
 
                    

              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 
 



ความเป็นมา 
 

 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เน่ืองจากวิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั
โลกธรรมชาติ  (Natural World)   ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาทุกคนจึงตอ้งเรียนรู้  เพื่อน าผลลการ
เรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตและการประกอบอาชีพ  เมื่อผลูเ้รียนไดเ้รียนวิทยาศาสตร์ โดยไดรั้บการกระตุน้ให้
เกิดความต่ืนเตน้ทา้ทายกบัการเผลชิญสถานการณ์หรือปัญหา  มีการคิดร่วมกนั  ลงมือปฏิบติัจริงก็จะ
เข้าใจและเห็นความเช่ือมโยงของวิทยาศาสตร์กบัวิชาอ่ืนและชีวิต  ท าให้สามารถอธิบาย ท านาย 
คาดการณ์ส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีเหตุผลล  การประสบความส าเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นแรง
กระตุน้ให้ผลูเ้รียนมีความสนใจมุ่งมัน่ท่ีจะสังเกต  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้ความรู้ท่ีมีคุณค่าเพ่ิมข้ึน
อยา่งไม่หยดุย ั้ง  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนจึงตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพจริงในชีวิต  โดยใชแ้หล่ง
เรียนรู้หลากหลายในทอ้งถ่ิน  และค านึงถึงผลูเ้รียนท่ีมีวิธีการเรียนรู้  ความสนใจและความถนดัแตกต่าง
กนั  การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบติั  การให้ผลูเ้รียนไดล้งมือท า  จดัประสบการณ์หรือ
สถานการณ์ใหผ้ลูเ้รียนเรียนรู้และสรุปความเขา้ใจของตนเอง  จะเป็นการช่วยใหน้กัเรียนสามารถคน้พบ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได ้ การเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัมีปัญหาอยู่มากมาย  ส่วน
ใหญ่ครูจะมีการสอนแบบบรรยาย  สอนเน้ือหาใหน้กัเรียนจ า ท าใหน้กัเรียนขาดทกัษะในการแสวงหา
ความรู้  การทดลองไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองได ้ จากสภาพท่ีกล่าวมาท าให้เกิดปัญหา
ตามมา  คือ  นกัเรียนมีผลลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต ่า  การสอน
วิทยาศาสตร์ใหบ้รรลุเป้าหมาย  ตอ้งน านวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษามาใชห้ลาย ๆ รูปแบบ
ท่ีเหมาะสมกบัผลูเ้รียน  

ชุดการสอน จึงเป็นนวตักรรมทางการศึกษารูปแบบหน่ึงของการพฒันาการเรียนการสอน
ทางดา้นวิทยาศาสตร์  ท่ีสามารถช่วยแกปั้ญหาเก่ียวกบัเวลาท่ีมีจ  ากดั  ครูมีชัว่โมงสอนและหนา้ท่ีพิเศษ
มากจึงไม่มีเวลาเตรียมการสอน  ดงันั้น  ชุดการสอนจึงเป็นส่ือทางการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ีจัดไว้
ส าหรับผลูเ้รียน  โดยเฉพาะเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  ผลูเ้รียนสามารถด าเนินการศึกษาได้
ดว้ยตนเอง  มีอิสระในการคิด  ทุกคนมีโอกาสใชค้วามคิดอยา่งเต็มท่ี  

ชุดการสอนกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  หมายถึง  ส่ือการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  รูปแบบการเรียนการสอนเนน้การสืบเสาะหาความรู้  พฒันาให้ผลูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ทั้งเน้ือหาและหลกัการ  ทฤษฏี  และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนการ
ลงมือปฏิบติัเพื่อให้ไดค้วามรู้  ปลูกฝังให้ผลูเ้รียนรู้จกัใชค้วามคิดของตนเอง  สามารถเสาะหาความรู้
หรือวิเคราะห์ขอ้มลู  สามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้  
ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนดงัน้ี 



 

            1.  ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement)  เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจ
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองจากความสงสยั  หรืออาจเร่ิมจากความสนใจของตวันกัเรียนเองหรืออาจเกิดจากการ
อภิปรายภายในกลุ่ม เร่ืองท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีก  าลงัเกิดข้ึนอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็น
เร่ืองท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเพ่ิงเรียนรู้มาแลว้ เป็นตวักระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม ก  าหนด
ประเด็นท่ีจะศึกษา  ในกรณีท่ียงัไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากส่ือต่าง ๆ หรือเป็นผลู ้
กระตุน้ดว้ยการเสนอประเด็นข้ึนมาก่อน แต่ไม่ควรบงัคบัใหน้กัเรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามท่ีครู
ก  าลงัสนใจเป็นเร่ืองท่ีจะใชศ้ึกษา 

2.  ขั้นส ารวจและค้นหา  (Exploration)  เมื่อท าความเขา้ใจในประเด็นหรือค าถาม
ท่ีสนใจจะศึกษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้  ก็มีการวางแผลนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน 
ก  าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู  ขอ้สนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
วิธีการตรวจสอบอาจท าไดห้ลายวิธี  เช่น  ท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม  การใชค้อมพิวเตอร์
เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์จ าลอง  (Simulation)  การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอา้งอิงหรือจาก
แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลูอยา่งเพียงพอท่ีจะใชใ้นขั้นต่อไป 

                           3.  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation) เมื่อไดข้อ้มูลอย่างเพียงพอจากการ
ส ารวจตรวจสอบแลว้  จึงน าขอ้มลู  ขอ้สนเทศ  ท่ีไดม้าวิเคราะห์  แปลผลล  สรุปผลล  และน าเสนอผลลท่ี
ได ้ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  หรือรูปวาด  สร้างตาราง ฯลฯ 
การคน้พบในขั้นน้ี  อาจเป็นไปไดห้ลายทาง  เช่น  สนบัสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โตแ้ยง้กบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวห้รือไม่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีไดก้  าหนดไว ้ แต่ผลลท่ีไดจ้ะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้
และช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้

                           4.  ขั้นขยายความรู้  (Elaboration)  เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบั
ความรู้เดิม หรือแนวคิดท่ีได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปท่ีได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์หรือ เหตุการณ์อ่ืน ๆ ถา้ใชอ้ธิบายเร่ืองต่าง ๆ ไดม้ากก็แสดงว่าขอ้ก  าจดัน้อย ซ่ึงจะช่วยให้
เช่ือมโยงกบัเร่ืองต่าง ๆ และท าใหเ้กิดความรู้กวา้งขวางข้ึน 

5.  ขั้นประเมนิ  (Evaluation)  เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ 
ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง  อย่างไรและมากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงน าไปสู่การน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืน ๆ 

 
 
 



ผลูจ้ดัท าไดน้ าขั้นตอนทั้ง  5  ขั้น  มาจดัการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม  เร่ือง  ของไหล  
ประกอบดว้ยชุดการสอนกิจกรรมการเรียนรู้  จ  านวน  10  ชุด ไดแ้ก่ 
     ชุดท่ี 1  เร่ือง  ความหนาแน่น    ใชเ้วลาสอน  2    ชัว่โมง 
     ชุดท่ี 2  เร่ือง  ความดนัในของเหลว   ใชเ้วลาสอน  2    ชัว่โมง 
     ชุดท่ี 3  เร่ือง  เคร่ืองมือวดัความดนั   ใชเ้วลาสอน  2    ชัว่โมง 
    ชุดท่ี 4  เร่ือง  กฎของพาสคาล    ใชเ้วลาสอน  2    ชัว่โมง 
    ชุดท่ี 5  เร่ือง  แรงลอยตวั      ใชเ้วลาสอน  2    ชัว่โมง 
    ชุดท่ี 6  เร่ือง  หลกัของอาร์คีมีดิส   ใชเ้วลาสอน  2    ชัว่โมง 
    ชุดท่ี 7  เร่ือง  แรงตึงผลวิและแรงดึงผลวิ   ใชเ้วลาสอน  2    ชัว่โมง 
    ชุดท่ี 8  เร่ือง  ความหนืด      ใชเ้วลาสอน  2    ชัว่โมง 
    ชุดท่ี 9  เร่ือง  ของไหลในอุดมคติ   ใชเ้วลาสอน  2    ชัว่โมง 
    ชุดท่ี 10  เร่ือง  สมการแบร์นูลลี   ใชเ้วลาสอน  2    ชัว่โมง 

             
  รวมทั้งหมด  20  ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 

 ชุดการสอนกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เร่ือง  ของไหล  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  โดยมีส่วนประกอบ 2  ส่วน  คือ  คู่มือการใชชุ้ด
การสอน  ประกอบดว้ย  ค  าช้ีแจงส าหรับการใชชุ้ดการสอน  ค  าช้ีแจงส าหรับครู  การจดัห้องเรียน  
ค  าแนะน าส าหรับนกัเรียน  ล  าดบัขั้นการเรียนดว้ยชุดการสอน  แผลนการจดัการเรียนรู้  ส่ือการเรียนและ
อุปกรณ์ในชุดกิจกรรม  ซ่ึงครูควรศึกษาใหเ้ขา้ใจชดัเจน  เพื่อท่ีจะสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและบรรลุผลลการเรียนรู้ท่ีก  าหนด 
 ผลูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  ชุดการสอนกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ชุดน้ี  จะเป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอนส าหรับผลูท่ี้สนใจไดเ้ป็นอยา่งดี  รวมถึงช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียน 

มีผลลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและบรรลุผลลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 ขอขอบพระคุณ  นางกรวรรณ  ถมฉิมพลี  ผลูอ้  านวยการโรงเรียนสะแกราชธวชัศึกษา   
ดร. สกลธช์ยั  ชะนูนนัท ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศกึษา  ภาควิชาการศึกษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  ดร.สมบติั อปัมระกา  อาจารย ์ นกัวิจยั สถาบนัวิจยัวลยัรุกขเวช  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  ดร.ชรินรัตน์  ลดาวลัย ์ ครูช านาญการ โรงเรียนนาดนูประชาสรรพ ์ จงัหวดัมหาสารคาม 
คุณครูไพรัตน์ นอ้ยนนท ์ ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม  และ  คุณครูนุจรี  
เกียรติสิลงักุล ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนสะแกราชธวชัศึกษา   ผลูเ้ช่ียวชาญท่ีกรุณา
ตรวจสอบและใหค้  าแนะน าในการจดัท า  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงใหชุ้ดการสอน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ชุดน้ี  ใหมี้ความถกูตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน   

 

        มงักร นอ้ยเมล ์
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