


(1) 
ความหมายของ 
วทิยาศาสตร์ 

(2) 
วธีิการทาง 
วทิยาศาสตร์ 

(3) 
ทกัษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร์ 

(4) 
เจตคติทาง 
วทิยาศาสตร์ 

(6) 
ออกจากโปรแกรม 

(5) 
ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
วธิีการทางวทิยาศาสตร์ 
กบัทกัษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร์ 



วทิยาศาสตร์ (Science)   
เป็นวชิาทีศึ่กษาค้นคว้าหาความรู้  ข้อเทจ็จริง

และความเป็นไปเกีย่วกบั 
ปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ   

ทั้งส่ิงทีม่ีชีวติและส่ิงทีไ่ม่มีชีวติ อย่างมีระบบ 



วทิยาศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่ 

(1) 
วทิยาศาสตร์บริสุทธ์ิ  
(Pure  Science) 

(2) 
วทิยาศาสตร์ประยุกต์  
(Applied  Science) 



วทิยาศาสตร์บริสุทธ์ิ  
(Pure  Science) 

 
เป็นการศึกษาหาความรู้ ความจริงใหม่   

 
แล้วรวบรวมความรู้ทีไ่ด้ 

 
เป็นกฎ  ข้อเทจ็จริง  และทฤษฏีต่าง ๆ 



วทิยาศาสตร์ประยุกต์ 
(Applied  Science)   

 

เป็นการศึกษาที่น ากฎ ทฤษฏีต่าง ๆ  
ของวทิยาศาสตร์บริสุทธ์ิ 

 
มาประยุกต์ใช้  หรือ  ดัดแปลง   

 
เพือ่ให้เกดิประโยชน์ และอ านวยความสะดวก 

ในการด ารงชีวติของมนุษย์ 



องค์ประกอบของวทิยาศาสตร์มี  2  ส่วน  คือ 

1 2 

ความรู้  
 (Knowledge) 

กระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร์  
 (The Process of  

Science) 



วทิยาศาสตร์ 

ความรู้  
(Knowledge)  

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
(The Process of Science)  

กฎ (Law)  

ข้อมูล (Data)  

ข้อเทจ็จริง (Fact)  

ทฤษฏี (Theory)  

วธีิการทางวทิยาศาสตร์  
(Scientific Method)  

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
(Science Process Skill)  

เจตคติทางวทิยาศาสตร์  
(Scientific Attitude)  



 ความรู้ (Knowledge)  ได้แก่  ข้อมูล  ข้อเทจ็จริง   
             ข้อสรุป  กฎ  ความคดิเห็น  และทฤษฏี 

ข้อมูล (Data) 
เป็นข้อเท็จจริงทีร่วบรวมได้จากการทดลอง 



ข้อเท็จจริง (Fact)   
เป็นปรากฏการณ์หรือส่ิงใด ๆ 
ทีเ่ป็นอยู่จริงไม่เปลีย่นแปลง 
และเป็นส่ิงทีไ่ด้จากการสังเกต 
โดยตรง  ซ่ึงข้อเท็จจริง 
ในธรรมชาติย่อมถูกต้องเสมอ 



ทฤษฏี (Theory)  
หมายถึง  ค าอธิบายหรือความคิดเห็น 
ที่ได้จากการตรวจสอบสมมติฐานที่ 
ตรวจสอบแล้วหลายคร้ังหลายหน  และ 
ใช้อ้างองิหรือท านายข้อเท็จจริงอืน่ทีค่ล้ายกนัได้  
ทฤษฎีเป็นความคดิของนักวิทยาศาสตร์  ซ่ึงอาจจะ
ถูกหรือผดิกไ็ด้   และย่อมเปลีย่นแปลงได้เมื่อได้รับ
ข้อเท็จจริงเพิม่ขึน้ 



กฎ (Law) 
คอื ความจริงหลกั (Principle)  
อย่างหน่ึง  แต่เป็นความจริงหลกั 
ที่เน้นในด้านความสัมพนัธ์ 
ระหว่างเหตุ (Cause) กบัผล (Effect)   
ซ่ึงอาจเขียนสมการแทนได้   
กฎมีความจริงในตวัของมันเอง 
โดยไม่มีข้อโต้แย้งได้  และสามารถ
ทดสอบได้ผลเหมือนทุกคร้ัง 



 กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
(The Process of Science)   

     คอื กระบวนการทีนั่กวทิยาศาสตร์ใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
ทางวทิยาศาสตร์ใหม่ ๆ  ประกอบด้วย 
     1.  วธีิการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Method) 
     2.  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (Science Process Skill) 
     3.  เจตคตทิางวทิยาศาสตร์ (Scientific Attitude) 



ขั้นสรุปผล 

ขั้นก าหนดปัญหา 

ขั้นตั้งสมมติฐาน 

ขั้นตรวจสอบสมมติฐาน 

ขั้นวเิคราะห์ข้อมูล 

วธีิการทางวทิยาศาสตร์  
(Scientific Method)  



วธีิการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Method) 
เป็นวธีิการทีนั่กวทิยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้  

แก้ปัญหาต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ  โดยมีขั้นตอนดงันี้ 



  (1)  ขั้นก าหนดปัญหา 
         การสังเกตท าใหพ้บขอ้สงสัยท่ียงัไม่ทราบค าตอบ แลว้จึงน าขอ้สงสัย
นั้นมาก าหนดปัญหา เพ่ือหาค าตอบต่อไป 
 
  (2)  ขั้นตั้งสมมติฐาน 
        เป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหาท่ีสงสัยไวล่้วงหนา้อยา่งมีเหตุผล 



 (3)  ขั้นตรวจสอบสมมติฐาน 
         เป็นการวางแผนการศึกษาทดลอง  เพื่อรวบรวมขอ้มูล 
มาพิสูจน์วา่สมมติฐานท่ีตั้งไวถู้กตอ้งหรือไม่ 
 
 

 (4)  ขั้นวเิคราะห์ข้อมูล 
         เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทดลองมาวิเคราะห์ผลวา่  
ไดผ้ลเป็นอยา่งไร  สนบัสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
 
  (5)  ขั้นสรุปผล 
         เป็นการสรุปผลการศึกษา  เพ่ือตอบปัญหาขอ้สงสัย 



ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
(Science Process Skill) 

เป็นทักษะทางสติปัญญา (Intellectual Skill)   
ทีนั่กวทิยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้  

และแก้ปัญหาต่าง ๆ  ประกอบด้วย 
ทกัษะขั้นพืน้ฐาน  ได้แก่ ทกัษะที ่1 - 8   

และทกัษะขั้นบูรณาการ  ได้แก่ ทกัษะที ่9 - 13   
รายละเอยีดของทักษะกระบวนการ 13 ทกัษะ  ได้แก่ 



(1)  ทกัษะการสังเกต 

(2)  ทกัษะการวดั 

(3)  ทกัษะการจ าแนกประเภท 

(4)  ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ 
ระหว่างสเปสกบัสเปส  และสเปสกบัเวลา 

(5)  ทกัษะการค านวณ 

(6)  ทกัษะการจัดกระท าและ 
การส่ือความหมายข้อมูล 

(10)  ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

(9)  ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 

(11)  ทกัษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 

(12)  ทกัษะการทดลอง 

(13)  ทกัษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 

(7)  ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

(8)  ทกัษะการพยากรณ์ 

ทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์  

(Science Process Skill)  

ทกัษะที ่1 - 8  ทกัษะขั้นพืน้ฐาน ทกัษะที ่9 - 13  ทกัษะขั้นบูรณาการ 



                   ทักษะการสังเกต (Observing)   
หมายถึง  ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผสั
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างรวมกนั  ได้แก่   
ตา จมูก หู  ลิน้  ผวิกาย  เข้าไปสัมผสัโดยตรงกบั
วตัถุหรือเหตุการณ์  เพือ่ค้นหาข้อมูลซ่ึงเป็น
รายละเอยีดของส่ิงน้ันๆ 

1.  ทักษะการสังเกต (Observing) 



ผมสังเกตเห็นมด 
เกาะอยู่บนมะม่วงครับ 

1.  ทักษะการสังเกต (Observing) 

ผมสังเกตเห็น 
นกมสีีด า 



ผู้มทีกัษะการสังเกตมลีกัษณะต่อไปนี ้

1.  ทักษะการสังเกต (Observing) 

(1)  ช้ีบ่งและบรรยายสมบัติ 
ของวตัถุได้  โดยการใช้ประสาทอย่างใด

อย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 

(2)  บรรยายสมบัติเชิงปริมาณของวตัถุ 
โดยการกะประมาณ 

(3)  การบรรยายการเปลีย่นแปลง
ของส่ิงที่สังเกตได้ 



                       ทักษะการวัด (Measuring)   
หมายถึง  ความสามารถในการเลอืกใช้เคร่ืองมือ 
และการใช้เคร่ืองมือน้ันท าการวดัหาปริมาณของ
ส่ิงของต่างๆ  ออกมาเป็นตัวเลขทีแ่น่นอนได้อย่าง
เหมาะสมกบัส่ิงที่วัดและการใช้เคร่ืองมือ 
อย่างถูกต้อง 

2.  ทักษะการวัด (Measuring) 



2.  ทักษะการวัด (Measuring) 

เลอืกเคร่ืองมือให้เหมาะสม 
กบัส่ิงที่จะวดัด้วยนะครับ 

ผลทีไ่ด้จากการวดันะครับ !! 
สมุดเล่มนี ้กว้าง 15 เซนติเมตร 

ยาว 22 เซนติเมตร 
หนา 1.5 เซนติเมตร 

ไม้บรรทัด 



มทีกัษะการวดัมลีกัษณะต่อไปนี ้

(1)  เลอืกเคร่ืองมือได้เหมาะสมกบัส่ิงทีจ่ะวดั 

(2)  บอกเหตุผลในการเลอืกเคร่ืองมอืวดัได้ 

(3)  บอกวธีิวดัและวธีิใช้เคร่ืองมือวดัได้อย่างถูกต้อง  

(4)  ท าการวดัความกว้าง ความยาว ความสูง อุณหภูมนิ า้หนัก และอืน่ๆ ได้ถูกต้อง 

(5)  ระบุหน่วยของตวัเลขทีไ่ด้จากการวดัได้ 

2.  ทักษะการวัด (Measuring) 



3.  ทักษะการจ าแนกประเภท (Classifying) 

ทักษะการจ าแนกประเภท (Classifying)  
หมายถึง  การแบ่งพวกหรือเรียงล าดบัวัตถุ  
หรือส่ิงทีม่อียู่ในปรากฏการณ์ โดยมเีกณฑ์   
และเกณฑ์ดงักล่าวอาจใช้ความเหมอืน  

หรือความแตกต่าง หรือความสัมพนัธ์อย่างใด
อย่างหน่ึงกไ็ด้ 



3.  ทักษะการจ าแนกประเภท (Classifying) 

เกณฑ์ : 
ส่ิงมีชีวติ - ส่ิงไม่มีชีวติ 

ส่ิงมชีีวติ ส่ิงไม่มชีีวติ 



ผู้มทีกัษะการจ าแนกประเภทมลีกัษณะต่อไปนี ้

3.  ทักษะการจ าแนกประเภท (Classifying) 

(1)  เรียงล าดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่างๆ 
จากเกณฑ์ทีผู้่อืน่ก าหนดให้ 

(2)  เรียงล าดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่างๆ 
โดยใช้เกณฑ์ของตนเองได้ 

(3)  บอกเกณฑ์ทีผู้่อืน่ใช้เรียงล าดบั
หรือแบ่งพวกได้ 



4.  ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา  
     (Spsce/space relationships and space/time relationships) 

         ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส 
และสเปสกบัเวลา  เป็นความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ 
ระหว่างต าแหน่งท่ีอยู่ของวตัถุหน่ึงกบัอกีวตัถุหน่ึง  และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปลีย่นต าแหน่งที่อยู่ของวตัถุกบัเวลา 
              สเปสของวตัถุ  หมายถึง ที่ว่างที่วตัถุน้ันครอบครองอยู่   
ซ่ึงจะมีรูปร่างลกัษณะเหมือนกบัวตัถุน้ัน     โดยทั่วไปแล้ว 
สเปสของวตัถุจะมี  3  มิติ  คอื  ความกว้าง  ความยาว  ความสูง 



4.  ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา  
     (Spsce/space relationships and space/time relationships) 

ถ้านักเรียนส่องกระจกเงา 
หรือมองลงไปในน า้ 

จะมองเห็นภาพเป็นอย่างไร 

ภาพที่เกดิขึน้เป็นภาพเสมือนครับ  
ภาพที่ได้จะกลับด้านกนั 
จากขวาเป็นซ้ายของตัวเรา 



ผู้มีทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา  
มีลกัษณะต่อไปนี ้
 

(1)  ช้ีบ่งรูป 2 มติ ิ และวตัถุ 3 มิต ิ ที่ก าหนดให้ 
(2)  วาดรูป 2 มติ ิ จากรูปวตัถุหรือรูป 3 มิต ิ ทีก่ าหนดให้ 
(3)  บอกช่ือของรูปและรูปทรงเรขาคณิตได้ 
(4)  บอกความสัมพนัธ์ระหว่าง  2  มิต ิ 3  มิต ิได้   
       เช่น  เมือ่เห็นเงาของวตัถุสามารถบอกรูปทรงของวัตถุได้ 
(5)  บอกต าแหน่งหรือทศิของวัตถุได้ 

4.  ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา  
     (Spsce/space relationships and space/time relationships) 



(6)  บอกได้ว่าวตัถุหน่ึงอยู่ต าแหน่งหรือทศิทางใดของอกีวัตถุหน่ึง 

(7)  บอกความสัมพนัธ์ของส่ิงทีอ่ยู่หน้ากระจก และภาพทีป่รากฏ 

       ในกระจกเงาว่าเป็นซ้ายหรือขวาของกนัและกนัได้ 

(8)  บอกความสัมพนัธ์ระหว่างการเปลีย่นแปลงต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุกบัเวลาได้ 

(9)  บอกความสัมพนัธ์ระหว่างการเปลีย่นแปลงขนาดหรือปริมาณของส่ิงต่างๆ กบัเวลาได้ 

4.  ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา  
     (Spsce/space relationships and space/time relationships) 



5. ทักษะการค านวณ (Using numbers) 

       ทกัษะการค านวณ (Using numbers)  
เป็นความสามารถในการนับจ านวนของวตัถุ  
และการน าตัวเลขทีแ่สดงจ านวนทีไ่ด้ 
มาคดิค านวณ  โดยการบวก  ลบ  คูณ  หาร   
หรือหาค่า 



5. ทักษะการค านวณ (Using numbers) 

งง !! 9
12


 ดูเฉลยดกีว่า 

>_<        วธีิท า 
 

 
X   =   9  12 
 X = 108     # 

9
12




Wow !! OK !! 
เข้าใจแล้วครับ 



5. ทักษะการค านวณ (Using numbers) 

ผู้มทีกัษะการค านวณมลีกัษณะต่อไปนี ้
 

(1)  การนับ  ไดแ้ก่ 
 -  นบัจ านวนส่ิงของไดถ้กูตอ้ง 
 -  ใชต้วัเลขแสดงจ านวนไดถ้กูตอ้ง 
 -  ตดัสินวา่ส่ิงของในแต่ละกลุ่มมีจ านวนเท่ากนัและแตกต่างกนั 



(2)  การค านวณ (บวก ลบ คูณ หาร)  ไดแ้ก่ 
 -  บอกวิธีการค านวณได ้
 -  คิดค านวณไดถ้กูตอ้ง 
 -  แสดงวิธีการคิดค านวณได ้
 

(3)  การหาค่าเฉลีย่  ไดแ้ก่ 
 -  บอกวธีิการหาค่าเฉล่ีย 
 -  หาค่าเฉล่ีย 
 -  แสดงการหาค่าเฉล่ีย 

5. ทักษะการค านวณ (Using numbers) 



6. ทกัษะในการจัดกระท าและการส่ือความหมายข้อมูล    
    (Oroanizing data and communication)  

ทักษะในการจดักระท าและการส่ือความหมายข้อมูล 
(Oroanizing data and communication)   

หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวดั  
การทดลอง และจากแหล่งอืน่ๆ มาจัดกระท าเสียใหม่   
โดยรวบรวมเรียงล าดบั จัดกลุ่ม แยกประเภทหรือ

ค านวณหาค่าใหม่  โดยอาจน าเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ 
แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ และเขียนบรรยาย เป็นต้น 



6. ทกัษะในการจัดกระท าและการส่ือความหมายข้อมูล    
    (Oroanizing data and communication)  

เป็นการน าเสนอข้อมูล
ที่เข้าใจได้ง่ายดนีะ ผมคดิว่าการน าเสนอ

ข้อมูลด้วยกราฟน้ัน
เข้าใจง่ายกว่าครับ 



ผู้มทีักษะในการจดักระท าและการส่ือความหมายข้อมูล มลีกัษณะต่อไปนี ้
     (1)  เลอืกรูปแบบที่จะใช้ในการน าเสนอข้อมูลได้เหมาะสม 
     (2)  บอกเหตุผลในการเลอืกรูปแบบที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลได้ 
     (3)  ออกแบบการน าเสนอข้อมูลได้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจดขีึน้ได้ 
     (4)  เปลีย่นแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจดขีึน้ได้ 
     (5)  บรรยายลกัษณะของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ด้วยความถี่เหมาะสมกะทัดรัดจนส่ือความหมาย 
ให้ผู้อืน่เข้าใจได้ 
     (6)  บรรยายหรือวาดแผนผงัแสดงต าแหน่งของสภาพ จนส่ือความหมายให้ผู้อืน่เข้าใจได้ 

6. ทกัษะในการจัดกระท าและการส่ือความหมายข้อมูล    
    (Oroanizing data and communication)  



7. ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)  

ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)  
หมายถึง การน าเสนอ อธิบาย หรือข้อสรุป  
การเพิม่ความคดิเห็นให้กบัข้อมูลทีไ่ด้ 

จากการสังเกตอย่างมเีหตุผล   
โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดมิมาช่วย 



7. ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)  

หนูว่าแก้วนี ้
ต้องเป็นน า้ล าใยแน่เลยค่ะ 

ผมคดิว่าน า้สีขาวๆ  
ในจานใบนีต้้องเป็นนม

แน่ๆ เลยครับ 



7. ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)  

ผู้มทีกัษะการลงความเห็นจากข้อมูลมีลกัษณะต่อไปนี ้

เพิม่ความคดิเห็นให้กบัข้อมูล 
ทีไ่ด้จากการสังเกตอย่างมเีหตุผล   

โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดมิมาช่วย 



8. ทักษะการพยากรณ์ (Predication)  

ทกัษะการพยากรณ์ (Predication)   
หมายถึง การคาดคะเนผลลพัธ์ ค าตอบล่วงหน้า 

ก่อนท าการทดลอง  โดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกต 
ปรากฏการณ์ทีเ่กดิซ ้า หลกัการ กฎ  

หรือทฤษฏีทีม่อียู่แล้วมาช่วยในการพจิารณา 



8. ทักษะการพยากรณ์ (Predication)  

เมฆเยอะอย่างนี ้
เดีย๋วฝนตกแน่ๆ เลย 



8. ทักษะการพยากรณ์ (Predication)  

ผู้มทีกัษะการพยากรณ์มีลกัษณะต่อไปนี ้
 
     (1)  การพยากรณ์ทัว่ไป เป็นการท านายผลทีจ่ะเกดิขึน้จากข้อมูล 
           ทีเ่ป็นหลกัการ กฎ หรือทฤษฏีทีม่อียู่ได้ 
 
     (2)  การพยากรณ์จากข้อมูลเชิงปริมาณ  ได้แก่ 
 -  ท านายผลทีเ่กดิภายในขอบเขตของข้อมูลเชิงปริมาณทีม่ีอยู่ได้ 
 -  ท านายผลทีเ่กดิขึน้นอกขอบเขตของข้อมูลเชิงปริมาณทีม่ีอยู่ได้ 



9.  ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulation hypothesis) 

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน  
(Formulation hypothesis)   

หมายถึง การคดิหรือก าหนดค าตอบไว้ล่วงหน้า
ก่อนท าการทดลอง  โดยอาศัยการสังเกต  
ความรู้ และประสบการณ์เดมิเป็นพืน้ฐาน 



9.  ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulation hypothesis) 

ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ 

เมลด็ถัว่ 

ต้นถัว่ 

ปัญหา :  การเติบโตท่ีแตกต่างกนัของตน้ถัว่ เม่ือใส่ปุ๋ยเคมี - ชีวภาพ 
สมมติฐาน :  ถา้ปุ๋ยชีวภาพมีแร่ธาตุมากกวา่ปุ๋ยเคมี จะท าใหต้น้ถัว่ท่ีใชปุ๋้ยชีวภาพเติบโตดีกวา่ 

ปัญหา :  การเติบโตของตน้ถัว่ ในท่ีท่ีมีแสงแดดต่างกนั 
สมมติฐาน :  ถา้มีแสงสวา่งต่างกนั ดงันั้น ตน้ถัว่กจ็ะเจริญเติบโตต่างกนั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีทกัษะการตั้งสมมตฐิานมีลกัษณะต่อไปนี ้

ตั้งสมมตฐิานหรือก าหนดค าตอบที่คดิไว้ล่วงหน้านี ้  
มักกล่าวไว้เป็นข้อความที่มบีอกความสัมพนัธ์ 

ระหว่างตวัแปรต้น (ตัวแปรอสิระ)  กบัตัวแปรตาม   
ใช้วธีิหน่ึงที่อาจจะใช้พจิารณาว่าข้อความใดเป็นสมมติฐาน  

สมมตฐิานทีต่ั้งไว้อาจถูกหรือผดิกไ็ด้   
ซ่ึงทราบได้ภายหลงัการทดลอง 

 โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ และประสบการณ์ 

9.  ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulation hypothesis) 



10. ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ  
      (Defining operationally)  

ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  
(Defining operationally)   

หมายถึง การก าหนดความหมายและขอบเขต 
ของตวัแปรต่าง ๆ  ทีอ่ยู่ในสมมตฐิานทีต้่องการทดลอง 

ให้เข้าใจตรงกนั 



10. ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ  
      (Defining operationally)  

การเจริญเติบโตของต้นพชื  
หมายถึง การท่ีตน้พืชมีความสูงเพิ่มข้ึน 
ขนาดเพิ่มข้ึน และจ านวนใบเพิ่มข้ึน 



10. ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ  
      (Defining operationally)  

ผู้มทีกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการมีลกัษณะต่อไปนี ้

ก าหนดความหมายและ 
ขอบเขตของค าหรือตัวแปรต่าง ๆ 

ให้สังเกตได้และวัดได้ 



ทกัษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
(Identifying and controlling)   

หมายถึง การช้ีบ่งตวัแปรต้น ตัวแปรตาม  
และตวัแปรทีต้่องควบคุมในการตั้งสมมตฐิานหน่ึง 

11. ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร   
      (Identifying and controlling)  



11. ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร   
      (Identifying and controlling)  

ค าทีค่วรทราบเกีย่วกบัการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
 

ตวัแปรต้น  คอื ส่ิงที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกดิผลต่างๆ  หรือส่ิงที่เราต้องการทดลองดูว่า 
     เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกดิผลเช่นน้ันจริงหรือไม่ 
ตวัแปรตาม  คอื ส่ิงที่เป็นผลเน่ืองมาจากตัวแปรต้น เม่ือตัวแปรต้นหรือส่ิงที่เป็นสาเหตุ 
     เปลีย่นไป  ตัวแปรตามจะเปลีย่นไปด้วย 
ตวัแปรควบคุม  คอื ส่ิงอืน่ๆ นอกเหนือจากตวัแปรต้นทีม่ีต่อการทดลองด้วย   
     ซ่ึงจะต้องควบคุมให้เหมอืนๆ กนั  มเิช่นน้ันอาจท าให้ผลการทดลองคลาดเคลือ่น 



11. ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร   
      (Identifying and controlling)  

ตัวแปรต้น : ชนิดของดิน 
ตัวแปรตาม : การเจริญเตบิโตของต้นไม้ 
ตวัแปรควบคุม : ปริมาณน า้, ปริมาณปุ๋ย 

จากปัญหา: ดนิต่างกนัการเจริญเตบิโตของต้นพชืจะต่างกนัหรือไม่ 
สมมตฐิาน: ดนิต่างชนิดกนั  ดงัน้ัน การเจริญเตบิโตของต้นพชืจะต่างกนั 

ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย 



11. ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร   
      (Identifying and controlling)  

ผู้มทีกัษะการก าหนดและควบคุมตัวแปรมลีกัษณะต่อไปนี ้

ช้ีบ่งและก าหนด  
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม  
และตวัแปรควบคุมได้ 



12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) 

ทักษะการทดลอง (Experimenting)  
หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพือ่หาค าตอบ

จากสมมตฐิานที่ตั้งไว้  ประกอบด้วย การ
ออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง 

การบันทึกผลการทดลอง 



12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) 

2. ปฏิบัตอิย่างถูกต้อง 

1. ออกแบบการทดลอง 

3. บันทึกผลการทดลอง 
ได้คล่องแคล่วและถูกต้อง 



12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) 

ผู้มทีกัษะการทดลองมลีกัษณะต่อไปนี ้
     (1)  ออกแบบการทดลองโดย 
 -  ก าหนดวธีิการทดลองไดถ้กูตอ้ง และเหมาะสม  โดยค านึงถึง 
                   ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม  และตวัแปรควบคุม 
 -  ระบุอุปกรณ์ และ/หรือ สารเคมี  ซ่ึงจะตอ้งใชใ้นการทดลองได ้
     (2)  ปฏิบัตกิารทดลองและใช้ในการทดลองและใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องเหมาะสม 
     (3)  บันทกึผลการทดลองได้คล่องแคล่วและถูกต้อง 



การตคีวามหมายข้อมูล   
หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายลกัษณะ

และสมบัตข้ิอมูลทีม่อียู่ 
การลงข้อสรุป   

หมายถึง การสรุปความสัมพนัธ์ของข้อมูลทั้งหมด 
ทีไ่ด้จากการทดลองหรือทีม่อียู่ 

13. ทกัษะการตคีวามหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป  
      (Interpreting data and making conclusion) 



13. ทกัษะการตคีวามหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป  
      (Interpreting data and making conclusion) 

ฉันปลูกดอกไม้ใน
ที่ทีม่แีสงแดด 

ฉันปลูกดอกไม้ในทีท่ี่
มแีสงแดดเลก็น้อย 

ฉันปลูกดอกไม้ 
ในทีม่ดื 

ถ้าปลูกดอกไม้ในทีท่ีม่แีสงสว่างต่างกนั 
ดงัน้ัน การเจริญเตบิโตของดอกไม้ต่างกนั 



13. ทกัษะการตคีวามหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป  
      (Interpreting data and making conclusion) 

ผู้มทีกัษะการตคีวามหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปมีลกัษณะต่อไปนี ้
 (1)  แปลความหมาย หรือบรรยายลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ด ้
 (2)  บอกความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ด ้



มเีหตุผล 

ความอยากรู้อยากเห็น 

มีใจกว้างยอมรับฟัง
ความคิดเห็นและ
เหตุผลของผู้อืน่ 

มีความซ่ือสัตย์ 
และใจเป็นกลาง 

มีความพยายามใน
การศึกษาหาความรู้ 

มีความคิดรอบคอบ
ก่อนตดัสินใจ 

เจตคตทิางวทิยาศาสตร์  
(Scientific Attitude)  



เจตคตทิางวทิยาศาสตร์ (Scientific Attitude) 
  เจตคติทางวิทยาศาสตร์  คือ ความคิดเห็น ท่าท ี
หรือพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา  ขึ้นอยู่กับความรู้ 
ประสบการณ์ หรือความรู้สึกของแต่ละบุคคล  ที่มีหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นรากฐาน ก่อให้เกิดพฤติกรรมและ
ลกัษณะนิสัยที่เป็นวทิยาศาสตร์  



ผู้ทีม่เีจตคตทิางวทิยาศาสตร์ มลีกัษณะดงันี ้ คอื 

มเีหตุผล 

ความอยากรู้อยากเห็น 

มีใจกว้างยอมรับฟังความ
คดิเห็นและเหตุผลของผู้อืน่ 

มีความซ่ือสัตย์ 
และใจเป็นกลาง 

มีความพยายามในการ 
ศึกษาหาความรู้ 

มีความคิดรอบคอบ 
ก่อนตดัสินใจ 



ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

กบัทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  



วธีิการทางวทิยาศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดงัต่อไปนี ้

วธีิการทางวทิยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

(1)  ขั้นก าหนดปัญหา -  ทกัษะการสงัเกต 

(2)  ขั้นตั้งสมมติฐาน -  ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 

(3)  ขั้นตรวจสอบสมมติฐาน 
  (การรวบรวมขอ้มูล) 

-  ทกัษะการทดลอง 
-  ทกัษะการก าหนดปัญหา 
-  ทกัษะการวดั 
-  ทกัษะการค านวณ 
-  ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 
-  ทกัษะการท าและส่ือความหมายขอ้มูล 

(4)  ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูล -  ทกัษะการค านวณ 
-  ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สเปส/สเปส (มิติ/มิติ)  และสเปส/เวลา 
(มิติ/เวลา) 

(5)  ขั้นสรุปผล -  ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและการ
ลงขอ้สรุป 
-  ทกัษะการพยากรณ์ 
-  ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล 



ต้องการออกจากบทเรียน 

ใช่ ไม่ใช่ หรือ . 




