
เรียนรู้วทิยาศาสตรอ์ยา่งไร



วิวฒันาการของความรูท้างวทิยาศาสตร ์

1.5 ล้านปกีอ่นพทุธศกัราช
มนุษยย์คุโบราณรูจ้กัการใชไ้ฟ

1500 ปีก่อนพทุธศกัราชลอ้เกวยีน
ถูกใชง้านกบัรถลากของ

พ.ศ.1336 ชาวจีน
เริ่มผลติกระดาษมาใชง้าน

พ.ศ.1563เริ่มมีการใช้
หน้าไม้เป็นอาวุธ



วิวฒันาการของความรูท้างวทิยาศาสตร(์ต่อ)

พ.ศ.2513 กาลิเลโอส ารวจพบดวง
จันทร์ของดาวพฤหสั  สนับสนนุว่า
โลกไมไ่ดเ้ปน็ศนูยก์ลางของจกัรวาล 
เพราะโลกโคจรรอบดวงอาทติย์

พ.ศ.2209 ไอแซคนิวตัน เผยแพร่
ผลงานเก่ียวกับกฎแรงโน้มถ่วง

พ.ศ.2351 จอห์น  ดาลตัน 
เสนอทฤษฎีอะตอม



วิวฒันาการของความรูท้างวทิยาศาสตร(์ต่อ)

พ.ศ.2376 ก าเนิดเครือ่งโทรเลข
พ.ศ.2402 ชารล์  ดารว์นิ
เผยแพรท่ฤษฎีววิัฒนาการ พ.ศ.2419 ก าเนิดโทรศพัท์ พ.ศ.2446 พี่น้องตระกลูไรท ์ ประสบ

ความส าเรจ็ในการสรา้งเครื่องบนิ



วิวฒันาการของความรูท้างวทิยาศาสตร(์ต่อ)

พ.ศ.2550 ก าเนิดสมารท์โฟน
แบบจอสัมผัส

พ.ศ.2512 นาซาสง่ยานอพอลโล
ไปเยือนดวงจนัทร ์ โดยมนษุยค์นแรก
ที่เหยียบดวงจนัทรค์อื  นีล  อาร์มสตรอง

พ.ศ.2533
ก าเนิดเวริล์ ไวด์ เว็บ

พ.ศ.2539 แกะดอลลี
เกิดจากการโคลนตวัแรก
ของโลก



ความส าคญัของวิทยาศาสตร์

ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคาในอดีต

คนไทยเชื่อว่าระหว่างเกิดจันทรุปราคา มียักษ์ชื่อราหูก าลังอมดวงจันทร์  สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่น่ากลัวอย่างยิ่งส าหรบัมนุษย์ในสมัยโบราณ โดยเฉพาะสุริยุปราคาเต็มดวงเพราะคนในสมัยนั้น 
ยังไม่เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดสุริยุปราคาที่แท้จริง การได้เห็นท้องฟ้ามืดมิดไปชั่วขณะทั้งๆ ที่เมื่อครู่
ท้องฟ้ายังสว่างอยู่ ต่างก็เกิดความเกรงกลัวคิดว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้าหรือเทพยดาเบื้องบน



ความเชื่อแบบนี้ด าเนินมาเป็นเวลานานนับร้อยๆ ปีจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ได้ท าการค้นคว้าและศึกษาถึง
การเกิดปรากฏการณ์นี้ และได้อธิบายให้เห็นว่าสุริยุปราคาและจันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ตามปรกติ และมนุษย์สามารถค านวณได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาเมื่อใด ที่ไหน และ
กินเวลานานเพียงใด



ความหมายของวิทยาศาสตร์

ค าว่า “Science” ที่มีมาจากค าว่า Sientea ในภาษาลาติน แปลว่า ความรู้ (Knowledge)

วิทยาศาสตร์  หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการแสวงหาความรู ้ความจริงจากธรรมชาติแย่างมรีะบบเพื่อ
อธิบายและท าความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยการสังเกต ทดลอง การวิเคราะห์อย่างมี 
เหตุผล มีจิตวิทยาศาสตร์หรอืเจตคติวทิยาศาสตรม์ีการใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้



ความส าคญัของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร ์มีบทบาทส าคัญอยา่งยิง่ในการด ารงคช์วีติของมนุษย ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เป็น
กระบวนการส าคญัทีจ่ะท าให้เกดิการพฒันาวธิคีดิ ทั้งความคดิเป็นเหตเุป็นผล คิดสรา้งสรรค์ คิดวเิคราะห์
วิจารณ ์มีทักษะ

ที่ส าคญัในการคน้ควา้ความรู ้มีความสามารถในการแกป้ัญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยใช้
ข้อมูลทีห่ลากหลายและมีประจกัษพ์ยานตรวจสอบได ้ ความรูท้างวทิยาศาสตรช์ว่ยให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกบัธรรมชาตแิละเทคโนโลยทีีม่นษุยส์รา้งขึน้  รวมถงึการน าความรูไ้ปใชอ้ยา่งสรา้งสรรค ์มีเหตุผล มี
คุณธรรม นอกจากนั้นยงัชว่ยใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบั การใชป้ระโยชน์ การดแูลรกัษา 
ตลอดจนการพฒันาสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งสมดลุ และยั่งยนื



ตวัอย่างสิง่ที่อาศยัความรูท้างวิทยาศาสตร ์



-ค.ศ. 1584 ตั้งกฎเพนดูลมั หรือกฎการแกวง่ของนาฬิกาลกูตุ้ม
-ค.ศ. 1585 ตีพิมพห์นงัสอิชือ่วา่ Kydrostatic Balance และ Centre 
of Gravity
-ค.ศ. 1591พสิจูนท์ฤษฎขีองอาริสโตเตลิทีว่า่วตัถทุีม่นี้ าหนกัเบาผดิ อันที่
จริงวัตถจุะตกพืน้พรอ้มกนัเสมอ
-พัฒนากลอ้งโทรทรรศนใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้และสามารถสอ่งดดูาว
บนจักรวาลได้
-พบลกัษณะพืน้ผวิของดวงจนัทร์
-พบวา่มดีาวหลายประเภท ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกนัไดแ้ก ่ดาวเคราะห ์
และดาวฤทษ์
-พบทางชา้งเผอืก (Milky Way)
-พบบรวิารของดาวพฤหสับด ีว่ามีมากถึง 4 ดวง
-พบวงแหวนของดาวเสาร ์ซึ่งปรากฎวา่มสีถีงึ 3 สี
-พบวา่พืน้ผวิของดาวศกุรม์ลีกัษณะคลา้ยกบัดวงจนัทร์
-พบจดุดับบนดวงอาทติย์(Sun spot)
-พบดาวหาง 3 ดวง

Lorem ipsum 
tempus

เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์   
ค.ศ. 1564 ที่เมืองปซิา 
ประเทศอิตาลี
-เสียชีวิตเมื่อ วันที่ 8 
มกราคม ค.ศ. 1564 ที่เมือง 
ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

กระบวนการท างานของ กาลิเลโอ เริ่มต้นจากการสงัเกต
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-

Lorem ipsum 
tempus

กระบวนการท างานของ ซี สเปนเซอร์ เริ่มตน้จากการสงัเกต

12

ค้นพบโดย เพอร์ซี สเปนเซอร์ (Percy Spencer) 
ซึ่งท างานที่บรษิทัเรธอีอน (Raytheon) ในขณะ
ก าลังสร้าง แมกนตีรอนส าหรบัใชใ้นระบบเรดาห์
วันหนึง่ในขณะทีเ่ขาก าลังท างานอยูก่ับเรดาหท์ี่
ก าลังท างานอยู ่เขาไดส้ังเกตเหน็แท่งชอ็กโกแลต 
ในกระเปา๋เสื้อของเขาละลาย อาหารชนดิแรกที่อบ
โดยตู้อบไมโครเวฟ คือ ข้าวโพดคัว่ และ ชนิดที่สอง
คือ ไข่ ซึ่งเกิดระเบดิขึน้ในขณะท าการทดลองอบ

แนวความคดิในการ
ใช้ คลื่นไมโครเวฟ 
ในการใหค้วามรอ้น
แก่อาหาร 



-

Lorem ipsum tempus

กระบวนการท างานของ ศาสตราจารย ์ดร. พมิพใ์จ ใจเยน็ เริ่มตน้จากการสงัเกต

13

ศาสตราจารย ์ดร.พมิพใ์จ ใจเย็น
(เกิด 25 ธันวาคม พ.ศ. 2513) เป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่น
ใหม่ สาขาชีวเคมี ประจ าปี พ.ศ. 2548 และ
รางวัล [1] ประจ าปี พ.ศ. 2546 จากผลงานการ
วิจัยศึกษากลไกการท างานของเอ็นไซม์ เพื่อก าจัด
สารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม

ศ.ดร. พิมพ์ใจ สนใจศึกษาความรู้
พื้นฐานในด้านกลไกการ
เกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์
โดยเฉพาะเอนไซมใ์นกลุ่มท่ีมี
สารประกอบประเภทวิตามินบี
สอง (Flavin) เป็นตัวช่วยในการ
เร่งปฏิกิริยา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%88_%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


กระบวนการท างานของนกัวิทยาศาสตร์



ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์



ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์มีทั้งหมด 13 ทักษะ



ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน 8 ทักษะ



1. ทักษะการสงัเกต (OBSERVATION) 

การสงัเกต หมายถงึ การใช้ประสาทสมัผสั
อย่างใดอยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่งรวมกนั 
ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผวิกาย เข้าไป
สัมผสัโดยตรงกับวัตถหุรือเหตุการณ ์โดยมี
จุดประสงคท์ี่จะหาขอ้มลูซึง่เป็น
รายละเอยีดของสิง่นัน้ ๆ โดยไม่ใสค่วาม
คิดเหน็ของผูส้งัเกตลงไป



การสังเกตเชิงการเปลี่ยนแปลง
หมายถึง การสังเกตวัตถุหรือสถานการณ์ใน
ขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น เอาวัตถุแช่ใน
น้ าหรือให้ความร้อน เพื่อสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน และต้องบอกเงื่อนไขที่ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย เช่น เมื่อแช่น้ าที่
อุณหภูมิเท่าใด หรือ เมื่อใส่ภาชนะที่มีรูปร่าง
เป็นอย่างไร

ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตโดยอ้างอิงหน่วยการวัด เช่น 

- วัตถุชิ้นน้ีหนักประมาณ 10 กรัม 
- ดินสอแท่งน้ียาวกว่าดินสอแท่งน้ัน
- คาดคะเนด้วยกายสัมผัสว่า น้ าในแก้วน้ีมี

อุณหภูมิ ประมาณ 40 OC 

การสงัเกตเชงิคณุภาพ
เป็นการสงัเกตลกัษณะตา่ง ๆโดยใช้
ประสารทสมัผสัทัง้ 5
เช่น - ปากกาสเีขยีว ( ตา )

- ดอกไมช้นดินี้กลิน่ฉุน ( จมูก )
- สบู่เมือ่จบัแลว้ลืน่ ( ผิวกาย )

ประเภทของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต
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2. ทักษะการวัด( MEASUREMENT)

การวัด (Measuring) หมายถงึ การใชเ้ครือ่งมอืส าหรบัการวดั
ข้อมูลในเชงิปรมิาณของสิ่งตา่งๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเปน็ตวัเลขใน
หน่วยการวดัทีถู่กตอ้ง แม่นย าได ้ทั้งนี้ การใชเ้ครือ่งมือจ าเปน็ตอ้ง
เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกับสิง่ทีต่อ้งการวดั รวมถงึเข้าใจวธิกีารวดั 
และแสดงขัน้ตอนการวดัไดอ้ย่างถกูตอ้ง

ความสามารถที่แสดงการเกดิทักษะ
– สามารถเลือกใชเ้ครือ่งมอืไดเ้หมาะสมกบัสิ่งที่วดัได้
– สามารถบอกเหตผุลในการเลือกเครือ่งมอืวดัได้
– สามารถบอกวธิกีาร ขั้นตอน และวธิใีชเ้ครือ่งมอืไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
– สามารถท าการวดั รวมถึงระบหุนว่ยของตวัเลขไดอ้ย่างถกูตอ้ง



หน่วยระบบเอสไอ SYSTEM INTERNATIONAL OF UNITS 

หน่วย
หน่วยที่ใช้ช่ือเต็ม สัญลักษณ์หรือตัวย่อ

ระบบเอสไอ ระบบเมตริก ระบบเอสไอ ระบบเมตริก
มวล กิโลกรัม กรัม kg g

ความยาว เมตร เซนติเมตร m cm
เวลา วินาที วินาที s s

ปริมาตร ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์
เซนติเมตร

m3 cm3

อุณหภูมิ เคลวิน เซลเซียส K 0c



3. ทักษะการค านวณ (USING NUMBERS) 

การค านวณ หมายถึง การนับจ านวนของวัตถุ และการน า
ตัวเลขที่ได้จากนับ และตัวเลขจากการวัดมาค านวณด้วย
สูตรคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร 
เป็นต้น 

โดยการเกิดทักษะการค านวณจะแสดงออกจากการนับที่
ถูกต้อง ส่วนการค านวณจะแสดงออกจากการเลือกสูตร
คณิตศาสตร์ การแสดงวิธีค านวณ และการค านวณที่ถูกต้อง 
แม่นย า



4. ทักษะการจ าแนกประเภท (CLASSIFYING)

การจ าแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การ
เรียงล าดับ และการแบ่งกลุ่มวัตถุหรือรายละเอียดข้อมูล
ด้วยเกณฑ์ความแตกต่างหรือความสัมพนัธ์ใดๆอย่างใด
อย่างหน่ึง

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ
– สามารถเรียงล าดับ และแบ่งกลุ่มของวัตถุ โดยใช้
เกณฑ์ใดได้อย่างถูกต้อง
– สามารถอธิบายเกณฑ์ในเรียงล าดับหรือแบ่งกลุ่มได้



5. ทักษะการหาความสัมพนัธร์ะหวา่งสเปสกับสเปส และสเปสกบัเวลา (USING SPACE/TIME RELATIONSHIPS)

 สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุน้ันครองอยู่ ซึ่งอาจมีรูปร่างเหมือนกันหรือแตกต่างกับ
วัตถุน้ัน โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธ์
ระหว่างต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุหน่ึงกับวัตถุหน่ึง

 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุกับเวลา ได้แก่ ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งของวัตถุกับช่วงเวลา หรือความสัมพันธ์ของสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับช่วงเวลา

 ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ
– สามารถอธิบายลักษณะของวัตถุ 2 มิติ และวัตถุ 3 มิติ ได้
– สามารถวาดรูป 2 มิติ จากวัตถุหรือรูป 3 มิติ ที่ก าหนดให้ได้
– สามารถอธิบายรูปทรงทางเราขาคณิตของวัตถุได้
– สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ 2 มิติ กับ 3 มิติได้ เช่น ต าแหน่งหรือทิศของวัตถุ 
และต าแหน่งหรือทิศของวัตถุต่ออีกวัตถุ
– สามารถบอกความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของวัตถุกับเวลาได้
– สามารถบอกความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงขนาด ปริมาณของวัตถุกับเวลาได้



6. ทักษะการจัดกระท า และสื่อความหมายขอ้มลู (COMMUNICATION)

 การจัดกระท า และสื่อความหมายข้อมูล (Communication) หมายถึง การน า
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และการวัด มาจัดกระท าให้มีความหมาย โดยการหา
ความถี่ การเรียงล าดับ การจัดกลุ่ม การค านวณค่า เพื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจความหมายได้
ดีขึ้น ผ่านการเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ วงจร เขียนหรือบรรยาย เป็นต้น

 ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ
– สามารถเลือกรูปแบบ และอธิบายการเลือกรูปแบบในการเสนอข้อมูลที่เหมาะสม
ได้
– สามารถออกแบบ และประยุกต์การเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจได้ง่าย
– สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
– สามารถบรรยายลักษณะของวัตถุด้วยข้อความที่เหมาะสม กะทัดรัด และสื่อ
ความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย



7. ทักษะการจดักระท า และสือ่ความหมายข้อมลู (COMMUNICATION)



ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (INFERRING)

การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง การ
เพิ่มความคิดเห็นของตนต่อข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
อย่างมีเหตุผลจากพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ที่มี

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถ
อธิบายหรือสรุปจากประเด็นของการเพิ่มความคิดเห็น
ของตนต่อข้อมูลที่ได้มา



การพยากรณ ์(PREDICTING)

การพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การท านายหรือ
การคาดคะเนค าตอบ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตหรือการท าซ้ า ผ่านกระบวนการแปรความหาย
ของข้อมูลจากสัมพันธ์ภายใต้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถ
ท านายผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อมูลบนพื้นฐาน
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่ ทั้งภายในขอบเขต
ของข้อมูล และภายนอกขอบเขตของข้อมูลในเชิง
ปริมาณได้



ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้สงู 5 ทักษะ



การตั้งสมมติฐาน (FORMULATING HYPOTHESES)

การตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) หมายถึง การตั้ง
ค าถามหรือคิดค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองเพื่ออธิบายหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรโดย
สมมติฐานสร้างขึ้นจะอาศัยการสังเกต ความรู้ และประสบการณ์
ภายใต้หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่สามารถอธิบายค าตอบได้

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ
– สามารถตั้งค าถามหรือคิดหาค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองได้
– สามารถตั้งค าถามหรือคิดหาค าตอบล่วงหน้าจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆได้



การตั้งสมมตฐิาน (FORMULATING HYPOTHESES)



การก าหนดนยิามเชงิปฏิบตัิการ (DEFINING OPERATIONALLY)

การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining 
operationally) หมายถึง การก าหนด และอธิบาย
ความหมาย และขอบเขตของค าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาหรือการทดลองเพือ่ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างบุคคล

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถอธิบาย
ความหมาย และขอบเขตของค าหรือตัวแปรต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการทดลองได้





การก าหนด และควบคมุตัวแปร (IDENTIFYING AND CONTROLLING VARIABLES)

 การก าหนด และควบคุมตัวแปร หมายถึง การชี้บ่งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัว
แปรที่ต้องควบคุมในสมมุติฐานหน่ึง การควบคุมตัวแปรน้ันเป็นการควบคุมสิ่งอ่ืนๆ
นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่จะท าให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนถ้าหากว่าไม่ควบคุม
ให้เหมือนกัน

 ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผลหรือสิ่งที่ต้องการทดลองเพื่อให้ทราบ
ว่าเป็นสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นหรือไม่

 ตัวแปรตาม คือ ผลที่เกิดจากการกระท าของตัวแปรต้นในการทดลอง

 ตัวแปรควบคุม คือ ปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่อาจมผีลมีต่อการ
ทดลองที่ต้องควบคุมให้เหมือนกันหรือคงที่ขณะการทดลอง

 ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถก าหนด และอธิบายตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมในการทดลองได้





การทดลอง (EXPERIMENTING)

 การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติ และท าซ้ าในขั้นตอนเพื่อหาค าตอบจาก
สมมติฐาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนการทดลองจริงๆ

เพื่อก าหนดวิธีการ และขั้นตอนการทดลองที่สามารถด าเนินการได้จริง รวมถึงวิธีการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนขณะท าการทดลองเพื่อให้การทดลองสามารถ
ด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี
2. การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การปฏิบัติการทดลองจริง
3. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งอาจ

เป็นผลจากการสังเกต การวัดและอื่น ๆ

 ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ
– สามารถออกแบบการทดลอง และก าหนดวิธี ข้ันตอนการทดลองได้ถูกต้อง และ
เหมาะสมได้
– สามารถระบุ และเลือกใช้อุปกรณ์ในการทดลองอย่างเหมาะสม
– สามารถปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
– สามารถบันทึกผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง



ทักษะการตีความหมายข้อมลู และการลงขอ้สรปุ (INTERPRETING DATA AND CONCLUSION)

 การตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล (Interpreting data and conclusion) 
หมายถึง การแปรความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ การ
ตีความหมายข้อมูลในบางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการ
ค านวณ

 การลงข้อมูล หมายถึง การวิเคราะห์ และการสรุปผลความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุป
ประเด็นส าคัญของข้อมูลที่ได้จากการทดลองหรือศึกษา

 ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ
– สามารถในการวิเคราะห์ และสรุปประเด็นส าคัญ รวมถึงการแปลความหมายหรือ
บรรยายลักษณะของข้อมูล
– สามารถบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลได้








