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ค าอธิบายรายวิชา 

       ศึกษาความหมายของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ปรัชญาวิทยาศาสตร์  พัฒนาการของ
แนวคิดทางปรัชญาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์  และความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม  การออกแบบการจัดการเรียนตามธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์  ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชั้นเรียน 

 

เนื้อหา 
บทที่ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตถึงปัจจุบัน 

บทที่ 2 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
บทที่ 3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

บทที่ 4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

บทที่ 5 องค์ประกอบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
บทที่ 6 ปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์   
บทที่ 7 การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 
บทที่ 8 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 ในการเรียนการสอนรายวิชาธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษา 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคสมัยต่าง ๆ 
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบเสาะหาความรู้ของมนุษย์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ 

6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาวิทยาศาสตร์และความแตกต่างระหว่าง
วิทยาศาสตร์และปรัชญา 

7. ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ครูวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 

8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้
ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ในการน าไปพัฒนาการเรียนการสอน 

9. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและระดับ
ผู้เรียน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญด้วยเอกสาร Microsoft Power Point  

2. อภิปราย ซักถาม ร่วมกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระส าคัญ 

3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย เพื่อด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการน า
เนื้อหาสาระส าคัญมาแก้ปัญหาและแสวงหาค าตอบร่วมกันของกลุ่ม 

4. ประเมินการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล อาจประเมินผล
งานหรือทดสอบย่อย 

5. ก าหนดให้นักศึกษาไปศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ และน าเสนอผลการศึกษา 

6. นักศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามเนื้อหาที่สนใจ 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. การน าเสนอเนื้อหาด้วย Microsoft Power Point 

2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. วีดีทัศน์เกี่ยวกับสารคดีการค้นพบความรู้วิทยาศาสตร์ 
4. เครือข่ายการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต 

5. เอกสารอ้างอิง 
 

การวัดและประเมินผล 

 1. การวัดผล จ าแนกคะแนนดังนี้ 
 1.1 คะแนนระหว่างภาค      70% 

-  การเข้าชั้นเรียน      10% 

-  ผลงานในแต่ละบท     40% 

- บทที่ 1    4% 

- บทที่ 2    4% 

- บทที่ 3    5% 

- บทที่ 4    5% 

- บทที่ 5    4 % 

- บทที่ 6   4 % 

- บทท่ี 7   4 % 

- บทที่ 8    10% 

1.2 สอบกลางภาค      20% 

1.3 คะแนนปลายภาค      30% 
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2. การประเมินผล  
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ ระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ 

 

 ระดับคะแนน A = 80 - 100 

ระดับคะแนน B+ = 75 - 79 

ระดับคะแนน B = 70 - 74 

ระดับคะแนน C+ = 65 - 69 

ระดับคะแนน C = 60 - 64 

ระดับคะแนน D+ = 55 - 59 

ระดับคะแนน D = 50 - 54 

ระดับคะแนน E = 0 - 49 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การวัดและ
ประเมินผล 

1 

ปฐมนิเทศแนวทางการ
เรียนการสอน การ
วัดผลและประเมินผล 

-รับฟังแนวทาง การเรียน 

-รับเอกสาร 

- แผนบริหาร
การสอน 

- 

2 

บทที่ 1: วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจาก
อดีตถึงปัจจุบัน 

- วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

- แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และ
พัฒนาการทาง
เทคโนโลยีในแต่ละ
ยุคสมัย 

 

-  รับฟังบรรยายพร้อมตอบ
ค าถามเกี่ยวกับความเชื่อมโยง
ระหว่างก าเนิดสิ่งมีชีวิตกับ
วิวัฒนาการอายธรรมของมนุษย์
แต่ละยคุ 

- ท ากิจกรรมกลุ่มเทคนิค NHT 

(Numbered Heads 

Together)  (นักศึกษาช่วยกัน
ตอบค าถามในใบงาน ท้าย
ชั่วโมงอาจารย์จะสุ่มตัวแทน
กลุ่มตอบค าถามจ านวนหนึ่ง 
คะแนนที่เพ่ือนคนนั้นตอบคือ
คะแนนกลุ่ม) 

- ร่วมกันสรุปแนวคิดส าคัญ 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

-เอกสาร
น าเสนอ 

PowerPoint 

-ใบงานกลุ่ม:

ค าถาม 

 

ตัวแทนกลุ่ม
ตอบค าถาม
ถูกต้อง 
- ทุกข้อ ได้ 
3% 

- 80% ได้
2%  

- 50-79% 
ได้1% 

- ต่ ากว่า 50 
ได้ 0 
คะแนน 

3 

บทที่ 1: วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจาก
อดีตถึงปัจจุบัน 

- ความหมายของ
วิทยาศาสตร์ 

- ความหมายของ
เทคโนโลยี 

- ความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- รับฟังบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(interactive lecture) 

- ผู้เรียนตอบค าถามระหว่างการ
บรรยาย 

- ท ากิจกรรมกลุ่มตามรูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิค 

STAD) สมาชิกแต่ละแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในสิ่งที่ได้เรียนรู้
หลังรับฟังบรรยาย..แต่ละคนจะ
ได้รับการทดสอบ น าคะแนนแต่
ละคนในกลุ่มมาหาค่าเฉลี่ยเป็น
คะแนนกลุ่ม 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

-เอกสาร
น าเสนอ 

PowerPoint 

คะแนนเฉลี่ย
ถูกต้อง 
- 80% ได้
3% 

- 50-79%

ได้2% 

- 20-49%

ได้ 1% 

- ต่ ากว่า 20 
ได้ 0 
คะแนน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การวัดและ
ประเมินผล 

4 

บทที่ 2 วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ขั้นตอนของวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
- การก าหนดปัญหา 

-การตั้งสมมติฐาน 

- การทดลองและ
รวบรวมข้อมูล 

- การวิเคราะห์ข้อมูล 

-การสรุปผลและ
น าไปใช้ 

- วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่าง
วิธีการค้นพบองค์ความรู้ของ
นักวิทยาศาสตร์ 
- ฟังการบรรยายเรื่อง วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม: วิเคราะห์
วิธีการค้นพบองค์ความรูของ
นักวิทยาศาสตร์ 
- แต่ละกลุ่มเดินชมผลงาน 

- ร่วมกันสรุปแนวคิดส าคัญ
ประจ าบท 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

-เอกสาร
น าเสนอ 

PowerPoint 

-ใบงาน 

ตรวจผลงาน
กลุ่มการระบุ
ขั้นตอนของ
วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
ได้ถูกต้อง 
เหมาะสม 

- ทั้งหมด ได้ 
4% 

- 4 ขึ้นไปได้ 
3% 

- 4ลงมาได้ 
2% 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

5 

บทที่ 3 ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ทักษะการสังเกต 

- ทักษะการวัด 

- ทักษะการจ าแนก
ประเภท 

-ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปส 
สเปสกับเวลา 

- วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่าง
ความสามารถของ
นักวิทยาศาสตร์ในการค้นพบ
ความรู้ 
- รับฟังการบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธ์การใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- ท ากิจกรรมคู่: ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบ
สอบความรู้ 
- ทดสอบรายบุคคล แล้วหา
ค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนเป็นคู่ 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

-เอกสาร
น าเสนอ 

PowerPoint 

-ใบงาน 

คะแนนเฉลี่ย
ถูกต้อง 
- 80% ได้
3% 

ต่ ากว่า 80% 
ได้ 1% 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การวัดและ
ประเมินผล 

6 

บทที่ 3 ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ทักษะการค านวณ 

- ทักษะการกระท า
และสื่อความหมาย
ข้อมูล 

- ทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล 

-ทักษะการพยากรณ์ 

- วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่าง
ความสามารถของ
นักวิทยาศาสตร์ในการค้นพบ
ความรู้ 
- รับฟังการบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธ์การใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- ท ากิจกรรมคู่: ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบ
สอบความรู้ 
- ทดสอบรายบุคคล แล้วหา
ค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนเป็นคู่ 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

-เอกสาร
น าเสนอ 

PowerPoint 

-ใบงานกลุ่ม:

ค าถาม 

คะแนนเฉลี่ย
ถูกต้อง 
- 80% ได้
2% 

ต่ ากว่า 80% 
ได้ 1% 

7 

บทที่ 4 ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน 

- ทักษะการก าหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

- ทักษะก าหนดและ
ควบคุมตัวแปร 
- ทักษะการทดลอง 
- ทักษะการ

ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 

- เจตคติและค่านิยม
ทางวิทยาศาสตร์ 

- วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่าง
ความสามารถของ
นักวิทยาศาสตร์ในการค้นพบ
ความรู้ 
- รับฟังการบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธ์การใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- ท ากิจกรรมคู่: ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบ
สอบความรู้ 
- ร่วมกันสรุปแนวคิดส าคัญ
ประจ าบท 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

-เอกสาร
น าเสนอ 

PowerPoint 

วัดการใช้
ทักษะ
วิทยาศาสตร์
สืบสอบหา
ความรู้ 
- 80% ได้
5% 

- 60-79%

ได้4% 

- 40-59%

ได้ 3% 

- 10-39%

ได้ 2% 

- ต่ ากว่า 
10% ได้ 1 
คะแนน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 
การวัดและ
ประเมินผล 

8 สอบกลางภาค 

9 

บทที่ 5 ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ข้อเท็จจริง 
- มโนมติ 
-หลักการ 

- วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่าง
องค์ความรู้วิทยาศาสตร์จาก
สาขาต่างๆ ถึงวิธีการสร้างความรู้
นั้น 

- รับฟังการบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธ์ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ประเภท ข้อเท็จจริง 
มโนมติ หลักการ 

- ท ากิจกรรมกลุ่มเทคนิค TGT 

(Team Game Tenement)  
(นักศึกษาช่วยกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จากนั้นแยกย้ายกันไป
แข่งขันเกม เพ่ือน าคะแนน
กลับมายังกลุ่ม 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

-เอกสาร
น าเสนอ 

PowerPoint 

-บัตรเกม 
TGT 

 

- กลุ่มท่ีได้
อันดับ 1 
และ 2 ได้ 
4% 

- กลุ่มอ่ืน ๆ 
ได้ 1% 

10 

บทที่ 5 ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
- สมมติฐาน 

- กฎ 

-ทฤษฎี 

- วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่าง
องค์ความรู้วิทยาศาสตร์จาก
สาขาต่างๆ ถึงวิธีการสร้างความรู้
นั้น 

- รับฟังการบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธ์ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ประเภท ข้อเท็จจริง 
มโนมติ หลักการ 

ท ากิจกรรมกลุ่มเทคนิค TGT 

(Team Game Tenement)  
(นักศึกษาช่วยกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จากนั้นแยกย้ายกันไป
แข่งขันเกม เพ่ือน าคะแนน
กลับมายังกลุ่ม 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

-เอกสาร
น าเสนอ 

PowerPoint 

-บัตรเกม 
TGT 

- กลุ่มท่ีได้
อันดับ 1 
และ 2 ได้ 
4% 

- กลุ่มอ่ืน ๆ 
ได้ 1% 



(18) 
 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การวัดและ
ประเมินผล 

11 

บทที่ 6 ปรัชญา
วิทยาศาสตร์   

- ลักษณะของ
ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 
- ขอบเขตของ
ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 
-ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในทัศนะ
ของนักปรัชญา 

- รับฟังบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(interactive lecture) 

- ผู้เรียนตอบค าถามระหว่างการ
บรรยาย 

- ท ากิจกรรมกลุ่มตามรูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิค 

STAD) สมาชิกแต่ละแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในสิ่งที่ได้เรียนรู้
หลังรับฟังบรรยาย..แต่ละคนจะ
ได้รับการทดสอบ จากนั้นน า
คะแนนแต่ละคนในกลุ่มมา
รวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ยเป็น
คะแนนกลุ่ม 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

-เอกสาร
น าเสนอ 

PowerPoint 

คะแนนเฉลี่ย
ถูกต้อง 
- 80% ได้
3% 

- 50-79%

ได้4% 

- 20-49%

ได้ 2% 

- ต่ ากว่า 20 
ได้ 0 
คะแนน 

12  

บทที่ 7 การพัฒนา
วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ 
-  ปัญหาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
- มาตรฐานวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ 
- สมรรถนะของครู
วิทยาศาสตร์ 
- ความรู้ในเนื้อหา
ผนวกศาสตร์การสอน 

- รับฟังบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(interactive lecture) 

- ผู้เรียนตอบค าถามระหว่างการ
บรรยาย 

- ท ากิจกรรมกลุ่มเทคนิค NHT 

(Numbered Heads 

Together)  (นักศึกษาช่วยกัน
ตอบค าถามในใบงาน ท้าย
ชั่วโมงอาจารย์จะสุ่มตัวแทน
กลุ่มตอบค าถามจ านวนหนึ่ง 
คะแนนที่เพ่ือนคนนั้นตอบคือ
คะแนนกลุ่ม) 

- ร่วมกันสรุปแนวคิดส าคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

-เอกสาร
น าเสนอ 

PowerPoint 

 

 

ตัวแทนกลุ่ม
ตอบค าถาม
ถูกต้อง 
- ทุกข้อ ได้ 
3% 

- 80% ได้
2%  

- 50-79% 
ได้1% 

ต่ ากว่า 50 
ได้ 0 คะแนน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ การวัดและ
ประเมินผล 

13 

บทที่ 8 การจัดการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

- เป้าหมายการ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 
- แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวอทยา
ศาสตร์ 
-วิธีการสอน
วิทยาศาสตร์ 
- เทคนิคการสอน
วิทยาศาสตร์ 

- รับฟังบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(interactive lecture) 

- ผู้เรียนตอบค าถามระหว่างการ
บรรยาย 

- ออกแบบกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (รายบุคคล)  
 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

-เอกสาร
น าเสนอ 

PowerPoint 

ตรวจผลงาน
10% 

-เอกสาร
ครบถ้วน 4% 

 

14-15 

บทที่ 8 การจัดการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 
-  ปัญหาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
- มาตรฐานวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ 
- สมรรถนะของครู
วิทยาศาสตร์ 
- ความรู้ในเนื้อหา
ผนวกศาสตร์การสอน 

-ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

-เอกสาร
น าเสนอ 

PowerPoint 

-การจัด
กิจกรรม การ
เรียนรู้ 10 % 

 

16 สอบปลายภาค 

 



 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ES12401) 
 

 

 

แผนบริการการสอนประจ าบทที่ 1 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตถึงปัจจุบัน 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะส าคัญขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยได้ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาการการทางเทคโนโลยี

แต่ละยุคสมัยได้ 
3. ระบุแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์คนส าคัญในแต่ละยุคสมัยได้ 
4. อธิบายแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 
5. บอกประโยชน์และผลกระทบจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ

การด าเนินชีวิตมนุษย์ 
 

เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

1. พัฒนาการด้านความรู้ของมนุษย์ 
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคก่อนประวัติศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคประวัติศาสตร์ 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยกลาง 
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษารับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระด้วย Microsoft Power Point พร้อมตอบ
ค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

2. นักศึกษาศึกษาเนื้อหา “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตถึงปัจจุบัน” จากเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

3. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแต่ละยุคสมัยเป็นกลุ่มย่อย 



2 บทที่ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตถึงปัจจุบัน 

 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
 

4. นักศึกษาจ านวน 1 – 2 คนจากละกลุ่มจะได้รับสุ่มมาตอบค าถามโดยคะแนนที่ได้จากการ
ตอบค าถามจะเป็นคะแนนของกลุ่มหรือเป็นคะแนนของแต่ละคนในกลุ่ม 

5. นักศึกษาแต่ละคนตอบค าถามท้ายบทเรียนแล้วน าส่งภายในสัปดาห์ถัดไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตถึง
ปัจจุบัน” 

2. การน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 

3. วีดิทัศน์เหตุการณ์ต่าง ๆ 

4. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
จากอดีตถึงปัจจุบัน 

5. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน 

 

การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการรับฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. สุ่มตัวแทนนักศึกษาจากแต่ละกลุ่มจากทุกกลุ่มตอบค าถาม 

3. ตรวจสอบผลงานการตอบค าถามท้ายบทเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  



บทที่ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตถึงปัจจุบัน            3 
 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
 

 

บทท่ี 1  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตถึงปัจจบุัน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราเคยสงสัยหรือไม่ว่าสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารที่คนในยุคปัจจุบันยกย่องให้เป็นสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกหลายอย่างถูกสร้างข้ึนได้อย่างไรในยุคโบราณ เช่น พีระมิดในประเทศอียิปต์ 
(ประมาณในช่วง 2575-2467 ปีก่อนคริตศักราช) หินแต่ละก้อนมีน้ าหนักมากจนที่เทคโนโลยีปัจจุบัน
ก็ยังยกขึ้นไม่ได้ง่าย แต่หินเหล่านั้นกลับถูกยกข้ึนไปวางทับซ้อนกันอย่างเหมาะเจาะลงตัวเป็นรูปทรง
เรขาคณิตที่มีขนาดใหญ่อย่างน่ามหัศจรรย์ไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์ในสมัยเริ่มแรกอารยธรรมของโลกจะ

เทวรูปเทพเจ้าเฮลิออส (อะพอลโล่) 
ณ ประเทสกรีซสิ่งมหัศจรรย์ยุค
โบราณ 

รูปป้ันของพระเยซู 
ประเทศบราซิล สิ่ง
มหัศจรรย์โลกยุคใหม่ 



4 บทที่ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตถึงปัจจุบัน 

 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
 

สร้างสิ่งเหล่านั้นได้ ท าให้เกิดความสงสัยว่า พวกเขาสร้างมัน ได้อย่างไรถ้าเทียบกับสิ่งมหัศจรรย์ของ
โลกยุคใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยในโลกยุคปัจจุบัน 

 

พัฒนาการด้านความรู้ของมนุษย ์

 

ถ้าเปรียบเทียบวิถีการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันกับช่วงเวลาอดีตกาลที่ผ่านมา 
อาจจะมคีวามคล้ายกันบางอย่าง แต่ก็มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัย บรรพบุรุษมนุษยย์ุค
แรกเริ่มอาจจะพยายามดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอดหรือพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติมากกว่าที่จะค้นหาความรู้
ทางวิชาการท่ีเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในธรรมชาติที่เขาอาศัยอยู่ซึ่งการดิ้นรนเพื่อ
เอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้บรรพบุรุษของมนุษย์ก้าวพ้น
จากความเป็น apes หรือลิงใหญ่หรือมนุษย์วานร (มนุษย์ในสปีชีส์ ออสตราโลพิธีคัส)  แสดงดัง
ภาพประกอบที่ 1.1 

ซึ่งมีการด ารงชีวิตด้วยวิธีเก็บผักผลไม้ป่าและการ
ล่าสัตว์ สู่ความเป็นมนุษย์ลิง (Homonids) คือการชอบอยู่
ร่วมกันเป็นสังคม และการรู้จักปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป และมีวิวัฒนาการที่สูงขึ้นก้าวสู่ความเป็น
มนุษย์จนกลายเป็นเผ่าพันธุ์ Homo sapiens sapiens ใน
ปัจจุบันพัฒนาจากการด าเนินชีวิตผันผวนไปตามธรรมชาติ
แวดล้อมโดยมนุษย์ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขกลไกใน
ธรรมชาติและเม่ือมนุษย์มีการประสบพบเจอกับเรื่องหรือ
ปัญหาต่าง ๆ ท าให้มนุษย์เกิดการคิดที่จะท าอะไรซักอย่าง
เพ่ือแก้ปัญหานั้นๆ แรกเริ่มอาจจะคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ไปก่อน แล้วจากนั้นจึงมีการพัฒนาและต่อยอดความคิดนั้น
ให้สามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้นกว่าเดิม จนสามารถแก้ปัญหานั้น
ได้และมนุษย์ก็มีการคิดอยู่ตลอดเวลา ท าให้มนุษย์มีพัฒนาการ เกิดความคิดประดิษฐ์ในเรื่องต่างๆ ซึ่ง
มีมากมายตามยุคสมัยของมนุษย์ (อมรา ทองปาน และ วีระศักดิ์ อุดมโชค, 2541 : 2) 

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสะสม
ความรู้ของมนุษยชาติมาเป็นเวลานาน เริ่มตั้งแต่มนุษย์ยังด ารงชีพโดยการล่าสัตว์ด้วยอาวุธที่ท าด้วย
หิน จนกระท่ังพัฒนาวิถีในการด ารงชีพที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมากมาย นั่นแสดงถึงมนุษย์เรา

ภาพประกอบที่ 1.1แสดงวิถีการ
ด ารงชีวิตของลิงใหญ่ (ภาพจาก: 

Department of Anthropology, 

University of Missouri-Columbia 
http://web.missouri.edu/ 

)

http://web.missouri.edu/
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รู้จักใช้เทคโนโลยีกันมาตั้งแต่ยุคดึกด าบรรพ์ นับตั้งแต่การท าเครื่องมือล่าสัตว์เพ่ือน ามาเป็นอาหาร
รู้จักการฝนหินเพื่อใช้ในการล่าสัตย์ รวมถึงท าให้เกิดไฟปิ้งอาหารให้สุก มนุษย์มีวิวัฒนาการด้านต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าลักษณะโครงร่างของมนุษย์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมี
วิวัฒนาการจนแสดงความแตกต่างจากมนุษย์ในปัจจุบันมากนัก แต่มนุษย์มีวิวัฒนาการด้านอื่น เช่น
การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการศึกษาเพ่ือหาความรู้ด้านต่าง ๆ จากวิวัฒนาการด้านนี้ท าให้
สามารถจ าแนกการเกิดมนุษย์โบราณตามลักษณะเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบเป็นยุคต่าง ๆ  

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคก่อนประวัติศาสตร์ 
 

เรื่องราวยุคก่อนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ เรื่องของมนุษย์ระยะเริ่มแรกที่ผู้คนยังไม่มีการจด
บันทึก เพราะยังไม่มีการคิดลายลักษณ์อักษรขึ้นใช้ในชุมชน สังคมมนุษย์ในยุคแรก ๆ ยังเป็นสังคม
ของชนกลุ่มเล็ก ๆ ที่เร่ร่อนไปตามแหล่งอาหาร การคบหาสมาคมระหว่างกลุ่มยังจ ากัด จนถึงระยะ
เริ่มต้นของยุคประวัติศาสตร์ที่ผู้คนนั้นมีอักษรใช้ส าหรับบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ การจ าแนกช่วงล าดับ
อายุยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตามนักโบราณคดีจึงต้องมีการแบ่งเป็นสมัยย่อยโดยใช้หลักเกณฑ์
ส าคัญคือการใช้พัฒนาการทางเทคโนโลยี พัฒนาการทางด้านเทคนิควิธีการ และวัสดุที่น ามาใช้ในการ
ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุค ดังนี้ (ดรุณี แก้วม่วง และคณะ, 
2546: 3 - 6) 

 

1. ยุคหิน 

ยุคหินเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักน าหิน
มาปรับใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์
และอาวุธพัฒนาการเทคโนโลยีการเกี่ยวกับการ
ท าเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคหินยังแบ่งออกเป็น 3 

ยุค ดังนี้ 
1.1 ยุคหินเก่า  

  
  ภาพประกอบที่ 1.2 แสดงวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคหิน

เก่า (ภาพจาก:  http://history. 

culturalina.com/en/51History241.html) 

มนุษย์ในยุคหินเก่าอาศัยอยู่ใน
ถ้ าหรือเพิงผายังไม่มีความคิดสร้างที่อยู่อาศัย
โดยใช้วัสดุธรรมชาติหรือตั้งรกรากถาวรดัง
ภาพประกอบที่ 1.2 
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ยุคนี้มนุษยด์ ารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์หาปลาและเก็บหาผลไม้ในป่าเมื่ออาหารตามธรรมชาติหมดก็มี
การย้ายที่อยู่อาศัยตามแหล่งอาหารในแต่ละ
ฤดูกาล มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์และ
เก็บพืชผักผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติกินเป็น
อาหาร ยังไม่รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ใช้
หินกรวดแม่น้ ามากะเทาะเป็นเครื่องมือส าหรับ
สับตัด ซึ่งแสดงดังภาพประกอบที่ 1.3 และมี
หลักฐานทางด้านโบราณคดีท่ีพบในประเทศไทย
ทีย่ืนยันได้ว่า มีกลุ่มคนในสมัยหินเก่าอาศัยอยู่  

โดยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ อาศัยอยู่ตามถ้ า 

เพิงผาหรือที่พักอาศัยชั่วคราวตามภูเขาและที่
สูง แหล่งโบราณคดีในยุคหินเก่าท่ีส าคัญพบใน 
เขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าปาง และน่าน ภาคกลางพบที่แหล่งโบราณคดีบ้าน
เก่า จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันออกพบที่แหล่งโบราณคดีเขาแก้ว จังหวัดจันทบุรี ภาคใต้พบในพ้ืนที่
จังหวัดกระบี่ พังงา และตรัง 

1.2 ยุคหินกลาง  
เครื่องมือเครื่องใช้ในยุคนี้ยังคงใช้หินกรวดแม่น้ าเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องมือหิน

กะเทาะที่มีความประณีตมากขึ้นส่วนมากจะกะเทาะเพียงหน้าเดียวแบบกะเทาะทั้งสองหน้าเพ่ือท าให้
เกิดความคม พบเพียงเล็กน้อย ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.4 มนุษย์เริ่มอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แหล่งที่
พักอาศัยส่วนใหญ่ยังอยู่ตามถ้ าหรือเพิงผาใกล้กับห้วยล าธารหรือแม่น้ า อันเป็นท าเลที่เหมาะสม
ส าหรับหาอาหารทั้งพืชและสัตว์ที่ได้จากแหล่งน้ า ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.5   

เครื่องมือหินในยุคนี้มีรูปทรงที่เหมาะแก่การใช้งานมากข้ึนกว่าเดิม เครื่องมือยุคหิน
กลางที่พบมีทั้งเครื่องมือสับตัดขุดและทุบมีหลักฐานว่าในยุคหินกลางนี้ มนุษย์น าสุนัขมาเลี้ยงเพ่ือใช้
ในการล่าสัตว์โดยการท าหน้าที่ติดตามและจู่โจมสัตว์ที่ถูกล่ามนุษย์รู้จักน าหนังสัตว์มาท าเป็น
เครือ่งนุ่งห่ม รู้จักใช้ไฟเพ่ือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ให้แสงสว่าง ให้ความปลอดภัยและหุงหาอาหาร
มีการฝังศพท าพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายและมีการน าเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธต่าง ๆ ของผู้ตายฝัง
ไว้ในหลุมด้วยเครื่องมือหิน แหล่งโบราณคดีในยุคหินกลางที่ส าคัญที่พบในประเทศไทย ได้แก่ ถ้ าพระ 
ถ้ าจันเด จังหวัดกาญจนบุรี ถ้ าพระงาม จังหวัดสระบุรี และถ้ าผี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

สุ
นัข

ล า
ธาร

ภาพประกอบที่ 1.3 แสดงสิ่งเครื่องมือยุคหินเก่า 
(ภาพจาก:  http://history.cultural-china.com 
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ภาพประกอบที่ 1.4 เครื่องมือหินในยุคหิน
กลางที่มีความประณีตมากข้ึนด้วยการ
กระเทาะผิวด้านใดด้านหนึ่งหรือท้ังสองด้าน
ออกให้เกิดความคม (John Evans Esq, May 

1859.) 

 
ภาพประกอบที่ 1.5 แสดงวิถีชีวิตขอมนุษย์ในยุค
หินกลางที่อยู่ใกล้กับแม่น้ า (ภาพจาก:  
http://www.askaboutireland.ie/learning-

zone/primary-students/3rd-+-4th- 
 

1.3 ยุคหินใหม่  

มนุษย์ช่วงเวลานี้รู้จักท าเครื่องมือหินขัด ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากเครื่องมือกะเทาะด้วย
การเลือกใช้วัสดุชนิดที่สามารถขัดฝนผิวให้เรียบและคม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สอยให้มากยิ่งขึ้น 
อันเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการที่มนุษย์
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เริ่มตั้งหลัก
แหล่งอยู่อาศัยถาวร สร้างบ้านเรือน
ใกล้กับแหล่งน้ า อยู่เป็นสังคม
หมู่บ้าน บ้านสร้างด้วยไม้และดิน
เหนียว แสดงดังภาพประกอบที่ 1.6 
เพ่ือให้มีความคงทน และการรู้จัก
ประดับลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา 
มีผู้น าชุมชนหรือหัวหน้าหมู่บ้าน 
มนุษย์เริ่มรู้จักวิธีการควบคุมการ
ผลิตอาหารโดยท าการเพาะปลูก
ข้าวและธัญพืช และเลี้ยงสัตว์
จ าพวก ไก่ หมา หมู วัวและควาย รู้จักการทอผ้าส าหรับท าเครื่องนุ่งห่มและผลิตภาชนะดินเผา อาศัย

ภาพประกอบที่ 1.6  สิ่งปลูกส้รางในยุคหินใหม่มีลักษณะคงทน
ถาวรขึ้นโดยใช้ดินเหนียวและอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน (ภาพจาก: 

http://www.limassollink.com/history.php) 
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อยู่รวมกันเป็นหลักแหล่งไม่ต้องเที่ยวเร่ร่อนหาอาหารดังแต่ก่อน มีการแบ่งแยกหน้าที่การงานและรู้จัก
ร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน มนุษย์ยุคนี้มีความเจริญทางวัตถุมากกว่ายุคหินกลาง รู้จักควบคุม
ธรรมชาติมากขึ้นรู้จักพัฒนาการท าเครื่องมือหินอย่างประณีตโดยมีการขัดฝนหินทั้งชิ้นให้เป็นรูปร่าง
ลักษณะต่าง ๆเพ่ือให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการใช้สอยมากขึ้นกว่าเครื่องมือรุ่นก่อน เช่น ผลิตมีด
หินที่สามารถตัดเฉือนได้ มีมีดโลหะทีม่ีการต่อด้ามยาวเพื่อใช้แผ่นหินลับคมเป็นเสียมขุดดินหรือต่อ
ด้ามไม้ส าหรับจับเป็นขวานหิน สามารถทอผ้าจากเส้นใยพืชและทอเป็นเชือกท าเป็นแหหรืออวนจับ
ปลา ลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งที่จ าแนกมนุษย์ยุคหินใหม่ออกจากมนุษย์ยุคหินกลางก็คือการที่
มนุษย์ยุคนี้รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น มีการปลูกข้าวและพืชอ่ืน ๆ 
เช่น ถั่ว ฟักบวบและเลี้ยงสัตว์หลายชนิดมากขึ้น เช่น แพะ แกะ และวัว น่าจะเลี้ยงไว้ใช้งานและเป็น
อาหารหลักฐานส าคัญที่มีลักษณะโดดเด่นคือการสร้างอนุสาวรีย์หิน (Megalithic) ที่มีชื่อเสียงคือส
โตนเฮนจ์ (Stonehenge) ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.7 ในประเทศอังกฤษ ซ่ึงสันนิษฐานว่าสร้างข้ึน
เพ่ือใช้ค านวณเวลาทางดาราศาสตร์เพื่อพิธีกรรมเพ่ือบวงสรวงดวงอาทิตย์และเพ่ือผลผลิตทางการ
เพาะปลูก  

 
 

  

ภาพประกอบที่ 1.7 สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) สันนิษฐาน
ว่าสร้างข้ึนเพื่อใช้ค านวณเวลาทางดาราศาสตร์เพ่ือพิธีกรรม
เพ่ือบวงสรวงดวงอาทิตย์และเพ่ือผลผลิตทางการเพาะปลูก 

(ภาพจาก www.bradshawfoundation.com) 
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2. ยุคโลหะ  

ยุคโลหะ (Metal Age)  เป็นยุคที่มนุษย์มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
อันแสดงถึงการพัฒนาความสามารถทางความคิดด้วยการมีความสามารถน าโลหะมาท าเป็นเครื่องมือ
เครื่องใช้นั่นเอง ในระยะแรกของยุคโลหะจะพบว่ามนุษย์ยุคนี้รู้จักหลอมทองแดงและดีบุกซ่ึงเป็นโลหะ
เพ่ือผลิตเครื่องใช้โดนเฉพาะอาวุธ ซึ่งใช้งานได้ดีกว่าเดิม 

2.1 ยุคส าริด  

มนุษย์ในยุคนี้เริ่มมีการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นมีการพัฒนา
ทางด้านเกษตรกรรม มีการใช้โลหะหลอม ซึ่งเรียกว่า ยุคส าริด (Bronze Age) โดยใช้ทองแดงผสมกับ
ดีบุกเพ่ือความแข็งแรง และที่ส าคัญ คือเริ่มมีการบันทึกเป็นภาษาเกิดขึ้นในอารยธรรมเริ่มแรก เช่น 
ในช่วงเวลานี้มนุษย์รู้จักน าทองแดงผสมกับดีบุกหลอมรวมกันกลายเป็นโลหะผสมที่เราเรียกว่าส าริด
มาใช้ท าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธที่มีคุณภาพดีกว่าที่ท าจากหินขัดมากการด ารงชีวิตของมนุษย์
ยุคนี้ก็เปลี่ยนไปจากการเป็นชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าชุมชน
เมืองมีการจัดแบ่งความสัมพันธ์ของคนในสังคมตาม
ความสัมพันธ์และความสามารถ 

แหล่งโบราณที่มีหลุมขุดค้นทาง
โบราณคดีท่ีใหญ่ที่สุด และมีความต่อเนื่องทาง
วัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย ณ เวลานี้ คือ 
แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด ต าบลพลสงคราม อ าเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แสดงดังภาพประกอบที่ 
1.8 ภายในได้มีขุดพบหลุมศพ กระดูกมนุษย์ 
เครื่องประดับ และไหโบราณลวดลายงดงาม ซึ่งมีอายุ
ใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานี 
คือประมาณ 4,500 ปี และในอนาคตจะมีการสนับสนุน
ให้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ซึ่งภาชนะเครื่องใช้ต่างกัน 
หลุมที่ลึก ๆ ที่บ้านเชียงเป็น จ. อุดรธานี ถือว่าเป็น
อารยธรรมสมัยหินใหม่ และสมัยส าริด สิ่งของที่พบใน
ในหลุมฝังศพที่บ้านเชียงมีก าไลส าริดที่โครงกระดูก มีใบ
หอก มีลูกปัดแก้ว ลูกปัดหินอาร์เกต ลูกปัดหินคอร์เนเลียน ลูกปัดหอยทะเล และที่โครงกระดูกจะมีผง
ฝุ่นสีแดงโรยบนโครงกระดูก ลูกปัดนี้ท าจากการเอาหินมาฝนจนเป็นรูปกลม รูปรี มีการท าเครื่องใช้
ส าริด และลูกปัด ตลอดจนภาชนะลวดลายเขียนสี แสดงว่าคนบ้านเชียงยุคโบราณมีความเจริญทาง 

p://th.wikipedia.org 

เค
รื่องประดับ

หม้อ 
ไหโบราณ

ภาพประกอบที่ 1.8 แหล่งโบราณคดีบ้าน
โนนวัด ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา (ภาพจาก 
http://th.wikipedia.org) 
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เทคโนโลยีสูงมากผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ กองโบราณคดี กรมศิลปากรศึกษา
และวิเคราะห์ และได้ลงความเห็นว่า เป็นเศษภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่และยุค
โลหะ  

 2.2 ยุคเหล็ก  

ยุคนี้เป็นช่วงของการพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องจากยุคส าริด หลังจาก
ที่มนุษย์สามารถน าทองแดงมาผสมกับดีบุกและหลอมเป็นโลหะผสมได้แล้ว มนุษย์มีการคิดค้นหาวิธี
น าเหล็กซ่ึงเป็นโลหะที่มีความแข็งและทนทานกว่าส าริดมาท าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธด้วยการ
ใช้อุณหภูมิในการหลอมที่สูงกว่าการหลอมส าริด จากนั้นท าการตีโลหะเหล็กในขณะที่ยังร้อนอยู่ให้
เป็นรูปทรงที่ต้องการ เนื่องจากเหล็กใช้ท าเครื่องมือเครื่องใช้มีความเหมาะสมกับงานการเกษตรที่ต้อง
ใช้ความแข็งแรงมากกว่าส าริดและมีความทนทานกว่า จึงท าให้มนุษย์ยุคเหล็กสามารถท าการเกษตร
ได้ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้เหล็กยังใช้ท าอาวุธที่มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่าส าริดจึงท าให้
สังคมมนุษย์ยุคนี้พัฒนาเข้าสู่ยุคเหล็กและเข้าสู่ความเป็นรัฐได้ด้วยการมีกองทัพที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถปกป้องเขตแดนของตนเองได้ดี ท าให้สังคมเมืองของตนมีความมั่นคงปลอดภัยรวมถึงสามารถ
ขยายอิทธิพลไปยังดินแดนอ่ืน ๆ ได้ในเวลาต่อมา 

ยุคโลหะในประเทศไทยพบในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้ทองแดง
ท าปลายหัวหอกเป็นอาวุธ ในช่วงตอนปลายของยุคโลหะเริ่มมีการน าเหล็กมาใช้ แหล่งวัฒนธรรม
โลหะในประเทศไทย คือยุคโลหะทองแดงที่บ้านโนนนกทา อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นและยุค
โลหะส าริด ที่บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคประวัติศาสตร์ 
 

ยุคประวัติศาสตร์เป็นยุคสมัยที่มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ มีการบันทึกเรื่องราว
เหตุการณ์ต่าง ๆ ความเชื่อ และกิจกรรมในชีวิตประจ าวันเป็นลายลักษร มักพบอยู่ตามผนังถ้ า แผ่น
หิน แผ่นดินเหนียว และกระดาษ ซึ่งพัฒนาการนี้ท าให้สังคมมีความมั่นคง ชุมชนของมนุษย์ในภูมิภาค
ต่างๆ ก้าวเข้าสู่ สมัยประวัติศาสตร์ ในระยะเวลาไม่เท่ากัน เนื่องด้วยความสามารถของมนุษย์ใน
การส้างสรรค์อารยธรรมความเจริญมีแตกต่างกัน แหล่งอารยธรรมส าคัญท่ีมี เช่น แหล่งอารยธรรม
เมโสโปเตเมียในภูมิภาคเอเชีย- ตะวันตก แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ าไนล์ในประเทศอียิปต์ แหล่ง  
อารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุในประเทศอินเดียและแหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ าฮวงเหอในประเทศจีน ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยประวัติศาสตร์นิยมแบ่งเป็น ช่วงเวลาต่าง ๆ (ดรุณี 
แก้วม่วง และคณะ, 2546: 6 - 10) ดังนี้ 
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1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณ 

ในสมัยประวัติศาสตร์สากลถือเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มรู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร ใช้
ส าหรับบันทึกเรื่องราวและใช้สื่อสารระหว่างกัน เริ่มตั้งแต่ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมลุ่ม
แม่น้ าไนล์ อารยธรรมกรีก-โรมันและสิ้นสุดใน ค.ศ.476 เมื่อกรุงโรมแตก  

1.1  อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

อารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นอารยธรรมเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในบริเวณท่ีราบลุ่ม
แม่น้ าไทกริส (Tigris) และแม่น้ ายูเฟรตีส (Euphrates) ปัจจุบันคือประเทศอิรัก เมโสโปเตเมียเป็น
ดินแดนที่อากาศร้อนและกันดารฝน ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด น้ าที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นน้ าจากแม่น้ า
ที่มาจากหิมะละลาย น้ าจะพัดพาเอาโคลนตมมาทับถมชายฝั่งทั้งสอง ท าให้พ้ืนดินอุดมสมบูรณ์เหมาะ
แก่การเพาะปลูก แต่เกิดการเอ่อล้นของน้ าเนื่องจากหิมะละลายแบบไม่มีเวลาที่แน่นอนและบางครั้ง
ท าความเสียหายแก่บ้านเมือง ไร่นา ทรัพย์สินและชีวิตผู้คน การเกษตรที่จะได้ผลดีในสภาพแวดล้อม
เช่นนี้ต้องอาศัยระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ าเป็นเครื่อง
ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาท ามาหากินในบริเวณนี้ ท าให้มีชนชาติต่าง ๆ อพยพเข้ามาอยู่อาศัยมากมายซึ่ง
เป็นปัจจัยที่เอ้ืออ านวยที่ท าให้เกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมีย คนกลุ่มแรกท่ีสร้างสรรค์อารยธรรม   
เมโสโปเตเมียขึ้นคือชาวสุเมเรียน วิทยาการที่พัฒนาขึ้นที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.1.1 การคิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก (อักษรคูนิฟอร์ม 
[Cuneiform]) หรืออักษรลิ่มบนแผ่นดินเหนียวแล้วน าไปผึ่งแดด หรือเผาไฟให้แห้งแข็ง เครื่องมือที่ใช้
คือ ไม้ หรือกก หรือเหล็กแหลม กดเป็นรูปลิ่มอักษร จึงถูกเรียกชื่อว่า “คูนิฟอร์ม” หรือตัวอักษรรูป
ลิ่มซ่ึง อาจถือได้ว่าเป็นอักษรที่เก่าแก่ท่ีสุดในโลก  

1.1.2 นอกจากวรรณกรรม ศิลปกรรมอ่ืน ๆ แล้วอารยธรรมที่ชาวสุเมเรียน
สร้างข้ึนเป็นพื้นฐานส าคัญของอารยธรรมเมโส-

โปเตเมีย คือสถาปัตยกรรม เช่น การก่อสร้างซิก
กูแรต (Ziggurat) มีลักษณะส าคัญดัง
ภาพประกอบที่ 1.9 น่าจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีลักษณะคล้าย
พีระมิดแบบขั้นบันได ด้านบนของซิกกูแรตเป็น
พ้ืนที่ราบกว้าง ต่อมาซิกกูแรตนี้ได้กลายเป็นส่วน
หนึ่งของพระราชวังกษัตริย์เป็นอาคารขนาดใหญ่ท า
ด้วยดินเหนียวตากแห้งใช้ประกอบพิธีกรรมทาง

ภาพประกอบที่ 1.9 แสดงซิกกูแรตเป็นสิ่งก่อสร้าง
ลักษณะคล้ายพีระมิดสร้างบนฐานที่ยกระดับจาก
พ้ืนดินข้างบนท าเป็นวิหารเทพเจ้ามีบันไดทอดยอด
ขึ้นไป  (ภาพจาก http://realhistoryww.com) 
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ศาสนา ศูนย์กลางของศิลปหัตถกรรม และโรงพยาบาล 

1.1.3 การคิดค้นปฏิทินขึ้นใช้ โดยก าหนด 1 เดือน มี 29.5 วัน 1 ปี มี 12 เดือน 
และถือหน่วย 60 ในการนับวินาที และชั่วโมง นอกจากชาวสุเมเรียนแล้วยังมีชาวแคลเดียน 

(Chaldean) เป็นชนชาติหนึ่งที่เข้ามาอาศัยในเมโสโปเตเมียและได้ท าให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์มี
ความเจริญและพัฒนามากข้ึน โดยมีความเชื่อว่าดาวเคราะห์มี 5 ดวง ประกอบด้วย ดาวพุธ ดาวศุกร์ 
ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์ เมื่อรวมกับดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ก็คือเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ 
7 องค์ อารยธรรมเมโสโปเตเมียได้ให้ความรู้แก่มนุษย์ชาติและได้ใช้ตราบจนทุกวันนี้คือ 1 สัปดาห์มี  
7 วัน การแบ่งหน้าปัทม์นาฬิกาเป็น 12 ช่อง ๆ ละ 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงมี 60 นาที 1 นาทีมี 60 วินาที 
วงกลมมี 360 องศา  

1.1.4 สวนลอยบาบิโลน มีเรื่องราวของสวนทีเ่ป็นปริศนาลึกลับจนถึงทุกวันนี้ที่
นักประวัติศาสตร์ต่างสงสัยว่าสวนลอยนี้มีตัวตนจริงหรือไม่ เพราะมีเพียงแต่บันทึกหลักฐานของคน
โบราณเท่านั้น เพราะทุกวันนี้ยังไม่มีใครพบหลักฐานวัตถุหรือโครงสร้างของสวนลอยฟ้าแห่งนี้จริง 
จากบันทึกของการบอกเล่าต่อกันมาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างซ่ึงมีลักษณะคล้ายพีระมิด โดยสร้างซ้อนกัน
ขึ้นไปเป็นชั้น ๆ ใช้อิฐและน้ ามันดินเป็นส่วนประกอบส าคัญในการก่อสร้าง หญ้าประเภทต้นอ้อหรือ
กกผสมจะถูกน ามาปลูกเพ่ือให้กันน้ าได้
ดีนั้น มีต้นไม้ทุกประเภท นับแต่ไม้พุ่ม
ไปจนถึงไม้ยืนต้น โดยน้ าที่ใช้เลี้ยง
ต้นไม้ในสวนลอยสูบขึ้นมาจากแม่น้ า  
ยูเฟรติสเบื้องล่างมาตามท่อที่ฝังซ่อนไว้
อย่าง มิดชิดในแต่ละส่วนของระเบียง 
ท าให้ต้นไม้ที่ปลูกที่นี่เขียวชอุ่ม ให้ดอก
และผลไดต้ลอดปี แม้ในช่วงที่แล้งที่สุด 
ลักษณะของ สวนลอยฟ้านี้ แสดงดัง
ภาพประกอบที่ 1.10  ซ่ึงนัก
ประวัติศาสตร์บางคนไม่เชื่อว่า
สิ่งก่อสร้างนี้มีอยู่จริง เพราะในยุคสมัยนั้นไม่น่าจะมีเทคโนโลยีวัตถุและชาวบาบิโลนไม่น่าจะรู้วิธีการที่
จะน าวัตถไุปสร้างสวนลอยฟ้าได้ อีกท้ังความซับซ้อนของการจัดการสวนต้นไม้ใหญ่ในอาคารพื้นที่สูง
ไม่น่าจะเป็นเรื่องง่าย แต่อย่างไรก็ตามมีบันทึกหลักฐานของนักประวัติศาสตร์กรีกจ านวนมากบันทึก
รายละเอียดและองค์ประกอบของสวนลอยอย่างพ้องต้องกัน ที่น่าจะได้เดินทางมาชมสถานที่แห่งนี้
หลายคน ซึ่งนักประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบันก็เชื่อในหลักฐานเหล่านี้แม้จะมีบันทึกชาวกรีกบางคนที่

ภาพประกอบที่ 1.10 สวนลอยบาบิโลนมีตัวตนจริง
หรือไม่  (ภาพจากhttp://medsai.net ) 
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บรรยายสวนนี้แตกต่างกันออกไปบ้าง และบันทึกต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องราวหลังจากที่มหานครเมโสโป-

เตเมียเสื่อม ลงกไ็ม่มีบันทึกท่ีกล่าวถึงสวนลอยฟ้าบาบิโลนซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเพราะขาดการดูแลรักษา
จนมันผุพังทลาย หรืออาจเกิดจากการรุกรานจากศัตรูรุกรานหรือมันไม่มีจริง ๆ อยู่แล้วไม่ทราบ 
เพราะไม่เห็นแม้แต่ซากจริงเหลือแต่ค าบอกเล่าให้เราจินตนาการให้สนุกสนานเท่านั้นเอง  

1.2 อารยธรรมอียิปต์  
ชนชาติอียิปต์โบราณตั้งถิ่นฐานในดินแดนลุ่มแม่น้ าไนส์ ที่มีความเจริญทาง

วิทยาการหลากหลายด้าน เช่น ความรู้การค านวณเลข การใช้เครื่องผ่อนแรก รอกพ้ืนเอียง ล้อเลื่อน
ซุง การขนส่งสิ่งของทางน้ า ความรู้ทางด้านการแพทย์ (การท ามัมมี่) การท ากระดาษปาปิรุส การ
ชลประทาน การเพาะปลูก การท าเหล้าองุ่น เป็นต้น แต่ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นที่รู้จักของคนในปัจจุบัน
คือ พีระมิดและมัมม่ี สืบเนื่องมาจากความเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิดท าให้ชาวอียิปต์คิดค้นการ
ท ามัมม่ีศพเพื่อรักษาศพไม่ให้เน่าเปื่อยและสร้างสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ขึ้นเพ่ือบรรจุศพอย่าง
แข็งแรง นั่นคือ พีระมิด การสร้างพีระมิดน่าจะต้องใช้ก าลังคนจ านวนมากและใช้หลักการด้าน
กลศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถาปัตยกรรมที่ล้ ายุค ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้
ค าตอบว่าคนสมัยโบราณสามารถท าได้อย่างไร โดยเฉพาะก้อนหินแต่ละก้อนซ่ึงน่าจะหนักเป็นตัน หิน
เหล่านั้นถูกขนมาจากที่ใด? ลากมาได้อย่างไร? เพราะไม่พบร่องรอยหรือลักฐานเครื่องมือทุ่นแรงใด จึง
ท าให้นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าคนสมัยก่อนสามารถยกหินที่มีขนาดใหญ่เหล่านั้นขึ้นไปไว้ยอดสูงได้
อย่างไร? 

1.2.1 พีระมิด มีบางแนวคิดที่เชื่อว่าอารยธรรมอียิปต์โบราณอาจจะรุ่งเรืองกว่า
ในสมัยนี้ บางแนวคิดเชื่อว่าต้นก าเนิดอารยธรรมนี้อาจจะมาจากแอตแลนทิส ทวีปที่เคยยิ่งใหญ่ทีจ่ม
หายสาปสูญไปในมหาสมุทรอย่างลึกลับตามค าบอกเล่าของมหาปราชญ์เพลโต บางแนวคิดเชื่อว่าการ
สร้างพีระมิดอาจได้รับความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาว นอกจากนี้มีการน าเสนอ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ทางลาดเพ่ือล าเลียงก้อนหินเข้าทางด้านข้างของพีระมิดแบบบันไดเวียน
รอบ แสดงดังภาพประกอบที่ 1.11 แนวคิดหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบันสนใจแสดงดังภาพประกอบที่ 
1.12 คือ คนอียิปต์อาจรอใช้ช่วงน้ าท่วมให้เป็นประโยชน์ในการขนย้ายก้อนหิน 

(http://www.world-mysteries.com/mpl_2_1.htm)  
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ภาพประกอบที่ 1.11 แนวคิดเก่ียวกับการใช้
ทางลาดเพ่ือล าเลียงสร้างพีระมิด  

 

 

 

 

 
ภาพประกอบที่ 1.12 แนวคิดเก่ียวกับการใช้ช่วง
น้ าท่วมในการขนย้ายก้อนหินมาสร้างพีระมิด 

ภาพจาก www.swbochnacki.com 

 

ในปี 2006 นักวัสดุศาสตร์จากหลายสถาบันได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของหิน
พีระมิด พบว่ามีส่วนประกอบที่เป็นปูน ทีไ่ม่เหมือนกับหินธรรมชาติ แต่เหมือนกับหินที่ผสมขึ้นมาซึ่ง
ถ้าชาวอียิปต์อาจจะค่อย ๆ ล าเลียงส่วนผสมต่างๆ ขึ้นไปเทใส่บล็อคไม้ขนาดใหญ่ แล้วหล่อออกมา
เป็นแท่งส าเร็จรูปโดยไม่จ าเป็นต้องลากหินทั้งก้อนขึ้นไปจากข้างล่าง 

1.2.2 มัมม่ี จากความเชื่อของชาวอียิปต์เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายและวิญญาณ 
ทีว่่าการตายก็คือการที่วิญญาณได้หลุดลอยออกจากร่างท่ีเคยอาศัยอยู่ หากในวันหนึ่งข้างหน้า
วิญญาณนั้นก็จะกลับมา ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยร่างกายอยู่และร่างกายที่จะอาศัยอยู่ได้ก็น่าจะต้องเป็น
ร่างกายของตนเอง จากความเชื่อถือดังกล่าวการรักษาร่างกายให้คงสภาพไว้เพ่ือรอการกลับมาของ
เจ้าของเดิม จึงเป็นสิ่งที่ชาวอียิปต์โบราณหาวิธีการทีจะรักษาร่างกายนั้นไว้ ซึ่งก็คือการท า “มัมมี”่ ซ่ึง
มีพัฒนาการที่ประณีตข้ึนตามยุคสมัย เช่น อวัยวะภายในถูกคว้านออกยกเว้นหัวใจแล้วอัดให้แน่นด้วย
ก้อนผ้าลินินอาบน้ ายา ดูดมันสมองออกจากกะโหลก และฉีดสารบางอย่างเข้าผิวหนังเพ่ือรักษาอวัยวะ
ทุกส่วนในร่างกายให้คงสภาพอยู่ได้อย่างถาวร ท าหน้ากากสวมซึ่งเป็นส่วนผสมของกระดาษปาปีรัส 
(Papyrus) ผ้า และปูนปลาสเตอร์รวมกัน ศพจะถูกห่อและมัดอย่างแน่นหนาด้วยผ้าลินินซึ่งอาบน้ ายา 
แล้วถูกน าไปฝังภายใต้ความร้อนระอุของพ้ืนทราย มีสภาพเหมือนถูกอบหรือตากแห้ง และมีผลท าให้
ศพนั้นยังคงสภาพอยู่ได้เป็นเวลานาน  
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มีการค้นพบภาชนะหินปูนซึ่งภายในบรรจุอวัยวะภายในของราชินี “เฮเตเฟเรส” 
(Hetepheres) แช่ไว้ด้วยของเหลวที่เรียกว่าเนตรอน (Natron) ซึ่งเป็นสารละลายของโซดาชนิดหนึ่ง
โดยภาชนะนี้มีการปิดผนึกอย่างดี ลักษณะเหมือนเป็นการดองเครื่องในให้คงสภาพไว้ได้นาน จาก
ความเชื่อของชนชาวอียิปต์โบราณในเรื่องของชีวิตหลังความตายว่าวันหนึ่งชีวิตนั้นจะกลับคืนมาเป็น
แรงบันดาลใจให้ชาวอียิปต์โบราณคิดค้นหาวิธีจะรักษาร่างกายเอาไว้เพ่ือรอการกลับมาชีวิตอีกครั้ง
หนึ่งและชาวอียิปต์โบราณท าได้ด้วยวิทยาการสมัยโบราณที่แม้คนสมัยนี้ต้องทึ่ง ความรู้ด้านชีวภาพ
ของชาวอียิปต์โบราณเกี่ยวกับกายวิภาค และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์น าไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
ด้านการแพทย์สาขา ต่าง ๆ โดยเฉพาะจักษุแพทย์ ทันตแพทย์และศัลยแพทย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานให้แก่
ชาวกรีกในสมัยต่อมา (http://www.student.chula.ac.th) 

นอกจากนีช้าวอียิปต์โบราณสามารถค านวณพ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้าและทรง
กลม และชาวอียิปต์โบราณยังมีความรู้ด้านดาราศาสตร์อย่างดีและได้ก าหนดปฏิทินของตนเอง โดย
ก าหนด 1 ปีมี 360 วัน และต่อมาก าหนด 1 ปีมี 365 วันโดยแบ่งออกเป็น 12 เดือน  

1.3 อารยธรรมในอเมริกากลาง 
แหล่งอารยธรรมส าคัญในทวีปอเมริกากลางอยู่บริเวณแหลมยูกาตัน (Yucatan) 

หรือบริเวณท่ีประเทศกัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากัว คอสตาริกา ปานามาโคลัมเบีย เอกวาดอร์ เปรู 
โบลิเวีย ชลิี และอาร์เจนตินาในปัจจุบัน ชาวพ้ืนเมืองในอเมริกากลางเผ่าต่าง ๆ (อินเดียนแดง) มี
ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม คณิตศาสตร์และดาราศาสตร์เป็นอย่างดี มีการสร้างวิหารและพีระมิด
จ านวนมากมาย กระจัดกระจายทั่วไปในตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนือ ในประเทศเม็กซิโก 
กัวเตมาลา เบลิซ ฮอนดูรัส วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของชาวอินเดียนแดงในเม็กซิโกสามารถแบ่งเป็นสอง
กลุ่ม คือ กลุ่มมายา (Maya) ที่อาศัยอยู่ในคาบสมุทรยูคาทาน กับกลุ่มแอสเทค (Aztec) ที่อาศัย
ทางตอนกลางของประเทศเม็กซิโก มีร่องรอยหลักฐานแสดงความเจริญของอารยธรรมยุคนั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมที่เลื่องชื่อคือ ชิเชน อิทซ่า 
(Chichen Itza) เป็นอารยธรรมที่รุ่งเรืองที่สุดของชาวมายา แสดงถึงความเจริญสูงสุดทางด้าน
คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ โดยในวันที่ 21 มีนาคม และ 23 กันยายน (ซึ่งวันดังกล่าวเรียกว่าวัน 
equinox เป็นวันที่พระอาทิตย์ออกทางทิศตะวันออกพอดี และตกทางทิศตะวันตกพอดี และมี
กลางวันกับกลางคืนเท่ากัน) ของทุกปีจะเกิดปรากฏการณ์ส าคัญคือ ตอนบ่าย ๆ แสงอาทิตย์จะตก
กระทบกับสันของพีระมิด เกิดเป็นเงาที่บันไดด้านทิศเหนือลักษณะเป็นเหมือนรูปตัวงู ซ่ึงเชื่อกันว่า
เสมือนมีเทพเจ้างูค่อย ๆ เลื้อยลงมาจากยอดพีระมิด เมื่อแสงกระทบเต็มที่จะเห็นเป็นรูปงูที่มีหัวงูอยู่ที่
ฐานบันได ส่วนตัวงูจะทาบไปตามด้านข้างของบันได แสดงดังภาพประกอบที่ 1.13 การสร้าง
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สิ่งก่อสร้างให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ได้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
และสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

1.4 อารยธรรมในเอเซีย  

อารยธรรมโบราณที่เกิดข้ึนในทวีปเอเชีย มีแหล่งส าคัญอยู่ในประเทศอินเดียและจีน 

รายละเอียดที่จะน าเสนอดังต่อไปนี้ 
1.4.1 อารยธรรมจีน 

อารยธรรมของจีนก่อตัวขึ้นที่ลุ่มแม่น้ าฮวงโห และลุ่มแม่น้ าแยงซี ประเทศจีน
เป็นประเทศท่ีมีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง รากฐานที่ส าคัญของอารยธรรมจีนคือ การสร้าง
ระบบภาษาเขียนและการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื๊อ ส่วนความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของจีนที่
สร้างชื่อมีดังนี้ 

1.4.1.1 การค้นพบวิธีท ากระดาษ ซ่ึงแต่เดิมนั้น ชาวจีนเขียนหนังสือลงบนแผ่น
ไม้ไผ่ ต่อมาในสมัยราชวงศ์ฉินและฮ่ัน ผู้คนเริ่มพากันมีความเห็นว่าการเขียนบนแผ่นไม้นั้นไม่สะดวก 
ผู้คนจึงเปลี่ยนมาเขียนลงบนผ้าไหมแทน แต่ผ้าไหมมีราคาแพง ต่อมาสมัยฮ่ันตะวันออก ไช่หลุน 
ค้นพบวิธีน าเปลือกไม้ เศษผ้า มาท ากระดาษ ผู้คนทั่วโลกจึงได้ใช้กระดาษของเขา จึงเรียกชื่อตามผู้
คิดค้นกระดาษนี้ว่า กระดาษไช่หลุน  

ภาพประกอบที่ 1.13 แสดงปรากฏการณ์แสงอาทิตย์ตก
กระทบสันของพีระมิดที่ชิเชนอิทซ่า ปรากฏลักษณะเหมือน
รูปงูเลื้อยลงมาจากยอดพีระมิด (ภาพจาก 

www.astronomicaltours.net) 
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1.4.1.2 การพิมพ์ จีนได้รับยกย่องว่าเป็นผู้คิดค้นด้านเทคนิคการพิมพ์ 
เนื่องจากแต่เดิมต าราของจีนต้องคัดลอกด้วยลายมือ เมื่อมีความต้องการคัดลอกหนังสือจ านวนมาก 
ท าให้มีการคิดค้นเครื่องพิมพ์ขึ้นโดยการใช้แผ่นดินเหนียวเผาแกะเป็นตัวพิมพ์ ต่างจากปัจจุบันตรงที่
ปัจจุบันเป็นตะกั่วเท่านั้น 

1.4.1.3  ด้านคณิตศาสตร์ จาก
ภาพประกอบที่ 1.14 แสดงความก้าวหน้าด้าน
คณิตศาสตร์ของชาวจีนโบราณที่ได้สร้างเครื่องมือช่วย
ค านวนนั่นคือลูกคิดมีชื่อเรียกว่า ซว่านผาน เป็น

สิ่งประดิษฐ์ของจีนเมื่อกว่า 700 ปีก่อน ถือกันว่าลูกคิดเป็น
สิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่ 5 ของจีน เรียงลงมาจากกระดาษ การ
พิมพ์ หนังสือ เข็มทิศ และดินระเบิด เริ่มต้นมีเพียงแต่การ
บวกและลบเท่านั้น ต่อมาปลายยุคถังจึงพัฒนามาเป็นการ
คูณและการหาร  

1.4.1.4 เครื่องมือวัดแผ่นดินไหว 

จากภาพประกอบที่ 1.15 แสดงเครื่องมือวัดแผ่นดินไหว
ของชาวจีน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชาติแรกของโลกท่ี
ประดิษฐ์เครื่องมือวัดแผ่นดินไหวผู้คิดค้นจางเหิง       
(ค.ศ. 78-139) นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อในสมัยฮ่ัน
ตะวันออก เขาได้สร้างเครื่องมือแผ่นดินไหวใน ค.ศ. 132 
ซึ่งใช้วัดทิศทางแผ่นดินไหวในเมืองลั่วหยาง  

1.4.1.5 การถลุงเหล็กและ
ชลประทาน ชาวจีนไดรู้้จักเทคนิคถลุงส าริดและรู้จักใช้
เหล็ก ในสมัยชุนชิว ได้ปรากฏเทคนิคการถลุงเหล็กกล้า 
มาถึงสมัยจ้านกั๋ว คู่ขนานไปกับการพัฒนาเกษตรกรรม การทดน้ าเข้ามาก็มี ขนาดค่อนข้างใหญ่ 
สิ่งก่อสร้างชลประทานตูเจียงแย่นที่เลื่องลือชื่อในโลกก็สร้างขึ้นในสมัยนี้เอง  

1.4.1.6 ดินปืน  ประทัด  ดอกไม้ไฟ เป็นศาสตร์เก่าแก่ที่ถูกค้นพบโดยชาวจีน
อย่างบังเอิญ เล่าขานกันว่าขณะที่นักเล่นแร่แปรธาตุชาวจีนก าลังค้นหาสูตรยาอายุวัฒนะเพ่ือน าไป
ถวายแก่จักรพรรดิ จากคุณสมบัติของก ามะถันที่ใช้รักษาโรคผิวหนัง และดินประสิวซึ่งใช้รักษาโรค
ปอดได้ จึงมีการคาดการว่าหากน าสารทั้ง 2 ตัว มาผสมกันจะได้โอสถขนานใหม่ แต่เมื่อผสมกันแล้ว

ภาพประกอบที่ 1.14 แสดงลูกคิดของ
ชาวจีน (ภาพจาก 

http://es.wikipedia.org) 

ภาพประกอบที่ 1.15 แสดงเครื่องมือวัด
แผ่นดินไหวจีน (ภาพจาก 
http://www.vcharkarn.com) 
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กลับเกิดเป็นแผ่นแป้งสีด า และลุกเป็นไฟขึ้นเมื่อเกิดการเผาไหม้ จึงมีการตั้งชื่อสารที่เกิดขึ้นใหม่ว่า 
"อัคคีโอสถ" หรือท่ีรู้จักกันในชื่อของ "ดินด า" หรือ "ดินปืน" นั่นเอง  

1.4.1.7 ดาราศาสตร์และปฎิทิน ประเทศจีนนับเป็นประเทศแรกของโลกท่ีมี
การค านวณหาระยะพิกัดดวงดาวจากเส้นศูนย์สูตร แนวคิดทางดาราศาสตร์ของจีนนับแต่โบราณกาล 
มีพ้ืนฐานมาจากการศึกษาการเคลื่อนต าแหน่งของดวงดาว อาทิตย์และจันทร์  

1.4.1.8 เข็มทิศ การประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าที่สุดและเก่าแก่ที่สุดสิ่ง
หนึ่งของจีน คือ เข็มแม่เหล็ก จากหลักฐานที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ชาวจีนรู้จักใช้เข็มทิศหน้าปัด
กลมเพ่ือเดินเรือเมื่อศตวรรษที่ 12 การประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าและเก่าแก่ท่ีสุดของจีน 
เข็มทิศในยุคแรกท าจากหินแม่เหล็กธรรมชาติรูปร่างคล้ายช้อนที่มีพ้ืนด้านล่างเรียบและมัน แสดงดัง
ถาพประกอบที่ 1.16 สามารถหมุนได้อย่างอิสระบน จานที่ท าจากทองแดงหรือไม้ เมื่อเข็มทิศที่หมุน
หยุดนิ่งแล้วส่วนที่เหมือนคันช้อนของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอดังนั้นเข็มทิศจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่า "ซือหนาน" (เข็มชี้ทิศใต้) จีนเป็นชาติแรกของโลกท่ีประดิษฐ์เข็มทิศขึ้นและเป็นชาติแรกท่ีน า
เข็มทิศไปใช้ในการเดินเรือ 

 

 
 

  

ภาพประกอบที่ 1.16 แสดง เข็มทิศใน
ยุคแรกของจีน (ภาพจาก 
http://thai.cri.cn/learnchinese) 
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1.4.1 อารยธรรมอินเดีย  

อินเดียเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก บางทีเรียกว่าแหล่ง
อารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ รู้จักกันใน
นามของอารยธรรมลุ่มน้ า คงคา-สินธุ 
การขุดพบซากเมืองฮารัปปาและโม-

เฮนโจดาโร แสดงให้เห็น
สถาปัตยกรรมของอินเดียทีม่ีมาเกือบ
ห้าพันปีแล้ว สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น 
การสร้างสถูป เจดีย์และอาคารทาง
พระพุทธศาสนา เทวสถานในนิกาย
ต่างๆ มีการขุดพบเมือง 2 เมือง คือ 
โมเห็นโจดาโร (MohenjoDaro) ดัง

แสดงในภาพประกอบที่ 1.17 ในแคว้นสินธ์ (Sind) และเมืองฮารัปปา (Harappa) ในแคว้นปัญจาป
ทางตะวันตก ลักษณะของเมืองมีก าแพงล้อมรอบตัวเมือง มีการวางผังเมืองอย่างดีมีถนนสายตรงผ่าน
หลายสาย และมียุ้งข้าวส่วนกลาง บ้านมีลักษณะกว้างใหญ่สร้างด้วยอิฐเผา ประกอบไปด้วยห้องน้ า 
ห้องส้วม ท่อถ่ายเทน้ าเสียมีการขุดพบโลงศพแบบเดียวกับที่พวกสุเมเรียนใช้เช่นเดียวกับท่ีพบตรา
ประทับของลุ่มน้ าสินธุที่เมืองเออร์ในซูเมอร์ (ทางใต้ของลุ่มน้ าไทกริสและยูเฟรติส) แสดงให้เห็นถึงมี
การติดต่อกันระหว่างคนสองลุ่มแม่น้ านี้  

ความเจริญทางวิทยาการ ที่ส าคัญ ได้แก่ด้านคณิตศาสตร์ อินเดียสมัยโบราณได้มีการพัฒนา
วิทยาการทางด้านคณิตศาสตร์มาก ชาวอินเดียเป็นชนชาติแรกท่ีประดิษฐ์เลข 0 (ศูนย์) ขึ้นใช้ ท าให้มี
หลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อย และหลักพันในการค านวณได้โดยไม่สับสน  

1.4.1.1 ด้านการแพทย์ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่า
การแพทย์ของอินเดียมีมานานแล้ว ในจารึกพระเจ้าอโศกมหาราชกล่าวถึงโรงพยาบาลส าหรับผู้
เจ็บป่วย และในการบันทึกของเมกัสเธนีสทูตกรีกท่ีเดินทางเข้ามายังกรุงปาฏลีบุตรในสมัยพระเจ้า
จันทรคุปต์กล่าวถึงเรื่องการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีหนังสือหลายเล่มกล่าวถึงวิชาการแพทย์ เช่น 
อรรถศาสตร์ระบุถึงการใช้ยาพิษ คัมภีร์ของฝ่ายพระพุทธศาสนากล่าวถึงชีวกะแพทย์ผู้ที่มีชื่อเสียง เป็น
ต้นรวมทั้งยังมีต าราทางอายุรเวทอีกหลายเล่ม เช่น ต าราจรกะสังหิตา ที่เขียนราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 

กล่าวถึงเรื่องยารักษาโรค อาหาร กายวิภาค และชีววิทยาว่าด้วยสัตว์แรกเกิด ต าราสุศรุตสังหิตา
กล่าวถึงเรื่องศัลยกรรม เป็นต้น 

ภาพประกอบที่ 1.17 โมเห็นโจดาโร (MohenjoDaro) ใน
แคว้นสกนธ์  (ภาพจาก http://th.wikipedia.org) 
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1.4.1.2 ด้านคณิตศาสตร์ อินเดียเป็นชาติแรกท่ีประดิษฐ์เลขศูนย์ขึ้นใช้ การวาง
ผังเมือง(City Planning) แผนผังมีระเบียบ งดงาม มีถนนตัดกันแบ่งเมืองเป็นตารางแยกพ้ืนที่ใช้สอย
ออกจากกัน เช่นที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะที่อยู่ช่างฝีมือ ยุ้งข้าว ป่าช้า ท่าเรือ พ้ืนที่ทางศาสนา? 

แสดงถึงความรู้ด้านวิศวกรรมการส ารวจและเรขาคณิตอย่างดี 
1.5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยกรีก 

ชาวกรีกโบราณ (Greeks) มีการพัฒนาด้านปรัชญา กฎหมายและวิทยาศาสตร์ อย่าง
สูงสุดซึ่งหลายสาขาวิชายังมีการใช้จนถึงปัจจุบันแคว้น  วิทยาศาสตร์สมัยกรีกได้เริ่มเจริญ รุ่งเรืองเป็น
แห่งแรกในแคว้นไอโอเนีย (Ionia) และนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกที่ส าคัญ (พงศักดิ์ สังขภิญโญ, ม.ป.ป.) 
ได้แก่ 

1.5.1 เทลิสแห่งไมเลตุส (Thales of Milletus 636-546 ก่อน ค.ศ) ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกของกรีกและมนุษย์ชาติซึ่งให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และเรขาคณิต 

1.5.2 เอมเพโดคลีส (Empedocles 495-430 ก่อน ค.ศ) ตั้งทฤษฎีธาตุสี่ (Theory of 

Four Humours) กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย ดิน น้ า ลม ไฟ 

1.5.3 ฮิปโปเครตีส (Hippocrates 490-377 ก่อน ค.ศ) บิดาแห่งการแพทย์ลบล้าง
ความเชื่อที่ว่าโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากการกระท าของสิ่งเหนือธรรมชาติ 

1.5.4 อริสโตเติล (Aristotle 384-322 ก่อน ค.ศ) บิดาแห่งวิชาสัตววิทยาธรรมชาติ
วิทยาและศาสตร์ด้านอื่น ๆ อีกมาก เป็นนักปราชญ์ชาวกรีกที่ส าคัญเนื่องจากค าสอนของอริสโตเติล  
มีการถ่ายทอดและเชื่อเถือในชนชาติต่าง ๆ นานถึง 2,000 ปี 

1.6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยอเล็กซานเดรีย 

วิทยาการที่เมืองอเล็กซานเดรียอยู่ท่ีบริเวณปากแม่น้ าไนล์ หลังจาก พระเจ้าอเล็กซาน
เดอร์มหาราชได้เข้ายึดครองอียิปต์ เปอร์เซียกรีก และได้จัดตั้งชุมชนเป็นศูนย์การค้าและ ต่อมาเมื่อ
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนม์ลงราชวงศ์โทเลอมีได้ครองเมืองต่อมาและได้ส่งเสริม
การศึกษาด้านวิทยาศษสตร์สาขาต่างๆ อย่างมาก มีการทดลองและบันทึกข้อมูลในม้วนกระดาษ
ปาปิรัสและรวบรวมไว้ที่หอสมุดอเล็กซานเดรียซึ่งจัดเป็นแหล่งสะสมวิชาการท่ีใหญ่ที่สุดในโลกของ
สมัยนั้น มีม้วนปาปิรัสมากถึง 7 แสนม้วน นักวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญในสมัยนี้ (พงศักดิ์ สังขภิญโญ, 
ม.ป.ป.)  ได้แก่ 

1.6.1 ยูคลิด (Euclid 330-260 ก่อน ค.ศ) บิดาแห่งเรขาคณิต 

1.6.2 อาร์คีมิดีสแห่งไซราคิวส์ (Archimedes of Syracuse 287 - 212 ก่อน ค.ศ) 
นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของฟิสิกส์ด้านกลศาสตร์และเป็นนักประดิษฐ์ที่ฉลาดล้ ายุคเป็นผู้ค้นพบ    

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
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กฏของคานดีดคานงัดค้นพบว่าน้ าหนักของวัตถุที่หายไปเมื่อชั่งในน้ าจะเท่ากับน้ าหนักของน้ าที่ถูกวัตถุ
นั้นแทนที่ 

1.6.3 โทเลอมี (Claudius Ptolemy ค.ศ. 127-170) เขียนหนังสืออัลมาเจส 
(Almagest) ซึ่งกล่าวว่าโลกนี้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์ดวงอ่ืน ๆ โคจร
รอบโลก หนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลต่อการศึกษาดาราศาสตร์ถึง 1,500 ปีต่อมา 

1.6.4 เกเลน (Galen of Pergamum ค.ศ. 131-201) แพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ศึกษา กาย
วิภาคและสรีระวิทยาของคน โดยการผ่าตัดลิงและหมูจึงท าให้ข้อมูลผิดพลาด และมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาด้านการแพทย์เกือบ 1,200 ปีต่อมา 

 

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยกลาง 

วิทยาศาสตร์สมัยกลางเริ่มตั้งแต่ค.ศ. 450-1700 วิทยาศาสตร์ในยุคนี้ยังคง เกี่ยวข้องกับ
วิชาปรัชญาอยู่บางส่วนและเนื่องจากมีการรุกรานแย่งดินแดน โดยอนารยชน (Barbarian) ไปยัง
อาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน โดยเฉพาะจักรวรรดิโรมัน ท าให้วิชาการต่างๆชะงักไปประกอบ
กับความเชื่อทางศาสนาจะบังคับให้ผู้สนใจค้นคว้าวิทยาศาสตร์ต้องจ ากัดความคิดและการค้นคว้าด้าน
ต่างๆ ลงดังนั้นวิทยาศาสตร์สมัยกลางจึงแบ่งเป็นยุคมืดและยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา ในยุคมืดนี้เกือบไม่มี
ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึนเลยส่วนมากเป็นการเก็บรวบรวมและแปลต าราที่มีอยู่เดิมจากอียิปต์โบราณและ
กรีกโบราณโดยชนชาติอาหรับเป็นผู้แปลจากต้นฉบับเดิมเป็นภาษาอาหรับ ดังนั้นในคริสต์ศตวรรษท่ี 
9 อาหรับจึงเป็นผู้น าด้านปรัชญา และวิทยาศาสตร์ต่อมายุโรปจึงรับความรู้จากอาหรับในปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 12 และแปลต าราจากอาหรับกลับเป็นภาษาละตินและมีการใช้แพร่หลายในยุโรป
จนถึงกลางศตวรรษท่ี 14 จึงเข้าสู่ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาหรือยุคฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมกลางศตวรรษที่ 14 

เมื่อวิทยาศาสตร์เข้าสู่ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา ได้มีการประดิษฐ์แท่นพิมพ์โดย โยฮันน์กูเตนเบิร์ก (Johann 

Gutenberg ค.ศ. 1397-1468) ชาวเยอรมันและท าให้มีการเผยแพร่วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ได้
กว้างขวางมากข้ึนนักวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญในสมัยนี้ (พงศักดิ์ สังขภิญโญ, ม.ป.ป.) ได้แก่ 

ลีโอนาโด ดาวินซี ( Leonardo da Vinci ค.ศ. 1452 - 1519 ) เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่
สนใจกายวิภาค กลศาสตร์และจลศาสตร์ของไหล นับเป็นผู้ริเริ่มน าวิทยาศาสตร์เข้าสู่ยุคใหม่ 

 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 มีการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่มีการค้นคว้า
ทดลองพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ในยุคนี้มีนักวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ ๆ (พงศักดิ์ สังขภิญโญ, 
ม.ป.ป.) ได้แก่  
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3.1 นิโคลัสโคเพอร์นิคัส (Nicholaus Copernicus ค.ศ. 1473-1543) เป็น
นักวิทยาศาสตร์เชื้อสายโปแลนด์ ได้ให้ทฤษฎีเกี่ยวกับจักรวาลว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบ
สุริยะ โลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลนับเป็นการปฏิวัติทางดาราศาสตร์ครั้งส าคัญเพราะเป็นการอ้าง
ทฤษฎีที่ค้านกับความเชื่อเดิมเมื่อ 1,500 ปีมาแล้ว ซึ่งเสนอโดยโทเลอมี 

3.2 แอนเดรียส วีเซเลียส (Andreas Vesalius ค.ศ. 1514-1563) นักกายวิภาคศาสตร์
ผู้ศึกษาจากศพคนจริง ๆ และคัดค้านค าสอนของเกเลนท าให้ค าสั่งสอนของเกเลนซึ่งเชื่อกันมานานถึง 
1,500 ปี ถูกล้มล้างไปการศึกษากายวิภาคของมนุษยจ์ากร่างกายของมนุษย์จึงท าให้การพัฒนาด้าน
การแพทย์เจริญก้าวหน้าเข้าสู่ยุคปัจจุบันมากขึ้น 

3.3 กาลิเลโอ (Galileo Galileiค.ศ. 1564-1642) เป็นนักดาราศาสตร์นักคณิตศาสตร์
และนักฟิสิกส์ ชาวอิตาเลียน ผู้มีความคิดเห็นก้าวหน้าล้ ายุคมากและไม่เห็นด้วยกับความเชื่อด้าน
วิทยาศาสตร์โบราณของอริสโตเติล โทเลอมี และเกเลนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทั้งสามท่านนี้ได้มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆยาวนานกว่าพันปีทั้งสิ้น ดังนั้นกาลิเลโอจึงประสบปัญหาใน
การเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมากเพราะขัดแย้งกับค าสอนทางศาสนาอีกด้วยเป็นผู้ที่
ได้ชื่อว่าบิดาแห่งการทดลองทางวิทยาศาสตร์เขาค้นพบของแรงดึงดูดของวัตถุของโลกในชั้นแรกและ
เป็นผู้ปรพดิษฐ์กล้องดูดาวที่สามารถส่องดูการเคลื่อนไหวของดาวได้เป็นคนแรก 

3.4 โยฮันเคปเลอร์ (Johannes Kcplerค.ศ. 11571-1630) เป็นคนแรกที่วางรากฐาน
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของจักรวาลและอธิบายวิถีการโคจรของดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวงปัจจุบันยังใช้กัน
อยู่เรียกว่ากฎของเคปเลอร์สรุปว่า ดวงดาวต่าง ๆ โคจรเป็นวงรีไม่ใช่วงกลม 

3.5 โรเบิร์ตบอยล์ (Robert Boyle ค.ศ. 1627-1692) บิดาแห่งวิชาเคมีและเป็นคนแรก
ที่ผลักดันให้เกิดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งมีการศึกษาทดลองประกอบกับการตั้งทฤษฎีโดยโจมตีแนวคิด
ของอริสโตเติลที่กล่าวว่าสสารประกอบด้วยธาตุ 4 ชนิด แต่บอยล์กล่าวว่าสสารประกอบด้วยธาตุ
มากกว่านั้นมากมาย 

3.6 จอห์น เรย์ (John Ray ค.ศ. 1627 - 1705) เป็นผู้เริ่มงานด้านชีววิทยาจ าแนกพืช
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่และตั้งชื่อไว้ด้วย เขาจ าแนกพืชต่าง ๆ กว่า 1,186,000 ชนิด ไว้เป็น
หมวดหมู่ จึงได้รับสมญานามว่าบิดาแห่งวิชาพฤษศาสตร์ 

3.7 เอนตัน แวน เลเวนฮุก (Anton Van Leuwenhoek ค.ศ. 1632 - 1723) ได้พบวิธี
ฝนเนส์ และได้สร้างกล้องจุลทรรศน์น าไปส่องดูสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ แล้วสามารถได้รายละเอียดของ
สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ นั้นได้ข้อมูลของเขาท าให้ความรู้เรื่องจุลชีวันกระจ่างขึ้นมากกล้องจุลทรรศน์ของเขา
สามารถขยายได้ถึง 270 เท่า จึงได้รับสมญานามว่าบิดาแห่งโลกจุลชีวัน 
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3.8 เซอร์ ไอแซกนิวตัน (Sir Isaac Newton ค.ศ. 1642-1727) พบกฎแห่งความโน้ม
ถ่วงซึ่งเป็นกฎสากลอันดับแรก จึงได้รับสมญานามว่าบิดาของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และเป็นผู้ศึกษา
เรื่องแสง โดยเจาะช่องเล็ก ๆให้แสงส่องเข้าไปในห้องมืด เมื่อเอาแท่งแก้วปริซึมวางไว้ให้แสงแดด
ส่งผ่านแสงสีขาวจะกระจายเป็น 7 สี คือ ม่วง คราม น้ าเงิน เขียว เหลือง แสด และแดงพร้อมกับ
อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดรุ้งกินน้ า และ สรุปแรงดึงดูดของโลกจากการสังเกตลูกแอปเปิลตกลง
พ้ืนดิน ไม่ลอยไปในอากาศ โดยเรียกกฎนี้ว่า "กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน " 

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม ่

 

นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1700 เป็นต้นมา ได้เข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์สมัยใหม่มีการค้นพบทฤษฎีการ
สันดาปโดยลาวัวซิเอ ความก้าวหน้าด้านเคมีสาขาต่าง ๆได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว พร้อม ๆ กับ
ความก้าวหน้าด้านฟิสิกส์และกลศาสตร์ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและมีการพัฒนาของ
วิทยาศาสตร์ทุกสาขาเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ในการที่จะครองโลกวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจนถึงปัจจุบันนี้  (พงศักดิ์ สังขภิญโญ, ม.ป.ป.) 

 

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม 

การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดข้ึนในสมัยปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเมื่อคริสตศตวรรษท่ี 18 จากความก้าวหน้าทางวิทยาการในแขนงต่าง ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ในช่วงคริสตศตวรรษท่ี 18 ซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเชื่อถือแนวความคิด
ปรัชญาวิทยาศาสตร์โบราณมาเชื่อถือปรัชญาวิทยาศาสตร์แนวใหม่และได้น าวิธีการวิทยาศาสตร์มาใช้
ท าให้ประสบผลส าเร็จเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็วและใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์มาจ าลองศีกษา
ธรรมชาติ ท าให้เกิดการค้นพบและการตั้งทฤษฎีใหม่ ๆ มากมาย นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประสาท
ความรู้ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมัยนี้ได้แก่ 

1.1 เบนจามินแฟรงคลิน (Benjamin Franklin ค.ศ. 1706-1790) ค้นพบว่าไฟฟ้าเป็น
ของไหล ซึ่งเป็นรากฐานท าให้ค้นพบอิเล็กตรอนในเวลาต่อมาเขาค้นพบไฟฟ้าในอากาศ ท าให้เกิดฟ้า
แลบและฟ้าผ่า และแนะน าวิธีการป้องกันฟ้าผ่าโดยการประดิษฐ์สายล่อฟ้าขึ้น นอกจากนี้ยังได้
เสนอแนะว่าอาการเกิดสารพิษจากตะกั่วมักจะเกิดกับบุคคลที่ท างานในโรงพิมพ์ 

1.2 เจมส์ วัตต์ (James Watt ค.ศ. 1736-1819) เป็นผู้ปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ าของ   
นิวโคเมนและประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ าแบบใหม่ โดยแก้ไขจุดบกพร่องจากแบบของนิวโคเมนและได้
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พัฒนาเครื่องจักรไอน้ าที่ท างานระบบ "ดับเบิลแอกชัน"ท าให้ลูกล้อหมุนไปได้ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ประดิษฐ์รถยนต์และรถไฟในเวลาต่อมาและเป็นผู้ก าหนดก าลังเครื่องจักเป็น "แรงม้า" 
ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม บรรยากาศทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ที่
เอ้ืออ านวยให้มีการประดิษฐ์คิดค้นซึ่งเริ่มต้นขึ้นในอังกฤษโดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนในทุกวิถีทางที่จะท าให้
เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ซึ่งเชื่อกันว่าจะท าให้ชาติเป็นมหาอ านาจในทางเศรษฐกิจและการเมืองได้โดย
การให้ผลประโยชน์แก่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นและหลักประกันสิ่งประดิษฐ์ ด าเนินการจัดหาแหล่งทรัพยากร
และตลาดการค้าตลอดไปจนถึงการสนับสนุนการลงทุนรวมทั้งเผยแพร่ความคิดเห็นในทาง
อุตสาหกรรมท าให้มีการตื่นตัวขึ้นในสังคมและแผ่ขยายอิทธิพลความคิดไปสู่นานาประเทศดังนั้น
กระบวนการผลิตสินค้าเพ่ือสนองความต้องการของพลเมืองซึ่งเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจึงเปลี่ยนจากการ
ท าในครัวเรือนไปเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการท างานโดยใช้ระบบแบ่งแรงงานให้แต่ละคนท างาน
เฉพาะส่วนมีการศึกษาวิจัยระบบงานให้สัมพันธ์กับเวลาและใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยใน
กระบวนการประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งท าให้อุตสาหกรรมด้านต่าง ๆเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดปัญหาสังคมติดตามมาด้วย ผลที่เห็นได้ชัดเจน คือคนอพยพเข้ามารวมกัน
ท างานในเมืองอุตสาหกรรมเกิดความแออัด ชนชั้นกรรมกรถูกกดขี่และทารุณจนเกิดการต่อสู่ระหว่าง
ชนชั้นขึ้นส่วนนายทุนเริ่มมีอ านาจก็แสวงหาอาณานิคมเพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากรหรือเป็นตลาด
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประสบผลส าเร็จได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อเก่า ๆ 
เกี่ยวกับแนวความคิดโบราณโดยสิ้นเชิง 

 

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยสงครามโลก 

ในประวัติศาสตร์เกือบจะไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่โลกปลอดจากสงครามสงครามจัดได้ว่า
เป็นกิจกรรมร่วมของมนุษยชาติอย่างหนึ่งซึ่งมักใช้เป็นทางออกเม่ือเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ ความสามารถในการประหัตประหารชาติพันธุ์เดียวกันของ
มนุษย์เหนือกว่าสัตว์ทั้งปวง อาจเป็นเพราะว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบาง
ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้เพราะมนุษย์ได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทั้งสติปัญญา
และทรัพยากรเพ่ือพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนกลวิธีท าลายข้าศึก ตัวอย่างเช่น เห็นได้จาก
วิวัฒนาการของเครื่องบินรบทั้งในแง่ของความเร็วและสมรรถนะ ในมหาสงครามโลกทั้งสองครั้ง
ประเทศมหาอ านาจได้ผนึกก าลังนักวิทยาศาสตร์ชั้นน าเข้ามาท างานด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่เพ่ือพัฒนา
และประยุกต์วิธีการประหัตประหารแบบใหม่ ๆ ในมหาสงครามโลกทั้งสองครั้งนั้น จัดได้ว่าเป็น
สงครามที่มีการใช้อาวุธเคมีและชีวภาพ (Chemical and Biological weapons) ขนาดใหญ่เป็นครั้ง
แรก คือมีการใช้คุณสมบัติอันเป็นพิษของสารเคมีและพิษจากสิ่งมีชีวิตในการเป็นอาวุธเพ่ือการสังหาร 



บทที่ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตถึงปัจจุบัน            25 
 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
 

สร้างความบาดเจ็บ หรือสร้างความพิการให้แก่ศัตรู อาวุธเคมีชนิดแรกที่มีการใช้กันอย่างในการ
ท าลายล้างขนาดใหญ่ครั้งแรกคือแก๊สคลอรีน ซึ่งมีอานุภาพในการท าลายเยื่อบุปอดของมนุษย์โดย
เยอรมันได้วางท่อเพ่ือปล่อยแก๊สคลอรีนไปยังแนวระวังของทหารฝ่ายพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1
ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1.18 และมีการใช้อาวุธพิษอย่างกว้างขวาง ท าให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับ
บาดเจ็บจากอาวุธพิษจ านวนมากและ ส่วนมหาสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเคยใช้อาวุธเชื้อโรค แอน-

แทร็กซ์นี้กับชาวจีนเมื่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ได้รับเชื้อนี้ประมาณ 2-3 วัน จะมีตุ่มแดงขึ้นตรงที่
สัมผัสและต่อมาจะพองเป็นตุ่มน้ าใสและกลายเป็นตุ่มหนอง ตรงกลางจะแตกและแผลจะลึกกลม 
(เหมือนเบ้าขนมครก) มีขอบนูนชัด แผลจะกลายเป็นสีน้ าตาล ต่อมาจะกลายเป็นสีด าขอบแข็ง 
ลักษณะเหมือนถ่านหินจึงได้ชื่อว่าแอนแทรกซ์ ภาพประกอบที่ 1.19 แสดงลักษณะของแผลที่เกิดจาก
การติดเชื้อแอนแทรกซ์ทางผิวหนังนอกจากนี้ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวดหัว และอ่อนเพลีย ในรายที่
รุนแรงการอักเสบจะลุกลามไปที่ต่อมน้ าเหลือง และเข้าสู่กระแสเลือด เกิดภาวะติดเชื้อในเลือด ช็อก
และเสียชีวิตได้ และมหาสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงด้วยระเบิดปรมาณูท่ีท าลายล้างชีวิตมนุษย์นับ
แสนคนลงในชั่วพริบตาผลจากสงครามท าให้เกิดการกระตุ้นเตือนนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์
คิดค้นให้เพ่ิมความรับผิดชอบและระมัดระวังในผลงานของตนยิ่งขึ้นบุคคลหลายกลุ่มได้ผนึกตัวขึ้น
ต่อต้านการท าสงครามด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเรียกร้องให้ลดก าลังอาวุธถึงกระนั้นก็ตาม
ประเทศมหาอ านาจก็ยังเร่งระดมสร้างอาวุธร้ายแรงขึ้นทุกที เช่นระเบิดไฮโดรเจน ระเบิดนิวตรอน 
สารพิษ และเชื้อโรค เป็นต้น ซึ่งสงครามครั้งต่อ ไปอาจหมายถึงอวสานของมนุษย์ก็เป็นได้ 
นักวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญในสมัยนี้ คือ 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein ค.ศ. 1879-1955) เป็นนักฟิสิกส์คณิตศาสตร์ซึ่ง
เป็นผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพอันน าไปสู่การสร้างระเบิดปรมณู และคิดค้นทฤษฎีใหม่ซึ่งน าไปสู่การ
ส ารวจอวกาศ 

  
ภาพประกอบที่ 1.18 เยอรมันได้วางท่อเพ่ือปล่อย
แก๊สคลอรีนในสงครามโลกครั้งที่ 1 (ภาพจาก
http://www.chemistryland.com) 

ภาพประกอบที่ 1.19 แสดงแผลที่เกิดจากการ
ติดเชื้อแอนแทรกซ์ทางผิวหนัง (ภาพจาก 

http://www.medicthai.net) 
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3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม 

ช่วงนี้เป็นช่วงต่อจากสมัยการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมและอาจกล่าวได้ว่ามีผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมายเกิดข้ึนส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์สุขสบายความเป็นอยู่
ดีขึ้นและปลอดภัยจากโลกภัยไข้เจ็บนักวิทยาศาสตร์สมัยนี้ มีดังนี้ 

3.1 ลาวัวซิเอ (Antoine Laurent Lavoisier ค.ศ. 1743-1794) เป็นผู้สนใจทางดา้น
เคมี ได้ตั้งทฤษฎีการสันดาปและได้ตั้งชื่อก๊าซที่ท าให้ลุกไหม้ว่า "ก๊าซออกซิเจน" และตั้งกฎทรงแห่ง
มวลสารซึ่งมีใจความว่า "มวลของสารก่อนท าปฏิกริยาย่อมเท่ากับมวลของสารหลังการท าปฏิกริยา" 

3.2 วอลตา (Alessandro A. Volta ค.ศ. 1744-1827) ได้ทดลองใช้แผ่นสังกะสีและ
ทองแดงตัดให้กลมคล้ายเหรียญบาทประกบสลับกันแล้วน าปลายข้างหนึ่งจุ่มลงในอ่างน้ าที่มีเกลือและ
ชิ้นส่วนของหนังสัตว์ปนอยู่ด้วยปรากฎว่าเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น เขาเรียกเครื่องมือนี้ว่า "โวลทาอิกไฟล์"
และเม่ือเชื่อมโวลทาอิกไฟล์หลายอันเข้าด้วยกันพบว่าเกิดประแสมากข้ึนซึ่งเป็นหลักของแบตเตอรี่ใน
ปัจจุบัน 

3.3 ลามาร์ก (Jean Baptise - Chevalier de Lamarkค.ศ.1744-1829) สนใจเรื่อง
ความแตกต่างและความเหมือนกันของสิ่งมีชีวิตและได้จัดแบ่งสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่และได้ตั้งกฎการ
ใช้และไม่ใช้ ที่อธิบายว่าลักษณะด้อยจะถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปยังลูกหลานและลักษณะที่ไม่จ าเป็น
จะค่อย ๆ เสื่อมสลายไป 

3.4 เอ็ดมันด์ฮัลลีย์ (Edmund Halley ค.ศ. 1656 - 1742 เป็นนักดาราศาสตร์ชาว
อังกฤษศึกษาค้นคว้าหาต าแหน่งดาวฤกษ์ต่าง ๆและได้บันทึกการเคลื่อนที่ของดาวหางดาวหนึ่งและได้
พยากรณ์ว่าดาวหางดวงนั้นจะปรากฎให้เห็นในทุก 76 ปี และก็เป็นดังที่ท านาย เพ่ือเป็นเกียรติจึงตั้ง
ชื่อดาวหางดวงนั้นว่า "ดาวหางฮัลลีย์" 

3.5 เอ็ดวาร์ด เจนเนอร์ ( Edward Jenner ค.ศ. 1749 - 1823) เป็นผู้ค้นพบวิธีปลูกฝี
เพ่ือป้องกันไข้ทรพิษ 

3.6 เซอร์ฮัมฟรีย์ เดวี (Sir Humphry Davy ค.ศ. 1778 -1829) ได้ค้นพบก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นยาสลบได้ 

3.7 แอมแปร์ (Andre- Marie Ampere ค.ศ. 1774 - 1836) เป็นผู้ค้นพบกระแสไฟฟ้า
สลับซึ่งต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งชื่อหน่วยวัดกระแสไฟฟ้าว่า "แอมแปร์"เพ่ือเป็นเกียรติแก่เขา 

3.8 ไมเคิลฟาราเดย์ (Michael Faraday ค.ศ. 1791- 1867) เป็นผู้ค้นพบ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า พบหลักการของหม้อแปลงพบกฎการ
แยกสลายด้วยไฟฟ้าซึ่งยังใช้กันในปัจจุบัน 
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3.9 โทมัสแอลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edissonค.ศ. 1847 - 1931) เป็นนัก
ประดิษฐ์ที่ส าคัญคนหนึ่งของโลกได้ประดิษฐ์เครื่องบันทึกเสียงเครื่องแรกของโลกหลอดไฟฟ้าเครื่อง
ฉายภาพยนต์ มีสิ่งประดิษฐ์ที่จดลิขสิทธิ์ 1,328 ชิ้นและที่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์อีกมากมาย 

3.10 ชาลส์ โรเบิร์ตดาร์วิน (Charles Robert Dawinค.ศ. 1809 - 1882) เป็นผู้ค้นพบ
ทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

3.11 เกรกอร์ โยฮันน์ เมนเดล (Gregoe Johann Mendel ค.ศ. 1822-1884) เขาได้
ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการผสมพันธุ์พืชและได้สรุปเป็นกฎเรียกว่า "กฎทางพันธุ์กรรมของเมนเดล"  
และได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งพันธุ์กรรม 

3.12 ลูเธอร์ เบอร์แบงค์ (Luther Burbank ค.ศ. 1849-1926) เขาได้ทดลองผสมพันธุ์
ไม้ดอกและไม้ผลและทดลองผสมข้ามพันธุ์และเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดไว้จนได้พันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดี
มากมายเขาได้สมญานามว่า "ผู้วิเศษแห่งต้นไม้" 

3.13 หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur ค.ศ. 1822 - 1895) เป็นผู้ค้นพบจุลินทรีย์ และ
วางรากฐานทฤษฎีแบคทีเรียใช้วิธีการพาสเจอร์ไรเซชั่น (Pasteurization) ในการก าจัดแบคทีเรียใน
อาหารโดยการท าให้อาหารอุ่น แล้วท าให้เย็นลงโดยเร็วและยังค้นพบวิธีการท าเซรุ่มแก้พิษสนัขบ้าและ
ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

3.14 ลอร์ดโจเซฟ ลิสเตอร์ (Lord Joseph Lister ค.ศ. 1827 - 1912) เป็นศัลยแพทย์
ชาวอังกฤษเขาคิดว่าการเกิดหนองหลังจากการผ่าตัด อาจจะเกิดจากเชื้อโรคในอากาศดังนั้นจึงต้องหา
วิธีก าจัดเสียก่อน เขาทดลองใช้กรดคาร์บอลิกเจือจางท าความสะอาดบริเวณท่ีจะท าการผ่าตัด และท า
ความสะอาดเครื่องมือใช้ผ้าเช็ดมือที่สะอาดขณะที่มีการผ่าตัด และได้ทดลองผ่าตัดคนไข้คนหนึ่ง
ปรากฏว่าไม่มีหนอง และการอักเสบเกิดข้ึนอีกเลย 

 

4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยปัจจุบัน 

การศึกษาและการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งครั้งหนึ่งในสมัย
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งของนักปราชญ์กลุ่มย่อยๆ ในสังคมได้เปลี่ยนแปลง
กลายมาเป็นอาชีพที่หลายคนให้ความเชื่อถือและใฝ่ฝันที่จะได้เข้าไปมีบทบาทร่วมด าเนินการ ฐานะ
และภาพพจน์ของสังคมที่มีต่ออาชีพการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นไม่ว่าจะเป็นของนักวิทยาศาสตร์ 
วิศวกร หรือ นักเทคโนโลยี ไม่เป็นรองอาชีพใด ๆประเทศมหาอ านาจต่าง ๆ ได้ก าหนดนโยบาย
สนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยเป็นอย่างมากจึงเกิดสถาบันค้นคว้าวิจัยที่มีผู้ท างานเป็นกลุ่มซึ่งแต่ละคนจะ
ฝึกฝนมาเป็นผู้ช านาญเฉพาะด้านเฉพาะแขนงงบประมาณส าหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนั้น ได้จากงบประมาณแผ่นดินแหล่งเงินทุน มูลนิธิ และบริษัทอุตสาหกรรมต่าง ๆซึ่งให้ใน
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รูปเงินทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยหรือจัดตั้งห้องปฏิบัติการของตนเองแล้วจ้างนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกร
เข้าไปท างานวิจัยการคิดค้นทฤษฎีและวิธีการประยุกต์จึงเป็นไปอย่างกว้างขวางต่อเนื่องและรวดเร็ว
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พิมพ์เผยแพร่กันในปัจจุบันและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มี
มากมายจนไม่สามารถท่ีจะรวบรวมไว้ ณ ที่หนึ่งที่ใดได้หมดสิ้นเนื้อหาความรู้ในแต่ละแขนงวิชาก็มี
ความลึกซึ้ง และเริ่มขยายขอบเขตไปคาบเก่ียวกับคนในบางครั้งไม่อาจจะแยกลงไปอย่างชัดเจนว่าจัด
อยู่ในสาขาใดแน่ ตัวอย่างเช่นวิชาชีวเคมี วิชาชวีฟิสิกส์ และวิศวกรรมการแพทย์ เป็นต้น (เติมศักดิ์
เศรษฐวัชราวนิช, 2540 :4-10) 

 

สรุป 

 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ในสมัยโบราณเกิดจากการที่มนุษย์คิดหาวิธีการ
เพ่ือการเอาตัวรอดในธรรมชาติที่มนุษย์อาศัยอยู่ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์แบ่งเป็นยุคหินและยุคโลหะ
ตามการพัฒนาเทคนิควิธีการน าวัสดุมาผลิตเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์เกิดข้ึนควบคู่กับการเกิดอารยธรรมโบราณต่าง ๆ ได้แก่ อารยธรรม 
เมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมในอเมริกากลาง และอารยธรรมในเอเชีย ต่อจากนี้จึงเข้าสู่ 
ยุคของวิทยาศาสตร์สมัยโบราณเป็นยุคทีเ่ริ่มมีสูตร ทฤษฎี มีการทดลอง เมื่อถึงสมัยกลาง (Middle 

Age) ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ได้ชะงักงันไปชั่วขณะ เรียกว่า "ยุคมืดทางวิทยาศาสตร์" สืบ
เนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนาที่ขัดแย้งกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์หากผู้ใดคัดค้านหรือขัดแย้ง
กฎเกณฑ์ทางศาสนาก็จะมีโทษถึงตายวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์จึงหยุดชะงักไป จนถึงกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 15 ซึ่งเป็นสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (Renaissance) การศึกษาทางวิทยาศาสตร์จึงเริ่มต้น
พัฒนาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาศตวรรษที่ 18 ได้มีการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่ ท าให้
วิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์กายวิภาคศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เจริญพัฒนาขึ้น อย่างมาก 

 

 

  



บทที่ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตถึงปัจจุบัน            29 
 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
 

แบบฝึกหัดประจ าบท 

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาหาค าตอบของค าถามต่อไปนี้ 
1. ตามความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์มนุษย์มีสายวิวัฒนาการมาจากอะไร 

2. จงอธิบายค ากล่าวที่ว่า วิทยาศาสตร์เกิดข้ึนควบคู่กับการเกิดอารยธรรมต่าง ๆ 

3. การก าหนดช่วงเวลาประวัติศาสตร์โดยแบ่งเป็น ยุคหิน ยุคโลหะใช้เกณฑใ์ดในการแบ่ง 
4. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในสมัยอารยธรรมเมโส-

โปเตเมีย 

5. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในสมัยอารยธรรมอียิปต์ 
6. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในสมัยอเมริกากลาง 

เผ่าอินคา 
7. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในสมัยอารยธรรม

อินเดีย 

8. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในสมัยอารยธรรมจีน 

9. นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญที่มีอิทธิพลในสมัยกรีกคือใคร พร้อมระบุผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท่านนั้น 

10. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยกลางเป็นอย่างไร 

11. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการต่าง ๆ มีอะไรบ้าง 
12. การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
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แผนบริการการสอนประจ าบทที่ 2 

วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 
2. จ าแนกสาขาวิชาของความรู้วิทยาศาสตร์ได้ 
3. อธิบายกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ของมนุษยใ์นแต่ละวิธีได้ 
4. อธิบายกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
5. ตระหนักในความส าคัญของเจตคติและค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการท างานของ

นักวิทยาศาสตร์และบุคคลในอาชีพอ่ืน ๆ 

6. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 

เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

1. ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. สาขาของวิทยาศาสตร์ 
3. วิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ 
4. กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
5. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
6. จิตวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษารับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระด้วย Microsoft Power Point พร้อมตอบ
ค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

2. นักศึกษาศึกษาเนื้อหา “วิธีการสืบเสาะหาความรู้ของมนุษย์” จากเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

3. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับวิธีการสืบเสาะหาความรู้ของมนุษย์ 
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4. นักศึกษาท าแบบทดสอบเปนนรายบุคคล คะแนนที่แต่ละคนในกลุ่มได้รับน ามาหาเปนน
คะแนนของกลุ่ม 

5. นักศึกษาแต่ละคนตอบค าถามท้ายบทเรียนแล้วน าส่งภายในสัปดาห์ถัดไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์” 

2. การน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 

3. วีดิทัศน์เหตุการณ์ต่าง ๆ 

4. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ของมนุษย์ 
5. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ของมนุษย์ 

 

การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการรับฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบย่อย 

3. ตรวจสอบผลงานการตอบค าถามท้ายบทเรียนของนักศึกษาเปนนรายบุคคล 
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บทท่ี 2  
วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มนุษย์มีความสนใจในสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมานานนับตั้งแต่ยุคเริ่มแรกมาแล้ว โดยเฉพาะ
ความรู้ที่จะน ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ความรู้ต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้นับวันจะมีข้อค้นพบมาก
ยิ่งขึ้นไปตามระยะเวลา ซึ่งความรู้เหล่านี้ช่วยให้มนุษย์มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถท่ีจะอธิบาย 

ควบคุมหรือพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ การเสาะแสวงหาความรู้ของ
มนุษย์มิใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ แต่เปนนกระบวนการที่ต้องอาศัยสติปัญญา และการ
ฝึกฝนต่าง ๆ ซึ่งมีวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ของมนุษย์แตกต่างกันไปตามยุคสมัย ในบทนี้จะกล่าวถึง

เทวรูปเทพเจ้าเฮลิออส (อะพอล
โล่) ณ ประเทสกรีซ สิ่ง
มหัศจรรย์ยุคโบราณ 
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ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาของวิทยาศาสตร์และวิธีการที่มนุษย์ใช้ในการเสาะ
แสวงหาความรู้จากอดีตถึงปัจจุบัน 

 

ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   

1.  ความหมายของวิทยาศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์ (Science) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Scientia แปลว่า ความรู้
ทั่วไป ซึ่งเปนนความหมายที่กว้างมากที่ใช้ในอดีต (สุนันท์ บุราณรมย์ และคณะ, 2542: 2) เนื่องจากใน
อดีตยังไม่มีการค้นพบความรู้มากมายเหมือนในปัจจุบัน ดังนั้น วิทยาศาสตร์จึงมีความหมายใน
ลักษณะที่ครอบคลุมความรู้ทั้งหมดของมนุษย์ ต่อมาเมื่อมนุษย์มีการค้นพบความรู้มากข้ึน และได้
พิสูจน์ความรู้ต่างๆ สิ่งใดเปนนจริงจะได้รับการยอมรับ ส่วนสิ่งใดไม่จริงก็จะถูกปฏิเสธท าให้ความหมาย
ของค าว่าวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความหมายของค าว่า วิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันมีผู้ให้
ความหมายไว้หลายท่าน เช่น  
  ภพ เลาหไพบูลย์ (2540: 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า วิทยาศาสตร์ หมายถึง วิชาที่สืบ
ค้นหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เปนนที่ยอมรับ
โดยทั่วไป  
  สุนันท์ บุราณรมย์ และคณะ (2542: 2-3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า วิทยาศาสตร์ หมายถึง 
ความรู้ที่แสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง เปนนความจริง ซึ่งความรู้ดังกล่าวได้มาจากการศึกษา
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือจากการทดลอง โดยเริ่มต้นจากการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลอง
อย่างมีแบบแผน แล้วจึงสรุปเปนนทฤษฏีหรือกฎขึ้น แล้วน าแล้วน าทฤษฏีหรือกฎที่ได้ไปใช้ศึกษาหา
ความรู้ต่อไปเรื่อยๆ  

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 1075) ได้ให้ความหมายว่า วิทยาศาสตร์ 
หมายถึง ความรู้ที่ได้โดยการสังเกต และค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเปนนระเบียบ  

  กล่าวโดยสรุป วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ซึ่งสามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง และเปนนความจริง โดยใช้กระบวนการแสวงหา
ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ แล้วจัดความรู้นั้นเข้าเปนนระเบียบ เปนนหมวดหมู่ 
  จากการนิยามดังกล่าว เมื่อพิจารณาจะพบว่าในความหมายของวิทยาศาสตร์นั้นมี
องค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ  
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   1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เปนนความรู้ที่ได้จากธรรมชาติ โดยวิธีการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ แบ่งได้เปนน 6 ระดับ ได้แก่ ข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอดหรือมโนมติ สมมติฐาน 

หลักการ กฎ และทฤษฏี     
   2. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปนนกระบวนการที่ท าให้นักวิทยาศาสตร์สามารถ
ค้นหาความรู้ต่างๆ จากธรรมชาติได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific method) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific skill) และ   
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific attitude)  
    3. สาขาของวิทยาศาสตร์ เปนนการจัดแบ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะ
เรื่องราวที่เหมือนกันเข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันให้เปนนหมวดหมู่ เพื่อมีระบบระเบียบให้ง่ายต่อการค้นหา  
เปรียบได้กับถ้าเราจะค้นหาหนังสือสักเล่มในห้องสมุดขนาดใหญ่ที่วางหนังสือไม่เปนนระเบียบ ท าให้
เสียเวลาในการค้นหาหนังสือเปนนเวลานานและอาจหาหนังสือที่ต้องการไม่พบ เพราะไม่รู้ว่าหนังสือถูก
เก็บไว้ที่ใดจึงต้องตรวจหาหนังสือในห้องสมุดทีละเล่ม ซึ่งแตกต่างจากการหาหนังสือเล่มเดียวกันนี้ที่
จัดไว้ในห้องสมุดที่มีการจัดระบบไว้เปนนอย่างดีสามารถค้นหาได้ง่าย ดังนั้น การจัดความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่อย่างมากมายให้เปนนระบบจึงมีความส าคัญเปนนอย่างยิ่ง  
  การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ในปรากฏการณ์ธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร์ มักเริ่มจากค าถาม
หลักอยู่ 3 ค าถาม (พันธ์ ทองชุมนุม, 2547: 5) คือ 

    1. ค าถาม What (อะไร) เปนนค าถามที่นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อมูลจากการสังเกตสภาพ
จริงของวัตถุหรือปรากฏการณ์นั้นๆ และมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้
เปนนความรู้ต่อไป 

    2. ค าถาม How (อย่างไร) เปนนค าถามที่ใช้ถามการล าดับเหตุการณ์ที่เกิดก่อน-หลัง 
แล้วหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ และหาสมมติฐานในการตอบปัญหา เพ่ือค้นคว้าหาตอบ ที่
จะออกมาเปนนความรู้วิทยาศาสตร์ต่อไป 

    3. ค าถาม Why (ท าไม) เปนนค าถามที่นักวิทยาศาสตร์ใช้อธิบายเหตุผลของการเกิด 
ของปรากฏการณ์ใดๆ ว่าท าไมเปนนเช่นนั้น 

 

  2.  ความหมายของเทคโนโลยี 

   เทคโนโลยี (Technology) มาจากภาษากรีกว่า Technologia หมายถึง การ
กระท าอย่างมีระบบ แต่ความหมายของค าว่าเทคโนโลยีในปัจจุบัน หมายถึง ความรู้ทางเทคนิคหรือ
กระบวน การผลิต การสร้างหรือการกระท าสิ่งต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เศรษฐกิจ 
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การเมือง และอ่ืนๆ (สุนันท์ บุราณรมย์ และคณะ, 2542: 2-3) อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้ว่า ลักษณะ
ของเทคโนโลยีจะมุ่งเน้นไปที่ กระบวนการ หรือการกระท าเปนนหลัก 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 538) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยี 
หมายถึง วิทยาการที่น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และ
อุตสาหกรรม  
  เทคโนโลยี หมายถึง การน ามาท าให้เปนนประโยชน์ซึ่งสามารถขยายความได้ว่าเปนน 
กระบวนการหรือวิธีการที่น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ อ่ืน ๆ มาผสมผสาน หรือ
ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์และสังคมนั่นเอง (เติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช, 2539: 3) 
  กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยี  หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่น าเอาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ มาผสมผสาน ประยุกต์หรือใช้งานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ ดังนั้น 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ เมื่อมนุษย์มีความกระตือรือร้น สนใจ เสาะ
แสวงหาความรู้ และพิสูจน์ความจริงที่เกิดขึ้น จนกระทั่งได้เปนนหลักการ ทฤษฏี หรือกฎ ซึ่งเปนนความรู้
วิทยาศาสตร์แล้ว มนุษย์ก็จะใช้ความรู้วิทยาศาสตร์นั้นมาประยุกต์ในการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ                                                                                                              
   ในยุคแรกๆ นั้นวิทยาศาสตร์มักเปนนการค้นพบโดยบังเอิญจากการสังเกต และการพิสูจน์
ปรากฏการณ์ทั่วๆไปที่ไม่มีความซับซ้อน จากนั้นจึงน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จนได้เครื่องมืออ านวย
ความสะดวกอย่างง่ายๆ ซึ่งในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้นจ าเปนนต้องอาศัยความรู้  พื้น
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี และถูกต้อง อย่างไรก็ดีในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การ
พิสูจน์ค้นคว้าหาค าตอบเพ่ือให้ได้ความรู้ที่ละเอียด และซับซ้อน ซึ่งเปนนความรู้ในชั้นสูงขึ้นไปนั้น
จ าเปนนต้องใช้เครื่องมือหรือใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น สามารถใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน หรือตรวจวัดละเอียด
ถูกต้องแม่นย าขึ้น ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ในทางเอ้ือประโยชน์
ให้กันและกัน และมักมีการพัฒนาควบคู่ไปด้วยกันเสมอ 

 

สาขาของวิทยาศาสตร์ 
   

วิทยาศาสตร์ เปนนความรู้ที่ได้จากการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ  ซึ่ง
ความรู้ต่างๆ เหล่านี้มีอยู่อย่างมากมาย ดังนั้น เพ่ือความเปนนระเบียบจึงต้องมีการจัดความรู้ต่างๆ 
ออกเปนนหมวดหมู่ตามแต่ละสาขา เช่น ถ้าเปนนความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจ าพวกพืช หรือพรรณไม้ต่างๆ 
จัดอยู่ในสาขาพฤกษาศาสตร์ ส่วนเรื่องท่ีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น สัตว์เซลล์เดียวหรือ
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เชื้อจุลินทรีย์ จัดอยู่ในสาขาจุลชีววิทยา เปนนต้น อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้แบ่งออก
อย่างกว้างๆ เปนน 2 ประเภท ตามจุดประสงค์ของการแสวงหาความรู้  ดังนี้ 
 

  1. วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  
   วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science) คือ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ที่บรรยายถึงความเปนนไปของปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ อันประกอบไปด้วย 
ข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฏี กฎ และสูตรต่างๆ เปนนความรู้พ้ืนฐานของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้มาเพ่ือ
สนองความต้องการอยากรู้   อยากเห็น โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ของการค้นหา วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 
สามารถแบ่งออกเปนนกลุ่มย่อยได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 
    1.1  วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) คือ วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราว
ต่างๆ ของสิ่งไม่มีชีวิต เช่น เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ รวมถึงอุตุนิยมวิทยา และธรณีวิทยา 
เปนนต้น  
   1.2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) คือ วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราว
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา นิเวศวิทยา เปนนต้น 

   1.3 วิทยาศาสตร์สังคม (Social Science) เปนนวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาหาความรู้เพ่ือ
จัด ระบบให้มนุษย์มีการด ารงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีแบบแผน เพ่ือความสงบสุขของสังคม ประกอบด้วย 
วิชาจิตวิทยา วิชาการศึกษา วิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เปนนต้น  

 

   2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์  
  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆ ที่มุ่งประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติยิ่งกว่าทฤษฏี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เปนนต้น  ดังนั้น วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เปนนวิทยาศาสตร์ที่น าเอาความรู้จากวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ มาประยุกต์เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม สนองความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม 
ท าให้เกิดวิทยาศาสตร์สาขาใหม่ เช่น แพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และโภชนาการ เปนนต้น  
  หากพิจารณาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งเปนนวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่งนั้น     
จะพบว่าเปนนการผสมผสานความรู้จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หลายสาขาประกอบกันเพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาโรค โดยไม่ได้ใช้ความรู้ในวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์สาขานั้นทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น 
ความรู้ด้านชีววิทยาใช้เฉพาะที่เก่ียวกับเรื่องการท างานของอวัยวะ และระบบต่างๆ ของร่างกาย 
ความรู้ด้านฟิสิกส์ใช้ในส่วนที่เปนนเรื่องเก่ียวกับโครงสร้างของร่างกาย และการเคลื่อนไหว ใช้ความรู้
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ด้านเคมี เช่น คุณสมบัติของสารเคมีต่างๆ ที่สามารถน ามาท ายารักษาโรค ด้านจุลชีววิทยาได้แก่ 
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับเชื้อจุลินทรีย์ และเชื้อโรคต่างๆ เปนนต้น จะเห็นได้ว่าสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์นั้น
เปนนการดึงเอาความรู้บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท างานของร่างกายมนุษย์ และการบ าบัด รักษา
โรคภัยไข้เจ็บจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หลายๆ แขนงมาประยุกต์รวมกันเพ่ือประโยชน์
ทางด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น  
  กล่าวโดยสรุป วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เปนนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมักเปนนสาขา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่มีลักษณะเปนนทฤษฏี หลักการ กฎ หรือสูตรต่าง ๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
เปนนต้น ส่วนวิทยาศาสตร์ประยุกต์เปนนการใช้ความรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ โดยเน้นในทางปฏิบัติ
มากกว่าทฤษฎี และมักเปนนสาขาวิชาเฉพาะทาง เช่น แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เปนนต้น 

 

วิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย ์ 

  

ความรู้ต่างๆของมนุษย์ประกอบด้วยข้อเท็จจริงและทฤษฎีต่างๆ ซึ่งเมื่อมนุษย์มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถที่จะอธิบาย ควบคุมหรือพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้  
การแสวงหาความรู้ของมนุษย์เปนนกระบวนการที่ต้องอาศัยสติปัญญาและการฝึกฝนต่างๆ วิธีแสวงหา
ความรู้ของมนุษย์ จ าแนกได้ 4 วิธี (นิภา ศรีไพโรจน์, ม.ป.ป.: 2) ดังนี้ 

 

1. วิธีโบราณ  
ในสมัยโบราณมนุษย์ได้ความรู้มาโดย 

1.1 การสอบถามผู้รู้หรือผู้มีอ านาจ (Authority) เปนนการได้ความรู้จากการสอบถามผู้รู้ 
หรือผู้มีอ านาจ เช่น ในสมัยโบราณเกิดโรคระบาด ผู้คนกจ็ะถามจากผู้ที่มีอ านาจว่าควรท าอย่างไร ซ่ึง
ในสมัยนั้นผู้มีอ านาจก็จะแนะน าให้ท าพิธีสวดมนต์อ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ให้ช่วยคลี่คลาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ คนจึงเชื่อถือโดยไม่มีการพิสูจน์เปนนการหาความรู้ที่ได้จากผู้รอบรู้ที่มีชื่อเสียงหรือที่
เรียกว่า นักปราชญ์ ซ่ึงเปนนผู้มีอิทธิพลหรือมีอ านาจในสังคม ความรู้ที่ได้นี้อาจจะถูกหรือผิดก็ได้ เช่น 

อริสโตเติล (Aristotle) ปราชญ์ในสมัยโบราณ กล่าวว่า “ผูห้ญิงมีฟันมากกว่าผู้ชาย” หรือที่ปโตเลมี 
(Ptolemy) เชื่อว่า “โลกเปนนศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาล” ซึ่งก็มีการเชื่อถือกันมาโดยไม่มีใคร
กล้าตรวจนับ เปรียบเทียบหรือพิสูจน์ 

1.2 ความบังเอิญ (Chance) เปนนการได้ความรู้มาโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งไม่ได้เจตนาที่จะศึกษา
เรื่องนั้นโดยตรง แต่บังเอิญเกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์บางอย่างท าให้มนุษย์ได้รับความรู้นั้น 
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ความรู้ความจริงประเภทนี้ เปนนความรู้ความจริงที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดฝันหรือไม่เจตนาโดยตรง แต่
บังเอิญเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์บางอย่างท าให้มนุษย์ได้รับความรู้ เช่น การค้นพบยาเพนนิซิลิน 

ของ อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง (Alexander Flemming) การค้นพบวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคของ
หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louise Paster) การค้นพบรังสีเอกซ์ (X-ray) ของเริงท์แกน (Raentgen) การ
ค้นพบว่ายางพาราดิบเมื่อถูกความร้อนจะช่วยให้ยางนั้นแข็งตัว และมีความทนทานเพ่ิมขึ้นของชาร์ลส์ 
กูดเยียร์ (Charls Goodyear) ซึ่งน าไปสู่การประดิษฐ์ยางรถยนต์ที่แพร่หลายในปัจจุบันนี้ เปนนต้น การ
ค้นพบดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในขณะท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นและพบปรากฏการณ์โดยบังเอิญ ซ่ึง
เปนนความรู้ใหม่ที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้ 

1.3 ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition) เปนนการได้ความรู้มาจากสิ่งที่คนในสังคม
ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเปนนขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ผู้ที่ใช้วิธีการนี้ ควร
ตระหนักด้วยว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตจนเปนนขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น ไม่ใช่จะเปนนสิ่งที่ถูกต้อง
และเท่ียงตรงเสมอไป ดังนั้นผู้ที่ใช้วิธีการนี้ควรจะได้น ามาประเมินอย่างรอบคอบเสียก่อนที่จะยอมรับ
ว่าเปนนข้อเท็จจริง 

1.4 ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) เปนนการได้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เมื่อมีปัญหา
หรือต้องการค าตอบเกี่ยวกับเรื่องใดก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้น เช่น เรื่องดวงดาวต่าง ๆ ใน
ท้องฟ้าจากนักดาราศาสตร์ เรื่องความเจ็บป่วยจากนายแพทย์ 

1.5 ประสบการณ์ส่วนตัว (Personal experience) เปนนการได้ความรู้จากประสบการณ์
ที่ตนเคยผ่านมา ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลช่วยเพิ่มความรู้ให้บุคคลนั้น เมื่อประสบปัญหาก็
พยายามระลึกถึงเหตุการณ  ์หรือวิธีการแก้ปัญหาในอดีตเพ่ือเปนนแนวทางในการแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ 

1.6 การลองผิดลองถูก (Trial and error) เปนนการได้ความรู้มาโดยการลอง แก้ปัญหา
เฉพาะหน้า หรือปัญหาที่ไม่เคยทราบมาก่อน เมื่อแก้ปัญหานั้นได้ถูกต้องเปนนที่พึงพอใจ ก็จะกลายเปนน
ความรู้ใหม่ที่จดจ าไว้ใช้ต่อไป ถ้าแก้ปัญหาผิดก็จะไม่ใช้วิธีการนี้อีก 

 

2. วิธีการอนุมาน  

วิธีการอนุมาน (Deductive method) คิดข้ึนโดยอริสโตเติล (Aristotle) เปนนวิธีการคิดเชิง
เหตุผล ซึ่งเปนนกระบวนการคิดค้นจากเรื่องทั่ว ๆ ไปสู่เรื่องเฉพาะเจาะจง หรือคิดจากส่วนใหญ่ไปสู่
ส่วนย่อยจากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้ ดังแสงดในตัวอย่างที่ 1และ 2 วิธีการอนุมานนี้จะประกอบด้วย 

2.1 ข้อเท็จจริงใหญ่ ซึ่งเปนนเหตุการณ์ที่เปนนจริงอยู่ในตัวมันเอง หรือเปนนข้อตกลงที่
ก าหนดขึ้นเปนนกฎเกณฑ์ 
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2.2 ข้อเท็จจริงย่อย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงใหญ่ หรือเปนนเหตุผลเฉพาะกรณีท่ี
ต้องการทราบความจริง 

2.3 ผลสรุป เปนนข้อสรุปที่ได้จากการพิจารณาความสัมพันธ์ของเหตุใหญ่และ เหตุย่อย  

   

ตัวอย่างที่ 1  ข้อเท็จจริงใหญ่ : สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องตาย 

ข้อเท็จจริงย่อย : คนเปนนสัตว์ชนิดหนึ่ง 
ผลสรุป : คนต้องตาย 

ตัวอย่างที่ 2  ข้อเท็จจริงใหญ่ : ถ้ามหาวิทยาลัยจัดประชุม อาจารย์จะไม่สอน 

ข้อเท็จจริงย่อย : วันนี้มหาวิทยาลัยมีงานประชุม 

ผลสรุป : อาจารย์ไม่สอน 

 

ถึงแม้ว่าการแสวงหาความรู้โดยวิธีการอนุมาน จะเปนนวิธีการที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง แต่ก็มี
ข้อจ ากัด ดังนี้ 

1. ผลสรุปจะถูกต้องหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงใหญ่กับข้อเท็จจริงย่อย หรือทั้งคู่ ไม่
ถูกต้องก็จะท าให้ข้อสรุปพลาด ไปด้วย ดังเช่นตัวอย่างที่ 2 นั้น การทีม่หาวิทยาลัยมีงานประชุม 

อาจารย์อาจสอนตามปกติ 
2. ผลสรุปที่ได้เปนนวิธีการสรุปจากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้ แต่วิธีการนี้ไม่ได้เปนนการยืนยัน

เสมอไปว่า ผลสรุปที่ได้จะเชื่อถือได้เสมอไป เนื่องจากถ้าสิ่งที่รู้แต่แรกเปนนข้อมูลที่คลาดเคลื่อนก็จะ
ส่งผลให้ข้อสรุปนั้นคลาดเคลื่อนไปด้วย 

  

3. วิธีการอุปมาน  
 วิธีการอุปมาน (Inductive Method) พัฒนาขึ้นในโดยฟรานซิส เบคอน เขาได้

วิพากษ์วิจารณ์วิธีการหาเหตุผลของอริสโตเติล ว่ามีข้อบกพร่องดังกล่าวแล้ว จึงเปนนเหตุให้เบคอนได้
เสนอวิธีการหาความรู้ความจริงขึ้น ซึ่งเรียกว่า วิธีอุปมาน (Inductive reasoning) เปนนวธิีที่อาศัยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลย่อยก่อนแล้วจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล (เหตุย่อย) เพ่ือดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
เหล่านั้นเพ่ือที่จะน ามาสรุปเปนนเหตุหรือผลหรือตั้งเปนนทฤษฎี (เหตุใหญ่) ดังนั้นองค์ประกอบหรือ
ขั้นตอนในการอุปมานจึงอาจแบ่งได้เปนน 3 ขั้นคือ  

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เปนนรายละเอียดย่อย ๆ ก่อน  

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงย่อยเหล่านั้น  

3.3 สรุปผล  
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การแสวงหาความรู้โดยวิธีอุปมานของฟรานซิส เบคอน มี 3 แบบ ดังนี้  
1. การอุปมานอย่างสมบูรณ์ (Perfect induction) เปนนการเก็บรวบรวมข้อมูลทุก ๆ 

หน่วยในหมู่ประชากร เพ่ือดูรายละเอียดของหน่วยย่อยทั้งหมดแล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และ
สรุป โดยวิธีการนี้จะท าให้ได้ความรู้ความจริงที่เชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ แต่ในทางปฏิบัติอาจท าไม่ได้
เพราะเปนนการสิ้นเปลืองเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายสูง อีกท้ังประชากรบางอย่างเราไม่สามารถ
ตรวจสอบให้ครบถ้วนทุกหน่วยได้ เช่น เชื้อโรค อากาศ น้ า เปนนต้น ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่าง ในการศึกษาความต้องการด้านการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี โดยใช้แบบสอบถาม ถามนักศึกษาทุกคน แล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อ
น ามาวิเคราะห์และสรุปผลได้ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความ
ต้องการจัดกิจกรรมในด้านใดบ้าง  
2. การอุปมานที่ไม่สมบูรณ์ (Imperfect induction) การอุปมานแบบนี้จะเลือก

ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เปนนตัวแทนของมวลประชากร แล้วจึงสรุป หรืออุปมานว่า
ประชากรทั้งหมดมีลักษณะเช่นไร วิธีการนี้ขึ้นอยู่กับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเปนนอย่างมาก แต่ก็สะดวกใน
การปฏิบัติเพราะประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่าย ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่าง  ในการศึกษาความต้องการด้านการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี โดยใช้แบบสอบถาม ขั้นแรกจะต้องสุ่มนักศึกษาจ านวนหนึ่งจากแต่
ละชั้นปีมาเปนนกลุ่มตัวอย่างก่อน แล้วรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์และสรุปผลได้
ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความต้องการจัดกิจกรรมในด้านใดบ้าง 

3. แบบอุปมานแบบเบคอเนียน (Baconian induction) เปนนการอุปมานที่ไม่
สมบูรณ์วิธีหนึ่ง ซึ่งเบคอนเสนอว่า ในการตรวจสอบข้อมูลนั้น ควรแจงนับหรือศึกษารายละเอียดของ
ข้อมูลเปนน 3 กรณี คือ  

 3.1 พิจารณาส่วนที่มีลักษณะเหมือนกัน  
 3.2 พิจารณาส่วนที่มีลักษณะแตกต่างกัน  
 3.3 พิจารณาส่วนที่มีความแปรเปลี่ยนไป  

ผลจากการศึกษารายละเอียดของข้อมูลเปนน 3 กรณีดังกล่าวนี้ จะท าให้สรุปเปนน
ความรู้ใหม่ได้ วิธีการศึกษาหาความรู้ความจริงตามวิธีการของเบคอน ถึงแม้จะเปนนการช่วยให้ค้นพบ
ความรู้ใหม่ แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า การค้นพบความรู้ใหม่ตามวิธีการของเบคอนนี้เปนนการค้นพบที่
ปราศจากจุดมุ่งหมายที่แน่นอน และบางครั้งความรู้ความจริงที่ได้อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการ 

หรือไม่อาจสรุปเปนนความรู้ความจริงได้ ถ้าหากรายละเอียดนั้นไม่แน่นอนหรือมีความแปรเปลี่ยนมาก 
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4. วิธีการทางวิทยาศาสตร์  
 ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ได้เสนอวีการค้นหาความรู้

ความจริง โดยเอาวิธีการของอริสโตเติลและฟรานซิล เบคอน มารวมกันเรียกวิธีนี้ว่า วิธกีารอนุมาน
และอุปมาน (Deductive - Inductive method) ซึ่งต่อมาได้มีผู้ดัดแปลงแก้ไขให้ชื่อใหม่ว่า 
Reflective Thinking เพราะกระบวนการคิดแบบนี้เปนนการคิดกลับไปกลับมาหรือคิดอย่างใคร่ครวญ
รอบคอบ ผู้ที่คิดวิธีการนี้คือ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ถูกเขียนไว้ในหนังสือ “How We Think” 
เมื่อปีค.ศ.1910 แบ่งข้ันการคิดไว้ 5 ขั้น ดังนี้  

1. ขั้นปรากฏความยุ่งยากเปนนปัญหาขึ้น (A felt difficulty) หรือขั้นปัญหานั่นเอง  
2. ขั้นจ ากัดขอบเขตและนิยามความยุ่งยาก (Location and definition of the 

difficulty) เปนนขั้นที่พยายามท าให้ปัญหากระจ่างขึ้น ซึ่งอาจได้จากการสังเกต การเก็บรวบรวม
ข้อเท็จจริง  

3. ขั้นเสนอแนะการแก้ปัญหาหรือสมมติฐาน (Suggested solutions of the 

problem hypotheses) ขั้นนี้ได้จากการค้นคว้าข้อเท็จจริงแล้วใช้ปัญญาของตนเดาค าตอบของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเรียกกันว่า ขั้นตั้งสมมติฐาน  

4. ขั้นอนุมานเหตุผลของสมมติฐานที่ตั้งข้ึน (Deductively reasoning out the 

consequences of the suggested solution) ขั้นนี้เปนนขั้นรวบรวมข้อมูลนั่นเอง  
5. ขั้นทดสอบสมมติฐาน (Testing the hypotheses by action) ขั้นนี้เปนนการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจะทดสอบดูว่า สมมติฐานที่ตั้งข้ึนมานั้นเชื่อถือได้หรือไม่  
ขั้นตอนการคิดแบบนี้ต่อมาเรียกว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) 

นั่นเอง กล่าวคือ เริ่มต้นด้วยปัญหาก่อน แล้วจึงใช้การอนุมานเพื่อจะเดาค าตอบของปัญหาหรือเปนน
การตั้งสมมติฐานขึ้น ต่อมาก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน และใช้หลักของการ
อุปมานสรุปผลออกมา วิธีการทางวิทยาศาสตร์จึงมีวิธีการคิดเปนน 5 ขั้นดังนี้  

1. ขั้นปัญหา (Problem)  

2. ขั้นตั้งสมมติฐาน (Hypotheses)  

3. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล (Gathering data)  

4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)  

5. ขั้นสรุป (Conclusion)  

วิธีการวิจัยนั้นยึดถือและปฏิบัติตามล าดับขั้นของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เปนนหลัก 

ผลทีไ่ด้จากการวิจัยจึงเปนนความจริงหรือความรู้ที่เชื่อถือได้ เนื่องจากมนุษย์มีธรรมชาติของความอยาก
รู้อยากเห็น ความคิดริเริ่ม และมีความปรารถนาที่จะพัฒนาชีวิตและความเปนนอยู่ของตนให้ดียิ่งขึ้น 
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ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงพยายามเสาะแสวงหาความรู้ความจริงต่าง ๆ อยู่เสมอ เมื่อพบเห็นสิ่งใดหรือเกิด
ความสงสัยขึ้นมาก็พยายามศึกษาหาความรู้ความจริงในสิ่งนั้น วิธีหาความรู้ความจริงมีอยู่หลายวิธี  

 

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
  

การที่นักวิทยาศาสตร์มีความสนใจแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ  นั้นท าให้          
นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการต่าง ๆ ที่น ามาใช้เปนน
การแสวงหาความรู้นั้นอาจแตกต่างกันบ้าง แต่ก็มีลักษณะร่วมกันที่ท าให้สามารถจัดเปนนขั้นตอนได้ 

 

1. ความหมาย 

ปรีชา  วงศ์ชูศิริ (2526: 246)  ได้กล่าวถึงความหมายของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
ใช้ส าหรับแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Process of science) 
คือ  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสวงหาความรู้และแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เปนนเครื่องมือ 
ซึ่ง การด าเนนิการต้องอาศัยวิธกีารทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (Science process skills) และเจตคติทางวิทยาศาสตร ์ (Scientific attitude) นอกจากนี้  
สมจิต  สวธนไพบูลย์ (2535: 122) ได้กล่าวว่ากระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่ละคนจะมี
ขั้นตอนที่ใช้ใน การแสวงหาความรู้แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามก็มีลักษณะร่วมกันที่สามารถจัดเปนน
ระบบได้ ขั้นตอนนั้นเรียกว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการแก้ปัญหาเปนนไป
อย่างมีระบบ  สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาด้านต่างๆ ในชีวิตประจ าวันของบุคคลได้ ทั้งนี้โดยใช้ขั้นตอน
ต่าง ๆ ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์เปนนแนวทางในการด าเนินการแก้ปัญหานั้น แต่การแก้ปัญหาจะได้
ผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด จะต้องขึ้นอยู่กับผู้ด าเนินการมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ความรู้เดิมทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด นอกจากการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ศึกษาหาความรู้ตามขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคิดและการกระท าของ
ผู้ด าเนินการ ซึ่งอาจถือเปนนอุปนิสัยของผู้ด าเนินการ ความรู้สึกนึกคิดที่พึงปรารถนาและเชื่อต่อผลของ 
การศึกษาดังกล่าว จัดเปนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์   
  ดังนั้นจะเห็นว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ส าหรับแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งสามารถเขียนแสดงได้ดังนี้ 
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 ลักษณะการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เปนนลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการ
สะสมความรู้วิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อเท็จจริง มโนมติ กฎ หลักการ สมมติฐาน ทฤษฎี  
การตรวจสอบ การพยากรณ์ของความรู้ประเภทต่าง ๆ จะเปนนการสร้างเสริมความเชื่อมั่นในความรู้เดิมและ
เปนนการตั้งปัญหา  พบสมมติฐาน และความรู้ใหม่ ๆ ต่อไปเปนนวัฎจักร  ดังแสดงในภาพ (ภพ  เลาหไพบูลย์, 
2537: 11) 

 
ภาพประกอบที่  2.1  แสดงโครงสร้างกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

  (ที่มา ภพ    เลาหไพบูลย์, 2537: 11) 
 

 จากภาพประกอบที ่2.1 โครงสร้างกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์บริเวณพ้ืนที่  ก 
เปนนความรู้วิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ บริเวณพ้ืนที่ ข เปนนการสังเกตและข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
สังเกต 

 การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เริ่มต้นด าเนินไป และสิ้นสุดลงบริเวณพ้ืนที่ ข กล่าวคือ  
ปัญหาหรือความสงสัย ที่เกิดขึ้นจากหลักปรัชญา ความเชื่อ หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เดิมจะถูกตั้งเปนน
สมมติฐานและการพยากรณ์ ในบริเวณพ้ืนที่  ก แล้วด าเนินการทดลองสังเกต เก็บข้อมูล จากการทดลอง
และสังเกต เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานในบริเวณพ้ืนที่ ข เมื่อได้ข้อมูลจากการทดลองและการสังเกตแล้ว น าไปหา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงได้เปนนมโนมติพร้อมกับการสร้างข้ึนเปนนรูปแบบ อาจโดยอาศัย
จินตนาการเพ่ืออธิบาย ข้อเท็จจริงที่ค้นพบใหม่ ท าให้ได้กลุ่มของมโนมติจนได้เปนนทฤษฎี ส าหรับ
วิธีการที่ใช้ตั้งแต่ต้น ซึ่งเปนนการน าความรู้ที่เปนนข้อเท็จจริงปลีกย่อยมาสัมพันธ์กัน ผสมผสานเปนนกลุ่มของ
มโนมตินั้นเรียกว่า  การอุปมาน จากความรู้ที่เปนนทฤษฎีได้ถูกอนุมานออกไปเปนนหลักการ  กฎ ตลอดจน
ถูกน าไปชี้แนะในการตั้งสมมติฐาน  เพ่ือใช้ในการแสวงหาความรู้ที่เปนนข้อเท็จจริงใหม่ ๆ  ดังนั้น ความรู้
วิทยาศาสตร์จึงยังไม่เปนนความจริงแท้  (Ultimate  reality) จึงต้องแสวงหาความรู้ใหม่ต่อไป 
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วิธีการทางวิทยาศาสตร์   
   

 นักการศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ศึกษา มีความสนใจวิธีการค้นพบความรู้ของนักวิทยาศาสตร์
ว่าได้มาอย่างไร มีข้ันตอนอะไรบ้าง (บัญญัติ ช านาญกิจ,  2542: 32)  โดยเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์จะต้อง
มีวิธีการท างานที่เปนนระบบ ถึงแม้ว่ากระบวนการต่าง ๆที่น ามาใช้ในการแสวงหาความรู้นั้นอาจแตกต่าง
กันบ้าง แต่คงมีลักษณะบางประการร่วมกันที่ท าให้สามารถจัดเปนนล าดับขั้นตอนได้ ซึ่งนักการศึกษาแต่
ละท่านจะแบ่งขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไว้ไม่เท่ากันมี 4 ขั้นบ้าง 5 ขั้นบ้าง 6 ขั้นบ้าง 
ดังต่อไปนี้ 
 เติมศักดิ์  เศรษฐวัชราวนิช  และคณะ  (2542: 77)  กล่าวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ว่า เปนนวิธี
ที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีระบบเปนนขั้นตอน เพ่ือให้การแก้ปัญหาเปนนไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่
มีปัญหาอ่ืนติดตามมาภายหลังขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มี  4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1.  ขั้นตั้งปัญหา (state   problem) 

   2.  ขั้นการสร้างสมมติฐาน (make a hypothesis) 

   3.  ขั้นการรวบรวมข้อมูล  (gather  evidence) 

   4.  ขั้นการลงข้อสรุป (conclusion) 

 ภพ   เลาหไพบูลย์ (2539: 10) กล่าวถึง ขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ว่ามี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1.  ขั้นระบุปัญหา 

   2.  ขั้นตั้งสมมติฐาน 

   3.  ขั้นรวบรวมข้อมูล  โดยการสังเกต และ/หรือการทดลอง 
   4.  ขั้นสรุปผลการสังเกต และ/หรือการทดลอง 
 คารินและซันด์  (Carin  and  Sund ,1980: 9 อ้างถึงใน บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542)  
กล่าวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ว่าเปนนวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้และแก้ปัญหาต่างๆ 
โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
   1.  ขั้นระบุปัญหา 

   2.  ขั้นตั้งสมมติฐาน 

   3.  ขั้นการทดลอง 
   4.  ขั้นสังเกตขณะทดลอง 
   5.  ขั้นรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

   6.  ขั้นตรวจสอบข้อมูล 
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   7.  ขั้นสรุปผลการทดลอง 
 คุสแลน และสโตน (Kuslan  and  Stone, 1969: 15 – 16 อ้างถึงใน บัญญัติ ช านาญกิจ, 
2542: 33) กล่าวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ว่ามี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1.  ขั้นระบุข้อความของปัญหา 
   2.  ขั้นตั้งสมมติฐาน 

   3.  ขั้นการสืบเสาะหาข้อมูลหลักฐานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

   4.  ขั้นประเมินความเที่ยงตรงของสมมติฐาน 

   5.  ขั้นทบทวนสมมติฐาน  ถ้าจ าเปนน 

   6.  ขั้นน าข้อสรุปไปใช้กับปัญหาอื่นที่คล้ายกัน 

 ดังนั้น จึงสรุปว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์เปนนขั้นตอนที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะมีล าดับขั้นตอนที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
ออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ที่ท าการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นัน้ จะมีความรู้เดิมทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด แต่อย่างไรก็ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ส าหรับ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้น จะต้องเริ่มต้นด้วยขั้นระบุปัญหาให้ได้ก่อนและลงท้ายด้วยขั้นการ
ลงข้อสรุปเสมอ 

จากการศึกษาวิธีท างานของนักวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการค้นหาความเปนนจริงจากธรรมชาติ
จากอดีตจนถึงปจัจุบันพบว่า การท างานของนักวิทยาศาสตร์นั้น ได้มีการพัฒนาสืบต่อกันมาจนมี
วิธีการท างานที่มีระบบ ระเบียบ มีแบบแผนและขั้นตอนที่เปนนลักษณะเฉพาะ จนได้ชื่อว่าเปนนวิธีการ
ของวิทยาศาสตร์ (Method of Science) ซึ่งวิธีการของวิทยาศาสตร์นี้เปนนองค์ประกอบที่ส าคัญอย่าง
หนึ่ง ที่ท าให้การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ประสบผลส าเร็จและเจริญก้าวหน้ามาอย่างรวดเร็วดัง
ในปัจจุบัน จนบุคคลต่างๆ ในสาขาอ่ืนๆ ได้มองเห็นความเหมาะสม และประโยชน์ของวิธีการของ
วิทยาศาสตร์ว่า สามารถน าไปใช้กับกระบวนการศึกษาค้นคว้า และสะสมความรู้ของทุกสาขาวิชา 
ดังนั้นวิธีการของวิทยาศาสตร์จึงไม่ได้เปนนวิธีการของนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่เปนนวิธีการแสวงหา
ความรู้ทั่วไปที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ อย่างมีระเบียบแบบแผนที่เรียกว่า เปนนวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific method) ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์สาขาอ่ืนได้อย่างไม่จ ากัด 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์น ามาใช้ในการคิดแก้ปัญหาต่างๆ นั้น เปนนวิธีคิดและวิธี
ด าเนินงานทางวิทยาศาสตร์ หากศึกษาในเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์จากต าราหลายเล่ม จะพบว่า
ต าราต่างๆเหล่านี้มีการก าหนดจ านวนขั้นตอนไว้ไม่เท่ากัน บางต าราแบ่งเปนนสาม บ้างก็สี่หรือห้า หรือ
บางต ารามีหกขั้นตอน อย่างไรก็ตาม หากศึกษาในรายละเอียดจะพบว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่
ในต าราแต่ละเล่มมีแนวทางเดียวกัน เพียงแต่มีการเรียกชื่อข้ันตอนที่แตกต่างกัน หรือลดขั้นตอนต่างๆ
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ให้น้อยลง ซึ่งการจะแบ่งอย่างไรนั้นมิได้มีการเจาะจงตายตัวลงไป แต่ส าหรับในที่นี้ได้พิจารณาและ
แบ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไว้ 5 ขั้นตอน (สุโขทัยธรรมาธิ
ราช, 2542) ดังนี้  

 

1. ขั้นก าหนดปัญหา  

ขั้นก าหนดปัญหา (State Problem) เปนนการก าหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาหรือปฏิบัติการ
แก้ปัญหาเปนนปัญหาที่ได้มาจากการสังเกต จากข้อสงสัยในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบเห็น ฉะนั้น
จุดเริ่มต้นของปัญหามักเริ่มมาจากการสังเกต การสังเกตอาจจะเริ่มจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา สิ่งที่
สังเกตอาจเปนนปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ อาจเปนนสิ่งที่มีอยู่ปกติหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ได้ การ
สังเกตจึงเปนนสิ่งที่ส าคัญ ที่น าไปสู่ข้อเท็จจริงบางประการและมีส่วนให้เกิดปัญหา การสังเกตจึงควร
สังเกตอย่างรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน แม้ว่าการสังเกตจะมีความส าคัญซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางท่านได้
แยกออกเปนนขั้นตอนหนึ่งในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่ในที่นี้นับเปนนขั้นตอนหนึ่งในขั้นของการ
ก าหนดปัญหาเท่านั้น เนื่องจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้น เมื่อมีการตั้งปัญหา ซึ่งการสังเกตเปนน
เพียงจุดเริ่มแต่ยังไม่ได้มีกระบวนการที่น าไปสู่กระบวนการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  

การตั้งปัญหาเปนนการระบุปัญหาและก าหนดขอบเขตของปัญหา ปัญหาจะต้องระบุลงไป
ให้แน่ชัด การตั้งปัญหานั้นส าคัญกว่าการแก้ปัญหา เพราะ การตั้งปัญหาที่ดีและชัดเจนจะท าให้ผู้ตั้ง
ปัญหาเกิดความเข้าใจและมองเห็นลู่ทางของการค้นหาค าตอบเพื่อแก้ปัญหาที่ตั้งขึ้น ดังนั้นจึงต้อง
หมั่นฝึกการสังเกตสิ่งที่สังเกตนั้น: 

มีอะไร? 

เกิดข้ึนเมื่อไร? 

เกิดข้ึนที่ไหน? 

เกิดข้ึนได้อย่างไร? 

ท าไมจึงเปนนเช่นนั้น? 

โดยทั่วไปแล้ววิธีการตั้งปัญหามักนิยมตั้งในรูปของค าถาม ปัญหา คือ สิ่งที่ต้องการ
ค าตอบ ซึ่งมักจะถามด้วย อะไร (What) ท าไม (Why) และอย่างไร (How) ค าถามที่ข้ึนต้นด้วย 

“อะไร” และ “ท าไม” เปนนการถามหาสาเหตุ หรือ ความสัมพันธ์ของส่วนที่เปนนเหตุกับส่วนที่เปนนผล 

มีค าอธิบาย ส่วนค าถามที่ถาม “อย่างไร” เปนนการถามหาค าตอบในเชิงอธิบายทฤษฏี ดังนั้นในการตั้ง
ปัญหาที่ดี ควรจะอยู่ในลักษณะที่เปนนไปได้ โดยเฉพาะเปนนข้อมูลที่ได้มาจากการสังเกตสามารถ
ตรวจสอบปัญหาได้ง่ายและยึดตามข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่รวบรวมมาได้ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 ตัวอย่างการก าหนดปัญหาที่สัมพันธ์กับข้อมูลจากการสังเกต 

การสังเกต การตั้งปัญหา 

ต้นหญ้าใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือต้นหญ้าที่
อยู่ใต้หลังคามักจะไม่งอกงาม ส่วน
ต้นหญ้าในบริเวณใกล้เคียงกันที่ได้รับ
แสงเจริญงอกงามดี 

1) อะไรเปนนปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของต้นหญ้า 

2) แสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญ
งอกงามของต้นหญ้าหรือไม่ 

 

จากตารางท่ี 2.1 การตั้งปัญหาข้อ (1) นั้นมีแนวทางค าตอบที่เปนนไปได้มาก เนื่องจากเปนน
ปัญหาที่ไม่ชัดเจน ซึ่งไม่ได้ใช้ข้อมูลจากการสังเกตมาระบุปัญหาที่ชัดเจน ซึ่งการก าหนดปัญหาในข้อ 
(2) จะชัดเจนกว่า เนื่องจากมีการน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาระบุปัญหาให้ชัดเจน 

 

2. ขั้นการตั้งสมมติฐาน  

ขั้นการตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) เปนนขั้นที่ต้องหาค าตอบที่น่าจะเปนนไปได้ของปัญหา หรือ
คาดหวังไว้ว่าค าตอบน่าจะออกมาในลักษณะใด โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและจาก
ปรากฏการณ์ ส าหรับปัญหาหนึ่งๆ อาจสร้างสมมติฐานได้หลายสมมติฐาน แต่จะมีที่ถูกต้องเพียง
สมมติฐานเดียว ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ทราบว่าสมมติฐานไหนถูกหรือ สมมติฐานไหนผิด อาจท าการ
ทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ในตารางที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งสมมติฐานที่
อาศัยข้อมูลเบื้องต้นจากการสังเกต 

 

ตารางท่ี 2.2 ตัวอย่างการตั้งสมมติฐานที่สัมพันธ์กับข้อมูลจากการสังเกต 

       การสังเกต การตั้งสมมติฐาน 

- ต้นหญ้าใต้ต้นไม้ใหญ่หรือต้นหญ้าที่
อยู่ใต้หลังคามักจะไม่งอกงาม ส่วน
ต้นหญ้าในบริเวณใกล้เคียงกันที่ได้รับ
แสงเจริญงอกงามดี 

- ถ้าแสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญ
งอกงอมของต้นหญ้า  ดังนั้นต้นหญ้า
บริเวณท่ีไม่ได้รับแสงแดดจะไม่งอกงาม
หรือตายไป 

- ดวงดาวต่าง ๆ เคลื่อนที่พ้นขอบฟ้า
และลาลับขอบฟ้าไปในแต่ละวัน 

- ดวงดาวต่าง ๆ เคลื่อนที่รอบโลก หรือ
โลกเปนนศูนย์กลางดวงดาวต่าง ๆ 

 

ดังนั้นในปัญหาหนึ่ง ๆ ถ้ามีหลายสมมติฐานควรจัดเรียงล าดับสมมติฐานที่คาดว่าจะถูกไว้
อันดับต้นๆ แล้วท าการทดสอบสมมติฐานแรกเสียก่อน ถ้าผลการทดลองไม่สนับสนุนก็จะได้เลือก
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สมมติฐานอ่ืนต่อไป และควรจะเปนนอย่างนี้เรื่อยๆ ลักษณะของสมมติฐานที่ดี (เติมศักดิ์ เศรษฐวัชราว
นิช, 2539 : 73) มีดังต่อไปนี้  

1. เข้าใจง่าย 

2. แนะแนวทางที่จะตรวจสอบได้ 
3. สามารถอธิบายปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจน 

4. สอดคล้อง และอยู่ในขอบเขตของข้อเท็จจริงและสัมพันธ์กับปัญหาที่ตั้งไว้ 
5. สามารถตรวจสอบได้โดยการทดลอง 

เพียร ซ้ายขวัญ (2536: 19) เสนอว่า ก่อนที่นักวิจัยจะท าการวิจัยเรื่องใด ๆ ก็ตาม มักจะตั้ง
ข้อสันนิษฐานขึ้นก่อนว่าสิ่งนั้นควรจะเปนนอย่างไร ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นว่า
ท าไมแม่เหล็กจึงดูดเหล็กหรือแม่เหล็กด้วยกันได้ ก่อนที่จะท าการค้นหาสาเหตุนี้ นักวิทยาศาสตร์ต้อง
ต้ังข้อสันนิษฐานขึ้นว่า อณูทุก ๆ อณูของเหล็กเปนนแม่เหล็กเล็ก ๆ แต่มันไม่เรียงตัวกันอย่างเปนน
ระเบียบจึงไม่มีอ านาจแม่เหล็ก ข้อสันนิษฐานที่กล่าวนี้เรียกว่า สมมติฐาน หรือ Hypothesis ซึ่งเปนน
การคาดคะเนค าตอบที่อาจเปนนไปได้หรือคิดหาค าตอบล่วงหน้าบนฐานข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
ปรากฏการณ์  และการศึกษาเอกสารต่างๆ โดยค าตอบของปัญหาซึ่งคิดไว้นี้อาจถูกต้องแต่ยังไม่เปนนที่
ยอมรับจนกว่าจะมีการทดลองเพ่ือตรวจสอบอย่างรอบคอบเสียก่อน  จึงจะทราบว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้
นั้นถูกต้องหรือไม่  ดังนั้นควรตั้งสมมติฐานไว้หลายๆ ข้อ และทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานไป
พร้อมๆ กัน การตั้งสมมติฐานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

1. เปนนสมมติฐานที่เข้าใจง่าย  มักนิยมใช้วลี "ถ้า…ดังนั้น 

2. เปนนสมมติฐานที่แนะแนวทางที่จะตรวจสอบได้ 
3. เปนนสมมติฐานที่ตรวจได้โดยการทดลอง 
4. เปนนสมมติฐานที่สอดคล้องและอยู่ในขอบเขตข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตและ

สัมพันธ์กับปัญหาที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่เคยยอมรับอาจล้มเลิกได้ถ้ามีข้อมูลจากการทดลองใหม่ๆ มาลบล้าง  แต่ก็มี
บางสมมติฐานที่ไม่มีข้อมูลจากการทดลองมาคัดค้านท าให้สมมติฐานเหล่านั้นเปนนที่ยอมรับว่าถูกต้อง 
เช่น สมมติฐานของเมนเดลเกี่ยวกับหน่วยกรรมพันธุ์ ซึ่งเปลี่ยนกฎการแยกตัวของยีน หรือสมมติฐาน
ของอโวกาโดรซึ่งเปลี่ยนเปนนกฎของอโวกาโดร 

การตั้งสมมติฐานยังสัมพันธ์กับการก าหนดตัวแปร เพราะการตั้งสมมติฐานเปนนการคาดคะเน
ค าตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างมีเหตุผล อาจมองได้หลายลักษณะ สมมติฐานเปนนเรื่องของการ
มองความเปนนไปได้ของเหตุการณ์ ที่ตั้งเผื่อเลือก สมมติฐานใดจะตอบได้ว่าเปนนไปได้หรือไม่ จะต้องมี
การทดสอบเพ่ือหาความเปนนไปได้ต่อไป สมมติฐานจัดเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ง ท่ี
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แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต่างๆในเหตุการณ์นั้น เปนนการประสานความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่เปนนเหตุ (ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น) และตัวแปรที่เปนนผล (ตัวแปรตาม) และตัวแปรควบคุม
การมองความสัมพันธ์ของตัวแปรในเหตุการณ์หนึ่งๆ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในตารางที่ 2.3  

 

ตารางท่ี 2.3 ตัวอย่างการก าหนดตัวแปรที่สัมพันธ์กับสมมติฐาน 

สมมติฐาน ตัวแปร 
ถ้าแสงแดดมสี่วนเกี่ยวข้องกับการ
เจริญงอกงอมของต้นหญ้า ดังนั้น
ต้นหญ้าบริเวณท่ีไม่ได้รับแสงแดดจะไม่
งอกงามหรือตายไป 

- ตัวแปรต้น คือ แสงแดด 

- ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโต 

- ตัวแปรควบคุม เช่น ชนิดของต้นหญ้า 
ปริมาณน้ าที่ให้ ชนิดปุ๋ย ฯ 

 

3. ขั้นตรวจสอบสมมติฐาน  

วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ การสังเกตและการรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ 
จากปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ การทดลอง ซ่ึงเป็นวิธีที่นิยมกันเป็นอย่างมาก เพ่ือ
ท าการค้นคว้าหาข้อมูล รวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบดูว่า สมมติฐานข้อใดเปนนค าตอบที่ถูกต้อง ใน
ขั้นตอนการท าการทดลองนี้ ผู้ท าการทดลองต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบการทดลอง ด าเนินการ
ทดลองตามข้ันตอนที่ออกแบบไว้ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือการทดลอง แล้วน า
ข้อมูลที่ได้มาจัดกระท าข้อมูลและสื่อความหมาย ซึ่งต้องมีการออกแบบการบันทึกข้อมูลให้อ่านเข้าใจ
ง่าย อาจจะบนัทึกในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือแผนภาพ 

การทดลอง เปนนกระบวนการปฏิบัติ หรือหาค าตอบหรือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยการ
ทดลองเพ่ือท าการค้นคว้าหาข้อมูลและตรวจสอบดูว่าสมมติฐานข้อใดเปนนค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กระบวนการ คือ 

3.1 การออกแบบการทดลอง คือการวางแผนการทดลองก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง โดย
ให้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เสมอ และควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการทดลอง แบ่ง
ได้เปนน 3 ชนิด ดังนี้ 

3.1.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น คือปัจจัยที่เปนนสาเหตุท าให้เกิดผลการทดลอง
หรือตัวแปรที่ต้องศึกษาท าการตรวจสอบดูว่าเปนนสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลเช่นกัน 

3.1.2 ตัวแปรตาม คือ ผลที่เกิดจากการทดลอง ซึ่งต้องใช้วิธีการสังเกตหรือวัดผล
ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือเก็บข้อมูลไว้ และจะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรอิสระ 
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3.1.3 ตัวแปรที่ต้องควบคุม คือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่มีผลต่อการ
ทดลอง และต้องควบคุมให้เหมือนกันทุกชุดการทดลอง เพื่อป้องกันไม่ให้ผลการทดลองเกิดความ
คลาดเคลื่อน 

ในการออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานจะต้องมีการระบุตัวแปรที่จะศึกษาให้
ชัดเจนและสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 2.4 

 

ตารางท่ี 2.4 ตัวอย่างการตรวจสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ตัวแปรที่ศึกษา 

ถ้าแสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เจริญงอกงามของต้นหญ้า ดังนั้น
ต้นหญ้าบริเวณท่ีไม่ได้รับแสงแดดจะไม่
งอกงามหรือตายไป 

- ตัวแปรต้น คือ แสงแดด 

- ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโต 

- ตัวแปรควบคุม คือ ปริมาณน้ า, ชนิดของ
ดิน, ปริมาณของดิน, ชนิดของกระถางที่ใช้
ปลูก, ชนิดของต้นหญ้า ฯ 

 

ในการตรวจสอบสมมติฐาน นอกจากจะควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการทดลองจะต้องแบ่งชุด
การทดลองออกเปนน 2 ชุด ดังนี้ 

1. ชุดทดลอง หมายถึง ชุดที่เราใช้ศึกษาผลของตัวแปรต้น 

2. ชุดควบคุม หมายถึง ชุดของการทดลองท่ีใช้เปนนมาตาฐานอ้างอิง เพ่ือเปรียบเทียบ
ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ซึ่งชุดควบคุมนี้จะมีตัวแปรต่างๆ เหมือนชุดทดลองแต่จะแตกต่างจากชุด
ทดลองเพียง 1 ตัวแปรเท่านั้น คือตัวแปรที่เราจะตรวจสอบหรือตัวแปรอิสระ  

3. การปฏิบัติการทดลอง ในกิจกรรมนี้จะลงมือปฏิบัติการทดลองจริงโดยจะด าเนินการ
ไปตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ และควรจะทดลองซ้ าๆ หลายๆ ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลเช่นนั้นจริง 

4. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกที่ได้จากการทดลองซึ่งข้อมูลที่ได้นี้
สามารถรวบรวมไว้ใช้ส าหรับยืนยันว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่ 

ดังนั้นในขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการทดลองนี้ จะเปนนขั้นที่จะตรวจสอบว่า ค าตอบที่เรา
คาดคะเนไว้นี้จะถูกต้องหรือไม่ โดยอาจออกแบบการทดลองได้ดัง ภาพประกอบที่ 2.2 
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ชุดควบคุม ชุดทดลอง 

  
 

ภาพประกอบที่ 2.2 แสดงการออกแบบการทดลองเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพิสูจน์สมมติฐาน 

 

จากภาพประกอบที่ 2.2 เปนนการออกแบบการทดลองเพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน “ถ้าแสงแดดมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญงอกงอมของต้นหญ้า ดังนั้นต้นหญ้าบริเวณท่ีไม่ได้รับแสงแดดจะไม่งอกงาม
หรือตายไป” โดยน าต้นหญ้า ชนิดที่ต้องเหมือนกันทั้ง 2 กลุ่ม ชุดการทดลองปลูกในทีมีแสงแดด ส่วน
อีกหนึ่งกลุ่มปลูกไว้ในที่ไม่มีแสงแดด เช่น ใต้ถุนอาคาร การใช้หลังคาสังกะสีมาครอบไว้ไม่ให้ได้รับ
แสงแดด โดยจัดชุดการทดลองและชุดควบคุมให้เหมือนกันทุกประการยกเว้นการได้รับแสงแดด กับ
ไม่ได้รับแสงแดด ท าการควบคุมท้ังปริมาณน้ าที่รดทั้ง 2 กลุ่มนี้เท่า ๆ กัน เวลาเดียวกัน ใช้ดินชนิด
เดียวกัน พืชชนิดเดียวกัน และท าการสังเกตและบันทึกผลเมื่อเวลาผ่านไปตามแผนที่วางไว้ 

 

4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  

ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เปนนขั้นตอนที่น าเอาข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การ
ค้นคว้า การทดลอง การรวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริง มาท าการวิเคราะห์ผล อธิบายความหมายของ
ข้อเท็จจริง แล้วน าไปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ว่าสอดคล้องกับสมมติฐานข้อใด พิจารณา
ตัวอย่างการสรุปความจากการบันทึกข้อมูลที่แสดงดังภาพประกอบที่ 2.3  
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 ชุดควบคุม ชุดทดลอง 

สัปดาห์ที่ 1 

  

สัปดาห์ที่ 2 

  

สัปดาห์ที่ 3 
 

 

 

                             ภาพประกอบท่ี 2.3 แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการทดลอง 

 

น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตผลตามภาพประกอบที่ 2.3 มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยความสูงของ
ต้นหญ้า หรือการน าจ านวนใบของต้นหญ้า ซึ่งเราพบว่า ต้นหญ้าที่ได้รับแสงแดดจะเจริญเติบโตงอก
งามดีส่วนต้นหญ้าที่ไม่ได้รับแสงแดดจะมีสีเหลืองหรือสีขาวซีด และไม่งอกงาม จากนั้นก็สรุปผลการ
ทดลอง 

 

5. ขั้นสรุปผล  
ขั้นสรุปผล (Conclusion) เปนนขั้นสรุปผลที่ได้จากการทดลอง การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล

ที่ได้จากการสังเกตว่า สมมติฐานข้อใดถูกต้อง การลงข้อสรุปอาจเปนนการยอมรับหรือปฏิเสธ ถ้า
สมมติฐานถูกปฏิเสธให้เริ่มต้นตั้งสมมติฐานใหม่ ถ้ายอมรับสมมติฐานนั้นแล้วจึงน าไปสร้างเปนน
หลักการ กฎ หรือทฤษฏีที่จะใช้ส าหรับเปนนแนวทางในการอธิบายปรากฏการณ์นั้น แล้วน าความรู้ใหม่
ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงชีวิตความเปนนอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น  จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จาก
ภาพประกอบที่ 2.3 อาจจะสรุปได้ว่า “ต้นหญ้าที่ได้รับแสงแดดจะเจริญงอกงามได้ดี ส่วนต้นหญ้าที่
ไม่ได้รับแสงจะไมง่อกงามหรือตายไป” 

 สรุป วิธีการทางวิทยาศาสตร์สามารถสรุปขั้นตอนได้ดังภาพประกอบที่ 2.4 ซึ่งจะเริ่มข้ึน
เมื่อเราเผชิญกับข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เราสังเกต จากนั้นมีการคาดการค าตอบ (สมมติฐาน) โดย
อาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเปนนแนวทางการคาดการณ์ค าตอบนั้น (ค าตอบที่ 1) แล้วน าไป
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ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณที่มากขึ้น เพื่อมายืนยันค าตอบที่คาดการณ์ไว้ว่าจะถูกต้อง
หรือไม่ และน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ ซึ่งถ้าผลการวิเคราะห์ไม่เปนนไปตามสมมติฐาน อาจจะต้อง
ทบทวนสมมติฐานใหม่หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปสู่การสรุปผล (ค าตอบสุดท้าย) ต่อไป 

 

ศึกษาและตั้งปญัหาจาก
สิ่งทีไ่ด้พบจากสังเกต 

 

คาดการณ์ค าตอบจาก
หลักฐานที่สังเกตไดม้า 
(สมมติฐาน:ค าตอบท่ี 1) 

 

ตรวจสอบสมมติฐาน 

หรือรวบรวมข้อมูล(การพิสูจน์
สมมติฐาน/การทดลอง) 

     

  
ถ้าข้อมูลไม่สอดคล้องกับค าตอบ

ที่ 1..ปรับสมมติฐาน..เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 

 
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมายนืยัน

สมมติฐาน (ค าตอบท่ี1) 

    ถ้าข้อมูลสอดคล้องกับค าตอบที่ 1 

     

    
สรุปผลการรวบรวมข้อมูล/ผลทดลอง 

(ค าตอบสุดท้าย) 
ภาพประกอบที่ 2.4 แสดงขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
  

จิตตวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
   

เป้าหมายส าคัญของนักการศึกษาวิทยาศาสตร์นอกจากความพยายามในการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วยังพยายามที่จะพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 

attitude) ไปพร้อมกันด้วย แต่มีการใช้ค าเรียกแตกต่างกันไป เช่น “Scientific mindedness” 
“The habit of scientific thinking” หรือ “The spirit of scientific” (ปาริชาติ เบ็ญจวรรณ์ , 
2551: 10) 

 

1. จิตตวิทยาศาสตร์ 
กรมวิชาการ (2545: 143) ให้ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ไว้ว่า เปนนคุณลักษณะหรือ

ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 149) ได้ให้ความหมายของ             

จิตวิทยาศาสตร์ว่า จิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เปนนลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้น
จากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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มีการใช้ค าเรียกว่าจิตตนิสัยเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific habits of mind) (AAAS, 

2001: 183) และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind) (Visser, 2000: Online) ในความหมาย
เช่นเดียวกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 : 
14) ระบุถึงคุณลักษณะบ่งชี้จิตวิทยาศาสตร์ว่ามาจากเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ (attitude toward 

science) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึกความเชื่อ ค่านิยมที่บุคคลมีต่อวิทยาศาสตร์ และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific attitude) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัยการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ หรือ
การแสดงออกถึงการมีจิตใจที่เปนนวิทยาศาสตร์ 

 

2. เจตคติทางวิทยาศาสตร์  
นักวิชาการ  นักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของค าว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

(Scientific attitude) ไว้ดังนี้ 
  ภพ   เลาหไพบูลย์  (2537: 12)  กล่าวถึงเจตคติทางวิทยาศาสตร์ว่า  ในการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการแก้ปัญหาทางอ่ืนๆ 
เพ่ือศึกษาหาความรู้ให้ได้ผลดีนั้น ขึ้นอยู่กับการคิดการกระท าที่อาจเปนนอุปนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้น 
ซึ่งความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวเรียกว่า    เจตคติทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง 
  ปรีชา   วงศ์ชูศิริ  (2525: 413)  กล่าวว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์เปนนกระบวนการอย่าง
หนึ่งที ่ นักวิทยาศาสตร์ได้กระท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ 
  มอร์  และซัทแมน (Moore and Sutman, 1970: 92-93 อ้างถึงใน บัญญัติ ช านาญกิจ, 
2542) กล่าวว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์เปนนความคิดหรือท่าทีที่ผู้เรียนแสดงต่อเนื้อหาวิชาและ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งอาจเปนนไปได้ทั้งทางบวกและทั้งทางลบ โดยท่าทีที่แสดงออกข้ึนอยู่กับ
ความรู้  ประสบการณ์ และความรู้สึกของแต่ละบุคคล 

  นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้มีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ว่า  ควรมีลักษณะดังนี้ 

 2.1 มีความอยากรู้อยากเห็น 

        ลักษณะที่บ่งบอกว่าเปนนผู้มีความอยากรู้อยากเห็น มีดังนี้  

        2.1.1  มีความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งไม่สามารถ
อธิบายได้ด้วยความรู้ที่มีอยู่เดิม 

        2.1.2  ตระหนักถึงความส าคัญของการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 

        2.1.3  ช่างซัก ช่างถาม ช่างอ่าน เพื่อให้ได้ค าตอบเปนนความรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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        2.1.4 ให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ก าลังเปนนปัญหาส าคัญใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.2 มีความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ 

       ลักษณะที่บ่งบอกว่าเปนนผู้มีความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ  มีดังนี้ 
      2.2.1  ใชว้ิจารญาณก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ 

      2.2.2  ไม่ยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเปนนความจริงทันที  ถ้ายังไม่มีการพิสูจน์ที่เชื่อถือได้ 
      2.2.3  หลีกเลี่ยงการตัดสินใจและการสรุปที่รวดเร็วเกินไป 

2.3 มีเหตุผล 

       ลักษณะที่บ่งบอกว่าเปนนผู้มีเหตุผล  มีดังนี้ 
       2.3.1  เชื่อในความส าคัญของเหตุผล 

       2.3.2  ไม่เชื่อโชคลาง ค าท านาย หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆที่ไม่สามารถอธิบายตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
       2.3.3  แสวงหาสาเหตุของเหตุการณ์ต่าง ๆ และหาความสัมพันธ์ของสาเหตุนั้นกับผลที่
เกิดขึ้น 

      2.3.4  ต้องการที่จะรู้ว่าปรากฏการณ์ต่าง ๆ นั้นเปนนอย่างไรและท าไมจึงเปนนอย่างนั้น 

2.4 มีความเพียรพยายาม 

       ลักษณะที่บ่งบอกว่าเปนนผู้มีความเพียรพยาม  มีดังนี้ 
       2.4.1  ท ากจิการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์ 
       2.4.2  ไม่ท้อถอย เมื่อการทดลองมีอุปสรรคหรือล้มเหลว 

        2.4.3  มีความตั้งใจแน่วแน่ต่อการเสาะแสวงหาความรู้ 
2.5 มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 

       ลักษณะที่บ่งบอกว่าเปนนผู้มีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน   มีดังนี้ 
       2.5.1  ยอมรับการวิพากย์วิจารณ์  และยินดีให้มีการพิสูจน์ตามเหตุผลและ
ข้อเท็จจริง 
       2.5.2  เต็มใจที่จะรับรู้ความคิดเห็นใหม่ๆ 

       2.5.3  เต็มใจที่จะเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นแก่ผู้อ่ืน 

       2.5.4  ตระหนักและยอมรับข้อจ ากัดของความรู้ที่ค้นพบในปัจจุบัน 

 2.6 มีความซื่อสัตย์ และมีใจเปนนกลาง 
       ลักษณะที่บ่งบอกว่าเปนนผู้มีความซื่อสัตย์และมีใจเปนนกลาง  มีดังนี้ 
       2.6.1  สังเกตและบันทึกผลต่างๆ โดยปราศจากความล าเอียงหรืออคติ 
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       2.6.2 ไม่น าสภาพทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองมาเก่ียวข้องกับการ
ตีความหมายผลงานต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ 
       2.6.3  ไม่ยอมให้ความชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวมามีอิทธิพลเหนือการตัดสินสิ่งใดๆ 

       2.6.4  มีความมั่นคง  หนักแน่น  ต่อผลที่ได้จากการพิสูจน์ 
       2.6.5  เปนนผู้ซื่อตรง  อดทน  ยุติธรรม  และละเอียดรอบคอบ 

  จากเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่กล่าวไว้ข้างต้นจะเห็นว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่
สิ่งจ าเปนนส าหรับนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น หากแต่บุคคลทั่วไปกส็ามารถน าคุณลักษณะของการมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้กับการท างาน  การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันก็จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้
มากมาย 

 

3. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ (Attitude Toward Science) 

ดังนี้ 
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เปนนความรู้สึก ความคิด ความเชื่อและความซาบซึ้งของบุคคลที่

เกิดจากผลของวิทยาศาสตร์ทั้งทางตรงและทางอ้อมและผลของวิทยาศาสตร์นั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรม 

ของมนุษย์ที่มีต่อวิทยาศาสตร์ (สุรวิทย์ ศรีพล, 2540: 24) 

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เปนนความรู้สึก ความชอบ ไม่ชอบความนิยมของบุคคลที่มีต่อ
วิทยาศาสตร์ (สุรางค์ สากร, 2537: 56)  ดังนี้ 

1. ความรู้สึกต่อวิทยาศาสตร์ทั้งชอบและไม่ชอบวิทยาศาสตร์ 
2. พฤติกรรมที่แสดงออก หากชอบจะพอใจที่จะเรียนหรือหากไม่ชอบจะเบื่อหน่าย 

ต่อการเรียน 

3. การแสดงออกขณะมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
4. ความนิยมชมชอบในวิทยาศาสตร์ 
5. ความสนใจต่อวิทยาศาสตร์ 

ชุติมา วัฒนะคีรี (2541: 147) กล่าวว่า เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หมายถึงความรู้สึกท่ีมีต่อ
วิทยาศาสตร์ เช่น ชอบ สนใจ ประทับใจ อยากรู้ อยากศึกษา เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
วิทยาศาสตร์ ความรู้สึกท่ีดีหรือเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์เปนนสิ่งส าคัญมาก ที่จะส่งผลให้เด็กต้องการ
จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะตอบสนองต่อนโยบายในการเพ่ิมจ านวนนักเรียน 

นักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ และตอบสนองต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ โดย
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ลักษณะผู้เรียนที่แสดงออกให้เห็นว่าผู้เรียนมีเจตคติและความสนใจทางวิทยาศาสตร์และยอมรับว่า
นักวิทยาศาสตร์มีส่วนช่วยสนับสนุนในการศึกษาค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ มีดังนี้ 

1. ชื่นชมกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และยอมรับว่านักวิทยาศาสตร์มีส่วนช่วย
สนับสนุนในการศึกษาค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ 

2. ยอมรับว่ากระบวนการสืบเสาะหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์นั้นเปนนกระบวนการทาง 
ปัญญา 

3. ยอมรับในคุณค่าของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
4. สนุกสนานในการท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
5. พัฒนาความสนใจในวิทยาศาสตร์และกิจกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนสนใจที่

จะเลือกวิทยาศาสตร์เปนนอาชีพ 

สรุป เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หมายถึงความรู้สึก ความเชื่อ ค่านิยม ของบุคคลต่อที่มีต่อสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
 

สรุป 

 

ในปัจจุบันองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีหลากหลายแต่สามารถแบ่งออกเปนน 2 ประเภท
ตามจุดประสงค์ของการแสวงหาความรู้ คือ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ซ่ึงมุ่งประโยชน์จากการน าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และการแสวงหาความรู้ของมนุษย์แตกต่างกันไปตามยุคสมัย ในยุคโบราณมนุษย์มีการแสวงหาความรู้
ด้วยวิธีสอบถามผู้รู้ ค้นพบความรู้นั้นโดยบังเอิญ ลองผิดลองถูก เปนนต้น และเริ่มมีการใช้หลักเหตุผล
จนเกิดเปนนวิธีอนุมานซึ่งเปนนการคิดจากหลักการทั่วไปน าไปสู่เรื่องเฉพาะ ซึ่งตรงข้ามกับวิธีการอุปมาน
ที่เปนนการรวบรวมข้อมูลย่อยหลาย ๆข้อมูลแล้วน าไปสรุปเปนนหลักการทั่วไป การแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์นั้นจะต้องมีวิธีการท างานที่เปนนระบบ ถึงแม้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการแสวงหา
ความรู้นั้นอาจแตกต่างกันบ้าง แต่คงมีลักษณะบางประการร่วมกันที่ท าให้สามารถจัดเปนนล าดับขั้นตอน
ได้ ที่ไม่จ าเปนนจะต้องมีข้ันตอนที่เท่ากัน อาจจะมี 4 ขั้นบ้าง 5 ขั้นบ้าง 6 ขั้นบ้าง และสิ่งส าคัญท่ีจะเปนน
ประโยชน์ต่อการเสาะแสวงหาความรู้นั้นผู้ค้นหาจะต้องเปนนผู้ที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้วย 
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แบบฝึกหัดประจ าบท 

 

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาหาค าตอบของค าถามต่อไปนี้  
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 

2. วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แตกต่างกันอย่างไร 

3. วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ในสมัยโบราณมีวิธีการอย่างไรบ้าง 
4. จงอธิบายการสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีการอนุมาน (Deductive) 

5. จงอธิบายการสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีการอุปมาน (Inductive) 

6. วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะอย่างไร  
7. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ต้องมี 5 ขั้นตอน ใช่หรือไม่ อย่างไร 
8. ให้นักศึกษาศึกษาประวัตินักวิทยาศาสตร์ 2 ท่านประกอบด้วย โคเปอร์นิคัสและ

อาร์คมิดีส จากใบความรู้ที่ 1 และ 2 แล้วสรุปเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่านว่า
ค้นพบความรู้อะไร มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อะไร 
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ใบความรู้ที่ 1 

นิโคลัส โคเปอร์นิคัส 

( Nicolaus Copernicus: 1473 -1543) 

ผู้ปฏิวัติดาราศาสตร์ 

 
 

โคเปอร์นิคัสเกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1473 ที่เมืองตูรัน ประเทศโปแลนด์ บิดาของ
เขาเปนนพ่อค้าผู้มั่งค่ัง เมื่อเขาอายุได้ 10 ปี บิดาของเขาก็เสียชีวิต เขาจึงต้องอยู่ในความอุปการะของ
ลุง (พ่ีชายของมารดา) ซึ่งเปนนพระในต าแหน่งบิชอบ แห่งเออร์มแลนด์ ลุงของเขาเปนนผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในชีวิตของเขาอย่างมาก เพราะเปนนอาจารย์คนแรก จึงท าให้เขามีความสนใจเกี่ยวกับศาสนา
อย่างจริงจัง แต่ความคิดข้อนี้ก็ล้มเลิกไปในภายหลัง เมื่อเขามีความสนใจวิชาแพทย์มากกว่า และได้
ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในเมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เขามีโอกาสได้ศึกษา
วิชาต่าง ๆ มากมาย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาวิชาแพทย์ต่อไป เช่น ปรัชญา คณิตศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ และดาราศาสตร์ เปนนต้น การที่เขามีโอกาสได้ศึกษาวิชาเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ท าให้เขา
เปลี่ยนแนวความคิดท่ีจะเรียนต่อแพทย์ ไปเรียนต่อเกี่ยวกับดาราศาสตร์แทน และส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ในวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ หลังจากส าเร็จการศึกษาโคเปอร์นิคัสได้
เดินทางกลับบ้าน แต่เมื่อลุงเขารู้ว่าเขาไม่ได้เรียนแพทย์ก็ไม่พอใจอย่างมาก และเพ่ือเปนนการเอาใจลุง 
โคเปอร์นิคัสจึงต้องกลับไปศึกษาต่อวิชาแพทย์อีกครั้งหนึ่ง เขามีโอกาสได้ศึกษาวิชาดาราศาสตร์ที่เขา
ชอบอีกด้วย เนื่องจากวิชาดาราศาสตร์เปนนส่วนหนึ่งของวิชาแพทย์ โคเปอร์นิคัสเรียนจบแพทย์ในปี 
ค.ศ. 1506 และเดินทางกลับบ้านในปีเดียวกัน 
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ภาพประกอบที่ 2.5 แสดงโมเดลระบบ
สุริยะของปโทเลมี (ภาพประกอบจาก 
http://www.scimath.org/) 

โคเปอร์นิคัสถือได้ว่าเปนนผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
หลายสาขาวิชา ทั้งกฎหมาย แพทย์ ปรัชญา ศาสนา 
ภาษาละตินและดาราศาสตร์ เมื่อลุงของเขาเสียชีวิต เขา
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดาราศาสตร์อย่างจริงจัง ส่วนวิชา
แพทย์ที่เขาเล่าเรียนมาก็ไม่ละทิ้งให้เสียประโยชน์ เขายัง
ช่วยรักษาผู้ป่วยที่ยากจนในเมืองโดยไม่คิดค่า
รักษาพยาบาลส่วนงานค้นคว้าดาราศาสตร์ ในระยะแรก
ของโคเปอร์นิคัส ส่วนใหญ่จะเปนนการ น าทฤษฎีที่ว่าด้วย
เรื่องศูนย์กลางของสุริยจักรวาลของนักปราชญ์ในอดีต 
เช่น ทฤษฎีของ ปโตเลมี (Ptolemy) ที่กล่าวว่า "โลก
เป็นศูนย์กลางของสุริยจักรวาล" 

โลกเปนนลูกทรงกลมขนาดใหญ่ที่หยุดนิ่งอยู่ ณ ใจกลางของจักรวาล โดยมีดวงจันทร์ ดวง
อาทิตย์ และดาวเคราะห์ 5 ดวง อันได้แก่ ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์ และดาว
เสาร์ โคจรรอบโลกซึ่งมีอาริสโตเติล นักปราชญ์เอก เปนนผู้สนับสนุนทฤษฎีของปโตเลมี โดยอาริสโต
เติลกล่าวว่า "โลกอยู่กับท่ีไม่ได้หมุนส่วนดวงอาทิตย์นั้นโคจรรอบโลก" ซึ่งมีอิทธิพลต่อการศึกษา
ดาราศาสตร์ถึง 1,500 ปี เพราะว่าผู้คนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วสังเกตุเห็นดวงดาวต่าง ๆ เคลื่อนที่
รอบโลก (เช่น ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก)แต่โคเปอร์นิคัสยังมีข้อกังขาใน
แนวคิดของพโทเลมีดังกล่าวนี้เปนนอย่างมาก โคเปอร์นิคัสเริ่มเบื่อหน่ายกับแนวคิดและวิธีการ
สังเกตการณท์างดาราศาสตร์เก่าๆ ที่เชื่อถือกันมาเปนนเวลายาวนานเหล่านั้น โคเปอร์นิคัสยังมีความ
เชื่อว่ากลไกการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้าไม่น่าจะยุ่งยากมาก แต่ปัญหามีอยู่ว่ากลไกท่ีถูกต้องนั้นเปนน
อย่างไร  แนวคิดของอาริสตาคัสกระตุ้นจินตนาการของเขาเปนนอย่างมาก  ทฤษฎีเกี่ยวกับสุริยจักรวาล
ทั้งหมดนี้ โคเปอร์นิคัสเชื่อถือเพียงทฤษฎีของอาคีสทาร์คัส กล่าวว่า "ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
ของสุริยจักรวาล" เท่านั้น เขาจึงเริ่มท าการค้นคว้าและหาข้อพิสูจน์ทฤษฎีเหล่านี้ แต่เนื่องจากในสมัย
นั้นขาดแคลนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ โคเปอร์นิคัสจึงใช้วิธีเจาะช่องบนฝาผนัง เพื่อให้แสงสว่าง
ผ่านเข้ามา แล้วเฝ้าสังเกตการเดินทางของโลกผ่านทางช่องนี้เอง ซึ่งเขาพบว่าแสงสว่างจะเดิน
ทางผ่านช่องหนึ่ง ๆ ในทุก ๆ 24 ชั่วโมง ซึ่งหมายถึงการที่โลกหมุนรอบตัวเองนอกจากนี้เขาได้ก าหนด
เส้นเมอร์ริเดียนเพ่ือใช้เปนนหลักการค านวณทางดาราศาสตร์อีกด้วย 

 

http://www.scimath.org/
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ภาพประกอบที่ 2.5 แสดงระบบสุริยะตาม
แนวคิดของโคเปอร์นิคัส (ภาพประกอบจาก 
http://www.scimath.org/) 

ในที่สุดเขาก็สามารถสรุปหาข้อเท็จจริงได้ว่า
ทฤษฎีของอาร์คีสทาร์คัสที่เขาเชื่อถือนั่นถูกต้อง
ที่สุด คือ ดวงอาทิตย์เปนนศนย์กลางของสุริย
จักรวาล โลกและดาวเคราะห์อ่ืน ๆต้องหมุนรอบ
ดวงอาทิตย์ แต่เขาไม่ได้เผยแพร่ผลงานชิ้นนี้
ออกไป เพราะเกรงกลัวต่ออันตรายท่ีจะเกิด
ขึ้นกับตัวเขา เนื่องจากความเชื่อในทฤษฎีของอา
ริสโตเติลที่ว่า โลกเปนนศูนย์กลางของสุริยจักรวาล 

อีกท้ังทฤษฎีนี้ก็ไปตรงกับความเชื่อทางศาสนา
คริสต์เพราะฉะนั้นทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสจึง
ขัดแย้งทั้งทฤษฎีของอาริสโตเติล และหลักศาสนา 

โคเปอร์นิคัสเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1543 จึงท าการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของเขาออกมาในชื่อว่า 
การปฏิวัติทางโคจรแห่งดาวบนฟากฟ้า (On the Revolutions of the Heavenly Bodies) โดย  
โคเปอร์นิคัสสรุปเปนนทฤษฎีได้ทั้งหมด 3 ข้อ คือ 

        1. ดวงอาทิตย์เปนนศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาล โลก และดาวเคราะห์อื่น ๆ ต้องโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ต้องใช้เวลา 1 ปีหรือ 365 วัน ซึ่งท าให้เกิดฤดูกาลขึ้น 

        2. โลกมสีัณฐานกลมไม่ได้แบนอย่างที่เข้าใจกันมา โคเปอร์นิคัสให้เหตุผลในข้อนี้ว่า มนุษย์ไม่   
สามารถมองเห็นดาวดวงเดียวกันในเวลาเดียวกันและสถานที่ต่างกันได้ อีกท้ังโลกต้องหมุนอยู่
ตลอดเวลาไม่ได้หยุดนิ่ง โดยโลกใช้เวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมงในการหมุนรอบตัวเอง ซึ่งท าให้เกดิ
กลางวัน และกลางคืน 

        3. ดาวเคราะห์ต่าง ๆ ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เปนนไปในลักษณะวงกลม  โคเปอร์นิคัสได้เขียน
รูปภาพแสดงลักษณะการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ แต่ทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสข้อนี้
ผิดพลาดเพราะเขากล่าวว่า "การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์เปนนวงกลม" ต่อมานักดารา
ศาสตร์ชาวเยอรมัน โจฮันเนส เคพเลอร์ (Johanes Kepler) ได้ค้นพบว่า การโคจรของดาวเคราะห์
รอบดวงอาทิตย์นั้น มีลักษณะเปนนวงรี 

แม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม แต่ผลงานของเขาก็ถือว่าเปนนการปฏิวัติความเชื่อใหม่ที่
ถูกต้องให้กับวงการดาราศาสตร์เลยทีเดียว และนักดาราศาสตร์รุ่นต่อมาได้น าแนวทางของเขามาใช้ 
ในการค้นหาความลับทาง  ดาราศาสตร์อีกด้วย 

http://www.scimath.org/
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ใบความรู้ที่ 2 

อาร์คีมิดีส (Archimedes 287 - 212 ก่อน ค.ศ) 
บิดาแห่งกลศาสตร์ 

 

        
                         

อาร์คิมิดีส กับการค้นพบความถ่วงจ าเพาะของวัตถุอันเลื่องช่ือ 
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อาร์คิมิดีสเปนนนักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักปรัชญา นักฟิสิกส์ และวิศวกรชาวกรีก 
เกิดเม่ือ 287 ปีก่อนคริสตกาล เขาได้ชื่อว่าเปนนผู้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องจักรกลหลายชิ้น เปนนบุตรของ
นักดาราศาสตร์ผู้หนึ่ง สนใจในการศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์หลาย
สาขา เขาพยายามศึกษาค้นคว้า ทดลองอย่างจริงจัง อุทิศเวลาทั้งหมด ในชีวิตของเขาให้แก่งานด้านนี้ 
โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใด เขาท างานอยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยความเพลิดเพลิน จนมิได้เอาใจ
ใส่ในสิ่งอ่ืนๆ ที่อยู่รอบตัวเลย แต่พอเขาเสร็จงานแล้ว จึงจะหันมาสนใจกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือที่จะหากฎเกณฑ์และค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ จากธรรมชาติอีกต่อไป จาการสังเกตค้นคว้า ทดลองอย่าง
เอาจริงเอาจังนี้เอง ท าให้เขาพบกฎเกณฑ์ และทฤษฎีต่างๆ มากมาย ซึ่งโดยมากเขา มักจะไม่ค่อยได้
อธิบายอะไรไว้มากนัก เพียงแต่ได้บันทึกทฤษฎีเหล่านั้นเอาไว้ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เขาค้นพบ เช่น " กฎ
ของคานดีด " (The law of Lever) ซึ่งน าไปใช้ในการประดิษฐ์เครื่องผ่อนแรงต่างๆ ผลงานที่ท าให้
คนทั่วไปรู้จักเขาดีคือการค้นพบเกี่ยวกับ " การหาความถ่วงจ าเพาะ " (Specific gravity) ของ
วัตถุท่ีมีรูปร่างขรุขระไม่เปนนไปตามรูปแบบ รูปทรงทางเรขาคณิต ต่อมากฎอันนี้เรียกกันว่า " หลัก
ของอาร์คิเมดีส " (Archimedes's Principle) กฎนี้ว่า " น้ าหนักของวัตถุที่หายไปในน้ า ย่อม
เท่ากับน้ าหนักของน้ า ที่ถูกวัตถุนั้นแทนที่ " จากหลักฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เขาบันทึกเอาไว้
เหล่านี้เอง ท าให้เขาได้รับการยกย่องว่า " เปนนบิดาแห่งกลศาสตร์ " (The father of mechanics) 

 

 
ภาพประกอบที่ 2.6 แสดงการคิดหาวิธีการหา
ว่ามงกุฏท ามาจากทองค าท้ังหมดหรือไม่ (ที่มา
สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
ม.ป.ป.) 

สาเหตุที่อาร์คิเมดีส พบหลักในการหาความ
ถ่วงจ าเพาะของวัตถุ ที่มีรูปทรงไม่เปนนไปตามแบบ
เรขาคณิต ก็มีอยู่ว่า เขาเข้ารับราชการอยู่ในส านัก
ของพระเจ้าเฮียโร (Hiero) ที่ 2 กษัตริย์แห่งเกาะซิ
ซิลี ด้วยความสามารถและความเฉลียวฉลาดของ
เขา ท าให้เขาได้รับการยกย่องให้เปนนนักปราชญ์ 
ประจ าราชส านักนี้ และเปนนที่ปรึกษาข้อราชการ
ของกษัตริย์อยู่เสมอ ต่อมาพระเจ้าเฮียโรรับสั่งให้
ช่างทองประจ าราชส านักไปท ามงกุฎส าหรับ
พระองค์ 

  

เมื่อช่างทองท ามงกุฎเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็น ามาถวายให้ทอดพระเนตร เมื่อพระองค์ทรงรับ
มงกุฎ มาพิจารณาดูแล้วก็มีความสงสัยว่า ช่างทองอาจจะไม่ซื่อสัตย์นัก เพราะมีพิรุธชองกล แต่ครั้น
จะด่วนตัดสินพระทัยขณะนั้น ก็เกรงว่าถ้าไม่เปนนความจริงช่างทองก็จะเสียน้ าใจ ดังนั้น เมื่อช่างทอง
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ลากลับไปแล้ว พระองค์ก็เรียกอาร์คิเมดีสเข้ามาปรึกษา และได้มอบให้อาร์คิเมดีส หาทางพิสูจน์
ความจริงในเรื่องนี้ โดยไม่ท าลายมงกุฎให้เสียรูป พร้อมกับมอบมงกุฎนั้นให้เขาไปด้วย เมื่ออาร์คิเม
ดีสรับมงกุฎมาแล้วก็รู้สึกหนักใจมาก เพราะถ้าให้ยุบมงกุฎได้ เรื่องก็จะง่ายเข้า เพราะจะหาปริมาตร
ของมงกุฎได้ว่ามีปริมาตรเท่าไร เท่ากับปริมาตรของทองค าแท้หรือเปล่า ในสมัยนั้นเปนนที่ทราบกันดี
แล้วว่าวัตถุต่างๆ แม้จะมีน้ าหนักเท่ากัน แต่ปริมาตรก็ไม่เท่ากัน และหาได้เฉพาะวัตถุที่มีรูปทรง
เรขาคณิตเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เอง อาร์คิเมดีสจึงรู้สึกหนักใจมาก เมื่อกลับไปถึงบ้านก็ครุ่นคิดอยู่แต่เรื่อง
นี้ จนไม่เปนนอันกินอันนอน แต่ก็ยังคิดไม่ออกว่า จะหาปริมาตรของมงกุฎได้อย่างไร เพราะมงกุฎนั้น
รูปร่างไม่เป็นรูปทรงทางเรขาคณิต อาร์คิเมดีสทราบดีว่าทองค าแท้กับเงินนั้น ถ้ามีน้ าหนักเท่ากัน
แล้ว เงินจะมีปริมาตรมากกว่าทองค า และถ้าหากทองค าแท้กับเงิน มีปริมาตรเท่ากัน ทองค าก็จะมี
น้ าหนักมากกว่า เขาได้ทดลองเอามงกุฎ ที่พระเจ้าเฮียโรให้มาชั่งน้ าหนัก ก็ตรงกับทองค าที่
พระราชาให้ช่างทองไป ยังเหลืออยู่แต่ว่า ปริมาตรของมงกุฎจะเท่ากับทองค าแท้ ที่พระเจ้าเฮียโรให้
ไปหรือเปล่า??เขาเองสงสัยว่าช่างทองอาจจะยักยอก เอาทองค าแท้บางส่วนไว้ แล้วเอาเงินปนลงไปใน
มงกุฎอันนั้น แต่เขาก็ไม่อาจจะหาทางพิสูจน์ได้ 

 
ภาพประกอบที่ 2.7 แสดงการค้นพบวิธีการวิธีการหาว่ามงกุฏท ามาจากทองค าทั้งหมดหรือไม่ของ
อาร์คิมีดีส (ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ม.ป.ป.) 

 

           อยู่มาวันหนึ่ง อาร์คิเมดีสนั่งขบคิดปัญหาอยู่ แต่ก็คิดไม่ตกว่า จะหาปริมาตรของมงกุฎได้
อย่างไร?? ยิ่งคิดมากก็ยิ่งปวดหัวมาก จึงคิดจะไปอาบน้ าอุ่นให้ใจสบายเสียก่อน เมื่อไปถึงก็เห็นมีน้ าใน
อ่างเต็มปรี่อยู่ เขาจึงลงไปในอ่างน้ านั้น พลันสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็น น้ าในอ่างล้นซู่ออกมา 

ทันใดนั้น อาร์คิเมดีสก็ฉุกคิดข้ึนมาได้ เขารีบพรวดพราดออกจากอ่างอาบน้ า แล้วก็วิ่งไปตามถนน ลืม
แม้กระทั่งใส่เสื้อผ้าที่ถอดพาดไว้ ปากก็ร้องออกมาว่า ยูเรก้า ยูเรก้า ไปตลอดทาง จนประชาชน
แตกตื่นมาดูกันใหญ่ แต่เขาก็มิได้สนใจ เขารีบวิ่งตรงไปยังบ้าน เมื่อไปถึงบ้านจึงรู้ว่าตนเองยังไม่สวม
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เสื้อผ้า จึงคว้าผ้ามานุ่งอย่างไม่พิถีพิถันนัก แล้วตรงไปหยิบเอามงกุฎมาผูกเชือกเส้นเล็กๆ แล้วเอาน้ า
ใส่อ่างให้เต็มพอดีกับขอบ เอามงกุฎหย่อนลงไปในอ่างน้ า รองน้ าที่ล้นออกมาตวงหามริมาตร ครั้นแล้ว
ก็น าเอาเงิน และทองค าแท้ แต่ละก้อนที่มีน้ าหนักเท่ากับมงกุฎอันนั้น มาทดลองหาปริมาตรบ้าง ก็
พบว่า ทองค าแท้มีปริมาตรน้อยกว่ามงกุฎ และเงินมีปริมาตรมากกว่ามงกุฎ เมื่อทดลองได้ผลออกมา
เช่นนี้ อาร์คิเมดีสก็รู้ทันทีว่า ชา่งทองยักยอกเอาทองของพระราชาแน่ และเอาเงินปนมาในมงกุฎ 

แทนทองที่ยักยอกเอาไป เมื่ออาร์คิเมดีส ทดลองกับสิ่งต่างๆ จนแน่ใจว่าไม่ผิดพลาดแน่แล้ว จึงได้น า
ผลการทดลองนี้ไปกราบทูลพระราชา พระราชาจึงตรัสสั่งให้น าตัวช่างทอง มาดูการทดลองครั้งนี้ด้วย 

เมื่อช่างทองเห็นการทดลอง ของอาร์คิเมดีสโดยตลอดแล้วก็ตกใจมาก และยอมรับสารภาพแต่โดยดี 
ว่าตนโกงเอาทองไปจริง แล้วเอาเงินผสมเข้าไปในมงกุฎนั้น พระราชาจึงสั่งลงโทษช่างทองคนนั้น และ
กล่าวค าชมเชยในความสามารถของอาร์คิเมดีส ทั้งยังให้รางวัลอีกมากมาย 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.8 แสดงการค้นพบมงกุฎไม่ได้ท ามาจากทองค าท้ังหมด 

ของอาร์คิมีดีส (ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ม.ป.ป.) 
 

            ต่อมานักวิทยาศาสตร์ ได้น าเอาหลักของอาร์คิเมดีส มาใช้ในการหาปริมาตร และน าไปใช้ใน
การหาความถ่วงจ าเพาะ ของวัตถุต่างๆ เรียกว่า Specific gravity เช่น ทองค าที่มีความถ่วงจ าเพาะ 
19.3 หมายความว่า ทองค าจะหนักเปนน 19.3 เท่าของน้ าที่มีปริมาตรเท่ากัน หรือเงินมีความ
ถ่วงจ าเพาะ 10.5 หมายความว่า เงินจะหนักเปนน 10.5 เท่าของน้ าที่มีปริมาตรเท่ากัน เปนนต้น 

             ต่อมาเม่ือเขาได้ไปอาบน้ า ที่อ่างสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง เขาก็พบว่า น้ าในอ่างได้พยุงตัวเขา
ไว้ ท าให้ตัวของเขาโอนเอนเหมือนกับทุ่น และเบาลอยขึ้น เขาได้น าปัญหานี้กลับมาทดลอง และพบ
ความจริงว่า ถ้าวัตถุจมอยู่ในของเหลว ของเหลวจะออกแรงไว้เท่ากับ น้ าหนักของเหลวที่วัตถุนั้น
แทนที่ อันนี้หมายความว่า ถ้าเราเอาเหล็กก้อนหนึ่ง หนัก 8 ปอนด์ ไปใส่ลงในอ่างน้ า ซึ่งมีน้ าเต็มอยู่ 
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น้ าก็จะล้นออกมามีปริมาตร เท่ากับเหล็กก้อนนั้น เพราะเหล็กเข้าไปแทนที่น้ าในอ่างนั้น ถ้าเราเอาน้ า
ที่ล้นออกมาจากอ่างนั้นมาชั่งดู จะหนัก 1 ปอนด์ ถ้าเราชั่งน้ าหนักของเหล็กก้อนนั้นในน้ าบ้าง ก็จะ
เห็นว่าเหลือน้ าหนักเพียง 7 ปอนด์ แสดงว่าน้ าหนักหายไป 1 ปอนด์ น้ าหนักของเหล็กท่ีหายไปในน้ า 
1 ปอนด์นี้ จะเท่ากับน้ าหนักของน้ า ที่ถูกเหล็กแทนที่ หรือน้ าหนักของน้ าที่ล้นออกมา แสดงว่าน้ า
ออกแรงพยุงเหล็กเท่ากับ น้ าหนักของน้ าที่ถูกเหล็กแทนที่นอกจากนี้ เขายังทดลองและค้นพบว่า ถ้า
วัตถุลอยน้ าปริ่มๆ แล้ว น้ าหนักของวัตถุก้อนนั้น จะเท่ากับน้ าหนักของน้ า ที่วัตถุนั้นแทนที่ถ้าหากว่า
วัตถุนั้นบางส่วนจมอยู่ในน้ า และบางส่วนลอยอยู่เหนือน้ าแล้ว น้ าหนักของวัตถุก้อนนั้น จะเท่ากับ
น้ าหนักของน้ าที่มีปริมาตร เท่ากับส่วนจมของวัตถุนั้น ซึ่งเรียกว่า แรงลอยตัว (Bouyancy)   ด้วย
เหตุผลอันนี้เอง ท าให้คนเราสามารถลอยตัว และว่ายน้ าได้ เพราะว่าร่างกายของเรา มีน้ าหนัก
ใกล้เคียง กับน้ าหนักของน้ า ที่ตัวเราเข้าไปแทนที่การที่เปนนคนไม่อยู่นิ่ง มักจะคิดค้นหาความรู้อยู่เสมอ 

พร้อมกันนั้นก็มักจะสร้างทฤษฎี และกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมากมาย เขาสังเกตเห็นว่าชาวเมืองได้รับ
ความล าบากมาก ในการที่จะน าเอาน้ าจากบ่อขึ้นมาใช้ได้ เพราะจะต้องค่อยๆ ตักทีละถัง กว่าจะได้น้ า
มาพอใช้ ก็กินเวลาและเหน็ดเหนื่อยมาก เขาจึงคิดเครื่องผ่อนแรงขึ้น เพื่อจะน าเอาน้ าขึ้นจากบ่อมาใช้ 
โดยไม่ต้องออกแรงมาก และไม่เสียเวลาด้วย สิ่งนี้ก็เรียกกันว่า สกรูวิดน้ าของอาร์คิเมดีส 
(Archimedean screw) เมื่อหมุนสกรูเข้า น้ าก็จะไหลขึ้นมาตามกระบอกนั้น ท าให้ทุ่นทั้งแรงงานและ
เวลาด้วย ต่อมาได้มีผู้ดัดแปลงเครื่องสกรูนี้ ไปใช้ในการน าถ่านหินเข้าสู่เตาไฟ และน าเอาเถ้าออกมา
จากเตาไฟด้วย และอาจจะเปนนเครื่องมือส าหรับบดเนื้อ ฯลฯ อาร์คิเมดีสได้ออกไปดูแล และควบคุม
การท างานของพวกกะลาสีเรือหลวง และได้เห็นพวกกะลาสีเหล่านี้ ท างานกันหนักมาก เพราะไม่รู้จัก
หลักของเครื่องผ่อนแรง เขาจึงน าเอาข้อสังเกตนี้ไปขบคิด ในที่สุดเขาก็พบความจริงว่า ถ้าท าให้คาน
ของคานดีดยาวๆ ก็จะสามารถยกของหนักๆ ได้ด้วยแรงน้อยๆ กฎอันนี้เปนนที่รู้จักในนามกฎของ
คานดีด (The Law of Lever) และเขาได้ท าการทดลอง ให้พระราชาทอดพระเนตร และกราบทูลว่า 
ถ้าหาที่ให้เขายืนอยู่ภายนอกโลกได้ เขาจะสามารถงัดโลกให้เขยื้อน (Move) ได้ด้วยก าลังของเขา 
ตามหลักของคานดีด 

ต่อมาชาวโรมันมีอ านาจขึ้น เห็นว่าเมืองไซราคิวส์อุดมสมบรูณ์ จึงยกกองทัพเรือมาโจมตี เพื่อ
จะเอาเปนนเมืองขึ้น เมื่อชาวโรมันยกกองทัพเรือมาล้อมเกาะซิซิลีนั้น อาร์คิเมดีสได้รับการแต่งตั้ง ให้
เปนนผู้รักษาบ้านเมือง เขาจึงน าความรู้เรื่องคานดีดของเขามาสร้าง เครื่องยิงก้อนหินไปยังฝ่ายข้าศึก 
ท าให้เรือของข้าศึกเสียหายมากมาย แม้แต่ Marcellus แม่ทัพชาวโรมันก็ยังชมเชย ในความสามารถ
ของอาร์คิเมดีส แต่น้ าน้อยก็ย่อมแพ้ไฟ ในที่สุดชาวโรมันก็ได้ชัยชนะ ตีเมืองแตก และยกทหารเข้า
เมืองไซราคิวส์ได้ Marcellus แม่ทัพใหญ่ของโรมัน เห็นความสามารถของอาร์คิเมดีส คิดจะชุบเลี้ยง
อาร์คิเมดีสต่อไป จึงได้สั่งทหารไม่ให้ท าร้ายอาร์คิเมดีส แต่มีทหารผู้หนึ่งไปพบชายชรา ก าลังถือไม้ขีด



68 บทที่ 2 วิธีการสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์                                               

 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
 

เขียนอยู่บนพ้ืนทราย เปนนรูปวงกลมบ้าง ทรงกระบอกบ้าง จึงเข้าไปถามว่า " รู้จักอาร์คิเมดีสไหม " 
ชายชราก็ตอบว่า " อย่าพ่ึงมายุ่ง ข้าก าลังคิดแก้ปัญหาอยู่ ให้รอสักประเดี๋ยวจะบอกให้ " ทหารผู้นั้น
เกิดบันดาล โทสะข้ึนมาทันที หาว่าตาแก่คนนี้อวดดี จึงชักดาบแทงอาร์คิเมดีสตายทันที โดยไม่ทราบ
ว่าชายชราผู้นี้เปนนใคร ครั้นต่อมามีผู้มาพบอาร์คิเมดีสเข้า ก็ต่อเมื่อเขาได้ตายไปแล้ว จึงน าข่าวไปบอก
กับ Marcellus Marcellus รู้สึกเสียใจมาก ที่สูญเสียนักปราชญ์ ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกไป จาก
ความสามารถของปราชญ์ผู้นี้ ท าให้ Marcellus รับอุปการะครอบครัวของเขาไปจนตลอดชีวิต และ
สร้างอนุสาวรีย์เปนนรูปวงกลม รูปทรงกระบอก และรูปอ่ืนๆ ตลอดจนจารึกรูป และสูตรต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ ที่เขาคิดข้ึนเหนือหลุมฝังศพ ของอาร์คิเมดีส เพ่ือเปนนเกียรติแก่เขาสืบต่อไป ชีวิตของ
นักปราชญ์เมธีคนนี้ ได้จากโลกไปนานแล้ว แต่ชื่อเสียงและผลงานของเขา คงอยู่มาจนปัจจุบันนี้  
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แผนบริการการสอนประจ าบทที่ 3 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บรรยายข้อมูลที่ได้จากการสังเกตได้ 
2. เลือกใช้เครื่องมือวัดและอ่านค่าท่ีได้จากเครื่องมือวัดได้ 
3. บวก ลบ คูณ หาร ข้อมูลที่ได้จากการวัด เพื่อน ามาสร้างความหมายได้ 
4. จ าแนกข้อมูลตามเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ 
5. วาดภาพและบอกความสัมพันธ์ระหว่าง 2 และ 3 มิติของวัตถุท่ีก าหนดให้ได้ 
6. บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลาได้ 
7. เลือกวิธีการสื่อความหมายของข้อมูลให้เหมาะสมได้ 
8. ลงความคิดเห็นจากข้อมูลที่ก าหนดให้ได้ 
9. คาดคะเนค าตอบของปัญหาจากข้อมูลที่สังเกตได้ 

 

เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการวัด 

3. ทักษะการค านวณ 

4. ทักษะการจ าแนก 

5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส-สเปส และ สเปส-เวล 

6. ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล 

7. ทักษะการลงความคิดเห็น 

8. ทักษะการพยากรณ์ 



72 บทที่ 3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

 

  

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
   

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษารับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระด้วย Microsoft Power Point พร้อมตอบ
ค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

2. นักศึกษาศึกษาเนื้อหา “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน” จากเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

3. นักศึกษาจับคู่เพ่ือร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

4. สุ่มตัวแทนนักศึกษาตอบค าถามหรือแสดงการหาค าตอบเป็นรายบุคคล คะแนนที่แต่ละ
คนได้รับน ามาหาเป็นคะแนนของคู่นั้น 

5. นักศึกษาแต่ละคนตอบค าถามท้ายบทเรียนแล้วน าส่งภายในสัปดาห์ถัดไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐาน” 

2. การน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 

3. วีดิทัศน์เหตุการณ์ต่าง ๆ 

4. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐาน 

5. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

 

การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการรับฟังบรรยายและร่วมกิจกรรม 

2. การตอบค าถาม 

3. ตรวจสอบผลงานการตอบค าถามท้ายบทเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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 การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์นั้น นอกจากนักวิทยาศาสตร์
ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระเบียบขั้นตอนแล้ว การด าเนินการ
แก้ปัญหาจะสัมฤทธิ์ผลมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ด าเนินการจะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มากน้อยเพียงใด ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จ าเป็นในการใช้แสวงหา
ความรู้และแก้ปัญหา  ในบทนี้จะน าเสนอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานที่น ามาใช้ใน
การแสวงหาความรู้ 
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถ ความช านาญในการคิด การ
ค้นคว้า แก้ปัญหา เพ่ือแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็น
กระบวนการทางปัญญา (Intellectual skills)  

สมาคมอเมริกันเพ่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association for the 

Advancement of Science-AAAS, 1970 อ้างถึงใน ภพ เลาหไพบูลย์, 2540) ได้ก าหนดทักษะ
กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ไว้ 13 ทักษะ ประกอบด้วยทักษะขั้นพ้ืนฐาน (Basic science process 

skills) 8 ทักษะ และทักษะขั้นผสม หรือบูรณาการ (Integrated science process skills) 5 ทักษะ 
รวม 13 ทักษะ โดยแบ่งเป็น  2  ประเภท คือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 8 ทักษะ ดังนี้ 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการวัด 

3. ทักษะการค านวณ 

4. ทักษะการจ าแนกประเภท   
5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา 
6. ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 

7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

8 ทักษะการพยากรณ์ 
   

ทักษะการสังเกต   
  

การสังเกตเป็นทักษะพ้ืนฐานอันดับแรกของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นจุดเริ่มต้นของ
การค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น ามาสร้างสรรค์เป็น
ชิ้นงานต่าง ๆ ได้มาจากการสังเกต 

 

1. ความหมาย 

การสังเกต เป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า รวบรวมข้อสนเทศและข้อมูลจากวัตถุหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ การสังเกตเป็นกระบวนการพ้ืนฐานที่ส าคัญของวิทยาศาสตร์ ความเป็นคงช่าง
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สังเกตนั้นเป็นลักษณะนิสัยที่ทุกคนมีได้และฝึกได้ ครูวิทยาศาสตร์ในฐานะที่จะต้องสอนวิทยาศาสตร์
ให้แก่ผู้เรียนและฝึกผู้เรียนให้เป็นคนช่างสังเกต จ าเป็นต้องมีทักษะในการสังเกต (AAAS, 1970: 35) 

ทักษะการสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกัน ซึ่งได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส เข้าไปสัมผัสกับวัตถุหรือปรากฏการณ์
ต่างๆ เพื่อหาข้อมูลหรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆ โดยไม่เพ่ิมความคิดเห็นส่วนตัวลงไป (วรรณทิพา 
รอดแรงค้า และ พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2532: 1) 

การสังเกต คือ การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า รวบรวมข้อสนเทศและข้อมูลจากวัตถุหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ นับเป็นส่วนที่ส าคัญยิ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์เกือบทั้งหมดมีรากฐานมาจากการสังเกต นักวิทยาศาสตร์จะสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ด้วยความอยากรู้อยากเห็น จงึท าให้เขาทดลองค้นคว้าในสิ่งนั้น ๆ เพ่ือให้ได้ค าตอบเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ 

กล่าวได้ว่า การสังเกตเป็นกระบวนการพ้ืนฐานที่ส าคัญของวิทยาศาสตร์ ความรู้ต่างๆ ล้วนมีรากฐาน
มาจากความเป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย ความอยากรู้อยากเห็น และการค้นคว้าหาข้อมูลมาการ
อธิบายสิ่งเหล่านั้นของมนุษย์ (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ ธงชัย ชิวปรชีา, ม.ป.ป.) 

สรุป การสังเกต คือ การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส 
รวบรวมข้อสนเทศและข้อมูลจากวัตถุหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่เพ่ิมความคิดเห็นส่วนตัวลงไป 

 

2. ข้อมูลจากการสังเกต 

ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตในทางวิทยาศาสตร์จะมีความละเอียดและมีประโยชน์เพียงใด
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความช านาญของผู้สังเกตเป็นหลักด้วย ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมี 3 

ประเภท ดังนี้   
2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งที่สังเกต เช่น 

รูปร่าง กลิ่น รส เสียง การสัมผัส ซึ่งเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ยังไม่ระบุออกมาเป็นตัวเลขแสดง
ปริมาณพร้อมหน่วยวัดมาตรฐานได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเชิงคุณภาพของลูกอม ชนิดหนึ่ง ดังนี้ 

การดู : วัตถุมีรูปร่างสี่เหลี่ยม หรือวงรี มีสีขาว  

การดม : ทุเรียนลูกนี้มีกลิ่นแรง 
การชิม : ลูกอมมีรสหวาน  

การสัมผัส : กระดาษทรายมีผิวสัมผัสค่อนข้างหยาบ และแข็ง 
การฟัง : เมื่อเคาะไม้บรรทัดกับโต๊ะมีเสียงดังแก๊ก 
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การบรรยายการสังเกตดังกล่าวข้างต้นเป็นการสังเกตเชิงคุณภาพ ยังไม่ใช่เป็นการสังเกตเชิง 
ปริมาณ 

2.2 การสังเกตเชิงปริมาณ การสังเกตเชิงปริมาณเป็นการสังเกตท่ีจะต้องมีสิ่งอ้างอิง การ
อ้างอิงอาจท าโดยประมาณเช่น วัตถุมีอุณหภูมิประมาณเท่าอุณหภูมิห้อง หรือมีขนาดประมาณเท่า
เมล็ดถั่วเขียว ซึ่งในท่ีนี้ใช้อุณหภูมิห้องและเมล็ดถั่วเขียวเป็นสิ่งอ้างอิง การอ้างอิงอาจอ้างอิงกับหน่วย
มาตรฐานใดๆ เช่น วัตถุมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ดังนี้ 
เป็นต้น การสังเกตเชิงปริมาณสามารถสื่อความหมายได้แม่นย ากว่าการสังเกตเชิงคุณภาพ เช่น การ 

สังเกตว่า 
- ห้องนี้มีขนาดใหญ่ 
- ห้องนี้มีขนาดประมาณห้องเรียน 

การสังเกตแบบหลังเป็นการบอกขนาดของห้องโดยเทียบกับห้องนอน ซึ่งสามารถสื่อ 

ความหมายได้แม่นย ากว่าแบบแรก การสังเกตแบบแรกเป็นการสังเกตเชิงคุณภาพไม่ได้อ้างอิงสิ่งใด 

ท าให้มีข้อโต้แย้งได้มาก เช่น ใหญ่ขนาดไหน ขนาดห้องเรียน ห้องประชุม หรือห้องนอน อย่างไรก็ 
ตาม ถ้าบันทึกว่าห้องนี้มีขนาดกว้าง x เมตร ยาว y เมตร เช่นนี้เป็นการสังเกตเชิงปริมาณ ที่อ้างอิง 
หน่วยมาตรฐานคือเมตร ซึ่งเป็นการสังเกตที่สื่อความหมายได้แม่นย ากว่า 

2.3 การสังเกตการเปลี่ยนแปลง กระบวนการสังเกต รวมถึงการท าให้วัตถุหรือ
สถานการณ์ที่สังเกตเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น เรา
อาจแช่วัตถุในน้ า หรือให้ความร้อนกับวัตถุ หรือทุบวัตถุนั้นด้วยของหนักๆ ฯลฯ เพ่ือสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นการบันทึกการสังเกตต้องระบุเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้วย เช่น แช่วัตถุลงในน้ าที่มีอุณหภูมิเท่าไหร่ หรือให้ความร้อนกับวัตถุด้วยวิธีใด เผาในเปลวไฟ
โดยตรง หรือใส่ในภาชนะแล้วให้ความร้อนแก่ภาชนะ ภาชนะที่ใช้มีรูปทรงอย่างไร ดังนี้เป็นต้น เพราะ
สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย 

ลองสังเกตข้อมูลที่ได้จากการสังเกตลูกอมชนิดหนึ่งซึ่งในตารางที่ 3.1 จะน าเสนอ
ลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการสังเกตลูกอมทั้ง 3 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ 
และข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
 

ประเภทข้อมูล ผลการสังเกต ประสาทสัมผัสที่ใช้ 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ - เป็นรูปทรงรี มีสีแดง 

- เมื่อตกกระทบพ้ืนจะมีเสียงดัง 
- ผิวเรียบและเข็ง 
- มีกลิ่น 

- มีรสหวาน 

- ตา 
- หู 
- ผิวกาย 

- จมูก 

- ลิ้น 

ข้อมูลเชิงปริมาณ - ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร 

- หนักประมาณ 1.5 กรัม 

- ตา 
- ผิวกาย 

ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง 

- น าลูกอมใส่ในแก้วน้ าที่อุณหภูมิห้อง ลูกอมจะมี
ขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ และละลายหายหมดไปใน
เวลาประมาณ 10 นาที 

- ตา 
 

(ท่ีมา บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542: 71) 

 

3. หลักการสังเกต 

3.1  การสังเกตควรใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ อย่าง การสังเกตเป็นกระบวนการใช้
ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหลาย ๆ อย่าง ได้แก่ การดู การฟัง การสัมผัส การดม การชิม เพ่ือ
รับรู้ข้อมูลหรือสมบัติต่าง ๆ ของสิ่งที่สังเกต ในการสังเกต ผู้สังเกตจะต้อง จับ ลูบ กด เขย่า เคาะ ดม 

ฯลฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุท่ีสังเกตให้มากที่สุด การสังเกตไม่ใช่เกิดจากการดูเพียงอย่างเดียว 

อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีผู้สังเกตต้องระมัดระวังคือควรเลือกใช้สัมผัสใดในการสังเกตจะต้องแน่ใจว่าวัตถุ
นั้นไม่เป็นพิษหรือมีอันตราย เช่น ไม่ชิมสารหรือวัตถุใดๆ เป็นอันขาด ถ้าไม่ทราบว่าวัตถุนั้นหรือสาร
นั้นเป็นพิษหรือไม่ และในการชิมนั้นจะใช้สารหรือวัตถุปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแตะที่ลิ้น 

3.2  การสังเกตไม่ควรใส่ความคิดเห็น การสังเกตเป็นการบอกสมบัติหรือลักษณะของ
วัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส ส่วนการลงความเห็นเป็นการอธิบายผลของการ
สังเกต เช่น เมื่อนั่งรถผ่านถนนสายหนึ่งสังเกตพบว่าถนนเปียก แล้วนักศึกษาบอกกับเพ่ือนว่าเมื่อครู่นี้
คงมีฝนตกบริเวณนี้ การบอกเช่นนี้เป็นการลงความเห็น จากการที่สังเกตพบว่าถนนเปียก การลง
ความเห็นอาจมีข้อโต้แย้งได้ตัวอย่างเช่น เพ่ือนคนอ่ืนๆ ที่นักในรถคันเดียวกันอาจโต้แย้งว่าฝนไม่ได้ตก
แต่ถนนเปียกเพราะมีการล้างถนน หรือเกิดจากการที่น้ าขึ้นท่วมถนนแล้วน้ าเพิ่งลดลงไป เป็นต้น  
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การลงความเห็นว่าฝนตก หรือล้างถนน หรือน้ าท่วม ทั้งสามประการนี้ต่างก็มีโอกาส
เป็นไปได้ทั้งสิ้น การพิจารณาว่าการลงความเห็นใดมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่ากันต้องใช้การสังเกตอ่ืนๆ 

เพ่ิมข้ึนอีก เช่น สังเกตว่าต้นไม้สูง ๆ บริเวณนั้นเปียกหรือไม่ ถนนบริเวณนั้นมีทางต่อเชื่อมกับแม่น้ าล า
คลองใดหรือไม่ เป็นต้น ในการสังเกต ผู้สังเกตต้องแยกให้ได้ว่าอะไรคือการสังเกต อะไรคือการลง
ความเห็น และจะต้องไม่บันทึกข้อความที่เป็นการลงความเห็นปนกับข้อความที่เป็นการสังเกต วิธีการ
ง่ายๆ ที่ใช้ตรวจสอบว่าข้อความท่ีบันทึกนั้นเป็นการสังเกตหรือไม่ คือถามตัวเองว่า ข้อความหรือค า
บรรยายนั้น เกิดจากการใช้ประสาทสัมผัสใดในการสังเกตเช่น เป็นสิ่งที่ได้จากการมองเห็น การดม 

การชิมการสัมผัส หรือได้จากการฟัง ถ้าไม่สามารถระบุได้ว่าข้อความนั้นได้จากประสาทสัมผัสใด 

ข้อความนั้นมีโอกาสจะเป็นการลงความเห็นมากกว่าการสังเกต 

 

ทักษะการวัด  
  

ข้อมูลที่ได้มาจากการสังเกตบางส่วนได้มาจากการใช้เครื่องมือที่เฉพาะทีต่้องท าการวัดค่า
ปริมาณที่แม่นย า เพราะเป็นข้อมูลที่มนุษย์ไม่สามารถใช้ประสาทแต่เพียงอย่างเดียวเพ่ือหาข้อมูล
เหล่านั้นได้จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องควบคู่ไปกับการสังเกต การวัดจึงเป็น
ทักษะที่ส าคัญอีกทักษะหนึ่งในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ 

 

1. ความหมาย 

การวัด หมายถึง การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณของสิ่งที่ศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง (AAAS, 1970: 85) 

การวัด หมายถึง การเลือกใช้เครื่องมือท าการวัดหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็น  
ตัวเลขที่แน่นอน โดยมีหน่วยก ากับเสมอ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542: 

62) 

การวัด หมายถึง ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตลอดจนสามารถอ่านค่าท่ีได้จากการวัดได้ถูกต้อง  (วรรณทิพา รอดแรงค้า และ พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 
2532: 33) 

สรุปได้ว่า การวัดเป็นกระบวนการในการใช้เครื่องมือเพื่อวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถอ่านค่าที่ได้จากเครื่องมือวัดได้ถูกต้อง 
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ปริมาณที่ได้จากการวัดเป็นรากฐานส าคัญในการน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักการและ
กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ หลักการหรือกฎเกณฑ์จะมีความถูกต้องแม่นย าเพียงใดขึ้นอยู่กับการวัด
ปริมาณต่างๆ เป็นส าคัญ การวัดจะต้องก าหนดหน่วยการวัด หรือใช้หน่วยมาตรฐาน  เลขนัยส าคัญคือ
เลขที่ได้อ่านได้จากเครื่องวัดโดยตรง ความถูกต้องแม่นย าของการวัด ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องมือ 
ทักษะในการเลือกและการใช้เครื่องวัดต่างๆ และการอ่านค่าให้เหมาะสมกับเครื่องมือวัด  

 

2. การเลือกเครื่องมือวัด 

การวัดเป็นกระบวนการในการใช้เครื่องมือเพ่ือวัดปริมาณต่างๆ ที่ต้องการทราบค่า 

ปริมาณที่วัดได้ดีมีความถูกต้องแม่นย าเพียงใดนั้น นอกจากจะข้ึนกับคุณภาพของเครื่องมือแล้ว ยัง
ขึ้นกับทักษะในการเลือกและการใช้เครื่องมือ ด้วย ปริมาณที่ได้จากการวัดเป็นรากฐานที่ส าคัญส าหรับ
น าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักการ และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้น
จะมีความถูกต้องแม่นย าเพียงใด ส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถวัดปริมาณต่างๆ ได้ถูกต้อง
แม่นย าเพียงใด ทักษะในการวัดจึงเป็นทักษะที่ความส าคัญมากอย่างหนึ่งส าหรับการศึกษาค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์ การทดลองทางวิทยาซาสตร์ส่วนใหญ่จะต้องวัดปริมาณต่างๆ อยู่ด้วยเสมอ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณต่าง ๆ ในปัจจุบันมีจ านวนมากมาย นับตั้งแต่เครื่องมือ
ง่าย ๆ เช่น ไมบ้รรทัด เครื่องชั่ง และนาฬิกา จนไปถึงเครื่องมือที่มีความซับซ้อนและราคาแพง เช่น 

แมสสเปกโตมิเตอร์ เป็นต้น ทักษะในการวัดนอกจากจะหมายถึงทักษะในการใช้เครื่องมือวัดปริมาณ
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นย าแล้ว ยังรวมไปถึงทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัด
ปริมาณต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการด้วย เช่น ในการวัดความกว้างหรือความยาวของห้องเราจะ
เลือกใช้ไม้เมตรหรือตลับเมตรมากกว่าที่จะใช้ไม้บรรทัด ในทางตรงกันข้ามถ้าต้องการวัดความกว้าง
หรือความยาวของใบไม้ ไม้บรรทัดจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกว่าตลับเมตรหรือไม้เมตร เป็นต้น  

 

3. การอ่านค่าจากเครื่องมือวัด 

ในการทดลองบางครั้งอาจไม่จ าเป็นต้องวัดปริมาณต่างๆ โดยละเอียด เช่น ถ้าต้องการ
ทราบว่าสารชนิดหนึ่ง เมื่อละลายน้ าแล้วจะคายหรือดูดความร้อน การวัดปริมาณของสาร ปริมาตร
ของน้ าและอุณหภูมิในกรณีนี้ไม่จ าเป็นต้องวัดโดยละเอียด เพราะการวัดปริมาณต่าง ๆ แม้จะ
คลาดเคลื่อนไปบ้างก็ยังท าให้สามารถสรุปได้ว่าสารนั้นเมื่อละลายน้ าแล้วดูดหรือคายความร้อน แต่ถ้า
ต้องการทราบว่าปริมาณสารหรือปริมาณความร้อนที่ดูดหรือคายออกมามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

เช่นนี้จะต้องวัดปริมาณต่าง ๆ โดยละเอียด เช่น เครื่องชั่งที่ใช้จะต้องเลือกใช้ที่ชั่งได้ละเอียดถึง .01 
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หรือ .0001 กรัม เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วเครื่องมือซึ่งมีความละเอียดในการวัดมากก็จะมีความยุ่งยาก
ในการใช้และมีราคาแพง ถ้าจุดมุ่งหมายของการวัดไม่ต้องการทราบค่าโดยละเอียดแล้วก็ไม่จ าเป็นต้อง
เลือกใช้เครื่องมือที่มีความยุ่งยากในการใช้และมีราคาแพงนั้น  

3.1 การอ่านค่าจากเครื่องมือโดยตรงไม่ต้องค านวณ เครื่องมือวัดโดยทั่วไปมีทั้งแบบขีด
สเกลและแบบตัวเลข ถ้าเครื่องมือวัดที่เป็นตัวเลข การอ่านค่าจะสะดวกคือ ค่าท่ีอ่านได้จะเป็นตัวเลข 

เวลาบันทึกข้อมูลสามารถอ่านค่าจากตัวเลขได้โดยตรงแล้วตามด้วยหน่วยของการวัด แต่การอ่านค่า
จากเครื่องมือวัดที่เป็นสเกลนั้น ถึงแม้จะใช้เครื่องมือชนิดเดียวกัน ถ้าบุคคลคนละคนอ่านค่าท่ีวัดได้
อาจไม่เท่ากัน โดยเฉพาะค่าที่อ่านเป็นทศนิยม แต่ละคนอาจใส่จ านวนทศนิยมไม่เท่ากัน เช่นการอ่าน
ค่าท่ีได้จากเครื่องมือวัดดังภาพประกอบที่ 3.1 ทุกคนคงอ่านค่าได้ตรงกันว่าวัตถุมีความยาว 1 

เซนติเมตร แต่เศษเท่าใดนั้น แต่ละคนอาจประมาณได้ไม่เท่ากัน บางคนอาจอ่านได้เป็น 1.3 

เซนติเมตร ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจอ่านได้เป็น 1.2 เซนติเมตร เป็นต้น 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3.1 การอ่านจากเครื่องมือวัดที่มีความละเอียด 0.1 หน่วย 

(ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ม.ป.ป.) 
 

ในการอ่านค่าเครื่องมือวัดที่เป็นแบบขีดสเกลก่อนอ่ืนต้องทราบค่าละเอียดที่สุดที่เครื่องมือ
วัดนั้นสามารถอ่านค่าได้ แล้วประมาณค่าในต าแหน่งถัดไป เพ่ือให้ได้ผลการวัดได้เป็นจริงมากที่สุด 
ตามปกติการอ่านค่าที่ได้จากการวัดนักวิทยาศาสตร์จะอ่านถึงทศนิยมหนึ่งต าแหน่งของหน่วยย่อย
ที่สุดของเครื่องมือวัดนั้น เช่น จากภาพประกอบที่ 3.1 ไม้บรรทัดนี้มีสเกลเล็กที่สุดเท่ากับ 1 cm จึง
สามารถอ่านค่าได้ละเอียดที่สุดเพียงหน่วยเซนติเมตรเท่านั้น จากนั้นประมาณค่าตัวเลขทศนิยม
ต าแหน่งที่ 1 จะอ่านถึงทศนิยม 1 ต าแหน่งของเซนติเมตร ถ้าอ่านความยาวได้เท่ากับ 1 เซนติเมตร 

ถึงว่าอ่านไม่ละเอียดพอ แต่ถ้าอ่านเป็นทศนิยมสองต าแหน่งของเซนติเมตร เช่น 1.25 เซนติเมตร ถือ
ว่าอ่านเกินความละเอียดที่เครื่องมือจะวัดได้ เป็นการอ่านที่ไม่ถูกต้องเพราะเครื่องมือวัดตามภาพประ
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กอลที่ 3.1 มีความละเอียดในการวัดเป็น 0.1 หรือหนึ่งในสิบของเซนติเมตรเท่านั้น (ทวีศักดิ์ จินดานุ
รักษ์ และ ธงชัย ชิวปรีชา, ม.ป.ป.) 

ถ้าเปลี่ยนไม้บรรทัดที่ใช้วัดให้มีการแบ่งสเกลละเอียดกว่านี้ จะส่งผลต่อค่าที่วัดด้วย ส่วน
การค่าค่าที่ได้จากการวัดด้วย เช่น เครื่องมือที่แสดงในภาพประกอบที่ 3.2 นั้น ไม้บรรทัดนี้มีสเกลเล็ก
ที่สุดเท่ากับ 1 มิลลิเมตร หรือ 0.1 เซนติเมตร ค่าละเอียดที่สุดที่สามารถอ่านได้คือทศนิยมต าแหน่งที่ 
1 ของเซนติเมตร และประมาณค่าตัวเลขหลังทศนิยมต าแหน่งที่ 2 ถ้าอ่านความยาวได้เท่ากับ 1.3 

เซนติเมตร ถึงว่าอ่านไม่ละเอียดพอ แต่ถ้าอ่านเป็น 1.355 เซนติเมตร ถือว่าอ่านเกินความละเอียดที่
เครื่องมือจะวัดได้ เป็นการอ่านที่ไม่ถูกต้องเพราะเครื่องมือวัดตามภาพด้านล่าง มีความละเอียดในการ
วัดเป็น 0.01 ค่าท่ีอ่านที่เหมาะสม คือ 1.33 หรือ 1.34 หรือ 1.35 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3.2 การอ่านจากเครื่องมือวัดที่มีความละเอียด 0.01 หน่วย 

(ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ม.ป.ป.) 
 

3.2 การอ่านค่าจากเครื่องมือโดยต้องค านวณ บางครั้งไม่อาจอ่านได้จากเครื่องมือ
โดยตรงต้องวัดปริมาณมูลฐานแล้วน าปริมาณมูลฐานนั้นมาคิดค านวณต่อไป ทักษะในการวัดจึงรวมไป
ถึงการค านวณหาปริมาณอนุพันธ์จากปริมาณมูลฐานที่วัดได้ด้วย เช่น ถ้าย่านเครื่องมือวัดไม่เป็น
จ านวนเท่ากับค่าที่ปรากฏบนสเกลที่ใช้อ่านค่าการวัด การอ่านค่าจาก มัลติมิเตอร์ ตามตัวอย่างใน
ภาพประกอบที่ 3.3 อันดับแรกให้ดูที่ย่านการวัดที่ ซึ่งจากภาพประกอบที่ 3.3 ย่านการวัดอยู่ที่ 50
โวล์ต จากนั้นเลือกสเกลช่วงที่อ่านง่ายที่สุดเพ่ือสามารถอ่านได้โดยตรง คือช่วง 50 ค่าท่ีอ่านได้
ประมาณ 35 โวล์ต 

การแสดงความเที่ยงตรงของผลของการวัดที่ได้จากการวัดโดยตรงหรือผลที่ค านวณมาจาก
ผลของการวัดจะใช้ค่าที่เรียกว่า เลขนัยส าคัญ (Significant figure) ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขที่แสดง
ความแน่นอนรวมกับตัวเลขท่ีแสดงความไม่แน่นอนโดยทั่วไปตัวเลขที่เป็นผลของการวัดจะสมมติว่ามี
ความถูกต้อง ±1 ของตัวเลขหลักสุดท้ายของเลขนัยส าคัญ  
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ภาพประกอบที่ 3.3 การอ่านจากมัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
 

การอ่านค่าจากโวล์ตมิเตอร์แบบเข็มจากภาพประกอบที่ 3.4  จะต้องมีการค านวณ ย่าน
เครื่องมือวัดตั้งไว้ที่ 15 V แต่ค่าที่อ่านไม่มีจ านวนเท่าของย่านเครื่องมือ อาจะเลือกอ่านจากช่วง 30 
คือ ถ้าเข็มชี้ที่สเกล 30 อ่านค่าได้ 15 V ดังนั้นเข็มชี้ที่ 18 อ่านค่าได้ (18 × 15)÷ 30 = 9 V 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3.4 การอ่านจากโวล์ตมิเตอร์แบบเข็ม 

 

เลขนัยส าคัญ (Significant Figure) คือ จ านวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของ
ปริมาณที่วัดหรือค านวณได้ ตัวเลขนัยส าคัญกับการค านวณ การนับจ านวนหรือต าแหน่งของเลข
นัยส าคัญมีหลักการดังตารางที่ 3.2  

 

ย่านการวัด 
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ตาราง 3.2 หลักการนับจ านวนเลขนัยส าคัญ 

หลักการ ตัวอย่าง จ านวนเลขนัยส าคัญ 

1. ตัวเลขที่ไม่มีเลขศูนย์ ตัวเลขท้ังหมดนับเป็นเลข
นัยส าคัญ 

22.4 3 ตัว 

2. เลขศูนย์ที่อยู่หน้าตัวเลขอ่ืน ๆ ไม่นับเป็นเลขนัยส าคัญ 
0.12 

0.00353 

2 ตัว 

3 ตัว 

3. เลขศูนย์ที่อยู่หลังหรือระหว่างตัวเลขอ่ืนที่ไม่ใช่เลขศูนย์ 
นับเป็นเลขนัยส าคัญ 

750.0 

0.5004 

4 ตัว 

4 ตัว 

4. สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ให้นับเฉพาะส่วนที่เป็นตัวเลข ไม่
นับเลขยกก าลังฐาน 10 

6.02 × 1023 3 ตัว 

5. จ านวนที่มีค่าน้อยมาก ๆ หรือใหญ่มาก ๆ นิยมเขียน
ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ก่อนนับเลขนัยส าคัญ 

2720000 = 

2.72 × 106 
3 ตัว 

 

(ท่ีมา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ม.ป.ป.) 
 

ทักษะการค านวณ   
  

 คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จนได้รับการกล่าวว่า
เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์ (บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542: 113)  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับ
ตัวเลขและการค านวณจ านวนมาก ถ้าขาดความรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อาจจะไม่ก้าวหน้า ดังนั้น
การค านวณจึงเป็นทักษะส าคัญส าหรับการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะการค านวณแตกต่างจากทักษะอื่น ๆ ตรงที่ ส่วนใหญ่สอนและเรียนกันในวิชา
คณิตศาสตร์ แล้วน าใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ การที่รวมทักษะนี้เป็นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
อันหนึ่ง การค านวณเป็นทักษะที่จ าเป็นและส าคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในที่นี้จะยกตัวอย่างเฉพาะบางเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าการค านวณมีความจ าเป็น
อย่างไรในการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
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1. ความหมาย 

การค านวณ หมายถึง การน าจ านวนที่ได้จากการวัด มาจัดกระท าให้เกิดค่าใหม่ เพ่ือใช้ใน
การแปลความหมายและลงข้อสรุป  (AAAS, 1970: 70) 

การค านวณ หมายถึง การน าตัวเลขมาคิดค านวณโดยการ บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความหมายในการแปลความหมายหรือลงข้อสรุป (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2525: 63) 

การค านวณ เป็น การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร การแก้
สมการการหาค่าเฉลี่ย การเขียนกราฟ ฯลฯ มาใช้แก้ปัญหาหรือช่วยในการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 

(ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ ธงชัย ชิวปรีชา, ม.ป.ป.) 
สรุปได้ว่า การค านวณ   หมายถึง  การใช้ตัวเลขแสดงจ านวนที่นับได้  การตัดสินว่า

สิ่งของในแต่ละกลุ่มมีจ านวนเท่ากันหรือต่างกัน  น ามาท าการ บวก ลบ คูณ หาร  หาค่าเฉลี่ย หรือจัด
กระท ากับตัวเลขท่ีแสดงปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งได้จากการวัด การทดลอง ท าให้สื่อความหมาย
ของข้อมูลได้ตรงตามท่ีต้องการและชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

2. การค านวณกับเลขนัยส าคัญ 

จากที่ได้กล่าวถึงทักษะการวัดเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ใช้แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ผลของการวัดอาจเป็นผลโดยตรงที่ได้จากการใช้เครื่องมือวัด หรืออาจเป็นผลซึ่งค านวณจากผลที่วัดได้
การบันทึกและรายงานปริมาณท่ีได้จากการวัดต้องกระท าให้สอดคล้องกับความละเอียดของเครื่องวัด 

เมื่อน าปริมาณท่ีได้จากการวัดมาค านวณไม่ว่าจะเป็น บวก ลบ คูณ หรือหาร ผลลัพธ์ที่ได้จะต้อง
รายงานให้สอดคล้องกับความละเอียด หรือจ านวนเลขนัยส าคัญของปริมาณท่ีน ามารค านวณด้วย 

2.1 การบวกและการลบปริมาณท่ีได้จากการวัด ผลลัพธ์ที่ได้จะมีความละเอียดเท่ากับ
ความละเอียดของปริมาณท่ีมีความละเอียดน้อยที่สุด เช่น 8.5 cm + 12.18 cm ปริมาณแรกมี
จ านวนเลขทศนิยม 1 ตัว ปริมาณหลังมีจ านวนเลขเลขทศนิยม 2 ตัว ผลลัพธ์ที่ได้จากการรวมปริมาณ
ทั้งสองนี้จึงมจี านวนเลขเลขทศนิยม 1 ตัว ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็น 20.7 cm ไม่ใช่ 20.68cm  

2.2  การคูณและการหารปริมาณที่ได้จากการวัด ผลลัพธ์ที่ได้จะมีความละเอียดเท่ากับ
ความละเอียดของปริมาณท่ีมีความละเอียดน้อยที่สุด เช่น 1.542 cm × 1.32 cm ปริมาณแรกมี
จ านวนเลขทศนิยม 3 ตัว ปริมาณหลังมีจ านวนเลขเลขทศนิยม 2 ตัว ผลลัพธ์ที่ได้จากการรวมปริมาณ
ทั้งสองนี้จึงมจี านวนเลขเลขทศนิยม 2 ตัว ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็น 2.04 cm ไม่ใช่ 2.035 cm 
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การระบุจ านวนเลขนัยส าคัญของผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณมีวิธีการดังนี้ 
1. ผลลัพธ์จากการบวกและลบ ต้องมีจ านวนเลขทศนิยมเท่ากับข้อมูลที่มีเลขทศนิยม

น้อยที่สุด 

2. ผลลัพธ์จากการคูณและหาร ต้องมีจ านวนเลขนัยส าคัญเท่ากับข้อมูลที่มีเลข
นัยส าคัญน้อยที่สุด 

3. ข้อมูลที่มาจากการนับหรือการเทียบหน่วยในระบบเดียวกันไม่น ามาพิจารณา
จ านวนเลขนัยส าคัญ 

ผลของการวัดที่ได้จากการน าผลที่วัดได้มาค านวณควรมีความละเอียดหรือจ านวนเลข
นัยส าคัญไม่เกินกว่าผลจากการวัด แต่ส่วนใหญ่ผลที่ได้จากการค านวณมักมีตัวเลขทศนิยมหลาย
ต าแหน่ง ท าให้มีจ านวนเลขนัยส าคัญมากกว่าที่ควรเป็น จึงต้องตัดตัวเลขทศนิยมต าแหน่งที่เกิน
ออกไป โดยใช้การปัดเศษ ซึ่งเริ่มจากการหาตัวเลขต าแหน่งสุดท้ายของเลขนัยส าคัญที่ต้องการ แล้ว
ปัดเศษตัวเลขทศนิยมต าแหน่งถัดไปทางขวา จากหลักต่อไปนี้ 

1. ถ้าตัวเลขท่ีต้องการปัดเศษต่ ากว่า 5 ให้ปัดลง โดยตัดตัวเลขนั้นออกไป ส่วนเลขตัว
สุดท้ายของต าแหน่งที่ต้องการยังคงเป็นตัวเลขเดิม 

2. ถ้าตัวเลขท่ีต้องการปัดเศษมีค่ามากกว่า 5 ให้ปัดขึ้น โดยตัดตัวเลขนั้นออกไป และ
เพ่ิมค่าของตัวเลขสุดท้ายของต าแหน่งที่ต้องการอีก 1 

3. ถ้าตัวเลขท่ีต้องการปัดเศษมีค่าเท่ากับ 5 ให้พิจารณาตัวเลขสุดท้ายของต าแหน่งที่
ต้องการ ถ้าเป็นเลขคี่ให้ปัดขึ้น แต่ถ้าเป็นเลขคู่ให้ปัดลง 
 

ทักษะการจ าแนกประเภท  
  

การจ าแนกประเภทเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 
ประโยชน์ที่ส าคัญในการจ าแนกประเภทสิ่งต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่คือ ท าให้เกิดความสะดวกใน
การศึกษาค้นคว้า  
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1. ความหมาย 

การจ าแนกประเภท หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกหรือเรียงล าดับวัตถุหรือสิ่งของที่
อยู่ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่ม โดยอาจพิจารณาจากความเหมือน ความแตกต่างหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งนั้น ๆ (AAAS, 1970: 63) 

การจ าแนกประเภท  หมายถึง  ความสามารถในการแบ่งพวกหรือเรียงล าดับสิ่งของโดยมี
เกณฑ์  เกณฑ์ดังกล่าวอาจจะใช้ความเหมือน  ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
มีการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งพวก (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2525: 66) 

การจ าแนกประเภทเป็นกระบวนการที่ใช้จัดจ าพวก วัตถ ุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่
ต้องการศึกษาออกเป็นหมวดหมู่ โดยจัดสิ่งที่มีสมบัติบางประการร่วมกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน การ
จัดแบ่งสิ่งต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่นั้นต้องมีเกณฑ์ในการแบ่ง เช่น นักเคมีใช้ลักษณะของเนื้อสสารเป็น
เกณฑ์ในการแบ่งสสารออกเป็นสสารเนื้อเดียวกับสสารเนื้อผสม นักชีววิทยาใช้กระดูกสันหลังเป็น
เกณฑ์ในการแบ่งสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นต้น (ทวีศักดิ์ จินดา
นุรักษ์ และ ธงชัย ชิวปรีชา, ม.ป.ป.) 

สรุป การจ าแนกประเภทเป็นการแบ่งพวกหรือเรียงล าดับสิ่งของโดยมีเกณฑ์ เพ่ือจัด
หมวดหมู่สิ่งของที่อยู่ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพ่ือท าให้ข้อมูลที่น าเสนอมีระเบียบและสื่อความหมายให้
เข้าใจง่ายขึ้น 

 

2. เกณฑ์ในการจ าแนกประเภท 

การจัดจ าแนกวัตถุหรือสิ่งใดๆ ออกเป็นหมวดหมู่นั้น เริ่มต้นด้วยการตั้งเกณฑ์ขึ้นมา
อย่างหนึ่งแล้วใช้เกณฑ์นั้นแบ่งวัตถุออกเป็นกลุ่มย่อยโดยทั่ว ๆ ไปมักจะเลือกเกณฑ์ท่ีท าให้แบ่งวัตถุ
เหล่านั้นออกเป็นสองกลุ่มย่อยก่อน แล้วจึงค่อยเลือกเกณฑ์อ่ืนแบ่งกลุ่มย่อยนั้นออกเป็นกลุ่มย่อย  
ต่อไปอีก (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ ธงชัย ชิวปรีชา, ม.ป.ป.)  

เกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกประเภทอาจจะพิจารณาจากความเหมือน ความแตกต่าง หรือ
ความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ถ้าให้จ าแนกวัตถุต่าง ๆ จากภาพประกอบที่ 3.5 เมื่อใช้เกณฑ์
ต่างกัน หมวดหมู่ของวัตถุแต่ละกลุ่มก็จะแตกต่างกัน 
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ภาพประกอบที่ 3.5 ภาพใช้ประกอบทักษะการจัดจ าแนก 1 

(ที่มา ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ ธงชัย ชิวปรีชา, ม.ป.ป.) 
 

 จากภาพประกอบที่ 3.5 ถ้าพิจารณาวัตถุรูปทรงต่างๆ ในภาพ โดยก าหนดเกณฑ์สิ่ง
ที่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบกับสิ่งที่ไม่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบ เราสามารถแบ่งวัตถุรูปทรงต่างๆ 

ออกได้เป็นสองกลุ่ม จะได้หมวดหมู่วัตถุตามภาพประกอบที่ 3.6 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3.6 ภาพใช้ประกอบทักษะการจัดจ าแนก 2 

(ที่มา ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ ธงชัย ชิวปรีชา, ม.ป.ป.) 
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 ถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจ าแนก ก็จะแบ่งกลุ่มวัตถุนั้นได้อีกแบบหนึ่ง เช่น ถ้าใช้รูปสามมิติเป็น
เกณฑ์ ก็จะแบ่งกลุ่มวัตถุต่าง ๆ เหล่านั้นได จะได้หมวดหมู่วัตถุตามภาพประกอบที่ 3.7 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3.7 ภาพใช้ประกอบทักษะการจัดจ าแนก 3 

(ที่มา ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ ธงชัย ชิวปรีชา, ม.ป.ป.) 
 

จะเห็นได้ว่าเมื่อใช้เกณฑ์ต่างกันก็จะจ าแนกประเภทได้ต่างกัน การจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ใน
การจ าแนกประเภทข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดจ าแนกเป็นส าคัญ เมื่อใช้เกณฑ์อย่างหนึ่งในการ
จ าแนกประเภทวัตถุออกเป็นกลุ่มย่อยเพียงครั้งเดียว โดยไม่ใช้เกณฑ์อ่ืนมาจัดจ าแนกวัตถุในกลุ่มย่อย
นั้นออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ต่อไปอีก 

 

ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา  
    

การสังเกตและการวัดเพ่ือรวบรวมข้อมูลนั้น สิ่งที่สังเกตไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว แต่อยู่ท่ามกลาง
อวกาศและสัมพันธ์กับวัตถุอ่ืนรวมทั้งสัมพันธ์กับเวลาที่สังเกตและวัดด้วย (บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542: 

97) เช่น การเคลื่อนที่ของดวงดาวจะเห็นดวงดาวเปลี่ยนต าแหน่งไปอยู่ที่อ่ืนเมื่อเทียบกับเวลา ดังนั้น การ
เขียนโครงสร้าง รูปร่าง หรือลักษณะของสิ่งที่สังเกตและวัด เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ข้อมูลที่ได้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผู้สังเกตและวัดควรมีทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
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1. ความหมาย 

สเปส หมายถึง  ที่ว่าง ซึ่งสเปสของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุไปครอบครอง โดยจะมี
รูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุนั้น  (บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542: 98) 

สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างบริเวณที่วัตถุนั้นครอบครองอยู่ซึ่งจะมีรูปร่างและลักษณะ
เช่นเดียวกับวัตถุนั้น สเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ (dimensions) คือ ความกว้าง ความยาว ความสูง หรือ
ความหนาของวัตถุ 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสและเวลา หมายถึงความสามารถในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ รวมทั้งความสามารถในการระบุรูปทรง ขนาด 

ต าแหน่ง และทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เวลาต่างๆ การสังเกต บอกต าแหน่งหรืออธิบายเกี่ยวกับ
เรื่องราว และข้อมูลต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์มากมายต้องอาศัยความสามารถในการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสและเวลา (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ ธงชัย ชิวปรีชา, ม.ป.ป.) 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสและเวลา หมายถึง ความสามารถหรือความช านาญใน
การหาความสัมพันธ์ระหว่าง รูปหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ และรวมไปถึงความสามารถในการระบุ
รูปทรง ขนาด ต าแหน่ง ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุท่ีเวลาต่าง ๆ (วรรณทิพา รอดแรงค้า และ   
พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2532: 95) 

  1.1 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส   หมายถึง   ความสามารถในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ   ซึ่งได้แก่  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง  2  มิติ กับ     
3 มิติ ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับวัตถุหนึ่ง ความสามารถท่ีบ่งว่าเกิดทักษะ
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส ได้แก่ การบ่งชี้รูปทรง 2 มิติ กับ 3 มิติได้ บอกต าแหน่ง
หรือทิศของวัตถุได้ บอกความสัมพันธ์ของสิ่งที่อยู่หน้ากระจกเงาและภาพที่ปรากฏในกระจกเงาได้ 
เป็นต้น 

  1.2 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา  หมายถึง  ความสามารถในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 2 มิติ 3 มิติ ความสามารถในการระบุรูปทรง ขนาด ต าแหน่งและทิศทาง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เวลาต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของน้ าแข็งที่เปลี่ยนแปลงไปใน
เวลาต่าง ๆ เป็นต้น 

1.3 เส้นสมมาตร คือ เส้นที่ลากผ่านรูปสองมิติโดยที่ถ้าพับรูปสองมิติตามเส้นที่ลากผ่าน
นั้นแล้ว รูปนั้นจะซ้อนกันสนิท รูปสองมิติบางรูปมีเส้นสมมาตรได้หลายเส้น บางรูปก็อาจไม่มีเส้น
สมมาตรเลย (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ ธงชัย ชิวปรีชา, ม.ป.ป.) ดังแสดงเป็นตัวอย่างตาม
ภาพประกอบที่ 3.8 
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ภาพประกอบที่ 3.8 ภาพใช้ประกอบทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส 1 

(ที่มา ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ ธงชัย ชิวปรีชา, ม.ป.ป.) 
 

สรุป การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสและเวลา หมายถึง ความสามารถในการระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะวัตถุ 2 มิติ กับ 3 มิติ การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่วัตถุอยู่กับเวลา 
 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสองมิติกับสามมิติ 
รูปสองมิติเม่ือหมุนรอบแกนใดแกนหนึ่ง ท าให้เกิดเป็นรูปสามมิติได้ รูปสามมิติที่เกิดขึ้น 

จะมีรูปทรงเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับรูปร่างของรูปสองมิติและแนวแกนที่ใช้หมุน (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 

และ ธงชัย ชิวปรีชา, ม.ป.ป.)  เมื่อตัดรูปสามมิติด้วยระนาบในแนวต่างๆ รูปที่ได้จากรอยตัดเมื่อมอง
ตั้งฉากกับระนาบที่ ตัดเรียกรูปตัด วัตถุทรงกระบอกตั้ง ดังแสดงตัวอย่างในภาพประกอบที่ 3.9 
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ภาพประกอบที่ 3.9 ภาพใช้ประกอบทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส 2 

(ทีม่า ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ ธงชัย ชิวปรีชา, ม.ป.ป.) 
 

3. การเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อเทียบกับสิ่งอ้างอิง 
การหาต าแหน่ง ระยะทาง ความเร็ว และทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจัดเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสและเวลา ในการหาสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว จะต้องเทียบกับสิ่งอ้างอิง เมื่อสิ่ง
อ้างอิงเปลี่ยนไป ต าแหน่งระยะทาง ความเร็ว และทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุก็จะเปลี่ยนไปด้วย 

เช่น ขณะนั่งรถเมล์ เรามองเห็นผู้โดยสารคนอ่ืน ๆ ที่นั่งอยู่บนรถคันเดียวกันอยู่นิ่ง ทั้งนี้เพราะ ตัวเรา 
รถยนต์ และผู้โดยสารคนอ่ืน เคลื่อนด้วยความเร็วเท่ากัน การที่เรามองเห็นผู้โดยสารคนอ่ืนอยู่นิ่ง 
เพราะเราเทียบกับรถหรือตัวเราที่ก าลังเคลื่อนที่ด้วย แต่คนที่ยืนอยู่บนถนนจะเห็นรถ ตัวเรา และ 

ผู้โดยสารคนอ่ืนๆ เคลื่อนที่ เพราะเขาใช้ตัวเขาหรือถนน หรืออาคารบ้านเรือน เป็นสิ่งอ้างอิง 
ขณะที่เรายืนอยู่บนพื้นโลก เราบอกว่า เราไม่ได้เคลื่อนที่ เพราะเราใช้พื้นโลกเป็นสิ่งอ้างอิง 
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แต่ที่จริงแล้ว เราก าลังเคลื่อนที่อยู่ 2 แบบ คือ เคลื่อนที่รอบแกนโลกเพราะโลกหมุนรอบตัวอยู่ 
ตลอดเวลาและในขณะเดียวกัน ก็เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ เพราะโลกโคตรรอบดวงอาทิตย์อยู่
ตลอดเวลา ศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้ส าหรับการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสและเวลา 

ตัวอย่าง ผู้โดยสารรถไฟคนหนึ่ง เดินบนรถไฟ จากหัวขบวนไปทางท้ายขบวนด้วยความเร็ว 4

กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อเทียบกับรถไฟ ถ้ารถไฟก าลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ผู้โดยสารรถไฟคนนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไร เมื่อเทียบกับสถานีรถไฟ 

 
ผู้โดยสารรถไฟคนนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว = 80 – 4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

= 76 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 

ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล   
     

1. ความหมาย 

ได้มีผู้ให้นิยามหรือค าจ ากัดความของการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูลไว้ดังนี้ 
การสื่อความหมาย หมายถึง การบันทึกหรือสื่อความหมายผลจากการค้นพบหรือผลที่

ได้พบเห็นให้คนอ่ืนเข้าใจ อาจโดยการพูด การเขียน การใช้แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ หรือสมการ โดย
ค านึงถึงความชัดเจน ความสมบูรณ์ และความถูกต้อง (AAAS, 1970: 96) 

การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การ
วัด การทดลอง หรือแหล่งอื่น ๆ มาจัดกระท าเสียใหม่ โดยการหาความถี่ เรียงล าดับ จัดแยกประเภท 
หรือค านวณหาค่าใหม่ เพ่ือให้ผู้อื่นได้เข้าใจความหมายของข้อมูลชุดนั้นดีขึ้น โดยน าเสนอในรูปของ
ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ วงจร กราฟ สมการ เขียน และบรรยาย เป็นต้น (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2524 : 66) 

การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัด 
การทดลอง หรือจากแหล่งอื่น ๆ มาจัดกระท าให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กัน
มากขึ้น จนง่ายแก่การแปลความหมายขั้นต่อไป (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2525: 70) 
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การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล หมายถึง การน าข้อมูลมาจัดกระท าใหม่ เช่น 
จัดเรียงใหม่ จัดท าเป็นตารางความถี่ จัดจ าแนกประเภทเป็นหมวดหมู่ มีการค านวณหาค่าบางอย่าง 
แล้วจึงเลือกสื่อ หรือรูปแบบที่จะถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว การสื่อความหมายใน
รูปแบบใดก็ตาม ควรจะต้องค านึงถึงความชัดเจนสมบูรณ์ ความถูกต้องแม่นย า ความไม่ก ากวม และ
ความกะทัดรัด (สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 191) 

การสื่อความหมายข้อมูล เป็นความสามารถในการใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียน รวมทั้ง
การเขียนแผนภาพ แผนที่ ตาราง กราฟ หรือสร้างสื่ออ่ืน ๆ ประกอบการพูดหรือการเขียนบรรยาย 
เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายได้อย่างชัดแจ้งและรวดเร็ว (ธงชัย   
ชิวปรีชา และ ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ม.ป.ป.) 

การจัดกระท าข้อมูล หมายถึง การน าข้อมูลดิบมาจัดเรียงล าดับ หรือหาความถี่ หรือ
แยกประเภท หรือคิดค านวณใหม่ ส่วนการสื่อความหมายข้อมูล หมายถึงการใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจ โดยอาจจะเสนอในรูปของการบรรยาย แผนภาพ แผนภูมิ แผนผัง ไดอะแกรม ตาราง วงจร 
กราฟ และสมการ เป็นต้น (วรรณทิพา รอดแรงค้า และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2532: 146) 

สรุป การสื่อความหมายข้อมูล เป็นความสามารถในการใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

รวมทั้งการเขียนแผนภาพ แผนที่ ตาราง กราฟ หรือสร้างสื่ออ่ืนๆ ประกอบการพูดหรือการเขียน
บรรยาย เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายได้อย่างชัดแจ้งและรวดเร็ว 

สามารถตอบค าถามหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้  
 

2. รูปแบบการสื่อความหมาย 

รูปแบบที่ใช้ในการสื่อความหมายข้อมูลนั้น ถึงแม้จะมีให้เลือกหลายรูปแบบแต่ละ
รูปแบบน ามีความเหมาะสมในการสื่อความหมายข้อมูลไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล
และจุดมุ่งหมายของการสื่อความหมาย หรือกล่าวได้ว่าตัวของรูปแบบที่ใช้ในการสื่อความหมายข้อมูล 
ไม่มีรูปแบบใดดีกว่าหรือเหนือกว่าในการน าไปใช้ ถ้าจะพิจารณาว่ารูปแบบใดสื่อความหมายได้ดีกว่า 
ต้องดูว่าจะสื่อความหมายข้อมูลอะไร และมีจุดมุ่งหมายของการสื่อความหมายอย่างไร บางข้อมูลอาจ
มีขีดจ ากัดในการเลือกรูปแบบที่จะใช้ในการสื่อความหมายมากกว่าบางข้อมูล เมื่อเลือกรูปแบบที่จะใช้
ในการสื่อความหมายข้อมูลได้แล้ว ขั้นต่อไปก็ถือการลงมือปฏิบัติ ทักษะในการออกแบบตาราง การใช้
ข้อความบรรยาย การเขียนแผนภูมิ แผนภาพ กราฟ วงจร ฯลฯ จะเป็นทักษะที่ส าคัญและต้องอาศัย
การฝึกฝนมากพอสมควร เช่น ถ้าต้องการแสดงผลข้อมูลจุดเดือดของน้ าที่ความดันบรรยากาศต่าง ๆ 
กัน อาจใช้ตาราง ดังแสดงตารางที่ 3.3 
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ตารางท่ี 3.3  ความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับจุดเดือดของน้ า 

ความดัน 
(มิลลิเมตรของปรอท) 

จุดเดือดของน้ า 

(องศาเซลเซียส) 

750 

760 

770 

99.5 

100 

100.4 

(ที่มา บัญญัติ ช านาญกิจ, 2539: 55) 
 

ถ้าต้องการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ท างานสัมพันธ์กันอย่างเป็น
ระบบอาจเลือกใช้แผนภาพ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นภาพเหมือนอาจใช้สัญลักษณ์หรือรูปง่าย ๆ เช่น การ
หมุนเวียนของโลหิตในร่างกายของคนเรา โลหิตจะไหลผ่านหัวใจ ปอด และอวัยวะต่าง ๆ ของ 
ร่างกายซึ่งซับซ้อนมาก แต่อาจเขียนแผนภาพแสดงการหมุนเวียนของโลหิตในร่างกายได้ง่าย ๆ ดัง
ภาพประกอบที่ 3.10  

 
 

ภาพประกอบที่ 3.10 ภาพใช้ประกอบทักษะการสื่อความหมายข้อมูล 

(ท่ีมา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป.) 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524: 66) ระบุความสามารถของ
นักเรียนที่แสดงว่ามีทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูลแล้ว ไว้ดังนี้ 

1. เลือกรูปแบบที่จะใช้ในการเสนอข้อมูลได้เหมาะสม 

2. บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่ใช้ในการเสนอข้อมูลได้ 
3. ออกแบบการน าเสนอข้อมูลตามรูปแบบที่เลือกไว้ได้ 
4. เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจดีขึ้นได้ 
5. บรรยายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยข้อความที่เหมาะสมกะทัดรัด จนสื่อ

ความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
6. บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงต าแหน่งของสถานที่จนสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

สุวัฒก์ นิยมค้า (2531: 191) กล่าวว่าความสามารถในการจัดกระท าและสื่อความหมาย
ข้อมูลดูได้จากเรื่องต่อไปนี้ 

1. สามารถบรรยายรูปร่างลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุได้ จนผู้ฟังสามารถชี้ หยิบ 
จับ หรือบอกวัตถุนั้นได้ถูกต้อง 

2. สามารถบรรยายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 
3. สามารถเขียนแผนผัง แผนที่ วงจรของวัตถุ เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบการท างาน

ของสิ่งต่าง ๆ ได้ 
4. มีความสามารถในการจัดกระท าข้อมูลและเลือกสื่อ 

 

ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล   
  

การท างานของนักวิทยาศาสตร์นั้น ไมไ่ด้สิ้นสุดอยู่ที่การมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเท่านั้น 
แต่จะมีการกระท าทางความคิดที่อยู่เลยข้อมูลขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อการหาความหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และข้อสรุปต่าง ๆ เรียกว่า การลงความเห็นจากข้อมูล ซึ่งการลง
ความเห็นจากข้อมูลเป็นการกระท าที่อยู่เหนือข้อมูล ค าว่า อยู่เหนือข้อมูลนี้ หมายความว่า ไม่ใช่เป็น
แต่เพียงการสังเกตแต่เป็นการใช้ปัญญามองหาความหมายต่าง ๆ (สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 199) การ
ลงความเห็นข้อมูลอันเดียวกันอาจได้ความเห็นหลายอย่าง เพราะการลงความเห็นข้อมูลนั้นเป็นการ
ค้นหาสิ่งที่ไม่รู้ ดังนั้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์พบปรากฏการณ์ต่าง ๆ แล้ว มักจะลงความเห็นที่อาจเป็นไป
ได้หลายอย่าง เสร็จแล้วต้องมีการตรวจสอบว่าการลงความเห็นอันไหนมีหลักฐานสนับสนุนบ้าง โดย
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การทดลองเอาข้อมูลใหม่มาสนับสนุนหรือหักล้าง การลงความเห็นที่ได้รับการทดสอบยืนยันว่าเป็น
ความจริงแล้ว ก็จะกลายเป็นหลักการ กฎ ทฤษฎี ต่อไป 

 

1. ความหมาย 

ได้มนีักวิชาการให้นิยามหรือความหมายของการลงความเห็นจากข้อมูลไว้ดังนี้ 
การลงความเห็นจากข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต

วัตถุหรือปรากฏการณ์อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมเพ่ือลงข้อสรุปหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์นั้น (AAAS., 1970: 117) 

การลงความเห็นจากข้อมูล หมายถึง การเพ่ิมความคิดเห็นให้กับข้อมูลจากการสังเกต
อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2524: 68) 

การลงความเห็นจากข้อมูล เป็นการอธิบายผลที่ได้จากการสังเกต โดยน าประสบการณ์
หรือความรู้เดิมเข้ามาช่วย แต่ละคนอาจลงความเห็นข้อมูลชุดเดียวกันต่างกัน แต่ต้องเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผลกับข้อมูลที่สังเกตได้ (ธงชัย ชิวปรชีา และ ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2539: 164) 

การลงความเห็นจากข้อมูล หมายถึง การอธิบายผลที่ได้จากการสังเกต โดยใช้ความรู้
เดิม ประสบการณ์เดิม และเหตุผล หรือเพ่ิมความคิดเห็นส่วนตัวลงไปด้วย (วรรณทิพา รอดแรงค้า 
และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2532: 11) 

สรุปได้ว่า การลงความเห็นจากข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสรุป
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยตรง หรือจากการวัด การทดลองโดยเพ่ิมความคิดเห็นส่วนตัวที่มี เหตุผล
ลงไป ความคิดเห็นส่วนตัวที่เพ่ิมลงไปจะได้จากการใช้ความรู้เดิมประสบการณ์เดิมและข้อมูลเดิมมา
ประกอบการเพ่ิมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาช่วย การลงความเห็นจากข้อมูลเป็นสิ่งที่ยังไม่มั่นใจ อาจจะถูกหรือผิดก็ได้ แต่ละ
คนอาจลงความเห็นจากข้อมูลชุดเดียวกันต่างกัน เนื่องจากมีประสบการณ์และความรู้เดิมต่างกัน แต่
จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลกับข้อมูลที่สังเกตได้ 

 

2. ลักษณะการลงความเห็นข้อมูล 

วูดเบิร์น และ โอเบิร์น (Woodburn and Obourn, 1965: 37) ให้ความเห็นว่า การลง
ความเห็นจากข้อมูลมีตั้งแต่ระดับง่ายที่สุด คือ การเชื่อมโยงความคิดหลายอันเข้าด้วยกัน จนถึงการ
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ตั้งสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์เป็นกฎหรือหลักการ จนถึงการพยากรณ์จากสิ่งที่รู้แล้วไปหาสิ่งที่ยัง
ไม่รู้ ในการลงความเห็นจากข้อมูลนั้นมีข้อที่น่าสังเกตดังนี้ (พวงทอง มีม่ังคั่ง, 2537: 34) 

1. คนสังเกตคนเดียวกัน สังเกตข้อมูลชุดเดียวกัน อาจลงความเห็นได้หลายอย่าง เช่น 
เมื่อได้ยินสัญญาณเสียงรถพยาบาล อาจลงความเห็นว่าเกิดไฟไหม้ เกิดอุบัติเหตุ รถพยาบาลก าลังรีบ
น าคนเจ็บส่งโรงพยาบาล หรืออาจเป็นรถน าขบวน ความคิดเห็นแต่ละอย่างมีความเป็นไปได้ท้ังนั้น จึง
เห็นได้ว่าการมีประสบการณ์ท่ีต่างกัน ท าให้ลงความเห็นจากข้อมูลได้แตกต่างกัน 

2. คนสังเกตหลายคนสังเกตข้อมูลชุดเดียวกัน อาจมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เช่น ขณะ
นั่งรถผ่าน พบมอเตอร์ไซค์ 2 คันล้มอยู่ และมีคนนอนอยู่ 3 คน บางคนอาจคิดว่าคนที่นอนนั้นตายทั้ง 
3 คน บางคนอาจคิดว่าบาดเจ็บทั้งหมด หรือบางคนอาจคิดว่าไม่เป็นอะไร จะเห็นว่าข้อมูลชุดเดียวกัน
ไม่จ าเป็นต้องมีความคิดเห็นเหมือนกัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของนักวิทยาศาสตร์ คือ มีใจกว้าง 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และระลึกว่าความคิดเห็นของคนอ่ืนก็มีส่วนถูกไม่น้อยกว่าของตนเอง 

3. การลงความเห็นจากข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่มั่นใจ อาจจะถูกหรือผิดก็ได้ การลง
ความเห็นจากข้อมูลเป็นกระบวนการคิดหาค าตอบของปัญหาที่สงสัยเท่านั้น ไม่มีการทดลองหรือ
พิสูจน์ว่าค าตอบนั้นเป็นจริงถูกต้องหรือไม่ ซึ่งต่างจากการลงข้อสรุปจะน่าเชื่อถือกว่า เพราะการลง
ข้อสรุปมีพ้ืนฐานมาจากข้อมูลซึ่งได้จากการทดลอง สามารถยืนยันค าตอบของปัญหาที่สงสัย 
(สมมติฐาน) ได้ และผลที่ได้จากการทดลองหรือทดสอบก็จะกลายเป็นข้อสรุปที่เชื่อถือได้ 

4. การสังเกตหลาย ๆ ครั้ง การสังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วน ยิ่งได้ข้อมูลมากและ
กว้างขวางเท่าใด ก็จะยิ่งท าให้การลงความเห็นจากข้อมูลนั้นใกล้เคียงหรือถูกต้องยิ่งขึ้น 

จากข้อสังเกตดังกล่าวสรุปได้ว่า การลงความเห็นจากข้อมูลนั้น ผู้สังเกตจะอาศัยความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาช่วย การลงความเห็นจากข้อมูลอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ ข้อมูลชุดเดียวกันอาจมีการ
ลงความเห็นที่ต่างกัน เนื่องจากประสบการณ์และความรู้เดิมของผู้สังเกตแตกต่างกัน 

 

3. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการใช้ทักษะการลงความเห็น 

สุวัฒก์ นิยมค้า (2531: 209) กล่าวว่าการลงความเห็นจากข้อมูลที่เชื่อถือได้นั้น ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไข 4 ประการ ดังนี้ 

1. ความถูกต้องของข้อมูล ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องการลงความเห็นจากข้อมูลก็จะไม่ถูกต้อง 

2. ความกว้างของข้อมูล ถ้ามีข้อมูลมาก หลักฐานเพียงพอ โอกาสของการลงความเห็น
จากข้อมูลก็จะถูกต้องยิ่งขึ้น 
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3. ประสบการณ์เดิมของผู้ลงความเห็นจากข้อมูล ถ้าเคยพบเห็นเหตุการณ์นั้น ๆ มา
หลายครั้ง และน่าเชื่อถือ โอกาสที่จะลงความเห็นจากข้อมูลถูกต้องก็มีมาก 

4. ความสามารถในการมองเห็นของผู้ลงความเห็นจากข้อมูล ว่าจะสามารถใช้หลักฐาน
ที่เห็นให้เป็นประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด และจะสามารถล้วงความจริงจากหลักฐานนั้นได้มากน้อย
แค่ไหน 

จะเห็นว่า การลงความเห็นจากข้อมูลของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป การลงความเห็นใด
น่าเชื่อถือมากที่สุดก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ สุวัฒก์ นิยมค้า (2531: 

48) ยังให้ข้อคิดไว้ว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ท าให้เกิดความสับสนมี 2 กระบวนการ คือ การ
สังเกตกับการลงความเห็นจากข้อมูล การสังเกตนั้นมุ่งค้นหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ส่วนการลง
ความเห็นจากข้อมูลนั้น มุ่งค้นหาความหมายของข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ แต่ความคิดนั้นจะไม่ก้าวเลยไป
ถึงสิ่งที่จะเกิดตามมาในอนาคต ถ้าคิดเช่นนั้นก็จะกลายเป็นการพยากรณ์ การอธิบายข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
ลงความเห็นจากข้อมูลนั้นมิใช่การเดา เพราะการเดาเป็นการคิดแบบไม่มีหลักการ ขาดเหตุผล และ
หลักฐานสนับสนุน แต่การลงความเห็นจากข้อมูลต้องใช้เหตุผลอธิบายและอ้างอิง โดยยึดหลักการทาง
วิทยาศาสตร์และประสบการณ์เดิมที่เคยพบเห็น การสังเกตเกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไปสัมผัสกับ
สิ่งที่ต้องการศึกษาแล้วได้ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของสิ่งนั้น  
 

ทักษะการพยากรณ์   
   

1. ความหมาย 

ได้มนีักวิชาการให้นิยามหรือความหมายของการพยากรณ์ไว้ดังนี้ 
หลักสูตร SAPA ให้ความหมายไว้ว่า การพยากรณ์ หมายถึง ความสามารถในการ

ท านายหรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดข้ึนล่วงหน้า หรือคาดคะเนความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีอยู่ใน
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดซ้ า ๆ หรือความรู้ที่เป็นหลักการ กฎหรือ
ทฤษฎี ในเรื่องนั้นมาช่วยในการท านาย (AAAS., 1970: 109) 

การพยากรณ์เป็นการคาดเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยอาศัยกฎเกณฑ์หรือรูปแบบที่มีอยู่แล้ว
เป็นเครื่องมือ (Stafford and others, 1977: 5) 

การพยากรณ์ หมายถึง การสรุปค าตอบล่วงหน้าก่อนจะทดลองโดยอาศัยปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในเรื่องนั้นมาช่วยสรุป การพยากรณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
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ตัวเลข ได้แก่ข้อมูลที่เป็นตารางหรือกราฟ ท าได้ 2 แบบ คือการพยากรณ์ภายในขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่ 
และการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2524: 69) 

การพยากรณ์ หมายถึง การคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดข้ึนล่วงหน้าโดยอาศัยปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึนซ้ า ๆ หลักการ กฎ หรือทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ มาช่วย การท านายอาจท าได้ 2 แบบ คือ การ
ท านายภายในขอบเขตของข้อมูล และการท านายภายนอกขอบเขตของข้อมูล (ทบวงมหาวิทยาลัย, 
2525) 

การพยากรณ์ หมายถึง การท านายหรือการคาดคะเนค าตอบโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกต หรือข้อมูลจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ หรือข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร 
หรือจากตัวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (วรรณทิพา รอดแรงค้า และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2532: 79) 

สรุปได้ว่า การพยากรณ์ หมายถึง การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยอาศัยข้อมูล กฎ หลักการ 
ทฤษฎี และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่การเดา การพยากรณ์มีทั้งการพยากรณ์ภายในและภายนอก
ขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งการพยากรณ์ภายในขอบเขตข้อมูลจะผิดพลาดน้อยและมีความเชื่อมั่นสูงกว่า
การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตข้อมูล 

สรุป การพยากรณ์  หมายถึง ความสามารถในการท านายผลเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยอาศัยข้อมูล ความสัมพันธ์ หลักการ กฎ ทฤษฎีที่มีอยู่แล้วเป็นแนวทาง 

 

2. การลงความเห็นและการพยากรณ์ 
การพยากรณ์แตกต่างจากการลงความเห็นจากข้อมูล ตรงที่การลงความเห็นจากข้อมูล 

เป็นการหาความหมายของข้อมูลโดยมองจากปัจจุบัน (ผล) ย้อนกลับไปหาอดีต (เหตุ) จาก
ปรากฏการณ์ที่พบเห็น เพ่ือหาว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไร แต่การพยากรณ์นี้จะตรงกันข้าม เพราะเป็น
การมอง (ข้อมูล) จากปัจจุบันไปสู่สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (ผล) ตัวอย่างเช่น ชาวนาสามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าว่า เมื่อต้นฤดูท านา ถ้าลักษณะของดินฟ้าอากาศเป็นอย่างนี้แล้ว ผลการเก็บเก่ียว
ปลายปีจะเป็นอย่างไร การที่ชาวนาสามารถพยากรณ์ผลผลิตได้ ก็เพราะว่าชาวนามีประสบการณ์
เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศและผลผลิตมาเป็นเวลาหลายปี มองเห็นลักษณะและแนวโน้มระหว่างปริมาณ
น้ าฝนกับผลผลิตว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร แล้วใช้หลักการนี้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ (สวุัฒก์   
นิยมค้า, 2531: 49) การพยากรณ์เป็นทักษะที่มีประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์ การที่นักวิทยาศาสตร์
พยายามหากฎเกณฑ์หรือหลักการของธรรมชาตินั้น วัตถุประสงค์ก็เพ่ือน าไปพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น 
เพ่ือที่จะได้ท าการควบคุมและป้องกันอันตรายจากธรรมชาติได้  
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3. ข้อมูลจากการพยากรณ์ 
การพยากรณ์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตาราง หรือกราฟ ท าได้ 2 แบบ 

คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่ กับการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่ 
3.1  การพยากรณ์ภายในขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่ (Interpolating) เป็นการพยากรณ์ท่ีท า

ในระหว่างช่วงข้อมูลจากการสังเกต การวัด การทดลอง การส ารวจ ฯลฯ เพ่ือคาดหมายสิ่งที่จะเกิดข้ึน
ในระหว่างช่วงนั้น จึงเป็นการพยากรณ์ท่ีใกล้เคียงและน่าเชื่อถือ 

3.2  การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่ (Extrapolating) เป็นการพยากรณ์ท่ี
ท าเกินกว่าช่วงข้อมูลที่รวบรวมไว้ เป็นการพยากรณ์ท่ีมีข้อมูลเพียงด้านเดียว ถ้าเป็นการพยากรณ์ที่
ไกลจากข้อมูลที่มีอยู่ออกไปมาก ท าให้ความเชื่อถือได้ลดลง หรืออาจไม่แม่นย า 

 

4. ประเภทการพยากรณ์ 
การพยากรณ์ท่ีจะให้ผลมั่นใจที่สุด คือ การพยากรณ์ท่ีตัวแปรอื่น ๆ ถูกควบคุมให้คงท่ี

หมดให้เปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเท่านั้น และการพยากรณ์ภายในขอบเขตของ
ข้อมูลมีพ้ืนฐานในการพยากรณ์เชื่อถือได้มากกว่าการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของข้อมูล และการ
พยากรณ์ภายนอกขอบเขตของข้อมูลนั้น ยิ่งห่างจุดที่สังเกตสุดท้ายมากเท่าไร ก็จะเชื่อถือได้น้อยลง
เท่านั้น อย่างไรก็ตามการพยากรณ์ท้ังสองแบบนี้ จะมีความถูกต้องแม่นย าก็ต่อเมื่อความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรที่สังเกตได้เป็นระบบระเบียบแน่นอน การพยากรณ์มี 2 ประเภท ดังนี้ 

4.1 การพยากรณ์ท่ัวไป เป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก
ประสบการณ์หรือความรู้เดิม ซึ่งในตารางที่ 3.4 แสดงลักษณะของการพยากรณ์ทั่วไป 

 

ตารางท่ี 3.4  การน าความรู้ทั่วไปมาใช้พยากรณ์ 
ประสบการณ์หรือความรู้เดิม สถานการณ ์ การพยากรณ์ 

พืช ก เป็นพืชน้ า น าพืช ก ไปปลูกด้วยดินในกระถาง พืช ก ต้องตาย 

พืชต้องการแสงสว่างในการ
ด ารงชีวิต 

น ากุหลาบไปปลูกในที่มืด ต้นกุหลาบจะต้องตาย 

เมื่อมีเมฆแผ่นสีคล้ าลอยต่ า ต่อมา
จะมีฝนตก 

วันนี้มีเมฆแผ่นสีคล้ าลอยต่ า วันนี้ฝนต้องตกแน่ ๆ 

 (ที่มา บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542: 144) 
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4.2 การพยากรณ์เชิงปริมาณ เป็นการพยากรณ์ที่ต้องอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณแล้วน ามา
หาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการพยากรณ์ 

ตารางที ่3.5 ข้อมูลระยะเวลาที่ปลูกกับความสูงของต้นไม้ 
ระยะเวลา (สัปดาห์) ความสูง (เซนติเมตร) 

2 

4 

6 

2.5 

5.5 

8.5 

(ที่มา บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542: 144) 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 3.5 จะเห็นว่าเมื่อเวลา 2 สัปดาห์ พืชสูง 2.5 เซนติเมตร เวลา 4 

สัปดาห์ พืชสูง 5.5 เซนติเมตร เวลา 6 สัปดาห์ พืชสูง 8.5 เซนติเมตร ในช่วงที่มีข้อมูลอยู่พืชจะสูงขึ้น 
3 เซนติเมตร ในเวลา 2 สัปดาห์ หรือในเวลา 1 สัปดาห์ จะสูงขึ้น 1.5 เซนติเมตร จากข้อมูลนี้น าไปใช้
ในการพยากรณ์ได้ ดังนี้ 

1. เมื่อผ่านไป 3 สัปดาห์ พืชจะสูง 4 เซนติเมตร 

2. พืชจะสูง 7 เซนติเมตร เมื่อเวลาผ่านไป 5 สัปดาห์ 
 

สรุป 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่น ามาใช้ในการแสวงหาความรู้ประกอบด้วย 
ทักษะการสังเกตซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้ได้ปัญหา ทักษะการวัดและทักษะการค านวณ
น าไปใช้ในการจัดการข้อมูลที่ได้จากการสังเกตให้มีความชัดเจนขึ้นเป็นเชิงปริมาณ ทักษะการจ าแนก
ประเภทและทักษะการสื่อความหมายข้อมูลมักใช่ร่วมกันคือมีเกณฑ์น ามาจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่
เพ่ือท าให้สื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลาเป็นทักษะที่ใช้ในการบอกรูปทรง โครงสร้างของสิ่งที่สังเกตและทิศทางการเคลื่อนที่
ของสิ่งที่สังเกตเทียบกับเวลา ทักษะการลงความเห็นและทักษะการพยากรณ์เป็นการคาดคะเน
เกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ได้จากเครื่องมือวัดโดยตรงเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการหาค าตอบของ
ปัญหา การลงความเห็นข้อมูลเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตส่วนการพยากรณ์เป็นการ
คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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แบบฝึกหัดประจ าบท 

 

 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลที่ได้จากการใช้ทักษะการสังเกตมีลักษณะอย่างไร 

2. การอ่านค่าจากการใช้ทักษะการวัดที่ให้ได้ค่าแม่นย าจะต้องท าอย่างไร 

3. การลงความคิดเห็นและการพยากรณ์ข้อมูลเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 

4. ในการออกแบบการทดลองต้องค านึงถึงอะไร 

5. ตัวแปรที่ใช้ในการออกแบบการทดลองมีอะไรบ้าง 
6. นิยามเชิงปฏิบัติการเหมือนหรือแตกต่างจากนิยามทั่วไป อย่างไร 
7. การสรุปผลการทดลองที่เหมาะสมควรมีลักษณะอย่างไร 
8. ให้นักศึกษาแสดงวิธีการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหา และด าเนินการแสวงหาความรู้จนได้มาซึ่งค าตอบของ
ปัญหา 

9. ให้นักศึกษาแสดงการหาค าตอบโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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ให้นักศึกษาสร้างกล่อง 5 กล่องและน าสิ่งของมาใส่กล่อง พร้อมระบุลักษณะต่าง ๆของสิ่งของโดยใช้
ประสามสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้นและผิวกาย 
 

กล่องที่ ผลการสังเกต ประสาทสัมผัสที่
ใช้ 

เชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

……………….… 

……………….… 

……………….… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………….…… 

……………….…… 

……………….…… 

……………….. 
…………….…. 
………………. 

……………….… 

……………….… 

……………….… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………….…… 

……………….…… 

……………….…… 

……………….. 

…………….…. 
………………. 

……………….… 

……………….… 

……………….… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………….…… 

……………….…… 

……………….…… 

……………….. 
…………….…. 
………………. 

……………….… 

……………….… 

……………….… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………….…… 

……………….…… 

……………….…… 

……………….. 
…………….…. 
………………. 

……………….… 

……………….… 

……………….… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………….…… 

……………….…… 

……………….…… 

……………….. 
…………….…. 
………………. 

 

ข้อควรระวัง สิ่งที่น ามาทดสอบด้วยลิ้นต้องไม่เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ทดสอบ 

9.1 ทักษะการสังเกต (Observing) 
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ให้นักศึกษาก าหนดและระบุค่าที่วัดพร้อมแสดงหน่วยที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดที่ก าหนดให้ 
สิ่งท่ีวัด  ความยาว น้ าหนัก ปริมาตร เครื่องมือที่ใช้ ค่าที่อ่านได้ หน่วยวัด 

……….. …………………………………………………. ……………….. ……………….. ……………….. 
……….. …………………………………………………. ……………….. ……………….. ……………….. 
……….. …………………………………………………. ……………….. ……………….. ……………….. 
……….. …………………………………………………. ……………….. ……………….. ……………….. 
……….. …………………………………………………. ……………….. ……………….. ……………….. 
อุปกรณ์ ลูกปิงปอง  ใบไม้ ดินน้ ามัน  โต๊ะ  เทอร์โมมิเตอร์  แก้วน้ า  กล่องบรรจุดิน ลูกโป่ง ยางรัด 
เชือก ไม้โปรแทรกเตอร์ เหรียญบาท ตาชั่งสปริง 
 

 

 

ให้นักศึกษาค านวณสิ่งของที่อยู่ในกล่องอย่างละเอียด พร้อมระบุหน่วยที่ค านวณได้ 
 

สิ่งท่ีค านวณ ค่าที่หา วิธีการค านวณและผลลัพธ์ 
กล่อง ปริมาตร 

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

กล่องเลย์ 
 

 

 

 

ปริมาตร ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

9.1 ทักษะการวัด (Measuring) 

9.3 ทักษะการค านวณ (Using number) 
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 ………………………………………………………………… 

เหรียญบาท พ้ืนที่ ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

อุปกรณ์ กล่องชล์อก  ทรงกระบอก(เลย์) เหรียญบาท 

 

 

ให้นักศึกษาแบ่งสิ่งของที่อยู่ในกล่องออกเป็นหมวดหมู่ พร้อมระบุเกณฑ์ท่ีใช้แบ่ง 
จากข้อมูลที่ 1 นักเรียนแบ่งหมวดหมู่ได้ดังนี้ 
เกณฑ์ที่ใช้แบ่งคือ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จากข้อมูลที่ 2 นักเรียนแบ่งหมวดหมู่ได้ดังนี้ 
เกณฑ์ที่ใช้แบ่งคือ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9.4 ทักษะการจ าแนก (Classifying) 
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ข้อมูลที่ 1  

 
 

ข้อมูลที่ 2  

 

 

 

 

มด 
ผีเสื้อ จระเข้ โลมา ช้าง กบ 

ยีราฟ ม้า กิ้งก่า เสือ โคล่า สิงโต 

ลิง ผึ้ง นกฮูก 

หมู หมี กระต่าย 

แพะ 

เต่า 
นกแก้ว แร้ง วาฬ 

แกะ 

ม้าลาย 

 

แรด 
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ให้นักศึกษาระบุรูปร่าง/ทรงของสิ่งที่ก าหนดให้ ตามใบงาน 

ที ่ รูป 2 มิติ รูป 3 มิติ รูป 3 มิติ รูป 2 มิติ 
1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับเวลา 
(Using space/time relationship) 
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1. วีระสูง 166  เซนติเมตร หนัก 55 กิโลกรัม ระวีสูง 156 เซนติเมตร หนัก 50 กิโลกรัม และ สุระ
สูง 176 เซนติเมตร หนัก 64 กิโลกรัม เราควรจัดข้อมูลนี้ให้อยู่ในรูปแบบใดจึงจะเข้าใจง่ายขึ้น 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. รายได้ของชุมชนต่อปีได้จากด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้ ท านาเป็นเงิน 40,000 บาท ปลุกผักเงิน 21,000 

บาท จักรสานเป็นเงิน 25,000 บาท   เราควรจัดข้อมูลนี้ให้อยู่ในรูปแบบใดจึงจะเข้าใจง่ายขึ้น 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

บรรยายแผนภาพการแสดงการส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าสู่บ้านเรือน 

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………. 
……………………………………………………… 

………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………….. 
………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.6 ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล 
(Communicating) 
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ข้อมูล ลงความคิดเห็น (เกิดอะไรขึ้น มีอะไรอยู่) 

 

 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

จากภาพนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไร? 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
จากภาพนี้นักเรียนจะตั้งชื่อภาพว่าอะไร? เพราะเหตุใด? 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

9.7 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) 
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ฝึกการพยากรณ์ทั่วไป 

ข้อมูล การพยากรณ์ 

จอกหูหนู เป็นพืชน้ าถ้าน าจอกหูหนู ซึ่งเป็น
พืชน้ ามาปลูกบนพ้ืนดิน 

 

……………….………………….………………………...…….… 

……………….………………….…………………….………...… 

มะละกอไม่ชอบน้ า เพราะรากจะเน่า 2-3 
วันนี้ฝนตกน้ าท่วมขัง 

 

……………….………………….…………………….……..….… 

……………….………………….……………………………….… 

 

……………….………………….………………………...…….… 

พืชต้องการแสงสว่างในการด ารงชีวิต ถ้าเรา
ปลูกกุหลาบในที่มืดจะเกิดผลอย่างไร? 

……………….………………….………………………...…….… 

……………….………………….………………………...…….… 

 

การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่ 
ระยะเวลา (สัปดาห์) ความสูง (เซนติเมตร) 

2 2.5 

4 5.5 

6 8.5 

  

ในสัปดาห์ที่ 3 พืชจะสูงเท่าใด จงแสดงวิธีการพยากรณ์ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.8 ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) 
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ความสูงของต้นพริกและอายุของต้นพริก  

อาย(วัน) ความสูง ( เซนติเมตร ) 
5 3 

10 6 

15 9 

20 12 

25 15 

 

ต้นพริกสูง 10 เซนติเมตรมีอายุประมาณ............วัน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………….………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………….………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แผนบริการการสอนประจ าบทที่ 4 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. ตั้งสมมติฐานที่สัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 

2. ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมที่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

3. เขยีนนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 

4. ออกแบบการทดลองโดยก าหนดวิธีการ/ขั้นตอนตลอดจนเลือกเครื่องมือให้ถูกต้อง 
5. เลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

6. บรรยายข้อมูลที่ได้จากการทดลองได้ 
7. บอกความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการทดลองได้ 

 

เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

2. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

3. ทักษะการควบคุมตัวแปร 

4. ทักษะการทดลอง 
5. ทักษะการลงข้อสรุป 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษารับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระด้วย Microsoft Power Point พร้อมตอบ
ค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

2. นักศึกษาศึกษาเนื้อหา “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ” จากเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

3. นักศึกษาจับคู่ร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
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4. สุ่มตัวแทนนักศึกษาตอบค าถามหรือแสดงการหาค าตอบเป็นรายบุคคล คะแนนที่แต่ละ
คนได้รับน ามาหาเป็นคะแนนของคู่นั้น 

5. นักศึกษาแต่ละคนเลือก 1 สถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดไว้ในค าถามท้ายบทเรียน แล้ว
แสดงวิธีการหาค าตอบตามประเด็นต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ แล้วน าส่งภายในสัปดาห์ถัดไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น  
บูรณาการ” 

2. การน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 

3. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ 

4. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

 

การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการรับฟังบรรยายและร่วมกิจกรรม 

2. การตอบค าถาม 

3. ตรวจสอบผลงานการตอบค าถามท้ายบทเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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บทท่ี 4  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

 

 

  
 

 

 

 การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์นั้น นอกจากทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานที่นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้แล้ว ยังต้องอาศัยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงขึ้นมาผสมผสานกันเพ่ือให้ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความชัดเจน ในบท
นี้จะกล่าวถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง และ
ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการเป็นทกัษะที่ซบัซอ้นขึ้น ตอ้งอาศยัทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานหลายอย่างมาผสมผสานกัน ทักษะแต่ละทักษะไม่อาจแยกอยู่อย่างโดด
เดี่ยวได้ แต่จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทักษะอ่ืน ๆ ด้วย จึงเรียกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับนี้ว่า ทักษะขั้นผสมหรือทักษะขั้นบูรณาการ (Integrated Skills) ซึ่งจ าแนกเป็น 
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5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) ทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ (Defining Operationally) ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and 

Controlling Variables) ทักษะการทดลอง (Experimenting) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุป (Interpreting Data and Conclusing) ทักษะเหล่านี้เหมาะส าหรับฝึกฝนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 
15 ปีขึ้นไป หรือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษานั่นเอง (บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542: 149) 

 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน   
 

เมื่อนักวิทยาศาสตร์สังเกตพบเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเขามักจะอาศัย 

ข้อมูลต่างๆ ที่สังเกตไว้นั้นมาเป็นรากฐาน เพ่ือขยายความให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือ 

เหตุการณ์ในท านองเดียวกันให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป็นจริงหรือไม่ต้องท าการทดลองเพ่ือ
ตรวจสอบต่อไป ข้อความในลักษณะเช่นนี้เรียกกว่า สมมติฐาน 

 

1. ความหมาย 

ได้มนีักวิชาการให้นิยามหรือความหมายของสมมติฐานไว้หลายท่าน ดังนี้ 
สมมตฐิานเป็นข้อแถลงทั่วไปที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในเหตุการณ์นั้น 

ซึ่งจะครอบคลุมถึงเหตุการณ์ทุกอย่างในลักษณะเดียวกัน แม้ว่าบางเหตุการณ์จะไม่ได้สังเกตก็ตาม ถ้า
ตัวอย่างที่พบเห็นมีมากเท่าใด ก็จะยิ่งสามารถสร้างสมมติฐานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น สมมติฐานยังเป็น
เรื่องของการก าหนดทางเลือกอยู่และต้องการทดสอบหาความจริงต่อไป (Trojcak, 1979: 166 อ้าง
ถึงใน บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542: 152) 

สมมติฐานเป็นข้อแถลงแบบสรุปรวมเชิงหลักการทั่วไป เพ่ือใช้อธิบายปัญหาที่ต้องการ
หาค าตอบ ข้อแถลงนี้จะแทนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่คาดว่าก่อให้เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ 
สร้างข้ึนมาบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย ในปัญหาหนึ่ง ๆ อาจจะมีสมมติฐานได้หลาย
อย่าง ซึ่งจะต้องท าการทดสอบเพื่อยืนยันความเป็นจริงต่อไป (สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 271) 

การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคิดหาค าตอบล่วงหน้าก่อนที่จะท าการทดลอง โดยอาศัย
การสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐาน ค าตอบที่คิดหาล่วงหน้านี้ยังไม่ทราบหรือยังไม่เป็น
หลักการ กฎ ทฤษฎีมาก่อน สมมติฐานหรือค าตอบที่คิดไว้ล่วงหน้ามักกล่าวเป็นข้อความที่บอก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (ตัวแปรต้น) กับตัวแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้อาจจะถูกหรือผิดก็
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ได้ ซึ่งจะทราบได้ภายหลังการทดลองหาค าตอบเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐานที่ตั้งไว้    
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2524: 70) 

การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคาดคะเนค าตอบของปัญหาอย่างสมเหตุสมผล หรือ 
เป็นข้อความทีแ่สดงความสัมพันธ์ของตัวแปร ซึ่งเป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหา สมมติฐานที่ดี
จะเป็นแนวทางการออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลองเพ่ือพิสูจน์สมมติฐานนั้น ๆ ว่า จะ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับ (วรรณทิพา รอดแรงค้า และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2532: 54) 

สรุป การตั้งสมมติฐานหมายถึง การคาดคะเนค าตอบล่วงหน้าก่อนที่จะท าการทดลอง 
โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ และประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐาน ค าตอบนี้จึงไม่จ าเป็นต้องถูกต้องเสมอ
ไป อาจจะเป็นจริงทั้งหมดหรือเป็นจริงบางส่วน หรือไม่เป็นจริงทั้งหมดก็ได้ ซึ่งจะทราบได้หลังการ
ทดลองหาค าตอบเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐานนั้น ส่วนใหญ่สมมติฐานเขียนเป็นข้อความ
ประโยคบอกเล่าที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (ตัวแปรต้น) กับตัวแปรตาม 

 

2. ลักษณะของสมมติฐานที่ดี 
การตั้งสมมติฐานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
2.1 สามารถตรวจสอบได้ ด้วยข้อมูล และหลักฐาน 

2.2 สมเหตุสมผลตามหลักทฤษฎีหรือ ความรู้พ้ืนฐาน 

2.3 สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ วิจัย 

2.4 ใช้ภาษาง่ายสื่อความหมาย 

2.5 สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
 

3. กระบวนการตั้งสมมติฐาน 

การตั้งสมมติฐานเป็นความสามารถในการให้ข้อสรุปหรือค าอธิบายซึ่งเป็นค าตอบ
ล่วงหน้าก่อนที่จะด าเนินการทดลอง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเป็นจริงในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป ตัว
สมมติฐานเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน ซึ่งอาจจะเป็นข้อสรุปของสิ่งที่ไม่สามารถตรวจสอบได้
โดยการสังเกต หรือเป็นข้อความท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่เชื่อว่าจะ
เกิดข้ึน สมมติฐานสร้างขึ้นโดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์ กฎ หลักการ หรือทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ข้อความใดจะจัดว่าเป็นสมมติฐานก็ต่อเมื่อข้อความนั้นต้อง (ปรีชา วงศ์ชูศิริ ม.ป.ป.      
อ้างถึงใน บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542: 153) 
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3.1  อ้างข้อเท็จจริงที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถมี
ประสบการณ์ได้  

3.2  สามารถท าการตรวจสอบโดยการทดลอง และแก้ไขเมื่อมีความรู้ใหม่ได้  
กระบวนการตั้งสมมติฐานอาจเริ่มจากการน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาลงความเห็น

ข้อมูล แล้วน าความเห็นไปใช้ในการตั้งสมมติฐาน จากสมมติฐานก็จะน าไปสู่การก าหนดและควบคุม
ตัวแปร แล้วท าการทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐาน (บัญญัติ ช านาญกิจ, 2539) ตัวอย่างและ
ภาพประกอบที่ 4.1 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 4.1 กระบวนการตั้งสมมติฐาน 1 

(ที่มา ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ อนันต์ จันทร์กวี, ม.ป.ป.) 
 

ข้อมูลจากการทดลอง ใช้ขวดทรงสูง 3 ใบมีฝาปิดสนิท ภายในบรรจุของเหลวเต็มขวดและมี
วัตถุเล็ก ๆ รูปทรงรีขวดละ 1 อัน เมื่อคว่ าขวดทั้งสามใบลงพร้อมกัน วัตถุท่ีอยู่ภายในเคลื่อนที่จากก้น
ขวดมายังปากขวดด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกัน จากการทดลองได้ข้อมูลดังนี้ 

- วัตถุในขวด ก. เคลื่อนที่ลงมาได้เร็วที่สุด และวัตถุในขวด ข. เคลื่อนที่ลงมาได้ช้าที่สุด 

- ก้อนวัตถุในขวด ก. ข. ค. มีขนาดและรูปร่างอย่างเดียวกัน 

- ขวด ก. ข. ค. มีขนาดและรูปร่างอย่างเดียวกัน 

- ของเหลวในขวดทั้งสามไม่มีสี 
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เมื่อคว่ าขวดทั้งสามใบพร้อมกันปรากฏว่าก้อนวัตถุที่อยู่ภายในเครื่องที่จากก้นขวดมายังปาก
ขวดด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกันดังแสดงในภาพที่ 4.2 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 4.2 กระบวนการตั้งสมมติฐาน 2 

(ที่มา ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ อนันต์ จันทร์กวี, ม.ป.ป.) 
 

ข้อมูลที่สังเกตได้จากการทดลองขณะคว่ า เป็นดังนี้ 
- ก้อนวัตถุในขวด ก เคลื่อนที่ลงมาได้เร็วที่สุด และก้อนวัตถุ ข เคลื่อนที่ลงมาช้าที่สุด 

- ก้อนวัตถุในขวด ก ข และ ค มีสีแดง เขียว และน้ าเงินตามล าดับ 

- ขวด ก ข และ ค มีขนาดและรูปร่างอย่างเดียวกัน 

- ของเหลวในขวดทั้งสามไม่มีสี 
- ขณะคว่ าภายในขวดแต่ละใบมีฟองอากาศซึ่งเครื่องที่สวนทิศทางกับการเคลื่อนที่ของ

ก้อนวัตถุ ฟองอากาศในขวด ก เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุด และฟองอากาศในขวด ข 
เคลื่อนที่ได้ช้าที่สุด 

1. การลงความเห็นจากข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาลงความเห็นได้ดังนี้ 
- การที่วัตถุ ก. เคลื่อนที่ลงได้เร็วที่สุด วัตถุ ข. เคลื่อนที่ลงช้าที่สุด เพราะวัตถุ ก. มีมวล

มากที่สุด วัตถุ ข. มีมวลน้อยที่สุด 

- การที่วัตถุ ก. เคลื่อนที่ลงได้เร็วที่สุด วัตถุ ข. เคลื่อนที่ลงช้าที่สุด เพราะของเหลวในขวด 
ข. มีความหนืดมากท่ีสุด ของเหลวในขวด ก. มีความหนืดน้อยที่สุด 
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2. สมมติฐาน ที่อาศัยการลงความเห็นข้อมูลดังกล่าวได้แก่ 

- อัตราเร็วในการเคลื่อนที่ลงของวัตถุในของเหลวขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุ 
- อัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลวขึ้นอยู่กับความหนืดของของเหลว 

 

จากสถานการณ์ข้างต้น จะเห็นว่าสมมติฐานต่างจากข้อเท็จจริงหรือข้อมูล คือ ในขณะที่
ข้อความที่เป็นข้อมูลอาจตรวจสอบความถูกต้องได้ เพียงแต่การสังเกตต่อสิ่งที่ข้อความนั้นอ้างถึง
โดยตรง ข้อความที่เป็นสมมติฐานไม่สามารถตรวจสอบเช่นนั้นได้ การตรวจสอบสมมติฐานจะใช้การ
ทดลอง 

สมมติฐานทั้งหลายไม่สามารถตรวจสอบด้วยการสังเกตโดยตรงได้ เพราะสมมติฐานเป็น
ข้อความที่แสดงข้อสรุปของสิ่งที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการสังเกตโดยตรง หรือเป็นข้อความที่
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรซึ่งเป็นมโนทัศน์ จึงไม่สามารถสังเกตได้ ดังนั้นในการตรวจสอบ
สมมติฐานจึงต้องอาศัยการทดลอง การตั้งสมมติฐานเริ่มต้นจากข้อสงสัย แล้วใช้ความรู้เดิมหรือ
ประสบการณ์ที่มีอยู่มาช่วย เช่น 

1. ต้องการทดลองดูว่า การผสมธาตุแคลเซียมเข้าไปในอาหารสัตว์ จะส่งผลต่อความ
เจริญเติบโตของลูกไก่หรือไม่ จึงคัดเอาลูกไก่ลักษณะเดียวกันมาแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มควบคุมให้
กินอาหารธรรมดา กลุ่มทดลอง ให้กินอาหารธรรมดาเหมือนกลุ่มควบคุม แต่ผสมธาตุแคลเซียมลงไป
ด้วย สมมติฐานในการทดลองนี้คือ อาหารสัตว์ที่มีธาตุแคลเซียมเป็นส่วนผสมอยู่ จะท าให้ลูกไก่
เจริญเติบโตเร็วยิ่งกว่าเลี้ยงด้วยอาหารธรรมดา แล้วก็เฝ้าดูผลการทดลองไประยะหนึ่ง ก็สามารถสรุป
ผลได้ว่าสมมติฐานถูกหรือผิด (สุวัฒก์ นิยมค้า, 2517: 52) 

2. สมมติเรามีประสบการณ์ว่า ก้อนน้ าตาลทรายสามารถจะละลายในน้ าได้ และการ
ละลายของมันจะละลายในน้ าร้อนได้เร็วกว่าในน้ าเย็น ถ้าอยากรู้ว่าน้ าตาลปี๊บ น้ าตาลโตนด น้ าตาล
อ้อย ฯลฯ จะเป็นเช่นเดียวกับน้ าตาลทรายหรือไม่โดยที่ยังไม่มีการทดลอง ก็อาจจะตั้งสมมติฐานว่า 
น้ าตาลทุกชนิดจะละลายในน้ าได้ และจะละลายในน้ าร้อนได้ดีกว่าในน้ าเย็น (สุวัฒก์ นิยมค้า, 2517: 

51) 

3. การตั้งสมมติฐานนั้น ผู้ตอบจะต้องไม่รู้หรือเห็นค าตอบมาก่อน ถ้าเคยรู้หรือเห็นมา
ก่อนจะเป็นการพยากรณ์ บางข้อความจึงเป็นสมมติฐานส าหรับคน ๆ หนึ่ง แต่เป็นการพยากรณ์
ส าหรับอีกคนหนึ่ง ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 แสดงทักษะการพยากรณ์และทักษะการตั้งสมมติฐาน 

ข้อความ กระบวนการ เหตุผล 

ถ้ากลิ้งเหรียญสลึง จากจุดสูงสุด
ของแผ่นไม้ จะกลิ้งได้ 10 เมตร 

พยากรณ์ 
เคยทดลองกลิ้งเหรียญสลึง มาแล้ว 5 ครั้ง พบว่า
เหรียญกลิ้งได้ประมาณ 10 เมตร 

ถ้ากลิ้งเหรียญบาท จาก
จุดสูงสุดของแผ่นไม้ จะกลิ้งได้ 
2.5 เมตร 

ตั้งสมมติฐาน 

ไม่เคยทดลองมาก่อน แต่คาดเดาจากข้อมูลที่ว่าเหรียญ
บาทหนักกว่าเหรียญสลึงประมาณ 4 เท่า ดังนั้นการ
กลิ้งน่าจะน้อยกว่า เนื่องจากมีน้ าหนักมากกว่า ถึงแม้ว่า
ข้อความนี้จะไม่ถูกต้องก็ตาม 

ถ้านายแดงรับประทานปูอีก 
นายแดงจะมีอาการท้องเดิน 

พยากรณ์ 
ทราบข้อมูลมาก่อนว่า นายแดงเคยรับประทานปู
มาแล้ว 5 ครั้ง ภายหลังการรับประทานเขาจะท้องเดิน
ทุกครั้ง 

ถ้านายแดงรับประทานกุ้ง นาย
แดงจะท้องเดิน 

ตั้งสมมติฐาน 

ไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานกุ้งของนายแดงมา
ก่อน แต่คาดเดาจากท่ีนายแดงเคยรับประทานปูแล้ว
ท้องเดิน ซึ่งเป็นอาหารทะเลเช่นเดียวกัน 

ถ้าใช้แผ่นสังกะสีต่อใน
วงจรไฟฟ้า จะท าให้หลอดไฟ
สว่างได้ 

พยากรณ์ 
ทราบข้อมูลมาก่อนว่าโลหะน าไฟฟ้าได้ 

ถ้าใช้น้ ามะนาวหยดลงบนก้อน
หินต่าง ๆ จะเกิดฟองก๊าซขึ้น 

ตั้งสมมติฐาน 

ไม่เคยทดลองกับก้อนหินอ่ืน ๆ มาก่อน แต่เคยทดลอง
กับหินปูน พบว่าเมื่อหยดน้ ามะนาวลงบนหินปูน จะเกิด
ฟองก๊าซ 

(ที่มา บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542: 157) 
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ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   
 

ในการกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใช้ค าศัพท์เฉพาะนั้น ในบางครั้งไม่อาจจะสื่อความหมายให้
ผู้อื่นเข้าใจได้) การให้ความหมายของค าศัพท์นั้นอาจจะเป็นความหมายทั่ว ๆ ไป ในบางครั้งอาจจะ
ตีความได้ไม่ตรงกันอีก เช่น ค าว่า “การเจริญเติบโต” หมายถึงอะไร ความสูงของต้นไม้หรือการผลิ
ดอกออกผลมาก ซึ่งต่างก็เข้าใจไม่ตรงกัน จึงอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน
มากที่สุด จึงจ าเป็นต้องมีการนิยามเชิงปฏิบัติการของค าศัพท์นั้นก่อน ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์นั้น เป็นการศึกษาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงให้ความหมายของค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนั้น ๆ ออกมาในรูปที่สามารถสังเกตเห็นได้และทดสอบได้ให้เข้าใจตรงกัน เรียกว่า 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

1. ความหมาย 

ได้มีผู้ให้นิยามหรือความหมายของการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการไว้ดังนี้ 
การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การก าหนดความหมายและขอบเขตของค า

ต่าง ๆ (ที่มีอยู่ในสมมติฐานที่ต้องการทดสอบ) ให้เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได้ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2524: 71)  

การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การระบุข้อความที่เป็นที่เข้าใจตรงกัน 
สามารถสังเกตหรือวัดหรือตรวจสอบได้ (วรรณทิพา รอดแรงค้า และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2532:  

131) 

การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การก าหนดข้อความเพ่ือใช้สื่อความหมาย
ในทางวิทยาศาสตร์ โดยก าหนดในเชิงที่ผู้ที่ต้องการจะติดต่อด้วยสามารถปฏิบัติตามได้ ตรวจสอบได้ 
ก็จะช่วยสื่อความหมายให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน และเป็นประโยชน์ในการที่จะท าการทดลองหรือ
ตรวจสอบได้ด้วย (พิศาล สร้อยธุหร่ า, 2539: 228) 

สรุป การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การก าหนดความหมายและขอบเขตของ
ค าต่าง ๆ (ที่อยู่ในสมมติฐานที่ต้องการทดลอง) ให้เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได้ โดยใช้
ภาษาท่ีรัดกุม ชัดเจน ระบุการกระท าในการที่จะทดสอบและสิ่งที่สามารถสังเกตได้ 
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2. ข้อควรค านึงในการสร้างนิยามเชิงปฏิบัติการ 

พิศาล สร้อยธุหร่ า (2539: 229) กล่าวถึงสาระส าคัญ 2 ประการของการก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. จะท าการทดสอบอย่างไร (บรรยายให้เห็นวิธีทดสอบในค านิยาม) 

2. จะสังเกตอะไรจากการทดสอบ (บอกสิ่งที่สังเกตไว้ในค านิยาม) 

ปรีชา วงศ์ชูศิริ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของค าหรือข้อความใด
ก็ตาม จะแตกต่างกับการก าหนดนิยามท่ัว ๆ ไปที่ระบุความหมายของค าหรือข้อความเดียวกัน ทั้งนี้
เพราะในการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการมิได้เป็นการให้ความหมายของค าหรือข้อความอย่างกว้าง ๆ 
แต่เป็นการระบุว่าจะต้องท าการวัดหรือท าการทดลองอย่างไร รวมทั้งการระบุสิ่งที่จะสังเกตด้วย 
ส าหรับประการหลังนับว่ามีความส าคัญมาก เพราะเป็นการเน้นให้เห็นว่าสามารถสังเกตบางสิ่ง
บางอย่างที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่ต้องก าหนดนิยาม ส่วนการวัดหรือการทดลองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ระบุใน
นิยามเชิงปฏิบัติการนั้น เป็นเพียงการก าหนดแนวทางในลักษณะที่เป็นเงื่อนไขของการปฏิบัติว่าถ้าได้
ท าอย่างนั้นแล้ว (แต่ไม่ใช้อย่างอ่ืน ๆ) จะสังเกตพบอะไรบ้าง ถ้าใครก็ตามปฏิบัติตามที่ระบุไว้ก็จะ
สังเกตพบสิ่งเดียวกัน ท าให้การก าหนดนิยามของค าหรือข้อความมีความรัดกุมและชัดเจน จนสามารถ
สื่อความหมายในทางปฏิบัติได้ตรงกัน  

บัญญัติ ช านาญกิจ (2542: 164) ได้กล่าวว่า การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการอาจท าได้ 
2 ทาง คือ โดยการระบุการวัด และ โดยการระบุการทดลอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. ในการศึกษาเรื่องสีเพื่อตรวจสอบว่า คนสายตาปรกติจะมองเห็นอักษรที่เขียนด้วยสี
ใดบนพ้ืนสีขาวได้ชัดเจนที่สุด การศึกษาในเรื่องดังกล่าวอาจตั้งสมมติฐานว่า“อักษรสีแดงบนพื้นขาว
ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนที่สุด” จะเห็นว่าในการด าเนินการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานข้างต้น 
จ าเป็นต้องก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของข้อความ“การมองเห็นได้ชัดเจน”ก่อน ทั้งนี้เพ่ือความ
ชัดเจนในการด าเนินการทดลองต่อไป และเพ่ือการสื่อความหมายในทางปฏิบัติแต่ผู้อื่นที่สนใจศึกษา
ผลการค้นคว้าในเรื่องนี้ ที่อาจท าการทดลองเพ่ือยืนยันสิ่งที่ได้มีการค้นพบมาก่อนได้ตรงกับข้อความ 
“การมองเห็นได้ชัดเจน” ซึ่งเป็นตัวแปรตามของสมมติฐานข้างต้น อาจให้นิยามเชิงปฏิบัติการได้ว่า 
“การมองเห็นได้ชัดเจน” หมายถึง “การมองตัวอักษรที่ก าหนดแล้วสามารถอธิบายรายละเอียดของ
ตัวอักษรที่มองได้ถูกต้อง” 

2. กรณีท่ีสนใจจะศึกษาว่าน้ าหนักตัวมีส่วนสัมพันธ์กับขนาดของรอบเอวหรือไม่ อาจ
ตั้งสมมติฐานได้ว่า “น้ าหนักตัวไม่มีส่วนสัมพันธ์กับขนาดของรอบเอว” ในกรณีนี้ก่อนที่จะท าการ
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ตรวจสอบสมมติฐาน จ าเป็นจะต้องก าหนดนิยามของค า “รอบเอว” ในเชิงปฏิบัติการเสียก่อน 
มิฉะนั้นแล้วคงเป็นข้อถกเถียงกันได้ ถึงผลที่ได้จากการวัดจากบุคคลเดียวกันแต่มีผลที่แตกต่างกัน ค า 
“รอบเอว” อาจให้ค านิยามเชิงปฏิบัติการได้ว่า “ระยะทางที่วัดโดยรอบล าตัวซึ่งอยู่เหนือสะดือ 5 

เซนติเมตร” 

3. ในการศึกษาเรื่อง “ความดันของบรรยากาศ” ถึงแม้จะเป็นค าที่คุ้นเคย แต่เป็นสิ่งที่
ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง แต่นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถท าการศึกษาค้นคว้าหาค่าปริมาตรของสิ่งที่
ไม่สามารถสังเกตนี้ได้ซ่ึงปาสคาล (Pascal) ได้เคยตั้งสมมติฐานเพื่อศึกษาเรื่องความดันของบรรยากาศ
ว่า “บนภูเขามีความหนาแน่นของอากาศน้อยกว่าที่เชิงเขา ความดันของบรรยากาศบนภูเขาจึงมี
มากกว่าที่เชิงเขา” ในการพิสูจน์ความถูกต้องของสมมติฐานข้างต้นนั้น จะท าได้ก็ต่อเมื่อมีการก าหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการของค า “ความดันของบรรยากาศ” และการก าหนด “ระดับความสูงของล าปรอท
ในหลอดแก้วปลายปิดที่คว่ าในอ่างปรอท” ไปสัมพันธ์กับ “ความดันของบรรยากาศ” นั้น จะเห็นว่า
นิยามเชิงปฏิบัติการได้ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่สามารถสังเกตได้ ไปสู่อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถ
สังเกตได้ ความสัมพันธ์ดังกล่าวเมื่อก าหนดขึ้นครั้งแรก จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยการทดลอง นั่น
ก็หมายความว่า นิยามเชิงปฏิบัติการข้างต้นในสมัยของปาสคาลก็คือสมมติฐานนั่นเอง ต่อเมื่อพิสูจน์
ว่าเป็นจริงเป็นที่ยอมรับแล้ว ก็อาจน ามาใช้ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของค าว่า “ความดันของ
บรรยากาศ” ในการศึกษาเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับความดันของบรรยากาศต่อไป 

สมชัย โกมล และคณะ (2525: 314) ได้แบ่งการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการออกเป็น 2 

ประเภท เช่นกัน คือ 

1.  การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational definition) ซึ่งเป็นการให้
ความหมายของค าต่าง ๆ ชัดเจน สามารถสังเกต และทดสอบได้ เช่น “ออกซิเจนเป็นก๊าซที่ช่วยให้ไฟ
ติด เมื่อน าก้านไม้ขีดที่คุแดงอยู่แหย่ลงไปในก๊าซนั้นแล้ว ก้านไม้ขีดจะลุกเป็นเปลวไฟ” จากนิยามนี้จะ
เห็นว่าระบุสาระส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก บอกการกระท าที่จะทดลองเพ่ือทดสอบก๊าซนี้
โดยการน าก้านไม้ขีดที่ติดไฟคุแดงอยู่แหย่ลงไปในก๊าซนั้น ประการที่สอง ระบุสิ่งที่สามารถสังเกตเห็น 
คือ ก้านไม้ขีดจะลุกเป็นเปลวไฟ 

2.  การก าหนดนิยามไม่ใช่เชิงปฏิบัติการ (Nonoperational definition) เป็นการให้
ความหมายขอบเขตของค าต่าง ๆ ในลักษณะทั่ว ๆ ไป ให้เข้าใจตรงกัน แต่ไม่ชัดเจนจนสามารถสังเกต
และทดสอบได้เหมือนนิยามเชิงปฏิบัติการ เช่น “ออกซิเจนเป็นธาตุที่มีจ านวนอะตอม (Atomic 

number) 8 และมีมวลอะตอม (Atomic weight) 16 จะเห็นว่าการนิยามเช่นนี้ ทุกคนเข้าใจตรงกัน
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แต่ขาดคุณสมบัติ 2 ประการคือ ไม่ระบุการกระท าเพ่ือทดสอบและไม่บอกสิ่งที่สังเกตได้จากการ
ทดลอง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)ระบุถึงความสามารถของ
นักเรียนที่แสดงว่ามีทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการแล้ว ไว้ว่า จะต้องสามารถก าหนด
ความหมายและขอบเขตของค าหรือตัวแปรต่าง ๆ ให้สังเกตและวัดได้ ดังแสดงในตารางที่ 4.2 

 

ตาราง 4.2 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและไม่ใช่นิยามเชิงปฏิบัติการ 

เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ ไม่เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ 

ความดัน หมายถึง แรงที่กระท าต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่ที่
รองรับในแนวตั้งฉาก 

ความดันหมายถึง พลังงานที่ใช้ในการกด 

ออกซิเจนเป็นก๊าซที่ช่วยให้ไฟติด โดยที่เมื่อน าก้านธูปที่คุ
แดงอยู่แหย่ลงไปในก๊าซนั้นแล้ว ก้านธูปจะลุกเป็นเปลวไฟ
ขึ้นมา 

ออกซิเจนเป็นธาตุชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในรูปของ
ก๊าซ แต่ละโมเลกุลประกอบด้วยสอง
อะตอม มีเลขอะตอม 8 และเลขมวล 16 

คาลอรีเป็นหน่วยวัดความร้อน โดยที่พลังงานความร้อน 1 

คาลอรี มีค่าเท่ากับความร้อนที่ใช้ไปในการท าให้น้ า 1 

กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส 

คาลอรีเป็นหน่วยที่ใช้วัดพลังงานความร้อน
ที่ไหลเข้าหรือไหลออกจากวัตถุ 

ไก่สมบูรณ์คือไก่ท่ีมีน้ าหนักมาก ไก่สมบูรณ์คือไก่ท่ีอ้วนมาก 

น้ าสะอาดคือน้ าที่ต้มแล้ว และไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส น้ าสะอาดคือน้ าที่ปราศจากเชื้อโรค 

(ที่มา บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542: 165) 

 

การก าหนดความหมายและขอบเขตของค าต่าง ๆ ที่ใช้ในสมมติฐานการทดลอง ให้
เข้าใจความหมายตรงกันและสามารถสังเกตได้หรือวัดได้ วิธีการพัฒนาทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการให้แก่นักเรียนท าได้ดังนี้ (พัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา, 2537 อ้างถึงในบัญญัติ ช านาญกิจ, 
2542: 165) 

1. ฝึกให้ก าหนดความหมายและขอบเขตของค าหรือตัวแปรต่าง ๆ ให้สังเกตและวัดได 

2. ฝึกให้ก าหนดวิธีการปฏิบัติการทดลองที่มีความรัดกุม ชัดเจน จนสามารถสื่อ
ความหมายในทางปฏิบัติได้ตรงกัน 
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ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร  
 

ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ อนันต์ จันทร์กวี (ม.ป.ป) ได้ยกตัวอย่างเพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการการควบคุมตัวแปรว่า “เราคงเคยได้ยินแม่ค้าขยายขนมบ่นว่า ขนมที่ท าวันนี้ไม่ดีเลย ทั้งท่ีท า
เหมือนกับที่เคยท าทุกอย่าง ค ากล่าวนี้มีเหตุผลที่จะท าให้สงสัยว่า อาจมีบางสิ่งบางอย่างในการท า
ขนมท่ีแตกต่างไปจากคราวที่แล้วเกิดข้ึนโดยแม่ค้าขนมไม่รู้หรือไม่ได้สังเกต อาจเป็นไปได้ที่ส่วนผสม
ของขนมเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ไข่ กะทิ น้ าตาล หรืออาจเป็นไปได้ที่ระยะเวลาในการตีไข่ไม่เท่ากับ
ครั้งที่แล้ว ไข่ที่ใช้ท าขนมไม่สด เวลาที่ใช้ในการอบขนมไม่เท่าครั้งก่อน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็น
องค์ประกอบที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าขนม และจะส่งผลต่อคุณภาพของขนม เราเรียก
องค์ประกอบเหล่านี้ว่า ตัวแปรอิสระซ่ึงเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ซึ่งในท่ีนี้ คือ คุณภาพ
ของขนมนั่นเอง” 

 

1. ความหมาย 

ได้มนีักวิชาการให้นิยามหรือความหมายของตัวแปรไว้ดังนี้ 
ตัวแปร คือ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากเดิมเม่ืออยู่ในสถานการณ์ใด

สถานการณ์หนึ่ง ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการทดลองในทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุม โดยตัวแปรอิสระ คือ สิ่งที่เป็น
สาเหตุที่ท าให้เกิดผลต่าง ๆ หรือสิ่งที่ต้องการทดลองดูว่าเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ 
ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอิสระ เมื่อตัวแปรอิสระหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุเปลี่ยนไป 
ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะเปลี่ยนตามไปด้วย ส่วนตัวแปรที่ต้องควบคุม คือ สิ่งอ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือจากตัวแปรอิสระที่จะต้องจัดให้คงที่ เพื่อจะไม่ท าให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนไป    
(วรรณทิพา รอดแรงค้า และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2532:  108) 

การก าหนดตัวแปร หมายถึง การชี้บ่งตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้อง
ควบคุมในสมมติฐานหนึ่ง ๆ ส่วนการควบคุมตัวแปร หมายถึง การควบคุมสิ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก  
ตัวแปรอิสระท่ีจะท าให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนถ้าหากว่าไม่ควบคุมให้เหมือน ๆ กัน         
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2524: 72) 
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การก าหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง การชี้บ่งตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และ      
ตัวแปรที่ต้องควบคุมในการตั้งสมมติฐานหนึ่ง ๆ (วรรณทิพา รอดแรงค้า และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 
2532: VII) 

1. ตัวอิสระหรือตัวแปรต้นซึ่งเป็นตัวแปรเหตุ เป็นตัวแปรที่เราก าหนดขึ้นหรือใส่ลง
ไปเพื่อดูผลของมัน บางครั้งจึงเรียกว่าตัวแปรจัดกระท า ตัวแปรอิสระจะต้องก าหนดให้ชัดเจน โดย
พิจารณาจากปัญหาหรือสมมติฐานว่า สิ่งที่เรากระท าหรือใส่ลงไปคืออะไร  

2. ตัวแปรตาม ซึ่งเป็นตัวแปรที่ถูกควบคุมโดยตัวแปรอิสระ ไม่มีความเป็นอิสระใน
ตัวมันเอง ต้องแปรเปลี่ยนไปตามตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตหรือวัดได้ 

3. ตัวแปรที่ต้องควบคุม ซึ่งเป็นตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการค้นคว้าหรือทดลองแต่ไม่ได้
สนใจศึกษาตัวแปรเหล่านี้ จึงต้องควบคุมตัวแปรเหล่านี้ให้มีค่าคงที่หรือเหมือน ๆ กัน  

ทบวงมหาวิทยาลัย (2525 : 79) แบ่งประเภทของตัวแปรออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น คือ ตัวแปรที่เป็นตัวต้นเหตุ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ

ผลที่ต้องการศึกษาหรือเป็นตัวแปรตาม 

 2. ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่ขึ้นกับตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรอิสระมี
ค่าเปลี่ยนไป ตัวแปรตามก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย 

3. ตัวแปรควบคุม คือตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ ที่เรายังไม่สนใจที่จะศึกษาซึ่งอาจจะมีผลต่อ
ตัวแปรตามในขณะนั้น จึงจ าเป็นต้องควบคุมให้คงท่ีไว้ชั่วคราวก่อน ทั้งนี้เพราะต้องการศึกษาอิทธิพล
ของตัวแปรอิสระเพียงชนิดเดียวเท่านั้น 

สรุป การก าหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง การชี้บ่งตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรที่ต้องควบคุมในสมมติฐานหนึ่ง รวมถึงการควบคุมปัจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรอิสระ ที่
จะท าให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนถ้าหากว่าไม่ควบคุมให้เหมือน ๆ กัน 

 

2. กระบวนการการควบคุมตัวแปร 
การก าหนดตัวแปรมีความสัมพันธ์กับการตั้งสมมติฐาน การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

และการทดลอง ในสมมติฐานนั้นจะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะต้องทราบว่าตัวแปร
ที่ต้องการศึกษาคืออะไร ถ้าไม่อาจระบุตัวแปรในสมมติฐานได้ถูกต้องก็จะท าให้การค้นหาความรู้นั้น
เกิดความคลาดเคลื่อนได้ นอกจากนี้การทดลองทางวิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นต้องควบคุมตัวแปร 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแปรที่เราไม่ต้องการศึกษาแต่มีผลต่อผลการทดลอง ถ้าไม่มีการควบคุมตัวแปร
แล้วจะท าให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนไปจนไม่สามารถสรุปผลการศึกษาได้  

สุวัฒก์ นิยมค้า (2517: 53 – 54) กล่าวว่า ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ถ้าเราสามารถหาตัวแปรได้ หาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหลายได้ ก็สามารถควบคุมปรากฏการณ์
หรือสร้างปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้ ฉะนั้นการค้นหาตัวแปร การควบคุมตัวแปร จึงเป็นเรื่องส าคัญที่
จะต้องรู้ 

ในการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละครั้งนั้น แม้ในปรากฏการณ์เดียวกัน
การชี้บ่งว่าอะไรเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม อาจไม่คงทีเ่สมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาค้นคว้า ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 4.3 และตัวอย่างที่ 1 2 และ 3 (ปรีชา วงศช์ูศิริ, ม.ป.ป.

อ้างถึงใน บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542) 
 

ตารางท่ี 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสมมติฐานกับตัวแปร  

 ปัญหาและหรือสมมติฐาน ตัวแปร 

“อัตราเร็วในการตกของ
วัตถุในของเหลวขึ้นอยู่กับ

มวลของวัตถุ” 

ตัวแปรต้น คือ มวลของวัตถุต่างชนิดกัน 

ตัวแปรตาม คือ ขนาดและรูปร่างของขวดแก้ว 

ตัวแปรควบคุม คือ ขนาดและรูปร่างของขวดแก้ว ขนาดและรูปร่าง
ของก้อนวัตถุ ชนิดของของเหลวที่บรรจุในขวด ระดับของเหลวในขวด 

“อัตราเร็วในการตกของ
วัตถุในของเหลวขึ้นอยู่กับ
ความหนืดของของเหลว” 

ตัวแปรต้น คือ ความหนืดของของเหลว 

ตัวแปรตาม คือ ขนาดและรูปร่างของขวดแก้ว 

ตัวแปรควบคุม คือ ขนาดและรูปร่างของขวดแก้ว ขนาดและรูปร่าง
ของก้อนวัตถุ ชนิดของของเหลวที่บรรจุในขวด ระดับของเหลวในขวด 
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ตัวอย่างที่ 1 ในการศึกษาการทดลองวัดความเร็วที่วัตถุรูปทรงกระบอกกลิ้งลงมาตามพ้ืน
เอียงดังรูป  

 
 

จาก มีข้ันตอนการทดลองดังนี้ 
1. จัดพื้นเอียงซึ่งมีความยาวของพ้ืนเอียง 1 เมตร ให้ท ามุม 30 องศา กับแนวระดับ 

2.  ปล่อยเหล็กทรงกระบอกที่มีความยาว 10 ซม. รัศมี 2ซม. ที่ต าแหน่งหนึ่ง จับเวลา
การกลิ้งของเหล็ก 

3. ท าการทดลองท านองเดียวกัน โดยใช้เหล็กที่มีความยาว 10 ซ.ม. รัศมี 1ซ.ม. และ 
1.5 ซ.ม. ตามล าดับ โดยปล่อยให้กลิ้งจากพ้ืนเอียงที่ต าแหน่งเดียวกัน 

 ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการออกแบบการทดลองนี้ ประกอบด้วย 

- ตัวแปรต้น คือ รัศมีของทรงกระบอก 

- ตัวแปรตาม คือ เวลาที่ลูกเหล็กต่างๆ กลิ้งลงพ้ืนเอียง 
- ตัวแปรควบคุม คือ มุมของพ้ืนเอียง  ระยะทางที่วัตถุทรงกระบอกกลิ้ง ความยาว

ของทรงกระบอก ชนิดของวัสดุที่ท าทรงกระบอก 

 

ตัวอย่างที่ 2 ในการศึกษาการเจริญเติบโตของพืช อาจสังเกตพบว่าพืชมีการเจริญเติบโต
แตกต่างกันเมื่อปลูกในดินต่างชนิดกัน  (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ อนันต์ จันทร์กวี, ม.ป.ป) 

- ตัวแปรต้นคือ ชนิดของดิน 

- ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโต 

- ตัวแปรควบคุมคือ ปุ๋ยชนิดเดียวกัน ปริมาณน้ าที่ให้แก่พืชให้เท่ากันและเวลา
เดียวกัน  
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ตัวอย่างที่ 3 ในการศึกษาในการทดลองหนึ่ง มีสมมติฐานว่า “หนูที่กินอาหารไม่มีโปรตีนจะมีอัตรา
การเจริญเติบโตต่างจากหนูที่กินอาหารที่มีโปรตีน” (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ อนันต์ จันทร์กวี, 
ม.ป.ป) 

- ตัวแปรอิสระ คือ โปรตีนในอาหาร 

- ตัวแปรตาม คือ อัตราการเจริญเติบโตของหนู 
- ตัวแปรที่ถูกควบคุม คือ ตัวแปรอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของหนู เช่น  

ปริมาณอาหารที่ให้ เวลาที่ให้อาหาร อายุของหนู ชนิดของหนูที่ใช้ในการทดลอง 
 

ทักษะการทดลอง 
 

การทดลองเป็นกระบวนการที่น ากระบวนการหลาย ๆ อย่างมาผสมกัน นับตั้งแต่การสังเกต 
การตั้งสมมติฐาน การวัด การค านวณ การควบคุมตัวแปร การถ่ายทอดผลงาน การลงความเห็น การ
ตีความหมายข้อมูล เป็นต้น ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้น การทดลองเป็นขั้นตอนที่
นักวิทยาศาสตร์ใช้ส าหรับตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้นว่าจะยอมรับได้หรือไม่เพียงใด การทดลองจึง
เป็นการกระท าอย่างหนึ่งที่ท าให้เราได้ข้อมูลที่มีความเชื่อมั่นได้ ข้อมูลนี้จะน าไปใช้ในการสังเคราะห์
เป็นความรู้วิทยาศาสตร์ต่อไป 

 

1. ความหมาย 

การทดลอง หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการตรวจสอบสมมติฐานโดยการ
ทดลอง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลองตามข้ันตอนที่ออกแบบไว้ 
ตลอดจนการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ในการทดลองจะมีการน าทักษะกระบวนการขั้นพ้ืนฐาน
และข้ันสูงหลาย ๆ ทักษะมาผสมผสานกัน (AAAS., 1970: 163) 

การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหาค าตอบ หรือทดสอบสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ในการทดลองประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ การออกแบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง 
และการบันทึกผลการทดลอง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2524: 73) 

การทดลองเป็นกระบวนการที่รวมเอากระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การออกแบบการ
ทดลอง การเลือกวัสดุอุปกรณ์ และการด าเนินการทดลอง เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งขึ้นว่าเป็นจริง
หรือไม่ ก่อนการทดลองนั้นจะต้องมีปัญหาก่อนแล้วจึงแยกตัวแปรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาว่ามี
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อะไรบ้าง จึงจะเลือกตัวแปรที่เกี่ยวข้องมาตั้งสมมติฐาน แล้วจึงออกแบบการทดลองเพ่ือควบคุม     
ตัวแปร เลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม แล้วด าเนินการทดลอง (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2525: 80) 

สรุป การทดลอง หมายถึง การพิสูจน์เพื่อยืนยันความจริงในสิ่งที่สงสัย หรือในสิ่งที่
อยากจะรู้ค าตอบ หรือเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ การทดลองวิทยาศาสตร์จะประกอบด้วยกิจกรรม
ออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลองและการบันทึกผลการทดลอง 

 

2. ลักษณะของการทดลอง 
สุวัฒก์ นิยมค้า (2531 : 248 - 250) สรุปประเภทของการทดลองออกเป็น 3 ลักษณะ

ดังนี้ 
1. การทดลองแบบวิทยาศาสตร์ (Experiment) เป็นการทดลองท่ียังไม่รู้ค าตอบมาก่อน

ว่า สิ่งที่จะส ารวจค้นหานั้นคืออะไร เป็นอย่างไร และจะค้นหาอย่างไร ทุกอย่างนักเรียนต้องเป็นคนคิด
และด าเนินการด้วยตนเองทั้งหมด ตั้งแต่การตั้งปัญหา คิดวิธีแก้ปัญหา รวบรวมข้อมูล และ
ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

2. การทดลองแบบฝึกฝน (Laboratory exercise) เป็นเพียงการสร้างความคุ้นเคยกับ
การทดลอง และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เท่านั้น ผู้ฝึกเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมตามข้ันตอนและ
วิธีการต่าง ๆ ที่ครูได้ก าหนดและอธิบายไว้แล้ว เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ครูพูดไว้นั้นจริงหรือไม่ นักเรียนได้รู้
ผลที่จะเกิดขึ้น และวิธีการที่จะทดลองมาล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเป็นการทดลองที่ท าตามคู่มือครูเป็นสิ่งที่
โรงเรียนชอบใช้กันมาก เพราะสะดวกต่อการสอน แต่ขัดกับปรัชญาวิทยาศาสตร์ 

3. การทดลองแบบแนะแนวทาง (Guided experiment) เป็นการทดลองที่อยู่ระหว่าง
กลาง สามารถน ามาใช้ในโรงเรียนได้ คือ การออกแบบการทดลองบางส่วนจะมาจากครู และบางส่วน
จะมาจากนักเรียน ส่วนการปฏิบัติการทดลอง นักเรียนจะเป็นผู้ท าการทดลองเองทั้งหมด 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524 : 15) ได้ก าหนดกิจกรรม
การทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การออกแบบทดลอง ซึ่งเป็นการวางแผนการทดลองก่อนลงมือทดลองจริงเพ่ือ
ก าหนดวิธีการทดลอง และอุปกรณ์หรือสารเคมีที่จะต้องใช้ในการทดลอง 

2. การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติจริง 
3. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ซึ่งอาจ

เป็นผลจากการสังเกต การวัด และอ่ืน ๆ 



132 บทที่ 4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

 

  

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
  

ในการออกแบบการทดลองนั้น โจเซฟและคณะ (Joseph and others, 1976 อ้างถึงใน บัญญัติ 
ช านาญกิจ 2542: 181) กล่าวว่ามีสิ่งที่จะต้องค านึงถึงอยู่ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ปัญหาของการทดลองคืออะไร มีจุดประสงค์ในการทดลองอย่างไร 

2. จะท าการทดลองอย่างไรจึงจะได้ค าตอบของปัญหาหรือจุดประสงค์ 
3. จะบันทึกผลการทดลองอย่างไร รวมทั้งวิธีการได้ข้อมูลด้วย 

4. จะลงข้อสรุปอย่างไรจึงจะได้ผลตรงกับปัญหาและจุดประสงค์ 
 

3. กระบวนการทดลอง 
เพ่ือให้มีความเข้าใจในการด าเนินการทดลอง การออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ให้พิจารณาสถานการณ์เกี่ยวกับการศึกษาหาสาเหตุที่ท าให้ไก่ที่
เกษตรกรเลี้ยงไว้เกิดโรคซึ่งน่าจะมาจากการได้รับอาหารที่แตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
แสดงดังภาพประกอบที่ 4.3 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้ฟาร์มเลี้ยงไก่ 2 ฟาร์มที่อยู่ใกล้กัน 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 4.3 เปรียบเทียบไก่ที่เลี้ยงด้วยข้าวขัดสีอย่างเดียวกับไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารหลายชนิด 

(ที่มา ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ พิศาล สร้อยธุหร่ า, ม.ป.ป.) 
 

 จากภาพประกอบที่ 4.3 จากการเลี้ยงไก่ด้วยอาหารที่แตกต่างกัน ปรากฏว่ามีไก่กลุ่มหนึ่งเป็น
โรคซึ่งได้รับข้าวขัดสีอย่างเดียว ส่วนกลุ่มที่ได้รับข้าวเปลือกไม่มีอาการผิดปกติใด สมมติฐาน คือ “ถ้า
ข้าวที่ขัดสีแล้วขาดสารอาหารบางชนิดซึ่งจ าเป็นต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ก็จะท าให้ไก่ทุกตัวที่เลี้ยง
ด้วยข้าวขัดสีเป็นโรค” 
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การออกแบบการทดลอง ได้มีผู้ออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานนี้ โดย
เลี้ยงไก่ 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเลี้ยงด้วยข้าวขัดสี อีกกลุ่มหนึ่งเลี้ยงด้วยข้าวเปลือก แล้วรายงานว่าไก่ท่ีเลี้ยง
ด้วยข้าวขัดสีเป็นโรค ส่วนไก่ที่เลี้ยงด้วยข้าวเปลือกไม่เป็นโรค แต่ถ้าในการออกแบบการทดลอง      
ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4.4 เพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน ว่าไก่ที่เลี้ยงด้วยข้าวขัดสีและเลี้ยงด้วย
ข้าวเปลือก ผลที่เกิดข้ึนอาจไม่สามารถสรุปอย่างชัดเจนว่าเป็นผลมาจากประเภทอาหารที่ให้ 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 4.4 การทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน  
(ที่มา ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ พิศาล สร้อยธุหร่ า, ม.ป.ป.) 

 

การออกแบบการทดลองดังในภาพประกอบที่ 4.4 ท าให้มีข้อสงสัยที่ส าคัญก็คือ นอกจาก
อาหารแล้วไก่ทั้งสองกลุ่มได้รับการเลี้ยงดูอย่างเดียวกันหรือไม่ จึงมีผู้คัดค้านว่าการทดลองควร
ปรับปรุงใหม่ ดังภาพประกอบที ่4.5  

 
 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 4.5 การทดลองแยกเลี้ยงไก่ประเภทเดียวกันทุกประการในบริเวณ
ต่างกัน (ที่มา ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ พิศาล สร้อยธุหร่ า, ม.ป.ป.) 
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อย่างไรก็ตามการทดลองตามภาพประกอบที่ 4.5 ยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแยกเลี้ยงอยู่
เนื่องจากยังมีตัวแปรที่ไม่ได้รับการควบคุมคือบริเวณท่ีเลี้ยง การทดลองจึงต้องปรับปรุงใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง ดังในภาพประกอบที่ 4.6  

 

 
 

ภาพประกอบที่ 4.6 การทดลองเลี้ยงไก่ท่ีสมบูรณ์ 2 กลุ่มในบริเวณเดียวกัน แต่มีลวดตาข่ายก้ันกลุ่ม
หนึ่งให้กินข้าวเปลือก อีกกลุ่มหนึ่งให้กินข้าวขัดสี 

(ที่มา ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ พิศาล สร้อยธุหร่ า, ม.ป.ป.) 
 

จากการออกแบบการทดลองที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าตัวแปรอื่น ๆ ได้รับการควบคุมไว้
ทั้งหมดเหลือแต่ตัวแปรที่ต้องการศึกษาที่ต่างกันคือ ข้าวขัดสีกับข้างเปลือก ดังนั้นผลที่อาจจะเกิดขึ้น
เป็นที่คาดคะเนได้ว่า ไกก่ลุ่มหนึ่งเป็นโรคทั้งหมด อีกกลุ่มหนึ่งไม่มีไก่ที่เป็นโรคเลย ซึ่งผลการทดลองที่
อาจเป็นไปได้นี้ชี้บ่งถึงความหมายที่ชัดเจนว่าสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ แตถ่้าไก่ทุกตัวเป็นโรค 

หรือไม่มีไก่เป็นโรคเลย สมมติฐานที่ว่าอาหารเป็นต้นเหตุก็จะต้องตัดทิ้งไป จะต้องตั้งสมมติฐานขึ้นใหม่ 
และด าเนินการตรวจสอบ (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ พิศาล สร้อยธุหร่ า, ม.ป.ป.) 

ถ้าต้องการศึกษาว่า ชนิดของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกุหลาบหรือไม่ การ
ออกแบบการทดลองควรสอดคล้องกับค าตอบที่คาดคะเน ถ้าตั้งสมมติฐานว่า ชนิดของดินมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของต้นกุหลาบ การออกแบบการทดลองควรมี ดินร่วน ดินทราย และดินเหนียว จากนั้น
น าต้นกุหลาบพันธุ์และอายุไม่แตกต่างกันมาปลูกลงในกระถางที่มีขนาดเท่ากันทั้ง 3 กลุ่ม มีสิ่งที่
ต่างกัน คือ “ชนิดของดิน” ส่วนชนิดของปุ๋ยและปริมาณของน้ าที่รดแต่ละวันนั้นเหมือนกันทุกกระถาง 
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โดยการกระท าเช่นนี้ ถ้าปลูกต้นกุหลาบนาน 3 สัปดาห์ ถ้าต้นกุหลาบในกระถางใดเจริญเติบโตได้
ดีกว่า ก็สามารถสรุปได้ว่าเป็นเพราะชนิดของดินที่มีผลต่อการเจริญของต้นกุหลาบ ส่วนชนิดของปุ๋ย
และปริมาณของน้ าที่รดต่อวัน เนื่องจากควบคุมให้เหมือนกันทุกกระถาง จึงไม่เป็นสาเหตุในกรณีนี้ 
(ปรีชา วงศ์ชูศิริ, ม.ป.ป. ) 

 

ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
 

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป เป็นกระบวนการขั้นสุดยอดหรือขั้นสุดท้ายของ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ การทดลองใด ๆ แม้ว่าจะออกแบบการทดลอง ท าการทดลองอย่างรัดกุม 
ได้ข้อมูลจากการทดลองอย่างละเอียด แต่ถ้าขาดกระบวนการขั้นนี้ก็จะไม่สามารถสรุปผลการทดลอง 
เพ่ือตอบรับหรือตอบปฏิเสธสมมติฐานได้ เพราะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป เป็นการมอง
ข้อมูลในทุกแง่ทุกมุม การพิจารณาถึงความหนักแน่นของหลักฐานที่สนับสนุนหรือขัดแย้ง การดึงเอา
ประสบการณ์ ความรู้ และหลักการคิดหาเหตุผลมาเป็นเครื่องมือในการตีความหมายแล้วจึงน ามาลง
เป็นข้อสรุปต่อไป ดังนั้นในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้น ถ้าขาดการตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุปแล้ว ก็ไม่อาจจะได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์ 
 

1. ความหมาย 

การตีความหมายข้อมูล เป็นการแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติ
ของข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งการตีความหมายข้อมูลในบางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ทักษะการ
สังเกต ทักษะการค านวณ เป็นต้น ส่วนการลงข้อสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทั้งหมด (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2524: 20) 

การตีความหมายข้อมูล เป็นการพิจารณาข้อมูลทุกแง่มุมแล้วใส่ความคิดเห็นของเราลง
ไปว่าข้อมูลนี้ให้ความหมายอะไรบ้าง เช่นเดียวกับเรานั่งดูโทรทัศน์ เมื่อเห็นภาพเราสามารถบอกได้ว่า
อะไรเป็นอะไร เหตุการณ์ร้ายแรงหรือว่าธรรมดา การตีความหมายจากข้อมูลเป็นการผสมผสาน 
หลาย ๆ กระบวนการอาจมีทั้งการลงความเห็น การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน (สุวัฒก์ นิยมค้า, 
2517: 55) 
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การตีความหมายข้อมูล หมายถึง การน าข้อมูลที่จัดกระท าแล้วในรูปของสัญลักษณ์ 
ตาราง รูปภาพ หรือกราฟ ฯลฯ เปลี่ยนเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนที่สื่อความหมายกับคนทั่ว ๆ ไป
ได้โดยเป็นที่เข้าใจตรงกัน (พิศาล สร้อยธุหร่ า, 2539: 211) 

สรุป การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป หมายถึง การแปลความหมาย หรือบรรยาย
ลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่แล้วสรุป เป็นหลักการโดยอาศัยความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งบางครั้ง
ต้องใช้ทักษะการสังเกต หรือการค านวณช่วยในการลงข้อสรุป 

 

2. กระบวนการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

แนวคิดในการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปนั้น มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
พิศาล สร้อยธุหร่ า (2539: 211-226) แบ่งวิธีการในการตีความหมายเป็น 5 ลักษณะ 

ดังนี้  
1. การตีความหมายข้อมูลจากกราฟ 

2. การตีความหมายข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

3. การตีความหมายข้อมูลจากแผนภาพหรือรูปภาพ 

4. การตีความหมายข้อมูลจากกราฟเส้นตรง 

5. การตีความหมายข้อมูลจากกราฟสามมิติ 
ปรีชา วงศ์ชูศิริ (ม.ป.ป.) กล่าวว่าในการตีความหมายข้อมูลนั้น ข้อมูลต่าง ๆ อาจเป็น

ข้อมูลที่ได้จากสังเกต การวัดหรือการทดลอง หรือเป็นข้อมูลที่ได้จัดกระท าและอยู่ในรูปแบบที่ใช้การ
สื่อความหมายแล้ว จะเห็นว่าทั้งสองกรณีนี้มีความแตกต่างกัน 3 ประการ ดังนี้  

1.  สิ่งที่น ามาตีความหมายนั้นไม่เหมือนกัน ในกรณีแรก สิ่งที่น ามาตีความหมายคือ 
ลักษณะหรือสมบัติบางประการของวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่สังเกตได้ ส่วนในกรณีหลัง สิ่งที่น ามา
ตีความหมายคือ ข้อมูลซึ่งอาจเป็นข้อมูลสัญลักษณ์หรือผสมกัน ที่อยู่ในรูปแบบที่ใช้สื่อความหมาย 

2. จุดมุ่งหมายของการตีความหมายไม่เหมือนกัน ในกรณีแรกเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
จากการสังเกตวัตถุหรือปรากฏการณ์ แต่ในกรณีหลังเพ่ือน าไปสู่การสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูล 

3. เป็นขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต่างกัน ในกรณีแรกเป็นขั้นตอน
ของกระบวนการสังเกต ส่วนในกรณีหลังเป็นขั้นตอนของกระบวนการลงข้อสรุป ดังนั้นการ
ตีความหมายข้อมูลที่กล่าวถึงในตอนนี้ จึงหมายถึงการตีความข้อมูลที่ได้จัดกระท าและอยู่ในรูปแบบที่
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ใช้ในการสื่อความหมายแล้ว ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าไปสู่การลงข้อสรุปความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา 

วรรณทิพา รอดแรงค้า และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2532: 154) กล่าวว่าการตีความหมาย
ข้อมูลเป็นการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ ส่วนการลงข้อสรุปเป็นการบอก
ความสัมพันธ์ของข้อมูล เช่น การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบนกราฟ ถ้ากราฟเป็นเส้นตรงก็
อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวแปรตามขณะที่ตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลง หรือถ้ากราฟเป็นเส้นโค้งก็ให้
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรก่อนที่กราฟเส้นโค้งจะเปลี่ยนทิศทาง และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรหลังจากท่ีกราฟเส้นโค้งเปลี่ยนทิศทางแล้ว 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2530 อ้างถึงในบัญญัติ ช านาญกิจ, 
2542: 191) ได้กล่าวถึงวิธีการลงข้อสรุปว่าจ าแนกได้เป็น 2 วิธี ดังนี ้

1. การลงข้อสรุปโดยวิธีอุปมาน เป็นการพิจารณาข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงย่อยว่ามี
ความสัมพันธ์หรือมีแนวโน้มไปทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าขัดแย้งกันก็สรุปเป็นหลักการทั่วไปไม่ได้ เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองใส่เนื้อสัตว์ไว้ในขวดโหลเปิดฝา ดังนี้ 

- ขวดที่ 1 เนื้อวัว (เน่า) แมลงวันมาเกาะ มีตัวหนอนเกิดข้ึน 

- ขวดที่ 2 เนื้อปลา (เน่า) แมลงวันมาเกาะ มีตัวหนอนเกิดขึ้น 

- ขวดที่ 3 เนื้อหมู (เน่า) แมลงวันมาเกาะ มีตัวหนอนเกิดขึ้น 

ข้อมูลนี้ให้ข้อเท็จจริงย่อย ดังนี้ 
- แมลงวันมาเกาะที่เนื้อวัว (เน่า) มีตัวหนอนเกิดขึ้น 

- แมลงวันมาเกาะที่เนื้อปลา (เน่า) มีตัวหนอนเกิดขึ้น 

- แมลงวันมาเกาะที่เนื้อหมู (เน่า) มีตัวหนอนเกิดขึ้น 

ข้อสรุปคือ มีตัวหนอนเกิดข้ึนที่ก้อนเนื้อเน่ามีแมลงวันมาเกาะ 

 

ข้อสรุปดังกล่าว เป็นเพียงการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวหนอน แมลงวัน และ   
ก้อนเนื้อเท่านั้น ยังไม่แน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเกิดหนอน ต่อมาสังเกตเห็นว่าก้อนเนื้อเน่านั้น
เกิดจากไข่ของแมลงวัน จึงสรุปเป็นหลักการได้ว่า “ตัวหนอนที่เกิดขึ้นที่ก้อนเนื้อเน่าเกิดจากไข่ของ
แมลงวัน” 
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หลักการที่ได้นี้ยังเป็นข้อสรุปที่แคบ สามารถอุปมานเป็นหลักการในระดับกว้างดังนี้ 
- ตัวหนอนเกิดข้ึนจากไข่แมลงวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิต 

- ปลาตัวเล็ก ๆ เกิดข้ึนจากไข่ปลา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิต 

ข้อมูลนี้ให้ข้อเท็จจริงย่อย ดังนี้ 
ตัวหนอน ปลา ต่างก็เป็นสิ่งที่มีชีวิต สรุปเป็นหลักการทั่วไปได้ว่า “สิ่งท่ีมีชีวิต ย่อม
เกิดจากสิ่งท่ีมีชีวิตด้วยกัน” 

การสรุปเป็นหลักการทั่วไปโดยวิธีอุปมานนี้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ความรู้ที่เกิดจากการ
อุปมานนี้พึงระวังว่า ข้อเท็จจริงย่อยนั้นเป็นความจริงที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าไม่จริงแล้ว ข้อสรุป
ที่ได้แม้จะสมเหตุสมผลก็จะไม่จริงไปด้วย และถ้ากลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการสรุปมีไม่มากพอ และ
อยากให้น่าเชื่อถือได้มากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างจะต้องขยายวงออกไปให้มีจ านวนมากพอ 

2. การลงข้อสรุปโดยวิธีการอนุมาน เป็นการพิจารณาข้อเท็จจริงย่อย โดยอาศัยหลักการ
ทั่วไปเป็นหลักอ้างอิง และในการพิจารณาข้อเท็จจริงย่อย ต้องดูว่าข้อเท็จจริงย่อยนั้นมีอะไรสอดคล้อง
กับหลักการทั่วไปบ้าง ถ้าสอดคล้องมันจะต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของหลักการทั่วไป 
ดังนั้นการสรุปโดยวิธีอนุมานเป็นการสรุปแบบพาดพิง เช่น 

- สิ่งที่มีชีวิต ต้องเกิดมาจากสิ่งที่มีชีวิต (หลักการทั่วไป) 

- มดแดงเป็นสิ่งที่มีชีวิต (ข้อ เท็จจริงปลีกย่อย) 

- ดังนั้นข้อสรุป คือ มดแดงต้องเกิดมาจากสิ่งที่มีชีวิต 

การลงข้อสรุปโดยวิธีอนุมานนี้ ข้อสรุปที่ได้จะถูกต้องแน่นอน เพราะเป็นข้อสรุปที่อยู่ภายใต้
หลักการทั่วไปที่ยอมรับแล้ว 

การตีความหมายข้อมูล มีข้อมูลชุดหนึ่งได้จากการวัดความสูงของพืชชนิดหนึ่งทุก ๆ 
สัปดาห์ เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ได้ดังในภาพประกอบที่ 4.8 ซ่ึงจากภาพประกอบที่ 4.8  
สามารถบรรยายได้ว่า “พืชนี้เริ่มงอกเม่ือประมาณวันที่ 5 หลังจากเริ่มปลูก ต่อจากนั้นก็เจริญเติบโต
ขึ้นทุกวัน จนกระทั่งถึงสัปดาห์ที่ 6 พืชต้นนี้สูงประมาณ 44 เซนติเมตร แต่ความจริงแล้วข้อมูลจาก
กราฟให้รายละเอียดมากกว่าที่กล่าวมา ซึ่งอาจจะบรรยายให้ละเอียดขึ้นเป็น พืชนี้เริ่มงอกหลังจากที่
เพาะเมล็ดไปแล้ว 5 วัน และเม่ือมีอายุ 1 สัปดาห์ สูงประมาณ 1.3 เซนติเมตร อายุ 2 สปัดาห์       
สูง 4.9 เซนติเมตร อายุ 3 สัปดาห์ สูง 11.0 เซนติเมตร พออายุ 6 สัปดาห์ สูง 44.0 เซนติเมตร หรือ
อาจจะบรรยายเป็น เมื่ออายุได้ 1 สัปดาห์ พืชนี้สูงประมาณ 1.3 เซนติเมตร สัปดาห์ที่ 2 พืชสูงกว่าใน
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สัปดาห์แรกประมาณ 3.6 เซนติเมตร สัปดาห์ที่ 3 พืชสูงกว่าเมื่ออายุ 2 สัปดาห์ 6.1 เซนติเมตร อายุ
ได้ 6 สัปดาห์ พืชสูงกว่าเมื่ออายุได้ 5 สัปดาห์ 13.0 เซนติเมตร” 

 

 
 

การบรรยายเช่นนี้จะให้ข้อมูลมากขึ้น เรียกว่าการตีความหมายข้อมูล ซึ่งจะน าไปสู่การลง
ข้อสรุป นักวิทยาศาสตร์อาจจะลงข้อสรุปได้ว่า ขณะที่พืชมีอายุ 1 สัปดาห์นั้น เมล็ดเพ่ิงจะงอกและ
เริ่มเติบโตขึ้นเหนือพ้ืนดิน การงอกของเมล็ดต้องใช้อาหารที่สะสมไว้ภายในเป็นปริมาณมาก จึงท าให้
น้ าหนักลดลงกว่าเดิม ครั้นเมื่อเมล็ดงอกและเติบโตขึ้นมาเหนือพ้ืนดินแล้ว จะเริ่มสังเคราะห์แสงท าให้
มีอาหารสะสมในพืชมากขึ้น น้ าหนักจึงเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

ในการทดลองปลูกพืชดังในสถานการณ์ข้างต้นนั้น ผู้ทดลองไม่สามารถถอนพืชมาท าให้แห้ง 
ชั่งน้ าหนัก แล้วน าพืชต้นเดิมไปปลูกต่อเพ่ือหาน้ าหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสัปดาห์ต่อไปได้ จึง
จ าเป็นต้องปลูกพืชด้วยเมล็ดจ านวนมาก และต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมือนกันหมด 
แล้วท าการทดลองเช่นที่กล่าวมา คือถอนต้นพืชในแต่ละสัปดาห์มาทีละชุด ๆ จ านวนเท่า ๆ กัน โดย
ถือว่าข้อมูลที่ได้จากพืชที่ใช้ศึกษาค่าความสูงและน้ าหนักในแต่ละระยะนั้น เป็นตัวแทนข้อมูลของพืช
ชนิดนั้นทั้งหมด สมมติว่าได้เพาะเมล็ดพืช 100 เมล็ด แล้วถอนมาสัปดาห์ละ 5 ต้น วัดความสูงของแต่
ละต้นบันทึกไว้ จากนั้นน าไปอบให้แห้ง ชั่งน้ าหนักรวม 5 ต้น บันทึกไว้ หาค่าเฉลี่ยของความสูงและ
น้ าหนัก ท าเช่นนี้ทุก ๆ สัปดาห์ สมมติว่าได้ข้อมูลดังตารางที่ 4.4 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.8 แสดงกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของพืชกับเวลา 

(ที่มา พิศาล สร้อยธุหร่ า 2539: 212) 
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ตารางที่ 4.4 ความสูงและน้ าหนักเฉลี่ยหลังจากปลูกในช่วงเวลาต่าง ๆ 

ช่วงเวลาหลังจากเริ่มปลูก 
(สัปดาห์) 

ความสูงเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 

น้ าหนักเฉลี่ย 

(กรัม) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

1.3 

4.9 

11.0 

20.0 

31.0 

44.0 

0 

0.5 

1.0 

2.0 

4.0 

8.0 

12.5 

(ที่มา พิศาล สร้อยธุหร่ า, 2539: 78) 
 

จากข้อมูลข้างต้นอาจตีความหมายได้ว่า เมื่อพืชอายุ 1 สัปดาห์ มีความสูงโดยเฉลี่ย         
1.3 เซนติเมตร น้ าหนักเฉลี่ย 0.5 กรัม ในสัปดาห์ที่สองพืชมีความสูงเฉลี่ย 4.9 เซนติเมตร น้ าหนัก
เฉลี่ย 1.0 กรัม มีความสูงเพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์แรก 3.6 เซนติเมตร และมีน้ าหนักเพ่ิมข้ึนจากสัปดาห์
แรก 0.5 กรัม 

 

สรุป  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการประกอบด้วย การตั้งสมมติฐานเป็นการ
คาดคะเนค าตอบล่วงหน้าก่อนท าการพิสูจน์ค าตอบโดยอาศัยการสังเกต ความรู้ และประสบการณ์
เดิมเป็นพ้ืนฐาน ค าตอบนี้ไม่จ าเป็นต้องถูกต้องเสมอไป อาจจะเป็นจริงทั้งหมด การก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ เป็นการก าหนดความหมายและขอบเขตของค าต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมติฐานที่ต้องการทดลอง
ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได้ ทักษะการทดลองและทักษะการก าหนดตัวแปร เป็น
ทักษะที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากในการออกแบบการทดลองจะต้องมีการระบุตัวแปรที่ชัดเจนเพื่อให้
สามารถออกแบบการทดลองได้สอดคล้องตัวแปรที่ต้องการศึกษา และทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป เป็นความสามารถในการการแปลความหมาย หรือบรรยายลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่
แล้วสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา  
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แบบฝึกหัดประจ าบท 

 

 
 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาเลือกข้อมูลต่อไปนี้ในการออกแบบการทดลองเพ่ือหาค าตอบของสิ่งที่สังเกตจาก
ปัญหาที่พบต่อไปนี้ โดยน าเสนอวิธีด าเนินการตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์     
 

ข้อมูลจาการสังเกต 1: เมล็ดมะละกองอกในบริเวณท่ีใช้ล้างจานและซักผ้ามากกว่าที่อ่ืน ๆ 

ข้อมูลจาการสังเกต 2: ปลาที่เลี้ยงไว้ในตู้จะเริ่มเคลื่อนที่ช้าลงและมีบางตัวตายไปในวันที่อากาศเย็น
ลง 
ข้อมูลจาการสังเกต 3 : กุหลาบที่ขึ้นในดินบริเวณท่ีต่างกันมีขนาดดอกต่างกัน 

ข้อมูลจาการสังเกต 4: กลิ่นขี้หมูจะลดลงในบริเวณท่ีมีขี้เลื่อย 

ข้อมูลจาการสังเกต 5: ในวันที่อากาศร้อนตัวหนอนจะเริ่มมีจุดด าบนตัว 

ข้อมูลจาการสังเกต 6: การฟักตัวของไข่ไก่จะฟักมากในวันที่อากาศอุ่นและน้อยเมื่อวันที่อากาศเย็น 

ข้อมูลจาการสังเกต 7: จ านวนผึ้งที่ตอมกุหลาบสีแดง มากกว่า สีเหลือง มากกว่า สีขาว 

ข้อมูลจาการสังเกต 8: ขนาดของใบไม้เลื้อยชนิดหนึ่งที่บริเวณโคนต้นมีขนาดเล็กแต่ที่ระยะสูงข้ึนไป
จะมีขนาดใหญ่ขึ้น 
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แผนบริการการสอนประจ าบทที่ 5 

องค์ประกอบของความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายและยกตัวอย่างเก่ียวกับข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ได้ 
2. บอกความหมายและยกตัวอย่างเก่ียวกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ได้ 
3. บอกความหมายและยกตัวอย่างเก่ียวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
4. บอกความหมายและยกตัวอย่างเก่ียวกับสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ 
5. บอกความหมายและยกตัวอย่างเก่ียวกับกฎทางวิทยาศาสตร์ได้ 
6. บอกความหมายและยกตัวอย่างเก่ียวกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้ 
7. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

เนื้อหาสาระ 
เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

1. ประเภทขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
2. ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ 
3. มโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
4. หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
5. สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ 
6. กฎทางวิทยาศาสตร์ 
7. ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษารับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระด้วย Microsoft Power Point พร้อมตอบ
ค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 
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2. นักศึกษาศึกษาเนื้อหา “องค์ประกอบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์” จากเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

3. นักศึกษาแต่ละกลุ่ม (กลุ่มละ 4-5 คน) ร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับทักษะ
องค์ประกอบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

4. นักศึกษาแต่ละคนจากแต่ละกลุ่มแข่งขันการตอบปัญหาตาม โต๊ะต่าง ๆ ซึ่งแต่ละโต๊ะ
แข่งขันต้องมีสมาชิกมาจากทุกกลุ่ม ๆ ละ 1 คน หลังการแข่งขันตอบปัญหา แต่ละคนให้น าคะแนนที่
สะสมได้กลับไปยังกลุ่มเดิม คะแนนที่แต่ละคนได้รับน ามาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่มนั้น 

5. นักศึกษาแต่ละคนตอบค าถามท้ายบท แล้วน าส่งภายในสัปดาห์ถัดไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “องค์ประกอบของความรู้วิทยาศาสตร์” 

2. การน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 

3. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับองค์ประกอบของความรู้วิทยาศาสตร์ 
4. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของความรู้วิทยาศาสตร์ 

 

การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการรับฟังบรรยายและร่วมกิจกรรม 

2. การตอบค าถาม 

3. ตรวจสอบผลงานการตอบค าถามท้ายบทเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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บทท่ี 5  
องค์ประกอบของความรู้ทางวิทยาศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  ความรู้วิทยาศาสตร์ เกิดจากความพยายามของมนุษย์ที่จะเชื่อมโยงโลกทางกายภาพ 
ชีวภาพ จิตวิทยาและสังคมเข้าไว้ด้วยกัน ความรู้วิทยาศาสตร์นี้จึงได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิดทาง
สังคม ปรัชญา และจิตวิทยาที่มนุษย์มีต่อการศึกษา การใช้และการอธิบายความรู้ที่ได้ค้นพบ บทนี้จะ
น าเสนอประเภทขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่มนุษย์สร้างข้ึนจากการสังเกตและประสบการณ์ที่
ได้รับเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ   

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=science+knowledge&source=images&cd=&cad=rja&docid=DYxh5QUpdRAdUM&tbnid=UbNgPXihcZQ5uM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fastrospeakblog.blogspot.com%2F2012%2F11%2Fwhen-did-science-begin.html&ei=fSMvUangEMqjiAeKmIDgDg&bvm=bv.42965579,d.bmk&psig=AFQjCNF1BVrWvXevb4N3bkGZOy-sb9MNrQ&ust=1362130154419748


146 บทที่ 5 องค์ประกอบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 

  

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
 

ประเภทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 

ความรู้ต่าง ๆ ในธรรมชาติที่มนุษย์น ามาประมวลเป็นความรู้ที่สั่งสมต่อๆ กันมา ล้วน
แล้วแต่ต้องอาศัยประสบการณ์จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ที่มาขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ใน
อดีตส่วนใหญ่ จะมีที่มาและได้จากความสามารถในการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
รอบตัวมนุษย์   ความอยากรู้อยากเห็น ความฉลาด ความคิดและสติปัญญาของมนุษย์ จะท าให้เกิดข้อ
สงสัย  หรือครุ่นคิดท่ีจะตอบค าถามที่เกิดข้ึนในใจเมื่อมีปรากฏการณ์ธรรมชาติใดเกิดข้ึน โดย
นักวิทยาศาสตร์จะมีการหาค าตอบอยู่ประมาณ 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 5.1 คือ 
ขั้นแรกจะตั้งแต่ค าถามที่ตอบได้ง่ายที่สุดคือ มีอะไรเกิดข้ึน?  เกิดข้ึนเมื่อใด?  เกิดขึ้นที่ไหน?  จนถึง
ค าถามที่จะตอบได้ยากที่สุด คือ ปรากฏการณ์นั้น ท าไมจึงเกิดข้ึน และเกิดขึ้นได้อย่างไร? ขั้นสองจะ
เป็นการค้นหาค าตอบ ขั้นสุดท้ายก็จะได้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 

  

      
                                         

              
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 5.1 แบบจ าลองท่ีมาขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 (ที่มา พันธ์ ทองชุมนุม, 2547: 5) 

 

ลักษณะการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการสะสม
ความรู้วิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ  ตั้งแต่ข้อเท็จจริง  มโนมติ  กฎ  หลักการ  สมมติฐาน  ทฤษฎี  การ
ตรวจสอบ   การพยากรณ์ของความรู้ประเภทต่างๆ จะเปน็การสร้างเสริมความเชื่อมั่นในความรู้เดิม และ

  ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ      

(Natural phenomenon)  

ppppphenomenon) 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

(Scientific method) 

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
(Body of scientific knowledge) 

จากการสังเกต
ปรากฏการณต์่าง ๆเกิด
ค าถามว่า มีอะไร
เกิดข้ึน?  เกิดข้ึน
เมื่อใด?  เกิดขึ้นที่
ไหน?   
มีอะไรเกิดขึ้น?   
เกิดขึ้นเมื่อใด?  
เกิดขึ้นที่ไหน
ท าไมถึงเป็นอย่างนั้น

ด าเนินการเสาะแสวงหา
ค าตอบ โดยอาศยั 

- การสังเกต 

- การตั้งสมมติฐาน 

- รวบรวมข้อมลู 

- แปลความหมาย
ข้อมูล 

- สรุป 

เกิดองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร ์

- ข้อเท็จจริง 
- มโนมต ิ

- หลักการ 
- กฎ 

- ทฤษฎี 
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เป็นการตั้งปัญหา สมมติฐาน และความรู้ใหม่ๆ ต่อไป เป็นวัฏจักร  ดังแสดงในภาพ (ภพ  เลาหไพบูลย์, 
2537: 11) จากภาพที่  5.2   

 
ภาพประกอบท่ี  5.2  แสดงโครงสร้างกระบวนการแสวงหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์

(ที่มา  ภพ   เลาหไพบูลย,์ 2537: 11) 
 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นผลผลิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักวิชาการแบ่งประเภทของความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

วุดเบอร์นและโอเปอร์น (Woodburn & Obourn, 1965: 14 อ้างถึงใน สุวัฒก์ นิยมค้า, 
2531: 110) จ าแนกความรู้วิทยาศาสตร์เป็น 3 ประเภท คือ ข้อเท็จจริง กฎ และหลักการ 

พันธ์ ทองชุมนุม (2547: 3) จ าแนกความรู้วิทยาศาสตร์เป็น 5 ประเภท คือ ข้อเท็จจริง  
มโนมติ หลักการ กฎ และทฤษฎี 

คารินและซันต์ (Carin & Sund,1975: 5 อ้างถึงใน สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 110) จ าแนก
ความรู้วิทยาศาสตร์เป็น 6 ประเภท คือ ข้อเท็จจริง มโนมติ ข้อสรุปทั่วไปเชิงหลักการ หลักการ กฎ 
และทฤษฎี   

ปรีชา วงค์ชูศิริ (ม.ป.ป.: 121) จ าแนกความรู้วิทยาศาสตร์เป็น 6 ประเภท คือ ข้อเท็จจริง 
มโนมติ หลักการ สมมติฐาน กฎ และทฤษฎี 
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ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ 
 

ในทางวิทยาศาสตร์ข้อเท็จจริงมีความส าคัญที่สุด เพราะถ้าข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องหรือมีความ
คลาดเคลื่อน การประมวลความรู้ทั้งหมดจะขาดความน่าเชื่อถือ ดังนั้น จึงควรท าความเข้าใจว่า
ข้อเท็จจริงคืออะไร มีความส าคัญอย่างไร 

สแตฟฟอร์ดและคณะ (Stafford et al.,1977: 5 -7 อ้างถึงใน สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 112) 
กล่าวว่า ข้อเท็จจริงเป็นส่วนหนึ่งของข่าวสาร ซึ่งได้มาจากการสังเกตหรือวัด การทดลอง การส ารวจ
และเป็นการบรรยายวัตถุหนึ่งหรือเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดตรงไปตรงมา 

คัสแลนและสโตน (Kuslan & Stone, 1969: 24 อ้างถึงใน สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 110) 

ให้ความหมายว่า ข้อเท็จจริง คือสิ่งที่ได้จากการสังเกตเหตุการณ์อันหนึ่ง เป็นเพียงแต่ส่วนย่อยของ
ข่าวสารเฉพาะอันหนึ่งเท่านั้น 

พวงทอง มีม่ังคั่ง (2537: 7) กล่าวว่า ข้อเท็จจริง (Fact) เป็นความรู้ที่ได้จากการสังเกต
โดยตรง หรือโดยอ้อม และจะต้องเป็นความจริงเสมอเมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้น แต่การสังเกต
ข้อเท็จจริงอาจผิดพลาดได้ข้อเท็จจริงถือว่าเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของความรู้เป็นอนุภาคที่สามารถ
สังเกตได้ ทดลองได้ เป็นอนุภาคท่ีสังเกตหรือทดลองได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง ข้อเท็จจริงจะไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและจะต้องเหมือนเดิมไม่ว่าจะสังเกตกี่ครั้งก็ตาม ดังนั้นข้อเท็จจริงจะมี
ลักษณะดังนี้  

1. เป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดของความรู้ 
2. ได้มาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. คงความจริง โดยสามารถทดสอบได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง 
4. ข้อเท็จจริงตามล าพังจะไม่มีความหมายทางวิทยาศาสตร์มากนัก จะต้องน า

ข้อเท็จจริงหลาย ๆ อย่างมาประกอบกันจึงจะมีความหมายทางวิทยาศาสตร์ 
สุวัฒน์ นิยมค้า (2539: 15) กล่าวว่าข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
1. เป็นความรู้ที่เกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ โดยตรงหรือใช้

อุปกรณ์ช่วยในการสังเกต และสิ่งที่สังเกตนั้นจะต้องเป็นความจริงเสมอ 

2. ข้อเท็จจริงเป็นชิ้นส่วนของความรู้ที่ย่อยที่สุด เป็นความรู้เรื่องเดียวโดด ๆ ไม่สามารถแยก
ออกได้ 

3. ข้อเท็จจริงเป็นความรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของการแสวงหาความรู้วิทยาศาสตร์
ประเภทอ่ืน ๆ 
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ตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น  
- น้ าไหลจากที่สูงสู่ที่ต า  

- น้ าจะเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ณ บริเวณท่ีระดับน้ าทะเล 

- เกลือมีรสเค็ม 

- สเปคตรัมของแสงอาทิตย์มี 7 สี คือ ม่วง คราม น้ าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง (ใช้
อุปกรณ์ช่วย) 

- น้ าแข็งลอยน้ าได้  
- เงาจะเกิดด้านหลังวัตถุที่มาก้ันทางเดินของแสง  
- ตั๊กแตนจะเปลี่ยนสีไปตามสีของสิ่งแวดล้อม  

- น้ าแข็งจะจมในแอลกอฮอล์ 
 

ความคิดรวบยอดหรือมโนมติทางวิทยาศาสตร ์
 

มโนมต ิมาจากภาษาอังกฤษค าว่า “Concept” มีค าแปลเป็นภาษาไทยที่ใช้กันหลายค า 
เช่น ความคิดรวบยอด สังกัป มโนทัศน์ หรือ มโนภาพ มีผู้ให้ความหมายของมโนมติ ไว้ดังนี้ 

แอนเดอร์สันและฟอสต์ (Anderson & Faust, 1973: 342 อ้างถึงใน สุวัฒก์ นิยมค้า, 
2531: 117) กล่าวว่า มโนมติเป็นเซตของวัตถุหรือเหตุการณ์ซึ่งมีคุณลักษณะบางอย่างร่วมกัน ที่
สามารถใช้คุณสมบัติร่วมกันเหล่านั้นเป็นเกณฑ์ในการแยกมันออกจากเซตอ่ืนได้ 

ทบวงมหาวิทยาลัย (2525 : 28-30) ได้ให้ความหมายของมโนมติว่าเป็นความคิด       
ความเข้าใจที่สรุปเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันเกิดจากการสังเกต หรือการได้รับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้นหลาย ๆ แบบ แล้วใช้คุณลักษณะของสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้นมา
ประมวลเข้าด้วยกันให้เป็นข้อสรุป หรือค าจ ากัดความของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์มีทั้ง
ระดับท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน มโนทัศน์หนึ่ง ๆ อาจเกิดมาจากการ
น าเอามโนทัศน์หลาย ๆ อย่างมาสัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะมี
ลักษณะเป็นสากล เป็นมโนทัศน์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจบทเรียนและมีความรู้ในระดับสูง
ชัดเจนดีขึ้น  

ปรีชา วงศ์ชูศิริ (ม.ป.ป.: 140) กล่าวว่า มโนมติ หมายถึง ความเข้าใจที่จะสรุปรวมลักษณะ
ที่ส าคัญ ๆ ของวัตถุหรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละคนอาจจะมีมโนทัศน์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และวุฒิภาวะของบุคคลนั้น ๆ  
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มโนมติทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่งที่เกิดจากความคิดโดย
สรุปของบุคคลที่มีต่อวัตถุหรือปรากฏการณ์ เป็นผลจากการพิจารณาจัดระบบข้อเท็จจริงและการ
สังเกตสิ่งที่เกี่ยวข้องจนท าให้เกิดความเข้าใจหรือความคิดโดยสรุปเกี่ยวกับสิ่งนั้น มโนมติจึงไม่ใช่
ข้อเท็จจริงและไม่ใช่ทฤษฎี มโนมติ แต่ละมโนมติ จะมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน อีกท้ังอาจจะแบ่ง
ประเภทของมโนทัศน์ออกตามลักษณะเฉพาะนั้น ๆ ได้ ดังแนวคิดต่อไปนี้ 

บรูเนอร์ กูดนาว และ ออสติน (Bruner, Goodnow, and Austin, 1956 อ้างถึงใน 
บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542: 20) กล่าวถึงมโนทัศน์ว่า มโนทัศน์มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ชื่อ (Name) จะบอกเกี่ยวกับการเรียกชื่อสิ่งต่าง ๆ ที่ท าให้เข้าใจได้ตรงกันหรือจ าได้
ว่าเคยรู้จักมาแล้ว เช่น แก้วน้ า ไฟฟ้า แมลงวัน เมฆ รุ้งกินน้ า เป็นต้น 

2. ค านิยาม (Definition) จะช่วยบอกความสัมพันธ์ของลักษณะที่จ าเป็นที่รวมกันเป็น
มโนทัศน์นั้น ๆ เช่น “สสารเป็นสิ่งที่มีน้ าหนัก และต้องการที่อยู่” “เส้นเลือดเป็นโครงสร้างที่น า
เลือดออกจากหัวใจหรือเข้าสู่หัวใจ” 

1. คุณลักษณะ (Attribute) จะบอกลักษณะที่แตกต่างกันของสิ่งของหรือเหตุการณ์ เช่น 
ของแข็งและของเหลว คนและสัตว์ 

2. คุณค่า (Values)จะบอกความเปลี่ยนแปลงลักษณะที่เป็นคุณค่าทางปริมาณและ
คุณภาพ 

3. ตัวอย่าง (Examples) ใช้เพื่อประกอบความเข้าใจทั้งตัวอย่างที่ใช่และไม่ใช่มโนทัศน์
นั้น ๆ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ได้แก่ คน สุนัข แมว เป็นต้น 

มโนมติของแต่ละบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นๆ มโนมติเกิดจากการน า
ข้อเท็จจริงมาศึกษาหรือเปรียบเทียบความแตกต่าง สรุปรวมลักษณะที่ส าคัญ มองเห็นความสัมพันธ์
ของสิ่งนั้นๆ สร้างเป็นความคิดหลักในรูปที่แสดงถึงความคิด ความเข้าใจ ท าให้น าไปใช้ในการบรรยาย 

อธิบาย หรือพยากรณ์เหตุการณ์ วัตถุ  และปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงแต่ละคนอาจมีนโนมติต่อสิง่ใด
สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์  ความรู้เดิม  วัยวุฒ ิ และ เหตุผลของบุคคลนั้นๆ โดย
ที่ ปรีชา วงศ์ชูศิริ (ม.ป.ป.: 140 - 143) แบ่งมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. มโนทัศน์เกี่ยวกับการแบ่งประเภท (Classificational concepts) เป็นมโนทัศน์ที่
เป็นค าอธิบายหรือชี้แจงคุณสมบัติ บอกคุณสมบัติรวม โดยน าไปใช้ในการบรรยายวัตถุหรือ
ปรากฏการณน์ั้น ตัวอย่าง เช่น 

- สสารคือสิ่งที่มีมวลและต้องการที่อยู่ 
- แมลงคือสัตว์ที่มี 6 ขา และล าตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 



บทที่ 5 องค์ประกอบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 151 

 

  

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
 

- ดอกไม้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ฐานรองดอก กลีบเลี้ยง กลีบดอก      
เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย 

- สัตว์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง 
- ดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงระยิบระยับและมีแสงสว่างในตัวเอง 
- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง มีเลือดอุ่น เลี้ยงลูกด้วยน้ านม มี 

หัวใจสี่ห้อง มีฟันฝังในขากรรไกร 

2. มโนทัศน์ทางทฤษฎี (Theoretical concepts) เป็นมโนทัศน์ที่นักวิทยาศาสตร์
พยายามอธิบายคุณลักษณะของบางสิ่งบางอย่างของสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามีอยู่จริง หรือเป็น
ปรากฏการณ์ที่ไม่อาจสังเกตได้โดยตรงทั้งหมด แต่ปรากฏหลักฐานเป็นเหตุผลสนับสนุนแล้วสร้างเป็น
ความเข้าใจของตนเอง ตัวอย่าง เช่น 

- อะตอมคือหน่วยที่เล็กท่ีสุดของสสาร 

- อะตอมประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเลกตรอน 

- แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

- น้ าดีในล าไส้เล็กช่วยย่อยไขมัน 

- โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์ 
3. มโนทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ (Correlational concepts) เป็นมโนทัศน์ที่กล่าวถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล สามารถจะน าไปใช้ท านายหรือพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 
ตัวอย่าง เช่น 

- แรงคืออ านาจที่ผลักหรือดึงให้วัตถุเคลื่อนที่ 
- ความเร็วคืออัตราส่วนระหว่างระยะทางกับเวลา 

- กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรจะแปรผกผันกับความต้านทาน 

- อาหารให้พลังงานท าให้ร่างกายอบอุ่น 

- ของเหลวเมื่อได้รับความร้อนจะมีปริมาตรเพ่ิมขึ้น 

 

หลักการทางวิทยาศาสตร ์
 

หลักการทางวิทยาศาสตร์ (Principle) หรือ กฎธรรมชาติ (Law) ทั้งสองค านี้มีความหมาย
ใกล้เคียงกันและสามารถใช้แทนกันได้ เพราะต่างก็เป็นข้อสรุปรวมทั่วไปจากข้อเท็จจริงชุดหนึ่ง โดยค า
ว่าหลักการจะเป็นค ากลาง ๆที่ใช้เรียกกฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป แต่ถ้าหลักการใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
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เหตุกับผลที่สามารถเปลี่ยนเป็นสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ได้ หลักการนั้นมักจะเรียกว่า “กฎ” 
(สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 121) 

ฟีชเชอร์ (Fischer, 1975: 47 อ้างถึงใน สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 117) ได้ให้ความหมายของ
หลักการหรือกฎว่า กฎวิทยาศาสตร์เป็นข้อความจริงที่แสดงให้เห็นกฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ 

หลักการเป็นความจริงที่สามารถใช้เป็นหลักในการอ้างอิงได้ หลักการเป็นการน ามโนทัศน์ที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งได้รับการทดสอบว่าเป็นจริงแล้วมาผสมผสานกัน แล้วน าไปใช้อ้างอิงใน
สถานการณ์ต่าง ๆ หลักการต้องเป็นความจริงที่สามารถทดสอบได้ และได้ผลเหมือนเดิม มีความเป็น
ปรนัยและเป็นที่เข้าใจตรงกัน สอดคล้องกับท่ี สุจินต์ วิศวธีรานนท์ (2539: 26) กล่าวว่า หลักการเป็น
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่งที่เกิดจากการน ามโนทัศน์ตั้งแต่สองมโนทัศน์ข้ึนไปมาผสมผสาน
กันและสามารถน าไปใช้เป็นหลักในการอ้างอิงได้ ด้วยเหตุนี้ หลักการจึงต้องเป็นความจริงที่สามารถ
ทดสอบได้และได้ผลเหมือนเดิม มีความเป็นปรนัย และเป็นที่เข้าใจตรงกัน 

หลักการเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากกลุ่มของมโนคติท่ีสังเกตและทดลองซ้ าได้ผล
เหมือนเดิม ทุกคนเข้าใจตรงกัน สามารถน าไปใช้อ้างอิงพยากรณ์ และแก้ปัญหาเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องได้หลักการเกิดจากการน าเกิดจากการน ามโนมติที่สัมพันธ์กันหลาย ๆ 
ข้อเท็จจริงมาผสมผสานกัน หลักการเกิดจากการน าเกิดจากการน ามโนมติที่สัมพันธ์กันหลาย ๆ 
ข้อเท็จจริงมาผสมผสานกัน สามารถน ามาเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ดังภาพประกอบที่ 5.3 

 

 
 

ภาพประกอบที่  5.3  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริง มโนมติ และหลักการ 
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หลักการแตกต่างจากมโนมติตรงที่หลักการใช้เป็นสิ่งที่อ้างอิงได้ มีความเป็นปรนัย และเป็น
ที่เข้าใจตรงกัน ในขณะที่มโนทัศน์เกี่ยวกับสิ่งเดียวกันของทุกคนอาจจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล หลักการเกิดจากการน ามโนทัศน์ที่สัมพันธ์กันหลายมโนทัศน์มา
ผสมผสานกัน ท านองเดียวกันมโนมติก็เกิดจากการน าข้อเท็จจริงที่สัมพันธ์กันหลายข้อเท็จจริงมา
ผสมผสานกัน ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริง มโนทัศน์ และหลักการ  

ตัวอย่างของหลักการทางวิทยาศาสตร์ (สุวัฒก์ นิยมค้า 2517: 21) 

- ของเหลวไม่สามารถท าให้มีปริมาตรเล็กลงได้ 
- สสารเปลี่ยนสถานะเมื่อเปลี่ยนพลังงานที่ได้รับ 

- แสงเมื่อเดินทางผ่านตัวกลางต่างชนิดกันจะเกิดการหักเห 

- ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน ขั้วต่างกันจะดูดกัน 

- คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เป็นสารให้พลังงานแก่สิ่งมีชีวิต 

- เสียงเดินทางในตัวกลางที่เป็นของแข็งได้ดีกว่าในตัวกลางที่เป็นของเหลว 

หลักการ “ของเหลวไม่สามารถท าให้มีปริมาตรเล็กลงได้” ได้มาจากมโนทัศน์ต่อไปนี้ 
- น้ าไม่สามารถท าให้มีปริมาตรเล็กลงได้ 
- น้ ามันไม่สามารถท าให้มีปริมาตรเล็กลงได้ 
- ก๊าซเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว 

หลักการ “ก๊าซเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว” ได้มาจากมโนทัศน์ต่อไปนี้ 
- ก๊าซออกซิเจนเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว 

- อากาศเม่ือได้รับความร้อนจะขยายตัว 

- ก๊าซฮีเลียมเม่ือได้รับความร้อนจะขยายตัว 

หลักการ “แสงจะเกิดการหักเหเมื่อเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งซึ่งมีความ
หนาแน่นไม่เท่ากัน” ได้มาจากมโนทัศน์ต่อไปนี้ 

- แสงจะเปลี่ยนความเร็วเมื่อเปลี่ยนตัวกลาง 
- ความยาวคลื่นแสงจะเปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนตัวกลาง 
- แสงจะเกิดการหักเหเมื่อเดินทางจากอากาศไปสู่น้ า 

หลักการ "โลหะทุกชนิดเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว" ได้มาจากมโนทัศน์ต่อไปนี้ 
- ทองแดง เมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว 

- อลูมิเนียม เมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว 

- เหล็กเม่ือได้รับความร้อนจะขยายตัว 
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หลักการ "ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน ขั้วต่างกันจะดูดกัน"ได้มาจากมโนทัศน์ต่อไปนี้ 
- ขั้วบวกกับขั้วบวกจะผลักกัน 

- ขั้วลบกับข้ัวลบจะผลักกัน 

- ขั้วลบกับข้ัวขั้วบวกจะดูดกัน 

 

สมมติฐานทางวทิยาศาสตร ์
 

สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์จัดเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่ง เป็นความรู้ที่
ยังไม่รู้ค าตอบแน่ชัด แต่นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามคาดคะเนค าตอบไว้ล่วงหน้า แล้วพยายามหาข้อมูล
หรือหลักฐานมาสนับสนุนค าตอบนั้น 

สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ข้อความที่นักวิทยาศาสตร์สร้างข้ึนเพื่อคาดคะเน
ค าตอบของปัญหาล่วงหน้าก่อนที่จะด าเนินการทดลอง  สมมติฐานใดจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
หลักฐาน  เหตุผลที่จะสนับสนุนหรือคัดค้าน (ข้อความที่เป็นสมมติฐานต้องเป็นข้อความคาดคะเน
ค าตอบโดยที่บุคคลนั้นยังไม่เคยรู้หรือเรียนมาก่อน)  

ตัวอย่างของสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น 

"เมื่อพืชได้รับแสงมากข้ึน  พืชนะเจริญเติบโตขึ้น" 
"ถ้าเพ่ิมท าละลาย  จุดเดือดของสารละลายจะเพ่ิมข้ึน" 
"ถ้าเพ่ิมปริมาณปุ๋ยให้กับพืชมากเกินไป  พืชจะเฉาตาย" 
"ถ้าอุณหภูมิที่แวดล้อมมีผลต่อการเจริญเติบโตของบัคเตรี ดังนั้น บัคเตรีที่อยู่ใน
อุณหภูมิพอเหมาะจะเจริญเติบโตมากกว่าบัคเตรีที่อยู่ในอุณหภูมิไม่เหมาะสม" 
"ถ้าช่วงขาที่มีผลต่อเวลาที่ใช้ในการวิ่ง  ดังนั้น นาย ก. ซึ่งมีช่วงขายาวกว่า  นาย ข. 
จะใช้เวลาในการวิ่ง 100 เมตร น้อยกว่า" 
 "ในการปล่อยลูกบอลจากระดับที่สูงขึ้นลงสู่พ้ืนมีผลต่อความสูงที่ลูกบอลกระเด้ง
ขึ้น  ดังนั้น ลูกบอลที่ปล่อยจากระดับที่สูงกว่าจะกระเด้งสูงกว่าบอลที่ปล่อยจาก
ระดับท่ีต่ ากว่า" 
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กฎทางวิทยาศาสตร์ 
 

กฎทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักการอย่างหนึ่งซึ่งเป็นข้อความที่ระบุความสัมพันธ์กัน
ระหว่าง เหตุกับผล และอาจเขียนในรูปสมการแทนได้  ผ่านการทดสอบจนเป็นที่น่าเชื่อถือได้มาแล้ว 
(กฎ  มีความจริงในตัวของมันเอง  ไม่มีข้อโต้แย้ง สมารถทดสอบได้เหมือนเดิมทุกประการ) กฎอาจจะ
เกิดข้ึนจาก 2 วิธีการ (สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 127) ดังนี้ 

1. จากการอุปมานข้อเท็จจริง โดยการรวบรวมจากข้อเท็จจริงหลายๆ ข้อเท็จจริงมา
สรุปเป็น มโนมติ หลักการ 

2. จากการอนุมานทฤษฎี โดยการดึงส่วนย่อยของทฤษฎีมาเป็นกฎ เช่น กฎสัดส่วนพหู
คูณ แยกย่อยมาจากทฤษฎีอะตอม 

กฎ คือหลักการนั่นเอง แต่เป็นหลักการทีม่ีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล และอาจเขียน
เป็นสมการแทนกันได้ เนื่องจากกฎเป็นหลักการอย่างหนึ่ง กฎจึงมีความเป็นจริงในตัวมัน โดยไม่มีข้อ
โต้แย้ง และสามารถทดสอบได้เหมือนเดิมทุกครั้ง แต่ถ้าความสัมพันธ์ใดไม่มีสูตรหรือสมการทาง
คณิตศาสตร์รองรับก็มักเรียกว่าหลักการ เช่นสสารเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัวเป็นหลักการ 

ตัวอย่างกฎทางวิทยาศาสตร์ 
-  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

กฎข้อที่ 1วัตถุจะรักษาสภาพนิ่งหรือเคลื่อนที่สม่ าเสมอในแนวตรงนอกจากจะมีแรง
ลัพธ์ซึ่งมีขนาดไม่เป็นศูนย์มากระท าจะได้สมการการเคลื่อนที่เป็น  

 
บางครั้งเรียกว่า กฎแห่งความเฉื่อย 

กฎข้อที่ 2 ถ้ามีแรงลัพธ์ซึ่งมีขนาดไม่เป็นศูนย์มากระท าต่อวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วย
ความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ที่มากระท าขนาดของความเร่งจะแปรโดยตรง
กับแรงลัพธ์ และแปรผกผันกับมวลของวัตถุนั้นจะได้สมการของการเคลื่อนที่เป็น 

 
กฎข้อที่ 3 เมื่อมีแรงกิริยา ย่อมมีแรงปฏิกิริยาซึ่งมีขนาดเท่ากันและมิทศทางตรงกัน
ข้ามเรียกแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาคู่ใด ๆ 

         -  กฎของโอห์ม  (Ohm’s law )  คือ ถ้าอุณหภูมิของวัตถุตัวน าคงท่ี อัตราส่วนระหว่างความ
ต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้าย่อมมีค่าคงที่ เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
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V    =    IR     ;  V      คือ  ความต่างศักย์ 
I       คือ  กระแส 

R      คือ  ค่าคงท่ี  หรือ  ความต้านทานไฟฟ้า 

- กฎของบอยล์ (Boyle’s Law) “เมื่ออุณหภูมิและมวลของก๊าซคงที่ ความดันสัมบูรณ์
ของก๊าซจะแปรผกผันกับปริมาตรของก๊าซ”  ถ้าให้ P แทนความดันสัมบูรณ์ของก๊าซ V แทนปริมาตร
ของก๊าซ และ T แทน อุณหภูมิของก๊าซจะได้ 

 
หรืออาจเขียนได้ว่า PV = k เมื่อ k แทนค่าคงที่ โดยจะพบว่าที่อุณหภูมิคงที่ ผลคูณระหว่าง 

ความดันสัมบูรณ์กับปริมาตรของก๊าซใด ๆ มีค่าคงท่ี ซึ่งถ้าความดันของก๊าซเปลี่ยนแปลงจาก P1 

เป็น P2 ปริมาตรของก๊าซจะเปลี่ยนจาก V1 เป็น V2 จะได้ 

 
- กฎของชาร์ลส์ (Charles’s Law) “ถ้าให้ความดันและมวลของก๊าซคงที่ ปริมาตรจะ

แปรผันตรงกับอุณหภูมิองศาสัมบูรณ์ของก๊าซ” สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

 
ซ่ึง k เป็นค่าคงที่ เมื่อความดันและมวลของก๊าซคงที่ ถ้าปริมาตรของก๊าซเปลี่ยนจาก V1 

เป็น V2 และอุณหภูมิของก๊าซเปลี่ยนจาก T1 เป็น T2 จะได้ 

 
หลักการและกฎมีความคล้ายคลึงกันใช้แทนกันได้เพราะต่างเป็นข้อสรุปจากข้อเท็จจริงและ

มโนมติ  ความรู้ที่เป็นหลักการและกฎเป็นความรู้ที่มีอยู่ในธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้สร้างขึ้นมา 
เพียงแต่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความจริงเท่านั้น 

กฎส่วนใหญ่มาจากการอุปมาน (Inductive) โดยการน าเอาข้อเท็จจริงทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง
มารวมกันเป็นมโนมติ เป็นหลักการ จึงมีการยอมรับเป็นกฎ กฎมีความเป็นจริงในตัวของมันเอง ไม่มี
ข้อโต้แย้ง สามารถทดสอบได้ผลเหมือนเดิมทุกประการ เช่น กฎการแยกตัวของหน่วยกรรมพันธุ์ของ
เมนเดล กล่าวว่าลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมด้วยยีนคู่หนึ่ง ยีนคู่นั้นจะแยกกัน
ไปในระยะการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เมื่อมีการผสมพันธุ์กัน จะท าให้กลับมาเป็นคู่อีกครั้งหนึ่ง 
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กฎและหลักการมีลักษณะที่คล้ายกันมากซึ่งมีคุณสมบัติ 5 ประการ ดังนี้ (สุวัฒก์ นิยมค้า, 
2531 : 125 - 126)  

1. สามารถน าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ เช่น โลหะเมื่อได้รับความร้อนจะ
ขยายตัว (ถ้าถามว่าท าไมโลหะขยายตัว ค าตอบเพราะมันได้รับความร้อนเพ่ิมขึ้น นี่คือการอธิบายใน
ระดับท่ี 1) 

2. สามารถน าไปพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นได้ กล่าวคือ ถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้ว 
จะต้องมีผลอย่างนั้นตามมา เช่น ถ้าน าเหล็กไปเผาไฟจะมีอะไรเกิดข้ึน สามารถบอกได้ล่วงหน้าว่า
เหล็กจะขยายตัวออก 

3. สามารถที่จะใช้เป็นหลักอ้างอิงในการลงความเห็นเพื่อหาสาเหตุของปรากฏการณ์
ได้ เช่น ถ้าเห็นท่อนเหล็กขยายตัวออก ก็ลงความคิดเห็นได้ว่าสาเหตุมาจากมันได้รับความร้อน 

4. สามารถที่จะน าความรู้เกี่ยวกับหลักการหรือกฎไปควบคุมสถานการณ์ได้ เช่น ถ้า
ไมต่้องการให้เหล็กขยายตัว ก็อย่าให้เหล็กได้รับความร้อน 

5. สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้ เช่น การวางรางรถไฟต้องวางให้ปลายของ
รางแต่ละเส้นห่างกันพอสมควรเพราะตอนกลางวันท่อนเหล็กได้รับความร้อนจะขยายตัว 

 

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
 

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เป็นข้อความที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น  เป็นค าอธิบายหรือความคิด
ที่ได้จากสมมติฐานที่ผ่านการตรวจสอบหลายๆ ครั้ง  และใช้อ้างอิงได้ หรือ ท านายปรากฏการณ์ที่
ค่อนข้างกว้าง  สามารถใช้อธิบายกฎ  หลักการ  และการคาดคะเนข้อเท็จจริงในเรื่องท านองเดียวกัน
ได้  (ทฤษฎี เป็นความคิดของนักวิทยาศาสตร์ อาจจะถูกหรือผิดก็ได้  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้  เมื่อ
ได้รับข้อเท็จจริงเพ่ิมขึ้นและน่าเชื่อถือมากขึ้น) 

ทฤษฎี (Theory ) คือ ค าอธิบาย หรือความคิดที่ได้จากสมมติฐานที่ผ่านการตรวจสอบ
หลาย ๆ ครั้ง และใช้อ้างอิง ทฤษฎีเป็นความคิดของนักวิทยาศาสตร์ อาจจะถูกหรือผิดก็ได้ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อได้รับข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นการสร้างทฤษฎี ต้องอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยการ
สังเกต การวัด การทดลอง หรือจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ แล้วจึงใช้วิธีอนุมานร่วมกับการสร้าง
จินตนาการ เพื่อก าหนดข้อความท่ีจะน าไปอธิบายถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่เก่ียวข้อง บางครั้ง
ก็ต้องอาศัยจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทฤษฎีขึ้นมา  
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- เป็นข้อความซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการอธิบายกฎ  หลักการ หรือ
ข้อเท็จจริง 

- เป็นข้อความที่ใช้อธิบายหรือท านายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

- เป็นที่น่าเชื่อถือได้และสามารถอนุมานไปเป็นหลักการ กฎ บางอย่างได้ 
 

ในต าราวิทยาศาสตร์บางเล่มได้ให้ความหมายของทฤษฎีในความหมายเดียวกันกับกฎ 
เพราะต่างก็เป็นค าอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่นเดียวกัน แต่ถ้าจะพิจารณาให้ละเอียดจะเห็นได้
ว่าค าอธิบายนั้นอยู่ต่างระดับกัน กฎนั้นอธิบายโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเป็นหลัก คือ 
บอกได้แต่เพียงว่าผลที่ปรากฏให้เห็นนั้นมาจากสาเหตุอะไร แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าท าไม
ความสัมพันธ์จึงเป็นเช่นนั้น ส่วนทฤษฎีนั้นสามารถอธิบายความสัมพันธ์ในกฎได้ (สุวัฒก์ นิยมค้า 
2531: 127) ตัวอย่างเช่น “ถ้าน าแม่เหล็กมาวางใกล้กัน แม่เหล็กขั้วเดียวกันจะผลักกัน ต่างกันจะดูด
กัน” ซึ่งกฎบอกได้แต่เพียงว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไร ถ้าจะถามว่าท าไมมันถึงเป็นอย่างนั้นการอธิบาย
ความสัมพันธ์นี้ต้องใช้ ทฤษฎีโมเลกุลของแม่เหล็ก กล่าวว่า สารแม่เหล็กทุกชนิดจะมีโมเลกุล ซึ่งมี
อ านาจแม่เหล็กอยู่ แต่ละโมเลกุลจะประกอบด้วยขั้วเหนือและใต้ หากโมเลกุลแม่เหล็กเหล่านี้เรียงตัว
กันอย่างเป็นระเบียบขั้วเหนือจะชี้ไปทางปลายหนึ่งของแท่งแม่เหล็ก ส่วนทางข้ัวใต้จะชี้ไปอีกปลาย
ด้านด้านหนึ่งจึงเกิดมีข้ัวอิสระที่ปลายทั้งสองข้าง แสดงภาพประกอบที่ 5.4 

 

 

 

 

 

กฎ: ถ้าน าแม่เหล็กมาวางใกล้กัน แม่เหล็กขั้ว
เดียวกันจะผลักกัน แม่เหล็กขั้วต่างกันจะดูดกัน 

ทฤษฎี: สารแม่เหล็กประกอบด้วยไดโพล หรือ 

โมเลกุลแม่เหล็ก ซึ่งมีแรงกระท าซึ่งกันและกัน ซ่ึง
มีข้ัวชี้ไปทิศเดียวกัน สารแม่เหล็กจะกลายเป็น
แม่เหล็กเมื่อโดเมนอยู่อย่างเป็นระเบียบ 

ภาพประกอบที่ 5.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
 

โดยที่ สุวัฒน์ นิยมค้า (2531: 128 อ้างอิงจาก Vavoulis & Colver, 1970: 42) กล่าวว่า
การอธิบายปรากฏการณ์ที่พบเห็นนั้นสามารถแบ่งการอธิบายเป็น 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เป็นการ
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อธิบายในขั้นประสบการณ์ (บอกเพียงสาเหตุ เพราะอะไรจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น) ค าอธิบายในระดับ
นี้เรียกว่า กฎ ส่วนค าอธิบายในระดับที่ 2 เป็นการอธิบายที่ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งว่า ท าไมปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปตามกฎอันนั้น ค าอธิบายในระดับนี้เรียกว่า ทฤษฎี ดังนั้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถ้า
แบ่งตามระดับจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามความสลับซับซ้อนของการคิด ดังแสดงในภาพประกอบที่ 
5.5 

 

การอธิบายใน
ระดับท่ี 2 

 

ทฤษฎีหรือโมเดล 

 ความจริงระดับที่ 3 
อธิบายวามสัมพันธ์
ที่มีอยู่ในกฎได้ 

     

การอธิบายใน
ระดับท่ี 2 

 

หลักการและกฎ 

 ความจริงระดับที่ 2 
อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและ
ผลได้ 

     

ปรากฏการณ์ 

 

ข้อเท็จจริง 

 ความจริงระดับที่ 1 
บอกว่ามีอะไร
เกิดข้ึนบ้างจากการ
สังเกต 

 

ภาพประกอบที่ 5.5 ระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 (ท่ีมา สุวัฒน์ นิยมค้า, 2531: 128) 

 

ทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เพราะ  
1. สามารถน าไปอธิบายข้อเท็จจริงที่ว่า แม่เหล็กดูดเหล็กได้ แม่เหล็กข้ัวเหมือนกัน จะ

ผลักกัน ขั้วต่างกัน จะดูดกัน 

2. สามารถอนุมานไปเป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูด และการผลักกันระหว่าง
ขั้วแม่เหล็กได้ 
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3. สามารถพยากรณ์ได้ว่า ถ้าน าเหล็กไปตัดออกเป็นท่อน แต่ละท่อนยังคงสภาพเป็น
แม่เหล็กอยู่ เพราะแต่ละท่อนมีโมเลกุลที่เป็นแม่เหล็กเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบอยู่แล้ว 

ดังนั้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร์จึงครอบคลุมถึงความเชื่อและเจตคติ
ที่ผู้เรียนมีต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น เชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่สามารถท าความเข้าใจได้ ความรู้
เป็นความจริงที่มีความคงคน แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะความจริงที่มีอยู่แล้วอาจไม่สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ได้ 

 

สรุป 

 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีมากมายหลายสาขา ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถสังเกต พิสูจน์ได้อย่างมากมาย การท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะส าคัญขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่ละประเภทจะท าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม ประเภทความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเอกสารนี้จ าแนกเป็น 6 
ประเภท ได้แก่ ข้อเท็จจริงเป็นความรู้ที่ได้จากการสังเกตโดยไม่ใส่ความคิดเห็น มโนมติเป็นความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจเป็นกลุ่มของข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นก็ได้ หลักการเป็นความรู้
ที่เกิดจากกลุ่มข้อเท็จจริงที่มีความสัมพันธ์กันสามารถน าไปใช้พยากรณ์ปรากฏการณ์ได้ สมมติฐาน
เป็นความรู้ที่เกิดจากการคาดคะเนค าตอบล่วงหน้าเพ่ือพยายามหาข้อมูลมาสนับสนุนค าตอบนั้น    
กฎเป็นข้อความที่ระบุความสัมพันธ์กันระหว่างเหตุกับผลและอาจเขียนในรูปสมการได ้และทฤษฎีเป็น
ค าอธิบาย ท านาย ปรากฏการณ์ต่างๆ  
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แบบฝึกหัดประจ าบท 

 

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ลักษณะเฉพาะของความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 

2. บอกความหมายของมโนมติ  
3. มโนมติแตกต่างจากข้อเท็จจริงอย่างไร 

4. ความรู้ที่เป็น หลักการสัมพันธ์กับ มโนมติ หรือไม่ อย่างไร 

5. กฎกับหลักการเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

6. กฎและทฤษฎีสามารถน ามาอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้เหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร 

7. กฎสามารถพัฒนาไปเป็นทฤษฎีได้หรือไม่ อย่างไร 
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แผนบริการการสอนประจ าบทที่ 6 

ปรัชญาและธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร ์
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะส าคัญเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ 
2. อธิบายข้อจ ากัดและขอบเขตของวิทยาศาสตร์ได้ 
3. อธิบายหลักความจริงที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับได้ 
4. ระบุค าถามเชิงปรัชญาที่เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ 
5. อธิบายความแตกต่างระหว่างปรัชญาและวิทยาศาสตร์ได้ 
6. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 

เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

1. ความรู้ของมนุษย์ 
2. ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ 
3. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
4. ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 
5. ความแตกต่างระหว่างปรัชญาและวิทยาศาสตร์ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษารับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระด้วย Microsoft Power Point พร้อมตอบ
ค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

2. นักศึกษาศึกษาเนื้อหา “ปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” จากเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

3. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับปรัชญาและธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มย่อย 
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4. นักศึกษาท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคล คะแนนที่แต่ละคนในกลุ่มได้รับน ามาหาเป็น
คะแนนของกลุ่ม 

5. นักศึกษาแต่ละคนตอบค าถามท้ายบทเรียนแล้วน าส่งภายในสัปดาห์ถัดไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “ปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” 

2. การน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 

3. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
4. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

 

การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการรับฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบย่อย 

3. ตรวจสอบผลงานการตอบค าถามท้ายบทเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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บทท่ี 6 

ปรัชญาและธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร ์
 

 

 

  

 
 

จากข้อสังเกตในสมัยที่ศาสตร์ต่างๆ ยังไม่เกิดขึ้น ปรัชญาเป็นศาสตร์เดียวที่ศึกษาเกี่ยวกับโลก
และชีวิต แม้แต่วิทยาศาสตร์เองก็เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญา ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติและกฎธรรมชาติที่เก่ียวข้อง วิทยาศาสตร์แยกออกจากปรัชญามาเป็นศาสตร์
เอกเทศเมื่อมีการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่เฉพาะ จนมีพัฒนาการมาเป็นล าดับจนเป็น “วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์” ประกอบด้วยการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การค านวณ และการทดลองและมี
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วัตถุประสงค์ที่จะได้ความรู้ที่เที่ยงแท้แน่นอนมาตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น บทนี้จะน าเสนอ
เนื้อหาลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และปรัชญาวิทยาศาสตร์ 

 

ความรู้ของมนุษย์ 
 

เนื่องจากมนุษย์มีธรรมชาติของความอยากรู้อยากเห็น ความคิดริเริ่ม และมีความปรารถนา
ที่จะพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของตนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงพยายามเสาะแสวงหาความรู้
ความจริงต่าง ๆ อยู่เสมอ เมื่อพบเห็นสิ่งใดหรือเกิดความสงสัยขึ้นมาก็พยายามศึกษาหาความรู้ ความ
จริงในสิ่งนั้น วิธีหาความรู้ ความจริง มีอยู่หลายวิธี (วิธีหาความรู้ของมนุษย์ได้กล่าวถึงในบทที่ 2) วิธีที่
มนุษย์เข้าถึงความรู้มักจะพูดควบคู่ไปกับเกณฑ์ที่เขาใช้วัดความจริง  

 

1. มุมมองของความรู้ 
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์นั้นมีมากมายเกินคณานับ ซึ่งอาจจัดเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

(สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 1-5) 
1.1 โลกของสสาร เป็นโลกของสิ่งทั้งหลายที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ด้วย

ประสาทสัมผัส เช่น ตัวเรา ต้นไม้ เหล็ก โต๊ะ เป็นต้น 

1.2  โลกของพลังงาน เป็นโลกของสิ่งทั้งหลายที่ไม่มีมวล ไม่กินที่อยู่ แต่มีอ านาจในการ
ท าให้เกิดงานได้หรือท าให้สสารเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานแสง พลังงาน
เสียง พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 

1.3  โลกของจิตวิญญาณ เป็นโลกของพระผู้เป็นเจ้า เทพยดา ภูตผีปีศาจ เป็นโลกที่เรา
ไม่สามารถเห็นด้วยตา หรือเป็นโลกที่นอกเหนือประสาทสัมผัส (Beyond the sensory experience 

world) แต่สามารถรู้ได้ว่ามีอยู่จริงจากประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าโลกของสสารกับโลกของพลังงานอาจจัดรวมเข้าอยู่ใน
โลกเดียวกันได้ เรียกว่า “โลกของสสารและพลังงาน” หรือ “โลกของวิทยาศาสตร์” หรือ อาจจะเรียก 
“โลกแห่งผัสสะ” (The physical world) เพราะอยู่ในขอบเขตของการรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส ซึ่ง
แม้พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ (ไม่มีมวลสาร) แต่เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ เช่น เรารู้สึกร้อนที่เมื่อ
ยืนอยู่กลางแดด ได้ยินเสียง (มองไม่เห็นเสียง) สสารกับพลังงานมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดคือ
สสารเป็นตัวท าให้เกิดพลังงานและในทางกลับกันพลังงานก็ท าให้สสารเกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
และสสารและพลังงานยังเปลี่ยนรูปกันได้ ดังที่น าเสนอใน ทฤษฎีสัมพัทธภาพของ ไอน์สไตน์ ดัง
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สมการ E = mc2 เมื่อ m เป็นมวลสารของธาตุที่สลายตัวออกไปเป็นพลังงาน E ซึ่งแม้มวลจะน้อยนิด
แต่เนื่องจากสสารสลายตัวด้วยความเร็วของแสงอาทิตย์ยกก าลังสอง (c2) จึงท าให้ได้พลังงานมหาศาล 
ซึ่งสมการนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นจริง จากการค้นพบพลังงานปรมาณูหรือพลังงานนิวเคลียร์  

 

2. ความรู้ ความจริงและสิ่งที่เป็นจริง 
ความจริง (Truth)  มีลักษณะเป็นนามธรรม เมื่อพูดถึงความจริงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะ

หมายถึง หลักการที่มีอยู่แน่นอน มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้น ความจริงเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ
ความรู้ เพราะเมื่อบอกว่ามนุษย์มีความรู้ ก็คือมนุษยร์ู้ความจริงหรือเข้าถึงความจริงของสิ่งที่เป็นจริง 
(Reality) การเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นจริงคืออะไร ต้องเข้าใจ สิ่งที่มีอยู่ (Being) ในจักรวาล มีอยู่ 2 สภาวะ 
คือ สภาวะท่ีปรากฏ (Appearance) คือ สิ่งที่มนุษย์รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสและ สภาวะความเป็น
จริง (Reality) คือ สิ่งที่เป็นจริงที่อยู่เบื้องหลังสภาวะที่ปรากฏโดยไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการรับรู้ของ
บุคคล ดังนั้น การรู้ “ความจริง” ก็คือ การรู้ที่ตรงกับสภาวะความเป็นจริง ไม่ใช่รู้เพียงสภาวะที่
ปรากฏ การรู้ความจริงของสภาวะความเป็นจริงเท่านั้นที่จะเรียกได้ว่าเป็น “ความรู้” 

ปัญหาที่ว่า อะไรคือสิ่งจริงแท้ สิ่งที่มีอยู่จริง ความเป็นจริง หรือความจริงแท้สูงสุด 
(Ultimate Reality) เป็นปัญหาที่มนุษย์ถกเถียงกันมาทุกยุคทุกสมัย แม้ในปัจจุบันก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ 
ความพยายามในการหาค าตอบว่าอะไรคือความจริงแท้ ได้ก่อให้เกิดระบบปรัชญา ระบบศาสนา และ
ระบบวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยความเห็นจาก 3 ระบบนั้นมีความขัดแย้งกัน ซึ่งต่างฝ่ายต่างยืนยันว่า
ทรรศนะของตนถูกต้องกว่า ซึ่งสุวัฒก์ นิยมค้า (2531: 7-8) ได้เปรียบเทียบทรรศนะจากแต่ละฝ่ายกับ
นิทาน เรื่องคนตาบอดคล าช้าง คือ คล าช้างตัวเดียวกันแต่กลับได้ข้อเท็จจริงคนละอย่าง พวกท่ีพบว่า
สิ่งที่แท้จริงที่พบนั้นคือพระผู้เป็นเจ้า พวกที่มองว่าสิ่งที่เป็นจริงแท้คือสสาร นอกจากนี้แล้วไม่มีอะไร
อีกพวกยอมรับทั้งพระผู้เป็นเจ้า จิตวิญญาณและสสาร ล้วนเป็นจริงแท้ด้วยกัน ซึ่งมุมมองเก่ียวกับเรื่อง
ความจริงแท้ของนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์จะได้กล่าวถึงในหัวข้อปรัชญาและวิทยาศาสตร์ 

ความเป็นจริงแท้สูงสุด (Ultimate Reality) คืออะไร เป็นสิ่งที่นักปรัชญาถกเถียงกันมา
ตลอดว่ามันคืออะไรกันแน่และมันมีธรรมชาติเป็นอย่างไร ซึ่งมีนักปรัชญา 2 ส านักใหญ่ ๆ หรือ 2 
ลัทธิให้ความเห็นตรงข้ามกัน ลัทธิหนึ่งเชื่อว่าความจริงแท้อันสมบูรณ์นั้นต้องอยู่ในโลกของ
ประสบการณ์ที่สามารถจะสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส คือเป็นสสาร (Material)  คือ ลัทธิสสารนิยม 
(Materialism-Realist Metaphysics) อีกลัทธิหนึ่งเห็นว่าต้องเป็น อสสาร (Immaterail) ซึ่งอยู่
นอกเหนือโลกของผัสสะจึงจะเป็นสิ่งจริงแท้ คือ ลัทฺธิจิตนิยม (Idealism- Idealist Metaphysics) 
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2.1 ลัทธิจิตนิยม  
2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับความจริงแท้สูงสุด 

ลัทธิจิตนิยมเชื่อว่าสิ่งจริงแท้สูงสุดและที่ส าคัญที่สุดของธรรมชาติคือ จิต
วิญญาณ (เช่น ความดี ความงาม ความถูกต้อง ความยุติธรรม ฯลฯ) มากกว่าที่จะเป็นสสาร โดยลัทธิ
นี้ไม่ได้ปฏิเสธความมีอยู่ของโลกสสาร (บ้าน ต้นไม้ ดวงดาว ฯลฯ) แต่สิ่งที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส
ไม่ได้เป็นสิ่งจริงแท้สูงสุด โลกที่สัมผัสได้เป็นเพียงแบบ (Form, Idea) ของจิตที่แสดงออกมาให้ปรากฏ 
ไม่ได้เป็นจริงโดยตัวเอง  (วิทย์ วิศทเวทย,์ 2520: 18) มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1.1 เนื้อแท้ของโลกนั้นไม่ใช่มีเพียงสสารหรือวัตถุแต่ยังประกอบไปด้วย
สิ่งที่เป็นอสสาร (ในศาสนาคริสต์สิ่งนี้คือพระเจ้า) ซึ่งจับต้องไม่ได้ มองไม่เห็น 

2.1.1.2 เนื้อของโลกส่วนที่เป็นอสสารหรือส่วนที่มีลักษณะคล้ายจิตมีอยู่เป็น
นิรันดร์ไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ มีอยู่โดยตัวเอง ความเปลี่ยนแปลงในโลกเป็นความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกวัตถุหรือโลกสสาร 

2.1.1.3 หน่วยความจริงที่เป็นสสารเป็นหลักส าคัญที่ท าให้โลกของวัตถุมี
ระเบียบกฎเกณฑ์ 

แนวคิดส าคัญของลัทธิจิตนิยม เชื่อว่าจิตวิญญาณเป็นสิ่งจริงแท้ ไม่ว่าจะเป็นจิต
ของพระผู้เป็นเจ้า (ปฐมจิต) หรือจิตวิญญาณโดยทั่วไปก็ตามและจิตนี้เองเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในจักรวาล ส่วนสสารนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เพียงอย่างมันจึงเป็นเพียงแบบจ าลอง
ของจิตด้วยอ านาจจิตที่ท าให้ปรากฏเห็นว่ามีอยู่เท่านั้น  

2.1.2 เหตุผลสนับสนุนลัทธิจตินิยม 

เหตุผลของพลาโต (Plato 427 – 374 B.C.) เพลโตเป็นคนแรกท่ีสร้าง
ปรัชญาให้เป็นระบบ เพลโตเป็นนักคิดท่ีเชื่อว่าสสารนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เพียงอย่างหนึ่ง ไม่ได้เป็นความ
จริงแท้ กล่าวคือโลก มนุษย์และสรรพสิ่งล้วนแต่ไม่สมบูรณ์ ไม่เท่ียง มีการผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา โลกแห่งผัสสะเป็นโลกแห่งภาพลวงตา ไม่มีอยู่จริง ไม่มีจริง สิ่งที่เป็นจริงแท้นั้นจะต้องคงทน
ถาวร ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่สูญหาย ไม่ถูกท าลาย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่จริง เช่น น้ าที่เต็มล าคลอง
ในหน้าฝนพอเวลาเข้าหน้าแล้งน้ าก็แห้งขอด ของแข็งเมื่อได้รับความร้อนก็ขยายตัว เหล็กเมื่อทิ้งไว้ก็
ขึ้นสนิม สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไม่คงทนถาวร ดังนั้นสสารจึงไม่ใช่สิ่งจริงแท้ นอกจากนี้สิ่งที่ได้จากผัสสะ
ไม่ให้ความจริงแท้ เช่น เมื่อมองวัตถุที่อยู่ใกล้รู้สึกว่ามีขนาดใหญ่แต่ดูเล็กเมื่ออยู่ไกล ทั้งที่เป็นวัตถุ
เดียวกัน ถ้าผัสสะเป็นจริง ผัสสะทุกผัสสะย่อมต้องจริงเท่ากัน  
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พลาโตบอกว่าสิ่งที่เป็นจริงคือแบบ (Form, Idea) ซึ่งหมายถึงความคิด 
(Idea)  โดยเขาได้แนวคิดมาจากโซเครตีสซึ่งเป็นครูของเขา โดยโซเครตีสมีแนวคิดว่า แบบเป็นสิ่งที่
มนุษย์สร้างข้ึนโดยรวมเอาสิ่งที่เป็นวัตถุทุกชิ้นส่วนที่มีอยู่ร่วมกันในวัตถุประเภทเดียวกัน และตัดสิ่งที่
ท าให้วัตถุนั้นแตกต่างกันทิ้ง เช่น แบบของม้า ซึ่งม้าอาจจะมีหลายพันธ์ หลายสี หลายขนาด แต่ม้าทุก
ตัวทุกชนิด ทุกพันธ์จะมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ แบบ (เช่น มี 4 ขา 2 ตา 2 หู) แบบของม้าเป็น
มโนภาพของม้าทั้งหมด ที่เกิดจากความคิดของมนุษย์โดยการใช้เหตุผลและลงข้อสรุปโดยวิธีอุปมาน 
ดังนั้น แบบของม้าจึงเป็นสิ่งที่เป็นจริงในความคิดหรือในจิต ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสถานที่ 
เป็นสิ่งที่ถาวรและคงอยู่ชั่วนิรันดร์ เพราะฉะนั้น แบบ จึงเป็นสิ่งจริงแท้ ส่วนม้าแต่ละตัวนั้นแตกต่าง
กัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานที่ ไม่ใช่สิ่งถาวร จึงไม่ใช่สิ่งที่จริงแท้ (สุวัฒก์ นิยมค้า, 
2531: 16) พลาโตมองว่า แบบ เป็นพื้นฐานอันแรก (ปฐม) ของสิ่งทั้งหลาย โดยสิ่งที่ปรากฏทั้งหลายที่
อยู่บนโลกเกิดจากแบบ ซึ่งเขามองว่าผู้ที่สร้างแบบ คือผู้ที่มีจิตสมบูรณ์ เขาจึงสนับสนุนความมีอยู่ของ
พระผู้เป็นเจ้า 

เหตุผลที่ลิทธินี้สนับสนุนความมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าคือ การไล่เลียงสาเหตุ
จากปลายเหตุไล่ไปสู่ต้นเหตุ เมื่อไล่ย้อนไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่ย้อนต่อไปไม่ได้อีกแล้ว สาเหตุสุดท้ายนี้
ก็คือต้นเหตุแรก (ปฐมเหตุ)ของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีอนุภาพในตัวเอง ซึ่ง
จะเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้จอกจากพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น ซึ่งการหาค าตอบเกี่ยวกับความเป็นระเบียบของ
โลกและดวงดาวต่างๆ ในจักรวาล ว่าใครเป็นผู้สร้าง ค าตอบคือเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะท าได้ 
นอกจากผู้มีพลังวิเศษที่จะเนรมิตได้ ไม่มีใครอีกแล้วนอกจากพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว พระองค์เป็น
ผู้สร้างโลก สร้างจักรวาล สร้างมนุษย์ สัตว์ พืช พระองค์เป็นความจริงแท้อันสมบูรณ์ ที่มีอยู่เป็น      
นิรันดร์ 

 2.2 ลัทธิสสารนิยม 

2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับความจริงแท้สูงสุด 

 ลัทธิสสารนิยม (Materialism) เป็นลัทธิที่มองโลกในฐานะที่เป็นโลกแห่ง
วัตถุหรือโลกผัสสะ โลกอ่ืนจากนี้แล้วไม่เป็นจริง ซึ่งพยายามอธิบายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในแง่ท่ีเป็นผล
จากการกระท าของสสาร หลักการพ้ืนฐานของลัทธิสสารนิยมคือ เชื่อว่าวัตถุเป็นสิ่งจริงแท้สูงสุด 
เพราะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ๆ ด้วยตัวของมันเองโดยไม่ได้เกิดจากจิต สสารเป็นรากฐานหรือ
ส่วนประกอบของทุกสิ่งในโลก สสารเป็นต้นเหตุของสรรพสิ่งหรือปรากฏการณ์ทั้งปวง ส่วนสิ่งอ่ืน ๆ
เป็นความคิดที่มนุษย์สร้างขึ้นเองทั้งสิ้น 
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 2.2.2 เหตุผลสนับสนุนลัทธิสสารนิยม 

จากหลักการที่ทุกฝ่ายยอมรับคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะต้องมีสาเหตุ 
กล่าวคือ ในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยปราศจากสาเหตุ แม้บางเหตุการณ์จะยังหาสาเหตุไม่พบแต่มันก็
ต้องมีสาเหตุ เหตุ (Cause) กับ ผล (Effect) จะต้องเก่ียวข้องกัน ถ้าไม่มีเหตุมาก่อนจะไม่มีผลเกิดข้ึน 
ดังนั้นเมื่อมีผลเกิดข้ึนจะต้องมีสาเหตุ นี่คือ กฎของเหตุและผล (Law of Cause and Effect)       

นักสสารนิยมเชื่อว่าสาเหตุของเหตุการณ์นั้นจะต้องมีอย่างเดียวและตัวสาเหตุก็ต้องเป็นสสาร 
ตัวอย่างเช่น วันนี้มีฝนตกหนัก นักสสารนิยมก็จะบอกสาเหตุได้ว่าเป็นเพราะอะไร ฝนตกลงมาจากเมฆ 
กลุ่มของเมฆ (สสาร) เมื่อถูกกระแสลมตีข้ึนเบื้องบนพบกับอากาศที่เย็นกว่าจึงท าให้กลั่นตัวเป็น   
หยดน้ า (สสาร) ตกลงมาเป็นฝน ซึ่งเป็นการน าเอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในธรรมชาติ ไม่ได้เอาสิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ จากอ านาจลึกลับ
ก็ดี อ านาจจิตก็ดี ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติมีกฎเกณฑ์และด าเนินไปตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอน
อย่างเป็นระบบ ถ้าเรารู้ระบบของมันเราก็ควบคุมมันได้ ลัทธินี้อธิบายความเป็นระเบียบของโลกและ
จักรวาลว่ามันด าเนินไปตามกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน ไม่ใช่มาจากอ านาจของใคร จักรวาลนี้อยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ ตัวอย่างเช่น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล่าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาที่จะเห็นได้ชัดที่ต าบลหว้ากอ ประจวบคิรีขันธ์ ได้ถูกต้อง 

 

3. ทฤษฎีที่มาของความรู้ ความจริงแท้และเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดความจริง 
ประเภทความรู้อาจจะถูกจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ไม่กี่ประเภท แต่ภายในความรู้แต่ละ

ประเภทมีมาหมายเกินคณานับ ในชีวิตประจ าวันเราไม่สามารถที่จะศึกษาเก่ียวกับความรู้ทุกอย่างได้ 
ซึ่งความรู้ทั้งหลายนั้นมนุษย์ได้มาจากแหล่งความรู้ที่ไม่เหมือนกัน และวิธีได้มาก็แตกต่างกัน เมื่อที่มา
ของความรู้แตกต่างกันเราจะเชื่อทั้งหมดนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะมนุษย์เป็นสัตว์แห่งเหตุผล จะเชื่อ
หรือไม่ย่อมจะต้องใช้เหตุผล แต่ที่แน่นอนที่สุดคือความรู้ที่ถูกต้องนั้นมีอยู่อย่างเดียว ความรู้ (ความ
จริง)จะต้องเป็นหนึ่ง ไม่ใช่อย่างนี้ก็ถูกอย่างโน้นก็ถูก ซึ่งมีแนวคิด ทฤษฎี ที่กล่าวถึงที่มาของความรู้ 
(ความจริง) 4 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีเหตุผลนิยม ทฤษฎีสหัชญานิยม ทฤษฎีเอตทัคคะนิยม และทฤษฎี
ประจักษ์นิยม (สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 47) 

1.1 ความรู้ตามทฤษฎีเหตุผลนิยม (Rationalism) ทฤษฎีนี้ถือว่าแหล่งที่มาของความรู้
ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดมาจากการใช้ความคิด (Thinking) และเหตุผล (Reasoning) ล้วน ๆ
ตรรกวิทยาหรือการกาเหตุผลเชิงอนุมาน (วิธีการอนุมานได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ) เป็นเครื่องมือที่
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ส าคัญในการหาความรู้ มาตรฐานในการวัดความจริงของความรู้คือ การวัดด้วยความสมเหตุสมผลเชิง
ตรรกวิทยา ความรู้ประเภทนี้เช่น ความรู้คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา เป็นต้น 

1.2  ความรู้ตามทฤษฎีสหัชญาณนิยม (Intuitionism) ทฤษฎีนี้ถือว่าแหล่งความรู้
ทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากการหยั่งรู้ด้วยตัวของตัวเอง เครื่องมือที่ใช้หาความรู้คือความรู้สึก บันดาลใจ 
(Feeling) ที่เกิดขึ้นภายในดวงจิต ท าให้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาทันที มาตรฐานในการวัดความจริงของ
ความรู้คือ ญาณหรือการรู้แจ้งเห็นจริง (Insight) ด้วยดวงจิตของตนเอง 

1.3  ความรู้ตามทฤษฎีประจักษ์นิยม (Empiricism) ทฤษฎีนี้ถือว่าแหล่งความรู้ทั้งหลาย
ทั้งปวงเกิดจากประสบการณ์ผัสสะคือผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 เครื่องมือที่ใช้หาความรู้คือ
ประสาทสัมผัส (Sensing) มาตรฐานในการวัดความจริงของความรู้คือ การทดสอบให้เห็นประจักษ์ได้
ด้วยประสาทสัมผัส 

1.4  ความรู้ตามทฤษฎีเอตทัคคะนิยม (Authoritorisnism) ทฤษฎีนี้ถือว่าแหล่งความรู้
ทั้งหลายทั้งปวงมาจากค าบอกของผู้รู้ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งผู้เป็นเอตทัคคะอาจจะเป็นพระผู้เป็นเจ้า มนุษย์
ที่เชียวชาญในเรื่องนั้น เครื่องมือที่ใช้หาความรู้คือความศรัทธาและความเลื่อมใสในบุคคลที่เป็น 
เอตทัคคะ (Believing) มาตรฐานในการวัดความจริงของความรู้คือ ความรู้ที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา
จนเป็นที่ยอมรับ 

แนวคิดเก่ียวกับแหล่งที่มาของความรู้ (ความจริง) ทั้ง 4 ทฤษฎีนั้นมุ่งไปค้นหาความจริง
ในสิ่งเดียวกันด้วยวิธีการที่แตกต่างกันและด้วยความเชื่อทางปรัชญาที่แตกต่างกัน ซึ่งในชีวิตประจ าวัน
ของคนเรา คงไม่มีใครเลยที่เชื่อหรือยืนอยู่บนแนวคิดเดียว ในบางเรื่องบางคนอาจจะเชื่อและใช้ 2 
ทฤษฎี บางครั้งอาจจะใช้ 3 หรือ จากทั้ง 4 ทฤษฎี ทั้งนี้แล้วแต่สถานการณ์ 

 

ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ 
 

มนุษย์ยายามเสาะแสวงหาความรู้ความจริงต่าง ๆ อยู่เสมอ เมื่อพบเห็นสิ่งใดหรือเกิดความ
สงสัยขึ้นมาก็พยายามศึกษาหาความรู้ ความจริงในสิ่งนั้น ในสมัยที่ศาสตร์ต่างๆ ยังไม่เกิดขึ้น ปรัชญา
เป็นศาสตร์เดียวที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกและชีวิต และวิทยาศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญา อย่างไรก็
ตามวิทยาศาสตร์และปรัชญาต่างมีธรรมชาติของตน วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ปรัชญา เพราะว่ามันเจาะจง
ศึกษาความจริงเพ่ือน าไปใช้สู่ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่
ค าถามที่เป็นปัญหาของปรัชญา (ความจริงคืออะไร? รู้ได้อย่างไร? ฯลฯ) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็มี
เปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้สูงกว่าความรู้จากศาสตร์อื่น เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ผ่าน
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ขบวนการทดสอบทุกขั้นตอนมาแล้วเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเป็นความรู้ที่มีคนเชื่อถือและไว้วางใจมาก
ที่สุดในเวลานี้ แม้แต่นักปรัชญาเองก็ยอมรับว่าค าตอบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกมีเหตุผลและ
ประจักษ์พยานชัดแจ้งกว่าทฤษฎีทางปรัชญา และยุติบทบาทของคนในการเป็นผู้ “แสวงหาความรู้” 
เกี่ยวกับโลกและหันมาสนใจปัญหาเกี่ยวกับชีวิตที่ยังไม่มีศาสตร์ใดให้ค าตอบที่แน่นอนและชัดเจนได้ 

 

1. ปรัชญาคืออะไร  
ปรัชญาเริ่มต้นจากความสงสัย เช่น สงสัยในพฤติกรรมของธรรมชาติหรือของโลกและ

จักรวาล โลกและจักวาลมาจากไหน ปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนื่องจากจากอะไร เมื่อมีความ
สงสัยเกิดข้ึนก็มีการหาค าตอบและค าอธิบายในช่วงแรกนั้นจะอาศัยความคิดและการใคร่ครวญหา
เหตุผลเพียงอย่างเดียว ใช้เหตุผลเชิงตรรกเป็นเครื่องมือในการหาความจริงและพิสูจน์ความ
สมเหตุสมผล ความรู้ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เรียก “ปรัชญา” (สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 80) 

ปรัชญามีความรู้ทุกอย่างเป็นอาณาเขต วิทยาการทุกสาขาในปัจจุบันนี้เป็นความรู้ใน
ปรัชญามาก่อน ต่อภายหลังได้มีการพัฒนาศาสตร์แต่ละสาขา และมีการแยกตนเองเป็นสาขาวิชา
เฉพาะ ปรัชญาจึงเปรียบเสมือนมารดาของศาสตร์  

ชาวกรีกโบราณเรียกนักปรัชญา (Philosopher) หรือนักปราชญ์ว่า “ผู้รอบรู้” 
(Sophoi) ซ่ึงพิธากอรัสเห็นว่าค านี้สูงส่งเกินไป จึงคิดผสมค าขึ้นว่า Philosophoi แปลว่า “ผู้รักความ
รอบรู้” โดยพิธากอรัสได้รับค าชมจากพระเจ้าลีออน ผู้ครองแค้วนฟลีอุส ว่าพิธากอรัสเป็นผู้ฉลาด
ปราดเปรื่องมาก จึงตรัสถามว่า พิธากอรัสฉาดรอบรู้ในวิชาการสาขาใด พิธากอรัสตอบว่าตัวท่านเอง
ยังไม่ใช่คนฉลาดรอบรู้และตัวท่านเป็นเพียงคนที่รักในความรอบรู้เท่านั้น ค าว่า Philosophoi ใน
ภาษากรีกได้กลายมาเป็นค าว่าPhilosopher ในภาษาอังกฤษ (พระราชวรมุนี ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 

2542) และโซเครตีส ซึ่งเป็นนักปรัชญาสมัยหลัง โซเครตีสเคยถูกเทพอพอลโลพยากรณ์ท่ีวิหารเมือง
เดลฟี ว่าเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดซึ่งหมายถึง เมื่อท่านไม่รู้สิ่งใดก็รู้ตัวว่าไม่รู้เรื่องนั้น และพยายามหาความรู้
ในเรื่องนั้น ในที่สุดท่านได้ข้อสรุปว่า “หนึ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้ คือรู้ว่าข้าพเจ้าไม่รู้อะไร” (พระราชวรมุนี 
ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2542) 

ปรัชญามีความหมายกว้างขวาง การที่จะให้ความหมายของค าว่าปรัชญาที่แน่นอนเป็น
เรื่องยากเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดของบุคคลและมีลักษณะเป็นนามธรรม  นักปราชญ์และนัก
คิดได้พยายามให้ความหมายของปรัชญาไว้มากมาย ซึ่งความหมายหนึ่งอาจเป็นที่ยอมรับของคนกลุ่ม
หนึ่ง แต่อาจไม่เป็นที่ยอมรับของคนอีกกลุ่มหนึ่ง สุดแล้วแต่ว่าบุคคลใดจะมีมุมมองอย่างไร 
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ปรัชญา (Philosophy) มีรากศัพท์มาจากค าว่า “Philosophia” (เป็นค าภาษากรีก
โบราณ) ซึ่งมาจากค า “Philia” (แปลว่า “ผู้รัก”) และ “Sopia” (แปลว่า ความปราดเปรื่อง) ดังนั้น 
ค าว่าปรัชญาจึงแปลว่า “ความรักในปรีชาญาณ” (Love of wisdom) หรือ “ความปราดเปรื่องหรือ
ความรอบรู้” 

พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน ระบุว่า ปรัชญา คือ วิชาที่ว่าด้วยหลักแหล่งแห่งความรู้ 
จ านง ทองประเสริฐ (2524) แห่งราชบัณฑิตยสถานให้ความเห็นว่า “ปรัชญาคือ ความ

คิดเห็นใดที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ หรือยังสรุปผลแน่นอนไม่ได้ แต่ถ้าพิสูจน์ได้จนลงตัวแล้วก็จัดว่าเป็นศาสตร์” 

สวามี สัตยานันทปุรี (ม.ป.ป.) ระบุว่า ปรัชญาตามรูปศัพท์ค าในภาษากรีก คือค าว่า 
philosophy ซึ่งเป็นค าสนธิระหว่าง 2 ค า คือ ค าว่า Philo ซึ่งแปลว่า “ความรัก ความสนใจ ความ
เลื่อมใส”กับค าว่า Sophia ซึ่งแปลว่า “ความรู้ ความปราดเปรื่อง ”เมื่อรวมความหมายของปรัชญา
พอจะสรุปรวม ๆ ได้ว่า “ปรัชญา หมายถึง กิจกรรมทางปัญญา เป็นการคิดพิจารณาด้วยเหตุผล คิด
อย่างมีระเบียบเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยการพิจารณาความรู้ที่มีอยู่แล้ว ปรัชญาจะเป็นการศึกษา
แนวความคิดและประสบการณ์ท้ังมวล โดยใช้เนื้อหาสาระของศาสตร์ทั้งหลาย รวมทั้งความเชื่อและ
สามัญส านึกในการคิดพิจารณา” 

ธ ารง บัวศรี (2531: 44) กล่าวว่า ปรัชญา หมายถึงการศึกษาหาความจริงหรือแก่นแท้
ของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกและจักรวาลอย่างมีระเบียบแบบแผน 

ในการให้ค านิยามของค าว่าปรัชญา นั้น เราควรมีทัศนะที่กว้างขวางที่สุด แต่นักคิดบาง
คนก็เข้าใจปรัชญาไปในทางที่จ ากัด บางคนก็คิดว่าปรัชญาก็คือ อภิปรัชญา หรือปรัชญาที่ว่าด้วย
ลักษณะของความจริงเท่านั้น บางคนก็ว่าคือปรัชญาที่ว่าด้วยการสมมุติฐานลักษณะและขอบเขตของ
ความรู้เท่านั้น ส่วนนักคิดบางคนนั้นคิดว่า ปรัชญาก็คือ ผลรวมแห่งวิชาการเท่านั้น ค านิยามของ 
ปรัชญา จากนักคิดคนส าคัญ ๆ ในอดีต (สมัคร บุราวาส, 2544) 

พลาโต ได้กล่าวว่า ปรัชญา คือ การมุ่งหมายให้มีความรู้ในสิ่งอันเป็นนิรันดร์ในลักษณะ
อันเป็นแก่นแท้ของสิ่งต่างๆ  

อริสโตเติ้ล กล่าวว่า ปรัชญา คือ วิทยาการที่สืบสวนค้นคว้าหาลักษณะของสิ่งที่มีอยู่ดังที่
มันเป็นอยู่ในตัวของมันเอง  

คานท์ กล่าวว่า ปรัชญา คือ วิทยาการและข้อวิจารณ์ในเรื่องของปัญญา  

สเปนเซอร์ กล่าวว่า ปรัชญา คือ ความรู้ที่รวมกันอย่างสมบูรณ์ เป็นข้อสรุปทั่วไปของ
ความเข้าใจในปรัชญาและการรวมกันของข้อสรุปทั่วไปทั้งหลายของวิทยาศาสตร์  

http://202.29.33.139/nstru/Catalog/Result.aspx?keyword=%u0e2a%u0e21%u0e31%u0e04%u0e23+%u0e1a%u0e38%u0e23%u0e32%u0e27%u0e32%u0e2a&Type=3AUTHOR&nPage=1
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เบอร์แทรนด์รัสเซล กล่าวว่า ปรัชญา คือ ดินแดนอันไม่จ ากัดเจ้าของ ซึ่งมีอยู่ระหว่าง
วิทยาศาสตร์กับศาสนาวิทยา  

สุรชาติ ณ หนองคาย (2545) กล่าวว่าปรัชญาเป็นการใช้ปัญญาหรือญาณวิทยา 

(Epistemology) ไปเป็นฐานในการตั้งค าถามทางปัญญา เพ่ือจะได้ก าหนดวิธีการที่เป็นวิธีการทาง
ปัญญาในการตอบค าถามนั้น ค าตอบที่ได้จะท าให้ญาณวิทยามีเพ่ิมมากขึ้นจนสามารถตั้งค าถามทาง
ปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นในรอบต่อไปได้ ซึ่งสามารถแบ่งปรัชญาเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ปรัชญาแนวคิด หมายถึง ฐานเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการสรุปหรือตีความหมายจากการ
รับ สัมผัสของบุคคลและน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี “คนโกหกไม่ท าบาป
ย่อมไม่มี” ถือเป็นเกณฑ์ตัดสินถูกหรือผิดของบุคคล 

2. ปรัชญาปฏิบัติ หมายถึง ฐานคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการน าไปใช้ในการก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติ ของบุคคล เช่น “มีความพยายามอยู่ที่ใดมีความส าเร็จอยู่ที่นั่น” “ความรู้คู่คุณธรรมน าสู่
ความส าเร็จ” ดังนั้น การน าฐานคิดนี้ไปใช้ก็เพ่ือที่จะให้เกิดประสิทธิผล ฐานคิดดังกล่าวจึงถือเป็น
ปรัชญาปฏิบัติ เพราะความมุ่งมั่นที่จะท าให้เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้จะเป็นตัวก าหนดวิธีการ
ท างานของบุคคล มิใช่เกณฑ์ตัดสินถูกหรือผิดเหมือนปรัชญาแนวคิด ดังนั้นการเพ่ิมพูนปัญญาให้
เกิดข้ึนจึงพึงค านึงถึงทั้งปรัชญาปฏิบัติและปรัชญาแนวคิด 

ดังนั้น ปรัชญาจึงมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามความเห็นของนักปรัชญาแต่ละยุค 
แต่ละสมัย แต่ละส านักก็ได้ให้ความหมายของปรัชญาที่กว้างออกไปและครอบคลุมวิชาการต่าง ๆ   
ทุกสาขาทุกแขนง แต่แล้วมันก็ค่อยๆแคบลงไปตามกาลเวลาของมัน หลังจากนั้นสาขาต่างๆของ
ปรัชญาก็ได้แยกตัวออกมาเป็นเอกเทศ ดังนั้น ปรัชญาคือ ความคิดท่ีหลั่งไหลเรื่อยมา ดุจสายน้ า   
เป็นค าสอนหรือค าตอบของปัญหาต่างๆที่สะสมอยู่ในความคิดและอุดมคติของมนุษย์ตามแต่ละยุค
สมัยที่ปัญหานั้นๆ จะเกิดข้ึน  

 

2. ขอบข่ายของปรัชญา  

กู๊ด (Good, 1976) กล่าวว่า ปรัชญา คือ ศาสตร์หนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ท่ีจะจัดหมวดหมู่ 
หรือระบบความรู้สาขาต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือท าความเข้าใจและแปลความหมายข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์แบบ ปรัชญาจะประกอบด้วยวิชา ตรรกวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรีศาสตร์ 
อภิปรัชญาและศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้ทั้งปวงของมนุษย์  

ปรัชญาเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความคิด ความเชื่อ และทรรศนะของบุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ 
ทั้งหลายทั้งมวล หรือเป็นศาสตร์ที่ใช้พิจารณารากฐานส าคัญที่เก่ียวกับความเป็นอยู่ของธรรมชาติ 
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ชีวิต และสรรพสิ่งทั้งหลาย จึงได้ก าหนดขอบข่ายของปรัชญาออกเป็น 3 ประการ ดังนี้ (วิโรจน์ วัฒนา
นิมิตกูล, 2548: 58) 

2.1 อภิปรัชญา (Metaphysics) หรือ ภววิทยา (Ontology) เป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษาว่า
อะไรเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ (What is the nature of reality) เป็นเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับ
ธรรมชาติที่เป็นอยู่ อภิปรัชญามุ่งแยกปรากฏการณ์ออกจากความจริง แม่น้ าที่เห็นว่านิ่ง แต่ความจริง
อาจก าลังไหลเชี่ยวกราดอยู่ในส่วนลึกก็ได้ ดังนั้น บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายจึงเกิดการสงสัยว่าโลกที่
ปรากฏแก่สายมนุษย์นี้เป็นความจริงสูงสุดแล้วหรือยัง หรือเป็นเพียงแค่หน้าฉากท่ีมีความจริงสูงสุด
ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังของมัน นักปรัชญาทั้งหลายจึงได้ตั้งสมมุติฐานขึ้นว่า มีความจริงสูงสุดอยู่
เบื้องหลังปรากฏการณ์ธรรมชาติ แล้วก็เริ่มศึกษาว่า ความจริงสูงสุดนั้นคืออะไร งานของนักปรัชญา  
ผู้พยายามตอบปัญหาเกี่ยวกับความจริงนี้เรียกว่า อภิปรัชญา เพ่ือตอบปัญหาดังกล่าว นักปรัชญาได้
ค้นคว้าหาส่วนประกอบดั้งเดิมที่สุดของจักรวาล สาระดั้งเดิม หรือปฐมธาตุที่เป็นจุดเริ่มต้นของ
จักรวาล นักปรัชญาได้ค้นพบความจริงสูงสุดแตกต่างกันออกไป  

2.2 ญาณวิทยา (Epistemology) จากอภิปรัชญาที่ระบุว่าอะไรคือความจริงแท้สูงสุด
และมีธรรมชาติเป็นอย่างไร ปัญหาตามมาก็คือรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งจริงแท้สูงสุดเป็นสิ่งนั้น และมี
ธรรมชาติเป็นอย่างนั้น ๆ โดยจะทราบค าตอบนี้ได้จากการศึกษาวิชาญาณวิทยา ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วย
การเข้าถึงซ่ึงความเป็นจริง ญาณวิทยาคือทฤษฎีความรู้ที่ศึกษาว่ามนุษย์รู้ความจริงได้อย่างไร และ
ความรู้นี้จะสามารถเข้าถึงสัจธรรมหรือไม่เพียงใด เช่น เชื่อว่าความรู้ที่เกิดขึ้นในมนุษย์ได้มาจากแหล่ง
ต่าง ๆ 6 แหล่ง คือ (1) พระเจ้า (2) ขนบธรรมเนียมประเพณี (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ (4) ประสบการณ์
ส่วนตัว   (5) หลักเหตุผล และ (6) การค้นคว้าวิจัย เป็นต้น 

2.3 คุณวิทยา (Axiology) เป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษาความดี ความมีศีลธรรม จรรยาและ
ความงามต่าง ๆ เพื่อให้ได้ค าตอบว่า ความดีงามนั้นคืออะไรแน่ คุณวิทยาจะศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าของ
สิ่งต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 สาขา ดังนี้ 

2.3.1 จริยศาสตร์ คือ ปรัชญาที่ว่าด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของมนุษย์ และการ
แสวงหากฎเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์ว่า อย่างไหนถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร นั่น
คือ นักปรัชญาพยายามตอบค าถามว่า ความดี คืออะไร  

2.3.2 สุนทรียศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าและความหมายของความงาม 
ความคิดเรื่องความงามหรือปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่องศิลปะหรือความงามนั่นเอง ความงามคืออะไร 
หลักการตัดสินว่าอะไรงาม อะไรไม่งาม 
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3. จุดก าเนิดของวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์มีจุดก าเนิดตั้งแต่เมื่อใดนั้นยากท่ีจะหาหลักฐานมาก าหนดได้ เพียงแต่มีการ

สันนิษฐานว่าจุดก าเนิดของวิทยาศาสตร์เกิดจากการทีม่นุษย์ทีพ่ยายามเสาะแสวงหาความรู้ความจริง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจในธรรมชาติที่อยู่รอบตัว เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว 
พายุ ดาวตก กลางวันกลางคืน การเกิดโรคระบาด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สร้างความสงสัยให้แก่มนุษย์ว่า
เกิดข้ึนมาอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ เพ่ือที่จะหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่อยู่รอบตัว การคิดหาเหตุผลใน
ช่วงแรกของมนุษย์ยังไม่มีหลักนอกจากจะอาศัยสามัญส านึก เมื่อหาเหตุผลไม่ได้ก็หันไปพ่ึงอ านาจ
ลึกลับเหนือธรรมชาติ (Supernatural) โดยเชื่อว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติและเกิดขึ้นแก่
มนุษย์เป็นการบันดาลมาจากอ านาจลึกลับ จึงมีพิธีการท าบวงสรวง การบูชาเทพเจ้า สวดอ้อนวอน 
เป็นต้น (สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 73) 

การที่มนุษย์มคีวามสงสัยท าให้เกิดการสังเกต การสังเกตท าให้ได้ข้อมูลและเมื่อน าข้อมูล
มาพิจารณาท าให้ได้รับความรู้ที่เป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมา ซึ่งความรู้ที่ได้เกี่ยวกับธรรมชาติในยุคแรก ๆ เป็น
ความรู้ที่ไม่เป็นสากล เพราะค าอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนเป็นเรื่องของสามัญส านึกมากกว่าจะเป็น
เรื่องของเหตุผล เช่น ธาลีส สงัเกตเห็นแม่เหล็กดูดเหล็กได้ ก็อธิบายว่าแม่เหล็กมีวิญญาณ สังเกตเห็น
แท่งอ าพันที่หลังจากถูกับผ้าแห้งๆ แล้วดูดกับขนนกเล็ก ๆ ได้ ก็อธิบายว่าแท่งอ าพันมีวิญญาณ  

การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดครั้งส าคัญจากความเชื่อในเรื่องอ านาจลึกลับมาเป็น 
ความเชื่อที่มีเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์คือการพยากรณ์ การเกิดสุริยุปราคาของเธลีสได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
เกิดข้ึนเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ก่อน ค.ศ. 585 ปี (สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 77) จากเหตุการณ์นี้เขาได้
ประกาศว่า การเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ และการ
เกิดสุริยุปราคาก็เป็นไปตามการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนของดวงดาวบนท้องฟ้า ปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึนไม่ได้เกิดจากความโกรธกริ้วของสุริยเทพแต่ประการใด 

 

4. ทางแยกระหว่างวิทยาศาสตร์กับปรัชญา 

วิทยาศาสตร์ถือก าเนิดจากความต้องการความรู้ใหม่เพ่ิมเติมจากความรู้เดิม โดยมี
หลักการว่า สิ่งที่มีอยู่ เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถรู้ เข้าใจและอธิบายได้ แต่เดิมวิทยาศาสตร์แฝงตัวอยู่ใน
ปรัชญา และค่อยๆ แยกตัวออกมาโดยก าหนดบริบทของตนในการแสวงหาความรู้โดยใช้
ประสบการณ์ทางประสาท สัมผัสเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความจริง ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เป็น
การศึกษาปรากฏการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน เพ่ือเป็นข้อมูลในการท านายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบ
ของการตั้งสมมติฐาน เพ่ือทดสอบหรือคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยมีพ้ืนฐานบนข้อเท็จจริงที่ไม่ได้
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ขึ้นอยู่กับอคติหรือความรู้สึกส่วนตัว ของแต่ละคน ในแง่นี้เราจึงบอกได้ว่าความรู้ที่ได้จากวิทยาศาสตร์ 
เป็นความรู้ที่เป็นสากล 

เมื่อมนุษย์พยายามในการค้นหาค าตอบมาอธิบายสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
ท าให้มีวิธีการในการหาค าตอบที่หลากหลาย เช่น เธลีสกล่าวว่า สิ่งจริงแท้สูงสุดที่เป็นปฐมธาตุหรือ
รากเหง้าของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง คือน้ า หรือการที่แม่เหล็กดูดเหล็กเพราะแม่เหล็กมีวิญญาณ ซึ่ง
ค าอธิบายเหล่านี้ได้มาจากการใช้สามัญส านึก ซ่ึงเอมพิโดเดลส บอกว่าปฐมธาตุนั้นมี 4 อย่าง คือ ดิน 
น้ า ลม ไฟ มนุษย์ในมัยโบราณท่ีเป็นนักปรัชญายังหาเหตุผลที่แท้จริงในการอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึนไม่ได้ก็จะน าเอาอ านาจลึกลับมาอธิบาย 

ฮิปโปเครตีส (Hippocretes 460 – 377 B.C.) ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของการแพทย์และเป็น
บุคคลที่แยกวิทยาศาสตร์ออกจากปรัชญา โดยได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บจากการเชื่อโชค
ลางหรืออ านาจเบื้องบนมาสู่การพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ด้วยข้อเท็จจริงว่า เชื้อโรคไม่ได้เกิดจากภูตผีปีศาจ
หรือเทพเจ้า หากแต่มาจากแหล่งพาหะตามธรรมชาติ โดยเขาสามารถแสดงให้เห็นจริงได้และบอก
อาการของคนไข้ท่ีได้รับเชื้อโรคนั้นด้วย นี่คือลักษณะของวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่ปรัชญา เพราะความรู้นี้
เป็นความจริงที่มีทั้งเหตุและผลและแสดงให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้ (สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 81) 

ลักษณะชี้บ่งที่บอกว่าความรู้อะไรคือปรัชญา ความรู้อะไรคือวิทยาศาสตร์ คือวิธีการ
ได้มาซึ่งความรู้ที่แน่นอน ถ้าความรู้นั้นได้มาด้วยวิธีการที่เฉพาะสามารถท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้ใน
ศาสตร์เฉพาะได้อย่างแน่นอนและมีวิธีตรวจสอบความถูกต้องจนเป็นที่ยอมรับว่าสมเหตุสมผล ศาสตร์
นั้นก็จะแยกตัวออมาจากปรัชญา วิทยาศาสตร์ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติเช่นเดียวกับปรัชญา แต่ได้
พัฒนาวิธีการเสาะแสวงหาความรู้อย่างมีระบบจนเป็นที่ยอมรับ (ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์) 
วิทยาศาสตร์ก็แยกตัวออกมาจากปรัชญา 

สุวัฒก์ นิยมค้า (2531: 82) ได้สรุปความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์กับปรัชญา ไว้ 4 
ประการ ดังนี้ 

1. ความรู้ที่เสาะแสวงหา วิชาปรัชญาต้องการเสาะแสวงหาความรู้ที่เก่ียวกับโลก
และจักรวาลมองเป็นส่วนรวมในลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวให้ได้ หรือพยายามหาหลักการทั่วไป ให้เหลือ
น้อยที่สุดที่จะน ามาอธิบายปรากฏการณ์ของโลกและจักรวาล ส่วนวชิาวิทยาศาสตร์นั้นศึกษาโลกและ
จักรวาลเป็นส่วน ๆ ให้เห็นความจริงทั้งเป็นส่วนเล็กและความจริงที่เป็นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้จากการ
แบ่งวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และในสาขานั้นก็แบ่งเป็นแขนงย่อยออกไปอีก 

2. วิธีการที่ใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ วิชาปรัชญาใช้ตรรกวิทยาเป็นเครื่องมือ 
คือใช้การคิดแต่เพียงหาเหตุผลแต่เพียงอย่างเดียวในการอธิบายความจริงของโลกและจักรวาล เพ่ือว่า
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จะได้ความรู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากประสาทสัมผัสเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่วิชาวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการหาความรู้ ความจริงของโลกและจักรวาลต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ประสาทสัมผัส เหตุผลเชิงตรรกวิทยาเป็นเครื่องมือประกอบอย่างหนึ่ง โดยถือว่าความรู้ต้องเกิดหลัง
ประสบการณ์ 

3. ขอบเขตของความรู้ วิทยาศาสตร์จ ากัดขอบเขตของสิ่งที่ศึกษาอยู่ที่การสัมผัสได้
ด้วยประสาทสัมผัส นอกเหนือจากนี้แล้วเป็นเรื่องของวิชาปรัชญาหรือวิชาอ่ืน 

4. ปรัชญาเป็นส่วนต่อของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ยอมรับความจริงมูลฐานหลาย
อย่างเข้ามาใช้เป็นหลักในการสรุปความรู้ และในการพิสูจน์ความเป็นจริงของความรู้ เช่น ยอมรับ
วิธีการวิทยาศาสตร์ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด ถ้าถามว่าท าไมความรู้วิทยาศาสตร์ถึงดีที่สุด ค าถามนี้
วิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้ หรือถ้าถามว่ากฎของเหตุและผลที่วิทยาศาสตร์น ามาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆนั้น 
ท าไมถงึเป็นหลักการที่ดีที่สุด วิทยาศาสตร์ก็ตอบไม่ได้เช่นกัน เพราะค าตอบและค าอธิบายของมันอยู่
นอกเหนือประสาทสัมผัส มีวิธีการที่จะอธิบายได้คือใช้วิธีการของปรัชญา ดังนั้นปรัชญาจึงเป็นส่วนต่อ
ของวิทยาศาสตร์  

ปรัชญาอธิบายว่า วิทยาศาสตร์คืออะไร ศึกษาอย่างไร ด้วยวิธีการอย่างไร มีธรรมชาติ
เป็นอย่างไร ปรัชญาที่อธิบายค าถามนี้ เรียกว่า ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 

 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
 

วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นความรู้ที่เกิดจากสติปัญญาและความพยายามของมนุษย์ใน
การศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น การท าความเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร พัฒนาขึ้น
มาได้อย่างไร  เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้เรียนจะได้เข้าใจว่าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นลักษณะ
เฉพาะตัวของวิทยาศาสตร์ที่ท าให้วิทยาศาสตร์มีความแตกต่างจากศาสตร์อ่ืนๆ ซึง่ในสมัยที่ศาสตร์
ต่างๆ ยังไม่เกิดขึ้น วิทยาศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญา กล่าวคือมนุษย์ใช้กระบวนการในการ
ค้นคว้าหาองค์ความรู้ ต่างๆ โดยมีพ้ืนฐานมาจากความคิดและความเชื่อทางปรัชญา ที่สืบทอดต่อกัน
มาและค่อย ๆ เปลี่ยนลักษณะความคิด ความเชื่อ ที่ลึกลับซับซ้อน เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
ทั้งหลาย มาเป็นระบบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์แยกออกจากปรัชญาโดยก าหนดให้การ
ทดลองเป็นส่วนส าคัญของการแสวงหาความรู้ แต่ไม่ได้หมายความว่าความรู้วิทยาศาสตร์ทุกอย่างต้อง
ได้มาด้วยวิธีการทดลอง ซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะบางประการที่ไม่เหมือนศาสตร์อ่ืน ๆ 
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โดยที่โซวอลเตอร์ และคณะ (Showalter and Others อ้างถึงใน สุเทพ อุสาหะ, 2526 :15-16) ได้
กล่าวถึงลักษณะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นความจริงชั่วคราว ไม่มีความเป็นอมตะในวิทยาศาสตร์ 
2. เป็นสาธารณะ ทุกคนสามารถสังเกตหรือทดสอบได้ 
3. ท าให้เกิดข้ึนใหม่ได้ ภายในภาวะคล้ายกัน แม้ว่าเวลาและสถานที่จะเปลี่ยนไป 

4. เป็นเรื่องของโอกาสที่จะเป็นไปได้ 
5. เป็นผลของความพยายามของมนุษย์ที่จะท าความเข้าใจหรือหาแบบแผนของ

ธรรมชาติ 
6. ความรู้วิทยาศาสตร์ในอดีตเป็นพื้นฐานในการพบความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน และ

ความรู้ในปัจจุบันจะเป็นพ้ืนฐานในการค้นพบสิ่งใหม่ ในอนาคต 

7. มีลักษณะเฉพาะตัวคือได้จากวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
8. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือ ความรู้วิทยาศาสตร์จะช่วยเสริมมโนทัศน์อื่น ๆ  

9. วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้อย่างมีระบบ ปราศจากอคติ ปราศจาก
ผลตอบแทน 

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาได้ให้ความหมายของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไว้หลาย
ความหมาย ดังนี้ 

McComas (2008) เสนอว่า ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คือ การผสมผสานการศึกษา
ทางสังคมของวิทยาศาสตร์ในหลายด้าน เช่น ด้านประวัติการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคม
วิทยา และปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร นักวิทยาศาสตร์มี
กระบวนการท างานอย่างไร นักวิทยาศาสตร์ท างานเป็นกลุ่มสังคมได้อย่างไร และสังคมมีปฏิกิริยา
อย่างไรต่อวิทยาศาสตร์  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554: 4 – 21 อ้างอิงจาก AAAS, 

2001) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
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1. มุมมองทางวิทยาศาสตร์  
มนุษย์ได้พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง (Fact) และ

ความคิด (Idea) แนวความคิดหลัก (Concept) หลักการ กฎ และทฤษฎี ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มาเปน็เวลาอันยาวนานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) ที่ผ่านการ
สังเกต การคิด การส ารวจ การทดลอง และการตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยบุคคล และองค์กร      
สิ่งเหล่านี้แสดงถึงลักษณะเฉพาะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีองค์ประกอบที่ส าคัญ นักวิทยาศาสตร์แบ่งปันองค์ความรู้ที่ค้นพบ ความเชื่อและทัศนคติ
เกี่ยวกับงานที่ได้ศึกษา ค้นคว้าแก่สังคมของนักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไป มุมมองทาง
วิทยาศาสตร์ต่อธรรมชาติมีดังนี้ 

1.1 มนุษยส์ามารถท าความเข้าใจธรรมชาติได้ นักวิทยาศาสตร์ถือว่าสิ่งต่าง ๆ และ
เหตุการณ์ใน เอกภพ (Universe) ปรากฏขึ้นในรูปแบบ (Pattern) ที่แน่นอน และสามารถท าความ
เข้าใจโดยผ่านการศึกษาอย่างมีระบบและรอบคอบ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เมื่อใช้ปัญญาและ
เครื่องมือช่วยขยายความสามารถการรับรู้ จะท าให้คนสามารถค้นพบรูปแบบธรรมชาติทั้งหมด 
นอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่า เอกภพเป็นระบบเดียวที่กว้างใหญ่ไพศาล ซึ่งกฎพ้ืนฐานต่าง ๆ 
ในทุกที่เป็นอย่างเดียวกัน ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาที่ส่วนหนึ่งของเอกภพ สามารถน าไปใช้ได้กับ
ส่วนอื่นตัวอย่าง เช่น หลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ และแรงโน้มถ่วงที่อธิบายการตกของวัตถุบน    
ผิวโลก ก็สามารถน าไปอธิบายการเคลื่อนที่บนดวงจันทร์และดาวเคราะห์อ่ืน ๆ ได้ นักวิทยาศาสตร์ใช้
เวลาในการปรับแต่งความเข้าใจหลายปีจนท าให้ได้หลักการเดียวกันเก่ียวกับการเคลื่อนที่ของทุกสิ่งทุก
อย่าง จากอนุภาคนิวเคลียร์ที่เล็กที่สุด ไปถึงดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่สุด จากเรือใบไปถึงยานอวกาศ และ
จากลูกปืนไปถึงรังสีของแสง 

1.2 ความคิดทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการ
สร้าง ความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับการสังเกตปรากฏการณ์อย่างรอบคอบ และ การ
สร้างทฤษฎีที่ท าให้สิ่งที่สังเกตเหล่านั้นมีความหมาย ความรู้อาจเปลี่ยนแปลงไปได้เนื่องจากมีข้อมูล
ใหม่ๆ จากการสังเกต ซึ่งท้าทายทฤษฎีที่มีอยู่ ไม่ว่าทฤษฎีหนึ่งจะสามารถอธิบายกลุ่มข้อมูลที่สังเกตได้
ดีเพียงไร ก็เป็นไปได้ที่มีอีกทฤษฎีหนึ่งอาจจะเหมาะกับสิ่งที่สังเกตได้ดีหรือดีกว่าหรืออาจจะเหมาะสม
กับสิ่งที่สังเกตได้ดีหรือดีกว่าหรืออาจจะเหมาะสมกับสิ่งที่สังเกตได้กว้างขวางกว่า ในทางวิทยาศาสตร์
มีการตรวจสอบ ปรับปรุง และการยกเลิกทฤษฎีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีเก่า 
นักวิทยาศาสตร์ถือว่า แม้จะไม่มีทางใดที่จะยืนหยัดความจริงที่แท้จริง (Absolute Truth) ก็ตาม ถ้ามี
การประมาณค่าที่แม่นย าเพ่ิมขึ้นก็สามารถยอมรับสิ่งที่ด ารงอยู่ในโลกได้  



บทที่ 6 ปรัชญาและธรรมชาติวิทยาศาสตร ์ 181 

 

  

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
 

1.3 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความคงทนเป็นช่วงเวลา แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะเลิกล้ม 
ความคิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งความจริงที่แท้จริง และยอมรับว่าความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ แต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็มีความคงทน แทนที่จะยกเลิกความคิดที่มีอยู่ไป
ทั้งหมด แต่มีการปรับปรุงความคิดนั้นให้ถูกต้อง ถือว่าเป็นบรรทัดฐานของวิทยาศาสตร์และเป็นการ
สร้างความรู้ที่ทรงพลัง มีความแม่นย าและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ตัวอย่าง เช่น ในการสร้าง
ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ ไอน์สไตน์ไม่ได้ละทิ้งกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แต่แสดงให้เห็นว่า
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมีข้อจ ากัดในการน ามาใช้กับกรณีทั่วไปที่กว้างขวางกว่า ยิ่งไปกว่านั้น
ความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ในการท านายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แม่นย าช่วยสนับสนุนหลักว่า
เราเข้าใจธรรมชาติมากข้ึน 

1.4 วิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้ค าตอบกับทุกค าถามได้ มีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เช่น ความเชื่อที่เก่ียวกับพลังหรืออ านาจลึกลับเหนือ
ธรรมชาติ ในบางกรณีวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ให้เห็นอย่างมีเหตุผล แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ที่ยังยึด
มั่นอยู่กับความเชื่อเดิม เช่น เชื่อในปาฏิหาริย์ การท านายโชคชะตา โหราศาสตร์ และเรื่องผีสาง 
นักวิทยาศาสตร์จะไม่เป็นผู้ตั้งประเด็นเก่ียวกับความดีและความชั่วร้าย แม้ว่าบางครั้งจะสามารถให้
ความเห็นในประเด็นเหล่านี้ โดยการระบุผลที่เกิดข้ึนมาเป็นล าดับ เป็นส าคัญ ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ใน
การหาทางเลือกที่เหมาะสม โดยหลักการทั่วไปแล้ว ความรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ขึ้นอยู่กับหลักฐาน
เชิงประจักร การตั้งสมมติฐานและทฤษฎี การใช้ตรรกะ อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์มีความแตกต่าง
อย่างมาก จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งในด้านปรากฏการณ์ที่ตรวจสอบ และการท างานในลักษณะ
พิจารณาที่ข้อมูลในประวัติศาสตร์ หรือข้อมูลที่พบจากการทดลอง โดยวิธีการเชิงคุณภาพหรือเชิง
ปริมาณ ในการใช้หลักการพ้ืนฐานหรือจากข้อสรุปจากสิ่งที่ค้นพบของวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนๆ อย่างไร
ก็ตามการแลกเปลี่ยนเทคนิค ข้อสนเทศ และแนวความคิดหลักตลอดเวลาระหว่างนักวิทยาศาสตร์ 
และมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับลักษณะของการส ารวจตรวจสอบที่เที่ยงตรงอย่างวิทยาศาสตร์  

1.5 วิทยาศาสตร์ต้องการหลักฐานหรือประจักษ์พยาน ความเที่ยงตรงของวิทยาศาสตร์
อยู่ที่ การสังเกตปรากฏการณ์ ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จะมุ่งมั่นอยู่กับการหาข้อมูลที่แม่นย า หลักฐาน
เหล่านี้ได้รับจากการสังเกตและการวัด จากสถานการณ์ในธรรมชาติไปสู่ห้องปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร์ท าการสังเกตโดยใช้ประสาทรับรู้ เครื่องมือที่ตรวจวัด เช่น กล้องจุลทรรศน์เพื่อขยาย
ประสาทการรับรู้ ลักษณะที่มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้ นักวิทยาศาสตร์รวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น 
สังเกตจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (แผ่นดินไหว การอพยพของนก) เก็บตัวอย่าง (หิน เปลือกหอย) 
และการทดลองในบางสถานการณ์นักวิทยาศาสตร์สามารถควบคุมเงื่อนไขตามเจตนาอย่างแม่นย า



182 บทที่ 6 ปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
 

  

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
 

เพ่ือให้ได้รับหลักฐาน เช่น ควบคุมอุณหภูมิ เปลี่ยนความเข้มข้นของสารเคมี หรือการผสมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน โดยการเปลี่ยนแปลงเพียงเงื่อนไขเดียวในแต่ละครั้ง แล้วดูว่าจะมีผลต่อตัวแปรอื่นอย่างไร 
อย่างไรก็ตามในการควบคุมเงื่อนไขต่างๆ อาจเป็นไปไม่ได้ เช่น การศึกษาดาวฤกษ์ หรือเกี่ยวกับ
ศีลธรรม เช่น การศึกษาเกี่ยวกับคน หรือสิ่งที่จะกระทบกับความเป็นธรรมชาติ เช่น การศึกษาสัตว์ป่า
ในกรง ในกรณีนี้การสังเกตจะต้องท าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมชาติ ในขอบข่ายทีกว้าง เพื่อให้ความ
น่าเชื่อถือของหลักฐาน จึงให้ความส าคัญของการพัฒนาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคการ
สังเกต การค้นพบของนักส ารวจตรวจสอบเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มจะต้องมีการตรวจสอบโดย
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มอ่ืน 

1.6 วิทยาศาสตร์เป็นการผสมผสานของตรรกะและจินตนาการ ซ่ึงไอน์สไตน์ กล่าวว่า 
“จินตนาการมีความส าคัญกว่าความรู้” แม้ว่าจินตนาการและแนวความคิดของมนุษย์จะก่อให้เกิดการ
ตั้งสมมติฐานและทฤษฎี แต่ข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ก็จะต้องสอดคล้องกับหลักการของการให้
เหตุผลอย่างมีตรรกะ นั่นคือการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อโต้แย้งโดยพิจารณาการลงความเห็น 
การสาธิต และสามัญส านึกนักวิทยาศาสตร์อาจไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับคุณค่าของหลักฐานบางอย่างที่เคย
ยึดถือไว้เป็นข้อสรุป นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ท างานกับข้อมูลและทฤษฎีที่พัฒนามาอย่างดีเพียงอย่าง
เดียว แต่มักมี สมมติฐานที่น่าเป็นไปได้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ สมมติฐานเหล่านี้มักจะถูกใช้อย่างกว้างขวาง
ในวิทยาศาสตร์เพ่ือเลือกข้อมูลที่สอดคล้องและข้อมูลที่ต้องการหาเพิ่มเติม และเพ่ือเป็นแนวทางใน
การแปลความหมายข้อมูล โดยความจริงแล้วกระบวนการในการตั้งและทดสอบสมมติฐานเป็น
กิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ สมมติฐานที่เป็นประโยชน์ควรเสนอแนะว่าหลักฐานอะไร
ที่จะสนับสนุน และหลักฐานอะไรที่จะปฏิเสธสมมติฐานนั้น สมมติฐานที่ไม่สามารถน าไปทดสอบได้
อาจดูน่าสนใจแต่ไม่ใช่สมมติฐานที่มีประโยชน์ 

การใช้ตรรกะและการตรวจสอบหลักฐานอย่างใกล้ชิด มีความจ าเป็น แต่ไม่ใช่สิ่งที่
เพียงพอเสมอไปส าหรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แนวความคิดหลักจะไม่เกิดข้ึนอย่างอัตโนมัติ
จากข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น การตั้งสมมติฐานหรือทฤษฎีเพื่อจินตนาการว่าปรากฏการณ์
ต่างๆ ในโลกท างานอย่างไร และการมองว่าสมมติฐานหรือทฤษฎีจะน ามาใช้ในการทดสอบความจริง
ได้อย่างไร เป็นความสร้างสรรค์เหมือนกับการเขียนบทประพันธ์ การเขียนเพลง หรือการออกแบบตก
ระฟ้า บางครั้งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังมาก่อน แม้แต่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ  
ก็มี แต่ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพ่ือการรับรู้ความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่
คาดหวัง ข้อมูลบางอย่างที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งทิ้งขว้างไป อาจน าไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ของ
นักวิทยาศาสตร์คนอ่ืน  
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1.7 วิทยาศาสตร์มุ่งอธิบายและท านาย นักวิทยาศาสตร์พยายามท าให้การสังเกต
ปรากฏการณ์มีความหมาย โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันในการอภิปราย 

ค าอธิบายหรือทฤษฎีอาจมีจ ากัด แต่จะต้องมีผลและสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากสังเกตทาง
วิทยาศาสตร์ที่เที่ยงตรง การยอมรับในทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มักจะอยู่ที่ความสามารถในการแสวงหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความสัมพันธ์กันมาก่อน เช่น ทฤษฎีการ
เคลื่อนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ที่หลากหลาย 
เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ ความเชื่อมโยงกันระหว่างซากดึกด าบรรพ์ที่พบในทวีปต่างกัน รูปร่างของ
ทวีป และทิวเขาในท้องทะเล 

มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาศาสตร์จะต้องมีการรับรองความเท่ียงตรงโดยการส ารวจ
แต่ก็ยังไม่เพียงพอส าหรับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงแต่สอดคล้องกับการสังเกตที่รู้จักกันมานาน
แล้ว ทฤษฎีที่จะต้องสอดคล้องกับข้อมูลการสังเกตเพ่ิมเติมด้วย ซึ่งข้อมูลที่ไม่ได้รับการสร้างทฤษฎีใน
ครั้งแรก นั่นคือ ทฤษฎีจ าต้องมีพลังของการท านายด้วย (Predictive Power) การแสดงพลังการ
ท านายของทฤษฎีไม่จ าเป็นต้องใช้การท านายเหตุการณ์ในอนาคตและต่อไป แต่การท านายอาจ
เกี่ยวกับประจักษ์พยานจากอดีตที่ยังไม่เคยพบหรือศึกษา ทฤษฎีเกี่ยวกับก าเนิดของสิ่งมีชีวิต         
ยังจ าเป็นอีกด้วยในการศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นช้าๆ เช่น การเกิดภูเขา หรือ อายุของดาวฤกษ์ 
เช่น ดาวฤกษ์มีการโคจรช้ามากเกินที่เราจะสังเกตเห็น อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีก าเนิดดาวฤกษ์        
อาจท านายความสัมพันธ์ที่คาดหวังไม่ได้ ระหว่างคุณลักษณะของแสงดาวที่อาจค้นพบได้จาก
ตารางข้อมูลของดาวฤกษ์  

1.8 วิทยาศาสตร์พยายามระบุและหลีกเลี่ยงความล าเอียง เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่เป็น
ความจริง นักวิทยาศาสตร์จะตอบสนองกับการถามหาประจักษ์พยานที่สนับสนุน แต่ประจักษ์พยาน
ทางวิทยาศาสตร์อาจมีความล าเอียงในด้านการแปลความหมายข้อมูล ในการบันทึกหรือการน าเสนอ
ข้อมูลหรือแม้แต่ในการเลือกว่าข้อมูลใดควรจะมาก่อน นักวิทยาศาสตร์ที่มีเชื้อช้าติ เพศ อายุ หรือ
ความเชื่อทางการเมืองต่างกัน อาจมีความล าเอียงที่จะค้นหา หรือเน้นที่ประจักษ์พยานบางอย่าง หรือ 
การแปลความหมาย เช่น ในหลายปีมาแล้วมีการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์โดยนักวิทยาศาสตร์ชาย โดย
เน้นไปที่พฤติกรรมแข่งขันทางสังคมของเพศชายจนกระทั่งมีนักวิทยาศาสตร์หญิงเข้ามาสู่สาขานี้      
มีการยอมรับเกี่ยวกับความส าคัญของพฤติกรรมในการสร้างสังคมของเพศหญิง ความล าเอียงอาจเกิด
ที่ผู้ส าเร็จตรวจสอบ ตัวอย่างที่น ามาศึกษา วิธีการ หรือเครื่องมือที่ใช้ในทุกขั้นตอน แต่
นักวิทยาศาสตร์ต้องการรู้แหล่งที่เป็นสาเหตุของความล าเอียง และความล าเอียงนั้นจะมีอิทธิพลต่อ
ประจักษ์พยานอย่างไร นักวิทยาศาสตร์ต้องการและคาดหวังที่จะละเลยความล าเอียงที่อาจเป็นไปได้
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ในงานของเขา เช่นเดียวกับงานของผู้อ่ืน ถึงแม้ว่าจุดประสงค์นั้นจะไม่บรรลุเสมอไป การป้องกันความ
ล าเอียงอาจท าได้โดยต้องมีผู้ส ารวจตรวจสอบที่แตกต่างกันหลายคน หรือการทงานเป็นทีม 

1.9 วิทยาศาสตร์ไม่มีอ านาจ เป็นเรื่องปกติทางวิทยาศาสตร์ที่จะค้นหาแหล่งความรู้ 
และความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ แต่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อาจให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ซ่ึง
ปรากฏว่าได้ผิดพลาดมาหลายครั้งในประวัติของวิทยาศาสตร์ในระยะยาว จะไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่มี
ชื่อเสียงหรือมีศักดิ์สูงส่ง ถูกเชิดชูให้มีอ านาจในการตัดสินนักวิทยาศาสตร์คนอ่ืนว่าท าถูก และไม่มี
ข้อสรุปสร้างไว้ก่อนว่านักวิทยาศาสตร์คนอ่ืนท าถูกและไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนอ่ืนที่จะเข้าถึงรากฐาน
ในการส ารวจตรวจสอบของเขา  

ในระยะสั้น ความคิดใหม่ที่แตกต่างจากความคิดหลักอาจน ามาสู่การวิพากษ์วิจารณ์ที่
รุนแรง และนักวิทยาศาสตร์ที่ท าการส ารวจตรวจสอบความคิดนี้อาจประสบความยากล าบากท่ีจะ
ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยของเขา แน่นอนทีเดียวความท้าทายที่จะท าให้เกิดความคิดใหม่เป็นวิธีการ
หนึ่งทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ แม้ว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนมากจะปฏิเสธทฤษฎีใหม่แม้ว่า
จะมีหลักฐานสนับสนุนมากมาย อย่างไรก็ตามในระยะยาว ทฤษฎีใหม่จะได้รับการยอมรับเมื่อสามารถ
ใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้มากกว่า หรือตอบค าถามที่ส าคัญได้มากกว่าทฤษฎีเก่า 

 

2. การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในโลกปัจจุบันและอนาคต วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรม

ของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) วิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนา
กระบวนการคิด มีทักษะที่ส าคัญในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและ
ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ เพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literary) ซึ่งหมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจโลกธรรมชาติ และ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างมีเหตุผลมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ มี
คุณธรรมทั้งในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน มุมมองทางวิทยาศาสตร์คือการสืบเสาะหาความรู้มีดังนี้ 

2.1 วิทยาศาสตร์เป็นการสืบเสาะหาความรู้  
มนุษย์ได้พัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยการสังเกต 

การคิด การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล แล้วสร้าง
ค าอธิบายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเป็นแนวความคิดหลัก กฎ หรือทฤษฎี เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ 
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การสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มของความสามารถและทักษะที่ซับซ้อน เป็นแนวทาง
หลากหลายที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาโลกธรรมชาติ และเสนอค าอธิบายเกี่ยวกับค าถามและ
ปรากฏการณ์ต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลหรือประจักษ์พยานต่างๆ ที่รวบรวมได้  

2.2 องค์ประกอบส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 
ดังนี้ 

2.2.1 การถามค าถามวิทยาศาสตร์ ค าถามวิทยาศาสตร์ หมายถึง ค าถามที่น าไปสู่
การส ารวจตรวจสอบได้ เป็นค าถามเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ในธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับแนวคิด
หลักทางวิทยาศาสตร์ ค าถามดังกล่าวน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วใช้ข้อมูลที่
ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาสร้างค าอธิบายปรากฏการณ์ หรือสิ่งต่างๆ นั้นค าถามท่ีถามจึงเป็นประเภทที่
ขึ้นต้นด้วยค าว่า “ท าไม” เช่น ท าไมวัตถุทุกชนิดจึงตกลงสู่พื้น และค าถาม “อย่างไร” เช่น แสง น้ า
และอากาศเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้พืชเติบโตได้อย่างไร การเริ่มต้นถามค าถามของผู้เรียนมักจะเป็น
ค าถาม “ท าไม” ที่ผู้สอนต้องช่วยให้นักเรียนปรับปรุงเป็นค าถาม “อย่างไร” เพ่ือน าไปสู่การสืบ
เสาะหาความรู้ในล าดับต่อไป สิ่งที่จะกระตุ้นให้นักเรียนถามค าถาม อาจเกิดจากการถามค าถามของ
ครูจากในหนังสือเรียน สื่อและสิ่งเรียนรู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ ฯลฯ ครูที่มีประสบการณ์สูงจะสามารถ
กระตุ้นนักเรียนให้ถามค าถามที่มีคุณค่าน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

2.2.2 ประจักษ์พยานที่สอดคล้องกับค าถาม ความรู้ วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่ได้
จากประจักษ์พยานในธรรมชาติ และหาค าอธิบายธรรมชาติว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร จึงต้องเน้นข้อมูลที่
แม่นย าจากการสังเกตอย่างถี่ถ้วนด้วยประสาทสัมผัส การวัด การใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ได้มาตรฐานช่วย
ขยายความสามารถของประสาทสัมผัส เช่น แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ ปรากฏการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ
ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนการทดลองในห้องปฏิบัติการจึงต้องใช้เวลาในการสังเกต ส ารวจเป็น
เวลานาน แล้วมาลงความเห็น (Infer) เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ การรวบรวมข้อมูลจาก
ประจักษ์พยานในธรรมชาติ จึงต้องท าหลายอย่าง ท าซ้ าหลายครั้ง รวบรวมข้อมูลที่แตกต่างแต่อาจมี
ความสัมพันธ์กับเหตุการณ์อย่างเดียวกัน การปฏิบัติดังกล่าวท าให้ได้มาซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้น
เรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องอาศัยประจักษ์พยาน เพ่ือสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
เช่นเดียวกัน นักเรียนจะสังเกตพืช สัตว์ สิ่งของ หรือปฏิกิริยาเคมีต่างๆ และอธิบายรายละเอียดจาก
การสังเกต มีการวัด การจัดจ าแนก การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง รวบรวมข้อมูลหรือประจักษ์
พยานที่แม่นย าและครบถ้วนเพ่ือสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ส่วนตัว ความสัมพันธ์ทางสังคม ค่านิยมทางศาสนา  
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2.2.3 สร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากประจักษ์พยาน การอธิบายเพื่อตอบ
ค าถามที่สงสัยจะอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์เหตุและผลคือประจักษ์พยานที่ได้รับจากการส ารวจ 

ตรวจสอบ ด้วยการใช้ความคิดวิจารณญาณในการสร้างค าอธิบายที่เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ ไม่คุ้นเคย เชื่อมโยงกับสิ่งที่สังเกต หรือที่เคยเรียนรู้มาก่อนแล้วโดยการสร้าง
ค าอธิบายที่อาจจะสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล การอธิบายจากประจักษ์พยานที่รวบรวมได้ 
เป็นการสร้างแนวความคิดใหม่จากความเข้าใจที่มีอยู่แล้ว และถือว่าเป็นการสร้างความรู้ใหม่ส าหรับ
นักเรียน ครูควรแนะให้เห็นว่าค าอธิบายดังกล่าวของนักเรียนยังไม่ใช่ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 

2.2.4 เชื่อมโยงค าอธิบายกับความรู้วิทยาศาสตร์และความรู้อ่ืนๆ ในช่วงที่นักเรียน
จะประเมินค าอธิบายปรับปรุงแก้ไข มีการเพ่ิมเติมหรือตัดทอน ตรวจสอบว่าค าอธิบายนั้นได้รับการ
สนับสนุนอย่างจริงจังจากประจักษ์พยานหรือไม่ การอธิบายนั้นตอบค าถามหรือไม่ มีอะไรที่แสดงถึง
ความไม่เที่ยงตรง ไม่แม่นย า ในการเชื่อมโยงประจักษ์พยานมาสู่ค าอธิบาย หรือยังมีค าอธิบายอื่นที่
เป็นเหตุผลมากกว่าหรือไม่ นักเรียนจะต้องได้รับการชี้แนะให้อ่านพิจารณา ทบทวน เปรียบเทียบ 

ตรวจสอบค าอธิบายของตนกับของครู เพื่อนคนอ่ืนๆ จากหลักการทางวิทยาศาสตร์ในหนังสือต ารา 
เพ่ือให้ค าอธิบายนั้นเชื่อถือได้ว่าถูกต้อง สอดคล้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ได้
ยอมรับแล้ว 

2.2.5 สื่อสารน าเสนอค าอธิบายของตนเอง การเสนอค าอธิบายของนักเรียนให้ผู้อ่ืน
เข้าใจจะต้องมีความชัดเจนตั้งแต่ค าถาม วีการที่ใช้ในการส ารวจตรวจสอบ ประจักษ์พยานที่รวบรวม
ได้จากข้อมูล ค าอธิบายที่มีการทบทวน ตรวจสอบกับค าอธิบายอื่นๆ การน าเสนอค าอธิบายของ
นักเรียนควรเปิดโอกาสให้มีการซักถาม ตรวจสอบประจักษ์พยาน วิพากษ์วิจารณ์ สนับสนุน หรือ
โต้แย้งอย่างมีเหตุผล เนื่องจากความรู้ที่นักเรียนสร้างค าอธิบายนั้นอาจมีส่วนที่อาจเกิดความผิดพลาด 

หรือค าอธิบายนั้นเกิดกว่าประจักษ์พยานที่มีอยู่ หรืออาจมีการน าเสนอค าอธิบายอีกแนวหนึ่งได้จาก
ประจักษ์พยานเดียวกันนั้น การน าเสนอค าอธิบายนี้อาจน าไปสู่ค าถามในการเชื่อมโยงประจักษ์พยาน
อ่ืนๆ และความรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งท าให้นักเรียนสามารถตอบข้อซักถาม สนองตอบต่อข้อโต้แย้งได้
อย่างมั่นใจ 
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2.3 ทักษะการสืบเสาะหาความรู้  
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จะประสบความส าเร็จได้ นักเรียนจะต้อง

ได้รับการพัฒนาทักษะส าคัญในการสืบเสาะหาความรู้ตลอดการเรียน ทักษะการสืบเสาะหาความรู้ที่
ส าคัญและจ าเป็นในการส ารวจตรวจสอบโลกธรรมชาติ 
 

3. กิจการทางวิทยาศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นกิจการอย่างหนึ่งมีมิติแห่งความเป็นบุคคล สังคม และ

สถาบันกิจการทางวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะหลักอย่างหนึ่งของโลกปัจจุบัน และมีการใช้เวลา  
เป็นจ านวนมากมายเมื่อเทียบกับศตวรรษก่อน 

3.1 วิทยาศาสตร์เป็นกิจการทางสังคมท่ีซับซ้อน งานทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้บุคคล
จ านวนมากในการท างานที่แตกต่างกันและมีความร่วมมือกันในระดับนานาชาติ ชายและหญิงจาก
กลุ่มชนหลากหลายวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในวิทยาศาสตร์และการใช้ประโยชน์ บุคคลเหล่านี้
ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักคณิตศาสตร์ แพทย์ ช่างเทคนิค นักเขียน โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ และคนอ่ืนๆ ซึ่งอาจมุ่งเน้นไปที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตามวิถีทางของ   
แต่ละคน หรือเพ่ือจุดมุ่งหมายในการน าไปใช้เฉพาะด้านและเขาอาจเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล 

สร้างทฤษฎี สร้างเครื่องมือ หรือเครื่องสื่อสาร 

ในมุมมองทางสังคม วิทยาศาสตร์สะท้อนถึงค่านิยมทางสังคมและหลักคิด
ตัวอย่างเช่น ประวัติศาสตร์ของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ได้พัฒนาความคิดท่ีเป็นธรรมชาติของสังคม
ครัง้หนึ่งโดยนักเศรษฐศาสตร์ได้คาดว่าค่าแรงสูงสุดส าหรับคนงานจะต้องไม่มากกว่าความจ าเป็นที่    
ผู้ท างานจะมีชีวิตอยู่ได้ ก่อนศตวรรษที่ 20 ผู้หญิงและคนผิวสีในสหรัฐอเมริกาจะไม่เข้ามาสู่อาชีพทาง
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากข้อจ ากัดทางการศึกษาและโอกาสที่จะได้ท างาน มีเพียงจ านวนน้อยที่ฟันฝ่า
อุปสรรคเหล่านี้แต่ก็ไม่ก้าวหน้าในการงานมากนัก 

ทิศทางของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมของวิทยาศาสตร์ 
เช่น ความเห็นต่อค าถามที่น่าสนใจมากที่สุด หรือวิธีการส ารวจตรวจสอบแบบใดที่คุณค่ามากที่สุด 

กระบวนการที่ใช้เวลามากคือการตัดสินใจว่าเค้าโครงวิจัยใดจะได้รับการสนับสนุนและคณะกรรมการ
วิจัยต้องศึกษาความก้าวหน้าในวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ เพ่ือจะได้แนะน าว่างานวิจัยด้านใดควร
ได้รับการสนับสนุน 

วิทยาศาสตร์ด าเนินไปในองค์กรที่แตกต่างกันมากมาย นักวิทยาศาสตร์ถูกจ้างให้
ท างานในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ องค์กรวิจัยอิสระ 
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สมาคมวิทยาศาสตร์ เขาอาจท างานตามล าพัง เป็นกลุ่ม หรือสมาชิกของทีมวิจัยขนาดใหญ่ สถานที่
ท างานของเขาอาจเป็นห้องเรียน หน่วยงาน ห้องปฏิบัติการ และภาคสนามธรรมชาติจากอวกาศถึง  
ก้นทะเล 

เนื่องจากธรรมชาติทางสังคมของวิทยาศาสตร์ การกระจายข้อมูลความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องส าคัญ นักวิทยาศาสตร์น าเสนอสิ่งที่ค้นพบและทฤษฎีทางเอกสารที่แจกในการ
ประชุมหรือตีพิมพ์ในวารสาร เอกสารเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เผยแพร่ผลงานของเขาเป็นการ
เสนอความคิดของเขาให้นักวิทยาศาสตร์อื่นได้วิพากษ์วิจารณ ์และแน่นอนสิ่งนี้เป็นการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ทั่วโลก ความก้าวหน้าของข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยเพิ่มความเร็วของการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ ท าให้      
การวิเคราะห์แบบใหม่นี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติและย่นเวลาระหว่างการค้นพบและ   
การน าไปใช้ประโยชน์ 

3.2 วิทยาศาสตร์ถูกจัดระบบเป็นสาขาวิชาต่างๆ และด าเนินการศึกษาโดยสถาบันที่
หลากหลาย วิทยาศาสตร์เป็นการรวบรวมสาขาทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันหรือเนื้อหาวิชา 

จากมานุษยวิทยาไปสู่สัตววิทยา ซึ่งอาจประกอบด้วยสาขาวิชามากมาย ที่มีความแตกต่างกันใน
หลายทางเช่น ประวัติศาสตร์ เรื่องท่ีศึกษาและภาษาที่ใช้ และผลที่คาดหวัง เมื่อพิจารณา
จุดมุ่งหมายและปรัชญา ทุกสาขาของวิทยาศาสตร์มีความเท่าเทียมกัน และทั้งหมดก็ช่วยเติม
ความอยากรู้ทางวิทยาศาสตร์ ข้อดีของการแบ่งวิทยาศาสตร์เป็นสาขาต่างๆ คือ การก่อให้เกิด
โครงสร้างของแนวความคิดหลักส าหรับจัดระบบของงานวิจัยและสิ่งที่พบ ข้อเสียก็คือการแบ่งเป็น
สาขาไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของโลก และท าให้การสื่อสารมีความยากล าบาก ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็
ตามวิทยาศาสตร์ ไม่มีก าแพงตายตัว ฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับเคมี ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา และเคมี
ก็เก่ียวข้องกับชีววิทยาและจิตวิทยา และอ่ืนๆ สาขาใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการผสมผสาน เช่น 
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ชีวฟิสิกส์และชีวสังคมศาสตร์ เกิดข้ึน บางสาขาก็ก้าวหน้าและแตกเป็นสาขา
ย่อยและกลายเป็นสาขาใหญ่ต่อไป 

มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม และรฐับาลก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของ
การสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัยในมหาวิทยาลัยมักจะเน้นไปที่องค์ความรู้ แม้องค์ความรู้
ส่วนมากจะน าไปสู่การแก้ปัญหา มหาวิทยาลัยก็เป็นแหล่งให้การศึกษาแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่   
นักคณิตศาสตร์และนักวิศวกร ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมักจะเน้นงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ และมี
การสนับสนุนงานวิจัยที่ยังไม่มีผลต่อการน าไปใช้ทันที บางส่วนก็เป็นการมองเห็นว่าจะสามารถน าไป
ประยุกต์อย่างคุ้มค่าในระยะยาว รัฐให้การสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยในมหาวิทยาลัยและใน
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อุตสาหกรรมรวมทั้งในหน่วยงานวิจัยของรัฐโดยตรง ภาคเอกชน มูลนิธิ ก็ให้การสนับสนุนงานวิจัย
ด้วย 

หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณท าวิจัยมีอิทธิพลต่อทิศทางวิทยาศาสตร์โดยการ
ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนงานวิจัยด้านใด มีหน่วยงานของรัฐที่จะควบคุมผลงานวิจัยเกี่ยวกับอันตรายที่
จะเกิดขึ้น และการกระท าด้านคุณธรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง 

3.3 หลักการทางจริยธรรมทั่วไปที่ต้องยอมรับในการท างานทางวิทยาศาสตร์ 
นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากท างานด้วยบรรทัดฐานทางจริยธรรม ซึ่งได้แก่การบันทึก

ข้อมูลอย่างแม่นย า เปิดเผยและการท าซ้ า เสนอผลงานให้เพ่ือนนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันวิพากษ์วิจารณ์
ช่วยท าให้นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากมีจริยธรรมในวิชาชีพ บางครั้งมีความกดดันที่ต้องการการยอมรับ
ในการตีพิมพ์ความคิดหรือการสังเกตเป็นคนแรก อาจท าให้นักวิทยาศาสตร์บางคนหน่วงเหนี่ยวข้อมูล
หรือแม้แต่บิดเบือนสิ่งที่ค้นพบ เมื่อถูกค้นพบพฤติกรรมเช่นนี้ก็จะถูกต าหนิอย่างรุนแรงจากสังคม 
วิทยาศาสตร์ และหน่วยงานที่สนับสนุนงานวิจัย 

จริยธรรมวิทยาศาสตร์อีกด้านหนึ่งคือ เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ที่การทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์จะก่อให้เกิดอันตราย ตัวอย่างหนึ่งคือการกระท าต่อกลุ่มตัวอย่างที่มีชีวิต จริยธรรม 

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะต้องค านึงถึงสุขภาพและการมีชีวิตที่ดีของสัตว์ตัวอย่าง ยิ่งไปกว่านั้นส าหรับ
การวิจัยที่ใช้ตัวอย่างเป็นมนุษย์จะต้องได้รับการยินยอมถึงแม้ว่าข้อจ ากัดเหล่านี้จะกระทบต่อ
ผลการวิจัยในใบยินยอมจะต้องแจ้งให้รู้ถึงความเสี่ยงและผลที่จะได้จากการวิจัยและสิทธิที่จะปฏิเสธ
การเข้าร่วมนอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์จะต้องค านึงถึงผู้ร่วมงาน นักศึกษา เพ่ือนบ้านหรือชุมชนที่
อาจได้รับความเสี่ยงต่อสุขภาพหรืออ่ืนๆ โดยไม่มีความรู้หรือไม่ได้ยินยอม 

จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ยังเกี่ยวข้องกับอันตรายที่เกิดจากการน าเอา
ผลงานวิจัยไปใช้ด้วย ผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ระยะยาวอาจไม่สามารถท านายได้ แต่ความคิดท่ีจะ
น าผลงานทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อย่างไร จะดูจากว่าใครเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยนั้น ตัวอย่างเช่น 

กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ทฤษฎี นักคณิตศาสตร์อาจลง
ความเห็นได้ว่า ทฤษฎีใหม่อาจน าไปเก่ียวกับเทคโนโลยีทางด้านการทหารดังนั้นอาจจะมีการต่อต้าน
ได้ ความลับด้านการทหารและทางด้านอุตสาหกรรมอาจได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์บางคน 

ไม่ว่านักวิทยาศาสตร์จะเลือกท างานวิจัยที่มีความเสี่ยงต่อมนุษย์ เช่น อาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธชีวภาพ 

จะถูกพิจารณาโดยนักวิทยาศาสตร์ว่าเป็นจริยธรรมส่วนอาวุธ ไม่ใช่เป็นจริยธรรมทางอาชีพ 
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3.4 นักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณะทั้งในฐานะผู้เชี่ยวชาญและ
ประชาชนทั่วไป นักวิทยาศาสตร์สามารถน าข้อมูลข่าวสาร ความลึกซึ้งชัดเจนในองค์ความรู้ และ
ทักษะในการวิเคราะห์ไปใช้กับเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณชน นักวิทยาศาสตร์มักจะช่วยประชาชน
และผู้แทนราษฎรในการเข้าใจสาเหตุของเหตุการณ์ต่างๆ เช่น วิบัติภัยทางธรรมชาติและเทคโนโลยี 
และช่วยการประเมินค่าความเป็นไปได้ของผลที่จะได้รับจากนโยบายของโครงต่างๆ เช่นผลเชิง
นิเวศวิทยาจากการท าเกษตรกรรมแบบต่างๆ นักวิทยาศาสตร์มักจะช่วยทดสอบว่าอะไรที่เป็นไปไม่ได้ 
ในฐานะของผู้ให้ค าปรึกษานักวิทยาศาสตร์จะถูกคาดหวังให้ระมัดระวังอย่างมากในการแยกแยะ
ระหว่างข้อเท็จจริงจากการแปลความหมาย และระหว่างสิ่งที่พบในการวิจัยจากสิ่งที่คาดฝันและความ
คิดเห็นนั้นคือ พวกเขาจะถูกคาดหวังในการใช้หลักการทางการสืบเสาะหาความรู้อย่างเต็มรูปแบบ 

ถึงกระนั้นในบางครั้งนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ค าตอบแน่นอนของเรื่องราวที่มีการ
โต้แย้งในสาธารณะ ประเด็นปัญหาบางอย่างมีความซับซ้อนมากเกินกว่าขอบข่ายของวิทยาศาสตร์ใน
ขณะนั้น หรืออาจอยู่นอกกรอบของวิทยาศาสตร์ แม้ว่าอาจจะมีมติอย่างกว้างๆ ในความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ข้อตกลงเหล่านั้นจะไม่อาจไม่สามารถอธิบายประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นปัญหานอกเหนือไปจากความเชี่ยวชาญของนักวิทยาศาสตร์ ความเห็น
ของเขาก็มักจะไม่มีน้ าหนักเป็นกรณีพิเศษ 

งานวิทยาศาสตร์จะหลีกเลี่ยงความล าเอียงในตัวของเขาและนักวิทยาศาสตร์อื่นๆ 

แต่ในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะแล้ว นักวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป อาจ
เกิดความล าเอียงได้เมื่อตัวเอง บริษัทหรือชุมชนของเขามีส่วนได้เสียผลประโยชน์ 
 

ปรัชญาวิทยาศาสตร์  
 

ในช่วงเริ่มต้นของการที่มนุษย์รู้จักค้นหาความรู้นั้น ปรัชญาได้ครอบคลุมวิทยาการทุกสาขา
ทุกแขนง ต่อมาเม่ือวิทยาการต่าง ๆ ได้พัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ จึงแยกเป็นอิสระตามลักษณะเฉพาะ    
เบอร์ทรันต์ รัสเซล นักปรัชญาชาวอังกฤษ ลงความเห็นว่า “ปรัชญา ดูจะอยู่กึ่งกลางระหว่างความรู้
ที่ว่าด้วยเรื่องซึ่งไม่สามารถหาความรู้ได้อย่างแน่นอน (เทววิทยา) และเหมือนวิทยาศาสตร์ที่ใช้หลัก
เหตุผล  

วิทยาศาสตร์และปรัชญาต่างมีธรรมชาติของตน วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ปรัชญา เพราะว่าเจาะจง
ศึกษาความจริงเพ่ือน าไปใช้สู่ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่
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ค าถามที่เป็นปัญหาของปรัชญา(ความจริงคืออะไร? รู้ได้อย่างไร? ฯลฯ) โดยตรง วิทยาศาสตร์สนใจ
ท าการศึกษาค้นคว้าทดลองตามหลักการของตน เพ่ือตอบปัญหาในสิ่งที่วิทยาศาสตร์สนใจ  

ถึงแม้ว่าปัจจุบันวิทยาศาสตร์ยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว แต่ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ก็มีเปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้สูงกว่าความรู้จากศาสตร์อ่ืน เพราะความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ได้ผ่านขบวนการทดสอบทุกข้ันตอนมาแล้วเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเป็นความรู้ที่มีคนเชื่อถือ
และไว้วางใจมากท่ีสุดในเวลานี้ แม้แต่ นักปรัชญาเองก็ยอมรับว่าค าตอบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
มีเหตุผลและประจักษ์พยานชัดแจ้งกว่าทฤษฎีทางปรัชญา และยุติบทบาทของคนในการเป็น           
ผู้แสวงหาความรู้เกี่ยวกับโลกและหันมาสนใจปัญหาเกี่ยวกับชีวิตที่ยังไม่มีศาสตร์ใดให้ค าตอบที่
แน่นอนและชัดเจนได้ นอกจากนั้นนักปรัชญายังสนใจที่จะวิเคราะห์และวิพากษ์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และศาสตร์ต่างๆ เพ่ือให้มีความชัดเจนทางเหตุผลมากขึ้น และเพ่ือบูรณาการความรู้จาก
ศาสตร์ต่างๆ ให้เป็นเอกภาพเดียวกัน 

 

1. ความหมายปรัชญาวิทยาศาสตร์ 
วิชาปรัชญา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการค้นหาความจริงของความรู้ทั้งมวลและเป็นการ

ใช้ความพยายามที่จะรวบรวมเอารากเหง้าหรือพ้ืนฐานความรู้เหล่านั้นมารวมกันไว้ (Cohen,1964) 

ส่วนปรัชญาทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาที่ต้องการจะรู้ว่าเราจะเรียนรู้ได้อย่างไรว่าเรารู้เรื่อง
อะไรบ้างในปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์จะพยายามตรวจสอบถึง
กระบวนการและคุณค่าต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เร้นลับในธรรมชาติ ฉะนั้นพื้นฐาน
หรือรากเหงา้ของปรัชญาวิทยาศาสตร์จึงแตกต่างไปจากปรัชญาของสาขาวิชาอ่ืน (Sund & 

Trowbridge, 1973 อ้างถึงใน มังกร ทองสุขดี, 2535: 86) 
ปรัชญาวิทยาศาสตร์ หมายถึง การค้นพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโลก ทั้งปรัชญาและ

วิทยาศาสตร์ต่างก็ใช้วิธีการไตร่ตรอง (Methods of reflection) ในการค้นหาความจริงของโลกและ
ชีวิต เช่น วิทยาศาสตร์เป็นแหล่งข้อมูลของปรัชญา ดังนั้นปรัชญาในแต่ละยุคสมัยก็จะสะท้อนให้เห็น
ทัศนคติวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยนั้น ปรัชญามีส่วนท าให้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าขึ้น เมื่อ
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าก็ท าให้ปรัชญามีความก้าวหน้าขึ้น 
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2. ลักษณะของปรัชญาวิทยาศาสตร์ 
มังกร ทองสุขดี (2535: 87) เสนอแนวคิดเก่ียวกับวิธีเสาะแสวงหาความรู้ ความจริง ของ

มนุษย์โดยทั่วไป ที่สังคมยอมรับนับถือกันมามีลักษณะ 4 ประการ ที่บุคคลทั่วไปจะน าวิธีการทั้ง 4 
ประการมาผสมผสานกันอยู่เสมอ ดังนี้ 

1. ความรู้มาจากเหตุผล (Reason) 

2. ความรู้มาจากความศรัทธา (Faith) 

3. ความรู้มาจากรสนิยม, จิตนิยม (Taste, Esthetics) 

4. ความรู้มาจากการสังเกต-ทดลอง (Observation – empirical) 

มนุษย์ทุกคนจะยอมรับวิธีการทั้ง 4 ประการนี้ เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมใช้ความคิด 
ความรู้สึก ความเชื่อถือ โดยมีเหตุผลและบางครั้งก็เกิดความศรัทธาที่จะเชื่อในค าสอนของศาสดาใน
ศาสนาที่ตนนับถือ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่มีการขัดแย้งระหว่างนักวิทยาศาสตร์ และนักเทววิทยา-

นักการศาสนา ที่ต่างก็มุ่งจะศึกษาหาความรู้ ความเป็นจริงอันสูงสุดที่ซ่อนเล้นอยู่ในธรรมชาติและท้า
ทายมนุษยชาติตลอดเวลา บุคคลบางคนมักจะน าข้อคิดเห็นทางศาสนามาโต้แย้งกับหลักการในเชิง
วิทยาศาสตร์ ก็ย่อมท าให้เกิดความโต้แย้งโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังที ่มังกร ทองสุขดี (2535: 87) ได้
กล่าวว่าว่า “ถ้าครูผู้สอนจะช่วยกันชี้แจงให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้พยายามระลึกอยู่เสมอว่า 
แนวทางท่ีวิทยาศาสตร์ใช้เป็นเครื่องมือที่ค้นหาความรู้ในธรรมชาตินั้นจะมีรากฐานอยู่บนขบวนการ
สังเกต การทดลอง การพิสูจน์ ย่อมจะช่วยขจัดข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดข้ึนได้ ซึ่งการที่นักวิทยาศาสตร์
ใช้กระบวนการสังเกต การทดลอง การพิสูจน์ เป็นเครื่องมือในการค้นหาความจริงในธรรมชาตินั้น
เพราะถือว่าธรรมชาติหรือจักรวาลเป็นสิ่งที่สามารถท าความเข้าใจได้ องค์ประกอบของจักรวาลหรือ
ธรรมชาติจะประกอบด้วย อวกาศ (Space) กาลเวลา (Time) สสาร (Matter) และปรากฏการณ์ต่าง 
ๆ (Natural phenomena) จะสามารถท าความเข้าใจโดยอาศัยการอธิบายในลักษณะทางกายภาพ
และสภาวะทางเคมี 

ความจริงในวิชาวิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ได้มาจากการทดลอง การลงมือกระท าโดย
อาศัยเครื่องมือต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลโดยผ่านการสังเกต ใช้เครื่องมือวัดเพ่ือตรวจสอบ     
ความความถูกต้อง ในบางครั้งอาจใช้หลักตรรกศาสตร์และการให้เหตุผลบ้าง แต่ความจริงเหล่านั้น
จะต้องได้รับการพิสูจน์โดยอาศัยการทดลองเสียก่อน (Royce, 1959 อ้างถึงใน มังกร ทองสุขดี, 
2535) 

วิทยาศาสตร์จัดเป็นปรัชญาประยุกต์ คือ เป็นการน าเอาปรัชญาบริสุทธิ์ไปตีความ
ผลสรุปของการด าเนินการและผลงานทางวิทยาศาสตร์ หน้าที่ของนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ไม่ใช้การ
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ค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ ๆ เกี่ยวกับโลก แต่เป็นหน้าที่ในการมองอย่างวิพากษ์ในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์
กล่าวว่าเป็นข้อเท็จจริง สิ่งที่นักปรัชญาเกี่ยวข้องจึงไม่ใช้การสังเกตและการทดลอง แต่เกี่ยวกับ
ความส าคัญของการสังเกตและการทดลองในการแปลความหมาย ซึ่งเราทราบกันอยู่ว่าการแปล
ความหมายของการสังเกตจะน าไปสู่ความรู้ ดังนั้นนักปรัชญาจึงมุ่งสนใจในโครงสร้างของข้อเท็จจริง
และความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยที่นักปรัชญาวิทยาศาสตร์ได้ตั้งค าถามทางปรัชญา 

เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงหรือไม่? ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เชื่อถือได้แค่ไหน? 

วิทยาศาสตร์มีประโยชน์จริงๆ หรือไม่? ศีลธรรมของวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม คือรูปแบบใด? 

(http://th.wikipedia.org/) 

ให้ลองพิจารณาข้อความที่ว่า “แก๊สทุกชนิดประกอบด้วยโมเลกุลซึ่งเคลื่อนไหวไปทุก
ทิศทางในขอบเขตที่ว่างเปล่า”ข้อความนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นทฤษฎี Kinetic พ้ืนฐานของแก๊ส 
นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะกล่าวอ้างว่านี่คือข้อเท็จจริง แต่จะอ้างต่อว่าข้อความต่อไปนี้เป็น
ข้อเท็จจริงด้วย คือ “ปริมาตรของแก๊สทุกชนิดจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งถ้าเพ่ิมความดันเป็น 2 เท่า”และ 
“ปริมาตรของแก๊สชนิดนี้จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง ถ้าเพ่ิมความดันเป็น 2 เท่า” สิ่งที่นักปรัชญาสนใจ
ไม่ใช่พฤติกรรมของแก๊ส แต่สนใจว่าอะไรเป็นตรรก (Logic) ที่ท าให้นักวิทยาศาสตร์กล่าวอ้างได้ว่า
ข้อความแรกอธิบาย 2 ข้อความหลังหรือกล่าวอ้างว่าข้อความ 2 ประโยคหลังสนับสนุนข้อความแรก 
ข้อความเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดของตรรกประเภทเดียวกันหรือไม่ ? และถ้าไม่ใช่ อะไรคือข้อ
แตกต่าง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างของปัญหาที่นักปรัชญาเกี่ยวข้องอยู่ (Theobald ,1968) 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะบางประการที่ไม่เหมือนศาสตร์อ่ืน ๆ 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (Showalter and Others 

อ้างถึงใน สุเทพ อุสาหะ 2526 :15-16) 

1. เป็นความจริงชั่วคราว ไม่มีความเป็นอมตะในวิทยาศาสตร์ 
2. เป็นสาธารณะ ทุกคนสามารถสังเกตหรือทดสอบได้ 
3. ท าให้เกิดข้ึนใหม่ได้ ภายในภาวะคล้ายกัน แม้ว่าเวลาและสถานที่จะเปลี่ยนไป 

4. เป็นเรื่องของโอกาสที่จะเป็นไปได้ 
5. เป็นผลของความพยายามของมนุษย์ที่จะท าความเข้าใจหรือหาแบบแผนของ

ธรรมชาติ 
6. ความรู้วิทยาศาสตร์ในอดีตเป็นพื้นฐานในการพบความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน และ

ความรู้ในปัจจุบันจะเป็นพ้ืนฐานในการค้นพบสิ่งใหม่ ในอนาคต 

7. มีลักษณะเฉพาะตัวคือได้จากวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
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8. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือ ความรู้วิทยาศาสตร์จะช่วยเสริมมโนทัศน์อื่น  
9. วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้อย่างมีระบบ ปราศจากอคติ 

รับบาและแอนเดอร์เสน (Rubba & Amderson, 1978: 456 อ้างถึงใน บัญญัติ 
ช านาญกิจ, 2542: 9) กล่าวว่าลักษณะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยลักษระ 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท าให้มนุษย์มีความสามารถต่าง ๆ 
มากมาย แต่ไม่ได้มีการก าหนดว่าจะต้องใช้ความรู้นั้นอย่างไร การที่จะตัดสินคุณธรรมขึ้นอยู่กับการน า
ความรู้นั้นไปใช้โดยมนุษย์ 

2. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นได้มาจากกระบวนการ
สืบสอบทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องการจินตนาการท่ีสร้างสรรค์มาก 

3. ด้านพัฒนาการของความรู้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถูกจ ากัดไว้เพียง “ความ
เป็นไปได้” เท่านั้นและไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าสมบูรณ์ถึงที่สุด ความเชื่อในสมัยหนึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีหลักฐานอื่น ๆ ที่ดีกว่ามาคัดค้าน 

4. ด้านการใช้ข้อความกะทัดรัด ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นพยายามท าไว้อย่างง่าย  
ไม่ซับซ้อนและพยายามจะให้มีมโนทัศน์น้อยที่สุดที่จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

5. ด้านความสัมพันธ์กันของความรู้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาจะถูกสร้าง
ขึ้นเป็นกฎ ทฤษฎีและมโนทัศน์ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งช่วยให้วิทยาศาสตร์เพิ่มความสามารถในการอธิบาย
และท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ดีมาก 

คลีมินสัน (Clmison, 1990: 437 อ้างถึงใน บัญญัติ ช านาญกิจ, 2542: 9) สรุปลักษณะ
ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้ 

1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงชั่วคราว ไม่มีความจริงถาวร 

2. การสังเกตกับการลงความเห็นในทางวิทยาศาสตร์นั้น มักจะแยกกันได้อยาก
เพราะในการสังเกตเรามักน าความรู้เก่ามาตัดสินเสมอ 

3. ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ถูกสร้างข้ึนจากความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการโดยวิธีการสืบสอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

4. แม้ว่าความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์จะค้นพบได้ยาก แต่การยกเลิกความรู้ส่วนที่ผิด
ก็เป็นสิ่งจ าเป็น 

5. นักวิทยาศาสตร์จะศึกษาโลกโดยถือว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโลกเสมอ 
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สุวัฒน์ นิยมค้า (2531: 134) กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
1. เป็นความจริงเชิงประจักษ์ (Empirical knowledge) ที่สร้างข้ึนจากข้อเท็จจริงที่

ได้จากการสังเกตหรือทดลอง แล้วน ามาอุปมานและทดสอบความถูกต้อง 
2. เป็นความรู้ที่ได้มาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) 

3. เป็นความรู้ที่มีลักษณะเป็นความจริงสากล (Universal) คือความจริงนี้จะ
เหมือนกันและใช้ได้เหมือนกันทั่วโลกทุกที่และทุกคน 

4. เป็นความรู้ที่ยังต้องการแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

5. เป็นความรู้ที่มีลักษณะเป็นปรนัย (Objectivity) คือทุกคนต้องเข้าใจได้ตรงกัน 
สื่อความหมายอย่างเดียวกัน แปลตรงกัน 

จากลักษณะเฉพาะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากความรู้วิชาอ่ืน คือ เป็นความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้ที่สมบูรณ์
เพราะอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักฐาน โดยมีการสังเกตและการทดลองเป็นหลัก 

 

ความเหมือนและความต่างของปรัชญากับวิทยาศาสตร์ 
 

ปรัชญา และวิทยาศาสตร์ต่างมีพ้ืนฐานบนความจริงที่มนุษย์ตั้งค าถามและพยามศึกษาหา
ค า ตอบในประเด็น/โจทย์ที่สอดคล้องกับบริบทตามธรรมชาติ โดยสรุปภาพรวมได้ดังนี้ (วุฒิชัย     
อ่องนาวา, ม.ป.ป.) 

 

1. ในฐานะท่ีปรัชญาและวิทยาศาสตร์ 
 ความเป็นศาสตร์มีจุดหมาย คือ การแสวงหาความจริง อันเป็นคุณลักษณะโดยทั่วไป

ของทุกศาสตร์ แต่ความจริงที่ปรัชญาและวิทยาศาสตร์มุ่งตอบนี้มีรายละเอียดด้านค าถาม และวิธีการ
ตอบที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1.1 ในขณะที่ปรัชญาตั้งค าถามว่า "ความจริงคืออะไร รู้ได้อย่างไรและน าอะไรมา
ตัดสินความจริง?" (What/Why to be) อันเป็นค าถามที่พิจารณาถึงคุณค่าและความหมายของความ
จริง โดยยึดสิ่งนั้น (Object) เป็นศูนย์กลาง โดยไม่ใส่ใจว่าความจริงของสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้ในชีวิตหรือ ไม่ ในขณะที่วิทยาศาสตร์ตั้งค าถามว่า "ความจริงเป็นอย่างไร จะน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างไร" (How to be) ทีเ่ป็นค าถามที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการตั้งและตอบค าถาม 
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(Subject) วิทยาศาสตร์จึงสนใจค าตอบในรายละเอียดของสิ่งนั้น เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน/อนาคต (ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต) 

1.2 ปรัชญาจะเน้นการแสวงหาความจริงโดยอาศัยสติปัญญา ตามหลักเหตุ-ผล(ใช้
ตรรกวิทยาเป็นเครื่องมือ มุ่งสู่มโนภาพ/สากลของสิ่งนั้น) ในขณะที่วิทยาศาสตร์เน้นประสบการณ์ท่ี
สามารถพิสูจน์ได้ในระดับประสาทสัมผัส เพื่อค้นหากฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เพื่อควบคุมหรือ
คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น 

 

2. ความรู้ด้านปรัชญาและวิทยาศาสตร์จะสะท้อนถึงคุณลักษณะพิเศษของมนุษย์  
ในฐานะเป็นผู้มีสติปัญญา พยายามศึกษาค้นคว้าหาค าตอบเกี่ยวกับความจริง แต่สิ่งที่

ปรัชญาและวิทยาศาสตร์มีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนี้ 
2.1 ปรัชญาเน้นการตั้งค าถามและตอบตามเหตุ-ผล น าสู่หลกัการและแนวทางการ

ด าเนินชีวิต ค าตอบจึงยังไม่สิ้นสุด แต่ยังมีค าตอบที่สามารถโต้แย้งได้ไม่สิ้นสุด ในขณะที่วิทยาศาสตร์
จะพิจารณาค าถาม และตอบให้จบเป็นประเด็น ๆ ไป ค าตอบที่ได้รับมีลักษณะเป็นสากล 

2.2 ปรัชญาสะท้อนถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นอะไรมากกว่ากฎเกณฑ์หรือหลักการที่ 
ตายตัว ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ท้ังหมด เพราะมนุษย์มีสติปัญญา มีความส านึก มีเสรีภาพที่
สามารถตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของตน ในขณะที่วิทยาศาสตร์สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของมนุษย์ที่
ยังคงมีความต้อง การในระดับประสาทสัมผัส ที่จ าเป็นต้องได้รับการสนองความต้องการ 

 

 

สรุป 

 

เนื้อหาประจ าบทนี้มุ่งเน้นส าเสนอเกี่ยวกับความรู้ที่มนุษย์ค้นพบท่ีได้มาจากหลากหลายวิธี ซึ่ง
น ามาสู่ค าถาม อะไรคือความจริงสูงสุดหรือความจริงที่สมบูรณ์ ซึ่งมี 2 กลุ่มแนวคิด โดยลัทธิจิตนิยม
ซึ่งยึดเอาพระผู้เป็นเจ้าเป็นความจริงแท้สูงสุด ส่วนลิทธิสสารนิยมที่ยอมรับสสารเท่านั้นคือสิ่งจริงแท้
สูงสุด เมื่อมนุษย์มีวิธีการเสาะแสวงหาค าอธิบายแก่สิ่งที่ตนเองสงสัยจึงก่อให้เกิดความรู้ขึ้น โดย
ศาสตร์ทุกศาสตร์เป็นศาสตร์เดียวกันในช่วงเริ่มแรกของโลก แต่เมื่อมีวิธีการที่เฉพาะ ศาสตร์ต่าง ๆ 
เริ่มแยกตัวออกมาจากกัน วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์มีลักษณะที่เฉพาะและมีขอบเขตคือเครื่องมือที่ใช้
ในการหาความรู้ได้มาจากประสาทสัมผัส นั่นคือ ความรู้วิทยาศาสตร์เกิดหลังประสบการณ์
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แบบฝึกหัดประจ าบท 

 

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จงบอกความหมายของ ปรัชญา 
2. ลักษณะส าคัญของปรัชญาเป็นอย่างไร 
3. วิทยาศาสตร์เป็นปรัชญาหรือไม่ อย่างไร 
4. ศาสนาเป็นปรัชญาหรือไม่ อย่างไร 
5. ปรัชญาวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร 
6. ลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร 
7. ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร 

8. ความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และปรัชญาคืออะไร 
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แผนบริการการสอนประจ าบทที่ 7 

การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
2. ระบุมาตรฐานวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ได้ 
3. อธิบายสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ได้ 
4. บอกความหมายของความรู้เนื้อหาผนวกศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร์ได้ 
5. ระบุองค์ความรู้ที่ส าคัญส าหรับครูวิทยาศาสตร์ต่อการจัดการเรียนการสอน 

6. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 

เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

1. ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
2. มาตรฐานวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 
3. สมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ 
4. ความรู้ในเนื้อหาผนวกศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร์ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษารับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระด้วย Microsoft Power Point พร้อมตอบ
ค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

2. นักศึกษาศึกษาเนื้อหา “การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์” จากเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

3. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ 

4. นักศึกษาท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคล คะแนนที่แต่ละคนในกลุ่มได้รับน ามาหาเป็น
คะแนนของกลุ่ม 
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5. นักศึกษาแต่ละคนตอบค าถามท้ายบทเรียนแล้วน าส่งภายในสัปดาห์ถัดไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์” 

2. การน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 

3. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 
4. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 

 

การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการรับฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบย่อย 

3. ตรวจสอบผลงานการตอบค าถามท้ายบทเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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บทท่ี 7 

การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์
 

 

 

 

 
 

การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ต้องเน้นให้ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด ผู้เรียนต้องมีความรู้
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต  ส ารวจตรวจสอบ  และการทดลองเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติและน าผลมาจัดระบบ หลักการ แนวคิดและทฤษฎี  ดังนั้นครูวิทยาศาสตร์
จะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งในส่วนที่เป็นความรู้ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ความรู้ในวิชาครู เพื่อที่จะ
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=science+teacher&source=images&cd=&cad=rja&docid=vdo5Ug069V597M&tbnid=5ZVZRnXRKU3hTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.barnstable.k12.ma.us%2FPage%2F1105&ei=8DEvUf6GPOOgigfgrICYBQ&bvm=bv.42965579,d.bmk&psig=AFQjCNEHM7_Bb2D4NbxTWSyGX700XPxfOQ&ust=1362133856113972
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ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การปฏิรูปวิทยาศาสตร์
ศึกษาไทยเป็นปัจจัยส าคัญ ดังจะเห็นได้จากรัฐได้ก าหนดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 มีมาตราที่เกี่ยวกับการศึกษา
วิทยาศาสตร์อย่างน้อย 4 มาตรา (มาตรา 7981 82 และ 89) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 ได้แก่ มาตรา 6 7 22 23(2) 24 25 30 63-69 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ การพัฒนาความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์หลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับท่ี 
9 เป็นต้นมา  

การศึกษาทุกระบบในปัจจุบันมีเป้าหมายส าคัญคือ การเตรียมเยาวชนให้มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นประชาชนที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก 
และสังคมไทยในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เพราะอิทธิพลของความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเปิดโลกเสรีทางการค้าตามกลไกตลาด ประเทศ
ไทยจ าเป็นที่จะต้องได้รับการปฏิรูปในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะการปฏิรูป
การศึกษาถือเป็นปัจจัยผลักดันส าคัญต่อความส าเร็จในการปฏิรูปทุกด้าน เพ่ือให้สังคมไทยก้าวทันโลก 

สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา ที่สามารถพัฒนาคนได้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศชาติ หัวใจการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคิด แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรัก
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ การที่ประชาชนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and 

Technological Literacy) อย่างเพียงพอ ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน
อย่างสมดุลด้วยคุณภาพของสังคมไทย โดยต้องเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้สากล  

สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศไทยปัจจุบันพบว่ามีปัญหาอยู่หลายประเด็น 
ดังนี้ 

1. หลักสูตร (ขาดความเชื่อมโยงระหว่างระดับการศึกษาและชีวิตจริง) 
2. การจัดการเรียนการสอน (เน้นวิธีการอธิบาย ) 
3.  ครู (ปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
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4.  สื่อการเรียนรู้ (ขาดคุณภาพโดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียนมีค่อนข้าง
จ ากัด) 

5. การวัดและประเมินผล (เน้นที่ความรู้ความจ าส่วนการประเมินตามสภาพจริงที่มีการ
สังเกต ทดลองนั้นอยู่ในวงจ ากัด) 

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน) 

 

ในเอกสารฉบับนี้จะขอเสนอเฉพาะปัญหาที่เกิดข้ึนกับบริบทในชั้นเรียน คือด้านตัวผู้เรียนและ
ด้านผู้จัดการเรียนรู้หรือผู้สอน 

 

1. ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่ามีปัญหาอยู่หลาย
ประเด็น ได้แก่หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ครู สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อเปรียบเทียบแนวการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและ
ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่พบว่าการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ การ
จัดท าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังไม่มีการด าเนินงานที่แพร่หลายไปในวงกว้าง 
(ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2544 ) หลักสูตรยังมีปัญหาในเรื่องการขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างระดับการศึกษาและชีวิตจริง การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังเน้นวิธีการอธิบาย ครูมี
ปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สื่อการเรียนรู้ขาดคุณภาพโดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้นอก
โรงเรียนมีค่อนข้างจ ากัด การวัดและประเมินผลส่วนใหญ่เน้นที่ความรู้ความจ าส่วนการประเมินตาม
สภาพจริงที่มีการสังเกต ทดลองนั้นอยู่ในวงจ ากัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ ากว่า
มาตรฐานดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบผลการเรียนรู้รวบยอดระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary 

National Educational Test; O-NET) ของนักเรียน 4 ช่วงชั้น (ป.3, ป.6, ม.3, ม.6) ในรอบ 4 ปีที่
ผ่าน (2551-2554) มาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนไทยได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 50 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ [สทศ.], 2555) เป็นที่น่าสังเกต
ว่านักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีระดับคะแนนสูงสุด นักเรียน
จากภาคอีสานจะเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนต่ าซึ่งสอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนในระดับนานาชาติในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Program for 

International Students Assessment) จัดประเมินทุก ๆ 3 ปีโดยเน้นการประเมินการรู้
วิทยาศาสตร์ (Science Literacy) ของนักเรียนที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ (นักเรียนวัย15 ปี) จะ
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สามารถเป็นประชาชนที่รับรู้ประเด็นปัญหา รับสาระ ข้อมูล ข่าวสาร และสามารถตอบสนองอย่างไร 
จากผลการประเมิน 2 ครั้งล่าสุด (2549 และ 2552) พบว่านักเรียนไทยได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ของ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ที่ก าหนดคะแนน
เฉลี่ยมาตรฐานไว้ที่ 500 คะแนน นักเรียนสาธิตเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD 
นักเรียนจากภาคอีสานเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนอยู่ในกลุ่มต่ าโดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.1) มีคะแนนต่ ากว่าระดับพ้ืนฐานมากท่ีสุด 
(โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2006 และ 2009) 
และโครงการ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) จัดประเมิน
ทุก ๆ 4 ปีที่เน้นให้ความส าคัญชัดเจนกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันในโรงเรียน ครั้งล่าสุด 
(พ.ศ. 2550)  

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) สมศ.พบว่าสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้รับการรับรอง อาจเนื่องจากไม่ผ่าน
การประเมินในตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คือ มีคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) อยู่ในระดับต่ าโดยเฉพาะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 7.1 

 
ภาพประกอบที่ 7.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 

(ท่ีมา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2555) 
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นักเรียนไทยได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 471 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน ซึ่งจัดอยู่
ในมาตรฐานขั้นต่ าที่ TIMSS ก าหนดมาตรฐานไว้ที่คะแนน 500 คะแนน (โครงการ PISA ประเทศไทย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551) สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห่งชาติ (National Test : NT หรือเอ็นที) นักเรียนโดยภาพรวมตั้งแต่ปี 2544 -
2552 มีคะแนนต่ ากว่าคะแนนมาตรฐาน แต่แนวโน้มในปี 2553 คะแนนเพ่ิมขึ้นกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา  
(ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2554) ดังแสดงในภาพประกอบที่ 7.2 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 7.2 ผลการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ 
(ท่ีมา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551) 

 

ส านักทดสอบทางการศึกษา (2554) ได้เสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ดังนี้  

1. ควรแก้ไขโดยการพัฒนาตัวนักเรียนให้ตั้งใจท าข้อสอบมากข้ึน 

2. พัฒนาครูผู้สอนให้มีเพียงพอและสอนให้ตรงสาขาวิชาที่ถนัด รวมถึงให้พัฒนา
สถานศึกษาให้มีความพร้อมและมองข้ามปัญหาการเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนทั้งบุคลากรและ
งบประมาณ 

3. ให้เปลี่ยนมุมมองเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กจากท่ีมองว่าเป็นปัญหา ก็ให้หยิบเอาจุดแข็ง
โดยเฉพาะข้อดีของการที่ครูผู้สอนและนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กนั้นมีความใกล้ชิดมากกว่า
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โรงเรียนขนาดใหญ่มาเป็นแนวทางเพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กให้ดีขึ้น 

ได้ท าข้อเสนอถึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ว่าให้จัดท าข้อสอบและ
รูปแบบการทดสอบให้มีมาตรฐานคงท่ี 

 

2. ด้านการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน 

หากพิจารณาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 

2545) ในมาตราที่ 52-57 จะเห็นได้ว่า “คร ูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา” เป็นกลุ่มบุคคล
ที่ได้รับความส าคัญที่จะเป็นปัจจัยผลักดันส าคัญปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิรูป
การศึกษา เป็นที่ตระหนักกันดีว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู เป็นหัวใจส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การที่ครูจะจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลต่อ
ผู้เรียนนั้นครูจ าเป็นจะต้องมีการปรับตัวและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ครูจะต้อง
มีความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่
ในชั้นเรียน หากครูไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมก็จะส่งผล
ให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนและบังเกิดผลเสียต่อ
ผู้เรียนในที่สุด การพัฒนาครูให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงจะต้องส่งเสริมให้ครู
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดข้ึนใหม่มากกว่าการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ มีความ
เป็นผู้น าทางวิชาการ ตื่นตัวสร้างสรรค์และเข้าใจในทฤษฎีและปรัชญาพ้ืนฐานของหลักสูตรและวิธีการ
สอนแต่ละประเภทตลอดทั้งครูควรมีความรู้ความสามารถในการเสนอเนื้อหามากข้ึน เพ่ือที่จะน าไปสู่
การปฏิบัติให้มีศักยภาพที่สามารถท าการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น 

 ปัญหาการพัฒนาครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศ
ไทยมีหลายสาเหตุ เช่น การขาดแคลนครูในสาขาวิชาเฉพาะและมักใช้วิธีให้ครูไม่ตรงวุฒิไปสอนแทน 
ปัญหาจ านวนครูต่อนักเรียนเนื่องจากชั้นเรียนใหญ่เกินไปแต่ครูมีจ านวนน้อย ท าให้ครูดูแลนักเรียนได้
ไม่ทั่วถึง ปัญหารับผิดชอบภาระการสอนต่อสัปดาห์มาก ปัญหาการจ้างครูอาจารย์ที่ไม่มีคุณภาพมาก
เท่าท่ีควรโดยไม่ได้คัดเลือกอย่างพิถีพิถันในเรื่องความเก่ง นิสัยใจคอ คุณธรรม ความสามารถในการ
สอน ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีความสามารถในการสอนเฉพาะกลุ่มสาระที่ส าคัญ เช่น ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูที่
สอนไม่ตรงวุฒิมาก ปัญหาการไม่มีระบบการบริการจัดการและการนิเทศติดตามผลที่จะช่วยให้ครู
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พัฒนาได้เพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้มีผลท าให้ครูสอนได้อย่างไม่เกิด
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาหนึ่งที่พบโดยทั่วไปส าหรับครูผู้สอนที่มีความรู้ในเนื้อหา (Content knowledge) 

ที่สอนเป็นอย่างดีก็คือ ไม่สามารถน าเสนอความรู้ในเนื้อหาที่ตนเองมีอยู่ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ต่าง ๆ เพ่ือท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาดังกล่าวได้ ซึ่งท าให้การเรียนการสอนในเนื้อหาดังกล่าวไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ และ วรรณทิพา รอดแรงค้า; 2548) เพ่ือแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้มีการน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับความรู้ในเนื้อหาวิชาผนวกศาสตร์การสอน (Pedagogical 

Content Knowledge; PCK) ขึ้น ซึ่งความรู้ในเนื้อหาวิชาผนวกศาสตร์การสอน เกิดจากการบูรณา
การระหว่างความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานเพื่อใช้ประกอบการสอนสองอย่าง คือ ความรู้ในเนื้อหาและความรู้
เกี่ยวกับศาสตร์การสอน ซึ่งมีความส าคัญและควรพัฒนาให้เกิดข้ึนในตัวครูผู้สอน ทุกคนทั้งครูก่อน
ประจ าการและครูประจ าการเพราะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถน าเสนอเนื้อหาที่ต้องการสอนด้วยวิธีสอน
และกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา หลักสูตรและพ้ืนฐานของผู้เรียน 

ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาดังกล่าวได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

มาตรฐานวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 
 

 จากรายงานเกี่ยวกับครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542 อ้างถึงใน 
สุธาสิน ีศรีวิชัย, ม.ป.ป.) ความว่า ความเป็นครูในสังคมไทยปัจจุบันก าลังเผชิญกับปัญหารอบด้าน แต่
ปัญหาใดก็ไม่เท่ากับวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพครู ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาเป็นกระแสใหม่ทั่วโลก 

เพราะในยุคที่โลกก าลังก้าวหน้าเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สภาพของโลกนี้เปลี่ยนไปเป็นโลกแห่งข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยี เป็นสังคมโลกที่สลับซับซ้อนเชื่อมโยงและเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

สังคมโลกเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมความรู้ (Knowledge Society)หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Society)  

ครูบุคลากรทางการศึกษาและองค์การทางการศึกษา จึงต้องปรับตัวให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) จะต้องมุ่งไปเพ่ือการศึกษาของปวงชน (Education for All) และ
ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนของสังคมต้องทุ่มเทให้กับการศึกษา (All for Education) การศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ชีวิตและการกล่อมเกลาของมนุษย์ โดยมนุษยแ์ละเพ่ือมนุษย์ มนุษยจ์ึงเป็นส่วน
ส าคัญที่สุด เป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ทั้งปวง ประกอบกับนานาทัศนะมีความเห็น
สอดคล้องกันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า เศรษฐกิจและสังคมจะดีเพียงใด แข่งขันในตลาดโลกได้ดีเพียงใด
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ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชน คุณภาพแรงงานและคุณภาพของผู้น าในวงการต่าง ๆ และยังยอมรับ
กันอย่างแท้จริงว่าคุณภาพคนขึ้นอยู่กับ คุณภาพการศึกษา และคุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ครูเป็นหลัก  

 

1. คุณลักษณะครูรุ่นใหม่ที่ส าคัญและเป็นจุดเด่นในศตวรรษที่ 21 

คุณลักษณะครูรุ่นใหม่ที่ส าคัญและเป็นจุดเด่นในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.1 มีความสนใจเสาะแสวงหาความรู้ กระตือรือร้นที่อยากเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ 
1.2 มีความรอบรู้ด้านปรัชญาการศึกษา นโยบายทางการศึกษา กฎหมายการศึกษา 

มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและหลักสูตรการสอนทั่วไป 

1.3 มีความรอบรู้ความสามารถท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย
สามารถเชื่อมโยงสภาพท้องถิ่นเข้ากับมาตรฐานสากลในลักษณะสหวิทยาการ 

1.4 มีความรู้ความสามารถในวิธีการแสวงหาความรู้ 
1.5 รู้จักและเข้าใจพัฒนาการของผู้เรียน 

1.6 มีความรู้และทักษะในวิชาชีพที่สอนอย่างลุ่มลึก ชัดเจน สามารถสอนแล้วผู้เรียน
เข้าใจมีความสามารถเรียนรู้ได้และสนุกกับการ เรียนรู้ สอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็ม 

ความสามารถ เต็มเวลา และเต็มหลักสูตร 

1.7 มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความ
สนใจใฝ่รู้และมีความสุข สนุกในการเรียนการสอนมีความสามารถในการสังเกตและรู้จักแก้ไข
พฤติกรรม การเสริมแรงและการลงโทษที่เหมาะสม 

1.8 มีทักษะในการสอนอย่างเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์การเรียนรู้จนสามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยปลุกเร้าให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ
อย่างเต็มที่ เน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสนองผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.9 มีความรู้และความเข้าใจในเป้าหมายและวิธีการของหลักสูตรและการสอน 

1.10 มีความสามารถในการออกแบบ วางแผนการสอนการบริหารจัดการชั้นเรียน วิจัย
และพัฒนาการสอน มีความเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ความสามารถวัดผลประเมินผลพัฒนาการของการเรียนรู้ได้หลายวิธีได้อย่างเหมาะสม สม่ าเสมอ 

1.11 มีความรัก ศรัทธาที่จะเป็นครู มีความเมตตากรุณาและเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ 
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1.12 มีจริยธรรม มีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย วางตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเปี่ยมด้วย
คุณธรรมฝึกหัดปฏิบัติตนยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยชี้แนะทางถูกต้องแก้ไขสิ่งผิดและยึดมั่น
ตามหลักศาสนา 

1.13 มีบุคลิกภาพดีเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับเด็กและสาธารณชน ในด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และการด ารงชีวิต 

1.14 มีความรับผิดชอบในหน้าที่มุ่งมั่นในการท างานท างานเป็นระบบและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1.15 มีความสามารถในการปลูกฝังวินัย คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี และถูกต้อง
ต่อผู้เรียน 

1.16 ความสามารถในการจัดระเบียบเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการผู้เรียนและมีความสามารถพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นได้ตรงความต้องการของท้องถิ่น 

 

2. หลักสูตรผลิตครูรุ่นใหม่ควรมีลักษณะอย่างไร 
คุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษาครูในศตวรรษ 21 ในระดับอุดมศึกษาสาขาครุศาสตร์

หรือศึกษาศาสตร์ ซึ่งอยู่ในวัยก าลังจะเป็นผู้ใหญ่ในระดับปริญญาตรีเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นและมี
อุดมการณ์ สนใจในสิ่งที่อยากรู้ ต้องการการยอมรับของเพ่ือน อาจารย์ และสังคม ต้องการที่จะ
สามารถน าตนเองได้ เป็นบุคคลที่มุ่งสร้างประสบการณ์และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-

Directed Learning) ส่วนมากจะสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียน
การสอนควรมุ่งจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์และให้สามารถ
เชื่อมโยงกับประสบการณ์และบริบทของผู้เรียนจะสามารถช่วยให้เรียนรู้ได้ดี (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 
2542; สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2538 ) 

ปฏิณญาสากลว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาศตวรรษที่ 21 ณ กรุงปารีส (5-9 
ต.ค. 2541 อ้างถึงใน สุธาสินี ศรีวิชัย, ม.ป.ป.) ได้บัญญัติไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเห็น
ผลผลิตคุณภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องมุ่งพัฒนาด้านส าคัญและให้บรรลุคุณลักษณะของ
ผู้เรียนรู้ดังนี้  

1. จะต้องมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดและการติดสินใจด้วย
ตนเอง 
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2. จะมุ่งแสวงหาความรู้ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาที่ต่อเนื่องและการศึกษา
เพ่ือการด ารงชีวิตและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person) มีทักษะชีวิตที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

3. มีความรู้สึกอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทักษะกระบวนการแก้ไข
ปัญหา 

4. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านเครือข่ายได้อย่างช านาญและมีทักษะการสื่อสาร
สารสนเทศด้านภาษาและเครือข่าย 

5. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)  

 

3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู 
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ความเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพครูไทยเกิดข้ึนเป็นระยะ เริ่มจาก

การพัฒนาวิชาชีพครูที่ได้บัญญัติเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 และในปี พ.ศ. 2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติที่เปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการ
ปฏิบัติระหว่างผู้ให้การศึกษากับผู้เรียนที่ชัดเจน โดยก าหนดให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน และการจัดการศึกษา บทบัญญัติต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมทางการศึกษาให้วันเวลาข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นครูในยุคศตวรรษท่ี 21 นี้ต้องมีการ
พัฒนาตนเองเป็นอย่างดี 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ใน
หมวด 7  มาตรา 53 ก าหนดไห้ คร ูอาจารย์ และบุคลกรทางการศึกษา ให้มีองค์กรวิชาชีพครูและ
ผู้บริหารการศึกษามีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารงานของสภาวิชาชีพในก ากับของ
กระทรวง มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ออกและเพิกถอนในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครูและ
ผู้บริหารการศึกษา ให้คร ูผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลกรทางการศึกษาอ่ืนทั้ง
ของรัฐและเอกชน ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนด และจัดให้มีองค์กรวิชาชีพ
คร ูผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีในการออกและ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

คุรุสภาจึงได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. 2554 
(ร่าง) ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือ
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คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ประกอบด้วยบูรณาการของความรู้ไม่น้อย
กว่าหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ความรู้ทั่วไป 

 1.1 วิกฤติของการพัฒนา 

 1.2 ทางรอดของวิกฤตในการพัฒนา 

 1.3 กลยุทธ์การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ความรู้วิชาชีพครู 
 2.1 หลักการและปรัชญาการศึกษา 

 2.2 คุณลักษณะวิชาชีพครูและการเป็นครูมืออาชีพ 

 2.3 จิตวิทยาส าหรับครู 
 2.4 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 

 2.5 การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล 

 2.6 การจัดแหล่งการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
 2.7 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 

 2.8 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 2.9 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ความรู้เชิงบูรณาการวิชาชีพครูกับวิชาเอก 

 3.1 การบูรณาการเรื่องจิตวิทยาส าหรับครูกับวิชาเอก 

 3.2 การบูรณาการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรกับวิชาเอก 

 3.3 การบูรณาการเรื่องการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้กับวิชาเอก 

 3.4 การบูรณาการเรื่องการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้กับ
วิชาเอก 

 3.5 การบูรณาการเรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรกับวิชาเอก 

4. ความรู้วิชาเอก เช่น วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกเคมี วิชาเอก
ชีววิทยา 
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4. มาตรฐานความรู้วิชาเอกส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
จากประกาศคณะกรรมการคุรุสภา (ร่าง) ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2554 ก าหนดมาตรฐานความรู้ส าหรับครูวิทยาศาสตร์มี: (1) ความรู้ทั่วไป (2) ความรู้วิชาชีพครู  
(3)ความรู้เชิงบูรณาการวิชาชีพครูกับวิชาเอก และ(4) ความรู้วิชาเอก  

ในเอกสารฉบับนี้จะน าเสนอเฉพาะมาตรฐานความรู้วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (ด้านที่ 4 ) ที่
จะอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 4 วิชาเอก ดังนี้ 

1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประกอบด้วยบูรณาการของสาระความรู้ไม่น้อยกว่าสาระ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

(1) คณิตศาสตร์ 
(2) ฟิสิกส์ 
(3) เคมี 

(4) ชีววิทยา 
(ข) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

(1) วิทยาศาสตร์โลก 

(2) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

(3) ดาราศาสตร์ 
(4) ไฟฟ้าและพลังงาน 

2. วิชาเอกฟิสิกส์ ประกอบด้วยบูรณาการของสาระความรู้ไม่น้อยกว่าสาระดังต่อไปนี้ 
(ก) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

(1) คณิตศาสตร์ 
(2) ฟิสิกส์ 
(3) เคมี 

(4) ชีววิทยา 
(ข) ความรู้เฉพาะสาขาฟิสิกส์ 

(1) คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับฟิสิกส์ 
(2) กลศาสตร์ 
(3) อุณหพลศาสตร์ 
(4) คลื่น 
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(5) พลังงาน 

(6) ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ 
(7) ฟิสิกส์ยุกต์ใหม่ 

3. วิชาเอกเคมี ประกอบด้วยบูรณาการของสาระความรู้ไม่น้อยกว่าสาระดังต่อไปนี้ 
(ก) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

(1) คณิตศาสตร์ 
(2) ฟิสิกส์ 
(3) เคมี 

(4) ชีววิทยา 
(ข) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี 

(1) เคมีอินทรีย์ 
(2) เคมีอนินทรีย์ 
(3) เคมีวิเคราะห์ 

4. วิชาเอกชีววิทยา ประกอบด้วยบูรณาการของสาระความรู้ไม่น้อยกว่าสาระดังต่อไปนี้ 
(ก) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

(1) คณิตศาสตร์ 
(2) ฟิสิกส์ 
(3) เคมี 

(4) ชีววิทยา 
(ข) ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา 

(1) พฤษศาสตร์ 
(2) พันธุศาสตร์ 
(3) จุลชีววิทยา 
(4) สัตววิทย 

(5) นิเวศวิทยา 
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สมรรถนะของครูวิทยาศาสตร์ 
 

1. สมรรถนะส าหรับครูทั่วไป 

สมรรถนะและสมรรถภาพ (Competence, Efficiency) มีความหมายเดียวกัน 
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงและเกิดผลที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

แต่นิยมใช้ค าว่า สมรรถภาพ เป็นความสามารถของมนุษย์ ส่วนค าว่า สมรรถนะ จะเป็นความสามารถ
ของเครื่องยนต์  แต่ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีการใช้ค าว่า สมรรถนะในความหมายที่เป็นความสามารถใน
การปฏิบัติงานของผู้บุคคล โดยแมคคลินแลนด์ (McClelland) นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย 
Harvard ที่อธิบายไว้ว่า “สมรรถนะเป็นคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน (Other Characteristics) และเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าให้บุคลากร
ในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอ่ืนๆ ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553) สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน  ดังนี้ 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ  
1.1  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

1.2  การบริการที่ดี 
1.3  การพัฒนาตนเอง 
1.4  การท างานเป็นทีม 

1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ  

2.1  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2.2  การพัฒนาผู้เรียน 

2.3  การบริหารจัดการชั้นเรียน   

2.4  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 2.5  ภาวะผู้น าครู 
 2.6  การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

ในปัจจุบันทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานได้ถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา และประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป โดยที่ครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับการประเมินเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งสมรรถนะ คือ สมรรถนะเกี่ยวกับสาระ
การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาที่ครูสอน  เช่น  ครวูิททยาศาสตร์  ครูคณิตศาสตร์ จะมีสมรรถนะเฉพาะที่
แตกต่างกัน การประเมินก็จะต่างกันด้วย เพราะครูจะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในวิชาที่สอน จะ
ไม่เน้นการท าผลงานทางวิชาการ แต่จะประเมินสมรรถนะของครูผู้สอน และผลสัมฤทธิ์ทางการของ
นักเรียนจากผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นส าคัญ ส าหรับ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้นจะให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ช่วยท าหน้าที่ประเมินสมรรถนะของครู 

 

2. สมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นประมาณปี     

พ.ศ. 2556 จะมีการก าหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน ซ่ึงในเอกสารฉบับนี้จะน าเสนอสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ครูวิทยาศาสตร์ตามนักการศึกษาก าหนดไว้ (วีระชาติ สวนไพรินทร์, 2531 อ้างถึงใน ศรินทิพย์ ภู่ส าลี, 
2542) ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะที่ส าคัญ 16 ด้าน ดังนี้ 

1. ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 
1.1 มีความรู้อย่างเพียงพอที่จะใช้สอนในระดับชั้นที่สอน 

1.2 มีความรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาที่สอน 

1.3 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
2. สามารถใช้เทคนิคและวิธีสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 มีเทคนิคในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
2.2 มีเทคนิคในการใช้และตอบค าถาม 

2.3 มีเทคนิคในการสอนแบบทดลอง 
2.4 มีเทคนิคในการสอนแบบสาธิต 

3. สามารถเลือกเทคนิคและวิธีสอนได้เหมาะสม 

สามารถวิเคราะห์และเลือกวิธีสอนได้เหมาะสมต่อจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
4. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4.1 มีทักษะขั้นพ้ืนฐาน 

4.2 มีทักษะขั้นสูงหรือบูรณาการ 

5. มีทักษะภาคปฏิบัติในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 
5.1 สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องและปลอดภัย 
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5.2 สามารถด าเนินการปฏิบัติการทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 สามารถซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ ได้ 
6. แสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

6.1 หาโอกาสเพ่ิมเติมในวิชาที่สอน 

6.2 รู้แหล่งและวิธีการที่จะหาความรู้จากแหล่งข้อมูล 

6.3 ยอมรับเทคโนโลยีทางการศึกษาและน ามาทดลองใช้ในการเรียนการสอน 

6.4 ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาเสมอ 

6.5 สามารถวิเคราะห์ความรู้ที่ได้มา 

7. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 

7.1 เข้าใจความหมายของค าว่าหลักสูตร 

7.2 รู้วัตถุประสงค์ หลักการและโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
7.3 สามารถวิเคราะห์วิจารณ์และปรับปรุงดัดแปลงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพ

การเรียนการสอนจริง 
8. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

8.1 เป็นผู้มีเหตุผล 

8.2 ใจกว้างและยอมรับความจริงใหม่ ๆ 

8.3 พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ 

8.4 มีความอยากรู้อยากเห็น 

9. มีความเป็นครู 
9.1 มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 

9.2 มีความยุติธรรม 

9.3 สุจริตใจ เชื่อถือได้ 
9.4 เห็นความส าคัญของเด็ก 

9.5 รักเด็กและรักโรงเรียน 

9.6 เป็นผู้มีอุดมคติ 
9.7 มีเชาวน์ไหวพริบ 

9.10 มีความอดทน 

9.11 วางตนเหมาะสมควบคุมอารมณ์ได้ 
9.12 มีความเมตตากรุณา 
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10. สามารถใช้จิตวิทยาการเรียนการสอน 

10.1 เข้าใจธรรมชาติของเด็ก 

10.2 มีความสามารถในการจูงใจผู้เรียน 

10.3 ต้องค านึงถึงความพร้อมและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

10.4 เข้าใจพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนในวัยต่าง ๆ 

10.5 มีทักษะในการเสริมพลังผู้เรียน 

11. สามารถเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

11.1 สามารถเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละบทเรียนได้ 
11.2 สามารถเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
12. สามารถเขียนและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

12.1 สามารถจัดกิจกรรมและเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาแต่ละคาบ 

12.2 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับสติปัญญา 
ความสามารถของผู้เรียน 

12.3 สามารถปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
13. สามารถประเมินผลการเรียนการสอน 

13.1 มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ในการวัดและประเมินผล 

13.2 สามารถประเมินผล สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

13.3 สามารถประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียน 

13.4 สามารถประเมินผลการสอนของตน 

13.5 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตีความหมายที่ได้จากการวัดผล 

13.6 สามารถด าเนินการสอนได้อย่างถูกต้อง 
13.7 สามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการสอนได้ 

14. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
14.1 สามารถสรุปค าตอบของปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
14.2 สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ 
14.3 สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับวินัยของนักเรียน 

15. สามารถใช้และผลิตสื่อการสอน 

15.1 มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของโสตทัศนูปกรณ์ 
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15.2 สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชาและ
วิธีการประเมินผล 

15.3 สามารถเลือกสื่อการสอนได้เหมาะสมกับนักเรียน 

15.4 สามารถจัดหาสื่อการสอนมาได้ 
15.5 รู้แหล่งที่มาของสื่อการสอน 

  16. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
16.1 มีความรับผิดชอบ 

16.2 รับฟังความคิดเห็นและข้อโต้แย้งของนักเรียน 

16.3 มีความเป็นประชาธิปไตย 

16.4 สามารถท างานเป็นคณะได้ 
16.5 ว่องไว แจ่มใส ไม่แสดงอาการท้อแท้ให้ผู้ใดเห็น 

16.6 พร้อมช่วยเหลือนักเรียนและเพ่ือนร่วมงาน 

16.7 ไว้วางใจและเป็นกันเองกับนักเรียน 

 สุวัฒน์ นิยมค้า (2536 อ้างถึงใน ศรินทิพย์ ภู่ส าลี, 2542: 20) ได้จ าแนก
สมรรถภาพท่ีครูวิทยาศาสตร์ควรจะต้องมีแบ่งเป็น 3 สมรรถภาพ ดังนี้ 

1. สมรรถภาพด้านความเป็นนักวิชาการในวิชาวิทยาศาสตร์ 
ครูวิทยาศาสตร์จะต้องมีความรู้อย่างเพียงพอในระดับชั้นที่สอนดังนี้ 
1.1 มีความรู้ในเรื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ 

1.1.1 มีความรู้วิทยาศาสตร์หรือความรู้ของธรรมชาติ 
1.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงที่ใช้กับการศึกษา 
1.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่ใช้กับการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ 

1.2 มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
1.3 มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
1.4 มีความรู้เกี่ยวกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
1.5 มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ 
1.6 มีค่านิยมและจริยธรรมที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
1.6.1 ค่านิยมเก่ียวกับธรรมชาติของความรู้วิทยาศาสตร์ 
1.6.2 ค่านิยมเก่ียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 



บทที่ 7 การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร ์ 219 

 

  

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
 

1.6.3 ค่านิยมเก่ียวกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
1.6.4 ค่านิยมเก่ียวกับปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ 

1.7 มีความตระหนักมนผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. สมรรถภาพด้านความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์ 
ครูวิทยาศาสตร์จะต้องมีความรู้และความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน

วิชาวิทยาศาสตร์ให้เป็นวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย ดังต่อไปนี้ 
2.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแม่บทและเอกสารประกอบหลักสูตร สามารถใช้

หลักสูตรเป็นตัวน าการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เป็นการแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไปสู่
การสอน 

2.2 มีความสามารถในการตั้งวัตถุประสงค์ของการสอน ทั้งที่เป็นวัตถุประสงค์
ทั่วไปและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนการสอนระดับรายวิชา หน่วยการเรียนการสอนและ
บทเรียนรายวัน  

2.3 มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆซึ่งจะน ามา
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย 

2.4 มีความรู้เกี่ยวกับสื่อการสอนโดยทั่วไป และวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่จะ
น ามาใช้ 

2.5 มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้ 
2.6 มีความสามารถในการเลือกและจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่าง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอน สอดคล้องกับปรัชญาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์หรือการรู้โดย
ผ่านกระบวนการ 

2.7 มีความสามารถในการสร้างแผนการสอนอย่างมีระบบ 

2.8 มีความสามารถด าเนินการสอนตามแผน และสามารถปรับกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

2.9 มีความสามารถในการตั้งค าถามและตอบค าถามเพ่ือกระตุ้นยั่วยุ ท้าทาย
และท าให้นักเรียนคิดตามตลอด 

2.10  มีความสามารถในการท าการสอน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย 
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2.11 มีความสามารถในการปรับปรุง และพัฒนาแผนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

2.12 มีความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู้ทุกด้าน 

2.13 มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการและ
สามารถน ามาใช้ได้ 

2.14 มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินการสอนของครู เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา
ตนเอง 

2.15 มีการสอนที่เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยี และเข้า
กับวิชาอ่ืน ๆ  

2.16 มีวินัย ใฝ่รู้ ที่จะพัฒนาตนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้น 

3. สมรรถภาพด้านความเป็นครู 
3.1 มีความรักและภูมิใจในวิชาชีพครู 
3.2 มีความรักในการสอนและอุทิศตนให้กับงานสอน 

3.3 มีความตระหนักและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3.4 มีความรัก ความเมตตา ความกรุณา และความปรารถนาดีต่อศิษย์อย่าง
ถ้วนหน้าด้วยการเป็นกัลยาณมิตร 

3.5 แสวงหาความร่วมมือกับโรงเรียนและผู้ปกครองในการแก้ปัญหาของ
นักเรียน 

3.6 เป็นแบบอย่างในความมีศีลธรรมจริยธรรมและคุณธรรม สมกับที่ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคล 

3.7 ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ให้เหมาะสมกับที่มีอาชีพเป็นครู 
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ความรู้ในเนื้อหาวิชาผนวกศาสตร์การสอน 

 

1. แนวคิด ทฤษฎี 
การสอนเป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อน ไม่มีรูปแบบของการน าเสนอใดที่ทรงพลังที่สุด

เพียงรูปแบบเดียวแล้วท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ไม่อาจจะก าหนดจ านวนวิธีการสอนหรือขั้นตอน
การสอนที่เป็นมาตรฐานแน่นอนที่ผู้สอนทุกคนจะต้องท าตาม (Loughran, Berry & Mulhall, 2006) 

ดังนั้นการส่งเสริมให้ครูมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้และปรับปรุงคุณภาพการสอนของตนเองและเน้นการ
เรียนรู้เนื้อหาใหม่ ๆ ความรู้ใหม่ ๆ และวิธีการใหม ่ๆ จากห้องเรียนของตนเอง จากเพ่ือนครู จาก
นักพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และจากผู้บริหารภายในโรงเรียนของตนเอง ผลการวิจัยพบว่าครูที่มี
การวางแผนและมีการพูดคุยปรึกษาหารือระหวางกัน มีครูที่มีการสังเกตการสอนกับเพ่ือนครูคนอ่ืน 

และมีขอมูลยอนกลับซึ่งกันและกัน หากกลาวในอีกนัยหนึ่งก็คือ พวกเขามีความเปนชุมชนวิชาชีพที ่
เขมแข็ง ซึ่งลักษณะเชนนั้นไดสงผลต่อความส าเร็จในการเรียนของนักเรียนในระดับสูงดวย (Viadero, 

1999 อางใน Sergiovanni, 2001) 

ครูเป็นบุคคลส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนการที่ครูจะจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ครูจะต้องมีความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนากระบวนการคิด  ความสามารถในการ
เรียนรู้  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการแก้ปัญหา  และการคิดค้นสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
จัดสาระให้เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการฝึกกระบวนการคิด การจัดการ
ให้คิดเป็นท าเป็นสอดคล้องกับทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) การเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวผู้เรียนเองในการต่อสู้กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นการสร้างตัวแทนใหม่ และสร้างโมเดลของความจริง โดย
คนเป็นผู้สร้างความหมายด้วยเครื่องมือทางวัฒนธรรม โดยผ่านกิจกรรมทางสังคมผ่านการร่วมมือ 

แลกเปลี่ยนความคิดทั้งท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งการจัดการเรียนรู้จะต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Fosnot, 1996)  

 การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงมโนมติ เป็นการสร้างและยอมรับความคิดใหม่ๆ หรือ
เป็นการจัดโครงสร้างของความคิดเดิมที่มีอยู่แล้วใหม่ แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า การ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมซึ่งตระหนักว่านักเรียนเป็นผู้สร้างความคิดมากกว่าดูดซึม
ความคิดใหม่ ๆ และนักเรียนเป็นผู้สร้างความหมายจากประสบการณ์ด้วยตนเอง (วรรณทิพา รอดแรง
ค้า, 2540) การสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมถือว่านักเรียนจะน าเอาประสบการณ์ไม่ว่า
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จะเป็นความรู้ความรู้สึกและทักษะที่ตัวเองมีอยู่เข้าไปในห้องเรียนด้วยและประสบการณ์เหล่านี้จะมี
อิทธิพลต่อแนวคิดของนักเรียนในการเรียนรู้ต่อไปชัลล์ (Schulte, 1996) ทฤษฎีนี้ว่าความรู้มีอยู่แล้ว
ในตัวนักเรียน และความรู้นี้จะพัฒนาขึ้นขณะที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน กับครูและกับ
สภาพแวดล้อม นักเรียนจะเป็นคนสร้างความรู้ หรือสร้างความหมายโดยท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติเพ่ือท าให้ตัวเองเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งค าอธิบาย
เหล่านี้อาจแตกต่างจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อันเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีนี้เชื่อว่าความรู้ไม่สามารถส่งผ่านจากครูไปยังนักเรียน หรือจากหนังสือไปยังตัว
นักเรียนได้อย่างง่าย ๆ แต่นักเรียนควรจะเป็นคนสร้างค าอธิบายหรือสร้างความคิดขึ้นมาด้วยตัว
นักเรียนเอง ตามแนวคิดของคอนสตรัคติวิซึมเชื่อว่า การสอนวิทยาศาสตร์ควรเน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางและครูเป็นเพียงผู้ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนเป็นผู้พัฒนาเทคนิคการเรียน
การสอนเพ่ือช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักเรียนกับ
เพ่ือน และครู จะท าให้นักเรียนมีความคิดที่ชัดเจนและได้มีโอกาสพิจารณาแนวความคิดของเพ่ือนด้วย
การเรียนแบบร่วมมือที่สามชิกกลุ่มมีความหลากหลายจะท าให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
กันและกัน ได้สะท้อนความคิดเห็นกับเพื่อนและให้เหตุผลแบแนวคิดเห็นของกันและกัน นักเรียนไม่
จ าเป็นต้องคิดเหมือนกัน แต่นักเรียนก าลังเรียนรู้แนวคิดในวิถีทางที่มีความหมายกับตังเองการเรียนรู้
ทางทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม นักเรียนจะได้ประสบการณ์ในการตั้งค าถาม การท านาย การจัดกระท า
กับวัสดุอุปกรณ์ การน าเสนอปัญหา การแสวงหาค าตอบ การสร้างจิตนาการ การสืบเสาะหาความรู้
และการคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆ นักเรียนอาจเรียนด้วยวิธีสอนที่เรียกว่า วัฏจักรการเรียนรู้ที่ต้องอาศัย
กระบวนการส ารวจ การน าเสนอมโนมติเหล่านี้นักเรียนควรเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสและลงมือ
ปฏิบัติจับต้องวัตถุมากกว่าเพียงแค่นั่งฟังครูพูดหรือบรรยายหรืออ่านจากหนังสือเรียน ซึ่งหนังสือเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนครูไม่ยึดถือหนังสือเพียงอย่างเดียวในการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมายถึงแม้การอ่านจะเป็นกระบวนการที่นักเรียนมีส่วนร่วมแต่นักเรียนก็ต้องสร้าง
ความหมายจากเรื่องที่อ่าน 

 

2. ความรู้เฉพาะเนื้อหาวิชาเอกเพียงพอต่อการเป็นครูวิทยาศาสตร์หรือไม่ 

Shulman (1986) ได้จ าแนกความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานของครูเพ่ือใช้ประกอบการสอน
ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ (1) ความรู้ในเนื้อหา (2) ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน (3) ความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตร (4) ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน(ศาสตร์ของการสอนเนื้อหา) (5) ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน (6) 
ความรู้เกี่ยวกับบริบทการเรียนรู้ และ (7) ความรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายการศึกษา  
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3. ความรู้ในเนื้อหาวิชาผนวกศาสตร์การสอน 

ในบรรดาความรู้ทั้งเจ็ดประเภทตามท่ี Shulman กล่าวมานั้น ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธี
สอน (ในที่นี้จะเรียกว่า ความรู้ในเนื้อหาวิชาบูรณาการความรู้ศาสตร์การสอน) เป็นความรู้ที่ส าคัญซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ ความรู้เกี่ยวกับวิธีน าเสนอเนื้อหาที่ผู้สอนควรรู้ว่าควรใช้วิธี
น าเสนอเนื้อหาอย่างไร เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหานั้นและความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของผู้เรียน โดย
ผู้สอนควรรู้ว่าผู้เรียนมีแนวคิดก่อนเรียน (ความรู้เดิม) ในเนื้อหาที่เรียนอย่างไร และอะไรบ้างที่อาจ
เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้เนื้อหาดังกล่าวของผู้เรียน (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ และ วรรณทิพา รอดแรง-
ค้า; 2548) 

ความรู้ในเนื้อหาวิชาผนวกความรู้ศาสตร์การสอน (Pedagogical Content 

Knowledge: PCK)  คือ ครูผู้สอนรู้ว่าควรใช้วิธีน าเสนอเนื้อหาอย่างไร เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
นั้นและความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของผู้เรียน และรู้ว่าผู้เรียนมีแนวคิดท่ีมีอยู่แล้วก่อนเรียนที่สัมพันธ์กับ
เนื้อหาที่เรียนอย่างไร และอะไรบ้างที่อาจเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้เนื้อหาดังกล่าวของผู้เรียน ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิชาการสอนเพราะการใช้ความรู้เพียง
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งนั้นไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาหนึ่งๆ เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ใน
เนื้อหาดังกล่าวได้ โดยแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่จะต้องเริ่มจากการตั้ง
จุดมุ่งหมายในการสอน การเลือกวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับเนื้อหา หลักสูตร และผู้เรียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์  

 นอกเหนือไปจากความรู้ในเนื้อหา (Content knowledge) พฤติกรรม แรงจูงใจใน
การสอน สภาพห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ความพร้อมของสื่ออุปกรณ์ประกอบวิธีสอนของครู  สิ่งที่
ครูผู้สอนควรตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้แก่ ความรู้ในเนื้อหาวิชาและศาสตร์การ
สอน (Pedagogical Content Knowledge: PCK) ประกอบด้วยความรู้ที่ครูผู้สอนสามารถน าความรู้
ในเนื้อหาวิชาที่สอน (Subject Matter Knowledge : SMK) ความรู้ศาสตร์การสอน (Pedagogical 

Knowledge) และความรู้ในบริบทต่าง ๆ (Knowledge about Context) มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้ค้นพบด้วยตนเอง ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมให้นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถไปสู่
เป้าหมายได้ตามต้องการ การที่จะช่วยนักเรียนให้เข้าใจในเนื้อหาวิชานั้น ควรมีการจัดกรอบแนวคิด
ของความรู้ในเนื้อหาวิชาคือ การก าหนดทิศทางการสอน ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ความรู้และ    
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ความเชื่อของนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับการประเมินผล และความรู้
และความเชื่อเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสอน (Ball : 1989) ความรู้ในเนื้อหา เป็นเงื่อนไขจ าเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนสอนของครู (Van Driel et al., 1998) แต่การมีความรู้ในเนื้อหาดีอย่างเดียวยัง
ไม่เพียงพอเพราะการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ของการสอนเนื้อหาต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 

ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิดของผู้เรียน ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน และความรู้เกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ 
(Zembal-Saul et al., 2000) 

 Borkow และ Putnam (1995) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ที่จ าเป็นส าหรับครูใน
การน ามาจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นั้นประกอบด้วย (1) ความรู้ใน
เนื้อหาวิชา (Subject Matter Knowledge: SMK) การสอนที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับการพัฒนาแนวคิด
และความเข้าใจของครูที่มีต่อเนื้อหาวิชา ซึ่งรวมทั้งการรู้ข้อเท็จจริง แนวคิดและกระบวนการของแต่
ละศาสตร์ (2) ความรู้วิชาครูทั่วไป (Pedagogical Knowledge) ความรู้ทั่วไปในวิชาครูและการสอน
ตลอดจนความรู้ความเข้าใจของครูในการสร้างสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ การจัดการในชั้นเรียน
ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับผู้เรียนและการเรียนรู้ (3) ความรู้ในบริบทต่าง ๆ (Knowledge about 

Context)  

 มีนักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความรู้ใน
เนื้อหาวิชาบูรณาการศาสตร์ของการสอน เช่น ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน, ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดผู้เรียน 

ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการวัดผล (Tamir, 1988) Grossman (1989) เสนอว่า 
ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ PCK ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน, ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดผู้เรียน 

ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร และจุดมุ่งหมายการสอน Marks (1990) เสนอว่า ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ 
PCK ประกอบด้วย ความรู้ในเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดผู้เรียน และความรู้
เกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ Cochran และคณะ(1993) เสนอว่า ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ PCK 

ประกอบด้วย ความรู้ในเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดผู้เรียนและความรู้
เกี่ยวกับบริบทการเรียนรู้  Fernandez-Balboa และ Stiehl (1995) ) เสนอว่า ความรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับ PCK ประกอบด้วย ความรู้ในเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนความรู้เกี่ยวกับแนวคิดผู้เรียน 
จุดมุ่งหมายการสอนและความรู้เกี่ยวกับบริบทการเรียนรู้  Geddis และ Wood (1997) ) เสนอว่า 
ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ PCK ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน, ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดผู้เรียน 

ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร และความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ Magnusson และคณะ (1999) เสนอว่า 
ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ PCK ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน, ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดผู้เรียน 

ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร จุดมุ่งหมายการสอนและความรู้เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 
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สรุป 
 

เนื้อหาที่น าเสนอในบทนี้ประกอบด้วย สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศไทย
ปัจจุบันพบว่ามีปัญหาอยู่หลายประเด็นโดยเฉพาะด้านหลักสูตรขาดความเชื่อมโยงระหว่างระดับ
การศึกษาและชีวิตจริง การจัดการเรียนการสอนเน้นวิธีการอธิบาย ครมีูปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ สื่อการเรียนรู้ขาดคุณภาพ การวัดและประเมินผลเน้นที่ความรู้ความจ า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน ครูจึงควรมีสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
ประกอบด้วย สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานและท่ีส าคัญความรู้ส าคัญส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพคือการที่ผู้สอนสามารถบูรณาการความรู้
วิชาเอกกับวิชาครูเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยปรับ
เข้ากับความสนใจความสามรถและพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
ดังกล่าวได้ 

 

 

 

แบบฝึกหัดประจ าบท 

  

 

    ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต าต่ าในปัจจุบันมีสาเหตุมากจากอะไร 
2. นักศึกษาคิดว่าการที่ครูจะสามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพจ าเป็น

จะต้องมีความรู้อะไรบ้าง 
3. สมรรถนะที่ส าคัญส าหรับครูวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง 
4. ความรู้เนื้อหาวิชาผนวกศาสตร์การสอน (Pedagogical Content Knowledge) คืออะไร 
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แผนบริการการสอนประจ าบทที่ 8 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกเป้าหมายและแนวทางของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวิชาวิทยาศาสตร์ 
3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับเนื้อหา 

4. เลือกวิธีการสอนและกลวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา 

 

เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

1. เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
4. วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ 
5. กลวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ 
6. คุณค่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
7. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักศึกษารับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระด้วย Microsoft Power Point พร้อมตอบ
ค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

2. นักศึกษาศึกษาเนื้อหา “การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์” จากเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

3. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เป็นกลุ่มย่อย 
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4. นักศึกษาแต่ละคนออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา โดยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีสอนและกลวิธีการสอน พร้อมออกแบบภาระงาน
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดตามเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

5. นักศึกษาแต่ละคนตอบค าถามท้ายบทเรียนแล้วน าส่งภายในสัปดาห์ถัดไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์” 

2. การน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 

3. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
4. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

 

การวัดผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการรับฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบการสอน 

3. ตรวจสอบผลงานการตอบค าถามท้ายบทเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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บทท่ี 8 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ครูเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเป็นสมรรถภาพที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของครูวิทยาศาสตร์ โดยครูจะต้องมีความรู้ เนื้อหาวิทยาศาสตร์และความรู้ทางด้านการศึกษา 
โดยเฉพาะด้านวิธีและเทคนิคการสอน เพราะในการเรียนการสอนแต่ละครั้งมีจุดมุ่งหมายหลาย
ประการที่ต้องการให้นักเรียนบรรลุ เช่น ต้องการให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลความรู้ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นครูจึงจ าเป็นต้องใช้วิธรการสอนหลายวิธี วธิี
สอนแต่ละวิธีจะบรรลุผลได้ก็ต้องอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ครูจ าจ าเป็นต้องศึกษาวิธีและเทคนิคการสอน
วิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย เพื่อจะน ามาเลือกใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละระดับ 
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เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

ในการก าหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้กรอบความคิดในเรื่องของการพัฒนา
การศึกษา เพ่ือเตรียมคนในสังคมแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ. ศ. 2542 มีดังนี ้(กรมวิชาการ, 2546) 

1. หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะเชื่อมโยงเนื้อหา แนวคิดหลัก และ
กระบวนการที่เป็นสากล แต่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริงทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และมี
ความยืดหยุ่น หลากหลาย  

2. หลักสูตรการเรียนการสอนต้องตอบสนองผู้เรียนที่มีความถนัดและมีความสนใจ
ต่างกัน ในการใช้วิทยาศาสตร์ส าหรับการเรียนต่อและประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์  

3. ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิด ความสามารถในการ
เรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และการคิดค้นสร้างสรรค์องค์ความรู้ 

4. ใช้แหล่งที่เรียนรู้ในท้องถิ่น โดยถือว่ามีความส าคัญควบคู่กับการเรียนในสถานศึกษา 

5. ใช้ยุทธ์ศาสตร์การเรียนการสอนหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ ความสนใจ
และวิธีเรียนที่แตกต่างกันของผู้เรียน  

6. การเรียนการสอนต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีเหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต 
ส ารวจตรวจสอบ และการทดลองเก่ียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติและน าผลมาจัดระบบหลักการ 
แนวคิดและทฤษฏี ดังนั้น การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และค้นพบ
ด้วยตนเองมากท่ีสุด นั่นคือให้ได้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ ตั้งแต่วัยเริ่มแรกก่อนเข้าเรียน เมื่อ
อยู่ในสถานศึกษาและเมื่อออกจากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแล้ว 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามีเป้าหมายส าคัญ ดังนี้ (กรมวิชาการ, 

2546) 
1.  เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฏีที่เป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์ 

 2.  เพื่อให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติ และข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ 
 3.  เพื่อให้มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
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  4.  เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
การจัดการ ทักษะในการสื่อสารและสามารถในการตัดสินใจ 

  5.  เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มวลมนุษย์และ
สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 

  6.  เพื่อน าความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด  

  7.  เพื่อให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
               

 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยผู้เรียนมี
บทบาทวางแผนการเรียนรู้ เลือกท ากิจกรรมการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใช้แนว
ทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ที่ระบุให้
สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ (กรมวิชาการ, 2546) 

1.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยคะนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2.   ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นรักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

4.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนละผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ 

6.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดได้ทุกเวลาทุกสถานที่ การประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา 
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการ
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เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ในกระบวนการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ และการทดลองท่ีเป็น
ระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนต่อเนื่อง และกระท าโดยปราศจากอคติจนได้ผลสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือ
ไดผลผลิตที่แตกต่างไปจากเดิม แต่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นและน าผลมาจัดระบบ หลักการ 
แนวคิด และทฤษฎี ดังนั้นการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดี จะต้องปลูกฝังทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถในทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์วิธีสอนวิทยาศาสตร์ที่สามารถส่งเสริมความรู้ 
ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และ
ค้นพบด้วยตนเองมากท่ีสุด นั่นคือให้ได้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ ฉะนั้นครูจะต้องมี
ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ใน
ชั้นเรียน 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

กระบวนการที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
นั้นมีหลายกระบวนการ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้จะน าเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สามารถน ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดังนี้ 

 

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบวงจรการเรียนรู้  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบวงจรการเรียนรู้  (The  Learning Cycle 

Approach)  เป็นโมเดลการสอน ซึ่งแบ่งกิจกรรมการสอนออกเป็นระยะ  ช่วงแรกเริ่ม วงจรการ
เรียนรู้มี  3  ระยะคือ  การส ารวจ  การประดิษฐ์  และการค้นพบภายหลังมีผู้น าได้พัฒนารูปแบบการ
สอนตามแนวการสร้างความรู้และได้ขยายวัฎจักรการเรียนรู้เป็น  5  ขั้นคือ การสร้างการมีส่วนร่วม  
การส ารวจ การอภิปราย การขยายและการสร้างความกระจ่างและการประเมิน ซึ่งเรียกชื่อใหม่เป็น 
วัฎจักรการเรียน 5E และมีการพัฒนาวิธีการและขั้นตอนในการเรียนการสอนเพิ่มข้ึนเป็นเป็น        
วัฎจักรการเรียน 7E ในที่นี้จะขอกล่าวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นวัฎจักรการเรียน 5E 

และ 7E และการสอนวัฎจักรการเรียนรู้ 5E มีข้ันตอน 5 ขั้นดังนี้ (Trowbridge  & Bybee, 1996) 
2.2.1 ขั้นการมีส่วนร่วม  ระยะนี้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย

การเสนอ ปัญหา สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมในอดีตและกิจกรรมที่จะท า
ต่อไปการมอบหมายภาระเพ่ือเรียนรู้มโนทัศน์ กระบวนการปฏิบัติงาน เป็นการเสนอความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์ การน าเสนอสิ่งที่น่าสนใจและมีความหมายต่อนักเรียน 
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2.2.2 ขัน้การส ารวจ  นักเรียนส ารวจแนวคิดและประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม เพ่ือสร้าง
สะพานการมีส่วนร่ม (Hands-On)  เป้าหมาย คือการแนะน ามโนทัศน์ กระบวนการ หรือทักษะ
นักเรียนจะมีเวลาในการส ารวจวัตถุ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ซึ่งนักเรียนจะน าไปสร้างความสัมพันธ์  
รูปแบบการสังเกต การจ าแนกตัวแปร และค าตอบ บทบาทของครูผู้สอนคือการเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก  ผู้แนะน า  และให้เวลานักเรียนในการส ารวจ 

2.2.3 ขั้นการอธิบาย หมายถึง การกระท า หรือกระบวนการที่น าเสนอประสบการณ์
รูปธรรม  เพื่อการสื่อสารด้วยภาษาท่ีแสดงเหตุผล มีหลักฐาน และง่ายต่อความเข้าใจและชัดเจน
รูปแบบทางการสื่อสารอาจจะเป็นค าพูด การเขียน การสร้างโมเดล เป็นต้น 

2.2.4 ขั้นการสร้างความกระจ่าง เมื่อนักเรียนอธิบายการเรียนรู้ของตนเอง นักเรียน
อาจจะมีมโนทัศน์ที่ผิด หรือเข้าใจมโนทัศน์เฉพาะในกระเด็นการส ารวจเท่านั้น การสร้างความกระจ่าง 
คือการมีส่วนร่วมหรือในการอภิปราย 

2.2.5 ขั้นการประเมินผล นักเรียนจะได้รับการสะท้อนกลับ ในเรื่องราวส ารวจของ
ตนเอง การประเมินอย่างไม่เป็นทางการเกิดข้ึนได้ในทุกขั้นตอนของการสอน ส่วนการประเมินแบบ
ทางการท าได้ในระยะการสร้างความกระจ่าง 

ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 Eisenkraft  ได้เสนอรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จาก 
5 ขั้นตอน เป็น 7 ขั้นตอน โดยมีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้มีความสนใจและสนุกกับการเรียน 

และยังสามารถปรับประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การสร้างประสบการณ์ของตนเอง การสอนตามแบบ 
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้ และความส าคัญเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูละเลยไม่ได้ และการตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของเด็ก
จะท าให้ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อน ก่อนที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้
เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นของการเรียนรู้ตามแนวคิด Eisenkraft มีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 

1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) ครูจะต้องท าหน้าที่การตั้งค าถาม 
เพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้แสดงความรู้เดิม ค าถามอาจจะเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพสังคม
ท้องถิ่น หรือประเด็นข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การน าวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน และเด็ก
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปยังประสบการณ์ท่ีตนมี ท าให้ครูได้ทราบว่า เด็กแต่ละคนมีความรู้
พ้ืนฐานเป็นอย่างไร ครูควรเติมเต็มส่วนใดให้นักเรียน และครูยังสามารถวางแผน การจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) ขั้นนี้เป็นการน าเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน
หรือเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งอาจเกิดความสนใจของนักเรียน หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่องที่
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น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมท่ี
เด็กเพ่ิงเรียนรู้มาแล้ว ครูท าหน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม ยั่วยุให้นักเรียนเกิดความอยากรู้
อยากเห็น และก าหนดประเด็นที่จะศึกษาแก่นักเรียน ในกรณีท่ียังไม่มีประเด็นที่น่าสนใจ ครูอาจให้
ศึกษาจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดความคิด
ขัดแย้งจากสิ่งที่นักเรียนเคยรู้มาก่อน ครูเป็นผู้ที่ท าหน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนคิด โดยเสนอประเด็นที่
ส าคัญขึ้นมาก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามี่ครูก าลังสนใจ เป็นเรื่องที่ให้
นักเรียนศึกษา เพ่ือน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 

3. ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration Phase) เมื่อนักเรียนท าความเข้าใจประเด็นหรือ
ค าถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผน ก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ 
ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการตรวจสอบ อาจท าได้หลายวิธี เชน่ สืบค้นข้อมูล ส ารวจ ทดลอง กิจกรรม
ภาคสนาม เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างพอเพียง ครูท าหน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนตรวจสอบปัญหาและ
ด าเนินการส ารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) เมื่อนักเรียนได้ข้อมูลมาแล้ว นักเรียนจะน าข้อมูล
เหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น บรรยายสรุป 
สร้างแบบจ าลอง รูปวาด ตาราง กราฟ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเห็นแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการทดลอง โดยอ้างอิงประจักษ์พยานอย่างชัดเจนเพ่ือน าเสนอแนวคิด
ต่อไป ขั้นนี้จะท าให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น 
สนับสนุน สมมติฐาน แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรู้ และช่วยนักเรียนไดเกิดการ
เรียนรู้  

5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase) ช่วงนี้เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไป
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดเดิมที่ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องราวต่างๆ ได้มากก็แสดงว่ามีข้อจ ากัดน้อย ซึ่งก็จะ
ช่วยให้เชื่อมโยงเก่ียวกับเรื่องราวต่างๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น ครูควรจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น และขยายแนวกรอบความคิดของตนเองและต่อเติมให้
สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนตั้งประเด็นเพ่ืออภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ขั้นนี้เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการต่างๆ ว่า นักเรียนรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด ขั้นนี้จะช่วยให้นักเรียน
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สามารถน าความรู้ที่ได้มาประมวลและปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ ได้ ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนน า
ความรู้ใหม่ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ครูควรเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extention Phase) ครูจะต้องมีการจัดเตรียมโอกาสให้นักเรียน
น าความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน ครูเป็นผู้ท าหน้าที่
กระตุ้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถถ่ายโอนการ
เรียนรู้ได้  

รูปแบบการจัดการสอนตามแนวคิดของ Eisenkraft เป็นรูปแบบที่ครูสามารถน าไปปรับ
ประยุกต์ให้เหมาะสมตามธรรมชาติวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งเน้น
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อันที่จะท าให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ความจริงได้ด้วยตัวเอง และนักเรียน
ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้น ควรระลึกอยู่
เสมอว่าครูเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่คอยช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือและแบ่งปันประสบการณ์ จัดสถานการณ์เร้าให้
นักเรียนได้คิดตั้งค าถามละลงมือตรวจสอบ นอกจากนี้ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถบนพ้ืนฐานของความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคล อันที่จะ
ท าให้การจัดการเรียนรู้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนหลาย
รูปแบบ จดุมุ่งหมายโดยทั่วไปของการเรียนแบบร่วมมือคือที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสังคมและ
สติปัญญา  (Joyce  and  Wiel, 1986)  มีหลักท่ีผู้สอนค านึงอยู่  3  ประการ คือ รางวัลหรือ
เป้าหมายของกลุ่ม  ความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่มและโอกาสในการช่วยให้กลุ่มประสบ
ผลส าเร็จเท่าเทียมกัน  ซึ่งท้ายที่สุดกลุ่มจะได้รับรางวัลหรือได้รับการยกย่องเมื่อกลุ่มแสดง
ความสามารถสูงกว่ามาตรฐานที่วางไว้  รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือที่เป็นที่นิยมแพร่หลายและจะ
น าเสนอในเอกสารฉบับนี้มีดังนี้   
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2.1 กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบ STAD  

กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบ STAD (Student Team-

Achievement Division) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถดัดแปลงใช้ได้เกือบทุกวิชาและทุก
ระดับชันเพื่อเป็นการพัฒนาสัมฤทธิผลของการเรียนและทักษะทางสังคมเป็นส าคัญ 

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง  
2-3 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ขั้นน าเสนอเนื้อหา โดยการทบทวนพื้นฐานความรู้เดิม จากนั้นครูสอนเนื้อหาใหม่
กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น 

2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดยนักเรียนในกลุ่ม 4-5 คน ร่วมกันศึกษากลุ่มย่อย
นักเรียนเก่งจะอธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท ากิจกรรม 

3. ขั้นทดสอบย่อย นักเรียนแต่ละคนจะท าแบบทดสอบด้วยตนเอง ไม่มีการ
ช่วยเหลือกัน 

4. คิดคะแนนความก้าวหน้าแต่ละคน และของกลุ่มย่อย ครูตรวจผลการสอบของ
นักเรียน โดยคะแนนที่นักเรียนท าได้ในการทดสอบจะถือเป็นคะแนนรายบุคคล แล้วน าคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนนกลุ่ม 

5. ชมเชย ยกย่อง บุคคลหรือกลุ่มท่ีมีคะแนนยอดเยี่ยม นักเรียนคนใดท าคะแนนได้
ดีกว่าครั้งก่อน จะได้รับค าชมเชยเป็นรายบุคคล และกลุ่มใดท าคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อนจะได้รับค า
ชมเชยทั้งกลุ่ม 

2.2 กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบ TGT  

กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบ TGT (Team-Games-Tournament) 
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่คล้ายกับSTAD แต่เป็นการจูงใจในการเรียนเพ่ิมขึ้น โดยการใช้การ
แข่งขันเกมแทนการทดสอบย่อยแตกต่างกันที่ TGT ไม่มีการทดสอบแต่จะใช้วิธีการเล่นเกมการ
แข่งขันตอบปัญหาแทนซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบTGT ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ 

1. การน าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น (Class Presentation) โดยครูจะท าการสอน
เนื้อหาของบทเรียนแก่นักเรียนพร้อมกันทั้งชั้น ซึ่งครูอาจจะใช้เทคนิควิธีการสอนรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่
กับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียน และการตัดสินใจของครูเป็นส าคัญท่ีจะเลือกวิธีการสอนที่
เหมาะสม การน าเสนอบทเรียนครูต้องใช้สื่อประกอบอย่างเพียงพอด้วย ในชั้นนี้ครูควรกระตุ้นหรือชี้
ให้นักเรียนเห็นความส าคัญโดยการแจ้งจุดประสงค์และประโยชน์ของบทเรียนขั้นน าเสนอบทเรียน
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หรือขั้นเสนอเนื้อหาเพ่ือพัฒนาความคิด และ หลักการนี้ครูจะต้องให้ตัวอย่างที่น่าสนใจ ชัดเจนและ
สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

2. การเรียนกลุ่มย่อย (Team Study) กลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 4-6 
คน ซึ่งมีความสามารถแตกต่างกัน ทางการเรียน เพศ หน้าที่ที่ส าคัญของกลุ่มคือ การเตรียมสมาชิก
ของกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียน หลังจากที่ครูน าเสนอเนื้อหาต่อนักเรียนทั้งชั้น การเรียน 
กลุ่มย่อยคือสมาชิกในกลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

3. การเล่นเกมแข่งขันทางวิชาการ (Game Tournament) เป็นการแข่งขันตอบ
ค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบ ความรู้ความเข้าใจบทเรียน เกม
ประกอบด้วยผู้เล่น 3-5 คน ซึ่งแต่ละคนจะเป็นตัวแทนของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม การก าหนดนักเรียน
เข้ากลุ่มเล่นเกมจุดยึดหลักนักเรียนที่มีความสามารถเท่าเทียมกันแข่งขันกัน โดยนักเรียนทุกคนเข้า
โต๊ะเกมซึ่งนักเรียนเก่งของแต่ละกลุ่มแข่งขัน นักเรียนปานกลางแข่งขันกัน และนักเรียนอ่อนแข่งขัน
กัน ในโต๊ะเกมที่จัดไว้เพ่ือให้ผู้ที่มีความสามารถใกล้เคียงกันแข่งขันกัน 

4. การยกย่องทีมที่ประสบผลส าเร็จ (Team Recognition) โดยสมาชิกทุกคนน า
บัตรสะสมจากการแข่งขันมาแปลงเป็นคะแนน และคิดคะแนนเฉลี่ยของทีม ถ้าคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์
ที่ก าหนด จะได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่องว่าเป็นทีมที่ประสบผลส าเร็จ 

2.3 กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบ JIGSAW 

 จิ๊กซอว์ (Jigsaw) เป็นกลยุทธ์ในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่จัดให้นักเรียนแต่ละคน
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่แตกต่างกัน และให้แต่ละคนไปศึกษาค้นคว้าเรื่องนั้นจนเข้าใจดีแล้ว มา
สอนหรือถ่ายทอดให้สมาชิกในกลุ่ม (ซึ่งจะเรียกว่ากลุ่มบ้าน) ทีไ่ม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น เป็นการ
แลกเปลี่ยนกัน กลยุทธ์นี้นักเรียนจะเรียนรู้การท างานและแก้ปัญหาร่วมกัน มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตัวเอง ข้อดีคือส่งเสริมให้นักเรียนยกระดับความสามารถ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในเนื้อหาที่
จะต้องเรียนรู้ (จริยา สุจารีกุล, 2550: 51-52) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

2.3.1 น าเนื้อหาที่จะเรียนรู้มาแบ่งเป็นส่วนๆ ตามจ านวนนักเรียนแต่ละกลุ่ม เช่นถ้า
มีสมาชิกจ านวน 3 คนจะต้องแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน แบ่งให้แต่ละคนรับผิดชอบ 1 ส่วน โดย
จะต้องไปศึกษาหาความรู้ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในส่วนนั้น และทุกกลุ่มจะท าแบบเดียวกัน 

2.3.2 เมื่อสมาชิกแต่ละคนในแต่ละกลุ่มได้หัวข้อศึกษาเฉพาะแล้ว ให้ทุกกลุ่มท่ี
เชี่ยวชาญในหัวข้อเดียวกันมาจับคู่หรือจับกลุ่มกัน (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ) เพ่ือร่วมกันศึกษาและเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะได้รับใบปฏิบัติการและเอกสารเพิ่มเติม 
นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งอื่น ๆ ได้ด้วย นักเรียนต้องกรอกข้อมูลที่ได้จาก
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การศึกษาค้นคว้าลงในใบงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมสรุป และเตรียมกลับเข้าสู่กลุ่มเรียนรู้เดิมของตัวเอง 
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่ 3 

 2.3.3 ผู้เชี่ยวชาญแยกย้ายกลับเข้าสู่กลุ่มของตัวเอง และรายงานในหัวข้อที่แต่ละคน
ได้ศึกษา โดยอาจรายงานแบบไม่เป็นทางการหรือสอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระความรู้ที่ค้นคว้ามาทั้งหมด 
(ถือว่าเป็นการสอนโดยตรง) หรืออาจให้ปัญหาแก่เพ่ือน กลุ่มจะต้องร่วมกันแก้ปัญหา (กรณีนี้
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มจะถูกเรียกให้มาช่วยแก้ปัญหา) 

 2.3.4 นักเรียนทุกคนท าข้อสอบเพื่อทดสอบสิ่งที่เรียนรู้ โดยอาจเป็นแบบข้อเขียน
หรือข้อสอบวัดพฤติกรรมการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ 

2.3.5 เป็นการประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล ด้วยการมอบประกาศนียบัตรแก่
กลุ่มท่ีมีผลงานดี 

 

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์จิ๊กซอว์ โดยรอเบิร์ต สตีเฟน 

1. กลุ่ม  
1.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นกลุ่มที่มีพ้ืนฐานและความสามารถคละกัน และมี

สมาชิก 4-5 คน เป็นตัวแทนที่มีความสามารถเชิงวิชาการ เพศ ให้สมดุลกัน 

1.2 กลุ่มผู้เรียนรู้อาจเป็นกลุ่มที่มีพ้ืนฐานและความสามารถคละกันหรือ
คล้ายคลึงกันก็ได้ 

1. 2.1 นักเรียนแต่ละคนจะมีงานที่จะท าตามจุดหมายของกลุ่ม 

1.2.2 นักเรียนเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้เรียนรู้ 
2. ภาษาและชุดการเรียนรู้ 

2.1 ครูสร้างใบงานส าหรับผู้เชี่ยวชาญและข้อสอบย่อยส าหรับแต่ละหน่วย 

2.2 ครูแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อ 

2.3 ชุดการเรียนรู้อาจประกอบด้วย 

2.4 ใบงานวิธีการเรียน 

2.5 ควรประกอบด้วยขอบเขตหัวข้อในลักษณะค าถาม 

2.6 การทดลอง 
2.7 การจัดการ 

2.8 ผลงาน 

2.9 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
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3. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพูด 

3.1 ให้เวลานักเรียนศึกษาและท างานในหัวข้อของตนก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญจะ
ประชุมร่วมกัน 

3.2 นักเรียนแต่ละคนท างานอิสระในการเรียนรู้ส่วนของบทเรียน 

3.3 ผู้เชี่ยวชาญอธิบายข้อมูลของตนแก่สมาชิกในกลุ่ม 

3.4 ผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบในการเรียนรู้ที่กลุ่มอ่ืนแลกเปลี่ยนมา 

4. กลุ่มรายงาน 

4.1 หลังจากท่ีผู้เชี่ยวชาญท างานของตนแล้ว ก็จะเข้าไปในกลุ่มการเรียนรู้
ของตน 

4.2 เมื่อเข้ากลุ่มแล้วนักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้มา 

4.3 สนับสนุนให้มีการใช้รูปแบบการสอนและน าเสนอที่หลากหลา 

5. สอบ 

5.1 หลังจากท่ีกลุ่มท างานเสร็จก็จัดการสัมมนาย่อยๆ กับนักเรียนในชั้น โดย
ใช้การตั้งค าถามที่มีค าตอบเดียวและค าถามที่มีหลายค าตอบ ส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญตอบค าถาม ให้
โอกาสนักเรียนในการตั้งค าถามเพ่ือค้นหาความกระจ่างของสิ่งที่สงสัย 

5.2 จัดสอบย่อย 

6. การประกาศเกียรติคุณ 

6.1 ตั้งคะแนนที่เป็นเกณฑ์ตัดสินผลการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนแต่ละคน
ตัดสินใจว่าจะใช้คะแนนต่ าสุดที่นักเรียนจะต้องได้ จึงจะผ่านเกณฑ์ 

6.2 ส่งเสริมผลการเรียนรู้ทางวิชาการ ระบุนักเรียนที่มีพัฒนาการในการ
เรียนรู้ที่ดีในแต่ละสัปดาห์  
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ JIGSAW ตามแนวคิดของรอเบิร์ต สตีเฟน สรุป
ได้ดังภาพประกอบที่ 8.1
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ภาพประกอบที่ 8.1 สรุปกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ JIGAWตามแนวคิดของรอเบิร์ต 
สตีเฟน 
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วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

1. ความหมายวิธีสอน 

สุวัฒน์ นิยมค้า (2531: 271) กล่าวว่า วิธีสอน หมายถึง วิธดี าเนินการในการสอนในชั้น
เรียนอย่างมีระเบียบแบบแผนเพ่ือท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ เป็นกิจกรรมที่ครูและ
นักเรียนต้องท าในชั้นเรียน เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ ตัวอย่างวิธีการสอนเช่น วิธีการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ วิธีสอนแบบสาธิต เป็นต้น 

วิธีสอน หมายถึง กระบวนการที่ท าให้วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของการศึกษา
ปรากฏผลขึ้นได้ ฉะนั้นวิธีการสอนจึงเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงวัตถุประสงค์กับผลให้
ต่อเนื่องกัน (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2527: 187) 

วิธีสอน คือ ขั้นตอนที่ผู้สอนด าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ด้วย
วิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนส าคัญอันเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะ
เฉพาะที่ขาดไม่ได้ของวิธีนั้นๆ (ทิศนา แขมมณี, 2550: 321) 

สรุป วิธีการสอน หมายถึง วิธีด าเนินการสอนที่มีข้ันตอนที่ผู้สอนด าเนินการให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

 

2. วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ 
การสอนเป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อน ไม่มีรูปแบบของการน าเสนอใดที่ทรงพลังที่สุด

เพียงรูปแบบเดียวแล้วท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ไม่อาจจะก าหนดจ านวนวิธีการสอนหรือ
ขั้นตอนการสอนที่เป็นมาตรฐานแน่นอนที่ผู้สอนทุกคนจะต้องท าตาม (Loughran, Berry & 

Mulhall, 2006)   

ในเอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้ ขอยกตัวอย่างวิธีการสอนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 วิธีดังนี้ 

 

2.1 วิธีสอนแบบปฏิบัติการทดลอง  
 เป็นวิธีสอนที่ท าให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์โดยตรง โดยใช้เครื่องมือการทดลอง ซ่ึง
อาจจะปฏิบัติในห้องหรือนอกห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนการสอนแบบปฏิบัติการทดลอง 

2.1.1 ขั้นเตรียมกิจกรรม  แบ่งกลุ่มผู้เรียน วางแผนร่วมกันในกฎ กติกา ของการ
ท างานกลุ่ม ขั้นตอนการท างาน รวมทั้งอธิบายให้ผู้เรียนรู้จักอุปกรณ์ต่างๆในการทดลอง  
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2.1.2 ขั้นปฏิบัติการ ผู้เรียนจะปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามใบงาน มี
สังเกต บันทึกผลอย่างเป็นระบบ โดยครูดูแลให้ค าแนะน า 

2.1.3 ขั้นสรุปและประเมินผล  ครูซกัถามผู้เรียนถึงผลที่ได้จากการปฏิบัติการ ครู
และผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงผลที่ได้ โดยครูพยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนเปรียบเทียบผลที่ได้
ในกลุ่มของตนเองและกลุ่มของเพื่อนๆว่ามีสาเหตุอะไรที่ท าให้แตกต่างกันออกไป จะเป็นการส่งเสริม
ความคิดและสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนในการรู้จักหาเหตุผลของสิ่งต่างๆครูต้องสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนขณะลงมือปฏิบัติงาน เช่น ความสนใจในการท างาน การท างานเป็นกลุ่ม รวมทั้ง
ครูต้องตรวจและประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมที่ผู้เรียนบันทึกหรือเขียนรายงานผลการทดลอง 

 

2.2 วิธีสอนโดยโครงงาน  

การจัดท าโครงงานเป็นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ความคดิริเริ่มและด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการให้
ค าปรึกษา เน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งอาจเป็นการ
ทดลองการส ารวจรวบรวมข้อมูล การสร้างทฤษฎีใหม่หรือค าอธิบาย การพัฒนาหรือประดิษฐ์ ขั้นตอน
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 การก าหนดหัวข้อเรื่องโครงงาน โดยก าหนดจากปัญหา หรือความอยากรู้อยาก
เห็นของผู้เรียนเอง หัวข้อเรื่องควรเฉพาะเจาะจงและชัดเจน ควรเป็นเรื่องท่ีแปลกใหม่ที่แสดงถึง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และควรค านึงถึงประโยชน์ของโครงงานที่น ามาด าเนินการด้วย  

2.2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนนี้รวมถึงการขอค าปรึกษาจากผู้มี
ประสบการณ์ และการส ารวจอื่นๆด้วย จะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดในการก าหนดขอบข่ายของเรื่อง 
ตลอดจนสามารถออกแบบและวางแผนด าเนินงานโครงการได้อย่างเหมาะสม  

2.3 การจัดท าเค้าโครงของโครงงาน เพ่ือแสดงโครงสร้าง ขั้นตอน และกลยุทธ์ใน
การท าโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 

2.3.1 ชื่อโครงงาน  

2.3.2 ชื่อผู้ท าโครงงาน  

2.3.3 ที่ปรึกษาโครงงาน  

2.3.4 ที่มาและความส าคัญของโครงงาน  

2.3.5 จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า  

2.3.6 สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)  
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2.3.7 วิธีด าเนินงาน  

2.3.8 ปฏิทินปฏิบัติงาน  

2.3.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

2.3.10 เอกสารอ้างอิง 
2.4 การลงมือท าโครงงาน เป็นการด าเนินโครงงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 

เริ่มตั้งแต่การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การทดลอง หรือการประดิษฐ์ หรือสืบค้นด้วยวิธีต่างๆ ท าการสังเกต
และเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบเพื่อน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือตอบปัญหา 

หรือแสดงวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นระบบสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือส าหรับโครงงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ต้อง
มีการทดสอบเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ ถ้ายังมีประสิทธิภาพไม่ถึง
เกณฑ์ที่ก าหนดต้องท าการปรับปรุงตามข้อมูลที่บันทึกไว้ เพ่ือให้ได้สิ่งประดิษฐ์ตามที่ต้องการ  

2.5 การเขียนรายงาน การเขียนรายงานการด าเนินงานตามโครงการเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญ ผู้ด าเนินโครงการจะใช้สื่อสารให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ และเห็นความสามารถของ
ผู้ด าเนินการและจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู้น าเอาผลการด าเนินงานไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

2.3 วิธีการสอนแบบใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

วิธีสอนแบบใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นความสามารถทาง
สติปัญญาและความคิดที่น าเอาประสบการณ์เดิมมาใช้ในการแก้ปัญหาที่ประสบใหม่ โดยพิจารณาหา
ความสัมพันธ์จากข้อมูลต่างๆที่เก่ียวกับปัญหามีข้ันตอน ดังนี้ 

2.3.1 ขั้นเตรียมการ  เป็นการตั้งปัญหาหรือค้นหาว่า ปัญหาที่แท้จริงของเหตุการณ์
นั้นๆ คืออะไร 

2.3.2 ขั้นในการวิเคราะห์ปัญหา  เป็นการพิจารณาดูว่า สิ่งใดบ้างที่เป็นสาเหตุที่
ส าคัญของปัญหาหรือสิ่งใดที่ไม่ใช่สาเหตุที่ส าคัญของปัญหา 

2.3.3 ขั้นในการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา  เป็นการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรง
สาเหตุของปัญหา แล้วออกมาในรูปของวิธีการสุดท้ายจะได้ผลลัพธ์ออกมา 

2.3.4 ขั้นตรวจสอบ  เป็นการเสนอเกณฑ์เพ่ือการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการ
เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาถ้าพบว่าผลลัพธ์นั้นยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ก็ต้องมีการเสนอแนวทาง
ในการแก้ปญัหานี้ใหม่ จนกว่าจะได้แนวทางที่ดีที่สุด หรือถูกต้องที่สุด 
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2.3.5 ขั้นในการน าไปประยุกต์  เป็นการน าวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องไปใช้ในโอกาส
ข้างหน้า เมื่อพบกับเหตุการณ์คล้ายคลึงกับปัญหาที่เคยพบเห็นมาแล้ว 

 

2.4 วิธีสอนแบบใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า 

กระบวนการศึกษาค้นคว้า เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ทราบความรู้ ความจริง ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องจ าเป็นที่
ต้องใช้ควบคู่กับวิธีการเรียนรู้วิธีอ่ืนๆ กระบวนการศึกษาค้นคว้ามีขั้นตอน ดังนี้ 

2.4.1 ก าหนดจุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า โดยผู้เรียนก าหนดกรอบการเรียนรู้
ของตนเองว่าต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องอะไร เพราะเหตุใด  

2.4.2 วางแผนการศึกษาค้นคว้า เพ่ือก าหนดแนวทางการศึกษาค้นคว้าที่วางไว้ เช่น 

ก าหนดรายการหรือประเด็นเนื้อหาย่อยที่ต้องการศึกษาค้นคว้า แหล่งข้อมูล วิธีการบันทึกข้อมูล 

2.4.3 ศึกษาค้นคว้าตามแผน บันทึกข้อมูล แหล่งอ้างอิง  
2.4.4 น าเสนอข้อมูล ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาน าเสนอต่อกลุ่ม ต่อ

สมาชิกท้ังชั้น วิเคราะห์ อภิปราย ความเหมือน ความต่างของข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ความ
สมบูรณ์ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ สรุปความรู้ที่ได้  

2.4.5 จัดท ารายงานสรุปความรู้ พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งข้อมูล 

ข้อเสนอแนะในการสอนด้วยกระบวนการศึกษาค้นคว้ามีดังนี้ 
1. ผู้สอนต้องจัดเตรียมจัดหาหนังสือ เอกสารค้นคว้าให้เพียงพอ และตรงกับความ

ต้องการ  

2. การศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน ควรใช้แหล่งความรู้หลากหลาย ระบุอ้างอิงให้
ชัดเจน  

3. การสรุปความรู้ ต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ อภิปราย เปรียบเทียบ สรุปร่วมกัน
อย่างกว้างขวาง 

สรุปวิธีการสอน (Teaching Method) คือ ขั้นตอนที่ผู้สอนด าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนส าคัญอันเป็น
ลักษณะเด่นหรือลักษณะเฉพาะที่ขาดไม่ได้ของวิธีนั้น ๆ 
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เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

เทคนิคการสอน (Teaching Technique) คือ กลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอน
การสอน วิธีการสอน หรือการด าเนินการทางการสอนใด ๆ เพ่ือช่วยให้การสอนตามขั้นตอนต่าง ๆ มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน การเลือกใช้เทคนิคหรือกลวิธีการสอนเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้สอน
สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา ผู้เรียน และบริบทอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน ในเอกสารฉบับนี้จะยกตัวอย่างเทคนิคการสอนที่สามารถน ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

 

1. เทคนิค K-W-L 

เทคนิค K-W-L เป็นวิธีการหนึ่งที่ต้องใช้การสืบค้นความรู้จากการอ่านที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งครูจะให้นักเรียนระบุว่าจะต้องสืบค้นข้อมูลใด และให้นักเรียนอภิปรายเนื้อหาของหัวข้อที่ศึกษา
ค้นคว้านั้น วิธีการสอนนี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ (Hassard, J. (1999). จริยา สุจารีกุล, ผู้แปล) 

 ขั้น K(Know) เป็นขั้นที่มกีารประเมินว่าเรารู้หรือเคยได้ยินอะไรมาก่อนโดยนักเรียน
จะต้องปฏิบัติ 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 จะต้องระดมความคิดว่าได้เรียนรู้หรือเคยได้ยินอะไรมาบ้าง
แล้วเกี่ยวกับหัวข้อที่จะศึกษานั้น และนักเรียนจะท างานเป็นกลุ่มย่อยโดยใช้ใบบันทึกข้อมูลในกลยุทธ์
การสอนแบบ K-W-L  และเริ่มบันทึกความคิด ต้องระบุจุดเน้นของความคิด ขั้นตอนที่ 2 จัดระบบ
ข้อมูลที่นักเรียนได้ค้นคว้ามาได้  

 ขั้น W(Want) เป็นขั้นที่มกีารชี้บ่งว่าเราต้องการจะเรียนรู้อะไร เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้
นักเรียนคาดคะเนว่าจะต้องอ่านอะไรเพ่ิมเติม และช่วยให้นักเรียนเน้นไปยังสิ่งที่ต้องการจะรู้จากการ
อ่าน ครูน านักเรียนในกลุ่มให้เขียนค าถามหลายๆค าถามที่ตนสนใจอยากรู้ค าตอบมากที่สุดลงในใบ
บันทึกข้อมูล โดยอาศัยการอภิปรายและระดมความคิดก่อนหน้านั้น 

 ขั้น L(Learn) เป็นขั้นที่มกีารทบทวนและอภิปรายว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง 
จากการอ่านต ารา ให้นักเรียนเน้นไปที่การทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วจากการอ่าน ด้วยการท างาน
เป็นกลุ่ม นักเรียนควรระดมความคิดที่ได้จากการอ่าน โดยนักเรียนจะลองตอบค าถามด้วยตัวเองก่อน
ก็ได้ 
 

2. เทคนิค ท านาย-สังเกต-อธิบาย 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Predict, observe, explain หรือ POE พัฒนาขึ้นโดย 
White & Gunstone (1992) นั้นเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน โดยเน้นที่การท้าทายผู้เรียนเพ่ือให้เกิด 
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"ความมีส่วนร่วม" ในกระบวนการที่จะเกิดข้ึน เป็นกลวิธีที่ให้นักเรียนเรียนรู้จากการท านาย ( Predict 

) การสังเกต ( Observe ) และการอธิบาย ( Explain ) ใช้เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ มุ่งมั่นในการ
ทดลองโดยให้นักเรียนท านายผลที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนลงมือท ากิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนสังเกตอย่าง
จดจ่อ ละเอียด รอบคอบ น าผลที่ได้จากการสังเกตมาอธิบายและเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท านายไว้ 
นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนานและในช่วงที่ท ากิจกรรมหรือท าการทดลองแล้วท้าทายในการค้นหาความรู้
เพ่ือตรวจสอบผลการท านายของตนเองมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ขั้นท านาย ( Predict ) ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม / คนท านายสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากการสาธิตการทดลองหรือปัญหาที่ก าหนด 

 2. ขั้นสังเกต ( Observe ) ครูให้นักเรียนท าการทดลอง สังเกต บันทึกผล เพ่ือศึกษา
ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร และเป็นไปตามท่ีท านายไว้หรือไม่ 

 3. ขั้นอธิบาย ( Explain ) ให้นักเรียนอธิบายผลที่เกิดจริง ซึ่งผลเกิดข้ึนจริงอาจตรง
กับท่ีท านายไว้ทั้งหมด หรือบางส่วน ครูให้นักเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุ และสรุป 

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2553 John Haysom, Michael Bowen (2010) ได้เสนอ
ล าดับการจัดการเรียนการสอนด้วย POE นั้น ได้น าเสนอเอาไว้ 8 ขั้นตอน  

1.  การแนะน าและสร้างแรงกระตุ้น (Orientation and motivation) ในขั้นตอนนี้
มักเริ่มต้นด้วยประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับ การทดลองท่ีเราก าลังจะได้ท าต่อไป ขั้นตอนนี้
จะช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงความเข้าใจหรือประสบการณ์เดิมที่ เกี่ยวข้องกับแนวคิดของการทดลอง  

2. แนะน าการทดลอง (Introducing the experiment) แนะน าการทดลองที่จะท า 
โดยยังไม่ต้องลงมือท า พยายามเชื่อมโยงการทดลอง (หรือการสาธิต) กับความรู้ที่ได้เกริ่นแล้วเกิดให้
เกิดความหมายที่สมบูรณ์ 

3. การท านาย (ล้วงเอาแนวคิดของผู้เรียน) [Prediction: the elicitation of 

Students' ideas] ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนหรือน าเสนอแนวคิดของตนก่อนเริ่มการทดลองลงในใบ 
บันทึก (Worksheet) โดยท านายว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรในขั้นตอนนี้มีความส าคัญต่อทั้งผู้ สอน
และผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้รวบรวมความคิดและเกิดความตระหนักในการคิด 

4. อภิปรายผลการท านาย (Discussing their prediction) ในขั้นนี้จะขอให้ผู้เรียน
แลกเปลี่ยนผลการท านายเพ่ือท าการอภิปรายทั้งห้อง โดยใช้กระดาน หรือผลงานนักเรียน เพ่ือ
น าเสนอผลการท านายและเหตุผลที่ใช้การท านายดังกล่าว ในขั้นตอนนี้ผู้สอนต้องกระตุ้นให้เกิด
แรงผลักดันในการส่งเสริมการให้ข้อมูล จากนั้นให้อภิปรายเพื่อเลือกค าท านายที่ดีที่สุด ในข้นตอนี้
ผู้เรียนจะได้พิจารณาทบทวนแนวคิดของตนอีกครั้ง และอาจสิ้นสุดขั้นตอนนี้โดยการท าการโหวต  
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5. สังเกตการณ์ (Observation) การทดลองส่วนมากที่น าเสนอนั้นจะเป็นการสาธิต 
หรือเป็นการทดลองให้ผู้เรียนลงมือเองได้ แต่หากเป็นการสาธิตก็ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วน
ร่วม จากนั้นให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการสังเกต  

6. อธิบาย (Explanation) ผู้เรียนมักปรับแต่งแนวคิดของตนผ่านการพูดคุยและ
เขียน และมักพบบ่อยๆว่าผู้เรียนจะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนๆ เกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตได้ 
ก่อนที่จะลงมือเขียนอธิบาย เมื่อผู้เรียนเขียนอธิบายเสร็จแล้ว ควรท าการอภิปรายทั้งห้องอีกครั้งหนึ่ง 

7. เสนอการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (Providing the scientific explanation) 

แนะน าการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยขึ้นต้นว่า "นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้คิดว่า..." ซ่ึงจะดีกว่า
การใช้ประโยคข้ึนต้นที่ว่า "การอธิบายที่ถูกต้องคือ.... " แล้วให้ผู้เรียนตรวจสอบความเหมือนและ
ความแตกต่างของการอธิบายโดยนักเรียนและ การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์  

8. ติดตามผล (Follow-up) นักวิจัยพบว่าแนวคิดของผู้เรียนมักจะต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง และแม้แต่วิธี POE ก็ไม่สามารถท าได้นอกเสียจากว่าจะจัดขั้นตอนการเริ่มต้นให้มีคุณค่า
มาก และรูปแบบการสอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและทดสอบ และใน POE บางครั้งจะติดตาม
ด้วยขั้นติดตามผล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้อธิบายเหตุการณ์ที่พบใน 
ชีวิตประจ าวัน 

จุดเด่นที่เข้มแข็งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ POE ก็คือ สามารถช่วย
ให้ผู้สอนเข้าใจการคิดของผู้เรียน โดยในขั้นที่ 1 จนถึง 4 นั้นสามารถตรวจสอบ (ส ารวจ) มโนมติ
เริ่มแรกของผู้เรียน ในขั้นที่ 6 และข้ันที่ 7 จะช่วยให้ผู้สอนสามารถติดตามดูการเปลี่ยนแปลงหรือ
จัดแจงความคิดของผู้เรียน ส่วนในขั้นที่ 8 ก็จะน าไปสู่การสะท้อนผลที่แสดงความก้าวหน้าของผู้เรียน 

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนการคิด 
ซึ่งอาจะเป็นหรือไม่เป็นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ และให้คุณค่าต่อการเสนอแนวคิดของผู้เรียน
เสมอ อันจะช่วยให้ผู้เรียนปรับตัวเข้ากับรูปแบบการเรียนการสอนนี้ได้เป็นอย่างดี 

 

3. เทคนิคการจัดระบบความคิดโดยใช้แผนผัง  
เทคนิคการจัดระบบความคิดโดยใช้แผนผังหรือ Graphic Organizer ใช้เพื่อประเมิน

ความเข้าใจ ความถูกต้องของเนื้อหาสาระจากการเรียนรู้ ช่วยฝึกและเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด มี
หลากหลายรูปแบบ เช่น แผนผังความคิดหลัก ( Concept map ) แผนผังเวนน์ ( Vann diagram ) 

แผนผังก้างปลา ( fish bone ) และแผนผังความคิด ( Mind map ) เป็นต้น แต่ละรูปแบบของการ
จัดระบบความคิดจะมีลักษณะเฉพาะ ดังตัวอย่าง เช่น 
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3.1 แผนผังความคิดหลัก  
 กลวิธีแผนผัง

ความคิดหลัก หรือ Concept Map 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ
ความคิดหลักของนักเรียนก่อนเรียน
หรือประเมินนักเรียนที่หลังจากการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ แล้ว นักเรียนได้
เรียนรู้อะไรบ้าง เข้าใจเนื้อหาถูกต้อง
หรือไม่ เป็นแผนภาพที่เขียนแสดง
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดหลักหรือมโนทัศน์           
(Concept) ต่าง ๆ โดยใช้ค าเชื่อมอย่างมี
ล าดับและเป็นระบบเริ่มจากความคิดหลัก
ที่กว้างไป แคบไปหรือเฉพาะเจาะจงท าให้เห็นความสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เข้าใจเนื้อหาดีข้ึน 
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ถูกต้อง และครอบคลุม เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สร้างสรรค์ 

3.2 แผนผังเวนน์  
 เป็นกลวิธีที่ฝึกการคิด

วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบของ 2 สิ่งหรือ
มากกว่าว่ามีอะไร ที่เหมือนกัน และมีอะไรที่
แตกต่างกัน โดยเขียนลงในแผนผังเวนน์ ซึ่ง
ประกอบด้วยวงกลมจ านวนเท่ากับสิ่งที่น ามา
เปรียบเทียบเขียนซ้อนทับกันบางส่วน ส่วนที่
ซ้อนทับเขียนแสดงลักษณะที่เหมือนกัน 
บริเวณนอกเหนือส่วนที่ซ้อนกันอยู่เขียนแสดง
ลักษณะที่แตกต่างกัน 

 

ภาพประกอบที่ 8.3 แผนผังเวนน์ 

รูปภาพประกอบท่ี 8.2 แสดงแผนผังความคิด 
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4. เทคนิควงแหวนชาวประมง  
เทคนิควงแหวนชาวประมงเป็นกลวิธีฝึกให้นักเรียนพูดสื่อสารและแสดงความคิดเห็น

อย่างทั่วถึง ในประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสังคม โดยผลัดเปลี่ยนกันในวงเพ่ือพูด
ข้อดีและข้อเสียของประเด็นนั้นครูเลือกประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ก าลังเป็นที่สนใจของ
ประชาชน ให้ข้อมูลทั้งข้อดีและข้อเสีย หรืออาจก าหนดประเด็นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล ให้นักเรียน
ศึกษาข้อมูล และใช้กิจกรรมวงแหวนชาวประมงเป็นสื่อในการท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ฝึก
กระบวนการคิดและสื่อสารความรู้ไปยังผู้อ่ืน มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

4.1 ก าหนดประเด็นที่จะศึกษา ควรเป็นประเด็นวิทยาศาสตร์ที่มีความขัดแย้งกันใน
สังคมขณะนั้น และก าลังอยู่ในความสนใจของนักเรียนหรือประชาชน 

 4.2 เตรียมใบกิจกรรม  
4.3 เตรียมวิธีการประเมินผล 

4.4 เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม โดยจัดหาสถานที่ที่เป็นห้องโล่งหรือลานกว้างพอ
ส าหรับจัดนักเรียนยืนเป็นวงกลม 2 วง และเคลื่อนไหวได้สะดวก 

 4.5 เริ่มท ากิจกรรมโดยแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนศึกษา 

 4.6 จัดกิจกรรมวงแหวนชาวประมงเพ่ือให้นักเรียนสะท้อนข้อดีและข้อเสียของ
ประเด็นที่ศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 

4.6.1 ครูชี้แจงขั้นตอนการท ากิจกรรม 

4.6.2 ครูให้นักเรียนยืนเป็น 2 วง ให้เท่ากัน วงละไม่ควรเกิน 10 คน และแต่ละคู่
หันหน้าเข้าหากัน ครูส่งสัญญาณให้นักเรียนผลัดเปลี่ยนคู่กันสะท้อนข้อดีและข้อเสีย โดยการเปลี่ยนคู่
อาจให้นักเรียนเดินสวนทางกันไปหาคู่ใหม่ 

 4.7 ร่วมกันอภิปรายทั้งชั้นเพ่ือสรุปเป็นความคิดของห้อง 
 

5. เทคนิคการใช้ค าถาม 

การตั้งค าถามที่ดีจะช่วยให้เรามีความเข้าใจเนื้อหา รายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเราจะสามารถเข้าใจถึงวิธีคิด หลักในการท างาน ขั้นตอนการท างาน ได้อย่างถูกต้อง ท าให้
เราสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือท าการแก้ไขให้ระบบการท างานมีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น  

ค าถามจ าแนกโดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ได้หลายลักษณะ เช่น ค าถามระดับต่ า ค าถาม
ระดับสูง ค าถามง่ายค าถามยาก นักการศึกษาบางกลุ่มแบ่งประเภทค าถามตามระดับขั้นของการใช้
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ความคิดในพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตามแนวคิดของBenjamin Bloom โดยแบ่งค าถามเป็น 
6 ประเภท (พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข, 2551) คือ 

1. ถามความรู้ ค าถามที่มีค าตอบแน่นอน ถามเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ค าจ ากัดความ 
ค านิยาม ค าศัพท์ กฎ ทฤษฎีถามเก่ียวกับใคร (who) อะไร(what) เมื่อไร (when) ที่ไหน (where) 

รวมทั้งใช่หรือไม่ เช่น มนุษยสัมพันธ์หมายถึงอะไร ผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพคือใคร 

2. ถามความเข้าใจ ค าถามที่ต้องใช้ความรู้ ความจ ามาประกอบเพื่ออธิบายด้วยค าพูด
ของตนเอง เป็นค าถามที่สูงกว่าถามความรู้ เช่น จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการแพร่และ
การออสโมซิส จงอธิบายลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดี 

3. ถามการน าไปใช้ ค าถามที่น าความรู้และความเข้าใจไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์
ใหม่ เช่น ท่านจะมีวิธีประหยัดน้ าในครอบครัวของท่านได้หรือไม่ อย่างไร เมื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท่าน
ควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง 

4. ถามการวิเคราะห์ ค าถามที่ให้จ าแนกแยกแยะเรื่องราวต่าง ๆ ว่าประกอบด้วย
ส่วนย่อยอะไรบ้าง โดยอาศัยหลักการ กฎ ทฤษฎี ที่มาของเรื่องราว หรือเหตุการณ์นั้น เช่น สาเหตุ
ส าคัญใดบ้างที่ท าให้เยาวชนเสพยาเสพย์ติด มูลเหตุส าคัญที่ท าให้สถิติ การมีสุขภาพจิตไม่ดีของคนใน
กรุงเทพฯ สูงขึ้นคืออะไร 

5. ถามการสังเคราะห์ ค าถามที่ใช้กระบวนการคิด เพ่ือสรุปความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ย่อย ๆ ขึ้นเป็นหลักการ หรือแนวคิดใหม่ เช่น จงสรุปหลักการถนอมอาหาร จากการศึกษา จงสรุปผล
เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดมะเร็ง 

6. ถามการประเมินค่า ค าถามที่ให้นักเรียนตีคุณค่าโดยใช้ความรู้ ความรู้สึก ความ
คิดเห็นในการก าหนดเกณฑ์ เพ่ือประเมินค่าสิ่งเหล่านั้น เช่น ความคิดเห็นของเพ่ือนคนใด เหมาะสม
ที่สุด ผลการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของกลุ่มใดดีที่สุด 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2534) เสนอแนวทางการการพัฒนาการคิดใน
การใช้ค าถามเป็น 2 ระดับ ดังนี้  

1. ค าถามระดับต่ า 

เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับข้อเท็จจริง ซึ่งได้จากความจ าและการสังเกต ค าถาม
ประเภทนี้มักมีค าตอบเดียว ค าถามระดับต่ าแบ่งได้เป็น 6 ชนิดคือ 

1.1 ค าถามให้สังเกต เป็นค าถามท่ีต้องการใช้ประสาทสัมผัส คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
และผิวกาย เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วน รวบรวมข้อมูลในการตอบค าถาม แต่ผู้ตอบต้องไม่
เพ่ิมความรู้เดิม หรือความคิดเห็นส่วนตัวลงไป 
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- เด็ก ๆ เห็นอะไรในภาพนี้บ้าง (ตา) 
- มะละกอที่เด็ก ๆ ชิมมีรสเป็นอย่างไร (ลิ้น) 
- เด็ก ๆ ลองเอามือเคาะโต๊ะ แล้วฟังซิว่ามีเสียงอย่างไร (หู) 
- ดอกไม้ที่เด็ก ๆ ถืออยู่มีกลิ่นหรือไม่ (จมูก) 
- ลองจับดูซิ ผิวของน้อยหน่าเป็นอย่างไร (ผิวกาย) 

1.2 ค าถามให้ทบทวนความจ าเป็นค าถามที่ผู้ตอบสามารถน าความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาตอบค าถาม 

- เด็ก ๆ ทราบไหม นกกินอะไรเป็นอาหาร 

- ลองนึกดูซิ ไกท่ี่เด็ก ๆ เคยเห็นมีลักษณะอย่างไร 

- รุ้งกินน้ ามีก่ีสี 
- สัตว์ปีกออกลูกเป็นอะไรก่อน 

1.3 ค าถามให้บอกความหมายหรือค าจ ากัดความเป็นค าถามที่ใช้ตรวจสอบ
ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องค าศัพท์และความหมายของค า ก่อนการจัด
ประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน 

- รงันกหมายถึงอะไร 

- บ้านของนักเรียนอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร 

- ข้าวเปลือกหมายถึงข้าวลักษณะอย่างไร 

1.4 ค าถามชี้บ่งเป็นค าถามท่ีก าหนดข้อมูลไว้หลายอย่าง แล้วให้เลือกข้อมูลอย่าง
หนึ่งที่เด็กต้องการน ามาเป็นค าตอบ 

- ตัวหนอน หญ้าแห้ง น้ าหวานจากดอกไม้ สิ่งใดคือ อาหารของนก 

- มะม่วง ส้ม และน้อยหน่า ผลไม้ชนิดใดที่มีเมล็ดภายในผลเพียงเมล็ดเดียว 

- ระหว่างวัว ช้าง และม้า สัตว์ชนิดใดวิ่งเร็วที่สุด 

- ปลาดุก ปลานิล และปลาทอง ปลาชนิดใดที่เลี้ยงไว้ดูเล่น 

1.5 ค าถามถามน าเป็นค าถามที่ใช้เน้นเรื่องที่ครูพูด และดึงความสนใจของเด็ก 
ค าถามประเภทนี้มักน าไปสู่ค าตอบ ใช่ จริง ถูก เป็นส่วนใหญ่ 

- แก้วเป็นเด็กที่เลี้ยงนก ใช่หรือไม่ 
- ต้นไม้ในภาพมีขนาดใหญ่ใช่ไหม 

- เด็ก ๆ คิดว่าการยิงนกเป็นสิ่งดีหรือไม่ 
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1.6 ค าถามเร้าความสนใจ เป็นค าถามที่ไม่ต้องการค าตอบอย่างจริงจัง แต่ใช้เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมในชั้นเรียนให้เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ 

- เด็ก ๆ คอยดูซิว่า เพ่ือนจะท าท่าอะไรต่อไป 

- เด็ก ๆ ลองคิดดูซิว่า ในกล่องนี้มีอะไรอยู่ 
ค าถามระดับต่ าทั้ง 6 ชนิดดังกล่าว ยังมีความจ าเป็นในห้องเรียนอยู่มิใช่น้อย ทั้งนี้เพราะครูอาจ
เลือกใช้ค าถามเพ่ือทบทวนความจ า ใช้เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมไปสู่ประสบการณ์ใหม่ 
และเพ่ือควบคุมกิจกรรมในห้องเรียนให้ด าเนินไปในทิศทางที่ต้องการ 

2. ค าถามระดับสูง 
เป็นค าถามที่ส่งเสริมให้ผู้ตอบใช้ความคิด น าความรู้และประสบการณ์เดิมมาเป็น

พ้ืนฐานสรุปหาค าตอบ ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และเกิดทักษะในการคิดอย่างมีระบบ 
นอกจากนั้นยังเป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนกระตุ้นให้ได้ลอง
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ค าถามระดับสูงแบ่งได้เป็น 7ชนิด ดังนี้ 

2.1 ค าถามให้อธิบาย เป็นค าถามที่ผู้ตอบจะต้องน าความรู้ และประสบการณ์เดิมมา
เป็นพื้นฐานสรุปหาค าตอบ 

- ถ้าเด็ก ๆ อยากทราบว่า มดที่เลี้ยงไว้ชอบอาหารประเภทใดมากที่สุด    
  เด็ก ๆ จะท าอย่างไร 

- ท าไมเด็ก ๆ จึงบอกว่า มดชอบกินน้ าหวาน ลองเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังซิ 

- ท าไมเด็ก ๆ เหล่านี้จึงไม่สวมเสื้อในฤดูหนาว 

- ท าไมมดแต่ละรังต้องมีนางพญามด 

2.2 ค าถามให้เปรียบเทียบเป็นค าถามที่มีจุดมุ่งหมายให้เด็กใช้ความคิดเปรียบเทียบ
ของสองสิ่งว่า มีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายกันหรือต่างกันอย่างไร คุณสมบัติที่น ามาเปรียบเทียบนั้น
ได้แก่ รูปร่าง ลักษณะ สี ขนาด น้ าหนัก จ านวน ปริมาตร ความสูง ความยาว ความหนา รสชาติ กลิ่น 
ฯลฯ 

- เสือกับแมวมีอะไรต่างกันบ้าง 
- เสือกับแมวมีอะไรที่คล้ายกัน 

- ถ้าเราต้องช่วยกันจัดผลไม้เหล่านี้ใส่กระจาด 2 ใบ เด็ก ๆ จะจัดแบ่ง 
  อย่างไร ลองคิดและเล่าให้เพ่ือน ๆ ฟัง 

2.3 ค าถามให้จ าแนกประเภท เป็นค าถามเพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักจัดกลุ่ม จัด
หมวดหมู่โดยใช้เกณฑ์ของตนเองหรือของผู้อ่ืน หรือบอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มท่ีผู้อื่นท าไว้ เกณฑ์ท่ี
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ใช้ในการจัดกลุ่มนี้อาจได้แก่ สี ขนาด รูปร่าง ประโยชน์ หรือวัสดุที่ใช้ หากเป็นภาพของสิ่งมีชีวิตอาจ
แบ่งตามอาหาร ที่อยู่อาศัย ลักษณะเช่น สัตว์ 2 เท้า สัตว์ 4 เท้า และประโยชน์ เช่น สัตว์เลี้ยงไว้ใช้
งาน เป็นต้น 

- ครูแบง่มดออกเป็น 2 พวกอย่างที่เห็น เด็ก ๆ บอกได้ไหมว่าท าไมครูจึง 
   แบ่งเช่นนี้ 
- ลองคิดดูซิว่า เราจะแบ่งภาพสัตว์เหล่านี้เป็น 2กลุ่มได้อย่างไรดี 

2.4 ค าถามให้ยกตัวอย่าง เป็นค าถามที่ต้องการให้ผู้ตอบบอกชื่อ หรือยกตัวอย่าง
ของสิ่งที่ก าหนดให้ โดยอาศัยทักษะการสังเกต และมีความรู้ความจ าเรื่องต่าง ๆ เป็นพื้นฐานในการหา
ค าตอบ 

- ให้นักเรียนยกตัวอย่างผักที่ใช้เป็นอาหารคนละ 1 ชื่อ 

- ให้บอกชื่อสิ่งของที่บรรจุอยู่ในกระป๋องมาคนละ 1 ชื่อ 

- บอกชื่อผลไม้ที่มีรสหวานคนละ 1 ชนิด 

- มีสัตว์ชนิดใดบ้างที่เลี้ยงไว้ใช้งาน 

2.5 ค าถามให้วิเคราะห์ เป็นค าถามที่ให้คิดค้นหาความจริงหรือแยกแยะเรื่องราว
เพ่ือหาสาเหตุและผลต่าง ๆ ของปัญหาที่เกิดขึ้น หรือให้นักเรียนได้คิดค้นหาความจริงต่าง ๆ ที่
ประกอบขึ้นมาเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ 

- แมวมีประโยชน์อย่างไร 

- แมวให้โทษอย่างไร 

- ถ้าจะเลี้ยงแมว เด็ก ๆ จะต้องเตรียมอะไรบ้าง 
- ท าไมผ้าจึงแห้งได้ 
- จงช่วยกันบอกชื่อส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ 

2.6 ค าถามให้สังเคราะห์สังเคราะห์ หมายถึง การผสมรวมสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่สองสิ่งขึ้น
ไปให้เกิดเป็นของใหม่ขึ้นมาเช่น การปรุงอาหาร การพูด การเขียนให้เป็นข้อความหรือเรื่องราวที่เป็น
แนวคิดใหม่ หรือพัฒนาของเก่าให้ดีขึ้น ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ค าถามให้สังเคราะห์ เป็นค าถามที่มี
จุดมุ่งหมายให้เด็กใช้กระบวนการคิด เพ่ือสรุปความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลย่อยขึ้นเป็นหลักการ 

- อะไรเอ่ย นกมีหู หนูมีปีก บินหลบหลีกอยู่กลางคืน 

- ถ้าไม่อยากให้ฟันผุ เด็ก ๆ คิดว่าควรท าอย่างไร 

- ถ้ามดง่ามตัวโตเท่าช้างจะเป็นอย่างไร 

- ถ้าคนบินได้อะไรจะเกิดขึ้น 
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- ถ้าสัตว์ต่าง ๆ ในโลกนี้พูดภาษาคนได้อะไรจะเกิดข้ึน(เป็นค าถามที่มุ่งให้   
เกิดความคิดสร้างสรรค์ คือ คิดในแนวทางที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิม
เกิดเป็นแนวคิดใหม่) 

2.7 ค าถามให้ประเมินค่า เป็นค าถามที่มีจุดมุ่งหมายให้ได้พิจารณาคุณค่าของสิ่งของ
ก่อนตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักประเมินค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้กฎเกณฑ์ท่ีเป็นจริง และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมแล้ว มาสนับสนุนความคิดเห็นของตนก่อนตัดสินใจ 

- อาหารจานนี้หนูควรรับประทานหรือไม่ เพราะเหตุใด 

- เด็ก ๆ ควรเอาอย่างเด็กในภาพหรือไม่ เพราะเหตุใด (ครูให้ดูภาพเด็ก
ก าลังยิงนก ครูต้องการให้เด็กประเมินการกระท าของเด็กคนนั้นในภาพ
พร้อมทั้งบอกเหตุผล) 

 

 6. เทคนิคที่ใช้ในการเรียนแบบร่วมมือ 

การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการแสดงออกทักษะการ
สร้างความรู้ใหม่และทักษะการท างานเป็นกลุ่มจัดว่าเป็นวิธีเรียนที่สามารถน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อีกวิธีหนึ่ง จึงนับว่าเป็นวิธีเรียนที่ควรน ามาใช้ได้ดีกับการเรียนการ
สอนปัจจุบันเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือมีอยู่ 2 แบบคือ เทคนิคท่ีใช้ตลอดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและเทคนิคที่ไม่ได้ใช้ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน ในที่นี้ผู้วิจัยสนใจที่จะเลือกใช้เทคนิคที่ไม่
ใช้ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงอาจใช้ในขั้นน า หรือจะสอดแทรกในขั้นสอนตอนใด
ก็ได้หรือใช้ในขั้นสรุป  ขั้นทบทวน ขั้นวัดผลของคาบเรียนใดคาบเรียนหนึ่งตามที่ครูผู้สอนก าหนด
เทคนิควิธีเรียนแบบร่วมมือที่มีลักษณะต่าง ๆ ตาม Kagan (1995) เสนอ ดังนี้ 

 6.1 เทคนิคการพูดเป็นคู่ (Rally robin) เป็นเทคนิควิธีเรียนแบบร่วมมือที่นักเรียน
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย  แล้วครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูด ตอบ แสดงความคิดเห็นเป็นคู่ ๆ แต่ละคู่จะ
ผลัดกันพูด และฟังโดยใช้เวลาเท่าๆ กัน  

6.2 เทคนิคการเขียนเป็นคู่ (Rally table) เป็นเทคนิคคล้ายกับการพูดเป็นคู่ ต่างกัน
เพียงแต่ละคู่ผลัดกันเขียนหรือวาดแทนการพูด  



บทที่ 8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 257 

 

  

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
 

6.3 เทคนิคการพูดรอบวง (Round robin) เป็นเทคนิคที่เปิดโอกาสให้นักเรียนใน
กลุ่มผลัดกันพูด ตอบ อธิบาย ซึ่งเป็นการพูดที่ผลัดกันทีละคนตามเวลาที่ก าหนดจนครบ 4 คน  

6.4  เทคนิคการเขียนรอบวง (Round table) เป็นเทคนิคที่เหมือนกับการพูดรอบวง
แตกต่างกันที่เน้นการเขียนแทนการพูด เมื่อครูถามปัญหาหรือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น นักเรียน
จะผลัดกันเขียนลงในกระดาษที่เตรียมไว้ทีละคนตามเวลาที่ก าหนด  

6.5 เทคนิคการเขียนพร้อมกันรอบวง (Simultaneous round table) เทคนิคนี้
เหมือนการเขียนรอบวง แตกต่างกันที่เน้นให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเขียนค าตอบพร้อมกัน  

6.6 เทคนิคคู่ตรวจสอบ (Pairs check) เป็นเทคนิคที่ให้สมาชิกในกลุ่มจับคู่กัน
ท างาน  เมื่อได้รับค าถามหรือปัญหาจากครู  นักเรียนคนหนึ่งจะเป็นคนท าและอีกคนหนึ่งท าหน้าที่
เสนอแนะหลังจากท่ีท าข้อที่ 1 เสร็จ นักเรียนคู่นั้นจะสลับหน้าที่กัน  เมื่อท าเสร็จครบแต่ละ 2 ข้อ แต่
ละคู่จะน าค าตอบมาและเปลี่ยนและตรวจสอบค าตอบของคู่อ่ืน  

6.7 เทคนิคร่วมกันคิด (Numbered  heads  together)  เทคนิคนี้แบ่งนักเรียน
เป็นกลุ่มด้วยกลุ่มละ 4 คน ทีมีความสามารถคละกัน แต่ละคนมีหมายเลขประจ าตัว  แล้วครูถาม
ค าถาม หรือมอบหมายงานให้ท า แล้วให้นักเรียนได้อภิปรายในกลุ่มย่อยจนมั่นใจว่าสมาชิกในกลุ่มทุก
คนเข้าใจค าตอบ  ครูจึงเรียนหมายเลขประจ าตัวผู้เรียน  หมายเลขที่ครูเรียกจะเป็นผู้ตอบค าถาม
ดังกล่าว  

6.8 เทคนิคการเรียงแถว (Line-ups) เป็นเทคนิคที่ง่าย ๆ โดยให้นักเรียนยืนแถว
เรียงล าดับภาพ ค า หรือสิ่งที่ครูก าหนดให้ เช่น ครูให้ภาพต่างๆ แก่นักเรียน แล้วให้นักเรียนยืน
เรียงล าดับภาพขั้นตอนของวงจรชีวิตของแมลง  ห่วงโซ่อาหาร เป็นต้น  

6.9 เทคนิควงกลมซ้อน (Inside–outside circle)  เป็นเทคนิคที่ให้นักเรียนนั่งหรือ
ยืนเป็นวงกลมซ้อนกัน 2 วง  จ านวนเท่ากัน วงในหันหน้าออก  วงนอกหันหน้าเข้า  นักเรียนที่อยู่ตรง
กับจับคู่กันเพ่ือสัมภาษณ์ซึ่งกันและกัน  หรืออภิปรายปัญหาร่วมกัน  จากนั้นจะหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยน
คู่ใหม่ไปเรื่อยๆ ไม่ซ้ าคู่กัน  โดยนักเรียนวงนอกและวงในเคลื่อนไปในทิศทางตรงข้ามกัน 

6.10 เทคนิคแบบมุมสนทนา (Corners)  เป็นเทคนิควิธีที่ครูเสนอปัญหา และ
ประกาศมุมต่าง ๆ  ภายในห้องเรียนแทนแต่ละข้อ แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มย่อยเขียนหมายเลขข้อที่
ชอบมากกว่า และเคลื่อนเข้าสู่มุมที่เลือกไว้ นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มตามมุมต่างๆ 
หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้นักเรียนในมุมใดมุมหนึ่งอภิปรายเรื่องราวที่ได้ศึกษาให้เพ่ือนในมุมอ่ืนฟัง  

6.11 เทคนิคการอภิปรายเป็นคู่ (Pair discussion) เป็นเทคนิคที่ครูก าหนดหัวข้อ
หรือค าถาม แล้วให้สมาชิกทีนั่งใกล้กันร่วมกันคิดและอภิปรายเป็นคู่  



258 บทที่ 8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

 

  

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
 

6.12 เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think - pair - share) เป็นเทคนิคท่ีเริ่ม
จากปัญหาที่ครูผู้สอนก าหนดนักเรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบด้วยตนเองก่อนแล้วน าค าตอบไป
อภิปรายกับเพ่ือนที่เป็นคู่  จากนั้นจึงน าค าตอบของแต่ละคู่มาอภิปรายพร้อมกัน 4 คน  เมื่อมั่นใจว่า
ค าตอบของตนถูกต้องหรือดีทีสุด  จึงน าค าตอบเล่าให้เพ่ือนทั้งชั้นฟัง  

6.13 เทคนิคการท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่ และท าคนเดียว (Team - pair - solo) เป็น
เทคนิคที่ครูก าหนดปัญหาหรืองานให้แล้วนักเรียนท างานร่วมกันทั้งกลุ่มจนงานส าเร็จ  จากนั้นจะแยก
ท างานเป็นคู่จนงานส าเร็จ  สุดท้ายนักเรียนแต่ละคนแยกมาท าเองจนส าเร็จได้ด้วยตนเอง  

6.14 เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม (Team discussion) เป็นเทคนิคที่ครูก าหนด
หัวข้อหรือค าถาม แล้วให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันระดมความคิด และพูดอภิปรายพร้อมกัน 

6.15 เทคนิคโครงงานเป็นทีม (Team  project) เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมกับวิชา
วิทยาศาสตร์มาก เทคนิคนี้เริ่มจากครูอธิบายโครงงานให้นักเรียนเข้าใจก่อนและก าหนดเวลา  และ
ก าหนดบทบาทที่เท่าเทียมกันของสมาชิกในกลุ่ม  และมีการหมุนเวียนบทบาท  แจกอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าโครงงานที่ได้รับมอบหมาย  จากนั้นจะมีการน าเสนอโครงงานของแต่
ละกลุ่ม 

6.16 เทคนิคสัมภาษณ์เป็นทีม (Team – interview) เป็นเทคนิคที่มีการก าหนด
หมายเลขของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม  แล้วครูผู้สอนก าหนดหัวข้อและอธิบายหัวข้อให้นักเรียนทั้งชั้น
สุ่มหมายเลขของนักเรียนในกลุ่มยืนขึ้นแล้วให้เพ่ือนๆ ร่วมทีมเป็นผู้สัมภาษณ์และผลัดกันถาม  โดย
เรียงล าดับเพ่ือนให้ทุกคนมีส่วนร่วมเท่า ๆ กัน เมื่อหมดเวลาตามท่ีก าหนด  คนที่ถูกสัมภาษณ์นั่งลง  
และนักเรียนหมายเลขต่อไปนี้และถูกสัมภาษณ์หมุนเวียนเช่นนี้เรื่อยไปจนครบทุกคน  

6.17 เทคนิคบัตรค าช่วยจ า (Color-coded  co-op cards)  เป็นเทคนิคที่ฝึกให้
นักเรียนจดจ าข้อมูลจากการเล่นเกมที่ใช้บัตรค าถาม  บัตรค าตอบ  ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มที่เตรียมบัตร
มาเป็นผู้ถาม  และมีการให้คะแนนกับกลุ่มที่ตอบได้ถูกต้อง  

6.18 เทคนิคการสร้างแบบ (Formations) เป็นเทคนิคท่ีครูผู้สอนก าหนด
วัตถุประสงค์หรือสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนสร้าง แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและท างาน
ร่วมกันเพื่อสร้างชิ้นงาน หรือสาธิตงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ให้นักเรียนสาธิตว่าฤดูกาลเกิดขึ้นได้
อย่างไร สาธิตการท างานของกังหันลม สร้างวงจรของห่วงโซ่อาหาร หรือสายใยอาหาร  

6.19 เทคนิคเกมส่งปัญหา (Send- a-problem) เป็นเทคนิคท่ีนักเรียนสนุกกับเกม
โดยนักเรียนทุกคนในกลุ่มตั้งปัญหาด้วยตัวเองคนละ 1 ค าถามไว้ด้านหน้าของบัตรและค าตอบซ่อนอยู่
หลังบัตร  นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มก าหนดหมายเลขประจ าตัว 1-4  เริ่มแรกนักเรียนหมายเลข 4 ส่ง
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ปัญหาของกลุ่มให้หมายเลข 1 ในกลุ่มถัดไป  ซึ่งจะเป็นผู้อ่านค าถามและตรวจสอบค าตอบส่วน
สมาชิกคนอื่นในกลุ่มตอบค าถามในข้อถัดไปจะหมุนเวียนให้สมาชิกหมายเลขอ่ืนตามล าดับ คือ 
นักเรียนหมายเลข 2 เป็นผู้อ่านค าถาม  และตรวจค าตอบจนครบทุกคนในกลุ่ม  แล้วเริ่มใหม่ใน
ลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ในรอบต่อๆ ไป   

6.20 เทคนิคแลกเปลี่ยนปัญหา (Trade-a-problem) เป็นเทคนิคท่ีให้นักเรียนแต่ละ
คู่ตั้งค าถามเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนและเขียนค าตอบเก็บไว้จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคู่แลกเปลี่ยนค าถาม
กับเพ่ือนคู่อ่ืน แต่ละคู่จะช่วยกันแก้ปัญหาจนเสร็จ แล้วน ามาเปรียบเทียบกับวิธีการแก้ปัญหาของ
เพ่ือนเจ้าของปัญหานั้น  

6.21 เทคนิคแบบเล่นเลียนแบบ (Match mine) เป็นเทคนิคที่ให้นักเรียนกลุ่มหนึ่ง
เรียงวัตถุท่ีก าหนดให้เหมือนกัน โดยผลัดกันบอกซึ่งแต่ละคนจะท าตามค าบอกเท่านั้นห้ามไม่ให้ ดูกัน 
วิธีนี้ใช้ประโยชน์ในการฝึกทักษะด้านการสื่อสารให้แก่นักเรียนได้  

6.22 เทคนิคเครือข่ายความคิด (Team word – webbing) เป็นเทคนิคที่ให้
นักเรียนเขียนแนวคิดหลัก  และองค์ประกอบย่อยของความคิดหลักพร้อมกับแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดหลักกับองค์ประกอบย่อยบนแผ่นกระดาษลักษณะของแผนภูมิความรู้  
 

สรุป 

 

 การสอนวิทยาศาสตร์จะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนได้น าวิธีและ
เทคนิคการสอนมาใช้ วิธีสอนแต่ละวิธีจะมีลักษณะเด่นที่มุ่งช่วยให้การสอนบางจุดหรือบางด้าน
บรรลุผลได้ดีเป็นพิเศษ การใช้วิธีสอนนั้นให้มีคุณภาพสูงสุดจ าเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคเสริม 
เพ่ือจะช่วยให้ได้ผลเพิ่มข้ึน  แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามุ่งใช้เทคนิคเสริม โดยขาดข้ันตอนหรือองค์ประกอบ
ที่เป็นแกนส าคัญ ก็เท่ากับว่าไม่ได้ใช้วิธีนั้น เพราะขาดแก่นส าคัญของวิธีนั้น ซึ่งจะมีผลท าให้การใช้วิธี
นั้นไม่เกิดผลสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของวิธีนั้น ดังนั้นครูผู้สอนควรเลือกวิธีและเทคนิคการสอนที่
สอดคล้องกับเนื้อหาและระดับความสนใจและระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวอย่างแผนการสอน : จิ๊กซอว์ของหิน  ด้วยเทคนิค JIGSAW (ท่ีมา Hassard. (1999). จริยา      
สุจารีกุล, ผู้แปล) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเรียนรู้ว่าจะน ากลยุทธ์การเรียนรู้จิ๊กซอว์ของหินไปใช้อย่างไร ในการ
จ าแนกหินอัคนี หินชั้น และหินแปรมาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับหิน 

วัสดุอุปกรณ์: 
 ชุดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนแต่ละคู่ดังต่อไปนี้ 
 ผู้เชี่ยวชาญหินอัคนี : หินแกรนิต หินพัมมิส หินออบซิเดียน หินบะซอลต์ 

น้ าส้มสายชู 1 ขวด แว่นขยาย 

 ผู้เชี่ยวชาญหินตะกอน : หินทราย หินดินดาน หินกรวดมน หินปูน หินที่มีซากดึกด า
บรรพ์ใดก็ได้ น้ าส้มสายชู 1 ขวด แว่นขยาย 

 ผู้เชี่ยวชาญหินแปร : หินไนส์ หินชีสต์ หินชนวน หินอ่อน น้ าส้มสายชู 1 ขวด แว่น
ขยาย 

ทุกกลุ่มได้ใบงานส าหรับผู้เชี่ยวชาญ (ดังตัวอย่าง) 
วิธีการ   

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นคู่ตามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้าน ให้นักเรียนคนหนึ่งได้ท า
ชุดการเรียนรู้ส าหรับ 2 คน ในกลุ่มเดียวกัน นักเรียนควรจะได้ใบงานส าหรับผู้เชี่ยวชาญส าหรับกลุ่ม
ของตนท าส าเนาใบงานส าหรับผู้เชี่ยวชาญที่จะบรรยายส าหรับ 2 คน 

2. นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์และท างานเป็นคู่เพ่ือตอบค าถามในใบงานส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนสามารถใช้เอกสารอ้างอิง และอินเตอร์เน็ตช่วยตอบค าถาม 

3. ช่วงสุดท้ายของคาบเรียนนักเรียนจะกลับเข้ากลุ่มของตัวเอง แจกใบงานให้แต่ละ
กลุ่ม ซึ่งนักเรียนจะต้องตอบค าถามเป็นกลุ่ม 

4. อภิปรายปัญหาทีละข้อ  
5. ทดสอบความรู้เรื่องหินของนักเรียน โดยอาจใช้วิธีนี้คือ แจกหินและแว่นขยาย

ให้แก่นักเรียน แล้วให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษว่า นักเรียนสามารถสร้างหินเช่นนั้นจากเศษหินที่มี
ลักษณะเหมือนหินที่นักเรียนได้รับมาอย่างไร บอกให้นักเรียนอธิบายกระบวนการโดยละเอีย 

6. ออกแบบใบประกาศนียบัตรที่จะแจกให้นักเรียนในชั้น 
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ภาพประกอบที่ 8.4 ใบงานส าหรับผู้เชี่ยวชาญหินอัคนี  (ท่ีมา Hassard. (1999). จริยา สุจารีกุล,     
ผู้แปล) 

 
หิน สี รูปร่างและสี

ของผลึก 

การเรียงตัว
ของผลึก 

ผลที่เกิดขึ้นเมื่อ
หยดน้ าสม้สายช ู

การมีซากดึกด า
บรรพ์ 

ประโยชน์ของหิน 

A 

B 

C 

D 

 

 

1. หินเหล่านี้เกิดข้ึนได้อย่างไร 

2. หินเหล่านี้เกิดข้ึนภายใต้สภาวะแวดล้อมอย่างไร 

3. สังเกตหินแต่ละชนิดและบันทึกการสังเกตลงในกระดาษท่ีแจกให้ 
4. ถ้ามีแร่อยู่ในหินเหล่านั้น แร่นั้นคืออะไร 

5. นักเรียนพบหินชนิดนี้ที่ไหน 

6. นักเรียนพบหินเหล่านี้บนดินหรือใต้ดินของโรงเรียน 

7. นักเรียนสามารถจะบอกอะไรได้จากขนาดของผลึกในหิน 

8. ความแตกต่างระหว่างหินที่เย็นตัวบนดินและใต้ดินคืออะไร 

9. ถ้านักเรียนต้องการสาธิตว่าหินอัคนีเกิดข้ึนอย่างไร นักเรียนจะท าอย่างไร 

10. นักเรียนคิดว่าจะมีหินอัคนีบนดาวเคราะห์ดวงอ่ืนหรือไม่ อธิบาย
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ภาพประกอบที่ 8.5 ใบงานส าหรับผู้เชี่ยวชาญหินชั้น  (ท่ีมา Hassard. (1999). จริยา        
สุจารีกุล, ผู้แปล) 

  
หิน สี รูปร่างและสี

ของผลึก 

การเรียงตัว
ของผลึก 

ผลที่เกิดขึ้นเมื่อ
หยดน้ าสม้สายช ู

การมีซากดึกด า
บรรพ์ 

ประโยชน์ของหิน 

A 

B 

C 

D 

 

 

1. หินเหล่านี้เกิดข้ึนได้อย่างไร 

2. หินเหล่านี้เกิดข้ึนภายใต้สภาวะแวดล้อมอย่างไร 

3. สังเกตหินแต่ละชนิดและบันทึกการสังเกตลงในกระดาษท่ีแจกให้ 
4. ถ้ามีแร่อยู่ในหินเหล่านั้น แร่นั้นคืออะไร 

5. นักเรียนพบหินชนิดนี้ที่ไหน 

6. นักเรียนพบหินเหล่านี้บนดินหรือใต้ดินของโรงเรียน 

7. ท าไมนักเรียนจึงคาดว่าจะพบซากดึกด าบรรพ์ในชั้นหิน 

8. การเขย่าขวดที่ใส่ทรายขนาดต่าง ๆ กับน้ า และสังเกตผลเป็นการแสดงกระบวนการเกิดหิน
ชั้นหรือไม่ อธิบายโดยใช้แผนภาพและค าพูดประกอบ 
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ภาพประกอบที่ 8.6 ใบงานส าหรับผู้เชี่ยวชาญหินแปร  (ท่ีมา Hassard. (1999). จริยา สุจารีกุล,     
ผู้แปล) 

 
หิน สี รูปร่างและสี

ของผลึก 

การเรียงตัว
ของผลึก 

ผลที่เกิดขึ้นเมื่อ
หยดน้ าสม้สายช ู

การมีซากดึกด า
บรรพ์ 

ประโยชน์ของหิน 

A 

B 

C 

D 

 

 

1. หินเหล่านี้เกิดข้ึนได้อย่างไร 

2. หินเหล่านี้เกิดข้ึนภายใต้สภาวะแวดล้อมอย่างไร 

3. สังเกตหินแต่ละชนิดและบันทึกการสังเกตลงในกระดาษท่ีแจกให้ 
4. ถ้ามีแร่อยู่ในหินเหล่านั้น แร่นั้นคืออะไร 

5. นักเรียนพบหินชนิดนี้ที่ไหน 

6. นักเรียนพบหินเหล่านี้บนดินหรือใต้ดินของโรงเรียน 

7. ถ้านักเรียนต้องการสาธิตว่าหินแปรเกิดข้ึนได้อย่างไร นักเรียนจะท าอย่างไร จงแสดงและ
อธิบาย 

8. นักเรียนคิดว่าจะมีหินแปรบนดาวเคราะห์ดวงอ่ืนหรือไม่ อธิบาย 



264 บทที่ 8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

 

  

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ES12401) 
 

ตัวอย่างแผนการสอน:  เรื่องแผ่นดินไหว โดยเทคนิค K-W-L  (ท่ีมา Hassard. (1999). จริยา       
สุจารีกุล, ผู้แปล) 

  

จุดมุ่งหมาย: 1) เพื่ออธิบายว่าแผ่นดินไหวเกิดข้ึนได้อย่างไร 

 2) เพ่ือท านายผลของการเกิดแผ่นดินไหว 

 

K: นักเรียนรู้อะไรมาบ้างแล้วเกี่ยวกับหัวข้อนี้ 
 ข้อสังเกต: นี่คือส่วนของการระดมความคิด ซึ่งนักเรียนจะบรรยายถึงสิ่งที่เคยรู้เกี่ยวกับ
แผ่นดินไหว บทบาทของครูคือ การตั้งปัญหาหรือให้งานแก่นักเรียน  เพื่อช่วยให้นักเรียนเน้นการอ่าน
ที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

1. ตั้งค าถาม “นักเรียนรู้อะไรบ้างเก่ียวกับแผ่นดินไหว” ให้นักเรียนจับคู่กันระดม
ความคิดและบันทึกสิ่งที่เคยรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว 

2. ให้นักเรียนจับคู่กันในกลุ่ม (กลุ่มละ 4 คน) แล้วน าสิ่งที่ทั้งสองคู่ในกลุ่มคิดได้มา
รวมกันและเรียบเรียงใหม่ 

3. ให้นักเรียนทุกกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในการเขียนรายการข้อมูล
เกี่ยวกับหัวข้อที่อาจจะอยู่ในสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว อันตรายจากแผ่นดินไหว คลื่น
แผ่นดินไหว และวิธีตรวจวัดแผ่นดินไหว 

4. ถามนักเรียนว่า นักเรียนได้ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวมาได้อย่างไร ขั้นตอนย่อย
ของขั้นสุดท้ายนี้จะช่วยให้รู้พื้นเดิมของนักเรียน และรู้แหล่งของข้อมูลที่เป็นความรู้เดิมของนักเรียน 

 

W: นักเรียนต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้ 
 ข้อสังเกต: ขั้นนี้ช่วยให้นักเรียนรู้ว่าจะอ่านอะไร และช่วยให้นักเรียนมุ่งไปยังสิ่งที่ตนต้องการ
รู้จากการอ่านขั้นนี้นักเรียนควรจะท าเป็นกลุ่ม  

1. นักเรียนทั้ง 4 คนในแต่ละกลุ่ม ตั้งค าถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้มาคนละ 4 ค าถาม 

2. ครูจดค าถามเหล่านี้บนกระดาน ครูควรขยายความของค าถาม อาจเลือกค าถาม
ที่นักเรียนส่วนใหญ่สนใจสัก 2 ค าถามหรือมากกว่านั้น 
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L: นักเรียนเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้ 
 ข้อสังเกต: นักเรียนอ่านเอกสารที่แจกให้ เขียนสิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้วลงในใบบันทึกข้อมูล
การสอน โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบ K-W-L นักเรียนต้องตรวจสอบว่า ค าถามที่ตนอยากรู้นั้นมีคน
ตอบไปหรือยัง และถ้าความรู้เดิมของเขาได้รับการรับรองแล้วว่าใช้ได้ ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มย่อย
เพ่ืออภิปรายค าถามของกลุ่มตน 

1. กลุ่มเสนอข้อมูลส าคัญท่ีได้มาให้นักเรียนทั้งชั้นดู ด้วยการติดข้อมูลบนกระดาน
และอ้างอิงที่มาของข้อมูล 

2. แต่ละกลุ่มตัดข้อมูลที่ไม่ตรงกับเอกสารอ้างอิงออก 

3. นักเรียนเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในช่องสุดท้าย 

4. ครูเดินไปรอบห้อง และถามนักเรียนเพื่อชี้ว่าค าถามของนักเรียนตอบไปหรือยัง 
5. ครูให้แต่ละกลุ่มเขียนแผนผังแนวความคิดหลักและเสริมสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ

อ่านลงในแผนผัง 
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ภาพประกอบที่ 8.7 ใบงานประกอบเรื่องแผ่นดินไหว  (ท่ีมา Hassard. (1999). จริยา สจุารีกุล,      
ผู้แปล) 
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ภาพประกอบที่ 8.8 ใบงานส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ KWL  (ท่ีมา Hassard. (1999). จริยา          
สุจารีกุล, ผู้แปล) 
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แบบฝึกหัดประจ าบท 

  

 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้  
1. วิธีการสอนและกลวิธีการสอนเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

2.  จงยกตัวอย่างวิธีการสอนและกลวิธีการสอนที่ท่านรู้จักมาให้มากท่ีสุด 

3. การสอนเป็นคณะ (team) และการสอนแบบบรรยาย สาธิต การทดลอง อยู่ในระดับเดียวกัน
หรือไม่ อย่างไร? 

4. ขั้นตอนการสอนที่ท่านรู้จักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนมีก่ีขั้นตอน 
อะไรบ้าง 
5. แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดี ควรเป็นมีลักษณะอย่างไร (ตอบตามความ
คิดเห็นของท่าน) 
6. ให้นักศึกษาออกแบบการสอนเนื้อหา 1 เรื่อง พร้อมวิบุวิธีการสอนแต่ละขั้นตอนที่เลือกใช้และ
ระบุเทคนิคการสอนที่น ามาเสริมในวิธีสอนนั้น ๆ 
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