก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้นกั เรี ยนยอมรับประเด็นหรื อคาถามที่ครู
กาลังสนใจเป็ นเรื่ องที่จะใช้ศึกษา
2. ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อทาความเข้าใจในประเด็นหรื อคาถาม
ที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผลนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน
กาหนดทางเลือกที่เป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรื อปรากฏการณ์ต่าง ๆ
วิธีการตรวจสอบอาจทาได้หลายวิธี เช่น ทาการทดลอง ทากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อช่ ว ยสร้ างสถานการณ์ จ าลอง (Simulation) การศึก ษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรื อจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป
3. ขั้นอธิบายและลงข้ อสรุ ป (Explanation) เมื่อได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอจากการ
สารวจตรวจสอบแล้ว จึงนาข้อมูล ข้อสนเทศ ที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผลล สรุ ปผลล และนาเสนอผลลที่
ได้ ในรู ปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุ ป สร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ หรื อรู ปวาด สร้างตาราง ฯลฯ
การค้นพบในขั้นนี้ อาจเป็ นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ต้งั ไว้ โต้แย้งกับสมมติฐาน
ที่ต้งั ไว้หรื อไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้กาหนดไว้ แต่ผลลที่ได้จะอยู่ในรู ปใดก็สามารถสร้างความรู้
และช่วยให้เกิดการเรี ยนรู้ได้
4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็ นการนาความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับ
ความรู้ เดิ ม หรื อ แนวคิ ด ที่ ไ ด้ค ้น คว้าเพิ่ มเติ ม หรื อน าแบบจ าลองหรื อ ข้อ สรุ ป ที่ ไ ด้ไ ปใช้อธิ บาย
สถานการณ์หรื อ เหตุการณ์อื่น ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่ องต่าง ๆ ได้มากก็แสดงว่าข้อกาจัดน้อย ซึ่งจะช่วยให้
เชื่อมโยงกับเรื่ องต่าง ๆ และทาให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น
5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการต่าง ๆ
ว่านัก เรี ยนมีค วามรู้ อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพีย งใด จากนั้น จึ งน าไปสู่ ก ารน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่น ๆ

ผลูจ้ ดั ทาได้นาขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น มาจัดการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม
ประกอบด้วยชุดการสอนกิจกรรมการเรี ยนรู้ จานวน 10 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 เรื่ อง ความหนาแน่น
ใช้เวลาสอน 2
ชุดที่ 2 เรื่ อง ความดันในของเหลว
ใช้เวลาสอน 2
ชุดที่ 3 เรื่ อง เครื่ องมือวัดความดัน
ใช้เวลาสอน 2
ชุดที่ 4 เรื่ อง กฎของพาสคาล
ใช้เวลาสอน 2
ชุดที่ 5 เรื่ อง แรงลอยตัว
ใช้เวลาสอน 2
ชุดที่ 6 เรื่ อง หลักของอาร์คีมีดิส
ใช้เวลาสอน 2
ชุดที่ 7 เรื่ อง แรงตึงผลิวและแรงดึงผลิว
ใช้เวลาสอน 2
ชุดที่ 8 เรื่ อง ความหนืด
ใช้เวลาสอน 2
ชุดที่ 9 เรื่ อง ของไหลในอุดมคติ
ใช้เวลาสอน 2
ชุดที่ 10 เรื่ อง สมการแบร์นูลลี
ใช้เวลาสอน 2

เรื่ อง ของไหล
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

รวมทั้งหมด 20 ชั่วโมง

คานา
ชุด การสอนกิจ กรรมการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่ อง ของไหล สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ คู่มือการใช้ชุด
การสอน ประกอบด้ว ย คาชี้ แจงสาหรับการใช้ชุดการสอน คาชี้แจงสาหรับครู การจัด ห้องเรี ยน
คาแนะนาสาหรับนักเรี ยน ลาดับขั้นการเรี ยนด้วยชุดการสอน แผลนการจัดการเรี ยนรู้ สื่อการเรี ยนและ
อุปกรณ์ในชุดกิจกรรม ซึ่งครู ควรศึกษาให้เข้าใจชัดเจน เพื่อที่จะสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุผลลการเรี ยนรู้ที่กาหนด
ผลูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ชุดการสอนกิจกรรมการเรี ยนแบบสืบเสาะหาความรู้ชุดนี้ จะเป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับผลูท้ ี่สนใจได้เป็ นอย่างดี รวมถึงช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยน
มีผลลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและบรรลุผลลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
ขอขอบพระคุณ นางกรวรรณ ถมฉิมพลี ผลูอ้ านวยการโรงเรี ยนสะแกราชธวัชศึกษา
ดร. สกลธ์ชยั ชะนูนนั ท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศกึ ษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.สมบัติ อัปมระกา อาจารย์ นักวิจยั สถาบันวิจยั วลัยรุ กขเวช มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ดร.ชริ นรัตน์ ลดาวัลย์ ครู ชานาญการ โรงเรี ยนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม
คุณครู ไพรัตน์ น้อยนนท์ ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และ คุณครู นุจรี
เกียรติสิลงั กุล ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนสะแกราชธวัชศึกษา ผลูเ้ ชี่ยวชาญที่กรุ ณา
ตรวจสอบและให้คาแนะนาในการจัดทา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุ งให้ชุดการสอน
กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ชุดนี้ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
มังกร น้อยเมล์
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