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(1) 

 

ค ำน ำ 
 

 ต ำรำกำรสอนทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตร์เล่มน้ี ใชป้ระกอบกำรเรียนกำรสอนรำยวชิำ
วิทยำศำสตร์เพื่อคุณภำพชีวิต (GE 40002) โดยเน้ือหำในเล่มมีทั้งหมด 4 บท ประกอบดว้ยบทที่ 1
ทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ บทที่ 2 กำรสอนทกัษะกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ขั้นพื้นฐำน 
บทที่ 3 กำรสอนทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นบูรณำกำร และบทที่ 4 กำรวดัและประเมิน
ทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ โดยมุ่งเน้นให้ผูอ่้ำนมีควำมรู้ลึกซ้ึงในเร่ืองทกัษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ในแต่ละทกัษะมำกยิง่ขึ้น เน้ือหำส ำคญัในต ำรำเล่มน้ีไดก้ล่ำวถึง ควำมหมำยของ
ทกัษะ ควำมสำมำรถหรือตวัช้ีวดักำรเกิดทกัษะ กำรสอนทกัษะ กำรใช้กิจกรรมและค ำถำมเพื่อ
พฒันำทกัษะ รวมไปถึงเคร่ืองมือและตวัอยำ่งกำรน ำเคร่ืองมือวดัและประเมินผลทกัษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์มำใช้ในกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ผูอ่้ำนต ำรำเล่มน้ีเกิดควำมรู้  
ควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ไปพฒันำผูเ้รียน และพฒันำ
กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน รวมไปถึงกำรน ำควำมรู้และทกัษะที่เกิดไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ ำวนัไดอี้กดว้ย    
  ในกำรจดัท ำต  ำรำเล่มน้ีผูเ้รียบเรียงไดเ้รียบเรียงขึ้นจำกกำรศึกษำขอ้มูลจำกหนงัสือ ต  ำรำ 
ผลงำนวิจยั บทควำมวิชำกำร เอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งศึกษำขอ้มูลจำกส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงำนทำงดำ้นวิทยำศำสตร์ กำรสอนวทิยำศำสตร์ ทั้งรัฐบำลและเอกชนเพิม่เติม และเรียบ
เรียงขึ้นจำกประสบกำรณ์กำรสอน เพื่อที่จะให้ผูส้อน นักศึกษำและผูส้นใจน ำไปใชป้ระกอบกำร
เรียนกำรสอนได ้

  กำรจดัท ำต  ำรำเล่มน้ีส ำเร็จลุล่วงไปได้ ผูเ้รียบเรียงตอ้งขอขอบพระคุณเจำ้ของหนังสือ 
ต ำรำ ผลงำนวิจยั และเอกสำรต่ำงๆ รวมทั้งขอ้มูลจำกส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผูเ้รียบเรียงไดน้ ำมำใช้
อำ้งอิง ในกำรเรียบเรียงต ำรำเล่มน้ี และขอขอบพระคุณบุคคลทุกท่ำนที่มีส่วนเก่ียวขอ้งที่ให้ควำม
ช่วยเหลือ ตลอดจนให้ก ำลงัใจ จนต ำรำเล่มน้ีส ำเร็จลงได ้หำกผูน้ ำต  ำรำเล่มน้ีไปใชแ้ลว้มีขอ้เสนอแนะ
ประกำรใด ผูเ้รียบเรียงยนิดีนอ้มรับ เพือ่ปรับปรุงแกไ้ขต ำรำเล่มน้ีใหมี้ควำมสมบูรณ์มำกยิง่ขึ้น 
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สารบัญ 
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2-1 ภาพสตัวท์ี่ผูส้อนฉายบนเคร่ืองฉายวดิีทศัน์      83 

2-2 ภาพสตัวป์ระหลาดที่ผูส้อนแจกใหผู้เ้รียนใชจ้  าแนกประเภท    88 

2-3 ภาพรูปและรูปทรงเรขาคณิตที่ผูส้อนฉายบนเคร่ืองฉายวดิีทศัน์   89 

2-4 ใบไมช้นิดต่างๆ         91 

2-5 ภาพรูปและรูปทรงเรขาคณิตที่ใชป้ระกอบการสอน     94 

2-6 เงาบนฉากที่เกิดจากฉายกระป๋องแป้งทางดา้นหนา้     95 
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2-8 ภาพรถไฟความเร็วสูงที่ฉายบนเคร่ืองฉายวดิีทศัน์     96 

2-9 รูปทรงเรขาคณิตที่ใชป้ระกอบกิจกรรม      99 

2-10 รูปทรง 3 มิติ ที่ใชป้ระกอบกิจกรรม       100   
2-11 รูปฉายดา้นต่างๆ ของภาพทรง 3 มิติ       100 

2-12 วงจรชีวติของผีเส้ือ         116 

2-13 ตวัอยา่งแผนผงัที่ผูเ้รียนวาดจากการอ่านขอ้ความที่ผูส้อนก าหนด   118 
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2-16 ภาพนกที่ผูส้อนใหผู้เ้รียนสงัเกต       124 

 



(6) 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที่                       หน้า 

3-1 ภาพการตายของปลาที่ผูส้อนฉายบนเคร่ืองฉายวดิีทศัน์    141 

3-2 เปรียบเทียบผลการทดลองก่อน-หลงั คลุมตน้หญา้ดว้ยผา้พลาสติก   145  
3-3 พื้นเอียงที่ใชใ้นการทดลอง        155   
4-1 การทดลองเพือ่ทดสอบผลจากกระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสง   207 

4-2 ตน้ไม ้2 กระถาง ที่มีตวัแปรต่างๆ เหมือนกนั      211 

4-3 ตวัอยา่งตน้ไม ้2 กระถาง ที่มีตวัแปรต่างๆ เหมือนกนั ที่ก  าหนดใหใ้ช ้

 ประกอบการออกแบบวธีิการทดลองตามค าสัง่ดา้นล่าง    213 

4-4 การทดลองเพือ่พสูิจน์วา่ “แก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นจากการสงัเคราะห์ดว้ยแสง”  214 

4-5 วธีิทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีน      222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(7) 

 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที่                       หน้า 

1-1 ผลการสงัเกตจากการใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5      5 

1-2 ลกัษณะของขอ้มูลที่ไดจ้ากการสงัเกต      5 
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2-2 การจดักระท าขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ีสีของลูกแอปเป้ิลในสวน จ านวน 20 ลูก 111 
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บทที่ 1 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 

 จุดมุ่งหมายส าคัญส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์คือการสอนให้ผู ้เ รียนสามารถใช้
กระบวนการคิด (Thinking skill) ด้วยตนเองได้ และช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะที่ส าคญัโดยเน้นให้
ผูเ้รียนสามารถตั้งสมมติฐานได้ และสามารถจดัการขอ้มูลต่างๆ ดว้ยทกัษะการคิดอย่างมีเหตุผล 

ทกัษะที่ส าคญัน้ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยค  าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งต่างๆ เช่น วธีิทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 

method) ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific thinking) และการคิดเชิงวจิารณ์ (Critical thinking) 

ค าศพัทท์ี่นิยมใชก้นัทัว่ไปแทนทกัษะดงักล่าวน้ีคือ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science 

process skill) (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2551: 28) ซ่ึงเป็นความช านาญในการใช้ความคิดในการ
แสวงหาความรู้และแกปั้ญหารวมทั้งสร้างส่ิงใหม่ (วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพมิพพ์นัธ์ เดชะคุปต,์ 
2542: 6) ดงันั้น ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ถือเป็นทกัษะทางสติปัญญา (Intellectual skills)  

ถือเป็นความสามารถที่เกิดจากทกัษะการคิดเพื่อคน้ควา้หาความรู้หรือแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์      
โดยการลงมือปฏิบติัจนเกิดความช านาญ ซ่ึงการคิดมีทั้งการคิดขั้นพื้นฐาน และการคิดขั้นสูงหรือ
การคิดที่ซับซ้อน ซ่ึงทกัษะการคิดดังกล่าวขา้งต้นมีจ านวนมาก อาทิทักษะการสังเกต ทักษะ          
การตั้งสมมติฐาน ทกัษะการทดลอง ทกัษะการตีความหมายและลงขอ้สรุป ซ่ึงทกัษะดงักล่าวลว้น
แต่มีความส าคญัที่ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการฝึกทั้งส้ิน 

 

1. ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางสติปัญญา  (Intellectual skills)                              
ที่นักวทิยาศาสตร์และผูท้ี่น าวธีิการทางวิทยาศาสตร์มาแกปั้ญหาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้สืบเสาะหา
ความรู้และแก้ปัญหาต่างๆ (วรรณทิพา รอดแรงค้า และพิมพ์พนัธ์ เดชะคุปต์, 2542: 3) ซ่ึงมี                        
นักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ได้ให้ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                      
ไวส้อดคลอ้งกนั ดงัน้ี 

   ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถที่เกิดจากการปฏิบติัและ
ฝึกฝนความคิดอยา่งมีระบบในการแสวงหาความรู้ หรือแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ (ยพุา วรีะไวทยะ 
และปรียา นพคุณ, 2544: 88)  
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  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง ความช านาญและความสามารถ             
ในการใช้การคิดเพื่อคน้หาความรู้รวมทั้งการแกปั้ญหา ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
ทกัษะทางปัญญา (Intellectual skills) ไม่ใช่ทกัษะการปฏิบติัดว้ยมือ (Psychomotor skills/Hand on 

skills) เพราะเป็นการท างานของสมอง การคิดมีทั้ งการคิดพื้นฐานหรือการคิดในระดับต ่า เช่น 

ทกัษะการสังเกต ทกัษะการส่ือความหมาย นอกจากการคิดพื้นฐานแลว้ ยงัมีการคิดระดบัสูงหรือ
การคิดที่ซบัซอ้น เช่น ทกัษะการตั้งสมมติฐาน เป็นตน้ ซ่ึงทกัษะการคิดดงักล่าวขา้งตน้มีจ านวนมาก                       
ลว้นแลว้แต่มีความส าคญัที่ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการฝึก (พมิพนัธ ์เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข, 2548: 9) 

   ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง ทกัษะทางสติปัญญา (Intellectual skills) 
ที่นักวิทยาศาสตร์และผู ้ที่น าวิ ธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา ใช้ในการศึกษาค้นคว้า                    
สืบเสาะหาความรู้ (คงศกัด์ิ วฒันะโชติ, 2558:18)   

   ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การปฏิบตัิการสืบเสาะแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบดว้ย การสังเกต การตั้งค  าถาม การทดลอง การเปรียบเทียบ การสรุป
หลกัเกณฑ ์การส่ือความหมาย และการน าไปใช ้(Peterson, 1978: 153)     

   ดงันั้น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถที่เกิดจากทกัษะ
การคิดเพื่อค้นคว้าหาความรู้หรือแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  โดยการลงมือปฏิบัติจนเกิด               
ความช านาญ ซ่ึงสมาคมอเมริกนัเพื่อความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association for the 

Advancement of Science: AAAS) (ภพ เลาหไพบูลย ,์ 2540: 15-29; วรรณทิพา รอดแรงค้า และ         
พิมพนัธ์ เดชะคุปต์, 2542: 3-6; คงศักด์ิ วฒันะโชติ, 2558: 18-24) ได้ก าหนดทักษะกระบวนการ     
ทางวิทยาศาสตร์ไว ้13 ทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะขั้นพื้นฐาน (Basic science  process skills) 8 ทกัษะ 

และทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ  (Integrated science process skills) 5 ทักษะ รวม  13 ทักษะ          
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  

 

2. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้ นพื้นฐาน ประกอบด้วย  8 ทักษะ ได้แก่                             
การสงัเกต (Observing) การวดั (Measuring) การจ าแนกประเภท (Classifying) การหาความสมัพนัธ์
ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Space/space relationship and space time relationship) 
การค านวน (Calculating) หรือการใช้ตวัเลข  (Using numbers) การจดักระท าและส่ือความหมาย
ข้อ มูล  (Organizing data and Communication) การลงความ เ ห็นจากข้อ มูล  (Inferring) และ                 
การพยากรณ์ (Prediction) 
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 1.1 ทักษะการสังเกต 

   การสังเกตถือเป็นทักษะพื้นฐานอันดับแรกของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                  
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ที่สามารถน ามาสร้างสรรคเ์ป็นช้ินงานต่างๆ 
ได้ การสังเกตเป็นกระบวนการพื้นฐานที่ส าคญัของวิทยาศาสตร์ ซ่ึงความเป็นคนช่างสังเกตนั้น      
เป็นลกัษณะนิสยัที่ทุกคนมีไดแ้ละฝึกได ้ 

  1.1.1 ความหมาย 

    การสังเกต หมายถึง การใชป้ระสาทสัมผสัอย่างใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่ง
รวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวกาย เขา้ไปสัมผสัโดยตรงกับวตัถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ       
โดยไม่ลงความคิดเห็นของผูส้งัเกตลงไปดว้ย (ภพ เลาหไพบูลย,์ 2537: 15) 

    การสังเกต หมายถึง การใช้ประสาทสัมผสัอยา่งใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
รวมกนั ซ่ึงไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน และกายสมัผสั เขา้ไปสมัผสักบัวตัถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ เพือ่หา
ขอ้มูลหรือรายละเอียดของส่ิงนั้น โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตวัลงไป (วรรณทิพา รอดแรงคา้ 

และพมิพพ์นัธ ์เดชะคุปต,์ 2542: 3) 

    การสังเกต หมายถึง การใช้ประสาทสัมผสัอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง
รวมกนั ไดแ้ก่ ผวิกาย ตา หู จมูก และล้ิน เขา้ไปสัมผสัโดยตรงกบัวตัถุหรือเหตุการณ์ ปรากฏการณ์เพื่อ
คน้หาขอ้มูลอย่างละเอียด ถูกตอ้ง รวดเร็ว แม่นย  า โดยไม่ใช้ความรู้สึก ความคิดของผูส้ังเกตเขา้ไป
เก่ียวขอ้ง (สุนันท ์บุราณรมย ,์ นพพร แกว้มาก, สระบุรี ไชยมงคล, มาลินี อุทธิเสน, และอมัพาพรรณ 
พงศผ์ลาดิสยั, 2542: 39) 
    การสงัเกต หมายถึง การใชป้ระสาทสมัผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งเพื่อ
หาขอ้มูล หรือรายละเอียดต่างๆ โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตวัลงไป (สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2556: 4) 
    การสังเกต หมายถึง การใชป้ระสาทสัมผสัอย่างใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่ง   
เขา้ไปสัมผสัโดยตรงกับวตัถุหรือเหตุการณ์ โดยการท าความเขา้ใจในส่ิงที่สังเกต หาขอ้มูล หรือ
รายละเอียดของส่ิงต่างๆ เห็นอยา่งไรรู้สึกอยา่งไร ไดย้นิอยา่งไร ไดก้ล่ินอยา่งไร หรือรสชาติอยา่งไร 
ก็อธิบายไปตามนั้น (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557: 58) 
    การสงัเกต หมายถึง การสงัเกตเป็นการใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 รับขอ้มูลเก่ียวกบั
วตัถุและเหตุการณ์รวมทั้งส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Abruscato, 

2000: 40)  
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    ดงันั้น ทักษะการสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใชป้ระสาทสัมผสัอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั ซ่ึงไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน และกายสัมผสั เขา้ไปสัมผสักบัวตัถุ
หรือปรากฏการณ์ต่างๆ โดยการมองเห็น ไดย้นิ ดมกล่ิน รับรส และสมัผสัวตัถุหรือ เหตุการณ์ต่างๆ    
เพือ่หาขอ้มูลหรือรายละเอียดของส่ิงเหล่านั้น โดยไม่เพิม่ความคิดเห็นส่วนตวัหรือประสบการณ์เดิม
ของผูส้งัเกตลงไป 

   1.1.2 ข้อมูลจากการสังเกต 

     ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสังเกตที่เป็นขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ จะมีความละเอียดและ                       
มีประโยชน์เพยีงใดขึ้นอยูก่บัประสบการณ์ และความช านาญของผูส้งัเกตเป็นหลกัดว้ย ขอ้มูลที่ได้
จากการสงัเกตมี 3 ประเภท คือ 

       1.1.2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative observation) เป็นขอ้มูลที่เก่ียวกบั
ลกัษณะและคุณสมบติัของส่ิงที่สังเกต เช่น รูปร่าง กล่ิน รส เสียง การสัมผสั ซ่ึงเป็นลกัษณะหรือ
คุณสมบติัที่ยงัไม่ระบุออกมาเป็นตวัเลขแสดงปริมาณ พร้อมหน่วยวดัมาตรฐานได ้ตวัอยา่งเช่น 

        -  เทียนไขสีขาว  
        -  น ้ าตาลมีรสหวาน  
         -  น ้ ามนัเม่ือจบัแลว้ล่ืน   
       1.1.2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative observation) เป็นขอ้มูลที่บอก 
หรือกะประมาณรายละเอียดส่ิงที่สังเกตเป็นตวัเลข เช่น จ านวน ขนาด มวล อุณหภูมิ ที่ตอ้งมีหน่วย
ก ากบัไวด้ว้ย หน่วยน้ีอาจเป็นหน่วยมาตรฐานเอสไอ (SI) เช่น เมตร กิโลกรัม หรือหน่วยอ่ืนๆ เช่น 
มิลลิเมตร เซนติเมตร องศาเซลเซียส ฯลฯ ตวัอยา่งเช่น 

        -  วตัถุมวล 2 กิโลกรัม 

        -  มีคนอยูใ่นหอ้งเรียนประมาณ 50 คน 

         -  น ้ าในหมอ้ตม้มีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 

       1.1.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (Observation of change) เป็น
ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสังเกต และการปฏิสัมพนัธข์องส่ิงนั้นกบัส่ิงอ่ืน เช่น เม่ือใส่ลูกอมในแกว้ที่มีน ้ า
บรรจุอยู่ที่อุณหภูมิห้อง ลูกอมนั้นจะมีขนาดเล็กลงเร่ือยๆ และในที่สุดจะละลายหายไปในเวลา               
10 นาที 
    ในการสังเกตวตัถุหรือปรากฏการณ์แต่ละคร้ังนั้น ผูส้ังเกตตอ้งพยายามสังเกต
ตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้ควรสังเกตอยา่งละเอียดถ่ีถว้นหลายๆ คร้ัง ควรใชป้ระสาทสัมผสัมากกว่า
หน่ึงอยา่งและควรให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได ้โดยไม่ตอ้งใชป้ระสบการณ์หรือความคิดเห็นส่วนตวั 

ตวัอยา่งการใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 มาใชใ้นการสงัเกต ดงัตารางที ่1-1 และ 1-2 
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ตารางที่ 1-1  ผลการสงัเกตจากการใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 

ประสาทสัมผัส ผลการสังเกต 

ตา บอก   รูปร่าง รูปทรง ขนาด สีสนั สถานะ 

หู เสียง   เสียงดงั เสียงค่อย เสียงสูง เสียงต ่า เสียงทุม้ เสียงแหลม 

จมูก กลิ่น   หอม เหม็น ฉุน  
ล้ิน รส   หวาน ขม เปร้ียว  

ผวิกาย สัมผัส   อุณหภูมิ ร้อน หนาว  ลกัษณะพื้นผวิ หยาบ ละเอียด เรียบ 
แหลม นุ่ม 

(ที่มา: ดดัแปลงจาก ประสาท เนืองเฉลิม, 2557: 58) 
 

ตารางที่ 1-2  ลกัษณะของขอ้มูลที่ไดจ้ากการสงัเกต 

ประเภทข้อมูล ผลการสังเกต ประสาทสัมผัสที่ใช้ 

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ มีกล่ิน จมูก 

มีรสหวาน ล้ิน 

ผวิเรียบและเเขง็ ผวิกาย 

เป็นรูปทรงรี มีสีแดง ตา 

เม่ือตกกระทบพื้นจะมีเสียงดงั หู 

ขอ้มูลเชิงปริมาณ หนกัประมาณ 1.5 กรัม ผวิกาย 

ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ตา 

ขอ้มูลเก่ียวกบั                        
การเปล่ียนแปลง 

น าลูกอมใส่ในแกว้น ้ าที่อุณหภูมิหอ้ง ลูกอม
จะมีขนาดเล็กลงเร่ือยๆ และละลายหายหมด
ไปในเวลาประมาณ 10 นาที 

ตา 

 (ที่มา: บญัญตัิ ช านาญกิจ, 2542: 71) 

 

     จะเห็นได้ว่า การสังเกตเป็นทกัษะที่ส าคญัทั้งในการด ารงชีวิต การแก้ปัญหา 
และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ โดยการด ารงชีวติประจ าวนัก็ใชท้กัษะการสังเกต
ในการมองเห็นส่ิงของเคร่ืองใช ้เช่น จาน ชาม แกว้น ้ า การเดินผา่นส่ิงกีดขวาง การสังเกตวตัถุและ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติลว้นแต่ใชท้กัษะการสังเกตทั้งส้ินโดยใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ ตา หู 
จมูก ล้ิน ผวิกาย ในการรับขอ้มูลการสังเกต การสังเกตอาจจะใชป้ระสาทสมัผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึง



6 

 

หรือหลายอยา่งในคราวเดียวกนั แต่การสงัเกตที่ดีควรใชป้ระสาทสมัผสัให้มากที่สุด ในการสังเกต
ปรากฏการณ์ใดๆ หรือวตัถุใดๆ เม่ือทราบผลการสังเกตแลว้ให้บนัทึกขอ้มูลหรือบนัทึกขอ้คน้พบ
จากการสงัเกตเพยีงเฉพาะส่ิงที่สงัเกตได ้ไม่เพิ่มเติมขอ้คิดเห็นลงไปในการบนัทึกขอ้มูลการสังเกต 
เพราะอาจจะท าให้ไดข้อ้มูลที่เอนเอียงไม่เป็นขอ้เท็จจริง อีกทั้งขอ้มูลที่ไดจ้ากการสังเกตภายใต้
ข้อจ ากัดจากประสาทสัมผัสของมนุษย์อาจมีความคลาดเคล่ือนบ้าง แต่ก็ เป็นที่ยอมรับได้               
ตามขอ้เทจ็จริงและความสามารถในการรับรู้จากสถานการณ์นั้น 

   1.1.3 ขอบเขตการสังเกต 

     การสังเกตดว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 อาจมีขอ้จ ากดัของตวับุคคล เช่น สายตาสั้น 
หูตึง หรือขอ้จ ากดัทางธรรมชาติของอวยัวะ เช่น มนุษยไ์ม่สามารถมองเห็นไวรัสไดด้้วยตาเปล่า                         
การสังเกตเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่เป็นจริง เช่ือถือได ้จึงจ าเป็นตอ้งขยายขอบเขตประสาทสัมผสัเพื่อ        
ลดขอ้บกพร่อง หรือความคลาดเคล่ือนจากการสงัเกต ดงัน้ี 

      1.1.3.1 ใชเ้คร่ืองมือหรือเทคโนโลยมีาช่วยในการขยายขอบเขตของประสาท
สัมผสั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขอ้บกพร่องการสังเกตจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 เช่น การใช้
กลอ้งจุลทรรศน์หรือแวน่ขยายส่องดูส่ิงมีชีวติขนาดเล็ก หรือคนสายตาสั้นตอ้งใชแ้วน่ตาในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการมองเห็น 

      1.1.3.2 สังเกตซ ้ าๆ หลายๆ คร้ังจะไดข้อ้มูลที่มีความเที่ยงตรง น่าเช่ือถือมาก
ที่สุด 

      1.1.3.3 ใชก้ารสังเกตหลายๆ คน ในขอ้มูลหรือเหตุการณ์เดียวกนั ขอ้มูลจะมี
ความน่าเช่ือถือมากขึ้น 

   1.1.4 หลักการสังเกต 

      1.1.4.1 การสังเกตควรใช้ประสาทสัมผสัหลายๆ  อย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูล
เก่ียวกบัวตัถุที่สังเกตให้มากที่สุด การสงัเกตไม่ใช่เกิดจากการดูเพียงอยา่งเดียว อยา่งไรก็ตาม ส่ิงที่    
ผูส้ังเกตตอ้งระมดัระวงัคือ ในการสงัเกตตอ้งแน่ใจว่าวตัถุหรือสารนั้นไม่เป็นพษิหรืออนัตราย เช่น 

ไม่ชิมวตัถุหรือสาร ถา้ไม่ทราบวา่วตัถุหรือสารนั้นเป็นพษิหรือไม่ และในการชิมนั้นจะใชส้ารหรือ
วตัถุปริมาณเพยีงเล็กนอ้ยเท่านั้นแตะที่ล้ิน 

      1.1.4.2 ไม่น าความคิดเห็นผู ้สังเกตลงไปในข้อมูลการสังเกต เน่ืองจาก                   
การสังเกตเป็นการบอกสมบติัหรือลกัษณะของวตัถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ โดยใชป้ระสาทสมัผสั   
ส่วนการลงความเห็นเป็นการอธิบายผลของการสังเกต ดังนั้ น วิธีตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลจาก             
การสังเกตหรือไม่ ตอ้งไม่ใช่การอธิบายผลของการสังเกตและระบุที่มาของขอ้มูลว่าได้มาจาก
ประสาทสมัผสัใด 
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  1.1.5 ตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการสังเกต 

     ความสามารถที่แสดงว่าผูเ้รียนเกิดทักษะการสังเกตแล้ว มีดังน้ี (สมเกียรติ        
พรพสุิทธิมาศ, 2551: 29) 

      1.1.5.1 ช้ีบ่งและบรรยายลักษณะเชิงคุณภาพโดยใช้ประสาทสัมผสัอย่างใด
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั  

     1.1.5.2 บรรยายสมบตัิเชิงปริมาณของวตัถุโดยการกะประมาณได ้  

      1.1.5.3 บรรยายการเปล่ียนแปลงของส่ิงที่สงัเกตได ้ 

  1.1.6 ค าถามสู่ทักษะการสังเกต 

     ค าถามที่ผูส้อนจะใช้ฝึกผูเ้รียนเพื่อให้มีทกัษะการสังเกต มีดังน้ี (วรรณทิพา      
รอดแรงคา้, 2540: 158) 

      1.1.6.1 ค าถามที่ใชป้ระสาทสมัผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือประสาทสมัผสัทั้ง 5 

สงัเกตวตัถุโดยตรง  

     1.1.6.2 ค าถามที่ใชป้ระสาทสมัผสั สงัเกตลกัษณะของวตัถุที่เปล่ียนแปลงไป 

      1.1.6.3 ค าถามที่ใหก้ะประมาณขนาดหรือจ านวนของวตัถุส่ิงของต่างๆ 

 1.2 ทักษะการวัด 

   ขอ้มูลที่ไดม้าจากการสังเกตบางส่วนไดม้าจากการใชเ้คร่ืองมือที่เฉพาะที่ตอ้งท าการ
วดัค่าปริมาณที่แม่นย  า เพราะเป็นขอ้มูลที่มนุษยไ์ม่สามารถใชป้ระสาทแต่เพียงอยา่งเดียวเพื่อหา
ขอ้มูลเหล่านั้นได ้จึงจ าเป็นตอ้งใช้เคร่ืองมือวดัเพื่อให้ไดข้อ้มูลที่ถูกตอ้งควบคู่ไปกับการสังเกต
ปริมาณที่ได้จากการวดั (พดัตาวนั นาใจแก้ว, 2555: 78) ซ่ึงขอ้มูลดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานส าคัญ        
ในการน าไปสู่ขอ้สรุปเก่ียวกบัหลกัการและกฎเกณฑท์างวิทยาศาสตร์ ดงันั้น การวดัจึงเป็นทกัษะ                  
ที่ความส าคญัมากอยา่งหน่ึงในการศึกษาคน้ควา้ทางวทิยาศาสตร์  
  1.2.1 ความหมาย 

    การวดั หมายถึง การเลือกใชเ้คร่ืองมือในการวดัอยา่งเหมาะสม และใชเ้คร่ืองมือ
นั้นท าการวดัปริมาณของส่ิงต่างๆ ออกมาเป็นตวัเลขที่แน่นอน โดยมีหน่วยก ากบั ตลอดจนอ่านค่า   
ที่วดัไดถู้กตอ้งรวดเร็ว ในการวดัควรท าการวดั 3 คร้ัง แล้วหาค่าเฉล่ีย เพื่อจะได้ค่าที่ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด (ยพุา วรีะไวทยะ และปรียา นพคุณ, 2544: 91) 

    การวัด หมายถึง การเลือกใช้เคร่ืองมือและการใช้เคร่ืองมือนั้ นท าการวัด                   
หาปริมาณของส่ิงต่างๆ ออกมาเป็นตวัเลขที่แน่นอนเหมาะสมกบัส่ิงที่วดั (นันทรัตน์ เครืออินทร์, 

2556: 7)   
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     การวดั หมายถึง การเลือกและการใชเ้คร่ืองมือท าการวดัหาปริมาณของส่ิงต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องโดยมีหน่วยก ากับเสมอ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี 2556: 5) 

     การวดั หมายถึง การเลือกใช้เคร่ืองมือ และการใช้เคร่ืองมือต่างๆ ท าการวดั
ปริมาณของส่ิงต่างๆ ออกมาเป็นตวัเลขที่แน่นอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัส่ิงที่วดั โดยมี
หน่วยที่ใช้วดัก ากับ สามารถอ่านค่าที่วดัได้ถูกต้อง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง แสดงวิธีใช้
เคร่ืองมือวดัอยา่งถูกตอ้งพร้อมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกเคร่ืองมือ รวมทั้งระบุหน่วยของตวัเลขที่
ไดจ้ากการวดัได ้(ประสาท เนืองเฉลิม, 2557: 60-61) 
     การวดั หมายถึง การเลือกใชเ้คร่ืองมือในการวดัอยา่งเหมาะสม และใชเ้คร่ืองมือ
นั้นท าการวดัหาปริมาณของส่ิงต่างๆ ออกมาเป็นตวัเลขที่แน่นอน โดยมีหน่วยวดัมาตรฐานก ากับ
เสมอ (ปราณี โตยะบุตร, 2557: 7) 
    ดงันั้น ทักษะการวัด หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการวดั
หาปริมาณของส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือวดั และอ่าน
ค่าที่ไดจ้ากการวดัออกมาเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและใกลเ้คียงกบัความจริง โดยมีหน่วย
ก ากบัเสมอ 

  1.2.2 การเลือกเคร่ืองมือวัด 

    การวดัเป็นกระบวนการในการใชเ้คร่ืองมือเพือ่วดัปริมาณต่างๆ ที่ตอ้งการทราบ
ค่าเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัปริมาณต่างๆ ในปัจจุบนัมีจ านวนมาก ตั้งแต่เคร่ืองมือง่ายๆ เช่น ตลบัเมตร 
ไม้บรรทดั เคร่ืองชั่ง ไปจนถึงเคร่ืองมือที่มีความซับซ้อนและราคาแพง ซ่ึงปริมาณที่วดัได้จะ             
มีความถูกตอ้งแม่นย  าเพียงใดนั้น นอกจากจะขึ้นกบัคุณภาพของเคร่ืองมือวดัแลว้ ยงัขึ้นกบัทกัษะ      
ในการเลือกและการใชเ้คร่ืองมือวดัอีกดว้ย เช่น ในการวดัความกวา้งหรือความยาวของห้องเรียน  
เราจะเลือกใชไ้มเ้มตรหรือตลับเมตรมากกว่าที่จะใชไ้มบ้รรทดั ในทางตรงกนัขา้มถา้ตอ้งการวดั      
ความกวา้งหรือความยาวของหนังสือ  ไม้บรรทัดจะเป็นเคร่ืองมือที่ เหมาะสมกว่าตลับเมตร                    
หรือไมเ้มตร เป็นตน้ 

  1.2.3 การอ่านค่าจากเคร่ืองมือวัด 

     ในการทดลองบางคร้ังอาจไม่จ าเป็นตอ้งวดัปริมาณต่างๆ โดยละเอียด เช่น                      
ถา้ตอ้งการทราบวา่สารชนิดหน่ึง เม่ือละลายน ้ าแลว้จะคายหรือดูดความร้อน การวดัปริมาณของสาร 

ปริมาตรของน ้ าและอุณหภูมิในกรณีน้ีไม่จ าเป็นตอ้งวดัโดยละเอียด เพราะการวดัปริมาณต่างๆ                   
แมจ้ะคลาดเคล่ือนไปบา้งก็ยงัท  าให้สามารถสรุปไดว้า่ สารนั้นเม่ือละลายน ้ าแลว้ดูดหรือคายความ
ร้อน แต่ถา้ตอ้งการทราบว่าปริมาณสารหรือปริมาณความร้อนที่ดูดหรือคายออกมา มีความสัมพนัธ์
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กนัอย่างไร เช่นน้ีจะตอ้งวดัปริมาณต่างๆ โดยละเอียด เช่น เคร่ืองชั่งที่ใช้จะตอ้งเลือกใชท้ี่ชั่งได้
ละเอียดถึง .01 หรือ .0001 กรัม เป็นตน้ โดยทัว่ไปแล้วเคร่ืองมือซ่ึงมีความละเอียดในการวดัมาก      
ก็จะมีความยุ่งยากในการใช้และมีราคาแพง  ถ้าจุดมุ่งหมายของการวัดไม่ต้องการทราบค่า                
โดยละเอียดแลว้ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเลือกใชเ้คร่ืองมือที่มีความยุง่ยากในการใชแ้ละมีราคาแพงนั้น 

       1.2.3.1 การอ่านค่าจากเคร่ืองมือโดยตรงไม่ต้องค านวณ  เคร่ืองมือวัด
โดยทัว่ไปมีทั้งแบบขีดสเกลและแบบตวัเลข ถา้เคร่ืองมือวดัที่เป็นตวัเลขการอ่านค่าจะสะดวกคือ
ค่าที่อ่านได้จะเป็นตวัเลข เวลาบนัทึกขอ้มูลสามารถอ่านค่าจากตวัเลขได้โดยตรง แลว้ตามด้วย
หน่วยของการวดั แต่การอ่านค่าจากเคร่ืองมือวดัที่เป็นสเกลนั้น ถึงแมจ้ะใชเ้คร่ืองมือชนิดเดียวกนั 

ถา้ไม่ใช่บุคคลเดิมที่วดัค่า ค่าที่วดัไดอ้าจไม่เท่าเดิมโดยเฉพาะค่าที่อ่านเป็นทศนิยม แต่ละคนอาจใส่
จ านวนทศนิยมไม่เท่ากนั เช่น การอ่านค่าที่ไดจ้ากเคร่ืองมือวดั ดงัภาพที่ 1-1 ทุกคนอ่านค่าไดต้รงกนั
ว่าวตัถุมีความยาว 1 เซนติเมตร แต่เศษเท่าใดนั้น แต่ละคนอาจประมาณไดไ้ม่เท่ากนั บางคนอาจ
อ่านไดเ้ป็น 1.3 เซนติเมตร ในขณะที่อีกคนหน่ึงอาจอ่านไดเ้ป็น 1.2 เซนติเมตร เป็นตน้ 

 

 
 

 

ภาพที่ 1-1  การอ่านจากเคร่ืองมือวดัที่มีความละเอียด 0.1 หน่วย 

(ที่มา: https://pirun.ku.ac.th) 

 

     ในการอ่านค่าเคร่ืองมือวดัที่เป็นแบบขีดสเกลก่อนอ่ืนตอ้งทราบค่าละเอียดที่สุด
ที่เคร่ืองมือวดันั้นสามารถอ่านค่าได ้แลว้ประมาณค่าในต าแหน่งถดัไป เพื่อให้ไดผ้ลการวดัที่เป็น
จริงมากที่สุด ตามปกติการอ่านค่าที่ไดจ้ากการวดันักวิทยาศาสตร์จะอ่านถึงทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง
ของหน่วยย่อยที่สุดของเคร่ืองมือวดันั้น เช่น จากภาพที่ 1-1 ไม้บรรทดัน้ีมีสเกลเล็กที่สุดเท่ากับ          

1 เซนติเมตร จึงสามารถอ่านค่าไดล้ะเอียดที่สุดเพียงหน่วยเซนติเมตรเท่านั้น จากนั้นประมาณค่า
ตวัเลขทศนิยมต าแหน่งที่ 1 จะอ่านถึงทศนิยม 1 ต าแหน่งของเซนติเมตร ถา้อ่านความยาวไดเ้ท่ากบั 

1 เซนติเมตร ถือว่าอ่านไม่ละเอียดพอ แต่ถา้อ่านเป็นทศนิยมสองต าแหน่งของเซนติเมตร เช่น 1.25 

เซนติเมตร ถือวา่อ่านเกินความละเอียดที่เคร่ืองมือจะวดัได ้เป็นการอ่านที่ไม่ถูกตอ้งเพราะเคร่ืองมือ
วดัตามภาพที่ 1-1 มีความละเอียดในการวดัเป็น 0.1 หรือหน่ึงในสิบของเซนติเมตรเท่านั้น  

อ่านค่าไดเ้ท่ากบั 1 ซม. 
เลขจากการประมาณคา่ เลขจากการอ่านคา่   

       เลขนยัส าคญั 2 ต าแหน่ง 

ซม. 
ประมาณค่าไดเ้ท่ากบั 0.3 ซม. 
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     ถา้เปล่ียนไมบ้รรทดัที่ใชว้ดัใหมี้การแบ่งสเกลละเอียดกว่าน้ี จะส่งผลต่อค่าที่วดั
ดว้ย ส่วนการหาค่าที่ไดจ้ากการวดั เช่น เคร่ืองมือที่แสดงในภาพประกอบที่ 1-2 นั้น ไมบ้รรทดัน้ีมี
สเกลเล็กที่สุดเท่ากบั 1 มิลลิเมตร หรือ 0.1 เซนติเมตร ค่าละเอียดที่สุดที่สามารถอ่านไดค้ือทศนิยม
ต าแหน่งที่ 1 ของเซนติเมตร และประมาณค่าตวัเลขหลงัทศนิยมตาแหน่งที่ 2 ถ้าอ่านความยาวได้
เท่ากบั 1.3 เซนติเมตร ถือวา่อ่านไม่ละเอียดพอ แต่ถา้อ่านเป็น 1.355 เซนติเมตร ถือวา่อ่านเกินความ
ละเอียดที่ เคร่ืองมือจะวัดได้ เป็นการอ่านที่ไม่ถูกต้องเพราะเคร่ืองมือวัดตามภาพด้านล่าง                              

มีความละเอียดในการวดัเป็น 0.01 ค่าที่อ่านที่เหมาะสม คือ 1.33 หรือ 1.34 หรือ 1.35 เซนติเมตร
(ทวศีกัด์ิ จินดานุรักษ ์และธงชยั ชิวปรีชา, ม.ป.ป.) 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 1-2  การอ่านจากเคร่ืองมือวดัที่มีความละเอียด 0.01 หน่วย 

(ที่มา: https://pirun.ku.ac.th) 

 

       1.2.3.2 การอ่านค่าจากเคร่ืองมือโดยตอ้งค านวณ บางคร้ังไม่อาจอ่านได้                   
จากเคร่ืองมือโดยตรงตอ้งวดัปริมาณมูลฐานแลว้น าปริมาณมูลฐานนั้นมาคิดค  านวณต่อไป ทกัษะ  
ในการวดัจึงรวมไปถึงการค านวณหาปริมาณอนุพนัธจ์ากปริมาณมูลฐานที่วดัไดด้ว้ย 

     ในการวดัปริมาณต่างๆ จะตอ้งมีค่ามาตรฐานในการวดั หรือหน่วยมาตรฐาน 
(Standard units) ไว ้ใช้ก าหนดค่ าของปริมาณนั้ นๆ องค์กรระหว่างชา ติเพื่อการมาตรฐาน                    

(International  Organization  for  Standardization: ISO ) จึงได้ก าหนดระบบหน่วยมาตรฐานที่
เรียกว่า ระบบหน่วยระหว่างชาติ  หรือระบบเอสไอ (System International Unit: SI) ให้ทุกประเทศ
ใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงหน่วยวดัระบบเอสไอ (SI) ประกอบดว้ย 

     1) หน่วยมูลฐาน (Base units) เป็นหน่วยการวดัพื้นฐานของหน่วยวดัอ่ืนๆ 

ทั้งหมด ซ่ึงสามารถสอบกลบัได ้(Traceability) หน่วยมูลฐานมีทั้ง 7 หน่วย แสดงดงัตารางที่ 1-3   

 

 

อ่านค่าไดเ้ท่ากบั 1.3 ซม. 

ประมาณค่าไดเ้ท่ากบั 0.05 ซม. 

เลขจากการอ่านคา่   เลขจากการประมาณคา่ 
       เลขนยัส าคญั 3 ต าแหน่ง 
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ตารางที่ 1-3  หน่วยมูลฐานในระบบเอสไอ   

ปริมาณมูลฐาน หน่วยมูลฐาน สัญลกัษณ์ 

ความยาว   เมตร   m 

มวล   กิโลกรัม   kg 

เวลา    วนิาที   s 

ปริมาณสาร   โมล   mol 

อุณหภูมิ   เคลวนิ K 

กระแสไฟฟ้า   แอมแปร์   A 

ความเขม้ของการส่องสวา่ง   แคนเดลา   cd 

  

     2) หน่วยอนุพนัธ์ (Derived units) เป็นหน่วยซ่ึงมีหน่วยมูลฐานหลายหน่วย
มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กัน เช่น ความเร็ว มีหน่วยเป็นเมตร/วินาที ซ่ึงมีเมตรและวินาที เป็นหน่วย       
มูลฐาน ตวัอยา่งหน่วยอนุพนัธ ์แสดงดงัตารางที่ 1-4 

 

ตารางที่ 1-4  ตวัอยา่งหน่วยอนุพนัธใ์นระบบเอสไอ  

ปริมาณอนุพันธ์ หน่วยมูลฐานอนุพันธ์ สัญลกัษณ์ หน่วยอนุโลมทีใ่ห้ใช้ สัญลกัษณ์ 

พ้ืนท่ี ตารางเมตร m2 ตารางเซนติเมตร cm2 

ปริมาตร ลูกบาศกเ์มตร m3 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร cm3 

ความหนาแน่น กิโลกรัม/ลูกบาศกเ์มตร kg/m3 กรัม/ลูกบาศกเ์ซนติเมตร g/cm3 

ความต่างศกัย ์ โวลต ์ v วตัต/์แอมแปร์ W/A 

ความตา้นทาน โอห์ม Ω โวลต/์แอมแปร์ V/A 

ความเร็ว เมตร/วินาที2
 m/s - - 

ก าลงั วตัต ์ W นิวตนั-เมตร/วินาที N-m/s 

      

     3) ค าน าหน้าหน่วย หรือค าอุปสรรค (Prefixes) เป็นตวัเลขที่อยู่ขา้งหน้า
หน่วยฐาน หรือหน่วยอนุพนัธ์ที่มากหรือน้อยเกินไป ด้วยการเปล่ียนเป็นรูปตัวเลขคูณด้วย                
ตวัพหุคูณ (ตวัเลขคูณดว้ยสิบยกก าลงั) เป็นบวกหรือเป็นลบก็ได ้เช่น ระยะทาง 0.004 เมตร เขียนเป็น 
4 × 10-3 เมตร ตวัพหุคูณ 10-3 แทนดว้ยค าอุปสรรค มิลลิ (m) ดงันั้น ระยะทาง 0.004 เมตร อาจเขียน
ไดว้า่ 4 มิลลิเมตร ตวัอยา่งค  าอุปสรรคที่ใชแ้ทนตวัพหุคูณและสญัลกัษณ์ แสดงดงัตารางที่ 1-5 
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ตารางที่ 1-5  ตวัอยา่งค  าอุปสรรคในระบบเอสไอ   

ตัวคูณ ค าที่ใช้น าหน้า สัญลกัษณ์ 

106 เมกะ (Mega) M 

103 กิโล (Kilo) k 

102 เฮคโต (Hecto) h 

101 เดคะ (Deka) da 

10-1 เดซิ (Deci) d 

10-2 เซนติ(Centi) c 

10-3 มิลลิ (Milli) m 

10-6 ไมโคร (Micro) µ 

 

    การแสดงความเที่ยงตรงของผลของการวดัที่ได้จากการวดัโดยตรงหรือผล             
ที่ค  านวณมาจากผลของการวดัจะใชค้่าที่เรียกวา่ เลขนัยส าคญั (Significant figure) ซ่ึงประกอบดว้ย
ตวัเลขที่แสดงความแน่นอนรวมกบัตวัเลขที่แสดงความไม่แน่นอน (พดัตาวนั นาใจแกว้, 2555: 81) 
โดยเลขนัยส าคญัจะมีความสัมพนัธ์กับความละเอียดของเคร่ืองมือวดั หากเคร่ืองมือวดัมีความ
ละเอียดสูง ค่าที่ไดจ้ากการวดัจะมีจ านวนเลขนัยส าคญัมากเช่นกนั ความเที่ยงตรงของผลการวดั       
ก็จะมีมากตามไปดว้ย หลกัการนบัจ านวนหรือต าแหน่งของเลขนยัส าคญั แสดงดงัตารางที่ 1-6 

 

ตารางที่ 1-6  หลกัการนบัจ านวนหรือต าแหน่งของเลขนยัส าคญั 

หลักการ ตัวอย่าง จ านวนเลขนัยส าคญั 

1. ตวัเลขที่ไม่มีเลขศูนย ์ตวัเลขทั้งหมดนบัเป็น                         
    เลขนยัส าคญั 

11.4 

         1 2 3 
3 

2. เลขศูนยท์ี่อยูห่นา้ตวัเลขอ่ืนๆ ไม่นบัเป็นเลขนยัส าคญั 0.25 

          1 2  
0.00435 

        1 2 3 

2 

 

3 

3. เลขศูนยท์ี่อยูห่ลงั หรือระหวา่งตวัเลขอ่ืนนบัเป็น                 
    เลขนยัส าคญั 

250.0 

       1 2 3  4 

0.2001 

   1 2 3 4 

4 

 

4 
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ตารางที่ 1-6  หลกัการนบัจ านวนหรือต าแหน่งของเลขนยัส าคญั (ต่อ) 
หลักการ ตัวอย่าง จ านวนเลขนัยส าคญั 

4. เลขยกก าลงัฐาน 10 ใหน้บัเฉพาะส่วนที่เป็นตวัเลข                 
    ไม่นบัตรงเลขยกก าลงัฐาน 10 

3.04 x 1023  
  1  2 3               

3 

5. จ  านวนที่มีค่านอ้ยมากๆ หรือใหญ่มากๆ นิยมเขียน      
    ในรูปสญักรณ์วทิยาศาสตร์ก่อนนบัเลขนยัส าคญั 

3,430,000 = 

3.43 x 106 
1  2 3 

3 

 

  1.2.4 ตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการวัด 

     ความสามารถที่แสดงว่าผูเ้รียนเกิดทกัษะการวดัแลว้ มีดงัน้ี (สมเกียรติ พรพสุิทธิ- 

มาศ, 2551: 29) 

      1.2.4.1 เลือกเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัส่ิงที่ตอ้งการวดั  

     1.2.4.2 บอกเหตุผลในการเลือกเคร่ืองมือวดัได ้

      1.2.4.3 บอกวธีิวดัและวธีิใชเ้คร่ืองมือวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     1.2.4.4 วดัปริมาณต่างๆ เช่น ความกวา้ง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร 

น ้ าหนกั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

     1.2.4.5 ระบุหน่วยของตวัเลขจากการวดัได ้

  1.2.5 ค าถามสู่ทักษะการวัด 

     ค าถามที่ผูส้อนจะใชฝึ้กผูเ้รียนเพื่อใหมี้ทกัษะการวดั มีดงัน้ี (วรรณทิพา รอดแรงคา้, 
2540: 158) 

      1.2.5.1 ค าถามที่ใหเ้ลือกเคร่ืองมือวดัที่เหมาะสมและถูกตอ้ง 

     1.2.5.2 ค าถามที่อธิบายวธีิวดัวา่วดัอยา่งไรจึงถูกตอ้งและแม่นย  า 

      1.2.5.3 ค าถามที่ใหบ้อกเหตุผลในการเลือกเคร่ืองมือวดั 

     1.2.5.4 ค าถามที่ใหใ้ชเ้คร่ืองมือท าการวดัไดถู้กตอ้ง แม่นย  า ตลอดจนสามารถ
อ่านขอ้มูลที่ไดอ้ยา่งรวดเร็วและใกลเ้คียงกบัความจริง 

 1.3 ทักษะการจ าแนกประเภท 

   การจ าแนกประเภทเป็นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่ส าคญัยิ่ง
อย่างหน่ึง เน่ืองจากประโยชน์ของการจ าแนกประเภทส่ิงต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่ ท าให้เกิด        
ความสะดวกในการศึกษาคน้ควา้ เช่น การจ าแนกส่ิงมีชีวิตออกเป็นอาณาจกัร (Kingdom) ไฟลัม 
(Phylum) คลาส (Class) ออร์เดอร์ (Order) แฟมิลี (Family) จีนัส (Genus) สปีชีส์ (Species) ถือเป็น
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ตวัอย่างหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของนักชีววิทยาในการจัดแบ่งส่ิงมีชีวิตออกเป็น
หมวดหมู่ การจ าแนกประเภทไม่จ ากดัอยูเ่ฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่สามารถน าไปใชใ้น
สาขาวชิาอ่ืน เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือวชิาอ่ืนๆ และในชีวติประจ าวนั เช่น การจดัแยก
ส่ิงของภายในบา้นตามประโยชน์ใช้สอย จ าแนกแผนกสินคา้ในห้างสรรพสินคา้เป็นเส้ือผา้เด็ก 
เส้ือผา้ผูใ้หญ่ เป็นตน้ 

  1.3.1 ความหมาย 

    การจ าแนกประเภท หมายถึง การจ าแนกหรือเรียงล าดบัวตัถุหรือส่ิงของที่อยูใ่น
ปรากฏการณ์ต่างๆ  ออกเป็นกลุ่ม  โดยอาจพิจารณาจากความเหมือน  ความแตกต่างหรือ
ความสมัพนัธข์องส่ิงนั้นๆ (AAAS, 1970: 63; อา้งถึงใน พดัตาวนั นาใจแกว้, 2555: 86) 

    การจ าแนกประเภท หมายถึง การแบ่งพวก หรือเรียงล าดบัวตัถุ หรือส่ิงที่อยูใ่น
ปรากฏการณ์โดยใชเ้กณฑ์ความเหมือน ความต่าง หรือความสัมพนัธ์อย่างใดอยา่งหน่ึง (สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2556: 5) 

    การจ าแนกประเภท หมายถึง การแบ่งพวกหรือเรียงล าดับวตัถุหรือส่ิงที่มีอยู่                
ในปรากฏการณ์ โดยมีเกณฑ์ในการจดัจ าแนก เกณฑด์งักล่าวอาจใช้ความเหมือน ความแตกต่าง                 
หรือความสัมพนัธ์อยา่งใดอย่างหน่ึงก็ได ้ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทกัษะน้ีแล้ว ได้แก่                   
การแบ่งพวกของส่ิงต่างๆ จากเกณฑท์ี่ผูอ่ื้นก าหนดให้ได ้สามารถเรียงล าดบัส่ิงของดว้ยเกณฑข์อง
ตวัเองพร้อมกบับอกไดว้่าผูอ่ื้นแบ่งพวกของส่ิงนั้นโดยใชอ้ะไรเป็นเกณฑ์ (ประสาท เนืองเฉลิม, 

2557: 64) 
    การจ าแนกประเภท หมายถึง การแบ่งพวกหรือเรียงล าดบัวตัถุหรือส่ิงที่มีอยูใ่น
ปรากฏการณ์โดยมีเกณฑ ์และเกณฑด์งักล่าวอาจใชค้วามเหมือน ความแตกต่าง หรือความสมัพนัธ์
อยา่งใด อยา่งหน่ึงก็ได ้(นนัทรัตน์ เครืออินทร์, 2556: 7)   

     ดงันั้น ทักษะการจ าแนกประเภท หมายถึง ความสามารถในการแบ่งพวก หรือ 

เรียงล าดบัวตัถุ หรือเหตุการณ์ออกเป็นหมวดหมู่โดยใชเ้กณฑใ์นการจดัจ าแนก ซ่ึงเกณฑด์งักล่าว
อาจใชค้วามเหมือน ความแตกต่าง หรือความสมัพนัธอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้แลว้จดัส่ิงที่มีคุณสมบติั
บางประการร่วมกนัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 

  1.3.2 เกณฑ์การจ าแนกประเภท 

    การจดัจ าแนกวตัถุหรือส่ิงใดๆ ออกเป็นหมวดหมู่นั้น เร่ิมตน้ดว้ยการตั้งเกณฑ์
ขึ้นมาซ่ึงเกณฑด์งักล่าวอาจใชค้วามเหมือน ความแตกต่าง หรือความสมัพนัธอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้                   
แลว้ใชเ้กณฑน์ั้นแบ่งวตัถุออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ โดยทัว่ไปแลว้มกัเลือกเกณฑท์ี่ท  าให้วตัถุแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มหลกัๆ ก่อน แลว้จึงค่อยเลือกเกณฑ์อ่ืนแบ่งกลุ่มหลักนั้นออกเป็นกลุ่มยอ่ยไปอีก 
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ล าตวัเป็นปลอ้ง 

 

มีเปลือกแขง็หุม้ 

 

ล าตวัเป็นโพรง 

 

สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั 

 

ล าตวัเป็นปลอ้ง 

 

มีเปลือกแขง็หุม้ 

 

ไม่มีขา 

 

เช่น นักชีววิทยาใชก้ระดูกสันหลงัเป็นเกณฑใ์นการจ าแนกสัตวอ์อกเป็นสัตวมี์กระดูกสันหลงัและ
สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั แลว้จึงใชเ้กณฑย์อ่ยอ่ืนๆ แบ่งกลุ่มสัตวด์งักล่าวออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ เช่น 
ใชอุ้ณหภูมิร่างกายในการจ าแนกสัตวมี์กระดูกสันหลงัออกเป็นสัตวเ์ลือดเยน็และเลือดอุ่น และใช้
ลกัษณะล าตวัในการจ าแนกสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัออกเป็นพวกล าตวัเป็นโพรง ล าตวัคลา้ย
หนอน และพวกมีเปลือกแข็งหุ้ม ดงัแผนผงัที่ 1-1   

     แต่ถา้เราเปล่ียนเกณฑก์ารจ าแนก ก็จะสามารถแบ่งกลุ่มสตัวน์ั้นไดอี้กแบบหน่ึง 

เช่น ถา้ใชข้าเป็นเกณฑ์ ก็จะแบ่งกลุ่มสัตวต่์างๆ เหล่านั้นได้ดงัแผนผงัที่ 1-2 ดงันั้น การจ าแนก
ประเภท ถา้ใชเ้กณฑท์ี่ต่างกนัหมวดหมู่ของวตัถุหรือส่ิงต่างๆ ในแต่ละกลุ่มก็จะแตกต่างกนัดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังที่ 1-1  การจ าแนกสตัวอ์อกเป็นสตัวก์ระดูกสนัหลงัและไม่มีกระดูกสนัหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังที่ 1-2  การจ าแนกสตัวอ์อกเป็นสตัวท์ี่มีขาและไม่มีขา 
 

  1.3.3 ตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการจ าแนกประเภท 

    ความสามารถที่แสดงว่าผู ้เรียนเกิดทักษะการจ าแนกประเภทแล้ว มีดังน้ี  

(สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ, 2551: 30) 

 

ปลา 

 

สัตวเ์ล้ือยคลาน 

 

การจ าแนกประเภท ขั้นท่ี 1 

สัตว ์ 

 

 w 

 

  
สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า 

 
 

สัตวปี์ก 

 
  

สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

 

สัตวเ์ลือดเยน็ 

 

 

สัตวเ์ลือดอุ่น 

 

สัตวมี์กระดูกสันหลงั 

 

การจ าแนกประเภท ขั้นท่ี 3 

การจ าแนกประเภท ขั้นท่ี 2 

 

ขาเป็นขอ้ปลอ้ง 

 

ล าตวัอ่อนนุ่ม 

 
 

ผิวขรุขระ 

 
  

ล าตวัไม่เป็นปลอ้ง 

 
 

 
ล าตวัคลา้ยหนอน 

 
 

*โลมา วาฬ 

 

ปลา 

 

สัตวเ์ล้ือยคลาน 

 

การจ าแนกประเภท ขั้นท่ี 1 

สัตว ์ 

 

  

   
สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า 

 
 

 

สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

 

ล าตวัเป็นโพรง 

 
 

สัตวปี์ก 

 

มีขา 

 

 

ขาเป็นขอ้ปลอ้ง 

 

สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

 
 ผิวขรุขระ 

 
 

 

ล าตวัไม่เป็นปลอ้ง 

 

 
สัตวเ์ล้ือยคลาน 

 

ล าตวัคลา้ยหนอน 

 
 

มีเปลือกแขง็หุม้ 

 

*งู 

 

   
ล าตวัอ่อนนุ่ม 

 

การจ าแนกประเภท ขั้นท่ี 3 

การจ าแนกประเภท ขั้นท่ี 2 
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      1.3.3.1 เรียงล าดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่างๆ จากเกณฑท์ี่ผูอ่ื้นก าหนดใหไ้ด ้ 

     1.3.3.2 เรียงล าดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่างๆ โดยใชเ้กณฑข์องตนเองได ้ 

      1.3.3.3 บอกเกณฑท์ี่ผูอ่ื้นใชเ้รียงล าดบัหรือแบ่งพวกได ้

  1.3.4 ค าถามสู่ทักษะการจ าแนกประเภท 

     ค าถามที่ผูส้อนจะใช้ฝึกผู ้เรียนเพื่อให้มีทักษะการจ าแนกประเภท มีดังน้ี       

(วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540: 158) 

      1.3.4.1 ค าถามที่ใหแ้บ่งพวกหรือเรียงล าดบัส่ิงของโดยใชเ้กณฑท์ี่ก  าหนดให ้

     1.3.4.2 ค าถามที่ใหแ้บ่งพวกหรือเรียงล าดบัส่ิงของโดยใชเ้กณฑข์องตนเอง 

      1.3.4.3 ค าถามที่ใหบ้อกเกณฑใ์นการแบ่งพวกหรือเรียงล าดบัส่ิงของที่จดัไว ้

 1.4 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 

   การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ถือเป็นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคญัยิง่ทกัษะหน่ึง เน่ืองจากการบอกต าแหน่งหรืออธิบายเก่ียวกบั
เร่ืองราว และขอ้มูลต่างๆ หากเราทราบความสมัพนัธข์องส่ิงดงักล่าวนั้น ยอ่มส่งผลให้ขอ้มูลมีความ
สมบูรณ์ ถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือมากยิง่ขึ้น  
  1.4.1 ความหมาย 

    สเปส (Space) หมายถึง ที่วา่ง ส่วนค าวา่ สเปสของวตัถุ หมายถึง ที่วา่งที่วตัถุนั้น
ครอบครองอยู ่ซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัวตัถุนั้น โดยทัว่ไปสเปสของวตัถุมีลกัษณะเป็น 3 มิต ิไดแ้ก่ 

ความกวา้ง ความยาว และความสูงหรือหนา  

     การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสและเวลา หมายถึง ความสามารถหรือ       
ความช านาญในการหาความสัมพนัธร์ะหวา่งรูป 1 มิต ิ2 มิติ และ 3 มิติ และรวมไปถึงความสามารถ               
ในการระบุรูปทรง ขนาด ต าแหน่ง ทิศทางการเคล่ือนที่ของวตัถุที่เวลาต่างๆ (วรรณทิพา รอดแรงคา้ 

และพมิพพ์นัธ ์เดชะคุปต,์ 2532: 95) 

        ความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกับสเปส หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
รูปทรง 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ความสัมพนัธ์ระหว่างต าแหน่งที่อยู่ของวตัถุอันหน่ึงกับวตัถุอีก
อนัหน่ึง (ยพุา วรีะไวทยะ และปรียา นพคุณ, 2544: 97)  

       ความสมัพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส หมายถึง ความสมัพนัธร์ะหว่าง 3 มิติ 
กบั 2 มิติ ความสมัพนัธร์ะหวา่งต าแหน่งที่อยูข่องวตัถุหน่ึงกบัอีกวตัถุหน่ึง (คงศกัด์ิ วฒันโชติ, 2558: 

21) 
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       ความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกับเวลา หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
รูปทรง 1 มิติ  2 มิติ และ 3 มิติ รวมทั้ งความสามารถในการระบุรูปทรง  ขนาด ต าแหน่งและ             
ทิศทางการเคล่ือนที่ของวตัถุที่เวลาต่างๆ (ยุพา วีระไวทยะ และปรียา นพคุณ, 2544: 101) เช่น 
ความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของสัตวท์ี่เจริญเติบโตในเวลาต่างๆ ต าแหน่งของรถยนต์ที่เคล่ือนที่              
ในเวลาต่างๆ  เป็นตน้ 

        ความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกับเวลา หมายถึง ความสามารถในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 2 มิติ และ 3 มิติ ความสามารถในการระบุรูปทรง  ขนาด ต าแหน่ง                  
และทิศทาง การเคล่ือนที่ของวตัถุที่ เวลาต่างๆ เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของน ้ าแข็ง                
ที่เปล่ียนแปลงไปในเวลาต่างๆ เป็นตน้ (พดัตาวนั นาใจแกว้, 2555: 89) 

    ดังนั้น ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างรูป 2 มิติ และรูป 3 มิติ และความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งต าแหน่งที่อยูข่องวตัถุหน่ึงกบัวตัถุอีกชนิดหน่ึง รวมไปถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปล่ียน
ต าแหน่งที่อยูก่บัเวลา ขนาด รูปทรง หรือทิศทางของวตัถุในเวลาที่ต่างกนั 

  1.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 2 มิติ และ 3 มิติ 

    รูป 2 มิติ เป็นรูปที่มีเพียง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกวา้ง ดา้นยาว ซ่ึงมีรูปร่างและช่ือ
เรียกที่หลากหลาย เช่น รูปวงกลม รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส รูปห้าเหล่ียม เป็นตน้ หากเรา
หมุนรูป 2 มิติ รอบแกนใดแกนหน่ึงจะส่งผลให้เกิดเป็นรูป 3 มิติ เช่น หมุนรูปวงกลมรอบแกน
แนวตั้งจะท าให้เกิดทรงกลม เป็นตน้ ซ่ึงรูป 3 มิติ ที่เกิดขึ้นจะมีรูปทรงเป็นอยา่งไรนั้น ขึ้นอยูก่ ับ
รูปร่างของรูป 2 มิติ และแนวแกนที่ใช้ในการหมุน ดังนั้น รูป 3 มิติ จึงเป็นรูปที่มี 3 ด้าน ได้แก่              
ด้านกว้าง ด้านยาว ด้านสูงหรือหนา เช่น ทรงกลม ทรงปิรามิดฐานสามเหล่ียม รูปปริซึม                
ฐานสามเหล่ียม ทรงกระบอก รูปกรวย เป็นตน้ 

 

 
 

        
 

ภาพที่  1-3  รูป 2 มิติ และรูป 3 มิติ 
(ที่มา: https://edutainment01.wordpress.com)  
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  1.4.3 เส้นสมมาตรและระนาบสมมาตร 

    เส้นสมมาตร เป็นเสน้ที่ลากผา่นเพื่อแบ่งคร่ึงรูป 2 มิติ ใหไ้ด ้2 ส่วนเท่ากนั  โดย
เม่ือพบัภาพทั้ง 2 ส่วนประกบกัน ภาพนั้นตอ้งซ้อนกันสนิท รูป 2 มิติ บางรูปอาจมีเส้นสมมาตร
หลายเสน้หรือไม่มีเลยก็ได ้

 

 
 

ภาพที่ 1-4  เสน้สมมาตรของรูป 2 มิต ิต่างๆ 

(ที่มา: http://aven.amritalearning.com) 

 

    ระนาบสมมาตร ส าหรับรูป 3 มิติ การพิจารณาลักษณะสมมาตรจะพิจารณา
เทียบกบัระนาบ ระนาบที่แบ่งรูป 3 มิติ ออกเป็น 2 ส่วน แลว้ไดรู้ปซ่ึงเป็นภาพในกระจกเงาซ่ึงกนั
และกนั กล่าวคือถา้ตดัแบ่งวตัถุเป็น 2 ส่วน ตามแนวระนาบ แลว้น าส่วนหน่ึงไปวางไวบ้นกระจกเงา 
ถา้ภาพที่เกิดขึ้นเหมือนกบัส่วนที่เหลือ ระนาบนั้นเรียกว่า ระนาบสมมาตร (ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ์ 
และธงชยั ชิวปรีชา, ม.ป.ป.) 

 

 
 

ภาพที่ 1-5  ระนาบสมมาตร 

(ที่มา: ทวศีกัด์ิ จินดานุรักษ ์และ ธงชยั ชิวปรีชา, ม.ป.ป.) 

 

 

 

 

 

 

http://aven.amritalearning.com/?sub=100&brch=300&sim=1564&cnt=3728
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  1.4.4 รูปตัดของรูปทรง 3 มิติ 

    เม่ือตดัรูปทรง 3 มิติ ดว้ยระนาบในแนวต่างๆ รูปที่ไดจ้ากรอยตดัเม่ือมองตั้งฉาก
กบัระนาบที่ตดัเรียกรูปตดั (ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ ์และธงชยั ชิวปรีชา, ม.ป.ป.) เช่น วตัถุทรงกระบอก  
ตั้งตามภาพที่ 1-6 เม่ือตดัดว้ยระนาบในแนวระดบัรูปตดัจะเป็นวงกลม ถา้ตดัตามแนวด่ิงจะไดรู้ปตดั
เป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ ถา้ตดัเอียงจะไดรู้ปตดัเป็นรูปวงรี 
               

    

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-6  ภาพตดัระนาบรูปทรง 3 มิติ 
(ที่มา: http://www.novellive.com) 

 

  1.4.5 รูปฉายของรูปทรง 3 มิติ 

    เม่ือฉายไฟไปยงัวตัถุทรง 3 มิติ อันหน่ึงในทิศต่างๆ กัน จะเกิดเงาบนฉากที่มี
รูปร่างต่างๆ กัน ถ้าฉายไฟในแนวด่ิงหรือแนวระดบัและฉากที่ตั้งรับอยู่ในระนาบด่ิงหรือระนาบ
ระดับ เรียกเงาของวตัถุที่ปรากฏบนฉากนั้นว่า รูปฉาย (ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ ์และธงชยั ชิวปรีชา, 

ม.ป.ป.) หากฉายไฟจากดา้นหนา้วตัถุ 3 มิติ เรียกเงาที่เกิดวา่ รูปฉายดา้นหนา้ ฉายจากดา้นหลงั เรียก
เงา ที่เกิดวา่ รูปฉายดา้นหลงั และหากฉายไฟจากดา้นบนวตัถุ 3 มิติ เรียกเงาที่เกิดวา่ รูปฉายดา้นบน 

 

                           
 

 

ภาพที่ 1-7  รูปฉายของวตัถุ 3 มิต ิ

(ที่มา: ทวศีกัด์ิ จินดานุรักษ ์และธงชยั ชิวปรีชา, ม.ป.ป.) 

 

ระนาบ 

หนา้ตดัเป็นรูป 

ระนาบ 

หนา้ตดัเป็นรูปวงกลม 

 

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

 

 ระนาบ 

รูปฉายดา้นบน 
รูปฉายดา้นหนา้
รูปฉายดา้นบน

รูปฉายดา้นขา้ง
รูปฉายดา้นบน

หนา้ตดัเป็นรูปวงรี 

 



20 

 

  1.4.6 การเคล่ือนที่ของวัตถุเม่ือเทียบกับส่ิงอ้างองิ 

    การหาต าแหน่ง ระยะทาง ความเร็ว ปริมาณวตัถุ และทิศทางการเคล่ือนที่ของ
วตัถุจดัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสและเวลา ในการหาส่ิงดังกล่าวจะตอ้งเทียบกับส่ิงอ้างอิง      
ซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุใดๆ หรือตวัเองก็ได ้เม่ือส่ิงอา้งอิงเปล่ียนไปต าแหน่งระยะทาง ความเร็ว ปริมาณ
วัตถุ และทิศทางของวัตถุก็จะเปล่ียนไปด้วย  เช่น เดินทางจากบ้านไปโรงเรียนระยะทาง                     
10 กิโลเมตร ใชเ้วลา 10 นาที เม่ือขบัรถดว้ยความเร็ว 60 กิโลเมตร/ชัว่โมง โดยใชต้วัเองซ่ึงเดินทาง
จากบา้นเป็นส่ิงอา้งอิง แต่หากเปล่ียนส่ิงอ้างอิงมาใชป้ั้มน ้ ามนัซ่ึงระยะทางใกลโ้รงเรียนมากกว่า
บา้นคร่ึงหน่ึงจะใชเ้วลาเดินทางนอ้ยกวา่เดิมคือ 5 นาที หากใชค้วามเร็วรถเท่าเดิม เป็นตน้ 

  1.4.7 ตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับ
เวลา 

    ความสามารถที่แสดงว่าผูเ้รียนเกิดทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปส
กบัสเปส และสเปสกบัเวลาแลว้ มีดงัน้ี (สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ, 2551: 30) 

      1.4.7.1 ช้ีบ่งรูป 2 มิติ และวตัถุ 3 มิต ิที่ก  าหนดใหไ้ด ้ 

     1.4.7.2 วาดรูป 2 มิติ จากวตัถุหรือรูป 3 มิต ิที่ก  าหนดใหไ้ด ้ 

      1.4.7.3 บอกช่ือของรูปและรูปทรงเรขาคณิตได ้ 

     1.4.7.4 บอกความสมัพนัธร์ะหวา่ง 2 มิต ิกบั 3 มิติ ได ้ดงัน้ี 

      1.4.7.4.1 ระบุรูปทรง 3 มิต ิที่เห็นจากการหมุนรูป 2 มิต ิ  
       1.4.7.4.2 เม่ือเห็นเงารูป 2 มิติ ของวตัถุแลว้สามารถบอกรูปทรง 3 มิติ 
ของวตัถุตน้ก าเนิดของเงาได ้ 

       1.4.7.4.3 เม่ือเห็นวตัถุรูปทรง 3 มิต ิสามารถบอกเงา 2 มิต ิที่จะเกิดขึ้นได ้     

       1.4.7.4.4 บอกรูปของรอยตดั 2 มิติ ที่เกิดขึ้นจากตดัวตัถุรูปทรง 3 มิติ
ออกเป็น 2 ส่วนได ้

     1.4.7.5 บอกต าแหน่งหรือทิศทางของวตัถุใดๆ ได ้ 

     1.4.7.6 บอกทิศทางที่สมัพนัธร์ะหวา่งวตัถุหน่ึงกบัวตัถุอ่ืนได ้ 

     1.4.7.7 บอกความสัมพันธ์ของส่ิงที่ อยู่หน้ากระจกและภาพ  ที่ปรากฏ               
ในกระจกวา่เป็นซา้ยหรือขวาของกนัและกนัได ้ 

     1.4.7.8 บอกความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงต าแหน่งที่อยูข่องวตัถุกบั
เวลาได ้ 

     1.4.7.9 บอกความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงขนาด หรือปริมาณของ          
ส่ิงต่างๆ กบัเวลาได ้



21 

 

  1.4.8 ค าถามสู่ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 

     ค าถามที่ผูส้อนจะใชฝึ้กผูเ้รียนเพือ่ใหมี้ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปส
กบัสเปส และสเปสกบัเวลา มีดงัน้ี (วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540: 160) 

      1.4.8.1 ค าถามที่ใหบ้อกจ านวนเสน้สมมาตรและระนาบสมมาตรของรูปและ
รูปทรงเรขาคณิต  
     1.4.8.2 ค าถามที่ใหบ้อกจ านวนมิติ ของวตัถุที่พบเห็น 

     1.4.8.3 ค าถามที่ใหบ้อกช่ือของรูปทรงเรขาคณิต 

     1.4.8.4 ค าถามที่ใหบ้อกรูป 3 มิติ ที่เห็นเน่ืองจากการหมุนรูป 2 มิติ  
     1.4.8.5 ค าถามทีใ่หบ้อกรูป 2 มิต ิที่เกิดจากรอยตดัเม่ือตดัวตัถุ 3 มิต ิ

     1.4.8.6 ค าถามทีใ่หบ้อกต าแหน่งหรือทิศของวตัถุได ้

     1.4.8.7 ค าถามที่ให้บอกความสัมพนัธ์ของส่ิงที่อยู่หน้ากระจกและภาพที่
ปรากฏในกระจก 

     1.4.8.8 ค าถามที่บอกความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสและสเปส  
     1.4.8.9 ค าถามที่บอกความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสและเวลา 

 1.5 ทักษะการค านวณ 

   การค านวณและการใชต้วัเลข ส่วนใหญ่สอนและเรียนกนัในวชิาคณิตศาสตร์ แลว้น ามา 
ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาหรือคน้ควา้หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เน่ืองจาก    
เม่ือน าตวัเลขที่ไดจ้ากการสังเกต การวดั การทดลอง และจากแหล่งต่างๆ มาค านวณดว้ยการบวก 
ลบ คูณ หรือหาร จะท าให้ค่าที่ได้มีความหมายยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกวา้ง ดังนั้ น การสอนทกัษะการค านวณตอ้งให้ผูเ้รียนตระหนักว่า        
การค านวณเป็นทกัษะที่ส าคญัในการศึกษาวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ี ยงัตอ้งให้ผูเ้รียนทบทวนและฝึก
การค านวณในเร่ืองทีเ่ป็นพื้นฐาน ทีใ่ชเ้ป็นประจ าในการคน้ควา้หาความรู้ทางวทิยาศาสตร์อีกดว้ย 

  1.5.1 ความหมาย 

    การค านวณ หมายถึง การน าจ านวนที่ได้จากการสังเกตเชิงปริมาณ การวดั       
การทดลอง และจากแหล่งอ่ืนมาจดักระท าให้เกิดค่าใหม่ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร หาค่าเฉล่ีย        
ยกก าลงัสอง เป็นตน้ (ภพ เลาหไพบูลย,์ 2537: 19) 

    การค านวณ หมายถึง การใชต้วัเลขแสดงจ านวนที่นบัได ้การตดัสินว่าส่ิงของใน
แต่ละกลุ่มมีจ านวนเท่ากนัหรือต่างกนั น ามาท าการ บวก ลบ คูณ หาร หาค่าเฉล่ีย หรือจดักระท ากบั
ตวัเลขที่แสดงปริมาณของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงได้จากการวดั การทดลอง ท าให้ส่ือความหมายของ
ขอ้มูลไดต้รงตามที่ตอ้งการและชดัเจนยิง่ขึ้น (พดัตาวนั นาใจแกว้, 2555: 84) 
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    การค านวณ หมายถึง การนับจ านวนของวตัถุและการน าตวัเลขที่แสดงจ านวน
นบัที่ไดม้าคิดค านวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร และการหาค่าเฉล่ีย (นนัทรัตน์ เครืออินทร์, 2556: 7) 

    การค านวณ หมายถึง การนับจ านวนวตัถุและการน าตวัเลขแสดงจ านวนที่นับ
ไดม้าคิดค  านวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาค่าเฉล่ีย (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย,ี 2556:5) 

     การค านวณ หมายถึง การนบัจ านวนของวตัถุและการน าตวัเลขที่แสดงจ านวนที่
นบัไดม้าคิดค  านวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร และการหาค่าเฉล่ีย (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557: 64) 
     การค านวณ หมายถึง การนับจ านวนตวัเลขของวตัถุและการน าจ านวนตวัเลขที่
แสดงจ านวนที่นับไดม้าคิดค  านวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาค่าเฉล่ีย (คงศกัด์ิ วฒันโชติ, 
2558: 20) 

    ดงันั้น ทักษะการค านวณ หรือการใช้ตัวเลข หมายถึง ความสามารถในการน า
ค่าที่ไดจ้ากการวดัและการนับ มาค  านวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หาค่าเฉล่ีย หรือวธีิการค านวณ
อ่ืนๆ 

  1.5.2 การค านวณกับเลขนัยส าคญั 

    เม่ือน าปริมาณหรือตวัเลขที่ได้จากการวดัหรือการนับ มาค านวณไม่ว่าจะเป็น 

บวก ลบ คูณ หรือหาร ผลลพัธ์ที่ไดจ้ะตอ้งรายงานให้สอดคลอ้งกบัความละเอียดของเคร่ืองมือวดั 

หรือจ านวนเลขนยัส าคญัของปริมาณที่น ามาค  านวณดว้ย (พดัตาวนั นาใจแกว้, 2555: 84) 

      1.5.2.1 การบวกและลบตวัเลขที่ไดจ้ากการวดัหรือการนับ ผลลพัธ์ที่ไดจ้ะมี
ความละเอียดเท่ากบัความละเอียดของปริมาณที่มีความละเอียดน้อยที่สุด เช่น 6.5 ซม. + 10.18 ซม. 
ปริมาณ 6.5 มีความละเอียดในการวดัคือทศนิยม 1 ต  าแหน่ง 10.18 มีความละเอียดในการวดัคือ
ทศนิยม 2 ต  าแหน่ง ผลการค านวณที่ไดจึ้งไดค้่าที่มีทศนิยม 1 ต  าแหน่ง คือ 16.7 ซม. ไม่ใช่ 16.68 ซม. 
เป็นตน้ 

     1.5.2.2 การคูณและหารปริมาณที่ไดจ้ากการวดัหรือการนับ ผลลพัธ์ที่ไดจ้ะมี
เลขนยัส าคญัเท่ากบัจ านวนเลขนยัส าคญัของปริมาณที่มีเลขนยัส าคญันอ้ยที่สุด เช่น 6.5 ซม. × 10.18 

ซม. เท่ากบั 66 ซม.2  ไม่ใช่ 66.17 ซม.2 เพราะ 6.5 ซม. มีเลขนยัส าคญั 2 ตวั ผลลพัธจึ์งเป็น 66 ซม.2 
  1.5.3 ผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณกับเลขนัยส าคญั   

    เม่ือผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการค านวณมีตวัเลขทศนิยมหลายต าแหน่ง จ าเป็นตอ้งตดั
ตวัเลขทศนิยมต าแหน่งที่เกินออกไป โดยใชก้ารปัดเศษ (Rounding off) ซ่ึงเร่ิมจากการหาตวัเลข
ต าแหน่งสุดทา้ยของเลขนัยส าคัญที่ตอ้งการ แล้วปัดเศษตวัเลขทศนิยมต าแหน่งถัดไปทางขวา                
โดยใชห้ลกัต่อไปน้ี 



23 

 

      1.5.3.1 ถา้ตวัเลขที่อยูถ่ดัจากตวัเลขที่ตอ้งการปัดเศษต ่ากวา่ 5 ใหปั้ดลง โดยตดั
ตวัเลขนั้นออกไป ส่วนตวัเลขสุดทา้ยของต าแหน่งที่ตอ้งการยงัคงเป็นตวัเลขเดิม 

      1.5.3.2 ถา้ตวัเลขที่อยูถ่ดัจากตวัเลขที่ตอ้งการปัดเศษมีค่ามากกวา่ 5 ให้ปัดขึ้น 
โดยตดัตวัเลขนั้นออกไป และเพิม่ค่าของตวัเลขสุดทา้ยของต าแหน่งที่ตอ้งการอีก 1 

      1.5.3.3 ถา้ตวัเลขที่อยูถ่ดัจากตวัเลขที่ตอ้งการปัดเศษมีค่าเท่ากบั 5 ใหพ้ิจารณา
ตวัเลขสุดทา้ยของต าแหน่งที่ตอ้งการ ถา้เป็นเลขคี่ใหปั้ดขึ้น แต่ถา้เป็นเลขคู่ใหปั้ดลง 

      1.5.3.4 ผลลพัธจ์ากการบวกและลบ ตอ้งมีจ านวนเลขทศนิยมเท่ากบัขอ้มูลที่มี
เลขทศนิยมนอ้ยที่สุด 

      1.5.3.5 ผลลพัธ์จากการคูณและหาร ตอ้งมีจ านวนเลขนัยส าคญัเท่ากับขอ้มูล   
ที่มีเลขนยัส าคญันอ้ยที่สุด 

  1.5.4 ตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการค านวณ 

    ความสามารถที่แสดงว่าผูเ้รียนเกิดทกัษะการค านวณแล้ว มีดังน้ี (สมเกียรติ                
พรพสุิทธิมาศ, 2551: 30) 

      1.5.4.1 สามารถนบัจ านวนส่ิงของหรือเหตุการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชต้วัเลข
แสดงจ านวนที่นบัได ้ 

     1.5.4.2 บอกวธีิค  านวณได ้คิดค านวณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และแสดงวธีิค  านวณได ้

  1.5.5 ค าถามสู่ทักษะการค านวณ 

     ค าถามที่ผูส้อนจะใช้ฝึกผูเ้รียนเพื่อให้มีทกัษะการค านวณ มีดังน้ี (วรรณทิพา   
รอดแรงคา้, 2540: 160) 

      1.5.5.1 ค าถามที่ใหน้บัจ านวน 

     1.5.5.2 ค าถามที่ใหใ้ชต้วัเลขแสดงจ านวนที่นบั 

     1.5.5.3 ค าถามที่ใหบ้อกวธีิค  านวณ 

     1.5.5.4 ค าถามที่ใหค้ิดค  านวณ 

     1.5.5.5 ค าถามที่ใหแ้สดงวธีิคิดค  านวณ 

 1.6 ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล 

   การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูลมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับครูวิทยาศาสตร์     
ผูซ่ึ้งท าหน้าที่ช่วยฝึกให้ผูเ้รียนสามารถส่ือความหมายขอ้มูล ที่ไดจ้ากการสังเกตและทดลองเร่ือง
ต่างๆ ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ ควรฝึกทกัษะน้ีจนมีความช านาญ     
เพือ่จะไดถ่้ายทอดให้ผูเ้รียน จนสามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (วรรณทิพา รอดแรงคา้, 
2540: 18) 
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  1.6.1 ความหมาย 

    การจัดกระท าและส่ือความหมายขอ้มูล หมายถึง การน าขอ้มูลดิบที่ได้จาก
การศึกษาในชั้นตน้ไปจดักระท าโดยจดัเรียงล าดบั จดัจ  าแนกประเภท จดัเป็นตารางความถ่ีหรือ         
มีการค านวณหาค่าบางอยา่ง แลว้จึงเลือกส่ือ หรือรูปแบบที่จะถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได้ง่ายและ
รวดเร็ว เช่น ผา่นการพดู การเขียนบรรยาย การแสดงเป็นตาราง การท าแผนภูมิ กราฟเส้น กราฟแท่ง 
แผนภาพ แผนที่ แผนผงั วงจร สมการ หรือหลายส่ือรวมกนั (สุวฒัก ์นิยมคา้, 2531: 190-191) 

    การจดักระท า หมายถึง การน าขอ้มูลดิบมาจดัเรียงล าดบั หรือหาความถ่ีหรือแยก
ประเภทหรือคิดค  านวณใหม่ (วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพมิพพ์นัธ ์เดชะคุปต:์ 2542: 67) 

    การส่ือความหมายขอ้มูล หมายถึง การน าขอ้มูลที่ได้จากการสังเกต การวดั                
การทดลอง และจากแหล่งอ่ืนๆ มาจดักระท าเสียใหม่ โดยหาความถ่ี เรียงล าดบั จดัแยกประเภท 
หรือค านวณค่าใหม่ เพื่อให้ผูอ่ื้นเขา้ใจความหมายไดดี้ขึ้น โดยอาจจะเสนอในรูปแบบของตาราง 
กราฟ รูปภาพ สมการ แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม หรือการเขียนบรรยาย (ประสาท เนืองเฉลิม, 

2557: 69) 
     การส่ือความหมายขอ้มูล หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาพูดหรือภาษา
เขียนรวมทั้งการเขียนแผนภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ วงจร และสมการ ประกอบการพูดหรือ
บรรยาย เพื่อให้ผูอ่ื้นได้เขา้ใจส่ิงที่ตอ้งการส่ือให้ชัดเจน ถูกต้องและรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการ        
เอาขอ้มูลที่ไดจ้ากการสังเกต การวดั หรือการทดลอง มาจดักระท าใหอ้ยูใ่นรูปแบบที่มีความหมาย
และมีความสัมพนัธ์กันมากขึ้น จนง่ายต่อการแปลความหมายให้ชัดเจน (วรรณทิพา รอดแรงคา้, 

2540: 18) 

     การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล หมายถึง  การน าข้อมูลที่ได้จาก             
การสังเกต การวดั การทดลอง จากแหล่งอ่ืนๆ มาจดักระท าใหม่ โดยการหาความถ่ี เรียงล าดับ          
จดัจ  าแนกประเภท เพือ่ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจความหมายไดดี้ขึ้น โดยอาจน าเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ 
แผนภาพ กราฟ สมการ และการเขียนบรรยาย เป็นตน้ (ยพุา วีระไวทยะ และปรียา นพคุณ, 2544: 102) 

     การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล หมายถึง การน าผลการสังเกต การวดั
การทดลองจากแหล่งต่างๆ โดยการหาความถ่ี เรียงล าดับ จดัแยกประเภท หรือค านวณหาค่าใหม่
เพื่อให้ผูอ่ื้นเขา้ใจความหมายของขอ้มูลดียิ่งขึ้น โดยอาจน าเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ 
แผนภาพ วงจร กราฟ สมการ และการเขียนบรรยาย (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี 2556:5) 
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    ดงันั้น ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล หมายถึง ความสามารถใน
การน าขอ้มูลดิบที่ได้จากการสังเกต การวดั ทดลอง หรือแหล่งอ่ืนๆ ที่มีขอ้มูลดิบอยู่แล้วมาจัด
กระท าใหม่โดยอาศยัวธีิการต่างๆ เช่น เรียงล าดบั หาความถ่ี หาค่าเฉล่ีย จดัแยกประเภท ค  านวณหา
ค่าใหม่ จากนั้นจึงน าขอ้มูลที่ผา่นการจดักระท าแลว้ มาเสนอใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ตาราง วงจร แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ สมการ การบรรยาย เป็นตน้  

  1.6.2 รูปแบบการส่ือความหมายข้อมูล 

    การส่ือความหมายขอ้มูลสามารถท าได้หลายรูปแบบ ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ
ขอ้มูลและวตัถุประสงคข์องการส่ือความหมาย นอกจากน้ี ยงัขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจ ระดบัความพร้อม 
และประสบการณ์ที่ผูเ้รียนเคยไดรั้บ การเลือกรูปแบบการส่ือความหมายขอ้มูลที่เหมาะสมจะท าให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจส่ิงที่ตอ้งการส่ือไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง และรวดเร็ว  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนผังที่ 1-3  รูปแบบการจดักระท าและส่ือความหมายของขอ้มูล 

(ที่มา: ดดัแปลงจาก เพยีร ซา้ยขวญั, 2536: 67) 

 

    เม่ือเลือกรูปแบบที่จะใช้ในการส่ือความหมายขอ้มูลได้แล้ว  ขั้นตอนต่อไป         
จะเป็นการปฏิบตัิการส่ือความหมายขอ้มูล ดงันั้น ทกัษะในการออกแบบตาราง การเขียนแผนภูมิ 

แผนภาพ กราฟ วงจร ฯลฯ จะเป็นอีกทกัษะหน่ึงที่ส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ผูส้อนควรฝึกให้เกิด
ความความช านาญ เพือ่จะไดถ่้ายทอดใหผู้เ้รียนสามารถส่ือความหมายขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ตวัอยา่งรูปแบบของการส่ือความหมายขอ้มูล มีดงัน้ี  

 

 

การจัดกระท า 

-  เรียงล าดบั 

-  หาความถ่ี  
-  หาค่าเฉล่ีย  
-  จดัแยกประเภท 

-  ค านวณหาค่าใหม่   
   ฯลฯ 

การส่ือความหมายข้อมูล 

-  ตาราง 

-  วงจร  
-  แผนภาพ 

-  แผนภูมิ 

-  กราฟ 

    ฯลฯ 

ข้อมูลดิบ 

-  การสังเกต 

-  การวดั 

-  การทดลอง 

   ฯลฯ 
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     1.6.2.1 การส่ือความหมายข้อมูลในรูปแบบตาราง การน าเสนอข้อมูล              
ในรูปแบบตารางจะช่วยให้เข้าใจง่ายเพราะจัดข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ ดูสบายตา ตารางที่                   
ส่ือความหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพควรเป็นตารางที่กะทดัรัด อ่านง่าย ใชภ้าษาถูกตอ้ง กระชับ
และชดัเจน (วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพมิพนัธ ์เดชะคุปต,์ 2542: 77)  

        ตารางที่ใช้น าเสนอข้อมูลมีอยู่หลายรูปแบบ การสร้างตารางไม่มี
กฎเกณฑ์หรือข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว  บางคร้ังข้อมูลชุดเดียวกันอาจสร้างตารางได้                  
หลายรูปแบบก็ได ้อยา่งไรก็ตามองคป์ระกอบโดยทัว่ๆ ไป ของตาราง มีดงัน้ี 

       1) หมายเลขตาราง เป็นตวัเลขที่แสดงล าดบัที่ของตาราง ปรากฏ
อยูเ่หนือตารางดา้นซา้ยมือ เช่น ตารางที่ 1 ตารางที่ 2 เป็นตน้  
        2) ช่ือเร่ือง เป็นส่วนที่ต่อจากหมายเลขตารางและอยูแ่ถวเดียวกนั 
เป็นส่วนที่อธิบายภาพรวมของตารางที่จะส่ือ เป็นขอ้ความที่สั้นกะทดัรัด และมีความหมายสมบูรณ์
ในตวั 

       3) ตน้ขั้ว ประกอบด้วยหัวขั้วและตวัขั้ว หัวขั้วจะให้ค  าอธิบาย
เก่ียวกบัตวัขั้วต่างๆ และตวัขั้วแต่ละอนัจะบอกถึงขอ้มูลที่ปรากฏอยูใ่นแต่ละแถวตามแนวนอน 

       4) หัวสดมภ ์เป็นส่วนที่ให้ค  าอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลที่ปรากฏอยู่
ในแต่ละสดมภต์ามแนวตั้ง หวัสดมภจ์ะมีเพยีงอนัเดียวหรือหลายอนัก็ได ้

       5) ตวัเร่ือง เป็นส่วนของขอ้มูลที่ตอ้งการน าเสนอ 

        

      ตวัอยา่งแสดงส่วนประกอบของตาราง  
ตารางที่ 1-7  สญัลกัษณ์และชนิดของธาตุบางชนิด 

  ธาตุ สัญลกัษณ์ ชนิดของธาตุ 

  โพแทสเซียม K   โลหะ 

  โบรอน B   ก่ึงโลหะ 

  คาร์บอน C   อโลหะ 

  แคลเซียม Ca   โลหะ 

     

 

 

 

 

หมายเลขตาราง 

ช่ือเร่ือง 
หัวสดมภ ์

ตวัเร่ือง 

หัวขั้ว 

ตวัขั้ว 

ตน้ขั้ว 
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     1.6.2.2 การส่ือความหมายขอ้มูลในรูปแบบแผนภาพ เป็นการน าเสนอขอ้มูล
โดยใชภ้าพแสดงลกัษณะหรือองคป์ระกอบที่ส าคญั ของส่ิงที่ตอ้งการส่ือความหมายโดยไม่เขียน
แสดงส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกยอ่ย หรือองค์ประกอบอ่ืนที่ไม่ตอ้งการลงไป ซ่ึงภาพที่ใชแ้สดง           
ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นภาพเหมือน อาจใชส้ัญลกัษณ์หรือรูปง่ายๆ เช่น วงกลม ส่ีเหล่ียม หา้เหล่ียม แทน
ลกัษณะหรือองค์ประกอบที่ตอ้งการแสดงเหล่านั้นก็ได้ เช่น ในระบบหมุนเวียนโลหิตของปลา         
โลหิตจะไหลผ่านหัวใจ เหงือก และอวยัวะต่างๆ ของปลาซ่ึงซับซ้อนมาก แต่อาจเขียนแผนภาพ
แสดงการหมุนเวยีนโลหิตของปลาไดง่้ายๆ ดงัภาพที่ 1-8 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1-8  แผนภาพแสดงการหมุนเวยีนโลหิตของปลา 
(ที่มา: ดดัแปลงจาก https://sites.google.com) 

 

     1.6.2.3 การส่ือความหมายขอ้มูลในรูปแบบกราฟ เป็นการน าเสนอขอ้มูลเพื่อ
แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ท าให้เห็นภาพ และเกิดความเข้าใจความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรเหล่านั้นไดดี้ที่สุด 

 

เสน้โลหิตฝอยที่เหงือก 

เสน้โลหิตแดง 

เสน้โลหิตด า 

หวัใจหอ้งบน 

หวัใจหอ้งล่าง 

เสน้โลหิตฝอยที่อวยัวะต่างๆ 
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        หลกัในการเขียนกราฟ (วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพิมพนัธ ์เดชะคุปต,์ 
2542: 78) 

       1) การเขียนกราฟใดๆ มกัแสดงค่าของตวัแปรอิสระหรือตวัแปร
ตน้บนแกนนอน (แกน X) และแสดงค่าตวัแปรตามบนแกนตั้ง (แกน Y) ในแต่ละแกนตอ้งใชส้เกล
ที่เหมาะสมพร้อมกบัแสดงใหเ้ห็นถึงต าแหน่งของตวัแปรทั้งสองเป็นกราฟดว้ย  
        2) การเขียนกราฟความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที่มีค่าไม่ต่อเน่ือง 
นิยมใชก้ราฟรูปแท่ง หรือเรียกวา่ แผนภูมิแท่ง  
       3) การเขียนกราฟความสัมพนัธร์ะหว่างตวัแปรที่มีค่าต่อเน่ืองจะ
เขียนเส้นกราฟความสัมพนัธ์เพยีงเสน้เดียว อาจเป็นเส้นตรงหรือเส้นโคง้ก็ไดข้ึ้นกบัความสัมพนัธ์
ของตวัแปรที่ศึกษาแต่จะไม่ใชว้ิธีลากเส้นตรงเช่ือมต่อระหว่างจุดต่างๆ เป็นเส้นหัก (Broken line) 
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรจะเป็นแบบเส้นตรงหรือเส้นโคง้นั้นให้ดูแนวโน้มของจุดคู่อนัดบัทุกจุด 
การลากเส้นกราฟควรผ่านจุดคู่อนัดบัทุกจุด หรือถา้ไม่สามารถผ่านจุดคู่อนัดบัทุกจุดไดจ้ะตอ้งยดึ
หลกัการคือลากเสน้ใหผ้่านหรือใกลก้บัจุดต่างๆ ใหม้ากที่สุดเรียกว่า ลากเส้นเหมาะสมที่สุด (Best-

fit-line) 

       ตวัอยา่งการส่ือความหมายขอ้มูลในรูปแบบกราฟ  
        จงพิจารณาตารางข้อมูลของผลการทดลองข้างล่างนี้ 
       สุดาแช่เมล็ดถัว่เขียวในน ้ าเป็นเวลาต่างๆ กนั น ้ าหนักของเมล็ด
ถัว่เขียวที่เพิม่ขึ้นถูกบนัทึกไวด้งัตารางขา้งล่างน้ี 

 

ตารางที่ 1-8  น ้ าหนกัของเมล็ดถัว่เขียวที่เพิม่ขึ้นเม่ือแช่เมล็ดถัว่เขียวในน ้ าในเวลาต่างกนั  
ระยะเวลาที่เมล็ดถัว่เขียวแช่อยูใ่นน ้ า (นาที) น ้ าหนกัที่เพิม่ขึ้น (กรัม) 

5 10 

10 30 

15 45 

20 52 

25 55 

(ที่มา: ดดัแปลงจาก วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพมิพนัธ ์เดชะคุปต,์ 2542: 79) 
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       จากข้อมูลในตารางขา้งบน น ามาเขียนแผนภาพหรือกราฟได้
ดงัต่อไปน้ี 

 

กราฟเส้นความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาที่แช่เมล็ดถั่วเขียวในน า้กับน ้าหนักที่เพิ่มขึน้ 

 
 

     1.6.2.4 การส่ือความหมายขอ้มูลในรูปแบบการบรรยาย เป็นการน าเสนอ
ขอ้มูลดว้ยขอ้ความที่กระชบั ชัดเจน และรัดกุม แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลที่ตอ้งการ       
ส่ือความหมาย เช่น เม่ือเติมสารอาหารลงในแหล่งน ้ าจะท าใหป้ระชากรสาหร่ายเพิม่ขึ้นอยา่งรวดเร็ว 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2557: 69) 

     1.6.2.5 การส่ือความหมายข้อมูลในรูปแบบสมการ สมการเป็นประโยค
สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใชแ้สดงวา่สองส่ิงเหมือนกนั หรือเทียบเท่ากนั ที่เช่ือมดว้ยเคร่ืองหมาย
เท่ากบั เช่น y = ex  

    จะเห็นไดว้่า การส่ือความหมายขอ้มูล นอกจากจะใชรู้ปแบบตาราง แผนภาพ 
กราฟ การบรรยาย และสมการแลว้ ยงัสามารถส่ือความหมายในรูปแบบอ่ืนๆ ไดอี้ก เช่น แผนผงั 
แผนภูมิ แผนที่ความคิด วฏัจกัร วงจร ดงัภาพที่ 1-9 
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การส่ือความหมายขอ้มูลในรูปแบบแผนผงั: แผนผงัอาคารสถานที ่
 

 

 
 

การส่ือความหมายขอ้มูลในรูปแบบแผนภูมิ: แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลิตภณัฑส์บัปะรด        

ปี พ.ศ. 

หน่วย : พนัตนั 

สับปะรดกระป๋อง 

น ้าสับปะรด  

2558             2557              2556             2555              2554 
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การส่ือความหมายขอ้มูลในรูปแบบแผนที่ความคิด: แผนที่ความคิดโรคไขห้วดัใหญ่ ชนิด A (H1N1) 

 

                 

 
 

การส่ือความหมายขอ้มูลในรูปแบบวงจร: วงจรชีวติของเต่าทอง 

 

ภาพที่ 1-9  ตวัอยา่งรูปแบบของการส่ือความหมายขอ้มูล 

(ที่มา:  http://www.aitc.ac.th, http://www.mathsmethod.com, https://sites.google.com, 

http://www.carolina.com) 

ตวัเตม็วยั ตวัอ่อน 

ดกัแด ้

ไข ่

 

http://www.mathsmethod.com/
https://sites.google.com/
http://www.carolina.com/
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  1.6.3 ตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล 

    ความสามารถที่แสดงวา่ผูเ้รียนเกิดทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล 

แลว้ มีดงัน้ี (สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ, 2551: 31) 

      1.6.3.1 เลือกรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม  

     1.6.3.2 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบน าเสนอขอ้มูลได ้ 

     1.6.3.3 ออกแบบการน าเสนอขอ้มูลตามรูปแบบที่เลือกได ้ 

     1.6.3.4 เปล่ียนแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปใหม่ที่เขา้ใจไดง่้ายขึ้น  

     1.6.3.5 บรรยายลกัษณะของส่ิงใดๆ ดว้ยขอ้ความที่เหมาะสมกะทดัรัดจนส่ือ
ความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

     1.6.3.6 บรรยายหรือวาดแผนผงัแสดงต าแหน่งของสถานที่ จนส่ือความหมาย
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

  1.6.4 ค าถามสู่ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล 

     ค าถามที่ผูส้อนจะใชฝึ้กผูเ้รียนเพือ่ให้มีทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมาย
ขอ้มูล มีดงัน้ี (วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540: 161-162) 

      1.6.4.1 ค าถามที่เลือกรูปแบบที่จะใชใ้นการเสนอขอ้มูล 

     1.6.4.2 ค าถามที่ใหบ้อกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชใ้นการเสนอขอ้มูล 

     1.6.4.3 ค าถามที่ใหอ้อกแบบ การเสนอขอ้มูลตามรูปแบบที่เลือกไว ้

     1.6.4.4 ค าถามที่ใหเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบขอ้มูลใหเ้ขา้ใจยิง่ขึ้น 

     1.6.4.5 ค าถามที่ใหบ้รรยายลกัษณะของส่ิงใดส่ิงหน่ึงดว้ยขอ้ความที่เหมาะสม
กะทดัรัดและส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้ 
     1.6.4.6 ค าถามที่ให้บรรยายหรือวาดแผนผงัแสดงต าแหน่งของสถานที่จนส่ือ
ความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

 1.7 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

   ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลเป็นทักษะพื้นฐานของทักษะกระบวนการ                
ทางวทิยาศาสตร์ ที่ผูส้อนจะตอ้งสอนให้ผูเ้รียนเขา้ใจความหมายและสามารถลงความเห็นไดอ้ยา่ง
ชัดเจน สมเหตุสมผลกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการลง
ความเห็นจากขอ้มูล และการสังเกต ตลอดจนเน้นให้ผูเ้รียนทราบว่าขอ้มูลใดๆ ที่ไดม้าจากการลง
ความเห็นเป็นเพียงสมมติฐานที่ยงัไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นจริงหรือไม่ ตอ้งหาหลกัฐานหรือขอ้มูล
อ่ืนมาประกอบซ่ึงอาจจะไดจ้ากการทดลองหรือสงัเกตเพิม่เติม      
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  1.7.1 ความหมาย 

    การลงความเห็นจากข้อมูล  หมายถึง การอธิบายขอ้มูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล      
โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมเขา้มาช่วย (สิริพร ละอองสม, 2551: 10) 

    การลงความเห็นจากข้อมูล หมายถึง การอธิบายข้อมูลที่ มีอย่างมีเหตุผล            
โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์เดิมมาช่วย ขอ้มูลที่มีอาจได้มาจากการสังเกต การวดั หรือ         
การทดลอง เป็นการลงขอ้สรุปเร่ืองง่ายๆ ไม่ซับซ้อนของเหตุการณ์อย่างเป็นล าดับขั้นที่ชัดเจน                        
และสามารถส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้ (ปุณยจ์รีย ์กมัปนาทโกศล, 2552: 10) 

    การลงความเห็นจากขอ้มูล หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นให้กบัขอ้มูลที่ไดจ้าก
การสังเกตอยา่งมีเหตุผล โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย (สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2556:5) 

    การลงความเห็นจากขอ้มูล หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นให้กบัขอ้มูลที่ไดจ้าก
การสังเกตอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย (คงศกัด์ิ วฒันะโชติ,      
2558: 19) 

    ดงันั้น ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการน าขอ้มูล       
ที่ได้จากการสังเกตวตัถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ มาอธิบาย หรือสรุปความหมายอย่างมีเหตุผล                  
โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมเขา้ช่วย 

  1.7.2 ลักษณะของทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

    เม่ือเราใช้ประสาทสัมผสัอย่างใดอย่างหน่ึงหรือประสาทสัมผสัทั้ง 5  เขา้ไป
สมัผสัโดยตรงกบัวตัถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อหาขอ้มูลหรือรายละเอียดของส่ิงเหล่านั้น ถือได้
ว่านั่นเป็นการสังเกต แต่ถ้าเราอธิบายหรือตีความหมายผลที่ได้จากการสังเกตว่าเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น การอธิบายหรือตีความหมายผลดงักล่าวจะเรียกว่า การลงความเห็นจากขอ้มูล ซ่ึงตอ้งอาศยั
ความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม เหตุผล หรือความคิดเห็นส่วนตวัมาช่วย เป็นการตอบเกินขอ้มูลที่ได้
จากการสังเกต ดังนั้น การลงความเห็นจากขอ้มูลจึงต่างจากการสังเกตตรงที่ว่า การสังเกตเป็น                  
การใชป้ระสาทสมัผสัต่างๆ รวบรวมขอ้มูล ส่วนการลงความเห็นเป็นการอธิบายหรือตีความผลที่ได้
จากการสังเกต ตวัอยา่งเช่น นักเรียนคนหน่ึงนั่งอยูใ่นห้องเรียนขณะที่ฝนตกปรากฏว่ามีแสงสว่าง
วาบเขา้สู่สายตา และได้ยนิเสียงดงัเปร้ียงตามมา นักเรียนคนดงักล่าวจึงกล่าวว่า มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นไม่
ห่างจากโรงเรียนมากนัก ค ากล่าวที่ว่า “มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นไม่ห่างจากโรงเรียนมากนัก” เป็นการลง
ความเห็นจากขอ้มูล โดยอาศยัขอ้มูลจากการสังเกต คือ การเห็นแสงสวา่งวาบเขา้สู่สายตา และการ
ไดย้นิเสียงดงัเปร้ียงตามมานั่นเอง การที่นกัเรียนลงความเห็นวา่เกิดฟ้าผ่า ไม่ใช่ฟ้าร้อง ไม่ใช่ฟ้าแลบ 
อาจเป็นเพราะมีความรู้เดิมหรือประสบการณ์เคยเห็นฟ้าผ่ามาก่อนว่าจะให้ความเขม้ของแสงและ
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เสียงที่ดงัมาก และไดย้นิเสียงเกือบทนัทีเม่ือเห็นแสงสว่างวาบเขา้สู่สายตาจึงลงความเห็นว่ามีฟ้าผ่า
เกิดขึ้น ตวัอยา่งการเปรียบเทียบการสงัเกตและการลงความเห็นจากขอ้มูลแสดงเพิม่เติม ดงัตารางที่ 1-9 

 

ตารางที่ 1-9  ตวัอยา่งขอ้มูลเปรียบเทียบการสงัเกตและการลงความเห็นจากขอ้มูล 

การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล 

น ้ าแขง็ลอยน ้ า น ้ าแขง็ลอยน ้ าเพราะมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่น ้ า 
ผูห้ญิงสวมชุดด า ผูห้ญิงสวมชุดด าเพราะเขาไวทุ้กข ์

คลอรีนเม่ือละลายน ้ าจะเป็นตะกอน             
ขาวขุ่น 

คลอรีนที่ใส่ในน ้ าประปาเพราะเอาไวฆ่้าเช้ือโรค     
และแบคทีเรีย 

รถยนตย์างแบน รถยนตย์างแบนเพราะลอ้ยางหมดอาย ุ

กบไม่ขยบัตวั กบไม่ขยบัตวัเพราะมนัตาย 

รถก าลงัวิง่บนถนน รถก าลงัวิง่บนถนนเพือ่ไปส่งพสัดุที่จงัหวดัอุดรธานี 

จ้ิงหรีดร้อง จ้ิงหรีดร้องเพราะตอ้งการผสมพนัธ์ 
คุณยายตวัร้อน คุณยายตวัร้อนเพราะเป็นไข ้

เทียนสีขาว เทียนสีขาวคือเทียนบูชาพระ 

 

      นอกจากน้ี ขอ้มูลหรือปรากฏการณ์เดียวกันสามารถลงความคิดเห็นได้หลาย
อยา่ง เพราะความรู้หรือประสบการณ์เดิมของคนแต่ละคนนั้นมีแตกต่างกนั เช่น ไดก้ล่ินเหม็นไหม ้              
ในบา้น ลูกชายอาจลงความเห็นว่าเป็นกล่ินกระทะไหม ้ส่วนลูกสาวอาจลงความเห็นว่าเป็นกล่ิน           
เตารีดไหม ้ซ่ึงความคิดเห็นของบุคคลทั้งสองนั้นแตกต่างกนัไปตามความรู้หรือประสบการณ์เดิม 
แต่ยงัไม่สามารถตดัสินไดว้่าคนใดลงความเห็นจากขอ้มูลไดถู้กตอ้งหรือสมเหตุสมผลที่สุด จนกว่า
จะหาหลกัฐานหรือขอ้มูลอ่ืนมาประกอบ เช่น เดินไปสังเกตเพิม่เติมยงัแหล่งก าเนิดกล่ินเหม็นไหม ้       
เป็นตน้ ดังนั้ น เม่ือมีข้อมูลมากขึ้ นการลงความเห็นจากขอ้มูลก็จะถูกต้องมากขึ้ นด้วยเช่นกัน                     
ซ่ึงการลงความเห็นจากขอ้มูลอาจถูกหรือผิดขึ้นกบัเง่ือนไขต่อไปน้ี 

       1) ความถูกตอ้งและเพยีงพอของขอ้มูล 

       2) ความสามารถของประสาทสมัผสัทั้ง 5    
       3) ความรู้และประสบการณ์เดิมของผูล้งความเห็น 

    จะเห็นไดว้า่ การลงความเห็นจากขอ้มูล ตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลกบัขอ้มูล
ที่สังเกตไดห้รือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนการที่จะตดัสินใจวา่ขอ้มูลใดถูกตอ้งหรือสมเหตุสมผล
ที่สุดก็จะตอ้งมีการตรวจสอบโดยหาหลกัฐานหรือขอ้มูลอ่ืนมาประกอบ ดงันั้น ขอ้ความที่ไดจ้าก
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การลงความเห็นจึงถือเป็นพื้นฐานของสมมติฐานที่นกัวิทยาศาสตร์ตั้งขึ้นโดยอาศยัการลงความเห็น
จากขอ้มูล ดงัแผนผงัที่ 1-4     

 

 

 

แผนผังที่ 1-4  การลงความเห็นจากขอ้มูลที่สงัเกตไดแ้ละประสบการณ์เดิม 

(ที่มา: ดดัแปลงจาก วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2542: 25) 

 

    

ภาพที่ 1-10  หยดน ้ าเกาะอยูข่า้งแกว้  

(ที่มา: https://icaschool.com) 

 

ขอ้มูลจากการสังเกต 
(ประสาทสัมผสัทั้ง 5)

การลงความเห็น
ส่วนตวั             
(ความรู้ 

ประสบการณ์เดิม
อยา่งสมเหตุสมผล)

การลงความเห็นจากขอ้มูล
(พ้ืนฐานการตั้งสมมติฐาน)

 ตวัอย่าง การลงความเห็นจากขอ้มูล เช่น เม่ือน า
น ้ าเยน็ใส่แก้วทิ้งไวส้ักครู่ จะสังเกตเห็นหยดน ้ าเกาะอยู่    
ขา้งแก้ว ซ่ึงสามารถลงความเห็นได้ว่า หยดน ้ าที่เกาะอยู่   
ขา้งแกว้มาจากไอน ้ าในอากาศ (ไอน ้ าในอากาศเม่ือกระทบ
ความเยน็ของแกว้จะเกิดการควบแน่นเปล่ียนสถานะจาก
แก๊สเป็นของเหลว) 

 

แกว้น ้ าไดรั้บความเยน็ 

หยดน ้า 

https://icaschool.com/2016/07/15/dewpoint-affect-inspections/
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    ตวัอย่างของการลงความเห็นจากขอ้มูลอีกหน่ึงตวัอย่าง เช่น เม่ือสังเกตเห็น       
ไส้เทียนไขเล่มหน่ึงมีรอยไหมสี้ด า จะสามารถลงความเห็นจากประสบการณ์เดิมไดว้า่ เทียนไขเล่มน้ี 
อาจเคยถูกใชง้านหรือไส้เทียนถูกไหมด้ว้ยไฟมาก่อนแลว้ดบัไฟ (ไสเ้ทียนเป็นผา้ฝ้ายเม่ือถูกเปลวไฟ
จะเกิดการเผาไหมแ้ละเม่ือดบัไสเ้ทียนจะท าใหไ้สเ้ทียนเป็นสีด า)  
  1.7.3 ตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

    ความสามารถที่แสดงว่าผูเ้รียนเกิดทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลแลว้ มีดงัน้ี 

(สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ, 2551: 31) 

      1.7.3.1 อธิบายหรือสรุปโดยเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จาก                      
การสงัเกตโดยใชค้วามรู้ หรือประสบการณ์เดิม 

  1.7.4 ค าถามสู่ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

     ค าถามที่ผูส้อนจะใชฝึ้กผูเ้รียนเพื่อให้มีทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล มีดงัน้ี 

(วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540: 160) 

      1.7.4.1 ค าถามที่ตอ้งเกินขอ้มูลที่ไดจ้ากการสงัเกตโดยตรง  
 1.8 ทักษะการพยากรณ์ 

   การพยากรณ์เป็นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคญัอีกทกัษะหน่ึงที่ใชใ้น
การแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ แต่เน่ืองจากในการพสูิจน์หรือท าการทดลอง ในบางกรณีเราไม่
สามารถท าการทดลองไดทุ้กเงื่อนไขตามที่ตอ้งการ อาจเป็นเพราะมีขอ้มูลจ ากดัหรือเพราะเหตุผล
บางประการในทางปฏิบติัอาจท าการทดลองได้เฉพาะบางเง่ือนไขเท่านั้น การทดลองที่ไดจึ้งให้
ขอ้มูลเพียงบางส่วน ดงันั้น จึงตอ้งอาศยัผลที่ไดจ้ากการทดลองเพื่อใชใ้นการท านายใหใ้กลเ้คียงกบั
ส่ิงที่ต้องการอย่างมีเหตุผล เช่น การทดลองที่อยู่ภายใต้เง่ือนไขของอุณหภูมิ อาทิ การศึกษา                  
ความตา้นทานไฟฟ้าของโลหะที่อุณหภูมิต่างๆ ถ้าทดลองที่อุณหภูมิสูงหรือต ่ามากๆ  จะท าให้        
การทดลองเป็นไปด้วยความยากล าบาก ดังนั้ น การทดลองที่ท  าได้โดยสะดวกอาจอยู่ในช่วง
อุณหภูมิช่วงหน่ึงเท่านั้ น แล้วน าผลที่ได้จากช่วงอุณหภูมิดังกล่าวไปใช้ท  านายผลการทดลอง            
ที่อุณหภูมิสูงหรือต ่ากว่าได้ นอกจากน้ี การพยากรณ์ยงัมีส่วนเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวนั ไม่ว่า       
จะเป็นการพยากรณ์ผลผลิตของเกษตรกร การพยากรณ์อากาศของนักอุตุนิยมวิทยา เป็นตน้  

  1.8.1 ความหมาย 

    การพยากรณ์ หมายถึง การคาดคะเนค าตอบล่วงหน้าโดยอาศยัปรากฏการณ์ที่
เกิดซ ้ าๆ หลกัการ กฎ หรือทฤษฎีความสมัพนัธข์องตวัแปร ตั้งแต่ 2 ตวัแปรขึ้นไปที่มีอยูแ่ลว้ในเร่ือง
นั้นมาช่วยสรุป (อญัชลี เหล่ารอด, 2554: 5) 
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    การพยากรณ์ หมายถึง การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยอาศยัข้อมูล กฎ 

หลกัการ ทฤษฎี และความสมัพนัธ์ต่างๆ ซ่ึงมิใช่การเดา การพยากรณ์มีทั้งการพยากรณ์ภายในและ
ภายนอกขอบเขตข้อมูลที่ มีอยู่ ซ่ึงการพยากรณ์ภายในขอบเขตข้อมูลจะผิดพลาดน้อยและ                               
มีความเช่ือมัน่สูงกวา่การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตขอ้มูล (พดัตาวนั นาใจแกว้, 2555: 99) 

    การพยากรณ์ หมายถึง การสรุปค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองโดยอาศัย
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้ นซ ้ าๆ หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในเร่ืองนั้ นมาช่วยในการสรุป         
การพยากรณ์มีสองทาง คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของขอ้มูลและการพยากรณ์ภายนอก
ขอบเขตของขอ้มูล (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2556: 5) 

     การพยากรณ์ หมายถึง การคาดคะเนค าตอบล่วงหน้า ท  านายผลเหตุการณ์ หรือ
ส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศยัปรากฏการณ์ที่เกิดซ ้ า หลักการ กฎ ขอ้มูล ความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล ทฤษฎี ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวัขึ้นไปที่มีอยู่แลว้ในเร่ืองนั้น มาช่วยสรุป เช่น 
การพยากรณ์ขอ้มูลที่เก่ียวกบัตวัเลข ไดแ้ก่ขอ้มูลที่เป็นตาราง แผนภูมิ รูปภาพ ซ่ึงท าได ้2 แบบ คือ 
การพยากรณ์ภายในขอบเขตขอ้มูลที่มีอยูก่บัการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตขอ้มูลที่มีอยู ่(ประสาท    
เนืองเฉลิม, 2557: 72) 
    การพยากรณ์ หมายถึง การคาดคะเนค าตอบล่วงหน้า โดยอาศยัปรากฏการณ์            
ที่เกิดซ ้ า หลกัการ กฎ หรือทฤษฎีความสัมพนัธ์ของตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวัแปรขึ้นไป ที่มีอยูแ่ลว้ในเร่ืองนั้น      
มาช่วย เช่น การพยากรณ์เก่ียวกับขอ้มูลที่เก่ียวกับตัวเลข ได้แก่ ขอ้มูลที่เป็นตารางหรือกราฟ           
ซ่ึงท าได ้2 แบบ คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตขอ้มูลที่มีอยู่กับการพยากรณ์ภายนอกขอบเขต
ขอ้มูลที่มีอยู่ การพยากรณ์ที่เราคุน้เคยกันดี เช่น การพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์ราคาสินค้า         
การพยากรณ์การระบาดของโรค เป็นตน้ (คงศกัด์ิ วฒันะโชติ, 2558: 21) 
    ดงันั้น ทักษะการพยากรณ์ หมายถึง ความสามารถในการท านาย หรือคาดคะเน
ส่ิงที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าโดยอาศยัประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ ้ าๆ ความรู้ที่เป็นหลกัการ กฎ หรือทฤษฎี 
ในเร่ืองนั้นๆ มาช่วยในการท านาย หรือคาดคะเน เช่น ประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา เราเห็นเมฆสีด า
คล ้ าลอยต ่า ต่อมาฝนจะตก หากวนัน้ีเราเห็นเมฆสีด าคล ้ าลอยต ่าอีกจะพยากรณ์ไดว้่าวนัน้ีฝนตอ้ง     
ตกแน่ๆ ซ่ึงการพยากรณ์จะมีความถูกตอ้งแม่นย  าเพยีงใด นอกจากจะขึ้นอยูก่บัการสงัเกตที่รอบคอบ
แลว้ การวดัที่ถูกตอ้ง การบนัทึกและจดักระท าขอ้มูลอยา่งเหมาะสม ก็เป็นตวัแปรหน่ึงที่ส่งผลต่อ
ความแม่นย  าของการพยากรณ์ดว้ย 

  1.8.2 ประเภทของการพยากรณ์ 

    การพยากรณ์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตขอ้มูล และ
การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตขอ้มูล (วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพมิพพ์นัธ ์เดชะคุปต,์ 2532: 79) 
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     1.8.1.1 การพยากรณ์ภายในขอบเขตขอ้มูล หมายถึง การคิดคะเนค าตอบหรือ
ค่าของขอ้มูลที่อยูภ่ายในขอบเขตขอ้มูลที่สงัเกตหรือวดัได ้ 

     1.8.1.2 การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตขอ้มูล  หมายถึง การคิดคะเนค าตอบ
หรือค่าของขอ้มูลที่มากกวา่หรือนอ้ยกวา่ขอบเขตขอ้มูลที่สงัเกตหรือวดัได ้ 
    การพยากรณ์ทั้ ง 2 ประเภทน้ี การพยากรณ์ภายในขอบเขตข้อมูลมีพื้นฐาน        
ในการพยากรณ์น่าเช่ือถือไดม้ากกว่าการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตขอ้มูล เพราะมีขอ้มูลเพียงพอ
เป็นพื้นฐานให้สามารถพยากรณ์ได้ ต่างกับการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตขอ้มูล บางคร้ังตอ้ง
ค  านึงถึงความเป็นได้ จ  านวนขอ้มูลตอ้งมากพอ มิฉะนั้นการพยากรณ์อาจผิดพลาด (วรรณทิพา     
รอดแรงค้า และพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2542: 86) เช่น ข้อมูลความสูงเฉล่ียของคนอายุต่างๆ 
ความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุบัความสูงของคนในระยะแรก ช่วงอาย ุ1-20 ปี ความสูงจะเพิม่ขึ้นอยา่ง
รวดเร็ว แต่เม่ืออาย ุ20 ปีขึ้นไป ความสูงจะเร่ิมคงที่จะไม่มีการสูงเพิ่มขึ้นอีกแล้ว ดังนั้น ในการ
พยากรณ์ความสูงของคนเม่ืออายสูุงกวา่ 20 ปี หากพยากรณ์ตามขอ้มูลเดิมที่มีอยูค่นจะสูงขึ้นเร่ือยๆ 
ไม่มีที่ส้ินสุดเม่ืออายมุากขึ้น แต่ความเป็นจริงเม่ืออายุ 20 ปี คนจะไม่สูงขึ้น ดังนั้นการพยากรณ์       
จึงตอ้งค านึงถึงความเป็นไปไดด้ว้ย  

    ตวัอยา่งการพยากรณ์ภายในขอบเขตขอ้มูล และการพยากรณ์ภายนอกขอบเขต
ขอ้มูล แสดงดงัตารางที่ 1-10   

 

ตารางที่ 1-10  ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาที่ปลูกกบัความสูงของตน้กุหลาบ 

ระยะเวลาที่ปลูก (สัปดาห์) ความสูงของต้นกหุลาบ (เซนติเมตร) 
1  3.5 

3  6.5 

5  9.5 

7 12.5 

9 15.5 

 

    จากตารางที่ 1-10 สามารถพยากรณ์ขอ้มูลได้ ดงัน้ี 

      1) การพยากรณ์ภายในขอบเขตของขอ้มูล 

         - เม่ือเวลาผา่นไป 2 สัปดาห์ ตน้กุหลาบสูง 5 เซนติเมตร 

            - เม่ือเวลาผ่านไป 4 สัปดาห์ ตน้กุหลาบสูง 8 เซนติเมตร 
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     2) การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตขอ้มูล 

         - เม่ือเวลาผา่นไป 11 สัปดาห์ ตน้กุหลาบสูง 18.5 เซนติเมตร 

         - เม่ือเวลาผา่นไป 13 สัปดาห์ ตน้กุหลาบสูง 21.5 เซนติเมตร 

  1.8.3 ตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการพยากรณ์ 

    ความสามารถที่แสดงว่าผูเ้รียนเกิดทกัษะการพยากรณ์แล้ว มีดังน้ี (คงศักด์ิ    
วฒันะโชติ, 2558: 21)   

      1.8.3.1 การพยากรณ์ทัว่ไป เช่น ท านายผลที่เกิดขึ้นจากขอ้มูลที่เป็นหลกัการ 
กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูไ่ด ้

     1.8.3.2 การพยากรณ์จากขอ้มูลเชิงปริมาณ เช่น ท านายผลที่จะเกิดขึ้นภายใน
ขอบเขตขอ้มูลเชิงปริมาณที่มีอยูไ่ด ้ท  านายผลที่จะเกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของขอ้มูลเชิงปริมาณ      
ที่มีอยูไ่ด ้

  1.8.4 ค าถามสู่ทักษะการพยากรณ์ 

     ค าถามที่ผูส้อนจะใชฝึ้กผูเ้รียนเพื่อให้มีทกัษะการพยากรณ์ มีดงัน้ี (วรรณทิพา 
รอดแรงคา้, 2540: 160) 

      1.8.4.1 ค าถามที่ให้ท  านายผลหรือเหตุการณ์หรือส่ิงที่จะเกิดขึ้นโดยอาศัย
ขอ้มูลความสมัพนัธ ์หลกัการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูเ่ป็นแนวทาง 

 

3. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหรือขั้นผสม ประกอบด้วย 5 ทกัษะ 
ได้แก่ การตั้งสมมติฐาน (Formulating hypothesis) การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (Operational 

defining of the variable) การก าหนดและควบคุมตวัแปร (Identifying and controlling variable) การทดลอง 
(Experimenting) และการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป (Interpreting data and conclusion) 

 2.1 ทักษะการต้ังสมมติฐาน 

   ทักษะการตั้ งสมมติฐานเป็นทักษะขั้นบูรณาการซ่ึงส าคัญต่อการศึกษาค้นคว้า           
ทางวทิยาศาสตร์ สมมติฐานที่ดีจะเป็นแนวทางในการออกแบบการทดลองเพือ่ปฏิบตัิการหาค าตอบ
ของปัญหา ท าใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ทางวทิยาศาสตร์ใหม่ๆ  
  2.1.1 ความหมาย 

    การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคาดคะเนค าตอบของปัญหาอยา่งสมเหตุสมผล 
และค าตอบที่คาดคะเนคือ สมมติฐานซ่ึงเป็นค าตอบที่รอการทดสอบ หรือข้อความที่แสดง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร ซ่ึงเป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหา สมมติฐานที่ดีจะเป็นแนวทาง    
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การออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานนั้นๆ ว่าจะยอมรับหรือ           
ไม่ยอมรับ (วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพมิพนัธ ์เตชะคุปต,์ 2542: 117) 
    การตั้ งสมมติฐาน หมายถึง การตั้ งค  าอธิบายหรือค าตอบไว้ล่วงหน้าเพื่อ            
เป็นแนวทางในการทดสอบหรือหาขอ้มูล (สมโภค สุขอนนัต ์และสามารถ พงศไ์พบูลย,์ 2554: 3) 

     การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคิดหาค าตอบล่วงหนา้ก่อนจะท าการทดลองโดย
อาศยัการสงัเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานค าตอบที่คิดล่วงหนา้ซ่ึงยงัไม่ทราบหรือยงัไม่
เป็นหลกัการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน สมมติฐานหรือค าตอบที่คิดไวล่้วงหนา้มกักล่าวไวเ้ป็นขอ้ความ
ที่บอกความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งไวอ้าจถูกหรือผดิก็ได ้ซ่ึงจะ
ทราบภายหลังจากการทดลองหาค าตอบเพื่อสนับสนุนหรือคดัคา้นสมมติฐานที่ตั้งไว ้(สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2556: 5) 

     การตั้ งสมมติฐาน หมายถึง การคิดหาค าตอบ หรือสรุปค าตอบของปัญหา
ล่วงหน้าก่อนจะท าการทดลอง โดยอาศยัการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิม ค าตอบล่วงหน้าน้ี   
เป็นส่ิงที่ยงัไม่ทราบหรือยงัไม่เป็นหลกัการ กฎหรือทฤษฎี (ปราณี โตยะบุตร, 2557: 8) 

     การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคน้หาค าตอบล่วงหน้าก่อนที่จะท าการทดลอง 
เป็นค าตอบที่รอการพิสูจน์ สมมติฐานได้มาโดยอาศยัการสังเกต ความรู้หรือประสบการณ์เดิม      
เป็นพื้นฐานค าตอบที่คิดไวล่้วงหน้า สมมติฐานเป็นการคาดเดาที่เก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธร์ะหวา่ง     
ตวัแปร และมกัจะตั้งขึ้นก่อนที่จะมีการด าเนินการทดลอง สมมติฐานที่ตั้งขึ้นบอกให้ทราบเก่ียวกบั
ขอ้มูลที่ตอ้งการรวบรวม (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557: 74) 
    การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การให้ค  าอธิบายซ่ึงเป็นค าตอบล่วงหน้าก่อนที่จะ
ด าเนินการทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเป็นจริงในเร่ืองนั้นๆ ต่อไป สมมติฐานเป็นขอ้ความ    
ที่แสดงการคาดคะเนซ่ึงอาจเป็นค าอธิบายของส่ิงที่ไม่สามารถตรวจสอบโดยการสังเกตได ้หรืออาจ
เป็นข้อความที่แสดงความสัมพนัธ์ที่คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
ขอ้ความของสมมติฐานน้ีสร้างขึ้ นโดยอาศยัการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน        
การคาดคะเนค าตอบที่คิดล่วงหน้าน้ียงัไม่ทราบหรือยงัไม่เป็นหลักการ กฎ และทฤษฎีมาก่อน
ขอ้ความของสมมติฐานตอ้งสามารถท าการตรวจสอบโดยการทดลองและแกไ้ขเม่ือมีความรู้ใหม่ได้
(ธนภรณ์ กอ้งเสียง, 2558: 15) 

     ดงันั้น ทักษะการต้ังสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการคาดคะเนค าตอบ
ล่วงหน้าก่อนท าการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต  ความรู้ และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน               
ซ่ึงค  าตอบที่คิดล่วงหน้าน้ีเป็นค าตอบที่รอการพิสูจน์ และเป็นส่ิงที่ยงัไม่ทราบหรือยงัไม่เป็น 

หลักการ  กฎ  หรือทฤษฎีมาก่อน  อาจเป็นค าตอบที่ เป็นจริงทั้ งหมด หรือเป็นจริงบางส่วน                 
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หรือไม่เป็นจริงทั้ งหมดก็ได้ ซ่ึงจะทราบได้หลังท าการทดลองเพื่อหาค าตอบเพื่อสนับสนุน            
หรือคดัคา้นสมมติฐานนั้น  
  2.1.2 ลักษณะของสมมติฐานที่ดี 
    การตั้งสมมติฐานที่ดีควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

     2.1.2.1 เขา้ใจง่าย มกันิยมขึ้นตน้ดว้ย ค  าวา่ “ถา้....ดงันั้น....”   

      2.1.2.2 แนะแนวทางที่จะตรวจสอบได ้

     2.1.2.3 สมเหตุสมผลตามหลกัทฤษฎี หรือความรู้พื้นฐาน 

     2.1.2.4 สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงและสมัพนัธก์บัปัญหาที่ตั้งไว ้

     2.1.2.5 ตรวจสอบไดด้ว้ยขอ้มูล หลกัฐาน หรือการทดลอง  
  2.1.3 หลักการต้ังสมมติฐาน  
    ตามปกติเม่ือตั้ งสมมติฐานแล้วจะต้องท าการทดลองเพื่อหาข้อมูลมาใช้
ตรวจสอบสมมติฐาน หากขอ้มูลที่ได้ตรงกับสมมติฐานใดก็แสดงว่าสมมติฐานนั้นเป็นจริงและ
น าไปใช้ได้ แต่หากขอ้มูลขดัแยง้กับสมมติฐาน สมมติฐานนั้นก็จะถูกยกเลิกไป หรือถ้าขอ้มูล
สนับสนุนเพียงบางส่วน สมมติฐานนั้ นก็จะถูกปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองคร้ังต่อๆ ไป  
อย่างไรก็ตาม สมมติฐานที่เป็นที่ยอมรับในสมัยหน่ึง อาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกไป      

เม่ือมีผูค้น้พบหลกัฐานที่คดัคา้นสมมติฐานนั้น แต่ก็มีบางสมมติฐานที่ตั้งขึ้นเป็นเวลานานโดยไม่มี
หลักฐานหรือผลการทดลองมาคดัค้านได้ สมมติฐานนั้นก็จะได้รับการยอมรับ และเปล่ียนไป                      
เป็นหลักการ กฎ และทฤษฎีต่อไป  หากจะเปรียบเทียบการตั้ งสมมติฐานกับการพยากรณ์                                          
การตั้งสมมติฐานถือเป็นการท านายผลล่วงหน้าโดยไม่มีหรือไม่ทราบความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
ระหวา่งขอ้มูลมาก่อน แต่การพยากรณ์เป็นการท านายผลล่วงหนา้โดยการมีหรือทราบความสมัพนัธ์
ระหว่างข้อมูลที่เ ก่ียวข้องในการท านายล่วงหน้า  ดังนั้ น ในการตั้ งสมมติฐานจ าเป็นต้องท า           
ความเข้าใจปัญหาที่จะศึกษาให้ถ่องแท้ จนทราบว่าต้องการจะศึกษาอะไร จึงจะด าเนินการ
ตั้งสมมติฐานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
    หลกัในการตั้งสมมติฐาน มีดงัน้ี 

      1) เขียนเป็นขอ้ความประโยคบอกเล่าที่บอกความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ 
(ตวัแปรอิสระ) กบัตวัแปรตาม 

     2) ในสถานการณ์หรือปัญหาหน่ึงๆ อาจตั้ งหน่ึงสมมติฐานหรือหลาย
สมมติฐานก็ได้ สมมติฐานที่ตั้ งขึ้ นอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ ดังนั้ น จ  าเป็นต้องมีการทดลองเพื่อ
ตรวจสอบวา่สมมติฐานที่ตั้งขึ้น ซ่ึงจะทราบภายหลงัจากท าการทดลองเพือ่หาค  าตอบแลว้ 
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     หากจะเปรียบเทียบการตั้งสมมติฐานกบัการพยากรณ์ การตั้งสมมติฐานถือเป็น
การท านายผลล่วงหน้าโดยไม่มีหรือไม่ทราบความสัมพันธ์เก่ียวข้องระหว่างข้อมูลมาก่อน                           
แต่การพยากรณ์เป็นการท านายผลล่วงหน้าโดยการมีหรือทราบความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล                             
ที่เก่ียวขอ้งในการท านายล่วงหนา้ 

    ตวัอยา่งสมมติฐาน เช่น  
      1) ปัญหาหรือขอ้สงสยั: แสงแดดมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเจริญงอกงามของ
ตน้ไมห้รือไม่  

        สมมติฐาน: ถา้แสงแดดมีผลต่อการเจริญเติบโตของตน้ไม ้ดงันั้น ตน้ไม้
บริเวณที่ไดรั้บแสงแดดจะเจริญเติบโตกวา่บริเวณที่ไม่ไดรั้บแสงแดด 

       2) ปัญหาหรือขอ้สงสยั: แบคทีเรียในจานเพาะเช้ือเจริญชา้ ไม่งอกงาม ถา้มี
ราสีเขียวอยูใ่นจานเพาะเช้ือนั้น 

        สมมติฐาน: ถ้าเช้ือราสีเขียวมีผลต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
ดงันั้น เช้ือราสีเขียวเจริญเติบโตในจานเพาะเช้ือมาก แบคทีเรียที่อยูใ่นจานเพาะเช้ือก็จะเจริญเติบโต
ชา้ หรือเจริญเติบโตไม่งอกงาม 

       3) ปัญหาหรือขอ้สงสัย: เอนไซม์ในน ้ าลายสามารถย่อยแป้งเป็นน ้ าตาล    
ไดห้รือไม่ 

        สมมติฐาน: ถา้เอนไซมใ์นน ้ าลายสามารถยอ่ยแป้งเป็นน ้ าตาลได ้ดงันั้น 
เม่ือไม่มีเอนไซมใ์นน ้ าลายจะไม่สามารถเปล่ียนแป้งเป็นน ้ าตาลได ้   

       4) ปัญหาหรือขอ้สงสัย: ปริมาณอาหารในรังมดมีผลต่ออัตราการฟักตวั
ของไข่มดหรือไม่ 

        สมมติฐาน: ถา้ปริมาณอาหารในรังมดมีผลต่ออตัราการฟักตวัของไข่มด
ดงันั้น ปริมาณอาหารในรังมดสูงอตัราการฟักตวัของไข่มดจะสูงตาม 

       5) ปัญหาหรือขอ้สงสัย: อุณหภูมิของเล้าไก่มีผลต่ออัตราการฟักตวัของ     
ไข่ไก่หรือไม่ 

        สมมติฐาน: ถ้าอุณหภูมิของเล้าไก่มีผลต่ออัตราการฟักตวัของไข่ไก่ 
ดงันั้น อุณหภูมิเลา้ไก่พอเหมาะอตัราการฟักตวัของไข่ไก่จะเพิม่สูงขึ้น 

  2.1.4 ตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการต้ังสมมติฐาน 

    ความสามารถที่แสดงว่าผูเ้รียนเกิดทกัษะการตั้งสมมติฐานแลว้ มีดงัน้ี (คงศกัด์ิ    
วฒันะโชติ, 2558: 23)   
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      2.1.4.1 สามารถหาค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองโดยอาศัยการสังเกต 

ความรู้ และประสบการณ์เดิม  

  2.1.5 ค าถามสู่ทักษะการต้ังสมมติฐาน 

     ค าถามที่ผูส้อนจะใชฝึ้กผูเ้รียนเพื่อให้มีทกัษะการตั้งสมมติฐาน มีดงัน้ี (วรรณ-

ทิพา รอดแรงคา้, 2540: 162) 

      2.1.5.1 ค าถามที่ใหท้  านายผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบความสัมพนัธ์ 
ของขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการท านายมาก่อน 

 2.2 ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

   ในการก าหนดขอ้ความเพื่อใช้ส่ือความหมายในทางวิทยาศาสตร์ ควรก าหนดด้วย       
ค  าหรือข้อความที่ ส่ือความหมายอันเดียวกัน ให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติตามและ
ตรวจสอบได ้เช่น ในการทดลองเพื่อตอ้งการหาค าตอบว่า “ปุ๋ ย ก. ท  าให้พืชเจริญเติบโต ไดดี้กว่า  
ปุ๋ ย ข. จริงหรือไม่” ค าว่า “การเจริญเติบโต” หากไม่ก าหนดว่าความหมายคืออะไร จะวดัได้            
จากส่ิงใด อาจท าใหตี้ความหมายไม่ตรงกนั จนท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิได ้เน่ืองจากการเจริญเติบโต   
อาจวดัไดจ้ากความสูงของล าตน้ ขนาดและจ านวนของใบ เส้นรอบวงของล าตน้ ดังนั้น เพื่อให้
เขา้ใจตรงกนัมากที่สุดจึงตอ้งก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของค าหรือขอ้ความนั้นๆ เสียก่อน 

  2.2.1 ความหมาย 

    การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ หมายถึง การก าหนดความหมายและขอบเขต
ของส่ิงต่างๆ (ที่อยู่ในสมมติฐานที่ตอ้งทดลอง) ให้เขา้ใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวดัได้  
(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2556: 5) 

    การก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ หมายถึง การก าหนดความหมายของค าหรือ
ขอ้ความต่างๆ หรือตวัแปรตน้ กบัตวัแปรตามในสมมติฐาน ให้สามารถน าไปปฏิบติัไดโ้ดยวิธีใด    
วิธีหน่ึงเช่น การสังเกตหรือการวดัโดยให้ค  าอธิบายเก่ียวกับการทดลอง และบอกวิธีวดัตวัแปร                       
ที่เก่ียวกบัการทดลองนั้น (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557: 75) 
     การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ หมายถึง การก าหนดความหมายและขอบเขต
ของค าหรือขอ้ความเพือ่ใหเ้ป็นที่เขา้ใจตรงกนั สามารถสงัเกต หรือวดั หรือตรวจสอบไดง่้าย (ปราณี 

โตยะบุตร, 2557: 8) 

    การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ หมายถึง การก าหนดความหมายและขอบเขต
ของค าหรือตวัแปรต่างๆ เก่ียวกับการทดลองให้เขา้ใจตรงกัน และสามารถสังเกตได้และวดัได้ 
(วรวฒัน์ ทิพจอ้ย, 2557: 28) 
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    การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ หมายถึง การก าหนดความหมายและขอบเขต
ของค าต่างๆ ที่อยู่ในสมมติฐานที่ตอ้งการทดลองให้เขา้ใจตรงกันและสามารถสังเกตและวดัได้     
โดยให้ค  าอธิบายเก่ียวกบัการทดลองและบอกวิธีวดัตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบัการทดลองนั้น (คงศกัด์ิ 
วฒันะโชติ, 2558: 23)   

    การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ หมายถึง การก าหนดความหมายและขอบเขต
ของค าหรือตวัแปรต่างๆ ให้เขา้ใจตรงกนั และสามารถสงัเกตและวดัได ้ค  านิยามเชิงปฏิบติัการเป็น
ความหมายของค าศพัท์เฉพาะ เป็นภาษาง่ายๆ ชัดเจน ไม่ก ากวม ระบุส่ิงที่สังเกตได้ และระบุ                      
การกระท าซ่ึงอาจเป็นการวดั การทดสอบ การทดลองไวด้ว้ย (ธนภรณ์ กอ้งเสียง, 2558: 15) 

    ดังนั้ น ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  หมายถึง ความสามารถ                               
ในการก าหนดความหมายและขอบเขตของค าหรือตวัแปรต่างๆ ที่อยูใ่นสมมติฐานที่ตอ้งทดลองให้
เขา้ใจตรงกนั สามารถสงัเกต วดั หรือตรวจสอบได ้   
  2.2.2 ลักษณะของนิยามเชิงปฏิบัติการ 

    นิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นข้อความที่เข้าใจตรงกัน สามารถสังเกต วดั หรือ
ตรวจสอบไดง่้าย ในการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน ผูท้ดลองควรก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ    
ของค า หรือของตวัแปรต่างๆ เพือ่ใหเ้ขา้ใจตรงกนั โดยการสงัเกต วดั และตรวจสอบไดง่้ายเป็นหลกั
ส าคญั (วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพิมพนัธ์ เตชะคุปต,์ 2542: 127) เช่น “ออกซิเจนเป็นก๊าซที่ช่วย
ให้ไฟติด เม่ือน ากา้นธูปที่คุแดงอยูแ่หยล่งไปในก๊าซนั้นแลว้ กา้นธูปจะลุกเป็นเปลวไฟ” เป็นนิยาม
เชิงปฏิบตัิการ เน่ืองจากสามารถสังเกตและระบุวิธีการตรวจสอบได ้ซ่ึงจะแตกต่างกบันิยามทัว่ไป
ตรงที่นิยามทัว่ไปเป็นเพยีงการใหค้วามหมายของค า หรือตวัแปรต่างๆ อยา่งกวา้งๆ ไม่ตอ้งก าหนด
วธีิวดัหรือวธีิตรวจสอบ เช่น “ออกซิเจนเป็นธาตุที่มีจ  านวนอะตอม 8 และมีมวลอะตอม 16” ถือเป็น
นิยามทัว่ไป เน่ืองจากไม่สามารถสงัเกตและระบุวธีิการตรวจสอบทดสอบได ้  

 

ตารางที่ 1-11  การเปรียบเทียบนิยามเชิงปฏิบติัการกบันิยามทัว่ไป 

นิยามเชิงปฏิบัติการ นิยามทัว่ไป 

คนอว้น หมายถึง คนที่มีค่าดชันีมวลกาย 
(BMI) มากกวา่ 30    

คนอว้น หมายถึง คนที่มีน ้าหนกัมาก 

  

การเจริญเติบโตของพชื หมายถึง ความสูงของ
พชืที่เพิม่ขึ้นจากพื้นดินจนถึงปลายยอด 

การเจริญเติบโตของพชื หมายถึง ความเจริญ
งอกงามของพชื 

ไก่สมบูรณ์ คือ ไก่ที่มีน ้ าหนกัตวั 2.5 กิโลกรัม
ขึ้นไป  

ไก่สมบูรณ์ คือ ไก่ที่มีน ้ าหนกัตวัพอดี 
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ตารางที่ 1-11  การเปรียบเทียบนิยามเชิงปฏิบติัการกบันิยามทัว่ไป (ต่อ) 
นิยามเชิงปฏิบัติการ นิยามทัว่ไป 

น ้ าร้อน หมายถึง น ้ าที่มีอุณหภูมิสูงกวา่              
หรือเท่ากบั 60 องศาเซลเซียส 

น ้ าร้อน หมายถึง น ้ าที่สมัผสัมือแลว้รู้สึกอุ่น 

ความหนาแน่น เป็นผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการหาค่า
ของมวลวตัถุ ซ่ึงมีหน่วยเป็นกรัม หารดว้ย              
ค่าปริมาตรของวตัถุ ซ่ึงมีหน่วยเป็นลูกบาศก์
เซนติเมตร 

ความหนาแน่น เป็นความหนาแน่นของ              
เน้ือวตัถุ 

ขนาดของกอ้นหิน หมายถึง จ  านวนกิโลกรัม   
ที่อ่านไดจ้ากการชัง่น ้ าหนกัของกอ้นหิน      
กอ้นนั้น 

ขนาดของกอ้นหิน หมายถึง กอ้นหินใหญ่มาก
และมีน ้ าหนกัพอดี 

 

   จะเห็นไดว้า่ การก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการมีสาระส าคญั 2 ประการ ที่ผูท้  าการ
ทดลองตอ้งระบุไวใ้นความหมายและขอบเขตของค าหรือขอ้ความที่เป็นนิยามเชิงปฏิบติัการนั้นๆ  
ไดแ้ก่  
     1) ระบุส่ิงที่สงัเกต เช่น สงัเกตความสูงของเทียนไข 

      2) ระบุการกระท า ซ่ึงอาจได้จากการวดั การตรวจสอบ หรือจากการทดลอง 

เช่น ความสูงของเทียนไข (ระบุส่ิงที่สังเกต) หมายถึง ความสูงจากฐานเทียนไขไปจนถึงจุดสูงสุด
ของเทียนไข ไม่รวมไสเ้ทียน (ระบุวธีิวดั หรือวธีิตรวจสอบ) 
    นอกจากน้ี นิยามเชิงปฏิบัติการที่ก  าหนด ไม่ใช่นิยามที่มาจากพจนานุกรม          
แต่เป็นนิยามที่ผูท้  าการทดลองก าหนดขึ้นเพื่อใชว้ดัตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบัการทดลอง (วรรณทิพา 
รอดแรงคา้, 2540: 141) 

  2.2.3 ตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

    ความสามารถที่แสดงว่าผูเ้รียนเกิดทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการแล้ว            
มีดงัน้ี     
      2.2.3.1 ก าหนดความหมายและขอบเขตของค าหรือตวัแปรต่างๆ ให้สามารถ
สงัเกตและวดัได ้

  2.2.4 ค าถามสู่ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

     ค าถามที่ผูส้อนจะใชฝึ้กผูเ้รียนเพื่อให้มีทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ      
มีดงัน้ี  
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      2.2.4.1 ค าถามที่ก  าหนดความหมายและขอบเขตของค าหรือตัวแปรต่างๆ
เพือ่ใหเ้ขา้ใจตรงกนั   
 2.3 ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 

   ในการทดลองทางวทิยาศาสตร์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะตอ้งมีตวัแปรต่างๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง
ดว้ยเสมอ การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปรจะช่วยให้ผูท้  าการ
ทดลองวางแผนและด าเนินการทดลองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยสามารถบ่งช้ีและก าหนดไดว้า่ส่ิงใดเป็น         
ตวัแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ซ่ึงหากไม่มีการก าหนดและควบคุม          
ตวัแปรจะท าใหผ้ลการทดลองคลาดเคล่ือนจนไม่สามารถสรุปได ้

  2.3.1 ความหมาย 

    การก าหนดและควบคุมตวัแปร หมายถึง การช้ีบ่งตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และ
ตวัแปรแทรกซอ้นหรือตวัแปรเกิน (Extraneous variable) ที่ตอ้งควบคุมในสมมติฐานหน่ึงๆ  

     ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ คือ ส่ิงที่เป็นเหตุที่ท  าให้เกิดผลต่างๆ หรือส่ิงที่
เราตอ้งการทดลองดูวา่ เป็นสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ 

      ตวัแปรตาม คือ ส่ิงที่เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรตน้ เม่ือตวัแปรตน้เปล่ียนแปลง
ไปตวัแปรตามจะเปล่ียนแปลงตามดว้ย  

      ตวัแปรที่ต้องควบคุม  คือ ส่ิงอ่ืนๆ นอกจากตัวแปรต้นที่ส่งผลกระทบต่อ      
การทดลอง ซ่ึงจะตอ้ง ควบคุมให้เหมือนๆ กนั จึงจะท าให้ไม่เกิดความคลาดเคล่ือนของการทดลองได ้

(สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ, 2551: 32) 

    การก าหนดและควบคุมตวัแปร หมายถึง การช้ีบ่งตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และ
ตัวแปรที่ต้องการควบคุมในสมมติฐานหน่ึงๆ  การควบคุมตัวแปรเป็นการควบคุมส่ิงอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากตวัแปรตน้ถา้หากไม่ควบคุมใหเ้หมือนกนั ก็จะท าใหผ้ลการทดลองคลาดเคล่ือน 

     ตวัแปรตน้ คือ ส่ิงที่เราตอ้งจดัให้แตกต่างกันซ่ึงเป็นเหตุท าให้เกิดผล ซ่ึงเรา
คาดหวงัวา่จะแตกต่างกนั 

      ตัวแปรตาม  คือ ส่ิงที่เราต้องติดตามดูซ่ึงเป็นผลจากการจัดสถานการณ์
บางอยา่งใหแ้ตกต่างกนั 

      ตวัแปรควบคุม คือ ส่ิงที่เราตอ้งควบคุมจดัใหเ้หมือนกนัเพื่อใหแ้น่ใจวา่ผลการ
ทดลองเกิดจากตวัแปรตน้เท่านั้น (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2556: 5) 

    การก าหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง  การบ่งช้ีหรือก าหนดส่ิงที่ เป็น                      
ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรที่ตอ้งควบคุม ตวัแปรเป็นส่ิงที่แปรเปล่ียนค่าได ้เช่น ความสูง 
อาย ุน ้ าหนกั อุณหภูมิ ระดบัการศึกษา เป็นตน้  
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     ตวัแปรตน้ คือ ส่ิงที่เป็นสาเหตุท าใหเ้กิดผลต่างๆ หรือส่ิงที่ตอ้งการทดลองว่า
เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ เป็นตวัแปรที่เป็นตน้เหตุให้คาดว่าท าให้ผลออกมา
ต่างกนั 

      ตัวแปรตาม  คือ  ส่ิงที่ เป็นผลเน่ืองมาจากตัวแปรต้น เม่ือตัวแปรต้น คือ                          
ส่ิงที่เป็นสาเหตุเปล่ียนไป ตวัแปรตามหรือส่ิงที่เป็นผลจะแปรตามไปดว้ย 

      ตัวแปรที่ต้องควบคุม  คือ ส่ิงอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้น ที่จะท าให้           
ผลการทดลองคลาดเคล่ือน เป็นส่ิงที่ตอ้งควบคุมให้เหมือนกนั และเพื่อให้แน่ใจว่าผลการทดลอง
เกิดจากตวัแปรตน้เท่านั้น (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557: 7) 
    การก าหนดและควบคุมตวัแปร หมายถึง การช้ีบ่งตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และ
ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ในการตั้ งสมมติฐานหน่ึงๆ ส าหรับตัวแปรนั้ น หมายถึง ส่ิงที่
แปรเปล่ียนค่าได้ เช่น อายุ ความสูง ประเภทของรถ อุณหภูมิ ระดับการศึกษา เป็นตน้ (คงศกัด์ิ          
วฒันโชติ, 2558: 22) 

    ดงันั้น ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง ความสามารถในการบ่งช้ี
ตวัแปรตน้ ตัวแปรตาม และตวัแปรที่ตอ้งควบคุมให้คงที่ในสมมติฐานหน่ึงๆ  หรือการทดลอง                       
ทางวทิยาศาสตร์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

    ในสมมติฐานหน่ึงๆ ผูท้  าการทดลองจะตอ้งทราบว่าตวัแปรที่ตอ้งการศึกษา     
คืออะไร และต้องระบุให้ถูกตอ้ง ถ้าไม่สามารถระบุตัวแปรในสมมติฐานได้ถูกต้องจะท าให้          
การคน้หาความรู้นั้นเกิดความคลาดเคล่ือน ไม่น่าเช่ือถือ ส่วนในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็
เช่นกนัจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งมีการควบคุมตวัแปรโดยเฉพาะตวัแปรที่เราไม่ตอ้งการศึกษา แต่มีผลต่อ
ผลการทดลอง ซ่ึงหากไม่มีการควบคุมตวัแปรดังกล่าว จะท าให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือนจน       
ไม่สามารถสรุปไดว้า่มีสาเหตุมาจากตวัแปรตน้ที่ก  าหนดจริงหรือไม่ 

  2.3.2 ประเภทของตัวแปร   
    ตัวแปร (Variable) เป็นส่ิงที่เปล่ียนแปลงได้หรือส่ิงที่แตกต่างไปจากที่เป็น       
อยู่เดิม เม่ืออยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง (วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2540: 58) ตัวแปร                                 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการทดลองทางวทิยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

     2.3.2.1 ตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระ (Manipulated variable หรือ Independent 

variable) คือ ส่ิงที่เราตอ้งจดัให้แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นเหตุที่ท  าให้เกิดผลต่างๆ หรือเป็นส่ิงที่ตอ้งการ
ทดลองหรือตรวจสอบดูวา่เป็นสาเหตุทีท่  าใหเ้กิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่  
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     2.3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ส่ิงที่ เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก            
ตวัแปรตน้ที่เราตอ้งคอยติดตามสังเกต เม่ือตวัแปรตน้หรือส่ิงที่เป็นเหตุเปล่ียนแปลงไป ตวัแปรตาม
ก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย  

     2.3.2.3 ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่  (Control variable) คือ ส่ิงอ่ืนๆ ที่อยู่
นอกเหนือจากตวัแปรตน้ ซ่ึงผูท้  าการทดลองตอ้งจดัหรือควบคุมใหเ้หมือนกนั หากไม่มีการควบคุม
จะท าใหผ้ลการทดลองเกิดความคลาดเคล่ือน 

     ตวัอยา่งเช่น หากตอ้งการศึกษาวา่ “ตน้มะม่วงจะเจริญเติบโตในดินร่วนไดดี้กว่า
ดินเหนียว” มีตวัแปรที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี    
           ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ชนิดของดิน (ดินร่วน, ดินเหนียว)  
           ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การเจริญเติบโตของตน้มะม่วง  

           ตวัแปรที่ตอ้งควบคุมให้คงที่ ได้แก่ ชนิดพนัธุ์ของตน้มะม่วง ขนาด
กระถาง ปริมาณน ้ าและปุ๋ ยที่ใหก้บัตน้มะม่วง แสงแดด ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง     
     หากตอ้งการศึกษาว่า “อตัราการเจริญเติบโตของไก่จะเป็นอยา่งไร ถา้อาหารไก่
มีปริมาณโปรตีนมากขึ้น” จะมีตวัแปรที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

            ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปริมาณของโปรตีนในอาหารไก่ 

            ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การเจริญเติบโตของไก่ 

            ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ ปริมาณอาหารและน ้ าที่ให้กบัไก่ ขนาดของไก่ 

ชนิดพนัธุข์องไก่ อายแุละเพศของไก่ บริเวณที่เล้ียงสตัว ์ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง 

  2.3.3 ตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 

    ความสามารถที่แสดงว่าผูเ้รียนเกิดทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปรแล้ว            
มีดงัน้ี (คงศกัด์ิ วฒันโชติ, 2558: 23) 

     2.3.3.1 ช้ีบ่งและก าหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และ ตวัแปรที่ตอ้งควบคุมได ้ 

  2.3.4 ค าถามสู่ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 

     ค าถามที่ผูส้อนจะใช้ฝึกผูเ้รียนเพื่อให้มีทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร              
มีดงัน้ี (วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540: 162) 

     2.3.4.1 ค าถามที่ก  าหนดหรือช้ีบ่งตวัแปรในการทดลอง 

 2.4 ทักษะการทดลอง 

   การทดลองเป็นกระบวนการปฏิบตัิการเพื่อหาค าตอบของปัญหาหรือตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตั้ งขึ้ นว่าสมควรจะยอมรับหรือไม่เพียงใด โดยบูรณาการทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ทุกทกัษะมาใชไ้ม่ว่าจะเป็นทกัษะการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การวดั การค านวณ      
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การก าหนดและควบคุมตวัแปร เป็นตน้ ซ่ึงผลที่ไดจ้ากการทดลองจะถูกน าไปใชใ้นการสังเคราะห์
เป็นความรู้ทางวทิยาศาสตร์ต่อไป 

  2.4.1 ความหมาย 

    การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาค าตอบจากสมมติฐาน      
ที่ต ั้งไว ้ในการทดลองจะประกอบไปดว้ยกิจกรรม 3 ขั้น คือ  

      1) การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือ
ปฏิบติัจริง โดยการเลือกอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใช ้และ/หรือสารเคมีที่ใชใ้นการทดลอง พร้อมทั้งบอก
วธีิการทดลอง 

      2) การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบตัิจริงและใช้อุปกรณ์ได้
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

     3) การบนัทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบนัทึกขอ้มูลที่ไดจ้ากการทดลอง 
ซ่ึงอาจเป็นผลจากการสังเกตการวดัและอ่ืนๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกตอ้ง การบันทึกผล          
การทดลอง อาจอยูใ่นรูปตาราง หรือการเขียนกราฟ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะแสดงค่าของตวัแปรตน้หรือ     
ตวัแปรอิสระบนแกนนอน และค่าของตวัแปรตามบนแกนตั้ง โดยเฉพาะในแต่ละแกนตอ้งใชส้เกล
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งของค่าของตวัแปรทั้งสองบนกราฟดว้ย (วรรณทิพา 
รอดแรงคา้ และพมิพนัธ ์เตชะคุปต,์ 2542: 134) 
    การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาค าตอบหรือทดสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไวใ้นการทดลองจะประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ   

     1) การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือ
ทดลองจริง เพื่อก าหนดวิธีการด าเนินการทดลอง ซ่ึงเก่ียวกบัการก าหนดและควบคุมตวัแปร และ
วสัดุอุปกรณ์ที่ตอ้งใชใ้นการทดลอง  
      2) การปฏิบตัิการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบตัิการทดลองจริง 

      3) การบนัทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบนัทึกขอ้มูลที่ไดจ้ากการทดลอง
ซ่ึงอาจเป็นผลของการสงัเกตวดัและอ่ืนๆ (สุวทิย ์มูลค า, 2547: 38-41) 

     การทดลอง หมายถึง การท าปฏิบตัิการดว้ยวธีิใดๆ เพือ่หาค  าตอบหรือตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่  

      1) การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนก่อนลงมือทดลองจริง               

เพื่อก าหนดวิธีการทดลอง ซ่ึงต้องมีการก าหนดและควบคุมตัวแปร และเลือกใช้อุปกรณ์หรือ
สารเคมีต่างๆ ที่จะใชใ้นการทดลองไดอ้ยา่งเหมาะสม  

      2) การปฏิบตัิการทดลอง หมายถึง การลงมือท าปฏิบตัิการทดลองจริง  
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      3) การบนัทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบนัทึกขอ้มูลที่ไดจ้ากการทดลอง 

ซ่ึงอาจเป็นผลการสงัเกต ส ารวจ วดั หรือวธีิอ่ืนๆ (สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ, 2551: 32) 

    การทดลอง หมายถึง การน าเอาขอ้มูลและกระบวนการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งมาใช้
ร่วมกนัเพื่อพสูิจน์สมมติฐานที่ตั้งขึ้นมาวา่เป็นจริงตามที่คาดคะเนไวห้รือไม่ (วาชินี บุญญพาพงศ,์ 

2552: 8)      

    การทดลอง หมายถึง การด าเนินการตรวจสอบสมมติฐานโดยการทดลอง ซ่ึงเร่ิม
ตั้งแต่การออกแบบการทดลอง การปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนที่ออกแบบไว ้ตลอดจนใชว้สัดุ
อุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (สายพณิ กองกระโทก, 2552: 10)  

    ดงันั้น ทักษะการทดลอง หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตัิการเพือ่หาค  าตอบ 
หรือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้ งไว ้หรือพิสูจน์เพื่อยืนยนัความจริงในส่ิงที่สงสัย ประกอบด้วย                         
3 กิจกรรม ไดแ้ก่ การออกแบบการทดลอง การปฏิบตัิการทดลอง และการบนัทึกผลการทดลอง 

  2.4.2 ประเภทของการทดลอง 

    ประเภทของการทดลอง แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ  
     2.4.2.1 การทดลองแบบแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ การทดลองน้ีจะแบ่งออกเป็น    
2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มควบคุม (Controlled group) ซ่ึงมีลกัษณะที่
เหมือนกนัทุกประการ ต่างกนัเพียงกลุ่มทดลองจะเพิ่มตวัแปรที่ตอ้งการดูผลกระทบ (Treatment)    
ลงไป 1 อยา่ง ถา้พบวา่มีความแตกต่างที่เกิดขึ้นจะเกิดจากตวัแปรที่ใส่เพิม่เขา้ไปในกลุ่มทดลอง เช่น 
ตอ้งการทดลองว่าตวัหนอนที่ก้อนเน้ือเกิดมาจากแมลงวนัหรือไม่ สามารถแบ่งการทดลองเป็น         
2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

       1) กลุ่มทดลอง: น าเน้ือใส่จานวางไวบ้นโตะ๊ใหแ้มลงวนัลงไปตอมได ้ 
        2) กลุ่มควบคุม: น าเน้ืออยา่งเดียวกนั เท่ากนั ใส่ในจานวางไวบ้นโต๊ะ
ปิดดว้ยฝาชีไม่ใหแ้มลงวนัลงไปตอมได ้

        ตวัแปรที่ตอ้งดูผลกระทบคือ แมลงวนั เม่ือเวลาผา่นไปส่ิงที่สงัเกตพบ
ความแตกต่างกนัคือ กลุ่มทดลอง มีไข่ของแมลงวนัที่กอ้นเน้ือก าลงัเน่าและต่อมามีหนอนเกิดขึ้น 
ส่วนกลุ่มควบคุม ไม่มีไข่ของแมลงวนัและไม่มีหนอนแต่อย่างใด ดังนั้น สรุปการทดลองได้ว่า                 
ตวัหนอนที่กอ้นเน้ือเน่าเกิดมาจากแมลงวนั  
      2.4.2.2 การทดลองแบบไม่แบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ  การทดลองบางอย่าง
โดยเฉพาะศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพ ไม่จ าเป็นตอ้งแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบก็สามารถสรุปผล
การทดลองได ้เช่น การทดลองของอาร์คิมิดิส (Archimedes) พบว่า “น ้ าหนักของวตัถุที่หายไปใน
ของเหลวจะเท่ากบัน ้ าหนกัของของเหลวที่ถูกวตัถุแทนที่” 
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ภาพที่ 1-11  การทดลองของอาร์คิมิดิส 

(ที่มา: ดดัแปลงจาก http://schoolphysics.org) 

 

     เตรียมการทดลองดงัภาพ จะไดข้อ้มูล ดงัน้ี (สุวฒัน์ นิยมคา้, 2531: 255) 

      คร้ังที่ 1 ชัง่น ้ าหนกัวตัถุในน ้ าได ้    70 กรัม 

             ระดบัของน ้ าในกระบอกตวง    80 ซม.3 

      คร้ังที่ 2 ชัง่น ้ าหนกัของวตัถุในอากาศได ้ 100 กรัม 

            ระดบัน ้ าในกระบอกตวง    50 ซม.3  

      น ้ าหนกัของวตัถุที่หายไปในน ้ า    100 - 70 = 30  กรัม …….. (1) 
      ปริมาตรของวตัถุ   80 - 50 = 30 ซม.3 

      น ้ าหนกัของน ้ าที่ถูกวตัถุแทนที่ = น ้ าหนกัของน ้ า 30 ซม.3 

                               = 30  1 กรัม ................................. (2) 
     จะเห็นว่า (1) = (2) ซ่ึงเป็นความจริงที่อาร์คิมิดิสไดค้น้พบ การคน้พบความ
จริงน้ีไม่ไดมี้การแบ่งกลุ่มการทดลองเพือ่เปรียบเทียบแต่ประการใด 

70 กรัม 100 กรัม 

น ้ า น ้ า 

80 ซม.3

กรัม
50 ซม.3

กรัม

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 
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     2.4.2.3 การทดลองแบบลองผิดลองถูก เป็นการค้นคว้าหาความรู้ของ
นักวิทยาศาสตร์ในยุคแรกๆ ซ่ึงมักจะท าการทดลองแบบลองผิดลองถูก (Trial & error method)                
ซ่ึงนับว่าเป็นการทดลองที่มีหลกัเกณฑ์น้อยหรือแทบไม่มีหลกัเกณฑเ์ลย เช่น การคน้พบยารักษา    
วณัโรคช่ือ Streptomycin คน้พบโดย Dr. Waksman ทดลองโดยน าเอา Soil bacteria มาหลายชนิด 
แล้วทดลองปล่อยชนิดที่ 1 เขา้ไปท าลายเช้ือวณัโรค ถ้าไม่เกิดผลก็ปล่อยชนิดที่ 2 ถ้าไม่ได้ผล            
ก็ปล่อยชนิดที่ 3 ไปเร่ือยๆ ท าเช่นน้ีนบัร้อยคร้ัง จนกระทัง่พบแบคทีเรียที่ท  าลายเช้ือวณัโรคได ้

  2.4.3 กิจกรรมการทดลอง 

    การทดลองทางวทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 

      2.4.3.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง วางแผนการทดลองก่อนลงมือ
ปฏิบตัิจริงเพื่อก าหนดวิธีการทดลอง วสัดุอุปกรณ์ หรือสารเคมีที่ตอ้งใช้ในการทดลองได้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนก าหนดและคุมตวัแปรที่เก่ียวขอ้ง โดยการออกแบบการทดลองตอ้งสอดคลอ้ง
กบัปัญหาหรือสมมติฐานที่ตั้งไว ้

     2.4.3.2 การปฏิบตัิการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบติัจริงตามขั้นตอนที่ได้
ออกแบบไว ้

      2.4.3.3 การบนัทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบนัทึกขอ้มูลที่ได้มาจาก     
การทดลอง ซ่ึงอาจเป็นผลของการสังเกต การส ารวจ การวดั หรืออ่ืนๆ การบนัทึกผลการทดลอง   
อาจอยูใ่นรูปของตารางหรือการเขียนกราฟ ซ่ึงผูท้  าการทดลองจะตอ้งไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตวั     
ลงไปในขอ้มูลที่จดบนัทึกนั้น 

    ตวัอย่างการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ว่า “ถ้าชนิดของดินมีผลต่อ
ปริมาณน ้ าที่อุ ้มไว ้ดังนั้น ดินเหนียวจะอุ้มน ้ าไวไ้ด้มากกว่าดินร่วนและดินร่วนจะอุ้มน ้ าไวไ้ด้
มากกว่าดินทราย” สามารถออกแบบการทดลองได้ ดังน้ี (วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพิมพนัธ์      
เดชะคุปต,์ 2542: 146-147)  

     ตัวแปรในการทดลอง 

      1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ชนิดของดิน 

      2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าที่ดินอุม้ไว ้

      3) ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่  
       - ปริมาณน ้ า (ที่เทลงในดินทั้ง 3 ชนิด) 
       - ปริมาณดิน  
       - ขนาดของกระป๋องนม  
       - ขนาดและจ านวนรูของกระป๋องนม  
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       - ระยะเวลาในการทดลอง 

    วัสดุที่ใช้ในการทดลอง  
     1) ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย อยา่งละ 1 กิโลกรัม  

      2) น ้ า   
     อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง  
      1) กระป๋องนมรูปร่างและขนาดเดียวกนั จ  านวน 6 ใบ (โดยที่ 3 ใบเจาะรูที่กน้
กระป๋อง ประมาณ 30 รู) 

      2) กระบอกตวงขนาด 100 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

      3) บีกเกอร์ขนาด 250 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร จ านวน 3 ใบ 

      4) ผา้ขาวบางขนาด 15  15 ตารางเซนติเมตร จ านวน 3 ผนื 

      5) นาฬิกาจบัเวลา 

     วิธีการทดลอง 

      1) น าดินแต่ละชนิด ไดแ้ก่ ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย มาใส่ในกระป๋องนม
ที่เจาะรูแต่ละใบ ในปริมาณ 2 ใน 3 ของกระป๋อง  

      2) น ากระป๋องที่ใส่ดินเหล่าน้ีวางซ้อนบนกระป๋องที่ไม่ได้เจาะรูแต่ละใบ                      
โดยมีผา้ขาวบางกั้นไวร้ะหวา่งกระป๋องทั้งสอง 

      3) ตวงน ้ าปริมาตร 100 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ลงในบีกเกอร์ขนาด 250 ลูกบาศก-์

เซนติเมตร แต่ละใบ แลว้เทลงในกระป๋องนมที่ใส่ดินแต่ละชนิดพร้อมกนั 

      4) สงัเกตความเร็วของน ้ าที่ไหลจากกระป๋องใบบนลงสู่ใบล่าง  
      5) ปล่อยให้น ้ าไหลจากกระป๋องใบบนลงสู่ใบล่าง ประมาณ 2 นาที จากนั้น     
น าน ้ าในกระป๋องใบล่างแต่ละใบไปตรวจหาปริมาตร บนัทึกผล 

      6) ท าการทดลองซ ้ าตามขอ้ 1-5 อีก 2 คร้ัง บนัทึกผลการทดลอง 

     ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ตารางบนัทึกผลปริมาตรน ้ าที่เหลือในกระป๋องทีมี่ดินชนิดต่างๆ เม่ือปล่อยน ้ าใหไ้หลผา่น 

ชนิดของดิน 

ในกระป๋อง 

ปริมาตรน า้                   
ก่อนเท  (ซม.

3
) 

ปริมาตรน า้ทีไ่หลผ่านดิน  

(ซม.
3
) 

ปริมาตรน า้ทีเ่หลือในกระป๋องดิน 

(ซม.
3
) 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 เฉลี่ย คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 เฉลี่ย 

ดินเหนียว 100         

ดินร่วน  100         

ดินทราย 100         
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  2.4.4 ตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการทดลอง 

    ความสามารถที่แสดงวา่ผูเ้รียนเกิดทกัษะการทดลองแลว้ มีดงัน้ี  

      2.4.4.1 ออกแบบการทดลองได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงตัวแปรต้น                        
ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุมได ้ 

     2.4.4.2 ปฏิบตัิการทดลองตามแผนที่ออกแบบไวไ้ดจ้นส าเร็จ  

      2.4.4.3 เลือกและใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ในการทดลองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

     2.4.4.4 บนัทึกผลการทดลองที่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเที่ยงตรง  

  2.4.5 ค าถามสู่ทักษะการทดลอง 

     ค าถามที่ผูส้อนจะใช้ฝึกผูเ้รียนเพื่อให้มีทกัษะการทดลอง มีดังน้ี (วรรณทิพา   
รอดแรงคา้, 2540: 162) 

     2.4.5.1 ค าถามที่ใหอ้อกแบบการทดลอง 

     2.4.5.2 ค าถามที่ใหบ้อกวธีิปฏิบตัิการขณะท าการทดลอง 

     2.4.5.3 ค าถามที่ใหบ้นัทึกผลการทดลอง 

 2.5 ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

   ขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ส่วนใหญ่มกัอยูใ่นรูปของตาราง รูปภาพ กราฟ สญัลกัษณ์ ฯลฯ 

ที่มกัรวบรวมรายละเอียดต่างๆ ของขอ้มูลไวอ้ยา่งครบถว้นและกะทดัรัด ในการน าเอาขอ้มูลไปใช้
จ  าเป็นตอ้งตีความหมายขอ้มูลดงักล่าวโดยบรรยายลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลที่มีอยูใ่ห้ถูกตอ้ง
และสรุปใหเ้ห็นความสมัพนัธข์องขอ้มูลดงักล่าวอยา่งชดัเจน โดยส่ือความความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ
ตรงกัน ความสามารถในการตีความหมายข้อมูลและลงขอ้สรุปจึงเป็นทักษะหน่ึงที่จ  าเป็นใน
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

  2.5.1 ความหมาย 

    การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป หมายถึง  การตีความหมายข้อมูล                     
คือ การบรรยายลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลที่มีอยู ่การลงขอ้สรุป คือ การบอกความสัมพนัธข์อง
ขอ้มูลที่มีอยู ่(ยพุา วรีะไวทยะ และปรียา นพคุณ, 2544: 114) 

    การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป หมายถึง การบอกความหมายของขอ้มูล           
ที่ได้จัดกระท า และอยู่ในรูปแบบที่ใช้ในการส่ือความหมายแล้วซ่ึงอาจอยู่ในรูปตาราง กราฟ 
แผนภูมิ หรือ รูปภาพต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการบอกความหมายขอ้มูลในเชิงสถิติดว้ย และ
สามารถลงขอ้สรุปโดยการเอาความหมายของขอ้มูลที่ได้ทั้งหมด สรุปให้เห็นความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับตวัแปรที่ตอ้งการศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองนั้นๆ (สุวิทย ์มูลค า, 

2547: 41) 
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    การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป หมายถึง การแปลความหมาย หรือ
บรรยายลกัษณะของขอ้มูลที่มีอยู ่แลว้สรุปเป็นหลกัการโดยอาศยัความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งหมด 

ซ่ึงบางคร้ังตอ้งใช้ทกัษะการสังเกต หรือการค านวณช่วยในการลงขอ้สรุป (พดัตาวนั นาใจแก้ว, 
2555: 136) 

    การตีความหมายข้อมูลและลงขอ้สรุป หมายถึง การตีความหมายขอ้มูล คือ     
การแปลความหมาย หรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ การลงข้อสรุป คือ          
การสรุปความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งหมด (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2556: 5) 

     การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป หมายถึง การบอกความหมายของขอ้มูล
ที่ไดจ้ดักระท า และจดักระท าใหอ้ยูใ่นรูปแบบที่ใชใ้นการส่ือความหมาย สามารถบรรยายลกัษณะ
ของขอ้มูลที่มีอยู ่สรุปความสัมพนัธ์ของขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรที่ตอ้งการศึกษาภายในขอบเขต
ของการทดลองนั้นๆ และสรุปความสมัพนัธไ์วใ้นรูปกราฟ ตาราง รูปภาพ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน 
รวมทั้งบอกความหมายของขอ้มูลในเชิงสถิติ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557: 78) 
    ดงันั้น ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป หมายถึง ความสามารถ      
ในการแปลความหมาย หรือบรรยายลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลที่มีอยูใ่นรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือ รูปภาพต่างๆ แลว้สรุปความสมัพนัธ์ของขอ้มูลทั้งหมด ตวัอยา่ง เช่น    
จากการทดลองละลายสาร A ในของเหลว B จ านวน 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่อุณหภูมิต่างๆ 
ปรากฏผลดงัตารางที่ 1-12 

 

ตารางที่ 1-12  ปริมาณสาร A ที่ละลายในของเหลว B ณ อุณหภูมิต่างๆ  
ปริมาณสาร A ที่ละลายในของเหลว B (กรัม) อุณหภูมิของเหลว B (องศาเซลเซียส) 

5 30 

10 40 

20 50 

40 70 

 

    จากขอ้มูลในตารางขา้งตน้ อาจตีความหมายข้อมูลได้ว่า ที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส สาร A ละลายในของเหลว B ได ้20 กรัม, ที่อุณหภูมิ 70

  องศาเซลเซียส สาร A ละลายใน
ของเหลว B ได้ 40 กรัม, ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และ 70

  องศาเซลเซียส สาร A ละลายใน



56 

 

ของเหลว B ได้ต่างกัน 20 กรัม ดังนั้น จึงลงข้อสรุปได้ว่า ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นสาร A ยิ่งละลายใน
ของเหลว B ไดม้ากขึ้น  
    อีกหน่ึงตวัอยา่ง เช่น จากการทดลองเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของ   
แรงดึงสปริงกบัระยะทางที่สปริงยดืออก ปรากฏผลดงักราฟดา้นล่าง 

 

กราฟเส้นความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของแรงดงึสปริงกับระยะทางทีส่ปริงยืดออก 

 
 

    จากข้อมูลกราฟข้างต้น  อาจตีความหมายข้อมูลได้ว่า  ออกแรงดึงสปริง            
ดว้ยแรงขนาด 100 นิวตนั ระยะทางที่สปริงยดืออกจากต าแหน่งเดิม เท่ากบั  1 เซนติเมตร, ออกแรง
ดึงสปริงดว้ยแรง ขนาด 300 นิวตนั ระยะทางที่สปริงยดืออกจากต าแหน่งเดิม เท่ากบั 3 เซนติเมตร, 
ออกแรงดึงสปริงด้วยแรงขนาด 500 นิวตัน ระยะทางที่สปริงยืดออกจากต าแหน่งเดิมเท่ากับ                   
5 เซนติเมตร ดงันั้น จึงลงข้อสรุปไดว้่า ยิง่ออกแรงดึงสปริงดว้ยขนาดของแรงเพิ่มขึ้นระยะทางที่
สปริงยดืออกจากต าแหน่งเดิมยิง่มากขึ้น  
  2.5.2 ตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

    ความสามารถที่แสดงว่าผูเ้รียนเกิดทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป
แลว้ มีดงัน้ี  

      2.4.4.1 แปลความหมายหรือบรรยายลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลที่มีอยูไ่ด ้

     2.4.4.2 บอกความสมัพนัธข์องขอ้มูลที่มีอยูไ่ด ้

  2.5.3 ค าถามสู่ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

     ค าถามที่ผูส้อนจะใช้ฝึกผูเ้รียนเพื่อให้มีทักษะการตีความหมายขอ้มูลและลง
ขอ้สรุป มีดงัน้ี  
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     2.5.3.1 ค าถามที่ให้แปลความหมายหรือบรรยายลกัษณะและสมบตัิของขอ้มูล
ที่มีอยู ่
     2.5.3.2 ค าถามทีใ่หบ้อกความสมัพนัธข์องขอ้มูลที่มีอยู ่
 

4. ความส าคญัของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มีความส าคญัต่อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์เพราะ
เป็นกระบวนการที่ผูเ้รียนสามารถน าไปใชใ้นการแสวงหาความรู้ และน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอย่างมีเหตุผล จึงมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ศึกษา และหน่วยงานต่างๆ 
กล่าวถึงความส าคญัของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไวค้ลอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 

  วรรณทิพา รอดแรงคา้ (2540: ค) กล่าวว่า วทิยาศาสตร์มิไดมุ่้งเฉพาะตวัเน้ือหาความรู้
ที่ได้จากการคน้ควา้และเรียบเรียงไวอ้ย่างมีระเบียบเท่านั้น แต่ยงัมีความหมายครอบคลุมไปถึง
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกดว้ย การสอนวิทยาศาสตร์จึงควรให้ผูเ้รียนไดรั้บ
ทั้งผลผลิตทางวิทยาศาสตร์คือตวัเน้ือหาความรู้ และควรปลูกฝังกระบวนการแสวงหาความรู้        
ทางวิทยาศาสตร์ใหแ้ก่ผูเ้รียนไปดว้ยในเวลาเดียวกนั นักวิทยาศาสตร์หลายท่านไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนั
ว่าการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนเป็นส่ิงจ าเป็นในการเรียนวิทยาศาสตร์ ดงันั้น
จุดมุ่งหมายของการศึกษาควรเน้นการสอนผูเ้รียนใหรู้้จกัและใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ในการแสวงหาความรู้ต่างๆ การไดม้าซ่ึงทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นอกเหนือไปจาก
การได้ขอ้เท็จจริงทางเน้ือหาวิชานั้น ถือว่าเป็นคุณค่าสูงสุดของการเรียนวิทยาศาสตร์เพราะไม่
เพียงแต่ผูเ้รียนจะใชท้กัษะเหล่าน้ีเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ ความเขา้ใจ ทางเน้ือหาวิชาที่เรียนเท่านั้น
ผูเ้รียนยงัใชท้กัษะดงักล่าวเพือ่แกปั้ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกหอ้งเรียนอีกดว้ย 

  สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2550: 41) กล่าววา่ การใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์
แสวงหาความรู้ หรือแก้ปัญหาอย่างสม ่าเสมอ ช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์       

เกิดผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ และมีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์              
มากขึ้น 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 92 ) กล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์              
มีความส าคญัต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพราะเป็นกระบวนการที่สามารถน าไปใชใ้นการ
แสวงหาความรู้ต่อไปได้ เพื่อที่จะมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้ น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  กลุ่มสาระ                            
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้กับ
กระบวนการมีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้โดยใชก้ระบวนการในการสืบเสาะ 
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หาความรู้ และการแกปั้ญหาที่หลากหลาย ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท า
กิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงอยา่งหลากหลาย  

   สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2551: 33) กล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     
เป็นลักษณะที่ใช้อธิบายลักษณะทั่วไปของการคิดอย่างมีเหตุผล  ซ่ึงท าให้ผู ้เรียนเรียนรู้และ                              
มีความเขา้ใจใน เน้ือหาวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์
ใหม่และประสบการณ์เดิมที่มีอยู ่ทกัษะเหล่าน้ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถขยายแนวความคิดจากขอ้มูลที่                   
เก็บรวบรวมได้ (Small idea) และเช่ือมโยงข้อมูลเหล่านั้ นเพื่ออธิบายโดยภาพรวม  (Big idea)                 
ของปรากฎการณ์ใดๆ ไดอ้ยา่งมีเหตุผล นอกจากน้ียงัตอ้งทดสอบแนวคิดภาพรวมที่ผูเ้รียนสร้างขึ้น     
ด้วยวิธีการต่างๆ ด้วย การเรียนรู้เน้ือหาวิทยาศาสตร์ด้วยทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์น้ีเป็น      
การสะสมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ืองและเพิ่มเติมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์            
จากหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยูใ่นเวลานั้นจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ รวมถึงจากการทดลองดว้ย
ตนเองดว้ย การเรียนรู้ดว้ยทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์จึงมีความส าคญัในการพฒันาความเขา้ใจ
เน้ือหาดา้นวิทยาศาสตร์ ดงันั้น การพฒันาทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์จึงเป็นเป้าหมายส าคญั  
ในด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ซ่ึงปัจจุบันได้บรรจุในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทัว่ทุกภูมิภาคของโลก 

นอกจากน้ี ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ยงัช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ถึงการรู้วิทยาศาสตร์ (Science 

literacy) ได้ตามลักษณะที่สมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก าหนด ได้แก่                  
โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific worldview) การสืบเสาะเพื่อหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  

(Scientific inquiry) และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Scientific enterprise) ซ่ึงการเรียนรู้ดว้ยทกัษะ
กระบวนการวทิยาศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถพฒันาขึ้นไดโ้ดยการเรียนรู้ดว้ยการคน้พบ 

(Discovery learning) ซ่ึงเป็นทฤษฎีของเจโรมี บรูนเนอร์ (Jerome Bruner) โดยผูเ้รียนเรียนรู้เพื่อหา 

ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างส่ิงที่สนใจกบัส่ิงแวดลอ้มดว้ยตนเองจากพื้นฐานประสบการณ์และความรู้เดิมที่
แตกต่างกนัในแต่ละระดบัชั้นที่ศึกษาอยู ่จากนั้นจึงน ามาสร้างเป็นความรู้ใหม่ในลกัษณะเดียวกับ 

ทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเองของพีเอเจต์ (Peajetian constructivism) ดังนั้น ทกัษะกระบวนการ   
ทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นทักษะแกน  (Core skill หรือ  Key skill หรือ  Life skill) ที่จ  าเป็นส าหรับ      
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  และช่วยพัฒนาทักษะในการส่ือสาร  (Communicating skill) ความคิด              
เชิงวิจารณ์ (Critical thinking) และทักษะในการแก้ปัญหา (Problemsolving skill) จากหลักฐาน         
ที่เก็บรวบรวมไดใ้น ช่วงเวลานั้นๆ 

  ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล (2557: 362) กล่าวว่า ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์          
เป็นส่วนส าคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผูเ้รียน และยงัสามารถใชท้กัษะเหล่าน้ี          
ในชีวิตประจ าวนัวนัซ่ึงถือเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก ดงันั้น ในฐานะครูผูส้อนซ่ึงเป็น
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ส่วนส าคัญในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของผู ้เรียน จึงควรตระหนักและให้คุณค่าต่อ                         
การส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผูเ้รียนควบคู่ไปกบัการให้ความรู้ ให้ผูเ้รียน
เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่เป่ียมไปดว้ยความรู้และทกัษะเพือ่น าประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป 

 จะเห็นไดว้่า ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ลว้นมีความส าคญัต่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เพราะเป็นกระบวนการที่ผูเ้รียนสามารถน าไปใช้ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้            

หรือแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพใน
อนาคต เพราะทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทกัษะทางปัญญา (Intellectual skill) ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานในการค้นคว้า ทดลอง และใช้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์
ขณะเดียวกันก็สามารถน าไปใชใ้นวิชาอ่ืนๆ ได้อย่างกวา้งขวาง ดังนั้น ในการสอนวิทยาศาสตร์
ผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยา่งจริงจงัและ
สม ่าเสมอ โดยหวงัใหผู้เ้รียนรู้จกัใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์สืบเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) นอกจากน้ี ผูส้อนเองก็ตอ้งเตรียมความพร้อม     
ดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเขา้ใจในนิยามหรือความหมาย
ของแต่ละทักษะ รูปแบบค าถามหรือค าสั่ง หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ในแต่ละทกัษะเป็นอยา่งดีดว้ย     
 

5. สรุป 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นความช านาญในการใช้ความคิดทั้ งการคิด              
ขั้นพื้นฐานและการคิดขั้นสูง ในการแสวงหาความรู้ และแกปั้ญหา รวมทั้งสร้างส่ิงใหม่ แบ่งเป็น           

13 ทกัษะ ประกอบด้วย ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะ                  
การสังเกต ทกัษะการวดั ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการค านวนหรือการใช้ตวัเลข ทักษะการจัดกระท าและส่ือ
ความหมายขอ้มูล ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล ทกัษะการพยากรณ์ และทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขั้นผสมหรือบูรณาการ 5 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการตั้งสมมติฐาน ทกัษะการก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบตัิการ ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร ทกัษะการทดลอง และทกัษะการตีความหมาย
ขอ้มูลและลงขอ้สรุป ซ่ึงแต่ละทกัษะลว้นมีความส าคญัต่อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์เพราะเป็น
กระบวนการที่ผู ้เ รียนสามารถน าไปใช้ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้  หรือแก้ปัญหาทาง
วทิยาศาสตร์ รวมทั้งใชใ้นชีวติประจ าวนัทั้งส้ิน 
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ค าถามทบทวน 

 

ค าช้ีแจง  จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

 1. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์คืออะไร จ าแนกไดเ้ป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 

  2. ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสงัเกตมีก่ีประเภท อะไรบา้ง  
 3. การลงความเห็นจากขอ้มูลมีความเหมือนหรือแตกต่างกบัการพยากรณ์ หรือไม่อยา่งไร 

 4. จากรูป 2 มิติ ดา้นล่าง รูปใดมีเสน้สมมาตรมากที่สุด และมีก่ีเสน้   

 

 
 

 5. หากต้องการทราบว่า “สสารจะละลายในน ้ าร้อนหรือในน ้ าเย็นได้ดีกว่ากัน” ท่าน          
จะออกแบบการทดลองอยา่งไร เพือ่หาค าตอบของปัญหาดงักล่าว  
 6. เม่ือจุดเทียนไขเล่มหน่ึง พบว่า ความยาวของเทียนไขลดลง 2 เซนติเมตร เม่ือเวลา        
ผา่นไปทุกๆ 1 นาที ถา้ความยาวของเทียนไขลดลง 7 เซนติเมตร จะใชเ้วลาก่ีนาที 
 7. สมมติฐานที่ดีควรมีลกัษณะอยา่งไร 

 8. นิยามเชิงปฏิบติัการแตกต่างจากนิยามทัว่ไปอยา่งไร 

 9. “ความสูงของตน้ถัว่ขึ้นอยูก่บัปริมาณปุ๋ ยที่ตน้ถัว่ไดรั้บ” มีตวัแปร 2 ตวั ที่เก่ียวขอ้งกบั
ขอ้ความดงักล่าวอะไรบา้ง 

 10. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความส าคญักบัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
อยา่งไร 
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บทที่ 2 

การสอนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน 

 

 การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นทกัษะทางสติปัญญา (Intellectual 

skills) ผูส้อนตอ้งฝึกหรือกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นอยูเ่สมอ โดยใชค้  าถามหรือค าสั่ง
กระตุน้การคิด ซ่ึงค  าถามหรือค าสั่งดงักล่าวสามารถพฒันาใหผู้เ้รียนเพิม่พนูทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ต่างๆ ได ้ดงันั้น ผูส้อนตอ้งรู้จกัการใชค้  าถามหรือค าสั่งเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนเป็นอยา่งดี การใชค้  าถามหรือค าสัง่เพื่อกระตุน้การคิดจะเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพดีหรือไม่นั้น ผูส้อนตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในนิยามหรือความหมายของทกัษะ 
ตลอดจนตวับ่งช้ีที่แสดงว่าผูเ้รียนเกิดทกัษะแต่ละชนิด เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดค าถาม
หรือค าสัง่และเลือกใชค้  าถามหรือค าสัง่ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เป็นทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานที่ผูเ้รียน   
ควรได้รับการฝึกฝนให้เกิดความช านาญเป็นพื้นฐานก่อนท าการฝึกทักษะกระบวนการ                    
ทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ประกอบดว้ย 8 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการสังเกต ทกัษะการวดั ทกัษะ
การจ าแนกประเภท ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทกัษะ    
การค านวณหรือการใชต้วัเลข ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล ทกัษะการลงความเห็น
จากขอ้มูล และทกัษะการพยากรณ์ ดงันั้น การสอนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ในบทน้ี จึงมุ่งน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการสอนของแต่ละทกัษะ ค  าถามหรือค าสัง่ที่น าไปสู่ทกัษะ 
ตวัอยา่งการสอนทกัษะ กิจกรรมพฒันาผูส้อน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และแบบฝึกทกัษะต่างๆ ซ่ึง
ผูส้อนหรือผูท้ี่สนใจสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานไดต้ามความหมาะสม ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

 

1. ทักษะการสังเกต 

1.1 แนวคดิเกี่ยวกับการสอนทักษะการสังเกต 

  การสงัเกต เป็นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระสาทสมัผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย
อย่างรวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน และกายสัมผสั เขา้ไปสัมผสักบัวตัถุ หรือปรากฎการณ์ต่างๆ      
โดยการมองเห็น ได้ยิน ดมกล่ิน รับรส และสัมผสัวตัถุ หรือเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อหาขอ้มูลหรือ
รายละเอียดของส่ิงเหล่านั้น โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตวั หรือประสบการณ์เดิมของผูส้ังเกต       
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ลงไป ดงันั้น การสอนทกัษะการสังเกตจึงเป็นการฝึกความสามารถในการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5  

ซ่ึงผูส้อนสามารถกระท าไดโ้ดยการใชค้  าถามหรือค าสั่งกระตุน้การคิดเพือ่เป็นแนวทางให้ผูเ้รียนใช้
หาค าตอบ โดยค าถามหรือค าสั่งดงักล่าวผูส้อนสามารถก าหนดขึ้นไดโ้ดยใชต้วับ่งช้ีการเกิดทกัษะ
การสงัเกตเป็นแนวทางในการก าหนดค าถามหรือค าสัง่ ดงัน้ี  
    1.1.1 ช้ีบ่งและบรรยายลักษณะเชิงคุณภาพโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างใด          
อยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งร่วมกนั  

    1.1.2 บรรยายสมบตัิเชิงปริมาณของวตัถุโดยการกะประมาณได ้ 

    1.1.3 บรรยายการเปล่ียนแปลงของส่ิงที่สงัเกตได ้

 1.2 ค าถามที่น าไปสู่ทักษะการสังเกต 

  ค าถามที่ผูส้อนสามารถใชฝึ้กทกัษะการสงัเกตใหก้บัผูเ้รียน มีดงัน้ี 

   1.2.1 ค าถามที่ใช้ประสาทสัมผสัอย่างใดอย่างหน่ึงหรือประสาทสัมผสัทั้ ง 5 

สงัเกตวตัถุโดยตรง เช่น   
- ดอกไมด้อกน้ีมีกล่ินหรือไม่ อยา่งไร 

- ส่ิงที่ไดจ้ากการสงัเกตตน้ไมมี้อะไรบา้ง 

- ปากกาที่ผูส้อนถืออยูน้ี่มีลกัษณะอยา่งไร 

   1.2.2 ค าถามที่ใหก้ะประมาณขนาดหรือจ านวนของวตัถุส่ิงของต่างๆ เช่น  
- บนตน้ไมมี้นกทั้งหมดก่ีตวั 

- ดินสอแท่งน้ียาวประมาณก่ีเซนติเมตร 

- ขวดน ้ าใบน้ีมีความสูงประมาณเท่าใด 

- อุณหภูมิของน ้าที่อ่านไดจ้ากเทอร์โมมิเตอร์เป็นก่ีองศาเซลเซียส  

   1.2.2 ค าถามที่ใชป้ระสาทสมัผสั สงัเกตลกัษณะของวตัถุที่เปล่ียนแปลงไป เช่น  
- เม่ือน าผา้ไปซบัน ้ า มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร  
- เม่ือใส่น ้ าตาลลงในน ้ า น ้ าตาลมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

- ผูเ้รียนเห็นการเปล่ียนแปลงใดเกิดขึ้นภายในหลอดทดลอง 

- ลกัษณะการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นบนแท่งไมแ้ละแท่งโลหะเป็นอยา่งไร 

 1.3 ตัวอย่างการสอนทักษะการสังเกต 

  ตัวอย่างที่ 1  ผูส้อนน าหนังสือถือไวใ้นมือ แลว้ใช้ค  าถามเพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ
การสงัเกต ดงัน้ี (สามารถน าส่ิงของชนิดอ่ืนๆ เช่น ผลไม ้ขนมปัง มาใชใ้นกิจกรรมน้ีได)้ 
  ผู้สอน   :  น่ีคืออะไร และมีลกัษณะอยา่งไร หรือเราใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5  
บอกลกัษณะของหนงัสืออะไรไดบ้า้ง 
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  ผู้เรียน   : อภิปรายค าตอบร่วมกบัผูส้อน   
  ผู้สอน   : สรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : 1. น่ีคือหนงัสือ เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้   
2. หนงัสือมีปกสีฟ้า และมีจ านวน 1 เล่ม   

    3. หนา้ปกมีผวิล่ืน เวลาเปิดแลว้มีเสียงกรอบแกรบ ไม่มีกล่ิน      
  ขอ้มูลแนวค าตอบดังกล่าวขา้งต้น ได้จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผสัทั้ ง 5         
แต่ไม่ได้ใช้ประสาทสัมผสัทางล้ินชิมรสชาด  เพราะประสาทสัมผสัทางล้ินน้ี มีข้อจ ากัดใน             
การสงัเกตคือ ส่ิงที่สงัเกตจะตอ้งไม่เกิดอนัตรายและตอ้งสะอาด จึงจะสามารถชิมรสชาดได ้(ผูส้อน
สามารถใชอ้าหาร หรือของที่รับประทานได ้เช่น ผกั ผลไม้ มาใช้ในกิจกรรมการสังเกต เพื่อให้
ผูเ้รียนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัครบทุกดา้น) 
  ตัวอย่างที่ 2  ผูส้อนน าขนมปัง 3 ช้ิน ใหผู้เ้รียนสังเกต แลว้ใชค้  าถามเพื่อให้ผูเ้รียนได้
ฝึกทกัษะการสงัเกต ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  1. น่ีคืออะไร และมีลกัษณะอยา่งไร หลงัจากนั้นผูส้อนน าขนมปัง 

จ านวน 1 ช้ิน ใส่ในแกว้น ้ าที่มีน ้ าคร่ึงแกว้ แลว้ถามผูเ้รียนว่า ขนมปังมีลกัษณะอยา่งไรเม่ือใส่ในแกว้
น ้ าที่มีน ้ าคร่ึงแกว้ 

      2. ส่ิงที่เราสงัเกตไดท้ั้งหมดนั้น ลกัษณะใดเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ    
ขอ้มูลเชิงปริมาณ ขอ้มูลที่ไดจ้ากการเปล่ียนแปลง   
       3. ถ้าเพื่อนตอบว่า “ขนมปังมีรสหวานเพราะมีส่วนผสมจาก
น ้ าตาล” ถือวา่เป็นขอ้มูลจากการสงัเกตหรือไม่ 

  ผู้เรียน   : อภิปรายค าตอบร่วมกบัผูส้อน   
  ผู้สอน   : สรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : 1. ส่ิงที่เราสังเกตคือ ขนมปัง สังเกตโดยใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5            
ผลการสังเกต คือ รูปทรงส่ีเหล่ียม กล่ินหอม ผิวขรุขระ และมีจ านวน 3 ช้ิน และเม่ือน าขนมปัง        
ใส่ในแกว้น ้ า ส่ิงที่สงัเกตไดค้ือ ขนมปังละลาย และลดขนาดลง 

      2. ขอ้มูลที่ได้จากการสังเกต แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขอ้มูล     
เชิงคุณภาพ ขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง  

            2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นข้อมูลที่ เ ก่ียวกับลักษณะและ
คุณสมบติัของส่ิงที่สงัเกต เช่น ขนมปังรูปทรงส่ีเหล่ียม ผวิขรุขระ กล่ินหอม นุ่ม รสหวาน 

            2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นข้อมูลที่บอกหรือกะประมาณ
รายละเอียดส่ิงที่สงัเกตเป็นตวัเลข เช่น ขนมปังมี 3 ช้ิน    
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            2.3 ข้อมูลเ ก่ียวกับการเปล่ียนแปลง  เป็นข้อมูลที่ได้จาก          
การสงัเกตการเปล่ียนแปลงส่ิงที่สงัเกต และการปฏิสมัพนัธข์องส่ิงนั้นกบัส่ิงอ่ืน เช่น ขนมปังโดนน ้ า
แลว้ละลายและลดขนาดลง  

       3. “ขนมปังมีรสหวานเพราะมีส่วนผสมจากน ้ าตาล” ไม่ถือว่า 
เป็นการสังเกตเพราะป็นขอ้มูลที่ไม่ไดใ้ชเ้พียงประสาทสัมผสัทั้ง 5 เพียงอยา่งเดียว แต่มีการแสดง 
ความคิดเห็นหรือเพิม่ความรู้เดิมลงไปจึงถือวา่ไม่เป็นการสงัเกต แต่เป็นการลงความเห็นจากขอ้มูล                   
 1.4 กิจกรรมพัฒนาผู้สอน 

  การสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการสังเกต ผูส้อนตอ้งรู้จกัการใชค้  าถามที่น าไปสู่   
การฝึกทกัษะการสงัเกตเป็นอยา่งดี และมีทกัษะในการเลือกใชค้  าถามไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงกิจกรรม
ต่อไปเป็นการฝึกให้ผูส้อนจ าแนกค าถาม โดยท าเคร่ืองหมาย  หน้าค  าถามที่น าไปสู่ทักษะ                     
การสงัเกต และเคร่ืองหมาย    หนา้ค  าถามที่ไม่น าไปสู่ทกัษะการสงัเกต 

               1.4.1 เหตุการณ์เสียงดงัและเปลวไฟบนถนนขา้งหนา้เกิดจากอะไร  

              1.4.2 เพราะเหตุใดไสเ้ทียนจึงเป็นสีด า  
              1.4.3 สบู่มีกล่ินอยา่งไร 

              1.4.4 ลูกบอลมีลกัษณะอยา่งไร 

              1.4.5 ท  าไมขนมปังจุ่มน ้ าจึงละลาย   
              1.4.6 เพราะเหตุใดนกัเรียนจึงมีเลือดก าเดาไหล   
              1.4.7 เสียงดงัจากบนตึกเกิดจากอะไร   
              1.4.8 เม่ือใส่น ้ าแขง็ลงในน ้ ามีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

              1.4.9 อุณหภูมิของน ้ าหวานประมาณเท่าใด 

              1.4.10 เม่ือเทน ้ าตาลในบีกเกอร์ที่มีน ้ า น ้ าตาลมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

  แนวค าตอบ 

           1.4.1 เหตุการณ์เสียงดงัและเปลวไฟบนถนนขา้งหนา้เกิดจากอะไร  

           1.4.2 เพราะเหตุใดไสเ้ทียนจึงเป็นสีด า  
          1.4.3 สบู่มีกล่ินอยา่งไร 

          1.4.4 ลูกบอลมีลกัษณะอยา่งไร 

           1.4.5 ท าไมขนมปังจุ่มน ้ าจึงละลาย   
           1.4.6 เพราะเหตุใดนกัเรียนจึงมีเลือดก าเดาไหล   
           1.4.7 เสียงดงัจากบนตึกเกิดจากอะไร   
          1.4.8 เม่ือใส่น ้ าแขง็ลงในน ้ ามีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
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          1.4.9 อุณหภูมิของน ้ าหวานประมาณเท่าใด 

          1.4.10 เม่ือเทน ้ าตาลในบีกเกอร์ที่มีน ้ า น ้ าตาลมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

   ขอ้ที่ 1.4.3 และ 1.4.4 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการสังเกต เน่ืองจากเป็นค าถาม  
ที่ใชป้ระสาทสมัผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือประสาทสมัผสัทั้ง 5 สงัเกตวตัถุโดยตรง 

   ขอ้ที่ 1.4.8 และ 1.4.10 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการสงัเกต เน่ืองจากเป็นค าถาม
ที่ใชป้ระสาทสมัผสั สงัเกตลกัษณะของวตัถุที่เปล่ียนแปลงไป 

   ข้อที่ 1.4.9 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทักษะการสังเกต เน่ืองจากเป็นค าถามที่ให้                               
กะประมาณขนาด หรือจ านวนของวตัถุส่ิงของต่างๆ 

   ขอ้ที่ 1.4.1, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.6 และ 1.4.7 เป็นค าถามที่ไม่น าไปสู่ทกัษะการสังเกต 
เน่ืองจากเป็นค าถามที่มุ่งเน้นให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลที่ไดจ้ากการสังเกตอยา่งมีเหตุผล 
โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย  
 1.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ตวัอยา่งกิจกรรมพฒันาทกัษะการสังเกตต่อไปน้ี มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสังเกตเชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ และการเปล่ียนแปลงของส่ิงของหรือวตัถุที่ก  าหนดให้ โดยใชป้ระสาทสัมผสัอยา่งใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกัน ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวผูส้อนสามารถใช้เป็นแนวทางในการฝึก
ทกัษะการสงัเกตใหก้บัผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม 

   กิจกรรมที่ 1: การสังเกตเชิงคุณภาพและปริมาณ   
     อุปกรณ์  
     วตัถุรูปทรงกระบอก 1 อนั/กลุ่ม 

     วิธีทดลอง  
     ให้ผู ้เ รียนสังเกตวัตถุ รูปทรงกระบอกที่ก  าหนดให้ ให้ได้ข้อมูลทั้ ง            
เชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ พร้อมทั้งบอกประสาทสัมผสัที่ใช้ ตลอดจนเคร่ืองมือที่ใช้
ประกอบการสงัเกต แลว้เขียนบรรยายส่ิงที่สงัเกตไดล้งในตารางบนัทึกผล  

 

ตารางบันทึกผล 

ประเภทข้อมูล ส่ิงที่สังเกตได้ ประสาทสัมผัส/เคร่ืองมือที่ใช้ 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ   
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ตารางบันทึกผล (ต่อ) 
ประเภทข้อมูล ส่ิงที่สังเกตได้ ประสาทสัมผัส/เคร่ืองมือที่ใช้ 

ข้อมูลเชิงปริมาณ   

  

  

  

 

แนวค าตอบ  

ประเภทข้อมูล ส่ิงที่สังเกตได้ ประสาทสัมผัส/เคร่ืองมือที่ใช้ 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ    1. ไม่มีกล่ิน    1. จมูก 

   2. มีผวิเรียบ    2. ผวิกาย 

   3. เม่ือท าตกจะมีเสียงแหลม    3. หู 

ข้อมูลเชิงปริมาณ    1. มีความสูง ประมาณ 15 ซม.    1. ไมบ้รรทดั 

   2. หนกั ประมาณ 3 กรัม    2. เคร่ืองชัง่ดิจิทลั 

   3. เสน้ผา่ศูนยก์ลาง ประมาณ 4 ซม.    3. ไมบ้รรทดั 

 

   กิจกรรมที่ 2: การสังเกตการเปลี่ยนแปลง   
     อุปกรณ์  
     1. เทียนไข 1 เล่ม/กลุ่ม  
      2. ไฟแช็ค 1 อนั/กลุ่ม  
      3. จานรองเทียน 1 ใบ/กลุ่ม  
     4. ไมบ้รรทดั 1 อนั/กลุ่ม    
     วิธีทดลอง  
      ใหผู้เ้รียนสงัเกตเทียนไขที่ก  าหนดให้ โดยท าการสงัเกต 3 ช่วง คือ ก่อนจุด
เทียนไข ระหวา่งจุดเทียนไข และหลงัจากดบัเทียนไข บนัทึกผลการสงัเกตลงในตารางใหถู้กตอ้ง 
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ตารางบันทึกผล  

กิจกรรม ผลการสังเกต 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง 

ก่อนจุดเทียนไข  

 

 

  

ระหวา่งจุดเทียนไข  

 

 

  

หลงัจากดบัเทียนไข 

 

 

 

 

  

 

    เน่ืองจากกิจกรรม: การสังเกตการเปล่ียนแปลง เป็นกิจกรรมแบบกลุ่ม ดังนั้ น    
ผูส้อนควรค านึงถึงหลักการส าคัญในการแบ่งกลุ่มย่อย ได้แก่ ขนาดของกลุ่มย่อย ควรเหมาะกับ             
การปฏิบติักิจกรรมหรือการทดลองเพื่อคน้หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ ประมาณ 4-5 คน เพื่อเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนได้ร่วมกิจกรรมการทดลอง การใช้อุปกรณ์อย่างทัว่ถึงกัน และลักษณะของสมาชิก
ภายในกลุ่ม ซ่ึงเป็นหน้าที่ส าคัญของผูส้อนที่ต้องตัดสินใจว่า แต่ละกลุ่มควรประกอบด้วยผูเ้รียน
ลกัษณะใดบา้ง เช่น ผูส้อนอาจแบ่งผูเ้รียนตามเพศ คือ มีเพศหญิงและชายคละกนั แบ่งตามความสามารถ
โดยให้มีความสามารถระดบัต่างๆ คละกนัไป แบ่งกลุ่มตามความถนัด แบ่งกลุ่มตามการสุ่ม ตลอดจน
แบ่งกลุ่มตามความสมคัรใจ (วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพมิพพ์นัธ ์เดชะคุปต,์ 2542: 10) 

 

แนวค าตอบ  
กจิกรรม ผลการสังเกต 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง 

ก่อนจุดเทียนไข 1. เทียนไขมีสีเหลือง 

2. เทียนไขมีผวิเรียบ 

 

1. เทียนไขสูง 13 ซม.    
     เส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.5 ซม. 
2. ไส้เทียนท่ียืน่ออกมา 
     ยาวประมาณ 1 ซม. 

1. มีเสียงดงัเมื่อใชเ้ทียน 

    เคาะโต๊ะ 

2. ใชดิ้นสอขูดเทียนแลว้มีรอย 



68 

 

แนวค าตอบ (ต่อ) 
กจิกรรม ผลการสังเกต 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง 

ระหว่างจุดเทียนไข 

 

1. เปลวไฟส่วนบน                   
    มีสีเหลืองอ่อน 

2. ควนัจากเทียนมีสีด า 
 

1. เปลวไฟสูง ประมาณ             
    1 น้ิว 

2. เทียนไขสูง ประมาณ             
    8 ซม.                   

1. มีหยดน ้าตาเทียนไหล 

    ออกมา 
2. เปลวไฟเคล่ือนไหว เม่ือเจอ 

    ลมเป่า 
หลงัจากดบัเทียนไข 1.ไส้เทียนมีรอยสีด า 

    ช่วงบน 

2. จบัน ้ าตาเทียน               
    ไม่รู้สึกร้อน 

1. เทียนไขสูง 4 ซม.                       
    เส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.5 ซม. 
2. เทียนไขมีมวล ประมาณ  
    0.4 กรัม 

1. มีควนัลอยในอากาศ 

2. น ้ าตาเทียนเร่ิมแข็งตวั 

 

 1.6 แบบฝึกทักษะการสังเกต 

  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะการสังเกตต่อไปน้ี ผูส้อนสามารถใช้เป็นแนวทางในการฝึก
ความสามารถเก่ียวกบัทกัษะการสงัเกตของผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม  
   1.6.1 จากข้อมูลการสังเกตที่ก าหนดให้ จงระบุว่าข้อใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ข้อมูลเชิงปริมาณ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 

    1.6.1.1 ไมบ้รรทดัยาวประมาณ 10 น้ิว 

    1.6.1.2 ขนมมีรสหวาน   
    1.6.1.3 ดอกมะลิมีกล่ินหอม 

    1.6.1.4 กระดาษทรายแผน่น้ีหยาบ 

    1.6.1.5 น ้ าเดือดกลายเป็นไอ 

    แนวค าตอบ 

    ข้อที่  1.6.1.1 เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่กะประมาณ
รายละเอียดของส่ิงที่สงัเกตเป็นตวัเลข 

    ขอ้ที่ 1.6.1.2, 1.6.1.3 และ 1.6.1.4 เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ เน่ืองจากเป็นขอ้มูล
เก่ียวกับลักษณะและคุณสมบัติของส่ิงที่สังเกต ที่ยงัไม่ระบุออกมาเป็นตัวเลขแสดงปริมาณ         
พร้อมหน่วยวดัมาตรฐานได ้

    ขอ้ที่ 1.6.1.5 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นขอ้มูลที่ได้
จากการสงัเกตและการปฏิสมัพนัธข์องส่ิงนั้นกบัส่ิงอ่ืน 
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    1.6.2 จงเขียนเคร่ืองหมาย  หน้าข้อที่เป็นการสังเกต และเคร่ืองหมาย    หน้าข้อ
ที่ไม่ใช่การสังเกต 

               1.6.2.1 เทียนไขมีกล่ินฉุน 

               1.6.2.2 กล่องใบน้ีมีปริมาตรเท่าไร   
               1.6.2.3 ดินสอมีความยาวประมาณ 11 เซนติเมตร 

               1.6.2.4 เกลือมีรสเคม็ 

               1.6.2.5 อากาศร้อนอบอา้วอีกไม่นานฝนน่าจะตก 

               1.6.2.6 น ้ าแขง็เบาจึงลอยน ้ าได ้

               1.6.2.7 เทียนไขก าลงัละลาย 

               1.6.2.8 ไสเ้ทียนไหมเ้พราะผลิตจากผา้ฝ้าย 

               1.6.2.9 ไมอ้ดัมีรอยสีขาวของเช้ือราเพราะมีความช้ืน 

               1.6.2.10 ไมอ้ดัมีรอยสีขาวเป็นวงกระจายอยูท่ ัว่ไป 

   แนวค าตอบ  
           1.6.2.1 เทียนไขมีกล่ินฉุน 

            1.6.2.2 กล่องใบน้ีมีปริมาตรเท่าไร   
           1.6.2.3 ดินสอมีความยาวประมาณ 11 เซนติเมตร 

           1.6.2.4 เกลือมีรสเคม็ 

            1.6.2.5 อากาศร้อนอบอา้วอีกไม่นานฝนน่าจะตก 

            1.6.2.6 น ้ าแขง็เบาจึงลอยน ้ าได ้

           1.6.2.7 เทียนไขก าลงัละลาย 

            1.6.2.8 ไสเ้ทียนไหมเ้พราะผลิตจากผา้ฝ้าย 

            1.6.2.9 ไมอ้ดัมีรอยสีขาวของเช้ือราเพราะมีความช้ืน 

           1.6.2.10 ไมอ้ดัมีรอยสีขาวเป็นวงกระจายอยูท่ ัว่ไป 

   ขอ้ที่ 1.6.2.1, 1.6.2.4, 1.6.2.7 และ 1.6.2.10 เป็นการสังเกต เน่ืองจากใชป้ระสาท
สมัผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือประสาทสมัผสัทั้ง 5 สงัเกตวตัถุโดยตรง 

   ขอ้ที่ 1.6.2.3 เป็นการสงัเกต เน่ืองจากใหก้ะประมาณขนาดของวตัถุส่ิงของ 

   ขอ้ที่ 1.6.2.2 ไม่ใช่การสงัเกต เน่ืองจากใหน้ าค่าที่ไดจ้ากการวดัมาคิดค  านวณ 

   ขอ้ที่ 1.6.2.5 ไม่ใช่การสังเกต เน่ืองจากเป็นการคาดคะเนหรือท านายค าตอบ
ล่วงหนา้โดยอาศยัประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ ้ าๆ 
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   ขอ้ที่ 1.6.2.6, 1.6.2.8 และ 1.6.2.9 ไม่ใช่การสงัเกต เน่ืองจากให้แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัขอ้มูลที่ไดจ้ากการสงัเกตอยา่งมีเหตุผลโดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย  
 

2. ทกัษะการวดั 

2.1 แนวคดิเกี่ยวกับการสอนทักษะการวัด 

  การวดั เป็นทักษะที่เก่ียวข้องกับการเลือกใช้เคร่ืองมือในการวดัหาปริมาณของ            
ส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือวดั และอ่านค่าที่ไดจ้ากการวดั 
ออกมาเป็นตวัเลขไดถู้กตอ้งรวดเร็วและใกลเ้คียงกบัความจริง โดยมีหน่วยก ากบัเสมอ เน่ืองจาก
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 มีขอ้จ ากดั เช่ือถือแน่นอนเสมอไปไม่ไดจึ้งตอ้งขยายประสาทสัมผสัดงักล่าว
โดยใช้เคร่ืองมือวดัเพื่อหาข้อมูลจากปรากฎการณ์ต่างๆ ดังนั้ น การสอนทักษะการวดัจึงเป็น          
การฝึกความสามารถในการเลือกเคร่ืองมือวดั บอกเหตุผลในการเลือกเคร่ืองมือวดั อธิบายวิธีวดั 

และใชเ้คร่ืองมือวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คล่องแคล่ว และแม่นย  า ซ่ึงผูส้อนสามารถกระท าไดโ้ดยการใช้
ค  าถามหรือค าสัง่กระตุน้การคิด ซ่ึงค  าถามอาจเป็นค าถามแบบที่มีค  าตอบเดียว เช่น ถา้จะวดัอุณหภูมิ
ของร่างกายควรใช้เคร่ืองมือใด หรือเป็นค าถามที่มีค  าตอบหลายอย่าง เช่น การใชเ้ทอร์โมมิเตอร์
แบบวดัไข ้มีขอ้ปฏิบติัอยา่งไร โดยค าถามหรือค าสั่งดงักล่าวผูส้อนสามารถก าหนดขึ้นไดโ้ดยใชต้วั
บ่งช้ีการเกิดทกัษะการวดัมาเป็นแนวทางในการก าหนดค าถามหรือค าสัง่ ดงัน้ี 

   2.1.1 เลือกเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัส่ิงที่ตอ้งการวดั  

   2.1.2 บอกเหตุผลในการเลือกเคร่ืองมือวดัได ้

    2.1.3 บอกวธีิวดัและวธีิใชเ้คร่ืองมือวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

    2.1.4 วดัปริมาณต่างๆ เช่น ความกวา้ง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร 

น ้ าหนกั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

    2.1.5 ระบุหน่วยของตวัเลขจากการวดัได ้

  นอกจากน้ี ผูส้อนยงัตอ้งเนน้ย  ้าใหผู้เ้รียนทราบวา่ การวดัส่ิงต่างๆ ควรท าการวดั 3 คร้ัง 
แล้วหาค่าเฉล่ีย เพื่อจะได้ค่าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด (ยุพา วีระไวทยะ และปรียา        
นพคุณ, 2544: 91)  

 2.2 ค าถามที่น าไปสู่ทักษะการวัด 

  ค าถามที่ผูส้อนสามารถใชฝึ้กทกัษะการวดัใหก้บัผูเ้รียน มีดงัน้ี 

   2.2.1 ค าถามที่ใหเ้ลือกเคร่ืองมือวดัที่เหมาะสมและถูกตอ้ง เช่น   
- ถา้จะตวงของเหลวควรใชเ้คร่ืองมือใด 

- จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือใดวดัเสน้รอบวงขอบจาน 
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- หากอยากทราบว่าฝร่ังกบัแอปเป้ิล ผลไม้ชนิดใดมีน ้ าหนักมากกว่ากัน 
จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ชนิดใดในการวดั 

- หากต้องการหาน ้ าหนักของก้อนหิน ผูเ้รียนจะเลือกใช้เคร่ืองมือใด
ระหวา่งตาชัง่สปริงและตาชัง่ 2 แขน 

   2.2.2 ค าถามที่อธิบายวธีิวดัวา่วดัอยา่งไรจึงถูกตอ้งและแม่นย  า เช่น    
- ถา้จะหาปริมาตรของกอ้นหินตอ้งท าอยา่งไร 

- เราจะวดัเสน้รอบวงของกระบอกไมไ้ผไ่ดอ้ยา่งไร 

- หากตอ้งการวดัความสูงของเพือ่นจะตอ้งท าอยา่งไร 

- จะใชเ้ทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดาวดัอุณหภูมิของน ้ าไดอ้ยา่งไร    

   2.2.3 ค าถามที่ใหบ้อกเหตุผลในการเลือกเคร่ืองมือวดั เช่น    
- ท าไมจึงตอ้งใชบ้ีกเกอร์แทนกระบอกตวง 

- ท าไมจึงเลือกใชต้ลบัเมตรวดัความยาวของโตะ๊เรียน 

- เหตุใดจึงเลือกใชก้ระบอกตวงในการหาปริมาตรของกอ้นหิน 

- เพราะเหตุใดจึงเลือกใชเ้ทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดาวดัอุณหภูมิของเหลว 

   2.2.4 ค าถามที่ให้ใชเ้คร่ืองมือท าการวดัไดถู้กตอ้ง แม่นย  า ตลอดจนสามารถอ่าน
ขอ้มูลที่ไดอ้ยา่งรวดเร็วและใกลเ้คียงกบัความจริง เช่น    

- เหล็กกอ้นน้ีหนกัเท่าใด  

- ตูเ้ก็บของมีความยาวเท่าไร 

- น ้ าในขวดมีปริมาตรเท่าใด 

- อุณหภูมิของแอลกอฮอลใ์นบีกเกอร์เป็นเท่าไร 

 2.3 ตัวอย่างการสอนทักษะการวัด 

  ตัวอย่างที่ 1  ผูส้อนช้ีมือไปที่หนงัสือ (ที่มีความยาวนอ้ยกว่าไมบ้รรทดั) ที่วางอยูบ่น
โตะ๊เรียน (สามารถใชส่ิ้งของชนิดอ่ืนๆ เช่น โตะ๊ ดินสอ กล่อง ขวดน ้ า) แลว้ใชค้  าถามเพื่อใหผู้เ้รียน
ไดฝึ้กทกัษะการวดั ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  1. ผูเ้รียนสามารถวดัความยาวหนงัสือเล่มน้ีไดด้ว้ยเคร่ืองมือใด  
       2. ท าไมจึงเลือกใชเ้คร่ืองมือดงักล่าววดัความยาวของหนงัสือ 

      3. ผูเ้รียนจะมีวธีิการวดัความยาวของหนงัสือเล่มน้ีไดอ้ยา่งไร  

  ผู้เรียน   : อภิปรายค าตอบร่วมกบัผูส้อน   
  ผู้สอน   : สรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : 1. ไมบ้รรทดั 
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      2. เพราะไมบ้รรทดัยาวกวา่หนงัสือจึงไม่ตอ้งต่อความยาวหลายคร้ัง 
ซ่ึงอาจท าใหค้่าที่ไดจ้ากการวดัคลาดเคล่ือนได ้

      3. น าไม้บรรทดัทาบไปตามความยาวของหนังสือ ให้ด้านล่าง
ของหนังสืออยูซ่้ายสุดของไมบ้รรทดั ตรงกบัเส้นยาวที่มีเลข 0 แลว้ดูว่าด้านบนของหนังสือจรด   
เส้นบอกน้ิวบนไม้บรรทดัที่หมายเลขใด (ไม้บรรทดัแบบน้ิวจะมี 12 เส้นยาว คือ เส้นที่มีตวัเลข     
ตรงปลาย) ถา้ดา้นบนของหนงัสือจรดเสน้ยาวที่มีเลข 6 ก็แสดงวา่หนงัสือเล่มน้ียาว 6 น้ิว เป็นตน้ 

  ตัวอย่างที่ 2  ผูส้อนสอนการอ่านค่าจากเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัความยาว ความกวา้ง 
และความสูง เช่น ไมบ้รรทดั ตลบัเมตร และสาธิตการใช้เคร่ืองมือในการวดัดงักล่าววดัความยาว 
ความกวา้ง และความสูงของส่ิงต่างๆ ในชั้นเรียน แลว้ใชค้  าสัง่เพือ่ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการวดั ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  ให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม วางแผนการเลือกใช้เคร่ืองมือวดัความยาว                   
ที่ก  าหนดให้ เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร ตลับเมตร วดัความยาวของส่ิงต่างๆ ในห้องเรียน เช่น                  
วดัความยาวของดินสอ วดัความยาวของกระดานไวทบ์อร์ด วดัความสูงของโตะ๊เรียน พร้อมทั้งระบุ
เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือวดั 

  ผู้เรียน   : อภิปรายค าตอบร่วมกบัผูส้อน  
  ผู้สอน   : สรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : 1. ถ้าต้องการวดัความยาวของดินสอ ควรเลือกใช้ไม้บรรทัด
เพราะไมบ้รรทดัยาวกวา่ดินสอ จึงไม่ตอ้งต่อความยาวหลายคร้ัง 

      2. ถา้ตอ้งการวดัความยาวของกระดานไวทบ์อร์ด ควรเลือกใช้                     
ตลบัเมตร เพราะตลบัเมตรมีขนาดยาวกวา่ขนาดกระดานไวทบ์อร์ด จึงไม่ตอ้งต่อความยาวหลายคร้ัง 
สามารถใช้ไดส้ะดวก คือ ใช้ตะขอของตลบัเมตรเก่ียวที่ขอบกระดานไวทบ์อร์ดดา้นหน่ึงแล้วดึง    
สายวดัออกมาจากตลบัทาบไปตามความยาวจนถึงขอบอีกดา้นหน่ึง ก็สามารถอ่านค่าไดท้นัที ท  าให้
ค่าที่ได้จากการวดัเกิดความคลาดเคล่ือนต ่า หากใช้ไม้บรรทดัหรือไม้เมตรจะตอ้งต่อความยาว    
หลายคร้ัง ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการวดัสูงกวา่ 
  ตัวอย่างที่ 3  ผูส้อนแบ่งกลุ่มผูเ้รียน แต่ละกลุ่มจะไดต้ะกร้ากลุ่มละ 1 ใบ ซ่ึงภายใน      
มีส่ิงของและเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดั 11 อยา่ง ไดแ้ก่ ตลบัเมตร ไมบ้รรทดั หลอดฉีดยา กระบอกตวง 
เทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา เทอร์โมมิเตอร์แบบวดัไข ้เคร่ืองชั่งสปริง บีกเกอร์ เคร่ืองชัง่ 2 แขน  
กล่องสบู่ และกอ้นหิน นอกจากน้ี แต่ละกลุ่มยงัมีบตัรกิจกรรมพร้อมกระดาษบนัทึกผล กลุ่มละ        
1 แผ่น ให้แต่ละกลุ่มท าตามบตัรกิจกรรมและบนัทึกผลการวดัลงในกระดาษบนัทึกผล ให้เวลาใน
การท ากิจกรรมประมาณ 30 นาที แลว้น าเสนอผลการวดัหน้าชั้นเรียน (ดดัแปลงจาก วรรณทิพา 
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รอดแรงคา้ และพิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต,์ 2542: 44) โดยผูส้อนอาจใชค้  าถามเพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ
การวดั ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  1. เหตุใดจึงเลือกไมบ้รรทดัวดัความหนาของกล่องยาสีฟัน 

      2. เหตุใดจึงเลือกใชก้ระบอกตวงในการหาปริมาตรของกอ้นหิน 

      3. การหาปริมาตรของกอ้นหินท าไดอ้ยา่งไร 

      4. หากตอ้งการหามวลของกอ้นหินตอ้งใชเ้คร่ืองมือใด 

      5. เหตุใดจึงเลือกเทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดาวดัอุณหภูมิของน ้ า 
      6. การวดัอุณภูมิของน ้ าในบีกเกอร์ท าไดอ้ยา่งไร 

  ผู้เรียน   : อภิปรายค าตอบร่วมกบัผูส้อน  
  ผู้สอน   : สรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : 1. เพราะไมบ้รรทดัยาวกว่าความหนาของกล่องยาสีฟันไม่มากนัก 
เวลาวดัสามารถวดัไดส้ะดวก คือ น าไมบ้รรทดัทาบไปบนส่วนหนาของกล่องยาสีฟัน แลว้อ่านค่าที่
วดัได ้

      2. เพราะกอ้นหินมีขนาดเล็ก ไม่ละลายน ้ า รูปร่างไม่แน่นอน และ
ไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต จึงไม่สามารถวดัความกวา้ง ความยาว และความหนา แลว้น าผลจากการวดั
มาค  านวณหาปริมาตรได ้   
      3. เน่ืองจากก้อนหินมีขนาดเล็กกว่ากระบอกตวง ไม่ละลายน ้ า 
รูปร่างไม่แน่นอน และไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต การหาปริมาตรจึงใชก้ารแทนที่น ้ า โดยดูจากระดบั
น ้ าที่เพิม่ขึ้นในกระบอกตวงหลงัจากใส่กอ้นหินลงไปแลว้  
      4. ถา้ตอ้งการหามวลของกอ้นหิน ควรเลือกใชเ้คร่ืองชั่ง 2 แขน 
เพราะเป็นเคร่ืองมือที่ใชห้ามวลของวตัถุ ส่วนเคร่ืองชัง่สปริงจะเป็นเคร่ืองมือที่ใชห้าน ้ าหนักของ
วตัถุ 

      5. เพราะเทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ว ัด
อุณหภูมิของเหลวหรืออากาศ ส่วนเทอร์โมมิเตอร์แบบวดัไขใ้ชว้ดัอุณหภูมิของร่างกาย  
      6. การวดัอุณภูมิของน ้ าในบีกเกอร์ท าได ้ดงัน้ี 

          6.1 จุ่มกระเปาะของเทอร์โมมิเตอร์ลงในน ้ า 
       6.2 กา้นเทอร์โมมิเตอร์ตั้งตรง  
        6.3 เม่ือระดับของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์ไม่เปล่ียนแปลง                      

จึงอ่านค่าอุณหภูมิตรงขีดที่ตรงกบัระดบัของของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์ 
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         6.4 การอ่านค่าอุณหภูมิ สายตาตอ้งอยู่ในระดับเดียวกันกับ
ระดบัของของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์ และอ่านค่าขณะที่เทอร์โมมิเตอร์ยงัคงจุ่มอยูใ่นน ้ า 

 2.4 กิจกรรมพัฒนาผู้สอน  
  การสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการวดั ผูส้อนตอ้งรู้จกัการใชค้  าถามที่น าไปสู่การฝึก
ทกัษะการวดัเป็นอย่างดี และเลือกใช้ค  าถามได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงกิจกรรมต่อไปเป็นการฝึก           
ใหผู้ส้อนตั้งค  าถามและจ าแนกค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการวดั ดงัน้ี  
   2.4.1 ก าหนดให้ “ครูท่านหน่ึงจะสอนให้นักเรียนมีทักษะการวัด จากการหา
ปริมาตรของน ้าในแก้ว” จากข้อความดังกล่าว ผู้สอนจะต้ังค าถามที่น าไปสู่ทักษะการวัดให้สอดคล้อง 
กับตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการวัดได้อย่างไร  
             2.4.1.1 เลือกเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัส่ิงที่ตอ้งการวดั  

                ค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการวดั ไดแ้ก่            

            2.4.1.2 บอกเหตุผลในการเลือกเคร่ืองมือวดัได ้

       ค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการวดั ไดแ้ก่      

            2.4.1.3 บอกวธีิวดัและวธีิใชเ้คร่ืองมือวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

      ค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการวดั ไดแ้ก่      

            2.4.1.4 วดัปริมาณต่างๆ เช่น ความกวา้ง ปริมาตร น ้ าหนกั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

       ค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการวดั ไดแ้ก่      

            2.4.1.5 ระบุหน่วยของตวัเลขจากการวดัได ้

       ค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการวดั ไดแ้ก่      

  แนวค าตอบ  

          2.4.1.1 นกัเรียนจะใชเ้คร่ืองมือใด หาปริมาตรของน ้ าในแกว้น้ี  

          2.4.1.2 เพราะเหตุใดจึงเลือกใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวหาปริมาตรของน ้ าในแกว้  
          2.4.1.3 นกัเรียนสามารถหาปริมาตรของน ้ าในแกว้ไดอ้ยา่งไร 

          2.4.1.4 น ้ าในแกว้มีปริมาตรเท่าใด 

          2.4.1.5 หน่วยของปริมาตรที่วดัไดโ้ดยระบบเอสไอคือหน่วยใด 
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   2.4.2 ให้อ่านค าถามในตาราง แล้วท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่เห็นว่าถูกต้อง 

ตัวอย่างค าถาม 

ลักษณะค าถาม 

น าไปสู่            
ทักษะการวัด 

ไม่น าไปสู่
ทักษะการวัด 

1. ถา้จะวดัความยาวของสนามฟุตบอลควรใชเ้คร่ืองมือใด   

2. เทียนไขมีลกัษณะอยา่งไร   

3. ถา้ตอ้งการทราบน ้ าหนกัของแตงโม จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือใด 

    ในการวดั 

  

4. กระดาษที่ผูเ้รียนไดรั้บแจกมีสีอะไร    

5. ดินสอมีความยาวเท่าใด    

6. เม่ือตม้น ้ าในบีกเกอร์ แลว้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง     

7. ก าหนดเคร่ืองมือวดัมา 3 ชนิด จงเลือกใชเ้คร่ืองมือ                 
    เพือ่วดัน ้ าหนกัของโลหะกอ้นน้ี 

  

8. เม่ือใชมื้อขย  ากระดาษแลว้รู้สึกอยา่งไร   

9. เม่ือใชแ้ท่งเหล็กเคาะแกว้จะมีเสียงเป็นอยา่งไร    

10. จงบอกวธีิวดัเสน้รอบวงของขวดใบน้ี   

 

แนวค าตอบ 

ตัวอย่างค าถาม 

ลักษณะค าถาม 

เหตุผล น าไปสู่            
ทกัษะการวดั 

ไม่น าไปสู่     
ทกัษะการวดั 

1. ถา้จะวดัความยาวของสนามฟุตบอล 

    ควรใชเ้คร่ืองมือใด 

  เป็นค าถามที่ใหเ้ลือก
เคร่ืองมือวดัที่
เหมาะสมและถูกตอ้ง 

2. เทียนไขมีลกัษณะอยา่งไร   เป็นค าถามที่น าไป                    
สู่ทกัษะการสงัเกต 
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แนวค าตอบ (ต่อ) 

ตวัอย่างค าถาม 

ลกัษณะค าถาม 

เหตุผล น าไปสู่            
ทกัษะการวดั 

ไม่น าไปสู่     
ทกัษะการวดั 

3. ถา้ตอ้งการทราบน ้ าหนกัของแตงโม  
    จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือใดในการวดั 

  เป็นค าถามที่ใหเ้ลือก
เคร่ืองมือวดัที่
เหมาะสมและถูกตอ้ง 

4. กระดาษที่ผูเ้รียนไดรั้บแจกมีสีอะไร    เป็นค าถามที่น าไป                    
สู่ทกัษะการสงัเกต 

5. ดินสอมีความยาวเท่าใด    เป็นค าถามที่ใหใ้ช้
เคร่ืองมือท าการวดัได้
ถูกตอ้ง แม่นย  า 
ตลอดจนสามารถ 
อ่านขอ้มูลทีไ่ดอ้ยา่ง
รวดเร็วและใกลเ้คียง
กบัความจริง 

6. เม่ือตม้น ้ าในบีกเกอร์ แลว้มี  
    การเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง   

  เป็นค าถามที่น าไป                    
สู่ทกัษะการสงัเกต 

7. ก าหนดเคร่ืองมือวดัมา 3 ชนิด  
    จงเลือกใชเ้คร่ืองมือเพือ่วดัน ้ าหนกั 

    ของโลหะกอ้นน้ี 

  เป็นค าถามที่ใหเ้ลือก
เคร่ืองมือวดัที่
เหมาะสมและถูกตอ้ง 

8. เม่ือใชมื้อขย  ากระดาษแลว้รู้สึกอยา่งไร   เป็นค าถามที่น าไป                    
สู่ทกัษะการสงัเกต 

9. เม่ือใชแ้ท่งเหล็กเคาะแกว้จะมีเสียง                    
    เป็นอยา่งไร  

  เป็นค าถามที่น าไป                    
สู่ทกัษะการสงัเกต 

10. จงบอกวธีิวดัเสน้รอบวงของขวดใบน้ี   เป็นค าถามทีอ่ธิบาย                   
วธีิวดัวา่วดัอยา่งไร    
จึงถูกตอ้งและแม่นย  า 
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 2.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ตวัอย่างกิจกรรมพฒันาทกัษะการวดัต่อไปน้ี มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนวดัปริมาตรของวตัถุ 
แสดงวธีิหาปริมาตรของวตัถุ และเลือกใชห้น่วยที่เหมาะสม ในการวดัวตัถุที่ก  าหนดให ้ซ่ึงกิจกรรม
ดงักล่าวผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการฝึกทกัษะการวดัใหก้บัผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม 

    กิจกรรมที่ 1: การวัดปริมาตรของวัตถุ 
     อุปกรณ์ 

     1. ขวดน ้ าด่ืมขนาดเล็ก 1 ใบ 

     2. กอ้นหินขนาดเล็ก 3 กอ้น 

      3. แท่งเหล็ก ขนาด 2 เซนติเมตร × 5 เซนติเมตร × 10 เซนติเมตร 

      4. กระบอกตวง ขนาด 250 มิลลิลิตร 1 ใบ 

     วิธีทดลอง  
     ให้ผูเ้รียนหาปริมาตรของขวดน ้ าด่ืมว่ามีความจุเท่าใด ก้อนหิน 3 ก้อน        
มีปริมาตรเท่าใด และแท่งไมมี้ขนาด (ปริมาตร) เท่าใด โดยบนัทึกผลที่ไดจ้ากการหาปริมาตร ลงใน
ตารางพร้อมบอกหน่วยในการวดัและวธีิการวดั 

 

ตารางบันทึกผล 

วัตถุ ปริมาตร   วิธีหาปริมาตร 

กอ้นหิน 3 กอ้น 

 

 

 

 

 

แท่งเหล็ก 

 

 

 

 

 

 

ขวดน ้ าด่ืม 

 

 

 

 

 

 

 (ที่มา: ดดัแปลงจาก วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540: 30) 
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แนวค าตอบ  
วัตถุ ปริมาตร   วิธีหาปริมาตร 

กอ้นหิน 3 กอ้น 

 

ขึ้ นอยู่กับขนาดก้อน
หินแต่ละกอ้น 

เทน ้ าลงในกระบอกตวง จดปริมาตรก่อนใส่กอ้นหิน 

แลว้ใส่กอ้นหินทั้ง 3 กอ้นลงไปในกระบอกตวงที่มี
น ้ าอยู่ อ่านปริมาตรของน ้ าที่ เพิ่มขึ้ นหลังจากใส่          
ก้อนหินทั้ ง  3  ก้อน แล้วหาความแตกต่างของ
ปริมาตรของน ้ าก่อนและหลงัใส่กอ้นหิน 

แท่งเหล็ก 

 

ปริมาตร 100  

ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  

ท าได้โดยหาผลคูณของความยาว  ความกว้าง                   
และความสูงของแท่งเหล็ก 

ขวดน ้ าด่ืม 
 

ขึ้ นอยู่กับขนาดขวด     
ที่ใช ้

เทน ้ าลงในขวดให้เต็ม แล้ววัดปริมาตรของน ้ า                             
โดยการเทน ้ าจากขวดใส่กระบอกตวง  

 

   กิจกรรมที่ 2: หน่วยพื้นฐานที่ใช้ในการวัด 

     จงบอกหน่วยในการวัดส่ิงต่อไปนี้ 
     ส่ิงที่ตอ้งการวดั          หน่วยในการวดั 

     1. ก าลงัไฟฟ้า       

     2. พื้นที่หอ้งนอน      

     3. ความเร็วของรถยนต ์      

     4. ความตา้นทานไฟฟ้าของโลหะ     

     5. ความต่างศกัยข์องไฟฟ้า     

     6. ปริมาตรของน ้ า       
     7. ความหนาแน่นของลูกเหล็ก     

    แนวค าตอบ 

     1. ก าลงัไฟฟ้า   วตัต ์

     2. พื้นที่หอ้งนอน  ตารางเมตร 

     3. ความเร็วของรถยนต ์  เมตรต่อวนิาที 
     4. ความตา้นทานไฟฟ้า   โอห์ม 

     5. ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า  โวลต ์

     6. ปริมาตรของน ้ า  ลูกบาศกเ์มตร 

     7. ความหนาแน่นของลูกเหล็ก กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 



79 

 

 2.6 แบบฝึกทักษะการวัด 

  ตัวอย่างแบบฝึกทักษะการวดัต่อไปน้ี ผูส้อนสามารถใช้เป็นแนวทางในการฝึก
ความสามารถเก่ียวกบัทกัษะการวดัของผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม  
   2.6.1 จงเติมค าตอบลงในตารางต่อไปนี้ 

ถ้าผู้เรียนต้องการวัด เคร่ืองมือที่ใช้วดั หน่วยในการวดั 

1. ของเหลวที่มีปริมาตรมาก (สีในกระป๋องสี หรือถงั)   

2. ของเหลวที่มีปริมาตรนอ้ย (ยาในขวดยา)   

3. ของแขง็ที่มีปริมาตรมาก หรือปริมาตรของที่วา่ง                
    ที่ใหญ่มาก (ปริมาตรของหอ้ง) 

  

4. ของแขง็ที่มีปริมาตรนอ้ย หรือปริมาตรของที่วา่ง 

    ขนาดเล็ก (ปริมาตรของกอ้นหินขนาดเล็ก) 
  

 (ที่มา: ดดัแปลงจาก วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540: 30) 
 

แนวค าตอบ 

ถ้าผู้เรียนต้องการวัด เคร่ืองมือที่ใช้วดั หน่วยในการวดั 

1. ของเหลวที่มีปริมาตรมาก (สีในกระป๋องสี  
    หรือถงั) 

กระบอกตวง ลิตร (l) 

2. ของเหลวที่มีปริมาตรนอ้ย (ยาในขวดยา) กระบอกตวง, บีกเกอร์ มิลลิลิตร (ml) 
3. ของแขง็ที่มีปริมาตรมาก หรือปริมาตร 

    ของที่วา่งที่ใหญ่มาก (ปริมาตรของหอ้ง) 
ไมเ้มตร, ตลบัเมตร (วดัความ-

ยาว ความกวา้ง และความสูง 
แลว้หาผลคูณระหว่างความ-

ยาว ความกวา้ง และความสูง) 

ลูกบาศกเ์มตร 
(m3) 

4. ของแขง็ที่มีปริมาตรนอ้ย หรือปริมาตร 

    ของที่วา่งขนาดเล็ก (ปริมาตรของกอ้นหิน 

    ขนาดเล็ก) 

1. กระบอกตวง, บีกเกอร์                   
    (วดัปริมาตรของน ้ าที่ถูก 

    วตัถุแทนที่) 
2. ไมบ้รรทดั (วดัความยาว  
    ความกวา้ง และความสูง  
    แลว้หาผลคูณระหวา่ง 

    ความยาวความกวา้ง                  
    ความสูง) 

ลูกบาศก์
เซนตเิมตร (cm3) 
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   2.6.2 จงเติมค าตอบลงในช่องว่าง 

       2.6.2.1 

              

 

 

 

 

       2.6.2.2 

             

 

 

 

 

            2.6.2.3 จากขอ้ 2.6.2.1 เพราะเหตุใดการวดัความยาว AB จึงตอ้งวดั 3 คร้ัง 
แลว้น ามาหาค่าเฉล่ีย 

 

   แนวค าตอบ 

        2.6.2.1 ความยาว AB วดัคร้ังที่ 1 = 5.1 เซนติเมตร 

                ความยาว AB วดัคร้ังที่ 2 = 5.1 เซนติเมตร 

               ความยาว AB วดัคร้ังที่ 3 = 5.1 เซนติเมตร 

               ค่าเฉล่ียความยาว AB = 5.1 เซนติเมตร  เคร่ืองมือที่ใชว้ดั คือ ไมบ้รรทดั   
        2.6.2.2 ความกวา้ง 2.0 เซนติเมตร 

               ความยาว 4.1 เซนติเมตร 

               เคร่ืองมือที่ใชว้ดั คือ ไมบ้รรทดั   
        2.6.2.3 เพื่อให้ได้ค่าการวดัที่ใกล้เคียงที่สุด จึงตอ้งวดั 3 คร้ัง แล้วน าค่าที่ได้     
มาหาค่าเฉล่ีย  
 

 

 

 

A 

B 

ความยาว AB วดัคร้ังที่ 1        เซนติเมตร
ความยาว AB วดัคร้ังที่ 2        เซนติเมตร
ความยาว AB วดัคร้ังที่ 3        เซนติเมตร
ค่าเฉล่ียความยาว AB             เซนติเมตร
เคร่ืองมือที่ใชว้ดั คือ              
 

รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ABCD   
ความกวา้ง          เซนติเมตร 

ความยาว            เซนติเมตร 

เคร่ืองมือที่ใชว้ดั คือ              

A   B 

  C D 
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   2.6.3 จงระบุเคร่ืองมือวัดที่เหมาะสมในหน่วยวัดต่างๆ 

หน่วยวัด เคร่ืองมือวัด 

1. อุณหภูมิน ้ าแขง็ในกระติก  

2. ปริมาตรน ้ าในขวด  

3. ความลึกของตูป้ลา  

4. ความยาวของโตะ๊เรียน  

5. ความสูงของตน้กุหลาบ  

6. ปริมาตรเกลือในขวด  

7. อุณหภูมิร่างกายมนุษย ์  

 

แนวค าตอบ 

หน่วยวัด เคร่ืองมือวัด 

1. อุณหภูมิน ้ าแขง็ในกระติก เทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา 
2. ปริมาตรน ้ าในขวด กระบอกตวง, หลอดฉีดยา 
3. ความลึกของตูป้ลา ตลบัเมตร, ไมเ้มตร 

4. ความยาวของโตะ๊เรียน ตลบัเมตร 

5. ความสูงของตน้กุหลาบ ไมบ้รรทดั, ไมเ้มตร 

6. ปริมาตรเกลือในขวด กระบอกตวง 

7. อุณหภูมิร่างกายมนุษย ์ เทอร์โมมิเตอร์แบบวดัไข ้

 

3. ทกัษะการจ าแนกประเภท 

3.1 แนวคดิเกี่ยวกับการสอนทักษะการจ าแนกประเภท 

  การจ าแนกประเภท เป็นทักษะที่เก่ียวข้องกับการแบ่งพวก หรือเรียงล าดับวตัถุ         
หรือเหตุการณ์ออกเป็นหมวดหมู่ โดยใชเ้กณฑ์ในการจดัจ าแนก ซ่ึงเกณฑ์ดังกล่าวอาจใช้ความ
เหมือน ความแตกต่าง หรือความสมัพนัธอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้แลว้จดัส่ิงที่มีคุณสมบติับางประการ
ร่วมกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้ น การสอนให้ผูเ้รียนมีทักษะการจ าแนกประเภทจึงตอ้งฝึก
ความสามารถในการเรียงล าดับ หรือแบ่งพวกส่ิงต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ และบอกเกณฑ์ที่ผูอ่ื้นใช้                    
ในการเรียงล าดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การฝึกความสามารถดงักล่าวผูส้อนสามารถ
กระท าได้โดยใช้ค  าถามหรือค าสั่งกระตุ้นการคิดเพื่อเป็นแนวทางให้ผู ้เ รียนใช้หาค าตอบ                   
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โดยค าถามหรือค าสั่งดงักล่าวผูส้อนสามารถก าหนดขึ้นได ้โดยใชต้วับ่งช้ีการเกิดทกัษะการจ าแนก
ประเภทมาเป็นแนวทางในการก าหนดค าถามหรือค าสัง่ ดงัน้ี 

    3.1.1 เรียงล าดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่างๆ จากเกณฑท์ี่ผูอ่ื้นก าหนดใหไ้ด ้ 

    3.1.2 เรียงล าดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่างๆ โดยใชเ้กณฑข์องตนเองได ้ 

    3.1.3 บอกเกณฑท์ี่ผูอ่ื้นใชเ้รียงล าดบัหรือแบ่งพวกได ้

 3.2 ค าถามหรือค าส่ังที่น าไปสู่ทักษะการจ าแนกประเภท 

  ตวัอย่างค  าถามหรือค าสั่งที่ผูส้อนสามารถใช้ฝึกทกัษะการจ าแนกประเภทให้กับ
ผูเ้รียน มีดงัน้ี 

   3.2.1 ค าถามที่ใหแ้บ่งพวกหรือเรียงล าดบัส่ิงของโดยใชเ้กณฑท์ี่ก  าหนดให ้เช่น  
- ผูเ้รียนจะแบ่งสตัวน้ี์ตามจ านวนขาไดอ้ยา่งไร 

- ถา้ใชสี้เป็นเกณฑ ์จะแบ่งลูกบอลพลาสติกไดก่ี้พวก อะไรบา้ง 

- ผูเ้รียนจะแบ่งพชืต่อไปน้ีโดยใชล้กัษณะของเสน้ใบเป็นเกณฑไ์ดอ้ยา่งไร  
   3.2.2 ค าถามหรือค าสั่งที่ให้แบ่งพวกหรือเรียงล าดับส่ิงของโดยใช้เกณฑ์ของ
ตนเอง เช่น  

- ผูเ้รียนเรียงล าดบัวสัดุอุปกรณ์เหล่าน้ีโดยใชอ้ะไรเป็นเกณฑ ์

- ก าหนดสตัวม์าให ้12 ชนิด จงจดัประเภทตามเกณฑท์ี่ผูเ้รียนก าหนดเอง 

- ถ้าไม่ใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ ผู ้เ รียนจะแบ่งสัตว์เป็นพวกๆ                           
ไดอ้ยา่งไรอีก 

   3.2.3 ค าถามที่ใหบ้อกเกณฑใ์นการแบ่งพวกหรือเรียงล าดบัส่ิงของที่จดัไว ้เช่น  
- ผูเ้รียนคิดว่า นักเคมีใช้เกณฑ์อะไรในการจ าแนกสารออกเป็นสารเน้ือ

เดียวกบัสารเน้ือผสม 

- ผูส้อนใชเ้กณฑใ์ด ในการคดัเลือกวติามิน A D E K มาไวใ้นกลุ่มเดียวกนั 

- ผูเ้รียนคิดว่านักธรณีวิทยาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งหินออกเป็น
ประเภทต่างๆ  

 3.3 ตัวอย่างการสอนทักษะการจ าแนกประเภท 

  ตัวอย่างที่ 1  สมมติวา่ ผูส้อนก าลงัสอนผูเ้รียนโดยท ากิจกรรม ดงัน้ี 

        ผูส้อนแจกผลไม ้5 ชนิด ไดแ้ก่ มะม่วง พุทรา มงัคุด ฝร่ัง และส้ม ชนิดละ 

1 ผล ใหผู้เ้รียนทุกกลุ่ม แลว้ใชค้  าถามเพือ่ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการจ าแนกประเภท ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  1. ผูเ้รียนจะแบ่งผลไมน้ี้ตามจ านวนเมล็ดไดอ้ยา่งไร 
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      2. ถ้าผูเ้รียนไม่แบ่งผลไม้น้ีตามจ านวนเมล็ด จะแบ่งผลไม้น้ี                    
เป็นพวกๆ ไดอ้ยา่งไรอีก  

      3. ผูเ้รียนเรียงล าดบัผลไมน้ี้โดยใชอ้ะไรเป็นเกณฑ ์ 

  ผู้เรียน   : อภิปรายค าตอบร่วมกบัผูส้อน  
  ผู้สอน   : สรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : 1. ผลไม้ที่ผูส้อนแจกให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม แบ่งได้เป็น 2 พวก      
คือ พวกแรก 1 ผลมี 1 เมล็ด ได้แก่  มะม่วง และพุทรา และพวกที่สอง 1 ผลมีหลายเมล็ด ได้แก่ 
มงัคุด ฝร่ัง และสม้                     

      2. แบ่งเป็นพวกที่รับประทานไดท้ั้งเปลือก ไดแ้ก่ มะม่วง พุทรา
ฝร่ัง และพวกที่ตอ้งปลอกเปลือกก่อนรับประทาน ไดแ้ก่ มงัคุด และสม้  
    3. ใช้ขนาดเป็นเกณฑ ์โดยเรียงล าดับจากขนาดเล็กไปหาขนาด
ใหญ่ คือ พทุรา มงัคุด สม้ ฝร่ัง มะม่วง (ขึ้นอยูก่บัขนาดของผลไมท้ี่ผูเ้รียนไดรั้บแจก)    
  ตัวอย่างที่ 2  ผูส้อนน าภาพสตัว ์2 กลุ่ม ฉายบนเคร่ืองฉายวีดิทศัน์ แลว้ใชค้  าถามเพื่อให้ 
ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการจ าแนกประเภท ดงัน้ี  
 

      
 

ภาพที่ 2-1  ภาพสตัวท์ี่ผูส้อนฉายบนเคร่ืองฉายวีดิทศัน์ 
(ที่มา: http://pt-br.mamiferos.wikia.com และ https://th.wikipedia.org) 

 

  ผู้สอน   :  จากภาพ ผูเ้รียนคิดวา่นักสัตววิทยาใชเ้กณฑอ์ะไร ในการแบ่งสตัว ์
ออกเป็น 2 กลุ่ม หรือ จากภาพ ผูส้อนใชเ้กณฑอ์ะไรในการแบ่งประเภทของสตัว ์

  ผู้เรียน   : อภิปรายค าตอบร่วมกบัผูส้อน   
  ผู้สอน   : สรุปแนวค าตอบ 
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  แนวค าตอบ  : นักสัตววิทยาหรือผู ้สอน ใช้ปีกเป็นเกณฑ์ในการแบ่งสัตว์
ออกเป็น 2 กลุ่มโดยกลุ่มที่ 1 ไม่ใช่สัตว์ปีก กลุ่มที่ 2 เป็นสัตว์ปีก หรือใช้ลักษณะการเล้ียงลูก         
เป็นเกณฑ ์โดยสัตวก์ลุ่มที่ 1 เป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้ านม ส่วนสัตวก์ลุ่มที่ 2 ไม่ใช่สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ย
น ้ านม 

 3.4 กิจกรรมพัฒนาผู้สอน  
  การสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการจ าแนกประเภท ผูส้อนตอ้งรู้จกัการใช้ค  าถาม                   
ที่น าไปสู่การฝึกทักษะการจ าแนกประเภทเป็นอย่างดี และเลือกใช้ค  าถามได้อย่างเหมาะสม                         
ซ่ึงกิจกรรมต่อไปเป็นการฝึกให้ผูส้อนก าหนดค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการจ าแนกประเภท จ าแนก
ค าถาม และจบัคู่ค  าถามกบัตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะการจ าแนกประเภท ดงัน้ี  
   3.4.1 จากตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการจ าแนกประเภท ผู้สอนจะต้ังค าถามที่น าไปสู่
ทักษะการจ าแนกประเภทให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีดังกล่าวได้อย่างไร  
             3.4.1.1 เรียงล าดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่างๆ จากเกณฑท์ี่ผูอ่ื้นก าหนดใหไ้ด ้ 

            3.4.1.2 เรียงล าดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่างๆ โดยใชเ้กณฑข์องตนเองได ้ 

            3.4.1.3 บอกเกณฑท์ี่ผูอ่ื้นใชเ้รียงล าดบัหรือแบ่งพวกได ้

   แนวค าตอบ 

            3.4.1.1 ผูเ้รียนจะแบ่งพืชต่อไปน้ีโดยใช้ลักษณะของเส้นใบเป็นเกณฑ์         
ไดอ้ยา่งไร  

            3.4.1.2 ถ้าไม่แบ่งตามลักษณะการใช้งาน  จะแบ่งส่ิงของภายในบ้านเป็น
พวกๆ ไดอ้ยา่งไรอีก 

            3.4.1.3 จากภาพผูเ้รียนคิดวา่หนูนิดใชเ้กณฑอ์ะไรในการเรียงล าดบัดอกไม ้

 

   3.4.2 ให้อ่านค าถามในตาราง แล้วท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่เห็นว่าถูกต้อง 

ตัวอย่างค าถาม 

ลักษณะค าถาม 

น าไปสู่            
ทกัษะการจ าแนก

ประเภท 

ไม่น าไปสู่                      
ทกัษะการจ าแนก

ประเภท 

1. เรามีวธีิหาปริมาตรกอ้นหินอยา่งไร   

2. หอ้งเรียนน้ีใชอ้ะไรเป็นเกณฑใ์นการจดัเรียงล าดบัการนัง่   

3. ท่านสามารถใชเ้กณฑอ์ะไรบา้งในการจดัเรียงล าดบั 

    การเขา้แถวของนกัเรียน  
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ตัวอย่างค าถาม 

ลักษณะค าถาม 

น าไปสู่            
ทกัษะการจ าแนก

ประเภท 

ไม่น าไปสู่                      
ทกัษะการจ าแนก

ประเภท 

4. จากภาพ สามารถจดัประเภทส่ิงของในบา้นไดก่ี้ประเภท  
    อะไรบา้ง 

  

5. ดอกดาวเรืองมีลกัษณะอยา่งไร    

 

แนวค าตอบ 

ตัวอย่างค าถาม 

ลักษณะค าถาม 

เหตุผล 

น าไปสู่            
ทกัษะ             

การจ าแนก
ประเภท 

ไม่น าไปสู่     
ทกัษะ               

การจ าแนก
ประเภท 

1. เรามีวธีิหาปริมาตรกอ้นหินอยา่งไร    เป็นค าถามที่น าไปสู่ 

ทกัษะการค านวณ 

2. หอ้งเรียนน้ีใชอ้ะไรเป็นเกณฑใ์นการ 

    จดัเรียงล าดบัการนัง่ 

  เป็นค าถามที่ใหบ้อกเกณฑ ์                  
ในการแบ่งพวกหรือ
เรียงล าดบัส่ิงของที่จดัไว ้

3. ท่านสามารถใชเ้กณฑอ์ะไรบา้ง    
    ในการจดัเรียงล าดบัการเขา้แถวของ 

    นกัเรียน  

  เป็นค าถามที่ใหแ้บ่งพวก               
หรือเรียงล าดบัส่ิงของโดย
ใชเ้กณฑข์องตนเอง 

4. จากภาพ สามารถจดัประเภทส่ิงของ 

    ในบา้นไดก่ี้ประเภท อะไรบา้ง 

  เป็นค าถามที่ใหแ้บ่งพวก
หรือเรียงล าดบัส่ิงของ   
โดยใชเ้กณฑข์องตนเอง 

5. ดอกดาวเรืองมีลกัษณะอยา่งไร    เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะ      
การสงัเกต 
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   3.4.3 ให้จับคู่ค าถามและตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการจ าแนกประเภท  โดยเติม
ตัวอักษรตัวบ่งช้ีในคอลัมน์ทางขวามือหน้าข้อความที่เป็นค าถามในคอลัมน์ทางซ้ายมือ 

ค าถาม  ตัวบ่งช้ี  
          1. จากภาพการกลัน่น ้ ามนัดิบ ผูเ้รียน 

 สามารถเรียงล าดบัสารที่มีจุดเดือดต ่า 

 ไปหาสูงไดอ้ยา่งไร 

          2. ผูเ้รียนคิดวา่ ผูส้อนแบ่งกระดุมโดยใช ้ 
              อะไรเป็นเกณฑ ์

          3.ถา้ผูเ้รียนจะลองแบ่งกลุ่มผลไม ้ใหต่้าง
จากที่ผูส้อนแบ่งไวแ้ลว้ ผูเ้รียนจะแบ่ง
ไดอ้ยา่งไร และใชเ้กณฑอ์ะไร 

          4. ถา้ผูเ้รียนจะแบ่งกระดุมตามลกัษณะ
ของขอบกระดุม จะแบ่งไดอ้ยา่งไร 

          5. ผูเ้รียนคิดวา่ผูส้อนเรียงล าดบักระดาษ
วงกลมน้ีไวโ้ดยใชเ้กณฑอ์ะไร 

          6. ผูเ้รียนลองเรียงล าดบัดินสอจากแท่งสั้น
ที่สุดไปแท่งที่ยาวที่สุด จะเรียงได้
อยา่งไร 

          7. ผูเ้รียนจะแบ่งบตัรภาพสตัวเ์ป็น 2 พวก  
              ตามลกัษณะที่อยูอ่าศยัไดอ้ยา่งไร   
          8. ถา้ไม่แบ่งส่ิงของตามลกัษณะการใช ้ 

              จะแบ่งส่ิงของเป็นพวกๆ ไดอ้ยา่งไรอีก   
          9. ผูเ้รียนคิดวา่ นกัโภชนาการใชเ้กณฑ์

อะไร ในการแบ่งสารอาหารออกเป็น
ประเภทต่างๆ 

         10. ถา้ไม่เรียงล าดบัถ่านหินตาม                        
ค่าพลงังานความร้อน จะเรียงล าดบั 
ดว้ยวธีิอ่ืนไดอ้ยา่งไรอีก 

 ก. เรียงล าดบัส่ิงต่างๆ จากเกณฑท์ี่ผูอ่ื้น
ก าหนดใหไ้ด ้ 

ข. แบ่งพวกส่ิงต่างๆ โดยใช้เกณฑข์อง
ตนเองได ้    

ค. แบ่งพวกส่ิงต่างๆ จากเกณฑ์ที่ผูอ่ื้น
ก าหนดใหไ้ด ้

ง. เรียงล าดบัส่ิงต่างๆ โดยใชเ้กณฑข์อง
ตนเองได ้

จ. บอกเกณฑท์ี่ผูอ่ื้นใชเ้รียงล าดบัได ้

ฉ. บอกเกณฑท์ี่ผูอ่ื้นใชแ้บ่งพวกได ้
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แนวค าตอบ 

ค าถาม  ตัวบ่งช้ี  
    ค    1. จากภาพการกลัน่น ้ ามนัดิบ ผูเ้รียน 

 สามารถเรียงล าดบัสารที่มีจุดเดือดต ่า 

 ไปหาสูงไดอ้ยา่งไร 

    ฉ    2. ผูเ้รียนคิดวา่ ผูส้อนแบ่งกระดุมโดยใช ้ 
              อะไรเป็นเกณฑ ์

    ข    3. ถา้ผูเ้รียนจะลองแบ่งกลุ่มผลไม ้ใหต่้าง
จากที่ผูส้อนแบ่งไวแ้ลว้ ผูเ้รียนจะแบ่ง
ไดอ้ยา่งไร และใชเ้กณฑอ์ะไร 

    ค    4. ถา้ผูเ้รียนจะแบ่งกระดุมตามลกัษณะ
ของขอบกระดุม จะแบ่งไดอ้ยา่งไร 

    จ    5. ผูเ้รียนคิดวา่ผูส้อนเรียงล าดบักระดาษ
วงกลมน้ีไวโ้ดยใชเ้กณฑอ์ะไร 

    ง    6. ผูเ้รียนลองเรียงล าดบัดินสอจากแท่งสั้น
ที่สุดไปแท่งที่ยาวที่สุด จะเรียงได้
อยา่งไร 

    ค    7. ผูเ้รียนจะแบ่งบตัรภาพสตัวเ์ป็น 2 พวก  
              ตามลกัษณะที่อยูอ่าศยัไดอ้ยา่งไร   
    ข    8. ถา้ไม่แบ่งส่ิงของตามลกัษณะการใช ้ 

              จะแบ่งส่ิงของเป็นพวกๆ ไดอ้ยา่งไรอีก   
    ฉ    9. ผูเ้รียนคิดวา่ นกัโภชนาการใชเ้กณฑ์

อะไร ในการแบ่งสารอาหารออกเป็น
ประเภทต่างๆ 

    ง    10. ถา้ไม่เรียงล าดบัถ่านหินตาม                        
ค่าพลงังานความร้อน จะเรียงล าดบั 
ดว้ยวธีิอ่ืนไดอ้ยา่งไรอีก 

 ก. เรียงล าดบัส่ิงต่างๆ จากเกณฑท์ี่ผูอ่ื้น
ก าหนดใหไ้ด ้ 

ข. แบ่งพวกส่ิงต่างๆ โดยใช้เกณฑข์อง
ตนเองได ้    

ค. แบ่งพวกส่ิงต่างๆ จากเกณฑ์ที่ผูอ่ื้น
ก าหนดใหไ้ด ้

ง. เรียงล าดบัส่ิงต่างๆ โดยใชเ้กณฑข์อง
ตนเองได ้

จ. บอกเกณฑท์ี่ผูอ่ื้นใชเ้รียงล าดบัได ้

ฉ. บอกเกณฑท์ี่ผูอ่ื้นใชแ้บ่งพวกได ้
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 3.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ตวัอยา่งกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนต่อไปน้ี มุ่งให้ผูเ้รียนบอกคุณลกัษณะที่ใชจ้  าแนกวตัถุ 
และแสดงวิธีการจ าแนกวตัถุเหล่านั้น โดยอาศยัเกณฑจ์ากคุณลกัษณะที่บอก ตลอดจนแสดงวธีิการ
จ าแนกวตัถุที่ก  าหนดให้แบบหลายขั้นตอนได ้ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแนวทาง             
ในการฝึกทกัษะการวดัใหก้บัผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม 

    กิจกรรมที่ 1: เกมส์แข่งขันจ าแนกประเภท 

     อุปกรณ์ 

     ภาพสตัวป์ระหลาด 6 ภาพ/กลุ่ม 

    วิธีทดลอง  
 

 

                       1                  2                    3                  4                   5                    6 

 

ภาพที่ 2-2  ภาพสตัวป์ระหลาดที่ผูส้อนแจกใหผู้เ้รียนใชจ้  าแนกประเภท 

(ที่มา: วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540: 11) 

 

     ผูส้อนแจกภาพสัตวป์ระหลาด ให้แต่ละกลุ่มแข่งขนัสังเกตความเหมือน
และความแตกต่างของภาพสัตว์ประหลาดดังกล่าว แล้วเขียนอธิบายคุณลักษณะที่สังเกตได้                   
พร้อมระบุหมายเลขประจ าภาพลงในตารางว่า “มี” หรือ “ไม่มี” คุณลักษณะดังกล่าว (ดงัตวัอยา่ง            
ในตาราง) ภายในเวลา 10 นาที กลุ่มที่ส่งภายในเวลาที่ก  าหนดและไดค้ะแนนมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ 

 

ตารางบันทึกผล 

คุณลักษณะที่สังเกตได้ มี ไม่มี 
 1. รูปร่างกลม (ตวัอยา่ง) 1,4 2,3,5,6 

(ที่มา: วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540: 11) 
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แนวค าตอบ 

คุณลักษณะที่สังเกตได้ มี ไม่มี 
 1. รูปร่างกลม 1,4 2,3,5,6 

 2. ตามล าตวัมีจุด 1,5,6 2,3,4 

 3. มีลายยาวตามล าตวั 2 1,3,4,5,6 

 4. ล าตวัมีขอบหยกั 6 1,2,3,4,5 

 5. มีวงกลมอยูภ่ายในล าตวั 3 1,2,4,5,6 

(ที่มา: วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540: 15) 

 

   กิจกรรมที่ 2: จ าแนกประเภทแบบหลายขั้นตอน 

    อุปกรณ์ 

     ภาพวตัถุรูปทรงต่างๆ 10 ภาพ 

    วิธีทดลอง 

 

                                                                  
             1                 2            3                 4           5 

 

                                                              
             6                7            8                  9           10 

 

ภาพที่ 2-3  ภาพรูปและรูปทรงเรขาคณิตที่ผูส้อนฉายบนเคร่ืองฉายวดิีทศัน์ 
(ที่มา: https://edutainment01.wordpress.com)  

 

     1. ผูส้อนฉายภาพวตัถุรูปทรงต่างๆ บนเคร่ืองฉายวีดิทัศน์หน้าชั้นเรียน       
ให้ผูเ้รียนสังเกตความเหมือนและความแตกต่างของภาพวตัถุรูปทรงต่างๆ ที่ก  าหนดให้ แล้วเขียน
อธิบายคุณลักษณะที่สามารถแยกภาพวตัถุรูปทรงต่างๆ เหล่าน้ีออกเป็นกลุ่มลงในตารางขา้งล่าง 
พร้อมทั้งบอกดว้ยวา่วตัถุภาพใดมีลกัษณะดงักล่าว โดยเขียนหมายเลขประจ าภาพลงในช่อง “มี” และ
เขียนหมายเลขภาพของวตัถุที่ไม่มีลกัษณะดงักล่าวลงในช่อง “ไม่มี”  
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ตารางบันทึกผล 

คุณลักษณะที่สังเกตได้ มี ไม่มี 
 1. มีดา้นหรือขอบโคง้ (ตวัอยา่ง) 2,3,6,9 1,4,5,7,8,10 

 

     2. ให้ผูเ้รียนแสดงการจ าแนกภาพวตัถุรูปทรงต่างๆ ขา้งตน้แบบหลายขั้น 
พร้อมทั้งบอกเกณฑก์ารจ าแนกในแต่ละขั้นดว้ย 

 

 

 

 

 

แนวค าตอบ 

คุณลักษณะที่สังเกตได้ มี ไม่มี 
1. มีดา้นหรือขอบโคง้ 2,3,6,9 1,4,5,7,8,10 

2. รูปทรงสามมิติ 2,3,5,6,10 1,4,7,8,9 

3. มีสีม่วง 6,8 1,2,3,4,5,7,9,10 

4. มีดา้นเท่ากนั 5,7,8,10 1,2,3,4,6,9 

 

แนวค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

แผนผังที่ 2-1  การจ าแนกวตัถุรูปทรงต่างๆ แบบหลายขั้น 

 

 

รูปท่ี 6 (สีม่วง) 
 

ขั้นท่ี 1  มีดา้นหรือขอบโคง้ 

รูปทรงของวตัถุต่างๆ 

 

 

  

 

 

รูปท่ี 2,3,6 (รูปทรง 3 มิติ) 
 

รูปท่ี 9 (รูป 2 มิติ) 
 

รูปท่ี 2,3,6,9 (มีขอบโคง้) 
 

ขั้นท่ี 3  มีสีม่วง 

ขั้นท่ี 2  มีรูปทรง 3 มิติ 

  

 
รูปท่ี 1,4,7,8,10 (รูป 2 มิติ) 

 
 

รูปท่ี 5, 10 (รูปทรง 3 มิติ) 
 

รูปท่ี 1,4,5,7,8,10 (ไม่มีขอบโคง้) 
 

รูปท่ี 2,3 (ไม่มีสีม่วง) 
 

รูปท่ี 8 (สีม่วง) 
 

รูปท่ี 1,4,7,10 (ไม่มีสีม่วง) 
 

ขั้นท่ี 2  มีรูปทรง 3 มิติ 
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 3.6 แบบฝึกทักษะการจ าแนกประเภท 

  ตวัอย่างแบบฝึกทกัษะการจ าแนกประเภทต่อไปน้ี ผูส้อนสามารถใช้เป็นแนวทาง       
ในการฝึกความสามารถเก่ียวกบัทกัษะการจ าแนกประเภทของผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม  
    จงจ าแนกใบไม้ชนิดต่างๆ ที่ก าหนดให้ ออกเป็นกลุ่มๆ พร้อมทั้งระบุเกณฑ์                      
ที่ใช้ในการจ าแนก  
 

 
 

ภาพที่ 2-4  ใบไมช้นิดต่างๆ 

(ที่มา: http://vi.gofreedownload.net) 

 

   แนวค าตอบ 

    เม่ือใช้ลักษณะของขอบใบเป็นเกณฑ ์สามารถจ าแนกใบไม้ต่างๆ ตามภาพ                
ที่ก  าหนดใหอ้อกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีขอบใบเรียบ และกลุ่มที่มีขอบใบหยกั 

 

4. ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 

 4.1 แนวคดิเกี่ยวกับการสอนทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปส
กับเวลา 

  การหาความสมัพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา เป็นทกัษะที่เก่ียวขอ้ง
กบัการหาความสัมพนัธร์ะหวา่งรูป 2 มิติ กบัรูปทรง 3 มิติ และความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งที่อยู่
ของวตัถุหน่ึงกบัวตัถุอีกชนิดหน่ึง รวมไปถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนต าแหน่งที่อยูก่บัเวลา 
ขนาด รูปทรง หรือทิศทางของวตัถุในเวลาที่ต่างกัน ดังนั้ น การสอนให้ผูเ้รียนมีทกัษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา ผู ้สอนจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อฝึก

http://vi.gofreedownload.net/
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ความสามารถในการใชก้ระบวนการที่เป็นพื้นฐานของการหาความสมัพนัธด์งักล่าว อยา่งคล่องแคล่ว 
ถูกตอ้ง และแม่นย  า ไดแ้ก่ การวาดรูปและรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ การหาเส้นสมมาตร หรือระนาบ
สมมาตรของรูป 2 มิติ หรือรูปทรง 3 มิติ การหาความสัมพนัธ์ระหว่างรูป 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ 
การค านวณที่เก่ียวกับระยะทาง ความเร็ว และทิศทางของส่ิงต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงอ้างอิง 

และการหาความสมัพนัธข์องส่ิงที่อยูห่นา้กระจกเงากบัภาพที่ปรากฎในกระจกเงา ซ่ึงผูส้อนสามารถ
ใชค้  าถามหรือค าสัง่เพื่อน าไปสู่การฝึกความสามารถในการใชก้ระบวนการดงักล่าว โดยก าหนดขึ้น
จากการใช้ตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา        
มาเป็นแนวทางในการก าหนดค าถามหรือค าสัง่ ดงัน้ี 

   4.1.1 ช้ีบ่งรูป 2 มิติ และวตัถุ 3 มิติ ที่ก  าหนดใหไ้ด ้ 

    4.1.2 วาดรูป 2 มิต ิจากวตัถุ หรือรูปทรง 3 มิต ิที่ก  าหนดใหไ้ด ้ 

    4.1.3 บอกช่ือของรูปและรูปทรงเรขาคณิตได ้ 

    4.1.4 บอกความสมัพนัธร์ะหวา่ง 2 มิต ิกบั 3 มิต ิได ้ 

   4.1.5 บอกต าแหน่งหรือทิศทางของวตัถุใดๆ ได ้  
    4.1.6 บอกทิศทางที่สมัพนัธร์ะหวา่งวตัถุหน่ึงกบัวตัถุอ่ืนได ้ 

    4.1.7 บอกความสัมพนัธ์ของส่ิงที่อยู่หน้ากระจกและภาพที่ปรากฎในกระจก                      
วา่เป็นซา้ยหรือขวาของกนัและกนัได ้ 

    4.1.8 บอกความสมัพนัธร์ะหว่างการเปล่ียนแปลงต าแหน่งที่อยูข่องวตัถุกบัเวลาได ้  

    4.1.9 บอกความสัมพนัธร์ะหวา่งการเปล่ียนแปลงขนาด หรือปริมาณของส่ิงต่างๆ 

กบัเวลาได ้

 4.2 ค าถามที่น าไปสู่ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 

  ตัวอย่างค  าถามที่ผูส้อนสามารถใช้ฝึกทักษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปส
กบัสเปส และสเปสกบัเวลาใหก้บัผูเ้รียน มีดงัน้ี 

   4.2.1 ค าถามที่ใหบ้อกจ านวนเสน้สมมาตรและระนาบสมมาตรของรูปและรูปทรง
เรขาคณิต เช่น  

- รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้มีเสน้สมมาตรก่ีเสน้ 

- รูปทรงส่ีเหล่ียมมีระนาบสมมาตรก่ีระนาบ  
   4.2.2 ค าถามที่ใหบ้อกจ านวนมิติของวตัถุที่พบเห็น เช่น  

- ขวดน ้ าอดัลมที่วางอยูบ่นโตะ๊น้ีมีก่ีมิติ 

   4.2.3 ค าถามที่ใหบ้อกช่ือของรูปทรงเรขาคณิต เช่น  
- วตัถุรูปทรงน้ีมีช่ือทางเรขาคณิตวา่อยา่งไร 
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   4.2.4 ค าถามที่ใหบ้อกรูปทรง 3 มิติ ที่เห็นเน่ืองจากการหมุนรูป 2 มิติ เช่น  
- ถา้หมุนกระดาษรูปส่ีเหล่ียมน้ีอยา่งเร็วรอบแกนไมน้ี้ จะเห็นเป็นรูปทรง

อะไร 

   4.2.5 ค าถามใหบ้อกรูป 2 มิต ิที่เกิดจากรอยตดัเม่ือตดัวตัถุรูปทรง 3 มิต ิเช่น  
- เม่ือตัดวตัถุรูปทรงกระบอกในแนวระดับ ผูเ้รียนคิดว่าจะเกิดรอยตัด    

เป็นรูปอะไร 

   4.2.6 ค าถามใหบ้อกต าแหน่งหรือทิศของวตัถุได ้เช่น  
- รถกระบะจอดอยูท่างทิศใดของอาคารเรียน 

   4.2.7 ค าถามให้บอกความสัมพนัธ์ของส่ิงที่อยู่หน้ากระจกและภาพที่ปรากฎ                
ในกระจก เช่น  

- ภาพที่ผูเ้รียนเห็นลุงด าในกระจกเงา ผูเ้รียนคิดว่าลุงด าถือแกว้น ้ าดว้ยมือ
ขา้งใด 

   4.2.8 ค าถามที่บอกความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสและสเปส เช่น  
- กล่องดินสอใบน้ีบรรจุดินสอไดก่ี้แท่ง 

   4.2.9 ค าถามที่บอกความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสและเวลา เช่น  
- เม่ือเวลาผา่นไปปริมาตรของน ้ าที่ตม้ในบีกเกอร์จนเดือดจะเป็นอยา่งไร 

 4.3 ตัวอย่างการสอนทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 

  ตัวอย่างที่ 1  ผูส้อนอธิบายความหมายของค าว่า “สเปส คือ ที่วา่งที่วตัถุนั้นครองอยู”่   
แลว้ใชค้  าถามเพือ่ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปส ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  หยบิหนังสือและชูขึ้นให้ผูเ้รียนดู แล้วถามว่าสเปสของหนังสือ              
คืออะไร  

  ผู้เรียน   : อภิปรายค าตอบร่วมกบัผูส้อนถึงค าวา่ สเปสของหนงัสือ 

  ผู้สอน   :  ผูส้อนมองไปรอบๆ ห้องเรียน แล้วยกตัวอย่างวตัถุต่างๆ เช่น
แปรงลบกระดาน ยางลบ ดินสอ แลว้อภิปรายร่วมกบัผูเ้รียนถึงค  าวา่ สเปสของวตัถุที่ยกตวัอยา่ง 

  ผู้สอน   : สรุปแนวค าตอบ 

   แนวค าตอบ  : สเปสของหนงัสือ คือ ที่วา่งที่หนงัสือไปแทนที่ หรือครอบครองอยู ่
ส่วนสเปสของวตัถุที่ผูส้อนยกตวัอยา่ง เช่น ดินสอ คือ ที่วา่งที่ดินสอนั้นครอบครองอยูน่ัน่เอง 
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ภาพที่ 2-5  ภาพรูปและรูปทรงเรขาคณิตที่ใชป้ระกอบการสอน 

(ที่มา: https://edutainment01.wordpress.com)  

 

  ผู้สอน   :  ผูส้อนน าภาพรูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ใหผู้เ้รียนดู  
แลว้ถามผูเ้รียนวา่ 
       1. ผูเ้รียนทราบหรือไม่วา่ ภาพใดบา้งเป็นรูป 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ   
      2. ผูเ้รียนอธิบายไดห้รือไม่วา่รูป 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ คืออะไร 

  ผู้เรียน   : อภิปรายค าตอบร่วมกบัผูส้อน 

  ผู้สอน   : สรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : 1. ภาพที่เรียงอยู่แถวบนเป็นภาพรูป 2 มิติ  ส่วนภาพที่ เรียงอยู่
ดา้นล่างเป็นภาพรูปทรง 3 มิต ิ

      2. รูป 2 มิติ คือ รูปที่มีเพียง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกวา้ง และดา้นยาว 
ซ่ึงมีรูปร่างและช่ือเรียกที่หลากหลาย เช่น รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส รูปวงกลม เป็นตน้ ส่วนรูปทรง 3 มิติ 
คือ รูปที่มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกวา้ง ดา้นยาว และดา้นสูงหรือลึก มีรูปร่างและช่ือเรียกที่หลากหลาย
เช่นกนั เช่น ทรงกลม ทรงปิรามิดฐานสามเหล่ียม เป็นตน้ 

  ตัวอย่างที่ 2  ผูส้อนน ากระป๋องแป้ง (หรือวตัถุทรง 3 มิติ อ่ืนๆ เช่น เทียนไข แกว้น ้ า 
กล่องส่ีเหล่ียม) วางไวบ้นโต๊ะหน้าชั้นเรียน โดยให้ดา้นหลงัโต๊ะเป็นผนังของห้องเพื่อใชเ้ป็นฉาก 
(หรือใชฉ้ากส าเร็จรูปแทนก็ได)้ น าไฟฉายตั้งไวด้า้นหนา้กระป๋องแป้ง เพื่อเตรียมฉายกระป๋องแป้ง 
จากนั้นด าเนินการฉายกระป๋องแป้ง แล้วผูส้อนจึงใช้ค  าถามเพื่อให้ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะการหา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปส ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  1. ภาพเงาที่เกิดบนฉากจะเป็นภาพอะไร หรือภาพ 2 มิติ หรือเงา
ของวตัถุที่เกิดขึ้นจะมีภาพแบบใด 

       2. จงวาดภาพเงา ที่เกิดขึ้นจากการฉายกระป๋องแป้ง 

  ผู้เรียน   : ส่งภาพวาดเงาของกระป๋องแป้ง และอภิปรายร่วมกบัผูส้อน  
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  ผู้สอน   :  ตรวจงานผูเ้รียน และสรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : เม่ือน าไฟฉาย ฉายกระป๋องแป้งจากทางดา้นหน้า พบว่า เกิดเงา
บนฉาก เป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซอ้นกนั ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-6  เงาบนฉากที่เกิดจากฉายกระป๋องแป้งทางดา้นหนา้ 
 

      โดยเงาที่เกิดขึ้นเป็นรูป 2  มิติ เพราะมีเฉพาะความกวา้ง และ
ความยาวเท่านั้น ไม่มีความลึก หรือความสูง    
  ตัวอย่างที่ 3  ผูส้อนน าเทียนไขเล่มใหญ่ (หรือวตัถุทรง 3 มิติ อ่ืนๆ เช่น กล่องส่ีเหล่ียม 
ขวดน ้ า) วางไวโ้ต๊ะหน้าชั้นเรียน แล้วใช้ค  าถามเพื่อให้ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะการหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งสเปสกบัสเปส ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  1. ถา้ตดัเทียนไขในแนวระนาบ แนวตั้ง และแนวเฉียง หน้าตดั                      
ที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบใด  
       2. จงวาดภาพรอยตดัที่เกิดขึ้นจากการตดัเทียนไขทั้ง 3 แบบ 

  ผู้เรียน   : ส่งภาพวาดรอยตดั และอภิปรายร่วมกบัผูส้อน  
  ผู้สอน   :  ตรวจงานผูเ้รียน และสรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : วตัถุทรงกระบอก เช่น เทียนไข เม่ือตดัในแนวระนาบ หน้าตดั     
ที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปวงกลม ถา้ตดัในแนวตั้ง หน้าตดัจะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ และถา้ในแนวเฉียง 
หนา้ตดัที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปวงรี ดงัภาพที่ 2-7 

    

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2-7  ภาพตดัระนาบรูปทรงสามมิต ิ

(ที่มา: http://www.novellive.com) 

ระนาบ 

หนา้ตดัเป็นรูป 

 

ระนาบ 

หนา้ตดัเป็นรูปวงกลม 

 

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

 

 ระนาบ หนา้ตดัเป็นรูปวงรี 
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  ตัวอย่างที่ 4  ผูส้อนน าภาพรถไฟความเร็วสูงขบวนหน่ึง ฉายบนเคร่ืองฉายวีดิทศัน์ 
แล้วก าหนดสถานการณ์ว่า “ด.ช.ปุณโณ เดินทางจากทา้ยขบวนรถไฟความเร็วสูงไปหัวขบวน                    
ดว้ยความเร็ว 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง รถไฟความเร็วสูงก าลังเคล่ือนที่ด้วยความเร็ว 200 กิโลเมตร/
ชัว่โมง” จากนั้นผูส้อนจึงใช้ค  าถามเพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปส    
กบัเวลา ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 2-8  ภาพรถไฟความเร็วสูงที่ฉายบนเคร่ืองฉายวดิีทศัน์ 
(ที่มา: https://sspec1days.exblog.jp) 

 

  ผู้สอน   :  1. ความเร็วของ ด.ช.ปุณโณ เป็นเท่าใด เม่ือเทียบกบัสถานีรถไฟ  

       2. ถา้ ด.ช.ปุณโณ นั่งอยูบ่นรถไฟโดยไม่เดินไปไหน ความเร็ว
ของ ด.ช.ปุณโณ จะเป็นเท่าใด เม่ือเทียบกบัสถานีรถไฟ  

  ผู้เรียน   : ตอบค าถาม และอภิปรายร่วมกบัผูส้อน  
  ผู้สอน   :  สรุปแนวค าตอบ  และสรุปความหมายทักษะความสัมพันธ์
ระหวา่งสเปสกบัเวลา 
  แนวค าตอบ  : 1. ความเร็วของ ด.ช.ปุณโณ เม่ือเทียบกบัสถานีรถไฟ  
           เท่ากบั 205 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

       2. ถา้ ด.ช.ปุณโณ นัง่อยูบ่นรถไฟโดยไม่เดินไปไหน ความเร็ว 

          ของ ด.ช.ปุณโณเม่ือเทียบกบัสถานีรถไฟ จะมีค่าเท่ากบั 200  

           กิโลเมตร/ชัว่โมง ซ่ึงเท่ากบัความเร็วของรถไฟ 

 

5 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
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  ตัวอย่างที่ 5  ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าการทดลอง โดยแจกเทียนไขใหผู้เ้รียน กลุ่มละ 1 เล่ม 
แลว้ใชค้  าถามหรือค าสัง่เพือ่น าไปสู่การฝึกทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัเวลา ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  ถา้จุดไส้เทียนขนาดของเทียนไขจะเป็นอยา่งไร เม่ือเวลาเปล่ียนไป 

หรือเทียนไขจะมีขนาดเท่าใดเม่ือเวลาผา่นไป  

  ผู้เรียน   : อภิปรายร่วมกบัผูส้อน  
  ผู้สอน   :  สรุปแนวค าตอบ   

  แนวค าตอบ  : เม่ือเวลาผ่านไปขนาดความยาวของเทียนไขที่ถูกจุดจะลดลง
เร่ือยๆ 

  ผู้สอน   :  1. ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มวดัขนาดความยาวของเทียนไข ก่อนจุดเทียน 

      2. ให้ผูเ้รียนวดัความยาวของเทียนไข หลังจุดเทียนทุกๆ 1 นาที 
เป็นเวลา 4 นาที บนัทึกผลการทดลอง 

         3. ผลการทดลองหนา้ชั้นเรียน 

   ผู้เรียน   : อภิปรายร่วมกบัผูส้อน   

  ผู้สอน   :  สรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : ทุกๆ 1 นาที ความยาวเทียนไขจะลดลง 1 เซนติเมตร รวม 4 นาที 
เทียนไขลดขนาดลง 4 เซนติเมตร สรุปว่า เม่ือเวลาเปล่ียนไป เทียนที่จุดไฟจะมีขนาดลดลงเร่ือยๆ
ดงันั้น สเปส คือ ขนาดของเทียน เวลา คือ เวลาที่เทียนใชใ้นการละลาย   
  หมายเหตุ  :  1. การทดลองที่ต้องจุดไฟ ผูส้อนต้องให้ค  าแนะน าและดูแล
ผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด 

       2. ในการปฏิบัติการทดลอง ผู ้เรียนอาจได้รับอันตรายจาก        
ความร้อนของน ้ าตาเทียน ดังนั้ น จึงต้องปฏิบัติการทดลองด้วยความระมัดระวงั และปฏิบัติ            
ตามค าแนะน าของผูส้อนอยา่งเคร่งครัด 

 4.4 กิจกรรมพัฒนาผู้สอน  
  การสอนเพื่อให้ผู ้เ รียนเกิดทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส 
และสเปสกบัเวลา ผูส้อนตอ้งรู้จกัการใชค้  าถามที่น าไปสู่การฝึกทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สเปสกับสเปส และสเปสกับเวลาเป็นอย่างดี และเลือกใชค้  าถามได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงกิจกรรม
ต่อไปเป็นการฝึกใหผู้ส้อนจ าแนกค าถาม โดยท าเคร่ืองหมาย  หนา้ค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการหา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา และเคร่ืองหมาย    หน้าค  าถามที่ไม่น าไปสู่ 
ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา 
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               4.4.1 เหตุการณ์สึนามิที่ภูเก็ตเกิดจากอะไร      

              4.4.2 ทรงกระบอกและกล่องส่ีเหลียมจตุัรัส มีระนาบสมมาตรก่ีระนาบ                   
              4.4.3 รถยนตท์ี่เห็นอยูท่างทิศไหนของร้านกาแฟ 

              4.4.4 ขวดแกว้กบัขวดพลาสติกมีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร 

              4.4.5 ส่ิงของในตะกร้าน้ีมีอะไรบา้งเป็น 2 มิติ อะไรบา้งเป็น 3 มิติ 
              4.4.6 กระป๋องนมที่ผูเ้รียนเห็นอยูน้ี่ มีช่ือเรียกทางเรขาคณิตวา่อยา่งไร 

              4.4.7 ขวดแกว้รูปชมพู ่มีความสูงเท่าใด 

              4.4.8 ผูเ้รียนใชเ้กณฑใ์ดในการจ าแนกอาหารออกเป็นหมวดหมู่ 

              4.4.9 จากภาพในกระจก ด.ช.ไอคิว ถือโทรศพัทด์ว้ยมือขา้งใด 

              4.4.10 ระยะทางจากบ้านกับตลาดห่างกัน 50 กิโลเมตร จะต้องขับรถ                    
ดว้ยอตัราเร็วเท่าใด จึงจะใชเ้วลา 1 ชัว่โมงพอดีในการเดินทาง 

  แนวค าตอบ 

           4.4.1 เหตุการณ์สึนามิที่ภูเก็ตเกิดจากอะไร      

          4.4.2 ทรงกระบอกและกล่องส่ีเหลียมจตุัรัส มีระนาบสมมาตรก่ีระนาบ                   
          4.4.3 รถยนตท์ี่เห็นอยูท่างทิศไหนของร้านกาแฟ 

           4.4.4 ขวดแกว้กบัขวดพลาสติกมีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร 

          4.4.5 ส่ิงของในตะกร้าน้ีมีอะไรบา้งเป็น 2 มิติ อะไรบา้งเป็น 3 มิติ 
          4.4.6 กระป๋องนมที่ผูเ้รียนเห็นอยูน้ี่ มีช่ือเรียกทางเรขาคณิตวา่อยา่งไร 

           4.4.7 ขวดแกว้รูปชมพู ่มีความสูงเท่าใด 

           4.4.8 ผูเ้รียนใชเ้กณฑใ์ดในการจ าแนกอาหารออกเป็นหมวดหมู่ 

          4.4.9 จากภาพในกระจก ด.ช.ไอคิว ถือโทรศพัทด์ว้ยมือขา้งใด 

          4.4.10 ระยะทางจากบ้านกับตลาดห่างกัน 50 กิโลเมตร จะต้องขับรถ                  
ดว้ยอตัราเร็วเท่าใด จึงจะใชเ้วลา 1 ชัว่โมงพอดีในการเดินทาง 

   ขอ้ที่ 4.4.1 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล 

   ขอ้ที่ 4.4.2 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปส 
เน่ืองจากเป็นค าถามที่ใหบ้อกจ านวนระนาบสมมาตรของรูปทรงเรขาคณิต 

   ขอ้ที่ 4.4.3 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปส 
เน่ืองจากเป็นค าถามใหบ้อกต าแหน่งหรือทิศของวตัถุได ้

   ขอ้ที่ 4.4.4 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการจ าแนกประเภท 
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   ขอ้ที่ 4.4.5 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปส 
เน่ืองจากเป็นค าถามที่ใหบ้อกจ านวนมิติของวตัถุที่พบเห็น 

   ขอ้ที่ 4.4.6 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปส 
เน่ืองจากเป็นค าถามที่ใหบ้อกช่ือของรูปทรงเรขาคณิต 

   ขอ้ที่ 4.4.7 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการวดั 

   ขอ้ที่ 4.4.8 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการจ าแนกประเภท 

   ขอ้ที่ 4.4.9 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปส 
เน่ืองจากเป็นค าถามใหบ้อกความสมัพนัธข์องส่ิงที่อยูห่นา้กระจกและภาพที่ปรากฎในกระจก 

   ขอ้ที่ 4.4.10 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการหาความสัมพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัเวลา
เน่ืองจากเป็นค าถามที่บอกความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสและเวลา 

 4.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ตวัอย่างกิจกรรมพฒันาทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกับสเปสต่อไปน้ี 
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนบอกช่ือของรูปทรงเรขาคณิต และจ านวนระนาบสมมาตรของรูปทรงเรขาคณิต                 
ที่ก  าหนดให้ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการฝึกทกัษะการหาความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งสเปสกบัสเปสใหก้บัผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม 

    กิจกรรมที่ 1: บอกจ านวนระนาบสมมาตร 

     อุปกรณ์ 

     1. ดินน ้ ามนั 

     2. กระจกเงา 
      3. มีด 

    วิธีทดลอง  
     ใหผู้เ้รียนป้ันดินน ้ ามนัใหมี้รูปทรงต่างๆ ตามภาพดา้นล่าง แลว้ใหบ้อกช่ือ
ของรูปทรงดงักล่าว จากนั้นใชมี้ดตดัตามระนาบที่ผูเ้รียนคิดว่าเป็นระนาบสมมาตร แลว้ใชก้ระจกเงา
ส่องดูวา่ระนาบที่ตดันั้นเป็นระนาบสมมาตรจริงหรือไม่ 

 

                                                       
 

ภาพที่ 2-9  รูปทรงเรขาคณิตที่ใชป้ระกอบกิจกรรม 

(ที่มา: https://edutainment01.wordpress.com)  
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    แนวค าตอบ  
     1. รูปทรงกระบอก มีระนาบสมมาตรตดัผ่านจุดศูนยก์ลางของวงกลม              
จ  านวนมาก และมีอีกหน่ึงระนาบอยูใ่นแนวก่ึงกลางความสูงของทรงกระบอก 

   2. รูปพรีะมิดฐานส่ีเหล่ียมจตัุรัส มีระนาบสมมาตร 4 ระนาบ 

   3. รูปกรวย มีระนาบสมมาตรตดัผา่นจุดศูนยก์ลางของวงกลมจ านวนมาก 

   4. รูปลูกบาศก ์มีระนาบสมมาตร 9 ระนาบ 

   กิจกรรมที่ 2: เขียนรูปฉายของรูปทรง 3 มิติ   
     อุปกรณ์ 

     ภาพรูปทรง 3 มิติต่างๆ  
    วิธีทดลอง  
     ให้ผูเ้รียนเขียนรูปฉายด้านต่างๆ ของภาพทรง 3 มิติ ที่ก  าหนดให้ ลงใน
กระดาษ A4 ที่ผูส้อนแจก 

 

 

 

                                                                                    
 

 

 

ภาพที่ 2-10  รูปทรง 3 มิติ ที่ใชป้ระกอบกิจกรรม    
(ที่มา: https://edutainment01.wordpress.com)  

 

แนวค าตอบ 

 

 

 

                  รูปฉายดา้นบน                          รูปฉายดา้นล่าง                รูปฉายดา้นหลงั 

  

ภาพที่ 2-11  รูปฉายดา้นต่างๆ ของภาพทรง 3 มิต ิ  
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 4.6 แบบฝึกทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 

  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา
ต่อไปน้ี ผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการฝึกความสามารถเก่ียวกบัทกัษะการหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลาของผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม  
    4.6.1 จงบอกจ านวนเส้นสมมาตรของรูป 2 มิติ ที่ก าหนดให้ 

 

 
 

   4.6.2 ถ้าหมุนรูป 2 มิติ รอบแกนหมุนจะมองเห็นเป็นรูปทรง 3 มิติ ใด 

 

 

 

 

  

 
 

  4.6.3 จงเขียนภาพในกระจกเงาที่เกิดจากเงาของตัวอักษร   
 

 

 

 

 
 

  แนวค าตอบ 

   4.6.1     
 

   2 เสน้            นบัไม่ถว้น            3 เสน้              1 เสน้             6 เสน้ 
 

    

   4.6.2     
       

 

                                        รูปทรงกลม                             รูปไข่                           รูปกรวย 
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    4.6.3     
 

   
 

 
 

5. ทกัษะการค านวณ 

5.1 แนวคดิเกี่ยวกับการสอนทักษะการค านวณ 

  การค านวณ เป็นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการน าค่าที่ไดจ้ากการวดัและการนบั มาค านวณ
โดยการบวก ลบ คูณ หาร หาค่าเฉล่ีย หรือวิธีการค านวณอ่ืนๆ  ดงันั้น การสอนให้ผูเ้รียนมีทกัษะ
การค านวณผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้ฝึกความสามารถในการนับและเขียนตวัเลขแสดง
จ านวนที่นบั การเปรียบเทียบค่าของตวัเลขที่แสดงจ านวนนบั ตลอดจนการคิดค านวณโดยการบวก 

ลบ คูณ หาร หาค่าเฉล่ีย ซ่ึงสามารถกระท าได้โดยใช้ค  าถามหรือค าสั่งกระตุน้ความคิดเพื่อเป็น
แนวทางให้ผูเ้รียนใชห้าค าตอบ ซ่ึงค  าถามหรือค าสั่งดงักล่าว ผูส้อนสามารถก าหนดขึ้นโดยอาศยั     
ตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะการค านวณมาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดค าถามหรือค าสัง่ ดงัน้ี 

    5.1.1 สามารถนบัจ านวนส่ิงของหรือเหตุการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชต้วัเลขแสดง
จ านวนที่นบัได ้ 

    5.1.2 บอกวธีิค  านวณได ้คิดค านวณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และแสดงวธีิค  านวณได ้

 5.2 ค าถามที่น าไปสู่ทักษะการค านวณ 

  ตวัอยา่งค  าถามที่ผูส้อนสามารถใชฝึ้กทกัษะการค านวณใหก้บัผูเ้รียน มีดงัน้ี 

   5.2.1 ค าถามที่ใหน้บัจ านวน เช่น  
- รูปสามเหล่ียมมีก่ีรูป  

- ปากกาในกล่องมีก่ีดา้ม 

- ในน ้ า 10 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร เกลือสามารถละลายไดม้ากที่สุดก่ีชอ้น 

- ประชาชนที่เขา้ร่วมกิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นวนัน้ี มีจ  านวนทั้งส้ินก่ีคน 

   5.2.2 ค าถามที่ใหใ้ชต้วัเลขแสดงจ านวนที่นบั เช่น 

- ตน้ไมท้ี่ผูเ้รียนส ารวจไดมี้จ านวนเท่าไร 

- แต่ละกลุ่มไดรั้บผลไมช้นิดละเท่าไร 

- มะม่วงที่ส่งออกนอกประเทศมีจ านวนเท่าใด  

- ในหอ้งเรียนมีนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงรวมกนัเป็นเท่าไร 
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   5.2.3 ค าถามที่ใหบ้อกวธีิค  านวณ เช่น  
- การคิดค่าไฟฟ้าภายในบา้นท าไดอ้ยา่งไร 

- เม่ือทราบความกวา้ง ความยาว ความลึก จะสามารถหาปริมาตร                   
ของสระน ้ าไดอ้ยา่งไร 

- กระแสไฟฟ้า 1.0 A ไหลผา่นเสน้ลวด ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 220 V       

ผูเ้รียนจะสามารถหาความตา้นทานของลวดตวัน าไดอ้ยา่งไร   
   5.2.4 ค าถามที่ใหค้ิดค  านวณ เช่น 

- กล่องพสัดุมีปริมาตรเท่าไร 

- ค่าไฟฟ้าในเดือนกนัยายนมีคา่เท่าใด 

- เหล็กมีปริมาตร 10 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร มวล 50 กรัม จะมีความ
หนาแน่นเท่าใด 

- ในโรงเรียนมีนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงคิดเป็นอตัราส่วนเท่าไร 

   5.2.5 ค าถามที่ใหแ้สดงวธีิคิดค  านวณ เช่น  
- ตวัเลข 10 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ไดม้าอยา่งไร 

- ตวัเลข 120 ที่ได ้ค  านวณมาไดอ้ยา่งไร 

- ลูกเหล็กน ้ าหนกั 9.8 นิวตนั น ้ าหนกั 9.8 นิวตนันั้น หามาไดอ้ยา่งไร 

- อตัราส่วนระหวา่งนกัเรียนชายต่อนกัเรียนหญิงเป็น 2:1 ผูเ้รียนหามาได้
อยา่งไร 

 5.3 ตัวอย่างการสอนทักษะการค านวณ 

  ตัวอย่างที่  1  ผู ้สอนก าหนดสถานการณ์ว่า  “ผู ้เรียนเดินทางไปซ้ือข้าวสารที่
ห้างสรรพสินคา้ แลว้พบว่า ราคาขา้วสารยี่ห้อหน่ึง ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม ราคา 440 บาท ขนาด
บรรจุ 10 กิโลกรัม ราคา 850 บาท และขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม ราคา 1,300 บาท” จากสถานการณ์
ดงักล่าว ผูส้อนสามารถใชค้  าถามหรือค าสัง่เพือ่น าไปสู่การฝึกทกัษะการค านวณ ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  1. เราควรเลือกซ้ือขา้วสารขนาดใด จึงจะไดข้า้วสารราคาถูกที่สุด 

      2. จงแสดงวิธีคิดหาค าตอบหน้าชั้นเรียน ว่าค  าตอบดงักล่าวไดม้า
อยา่งไร  

  ผู้เรียน   : แสดงวธีิคิดหาค าตอบหนา้ชั้นเรียน โดยการสุ่มของผูส้อน 

   ผู้เรียน   : ร่วมอภิปรายค าตอบกบัผูส้อน 

  ผู้สอน   :  เฉลยแนวค าตอบพร้อมวธีิท า  
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  แนวค าตอบ  : 1. ควรเลือกซ้ือขา้วสารขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม ราคา 850 บาท  
เพราะราคาถูกที่สุด คือ กิโลกรัมละ 85 บาท 

      2. สามารถแสดงวธีิหาค  าตอบ โดยการหารเพือ่เปรียบเทียบ ดงัน้ี  
          ขา้วสาร 1 กิโลกรัม จะเป็นเงินก่ีบาท 

 

         =   88 บาท/กิโลกรัม  

 

        =   85 บาท/กิโลกรัม  

 

         =   87 บาท/กิโลกรัม  

 

  ตัวอย่างที่  2  ผูส้อนใช้ค  าสั่งเพื่อให้ผูเ้ รียนได้ฝึกทักษะการค านวณ โดยค านวณ            
หาค าตอบจากโจทย ์ดงัน้ี 

         1. ให้ผูเ้รียนวดัขนาดเทียนไข พร้อมค านวณหาปริมาตรทรงกระบอก
ของเทียนไข และพื้นที่วงกลมของฐานเทียนไข 

         2. จงค  านวณหาความหนาแน่นของวตัถุที่ มีมวล 60 กรัม ปริมาตร              
5 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร   
  ผู้สอน   : ใหผู้เ้รียนส่งตวัแทน ออกมาแสดงวธีิค  านวณหนา้ชั้นเรียน 

  ผู้เรียน   : แสดงวธีิค  านวณหาค าตอบ    
  ผู้สอน   :  เฉลยแนวค าตอบพร้อมวธีิท า 
  ผู้เรียน   : ร่วมอภิปรายค าตอบกบัผูส้อน 

  แนวค าตอบ  : 1. เทียนไข สูง 13 เซนติเมตร รัศมี 0.5 เซนติเมตร 

    ปริมาตรทรงกระบอกเทียนไข   = π r2 h     

=  3.14  0.5  0.5  13   

=  10.21 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

            พื้นที่วงกลมของฐานเทียนไข  =  r2    

        =  3.14  0.5  0.5   
=  0.79  ตารางเซนติเมตร 

 

440
5

 

850
10

 

1,300
15
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      2. ความหนาแน่นของวตัถุ   =                    

 

          = 

  

                 =  12 กรัม/ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

 

 5.4 กิจกรรมพัฒนาผู้สอน  
  การสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการค านวณ ผูส้อนตอ้งรู้จกัการใชค้  าถามที่น าไปสู่
การฝึกทกัษะการค านวณเป็นอย่างดี และเลือกใช้ค  าถามได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงกิจกรรมต่อไปน้ี          
เป็นการฝึกให้ผูส้อนตั้งค  าถามที่น าไปสู่ทกัษะการค านวณ และจ าแนกค าถามที่น าไปสู่ทักษะ                     
การค านวณ ดงัน้ี  
   5.4.1 จากตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการค านวณ ผู้สอนจะต้ังค าถามที่น าไปสู่ทักษะ   
การค านวณให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีดังกล่าวได้อย่างไร  
             5.4.1.1 สามารถนับจ านวนส่ิงของหรือเหตุการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชต้วัเลข
แสดงจ านวนที่นบัได ้ 

            5.4.1.2 บอกวธีิค  านวณได ้คิดค านวณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และแสดงวธีิค  านวณได ้

   แนวค าตอบ 

            5.4.1.1 มะนาวมีจ านวนก่ีผล 

     สตัวใ์นภาพมีจ านวนก่ีชนิด 

      สตัวท์ี่ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มส ารวจไดมี้จ านวนเท่าไร 

            5.4.1.2 ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ไดม้าอยา่งไร 

     นกัเรียนในหอ้งน้ีมีน ้ าหนกัเฉล่ียเท่าใด 

     ในการสอบคร้ังน้ี มีผูเ้รียนสอบผา่นก่ีเปอร์เซนต ์

       ถา้จะหาส่วนสูงเฉล่ียของนกัเรียนทั้งชั้นจะท าอยา่งไร 

       การหาอุณหภูมิเฉล่ียอากาศในเดือนน้ีมีวธีิการหาค าตอบอยา่งไร  

 

 

 

 

 

 

มวล
ปริมาตร

 

60 
5
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   5.4.2 ให้อ่านค าถามในตาราง แล้วท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่เห็นว่าถูกต้อง 

ตัวอย่างค าถาม 

ลักษณะค าถาม 

น าไปสู่            
ทกัษะการค านวณ 

ไม่น าไปสู่                      
ทกัษะการค านวณ 

1. กอ้นหินมีจ านวนก่ีกอ้น    

2. หากใชจ้  านวนขาเป็นเกณฑ ์จะแบ่งสตัวอ์อกเป็นก่ีกลุ่ม   

3. จากภาพที่เห็น มีรูปต่างๆ รวมกนัเป็นก่ีรูป    

4. จากภาพที่เห็น แถวบนกบัแถวล่างแตกต่างกนัอยา่งไร    

5. เม่ือทราบค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า และความตา้นทาน 

   ไฟฟ้า ผูเ้รียนจะหาค่ากระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งไร  

  

 

แนวค าตอบ 

ตัวอย่างค าถาม 

ลักษณะค าถาม 

เหตุผล 
น าไปสู่            
ทกัษะ             

การค านวณ 

ไม่น าไปสู่     
ทกัษะ               

การค านวณ 

1. กอ้นหินมีจ านวนก่ีกอ้น     เป็นค าถามที่ใหน้บัจ านวน 

2. หากใชจ้  านวนขาเป็นเกณฑ ์จะแบ่ง 

    สตัวอ์อกเป็นก่ีกลุ่ม 

  เป็นค าถามที่น าไปสู่ 

ทกัษะการจ าแนกประเภท 

3. จากภาพที่เห็น มีรูปต่างๆ รวมกนั 

    เป็นก่ีรูป  

  เป็นค าถามที่ใหค้ิดค  านวณ 

4. จากภาพที่เห็น แถวบนกบัแถวล่าง 

    แตกต่างกนัอยา่งไร  

  เป็นค าถามที่น าไปสู่ 

ทกัษะการจ าแนกประเภท 

5. เม่ือทราบค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า และ 

    ความตา้นทานไฟฟ้า ผูเ้รียนจะหาค่า 

    กระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งไร  

   เป็นค าถามที่ใหบ้อกวธีิ
ค  านวณ 
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 5.5 แบบฝึกทักษะการค านวณ 

  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะการค านวณต่อไปน้ี ผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการฝึก
ความสามารถเก่ียวกบัทกัษะการค านวณของผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม  
    5.5.1 จงหาค าตอบและแสดงวิธีค านวณ 

       5.5.1.1 น ้ ามนัมีปริมาตร 100 ลูกบาศกเ์มตร มีมวล 900 กิโลกรัม ความหนาแน่น 
เป็นเท่าใด  
       5.5.1.2 สมชายจะท าบ่อปลาบริเวณหนา้บา้น โดยก าหนดให้บ่อปลามีขนาด            
กวา้ง 3 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 2 เมตร และจะตอ้งเติมน ้ าลงไปคร่ึงบ่อ สมชายจะตอ้งใชเ้งินซ้ือน ้ า
ราคาก่ีบาท เม่ือราคาน ้ าลูกบาศกเ์มตรละ 100 บาท 

    5.5.2 จงหาปริมาตรของท่อน ้าทรงกระบอก และพื้นที่ปากท่อน ้ารูปวงกลม 
  

                                                       

 

 

 

วิธีหาปริมาตรท่อน า้ทรงกระบอก วิธีหาพืน้ที่ปากท่อน ้ารูปวงกลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวค าตอบ 

 5.5.1  

           5.5.1.1 ความหนาแน่นของน ้ามนั  =     
 

       = 

 

       =  9 กิโลกรัม/ลูกบาศกเ์มตร 

3 เมตร 

5 เมตร 
10 เมตร 

มวลของน ้ ามนั
ปริมาตรของน ้ ามนั

 

900
100
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          5.5.1.2 ขนาดบ่อปลาหาไดจ้าก  =  กวา้ง  ยาว  ลึก 

  แทนค่าปริมาตรบ่อปลา  =  3  5  2  

=  30 ลูกบาศกเ์มตร 

 

    เติมน ้ าคร่ึงบ่อปลา   =  
     

=  15 ลูกบาศกเ์มตร 

  น ้ าลูกบาศกเ์มตรละ 100 บาท  =  15  100  

  ดงันั้น สมชายตอ้งจ่ายเงินค่าน ้ า  =      1,500 บาท 

5.5.2 

วิธีหาปริมาตรท่อน า้ทรงกระบอก วิธีหาพืน้ที่ปากท่อน ้ารูปวงกลม 

สูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอก    
             =    r2 h 

             =    3.14  3  3  10  

             =    2,82.60 ลูกบาศกเ์มตร 

สูตรการหาพื้นที่วงกลม   

             =    r2   
             =    3.14  5  5    
             =    78.50 ลูกบาศกเ์มตร 

 

6. ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายข้อมูล 

6.1 แนวคดิเกี่ยวกับการสอนทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล 

  การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล เป็นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการน าขอ้มูลดิบที่ได้
จากการสังเกต การวดั ทดลอง หรือแหล่งอ่ืนๆ ที่มีขอ้มูลดิบอยูแ่ล้วมาจดักระท าใหม่โดยอาศยั
วธีิการต่างๆ เช่น เรียงล าดบั หาความถ่ี หาค่าเฉล่ีย จดัแยกประเภท ค  านวณหาค่าใหม่ จากนั้นจึงน า
ขอ้มูลที่ผ่านการจัดกระท าแล้ว มาเสนอให้บุคคลอ่ืนเข้าใจในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง วงจร 
แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ สมการ การบรรยาย เป็นตน้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
เสริมทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล ผูส้อนจะตอ้งจดักิจกรรมเพื่อมุ่งให้ผูเ้รียนไดมี้
โอกาสฝึกทกัษะที่เป็นพื้นฐานของการส่ือความหมายขอ้มูลในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การพดูหรือ
เขียนบรรยายลกัษณะส่ิงต่างๆ ด้วยภาษาง่ายๆ กะทดัรัด ชัดเจน ให้ผูอ่ื้นสามารถเขา้ใจและปฏิบตัิ
ตามได ้การแจกแจงความถ่ีขอ้มูล การเรียงล าดบัและจ าแนกประเภท การคิดค านวณขอ้มูลเพื่อให้
เกิดค่าใหม่ที่มีความหมายมากขึ้น การเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูล การก าหนดและออกแบบ
การน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการน าเสนอขอ้มูลตามรูปแบบที่ก  าหนด ซ่ึงผูส้อน
สามารถท าไดโ้ดยใชค้  าถามหรือค าสั่งให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดเพื่อเป็นแนวทางในการฝึก

30
2
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ทกัษะดงักล่าว โดยค าถามหรือค าสั่งนั้นผูส้อนสามารถก าหนดขึ้นจากการใชต้วับ่งช้ีการเกิดทกัษะ
การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการก าหนดค าถามหรือค าสัง่ ดงัน้ี  
    6.1.1 เลือกรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม  

    6.1.2 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบน าเสนอขอ้มูลได ้ 

    6.1.3 ออกแบบการน าเสนอขอ้มูลตามรูปแบบที่เลือกได ้ 

   6.1.4 เปล่ียนแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปใหม่ที่เขา้ใจไดง่้ายขึ้น 

    6.1.5 บรรยายลกัษณะของส่ิงใดๆ ดว้ยขอ้ความที่เหมาะสมกะทดัรัดจนส่ือความหมาย 
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

    6.1.6 บรรยายหรือวาดแผนผงัแสดงต าแหน่งของสถานที่ จนส่ือความหมายให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้

 6.2 ค าถามหรือค าส่ังที่น าไปสู่ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล 

  ค าถามหรือค าสัง่ที่ผูส้อนสามารถใชฝึ้กทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล
ใหก้บัผูเ้รียน มีดงัน้ี 

   6.2.1 ค าถามที่เลือกรูปแบบที่จะใชใ้นการเสนอขอ้มูล เช่น   
- เราควรเลือกรูปแบบใดในการน าเสนอขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียต่อปี 

- จากการวดัความสูงของตน้ถัว่ในเวลา 7 วนั ที่ปลูกในดินต่างชนิดกนั 

ผูเ้รียนคิดวา่เราควรน าเสนอขอ้มูลดว้ยรูปแบบใด 

- ผูเ้รียนกลุ่มที่ 1 มีแนวทางจะน าเสนอขอ้มูลที่ไดจ้ากการสงัเกตวงจรชีวติ
ของยงุอยา่งไร ที่มองดูแลว้ท าใหเ้ขา้ใจง่ายยิง่ขึ้น  

   6.2.2 ค าถามที่ใหบ้อกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชใ้นการเสนอขอ้มูล เช่น   
- ผูเ้รียนเลือกน าเสนอขอ้มูลวงจรชีวติของยงุ โดยใชแ้ผนภาพวงจร                

เพราะเหตุใด 

- เพราะเหตุใด ผูเ้รียนจึงเลือกแผนภูมิแท่งในการน าเสนอขอ้มูลปริมาณ
น ้ าฝนเฉล่ียต่อปี 

- ผูเ้รียนเลือกใชต้ารางในการน าเสนอขอ้มูลความสูงของตน้ถัว่ที่ปลูก                  
ในดินต่างชนิดกนั เพราะเหตุใด 

   6.2.3 ค าถามที่ใหอ้อกแบบการเสนอขอ้มูลตามรูปแบบที่เลือกไว ้เช่น   
- ผูเ้รียนจะออกแบบแผนภาพวงจรในการน าเสนอขอ้มูลวงจรชีวติของยงุ

ไดอ้ยา่งไร 
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- ลกัษณะของแผนภูมิแท่งในการน าเสนอขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียต่อปี
ควรเป็นอยา่งไร 

- ตารางในการน าเสนอขอ้มูลความสูงของตน้ถัว่ที่ปลูกในดินต่างชนิดกนั 

ควรเป็นอยา่งไร 

   6.2.4 ค าถามหรือค าสัง่ที่ใหเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบขอ้มูลใหเ้ขา้ใจยิง่ขึ้น เช่น   
- ผูเ้รียนลองท าขอ้มูลวงชีวิตของยงุให้เป็นแผนภาพวงจรที่เขา้ใจง่ายที่สุด 

ไดอ้ยา่งไร   
- ผูเ้รียนจงเขียนแผนภูมิแท่งในการน าเสนอขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียต่อปี

ใหเ้พือ่นเขา้ใจง่ายที่สุด 

- ผูเ้รียนจะเปล่ียนแปลงขอ้มูลปริมาตรกอ้นหินเหล่าน้ีอยา่งไร จึงจะเขา้ใจ
ไดง่้ายขึ้น 

   6.2.5 ค าถามหรือค าสั่งที่ให้บรรยายลักษณะของส่ิงใดส่ิงหน่ึงด้วยข้อความ                      
ที่เหมาะสมกะทดัรัดและส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้เช่น   

- ให้ผูเ้รียนบรรยายลักษณะของดินสอที่ใส่ในแก้วใบที่มีน ้ าและไม่มีน ้ า 
ดว้ยขอ้ความที่กระทดัรัด และใหผู้อ่ื้นเขา้ใจง่าย 

- ผูส้อนให้ผูเ้รียนดูภาพภาพหน่ึง แลว้ให้ผูเ้รียนบรรยายลกัษณะของสัตว ์                
ในภาพโดยใช้ขอ้ความที่กระทดัรัด ซ่ึงเพื่อนฟังแลว้สามารถบอกไดว้่า
ภาพน้ีเป็นภาพอะไร นกัเรียนจะบรรยายอยา่งไร 

   6.2.6 ค าถามหรือค าสั่งที่ให้บรรยายหรือวาดแผนผงัแสดงต าแหน่งของสถานที่   
จนส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้เช่น   

- ถา้ครูจะไปเยีย่มบา้นนกัเรียน นกัเรียนจะวาดแผนผงัทางไปบา้นอยา่งไร
ใหค้รูไม่หลงทาง 

- ให้ผูเ้รียนวาดแผนผงัเพื่อให้เพื่อนที่ยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียน ดูแล้ว
เขา้ใจ และสามารถเดินมาหาผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 6.3 ตัวอย่างการสอนทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล 

  ตัวอย่างที่ 1  ผูส้อนแบ่งกลุ่มผูเ้รียน แลว้ก าหนดสถานการณ์ว่า “มีชาวสวนคนหน่ึง
ก าลงัเดินส ารวจสวนแอปเป้ิล และสังเกตเห็นว่าลูกแอปเป้ิลในสวนมีสีต่างๆ ไดแ้ก่ สีแดง สีแสด 
และสีเขียว จึงท าการนับจ านวน แล้วบนัทึกผลดังตารางดา้นล่าง”  จากนั้นใช้ค  าถามหรือค าสั่งที่
น าไปสู่การฝึกทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายของขอ้มูล ดงัน้ี  

 



111 

 

ตารางที่ 2-1  ผลการสงัเกตสีของลูกแอปเป้ิลในสวนแห่งหน่ึง จ  านวน 20 ลูก 

แอปเป้ิลลูกที ่ สี แอปเป้ิลลูกที ่ สี 

1 แดง 11 แดง 

2 เขียว 12 เขียว 

3 แดง 13 แดง 

4 เขียว 14 เขียว 

5 แสด 15 แสด 

6 แสด 16 แสด 

7 แสด 17 เขียว 

8 แดง 18 แดง 

9 แดง 19 แดง 

10 เขียว 20 เขียว 

 

  ผู้สอน   :  1. จากขอ้มูลในตาราง ผูเ้รียนจะจดักระท าขอ้มูลให้อยู่ในรูปที่
เขา้ใจง่ายไดอ้ยา่งไร 

      2. ผูเ้รียนจะเลือกรูปแบบใดในการน าเสนอ หรือส่ือความหมาย
ขอ้มูล ในขอ้ที่ 1 และเหตุผลที่ผูเ้รียนเลือกรูปแบบดงักล่าวคืออะไร 

      3. ลกัษณะของรูปแบบการน าเสนอ หรือส่ือความหมายขอ้มูล     
ในขอ้ที่ 2 ควรเป็นอยา่งไร ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มวางแผนท าออกมา แลว้น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

  ผู้เรียน   : น าเสนอขอ้มูล และร่วมอภิปรายค าตอบกบัผูส้อน 

  ผู้สอน   :  เฉลยแนวค าตอบ หรือรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลที่เหมาะสม  
  แนวค าตอบ  : 1. จดักระท าขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี  
 

ตารางที่ 2-2  การจดักระท าขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ีสีของลูกแอปเป้ิลในสวน จ านวน 20 ลูก 

สี รอยขีด ความถ่ี 

แดง ////   /// 8 

เขียว                         ////   // 7 

แสด                        //// 5 
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      2. รูปแบบในการน าเสนอ หรือส่ือความหมายขอ้มูลที่เหมาะสม 
ได้แก่ แผนภูมิแท่ง เน่ืองจากสามารถเปรียบเทียบจ านวนลูกแอปเป้ิลสีต่างๆ ให้ผูเ้รียนคนอ่ืนๆ 
เขา้ใจไดง่้ายอยา่งชดัเจน 

      3. แผนภูมิแท่ง ควรมีลกัษณะดงัน้ี  
 

 
 

  ตัวอย่างที่ 2  ผูส้อนแจกตารางขอ้มูลความสูง (ขอ้มูลดิบ) ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 

จ านวน 24 คน หรือฉายตารางขอ้มูลดังกล่าวบนเคร่ืองฉายวีดิทศัน์ แล้วใช้ค  าถามหรือค าสั่งที่
น าไปสู่การฝึกทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายของขอ้มูล ถามหรือสัง่ผูเ้รียน ดงัน้ี  

 

ตารางที ่2-3  ความสูงของนกัเรียนชั้นอนุบาล 1 จ านวน 24 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผู้สอน   :  1. ผูเ้รียนจะท าอยา่งไรให้ขอ้มูลความสูงของนักเรียนชั้นอนุบาล 1
ในตารางน้ีเขา้ใจไดง่้ายขึ้น  หรือจากขอ้มูลที่มีจะเขียนใหอ้ยูใ่นรูปที่เขา้ใจง่ายไดอ้ยา่งไร 

      2. ใหผู้เ้รียนเสนอขอ้มูลใหม่ หนา้ชั้นเรียน  

0

2

4

6

8

10

สีลูกแอปเป้ิล

จ าน
วน

แอ
ปเปิ้

ล (
ลูก

)

สีแดง สีเขียว สีแสด

ความสูง  (เซนติเมตร) 
95 99 100 100 

96 100 101 101 

97 101 102 103 

98 102 103 103 

95 99 100 100 

100 110 110 103 
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  ผู้เรียน   : น าเสนอขอ้มูล และร่วมอภิปรายค าตอบกบัผูส้อน 

  ผู้สอน   :  เฉลยแนวค าตอบพร้อมวธีิท า  
  แนวค าตอบ  : จดักระท าขอ้มูลโดยหาความถ่ีและจดัล าดบั  
 

ความสูงของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 จ านวน  24 คน  
ข้อมูลดิบ ข้อมูลที่จัดกระท าแล้ว 

 

 

 

 

 

 

ความสูงนักเรียนช้ันอนุบาล 1  
จ านวน 24 คน (เซนติเมตร) 
95 99 100 100 

96 100 101 101 

97 101 102 103 

98 102 103 103 

95 99 100 100 

100 110 110 103 

 

ความสูง (เซนติเมตร) จ านวนคน 

95 2 

96 1 

97 1 

98 1 

99 2 

100 6 

101 3 

102 2 

103 4 

110 2 
 

 

 6.4 กิจกรรมพัฒนาผู้สอน  
  การสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล ผูส้อนตอ้ง
รู้จกัการใชค้  าถามที่น าไปสู่การฝึกทกัษะดงักล่าวเป็นอยา่งดี และเลือกใชค้  าถามไดอ้ยา่งเหมาะสม                 

ซ่ึงกิจกรรมต่อไปเป็นการฝึกให้ผูส้อนก าหนดค าถามที่น าไปสู่ทักษะการจัดกระท าและส่ือ
ความหมายขอ้มูล และจ าแนกค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล ดงัน้ี  
   6.4.1 จากตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล ผู้สอนจะ
ต้ังค าถามที่น าไปสู่ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีดังกล่าว            
ได้อย่างไร  
            6.4.1.1 เปล่ียนแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปใหม่ที่เขา้ใจไดง่้ายขึ้น 
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            6.4.1.2 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบน าเสนอขอ้มูลได ้

            6.4.1.3 ออกแบบการน าเสนอขอ้มูลตามรูปแบบที่เลือกได ้ 

   แนวค าตอบ 

            6.4.1.1 จากข้อมูลการบรรยายวงชีวิตของยุง ผูเ้รียนจะเปล่ียนแปลงหรือ             
จดักระท าขอ้มูลดงักล่าวใหอ้ยูใ่นรูปแบบใด จึงจะท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดง่้ายขึ้น 

            6.4.1.2 เพราะเหตุใด จึงใช้รูปแบบวฏัจักรในการส่ือความหมายข้อมูล                
การหมุนเวยีนของน ้ าในบรรยากาศ     

            6.4.1.3 ผูเ้รียนจะวาดแผนผงัแสดงระบบหายใจของสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนม       
ใหเ้ขา้ใจง่ายไดอ้ยา่งไร  

   6.4.2 ให้จับคู่ค าถามและตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมาย
ข้อมูล โดยเติมตัวอักษรตัวบ่งช้ีในคอลัมน์ทางขวามือหน้าข้อความที่เป็นค าถามหรือค าส่ังใน
คอลัมน์ทางซ้ายมือ 

ค าถามหรือค าส่ัง  ตัวบ่งช้ี  
          1. ใหผู้เ้รียนวาดแผนผงัแสดงต าแหน่ง 

              ของตลาดใหก้บัเพือ่นที่เดินทางมาจาก 

              ต่างจงัหวดัเขา้ใจ และเดินทางมายงั 

              ตลาดไดถู้กตอ้ง 

          2. ผูเ้รียนจะใชรู้ปแบบใด น าเสนอวงชีวติ 

              ของผเีส้ือ  

          3. เพราะเหตุใดจึงใชรู้ปแบบวฏัจกัร            
              ในการน าเสนอวงชีวติของผเีส้ือ 

          4. วงจรชีวติของผเีส้ือควรมีลกัษณะ 

              อยา่งไร 

          5. ใหต้วัแทนสมาชิกในกลุ่ม ดูภาพน้ี               
              แลว้อธิบายใหเ้พือ่นสมาชิกวาดภาพ    
              โดยเร่ิมจากบนสุดมายงัล่างสุด 

          6. จากขอ้มูลในบตัรค า ผูเ้รียนจะจดั 

              กระท าขอ้มูลรูปแบบใด ที่จะท าให้ 
              ผูอ่ื้นเขา้ใจไดง่้ายขึ้น 

 ก. เลือกรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลได้
อยา่งเหมาะสม  

ข. บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบ
น าเสนอขอ้มูลได ้ 

ค. ออกแบบการน าเสนอขอ้มูล                 
ตามรูปแบบที่เลือกได ้ 

ง. เปล่ียนแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปใหม่
ที่เขา้ใจไดง่้ายขึ้น 

จ. บรรยายลกัษณะของส่ิงใดๆ ดว้ย
ขอ้ความที่เหมาะสมกระทดัรัดจนส่ือ
ความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

ฉ. บรรยายหรือวาดแผนผงัแสดง
ต าแหน่งของสถานที ่จนส่ือ
ความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้
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แนวค าตอบ 

ค าถามหรือค าส่ัง  ตัวบ่งช้ี  
    ฉ    1. ใหผู้เ้รียนวาดแผนผงัแสดงต าแหน่ง 

              ของตลาดใหก้บัเพือ่นที่เดินทางมาจาก 

              ต่างจงัหวดัเขา้ใจ และเดินทางมายงั 

              ตลาดไดถู้กตอ้ง 

    ก    2. ผูเ้รียนจะใชรู้ปแบบใด น าเสนอวงชีวติ 

              ของผเีส้ือ  

    ข    3. เพราะเหตุใดจึงใชรู้ปแบบวฏัจกัร            
              ในการน าเสนอวงชีวติของผเีส้ือ 

    ค    4. วงจรชีวติของผเีส้ือควรมีลกัษณะ 

              อยา่งไร 

    จ    5. ใหต้วัแทนสมาชิกในกลุ่ม ดูภาพน้ี               
              แลว้อธิบายใหเ้พือ่นสมาชิกวาดภาพ    
              โดยเร่ิมจากบนสุดมายงัล่างสุด 

    ง    6. จากขอ้มูลในบตัรค า ผูเ้รียนจะจดั 

              กระท าขอ้มูลรูปแบบใด ที่จะท าให ้

              ผูอ่ื้นเขา้ใจไดง่้ายขึ้น 

 ก. เลือกรูปแบบการน าเสนอขอ้มูล               
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ข. บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบ
น าเสนอขอ้มูลได ้  

ค. ออกแบบการน าเสนอขอ้มูล                 
ตามรูปแบบที่เลือกได ้ 

ง. เปล่ียนแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปใหม่
ที่เขา้ใจไดง่้ายขึ้น 

จ. บรรยายลกัษณะของส่ิงใดๆ                    
ดว้ยขอ้ความที่เหมาะสมกระทดัรัด
จนส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

ฉ. บรรยายหรือวาดแผนผงัแสดง
ต าแหน่งของสถานที ่จนส่ือ
ความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

 

 6.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ตวัอยา่งกิจกรรมพฒันาทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูลต่อไปน้ี มุ่งเน้น
ให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงขอ้มูลให้อยูใ่นรูปใหม่ที่เขา้ใจไดง่้ายขึ้น ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวผูส้อนสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการฝึกทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายให้กับผูเ้รียนได้ตามความ
เหมาะสม 

    กิจกรรม: เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เข้าใจง่าย 

     อุปกรณ์ 

     1. บตัรขอ้ความ 

     2. กระดาษปรู๊ฟ 

      3. เคร่ืองเขียน เช่น ดินสอ สี ปากกาเคมี 
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      ตัวอย่างข้อความ 

      การเจริญเติบโตของผีเส้ือ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ไข่ ตวัอ่อน ดักแด้ 
และตวัเต็มวยั โดยไข่จะฟักเป็นตวัหนอนหรือตวัอ่อน ใช้เวลาประมาณ 10 วนั ตวัหนอนซ่ึงมีรูป
ทรงกระบอก จะกินใบไม้เป็นอาหาร และเพิ่มขนาดอย่างรวดเร็วจากนั้ น ประมาณ 3 สัปดาห์           

ตวัหนอนของดกัแดจ้ะกลายเป็นดกัแดซ่ึ้งจะไม่กินอาหาร แต่จะมีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง และอีก
ประมาณ 1 สปัดาห-์1 เดือน ดกัแดจ้ะกลายเป็นตวัเตม็วยัและเตรียมสืบพนัธุต่์อไป 

    วิธีทดลอง  
     ใหผู้เ้รียนอ่านขอ้ความ แลว้เลือกรูปแบบในการน าเสนอหรือเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบใหม่ที่ผูอ่ื้นเขา้ใจไดง่้ายขึ้น ลงในกระดาษปรู๊ฟที่แจกให ้ตกแต่ง และระบายสี
ใหส้วยงาม  
    แนวค าตอบ  
 

 

 
 

 

ภาพที่ 2-12  วงจรชีวิตของผีเส้ือ 

(ที่มา: ดดัแปลงจาก https://www.vectorstock.com) 

 

 6.6 แบบฝึกทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล 

  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูลต่อไปน้ี ผูส้อนสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการฝึกความสามารถเก่ียวกับทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล             
ของผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม  
 

 

 

ตวัเต็มวยั 

ตวัหนอน 

ไข่ 

ดกัแด ้

10 วนั 

3 สัปดาห์ 

1 สัปดาห์-1 เดือน 
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   6.6.1 จงใช้ข้อมูลในตารางด้านล่าง ตอบค าถามต่อไปน้ี 

ตาราง 2-4  ระยะเวลาที่ปลูกกบัความสูงของตน้ดาวเรือง 

ระยะเวลา (สัปดาห์) ความสูง (เซนติเมตร) 
1 4 

3 8 

5 12 

7 16 

9 20 

 

         6.6.1.1 จงน าเสนอขอ้มูลรูปแบบใหม่ ใหเ้ขา้ใจง่ายขึ้นกวา่เดิม 

       6.6.1.2 จงตั้งช่ือรูปแบบการน าเสนอขอ้มูล ในขอ้ 6.6.1.1 

 

   6.6.2 จงอ่านข้อความต่อไปน้ี  
       นักท่องเที่ยวได้มาชมบึงแห่งหน่ึงซ่ึงสวยงามเหมาะส าหรับมาพกัผ่อน                  
ในวนัหยุด เขามองเห็นและอธิบายสถานที่ท่องเที่ยวดังน้ี “มีทะเลสาบ มีต้นไม้และทุ่งหญ้า                        
มีเตน๊ทก์างริมบึง 2 จุด  มีบา้นหลงัใหญ่ และมีถนนทางเขา้บา้น”   

       จงวาดแผนผงัตามค าอธิบายดงักล่าว มาพอเขา้ใจ 
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แนวค าตอบ 

 6.6.1 

 

 

 6.6.2 

 
 

ภาพที่ 2-13  ตวัอยา่งแผนผงัที่ผูเ้รียนวาดจากการอ่านขอ้ความที่ผูส้อนก าหนด 

(ที่มา: https://fufuinlove.com) 

 

7. ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

  7.1 แนวคดิเกี่ยวกับการสอนทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

  การลงความเห็นจากขอ้มูล เป็นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสงัเกต
วตัถุ หรือปรากฎการณ์ต่างๆ มาอธิบาย หรือสรุปความหมายอย่างมีเหตุผล โดยอาศยัความรู้หรือ

4

8

12

16

20

0

5

10

15

20

25

1 3 5 7 9

คว
าม

สูง
 (ซ

ม.)

เวลา (วนั)

กราฟเส้นระยะเวลาที่ปลูกกับความสูงของต้นดาวเรือง

 

 

 

 

 

https://fufuinlove.com/
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ประสบการณ์เดิมเขา้ช่วย ซ่ึงแต่ละคนอาจลงความเห็นจากขอ้มูลชุดเดียวกันต่างกัน เน่ืองจาก                 
มีประสบการณ์ และความรู้เดิมต่างกัน แต่จะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลกบัขอ้มูลที่สังเกตได้ 
ดงันั้น การจดักิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มูลจะตอ้งจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ และประสบการณ์ อธิบายขอ้สงสัย หรือเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กบัขอ้มูลที่ได้
จากการสังเกตวตัถุ หรือปรากฎการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล ซ่ึงท าได้โดยใชค้  าถามหรือค าสั่งเพื่อ
น าไปสู่การฝึกทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล โดยค าถามหรือค าสั่งนั้นตอ้งเป็นค าถามหรือค าสั่ง 

ที่ใหผู้เ้รียนตอบโดยมีการสรุป หรืออธิบายเกินขอ้มูลที่ไดจ้ากการสงัเกตโดยตรง 

 7.2 ค าถามที่น าไปสู่ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

  ค าถามที่ผูส้อนสามารถใชฝึ้กทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลใหก้บัผูเ้รียน มีดงัน้ี 

   7.2.1 ค าถามที่ตอ้งตอบโดยมีการสรุป หรืออธิบายเกินขอ้มูลที่ไดจ้ากการสังเกต
โดยตรง เช่น   

- เสียงดงัจากโรงงานเกิดจากอะไร 

- เพราะเหตุใดจึงคิดวา่น ้ ามะนาวเป็นกรด 

- ฟองแก๊สที่เกิดจากการหยดกรดลงบนหินอ่อนคือแก๊สชนิดใด 

- ท าไมเม่ือจุดเทียนทิ้งไว ้แลว้น าแกว้มาครอบเปลวไฟจากเทียนจึงดบั 

 7.3 ตัวอย่างการสอนทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

  ตัวอย่างที่ 1  ผูส้อนให้ผูเ้รียนดูภาพปลาตายบนชายหาด แล้วตั้งค  าถามที่น าไปสู่       
การฝึกทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลได ้ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 2-14  ภาพปลาตายบนชายหาดที่ผูส้อนใชป้ระกอบการสอน 

(ที่มา: http://www.tnews.co.th)   

http://www.tnews.co.th/contents/183067
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  ผู้สอน   :  1. เพราะเหตุใดปลาจึงตาย หรือปลาตายจากสาเหตุอะไร  

      2. ยงัมีสาเหตุใดอีกบา้งที่ท  าใหป้ลาตาย  
  ผู้เรียน   : บอกสาเหตกุารตายของปลา  
  ผู้เรียน   :  อภิปรายค าตอบกบัผูส้อน 

  ผู้สอน   :  อธิบายสรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : 1. ปลาตายเพราะน ้ าสกปรก 

      2. ปลาตายเพราะถูกไฟฟ้าช็อต  
      3. ปลาตายเพราะน ้ ามีสารเคมีปนเป้ือน 

      4. ปลาตายเพราะอุณหภูมิน ้ าสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน  
  ตัวอย่างที่ 2  ผูส้อนน าภาพไฟป่า ฉายบนเคร่ืองฉายวดิีทศัน์ แลว้ตั้งค  าถามที่น าไปสู่
การฝึกทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลได ้ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 2-15  ภาพไฟไหมป่้าที่ผูส้อนฉายบนเคร่ืองฉายวดิีทศัน์ 
(ที่มา: http://www.amthai.co.uk) 

 

  ผู้สอน   :  ไฟไหมเ้กิดจากอะไร หรือ อะไรเป็นสาเหตุท าใหไ้ฟไหม ้

  ผู้เรียน   : บอกสาเหตุการของการเกิดไฟไหม ้

  ผู้เรียน   :  อภิปรายค าตอบกบัผูส้อน 

  ผู้สอน   :  อธิบายสรุปแนวค าตอบ 
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  แนวค าตอบ  : 1. ไฟไหมค้ร้ังน้ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
       2. ไฟไหมป่้าเกิดขึ้นเพราะมีนายทุนเผาไล่ที่เกษตรกร 

       3. กน้บุหร่ีของนกัท่องเที่ยวเป็นสาเหตุท าใหไ้ฟไหม ้

       4. ไฟไหมป่้าเกิดจากการเสียดสีของตน้ไม ้หรือก่ิงไมแ้หง้จนท า
ใหเ้กิดประกายไฟมาเผาป่า   
  ตัวอย่างที่ 3  ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แลว้น าเทียนไขที่มีไสเ้ทียนไหม้
สีด า และมีรอยขีดเป็นร่องยาวแจกผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม แลว้ใชค้  าถามหรือค าสั่งน าไปสู่การฝึกทกัษะ
การลงความเห็นจากขอ้มูล ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  1. เพราะเหตุใดไส้เทียนไขจึงเป็นสีด า และมีร่องรอยขูดขีด                 
หรือไสเ้ทียนไขเป็นสีด าและมีรอยขีดเป็นร่องยาวเกิดจากสาเหตุใด 

       2. จงน าเสนอสาเหตุที่ เกิดจากการสังเกตไส้เทียนที่เป็นสีด า                  

และมีรอยขีดเป็นร่องยาว 

  ผู้เรียน   : น าเสนอขอ้มูลหนา้ชั้นเรียน 

  ผู้เรียน   :  อภิปรายค าตอบกบัผูส้อน 

  ผู้สอน   :  อธิบายสรุปแนวค าตอบ และอธิบายสรุปความหมายของการลง
ความเห็นจากขอ้มูล 

  แนวค าตอบ  1. ไส้เทียนเคยถูกจุดมาก่อนจึงเป็นสีด า  และมีของแข็งขูดที่                   
ตวัเทียนจนเกิดร่องรอย 

      2. ของแข็งขูดเทียนจนเกิดร่องรอยและไส้เทียนด าเพราะเคยถูก
ใชง้านมาแลว้ 

       3. ไส้เทียนเป็นสีด าจากการจุดไฟ  และมีรอยเล็บขูดที่ตวัเทียน                
จนเกิดร่องรอย   
 7.4 กิจกรรมพัฒนาผู้สอน  
  การสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล ผูส้อนตอ้งรู้จกัการใช้
ค  าถามที่น าไปสู่การฝึกทกัษะดงักล่าวเป็นอยา่งดี และเลือกใชค้  าถามไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงกิจกรรม
ต่อไปเป็นการฝึกให้ผู ้สอนตั้ งค  าถาม และจ าแนกค าถามที่น าไปสู่ทักษะการลงความเห็น                
จากขอ้มูลกบัค  าถามที่น าไปสู่ทกัษะการสงัเกตใหถู้กตอ้งและแม่นย  า  
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   โดยค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการสงัเกต จะถามการใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 หรืออยา่งใด
อย่างหน่ึงสังเกตส่ิงต่างๆ โดยตรง หรือสังเกตลักษณะของวตัถุที่เปล่ียนแปลงไป ส่วนค าถามที่
น าไปสู่ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล จะเป็นค าถามที่ให้อธิบายหรือตีความหมายของส่ิงที่
สงัเกตได ้

   7.4.1 จากตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล “อธิบายหรือสรุปโดย
เพิ่มเติมความคดิเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยใช้ความรู้ หรือประสบการณ์เดิม” ผู้สอนจะ
ต้ังค าถามที่น าไปสู่ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีดังกล่าวได้อย่างไร  
   แนวค าตอบ 

- เส้ือตวัน้ีน่ิมคลา้ยกบัส่ิงใด 

- ขนมถว้ยน้ีมีรสชาดเหมือนกบัอะไร 

- ปรากฎการณ์เรือนกระจกเกิดจากอะไร 

- ท าไมอุณหภูมิของแอลกอฮอลจึ์งสูงกวา่น ้ า 
- เพราะเหตุใดนกัเรียนจึงมีเลือดออกตามไรฟัน 

    7.4.2 จงเลือกค าถามที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ ใส่ลงในตารางให้ถูกต้อง 

     7.4.2.1 ลมเกิดจากอะไร 

     7.4.2.2 ดินกอ้นน้ีมีลกัษณะอยา่งไร 

      7.4.2.3 เม่ือใชมื้อขย  ากระดาษแลว้รู้สึกอยา่งไร               

      7.4.2.4 ดินน ้ ามนัเม่ือถูกความร้อนมีลกัษณะอยา่งไร 

      7.4.2.5 ปลาตายเพราะน ้ ามีสารเคมีปนเป้ือนใช่หรือไม่  

      7.4.2.6 ผูเ้รียนคิดวา่กระดาษแผน่น้ียาวประมาณเท่าใด  

      7.4.2.7 เม่ือสงัเกตลกัษณะดินที่ผูส้อนแจกให ้ผูเ้รียนคิดวา่เป็นดินชนิดใด 

      7.4.2.8 จากลกัษณะของขลุ่ยที่ผูเ้รียนเห็น ผูเ้รียนคิดวา่ขลุ่ยน้ีจะมีเสียงดงัมาก
หรือไม่ 

      7.4.2.9 เม่ือหยดน ้ ามะนาวลงไป กระดาษลิตมสัเปล่ียนสีจากน ้ าเงินเป็นแดง
เพราะเหตุใด 

     7.4.2.10 เม่ือน ากระดาษไปแช่น ้ าประมาณ 15 นาที กระดาษจะเปล่ียนแปลง
อยา่งไร 
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ตารางบันทึกผล 

ค าถามที่น าไปสู่ทักษะการสังเกต ค าถามที่น าไปสู่ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวค าตอบ 

ค าถามที่น าไปสู่ทักษะการสังเกต ค าถามที่น าไปสู่ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

1. ดินกอ้นน้ีมีลกัษณะอยา่งไร  

2. เม่ือใชมื้อขย  ากระดาษแลว้รู้สึกอยา่งไร           

3. ผูเ้รียนคิดวา่กระดาษแผน่น้ียาวประมาณ 

    เท่าใด  

4. ดินน ้ ามนัเม่ือถูกความร้อนมีลกัษณะ 

    อยา่งไร  

5. เม่ือน ากระดาษไปแช่น ้ า ประมาณ 15  

    นาที กระดาษมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

1. ลมเกิดจากอะไร 

2. เม่ือหยดน ้ ามะนาวลงไปกระดาษลิตมสัเปล่ียน 

    สีจากน ้ าเงินเป็นแดง เพราะเหตุใด 

3. ปลาตายเพราะน ้ ามีสารเคมีปนเป้ือนใช่หรือไม่ 

4. จากลกัษณะของขลุ่ยที่ผูเ้รียนเห็น ผูเ้รียนคิดวา่ 
    ขลุ่ยน้ีจะมีเสียงดงัมากหรือไม่ 

5. เม่ือสงัเกตลกัษณะดินที่ผูส้อนแจกให ้ผูเ้รียน 

    คิดวา่เป็นดินชนิดใด  
 

 7.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ตวัอยา่งกิจกรรมพฒันาทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลต่อไปน้ี มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนลง
ความเห็นจากการสังเกตภาพที่ก  าหนดให้ได้ ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวผูส้อนสามารถใช้เป็นแนวทาง              
ในการฝึกทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลใหก้บัผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม 

    กิจกรรม: การลงความคดิเห็นจากภาพที่สังเกต 

     จงดูรูปด้านล่างแล้วบันทึกผลที่ได้จากการสังเกต และลงความเห็นจาก          
ส่ิงที่สงัเกต ลงในตารางบนัทึกผล 
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ภาพที่ 2-16  ภาพนกที่ผูส้อนใหผู้เ้รียนสงัเกต 

(ที่มา: http://www.thaipt.org) 
 

ตารางบันทึกผล 

ผลการสังเกต ผลจากการลงความเห็นจากการสังเกต 

 

 

 

 

 

 

แนวค าตอบ 

ผลการสังเกต ผลจากการลงความเห็นจากการสังเกต 

1. นกบิน 

2. นกบินมีจ านวน 10 ตวั 

3. นกมีปีกสีด าใตท้อ้งสีขาว 

4. นกบินไปทิศทางเดียวกนั 

1. นกบินกลบัรัง 

2. นกบินไปหาอาหาร 

3. นกบินตามนกจ่าฝงู 

4. นกบินไปเพือ่หาที่อยูใ่หม่ 

 

 7.6 แบบฝึกทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะการลงความเห็นขอ้มูลต่อไปน้ี ผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแนวทาง
ในการฝึกความสามารถเก่ียวกบัทกัษะการลงความเห็นขอ้มูลของผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม  

http://www.thaipt.org/
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   จงเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ผู้เรียนเห็นว่าถูกต้อง พร้อมบอกเหตุผลส้ันๆ 
ประกอบการอธิบาย 

ข้อความ 

กระบวนการ 

เหตุผล สังเกต ลงความเห็น
จากข้อมูล 

1. ขม้ินละลายน ้ าแลว้น ้ าเป็นสีเหลือง      

2. เรือลอยน ้ าไดเ้พราะมีความหนาแน่น 

    นอ้ยกวา่น ้ า 
   

3. รอยเทา้น้ีเป็นรอยเทา้ของนกเป็ดน ้ า    

4. กระดาษลิตมสัเปล่ียนสีจากน ้ าเงิน 

    เป็นแดง  

   

5. กระดาษลิตมสัเปล่ียนจากสีแดงเป็น 

    น ้ าเงินเพราะหยดสารที่เป็นเบสลงไป 

   

 

แนวค าตอบ 

ข้อความ 

กระบวนการ 

เหตุผล สังเกต ลงความเห็น
จากข้อมูล 

1. ขม้ินละลายน ้ าแลว้น ้ าเป็นสีเหลือง     ใช้ประสาทสัมผสัทางตา
เขา้ไปส ารวจ 

2. เรือลอยน ้ าไดเ้พราะมีความหนาแน่น 

    นอ้ยกวา่น ้ า 
  ใชป้ระสบการณ์ความรู้เดิม 

และเหตุผลลงไปดว้ย 

3. รอยเทา้น้ีเป็นรอยเทา้ของนกเป็ดน ้ า   ใชป้ระสบการณ์ความรู้เดิม
ร่วมกบัการสงัเกต 

4. กระดาษลิตมสัเปล่ียนสีจากน ้ าเงิน 

    เป็นแดง  

  ใช้ประสาทสัมผสัทางตา
เขา้ไปส ารวจ 

5. กระดาษลิตมสัเปล่ียนจากสีแดงเป็น 

    น ้ าเงินเพราะหยดสารที่เป็นเบสลงไป 

  ใชป้ระสบการณ์ความรู้เดิม
ร่วมกบัการสงัเกต 
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   หมายเหตุ  การลงความคิดเห็นเป็นการน าเอาประสบการณ์หรือความรู้เดิมมา
อธิบายผลการสังเกตที่ได้ ว่าท  าไมจึงเป็นเช่นนั้ น การสร้างขอ้คิดเห็นนั้ นจะต้องเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผลกบัปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น หรือกับขอ้มูลที่สังเกตได ้ส่วนการจะตดัสินใจว่าการลง
ความคิดเห็นใดถูกตอ้งหรือสมเหตุสมผลที่สุด ก็ตอ้งมีการหาหลกัฐานหรือขอ้มูลอ่ืนมาประกอบ     
ซ่ึงอาจจะไดม้าจากการทดลองหรือสงัเกตเพิม่เติม (วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540: 47) 

 

8. ทกัษะการพยากรณ์ 

  8.1 แนวคดิเกี่ยวกับการสอนทกัษะการพยากรณ์ 

  การพยากรณ์ เป็นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการท านาย หรือคาดคะเนส่ิงที่จะเกิดขึ้น
ล่วงหน้าโดยอาศยัขอ้มูลจากการสังเกต หรือขอ้มูลจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ ้ าๆ ในเร่ืองนั้ น                    
มาช่วย การพยากรณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตขอ้มูล และการ
พยากรณ์ภายนอกขอบเขตขอ้มูล แนวการสร้างเสริมทกัษะการพยากรณ์ให้กบัผูเ้รียน ผูส้อนตอ้ง             
จดักิจกรรมที่เป็นพื้นฐานต่อการท านาย ไดแ้ก่ การคาดคะเนส่ิงที่จะเกิดหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นโดยใชข้อ้มูลของส่ิงนั้นๆ ที่มีอยูเ่ป็นเคร่ืองมือ การท านายผลที่จะเกิดขึ้นภายในและภายนอก
ขอบเขตขอ้มูลที่มีอยู ่โดยใชค้  าถามหรือค าสั่งกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดค้ิดหาค าตอบ ซ่ึงผูส้อนสามารถ
ก าหนดขึ้นไดโ้ดยใชต้วับ่งช้ีการเกิดทกัษะการพยากรณ์เป็นแนวทางในการก าหนดค าถามหรือค าสั่ง 
ดงัน้ี 

   8.1.1 การพยากรณ์ทัว่ไป เช่น ท านายผลที่เกิดขึ้นจากขอ้มูลที่เป็นหลักการ กฎ 
หรือทฤษฎีที่มีอยูไ่ด ้

    8.1.2 การพยากรณ์จากข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ท านายผลที่จะเกิดขึ้ นภายใน
ขอบเขตขอ้มูลเชิงปริมาณที่มีอยูไ่ด ้ท  านายผลที่จะเกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของขอ้มูลเชิงปริมาณ      
ที่มีอยูไ่ด ้

 8.2 ค าถามที่น าไปสู่ทักษะการพยากรณ์ 

  ค าถามที่ผูส้อนสามารถใชฝึ้กทกัษะการพยากรณ์ใหก้บัผูเ้รียน มีดงัน้ี 

   8.2.1 ค าถามที่ให้ท  านายผลหรือเหตุการณ์หรือส่ิงที่จะเกิดขึ้นโดยอาศยัขอ้มูล
ความสมัพนัธ ์หลกัการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูเ่ป็นแนวทาง 

- ถา้ความดนับรรยากาศ มีค่า 680 มิลลิเมตรของปรอท จุดเดือดของน ้ าจะ
มีค่าเท่าใด 

- ผูเ้รียนไดท้ราบมาแลว้วา่พชืตอ้งการแสงสวา่งในการด ารงชีวติ ถา้เราน า
ตน้กุหลาบไปวางในที่มืด 1 เดือน ผลจะเป็นอยา่งไร 
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- ปลาช่อนเป็นปลาน ้ าจืด ถ้าน าปลาช่อนไปเล้ียงในน ้ าทะเลจะเกิดผล
อยา่งไร 

 

จากการทดลองละลายสาร A ในน ้ า 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ
ต่างๆ กนั ไดผ้ลการทดลอง ดงัน้ี 

  
ตารางที่ 2-5  การทดลองละลายสาร A ในน ้ าที่อุณหภูมิต่างๆ  

อุณหภูมิของน ้า  
(องศาเซลเซียส) 

ปริมาณของสาร A ที่ละลายในน ้า 

(กรัม) 

30 15 

40 21 

50 27 

60 33 

 

- เม่ืออุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส สาร A ละลายไดก่ี้กรัม 

- เม่ืออุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส สาร A ละลายไดก่ี้กรัม 

 

 8.3 ตัวอย่างการสอนทักษะการพยากรณ์ 

  ตัวอย่างที่ 1  ผูส้อนให้ผูเ้รียนสังเกตตารางผลการทดลองการหาจุดเดือดของน ้ า                 
แลว้ใชค้  าถามน าไปสู่การฝึกทกัษะการพยากรณ์ ดงัน้ี 

 

                      ตารางที่ 2-6  การทดลองการหาจุดเดือดของน ้ า 
เวลา (นาที) 0 2 4 6 8 10 

อุณหภูมิ  
(องศาเซลเซียส) 25 68 95 99 100 100 

 

  ผู้สอน   :  1. จากตารางผลการทดลองนาทีที่ 6 อุณหภูมิของน ้ าจะมีค่าเท่าใด 

       2. นาทีที่ 12 อุณหภูมิของน ้ าจะมีค่าเท่าใด  

      3. จากตารางผลการทดลองนาทีที่ 8 และ 12 เป็นการพยากรณ์
แบบใด 
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  ผู้เรียน   :  อภิปรายค าตอบกบัผูส้อน 

  ผู้สอน   :  สรุปแนวค าตอบ  

  แนวค าตอบ  1. จากตารางผลการทดลองนาทีที่ 6 อุณหภูมิของน ้ าจะมีค่า 99 

องศาเซลเซียส 

       2. นาทีที่ 12 อุณหภูมิของน ้ าจะมีค่า 100 องศาเซลเซียส  

       3. จากตารางผลการทดลองนาทีที่  8 เป็นการพยากรณ์ภายใน
ขอบเขตขอ้มูล และ นาทีที่ 12 เป็นการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตขอ้มูล  
  ตัวอย่างที่ 2  ผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลจากกราฟการละลายของน ้ าตาลที่อุณหภูมิ
ต่างๆ แลว้ใชค้  าถามน าไปสู่การฝึกทกัษะการพยากรณ์ ดงัน้ี 

 

 

 

  ผู้สอน   :  1. ถา้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส น ้ าตาลจะละลายก่ีกรัม  

      2. ถา้อุณหภูมิ 25.6 องศาเซลเซียส น ้ าตาลจะละลายก่ีกรัม 

      3. ถา้อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส น ้ าตาลจะละลายก่ีกรัม  

      4. ถา้ตอ้งการใหน้ ้ าตาลละลาย 12 กรัม ตอ้งใหอุ้ณหภูมิเป็นเท่าไร   

      5. ถา้ตอ้งการใหน้ ้ าตาลละลาย 39 กรัม ตอ้งใหอุ้ณหภูมิเป็นเท่าไร 

      6. จากขอ้มูล ขอ้ที่ 1-5 ขอ้ ขอ้ใดเป็นการพยากรณ์ภายในขอบเขต     
ขอ้มูลและภายนอกขอบเขตขอ้มูลบา้ง   
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  ผู้เรียน   :  อภิปรายค าตอบกบัผูส้อน 

  ผู้สอน   :  สรุปแนวค าตอบ  

  แนวค าตอบ  1. ถา้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส น ้ าตาลจะละลาย 6 กรัม   

      2. ถา้อุณหภูมิ 25.6 องศาเซลเซียส น ้ าตาลจะละลาย 13.3 กรัม   

      3. ถา้อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส น ้ าตาลจะละลาย 37.5 กรัม   

      4. ถา้ตอ้งการให้น ้ าตาลละลาย 12 กรัม ตอ้งให้อุณหภูมิ 24 องศา-

เซลเซียส  
      5. ถา้ตอ้งการให้น ้ าตาลละลาย 39 กรัม ตอ้งให้อุณหภูมิ 78 องศา-

เซลเซียส       

       6. ขอ้มูลขอ้ที่ 1, 2 และ 4 เป็นการพยากรณ์ภายในขอบเขตขอ้มูล
และขอ้ที่ 3 และ 5 เป็นการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตขอ้มูล  

  ตัวอย่างที่ 3  ผูส้อนน าเทียนไข ความสูง 15 เซนติเมตร ตั้ งบนโต๊ะหน้าชั้นเรียน                
แลว้ใชค้  าถามน าไปสู่การฝึกทกัษะการพยากรณ์ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  1. เม่ือจุดไฟที่ไสเ้ทียนเป็นเวลา 2 นาที จะเกิดอะไรขึ้น  
      2. เม่ือน าเทียนไขไปตากแดดจะเกิดอะไรขึ้น 

      3. เม่ือดบัไฟที่ไสเ้ทียนจะเกิดอะไรขึ้นกบัน ้ าตาเทียนที่ละลายแลว้ 

       4. เม่ือเราใชข้องแขง็ขดูที่เทียนไขจะเกิดอะไรขึ้น 

       5. ทุก 1 นาที เทียนไขจะละลาย 1.2 เซนติเมตร ถา้ 10 นาที เทียนไข 
จะละลายก่ีเซนติเมตร 

  ผู้เรียน   :  อภิปรายค าตอบกบัผูส้อน 

  ผู้สอน   :  สรุปแนวค าตอบ  

  แนวค าตอบ  1. เม่ือจุดไฟที่ไส้เทียนเป็นเวลา 2 นาที จะมีน ้ าตาเทียนหยดลง 
และขนาดของเทียนไขลดลงเร่ือยๆ   
      2. เม่ือน าเทียนไขไปตากแดดเทียนไขจะอ่อนนุ่มและละลาย     
เป็นของเหลว 

       3. เม่ือดบัไฟที่ไส้เทียนน ้ าตาเทียนที่ละลายแลว้จะเปล่ียนสถานะ
กลายเป็นของแขง็ 

       4. เม่ือเราใชข้องแข็งขูดที่เทียนไข จะเกิดร่องรอยขีดข่วนลึกลง
ในเน้ือเทียน  
       5. ผา่นไป 10 นาที เทียนไขละลาย 12 เซนติเมตร  
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 8.4 กิจกรรมพัฒนาผู้สอน  
  การสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการพยากรณ์ ผูส้อนตอ้งรู้จกัการใชค้  าถามที่น าไปสู่
การฝึกทกัษะดงักล่าวเป็นอย่างดี และเลือกใช้ค  าถามไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงกิจกรรมต่อไป  
เป็นการฝึกทักษะการตั้งค  าถามของผูส้อนให้สอดคล้องกับตวับ่งช้ีการเกิดทักษะการพยากรณ์      
โดยอาศยัขอ้มูลเก่ียวกบัน ้ าหนกัตวัของเด็กชายที่ระดบัอายตุ่างๆ ในตารางดา้นล่าง  
 

ตารางที่ 2-7  น ้ าหนกัตวัของเด็กชายที่ระดบัอายตุ่างๆ    

อายุ (เดือน) น ้าหนัก (กิโลกรัม) 
3 4.0 

5 5.5 

7 7.0 

9 8.5 

 

   8.4.1 จากตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการพยาการณ์ “การพยากรณ์จากข้อมูลเชิงปริมาณ 
เช่น ท านายผลที่จะเกิดขึน้ภายในขอบเขตข้อมูลเชิงปริมาณที่มีอยู่ได้ ท านายผลที่จะเกิดขึน้ภายนอก
ขอบเขตของข้อมูลเชิงปริมาณที่มีอยู่ได้” ผู้สอนจะต้ังค าถามที่น าไปสู่ทักษะการพยากรณ์ให้
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีดังกล่าวได้อย่างไร  
    8.4.1.1 ค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการพยากรณ์ภายในขอบเขตขอ้มูล  
    8.4.1.2 ค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตขอ้มูล  

   แนวค าตอบ 

    8.4.1.1 ค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการพยากรณ์ภายในขอบเขตขอ้มูล   

-  เม่ือเด็กชาย อาย ุ6 เดือน เด็กชายจะมีน ้ าหนกัเท่าไร  

-  ตอนที่เด็กชายหนกั 7.14 กิโลกรัม เด็กชายมีอายก่ีุเดือน  

    8.4.1.2 ค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตขอ้มูล  

-  เม่ือเด็กชาย อาย ุ10 เดือน เด็กชายจะมีน ้ าหนกัเท่าไร    

-  ถา้เด็กชายมีน ้ าหนกั 13.4 กิโลกรัม จะมีอายก่ีุเดือน 
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   8.4.2 ให้อ่านค าถามในตาราง แล้วท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่เห็นว่าถูกต้อง 

ตัวอย่างค าถาม 

ลักษณะค าถาม 

น าไปสู่            
ทกัษะการพยากรณ์ 

ไม่น าไปสู่                      
ทกัษะการพยากรณ์ 

1. ปรากฎการณ์ฟ้าร้องเกิดจากอะไร   

2. ผวิของแตงโมมีลกัษณะอยา่งไร   

3. เม่ืออุณหภูมิของน ้า 110 องศาเซลเซียส ปริมาณ    
    สาร A จะละลายน ้าไดก่ี้กรัม 

  

4. จากภาพ “รถยนตเ์ก่าและคนขบัรถสายตาไม่ดีขบัรถ 

    ขณะฝนตกหนกั” ท่านคิดวา่เหตุการณ์ใดน่าจะเกิดขึ้น 

  

5. เม่ือจุดไฟที่ไสเ้ทียนเป็นเวลา 5 นาที จะเกิดอะไรขึ้น   

6. เม่ือเห็นเมฆสีด าคล ้าลอยต ่า วนัน้ีน่าจะเกิดอะไรขึ้น   

7. การสัน่สะเทือนมีสาเหตุมาจากแผน่ดินไหว   

8. จุดหลอมเหลวของโลหะ A ประมาณเท่าใด    

9. วนัน้ีอาศร้อนอบอา้ว ใหค้าดคะเนวา่จะเกิดอะไรขึ้น   

10. ภูเขาไฟลูกน้ีจะระเบิดอีก 2 ปีขา้งหนา้   

 

แนวค าตอบ 

ตัวอย่างค าถาม 

ลักษณะค าถาม 

เหตุผล 
น าไปสู่            

ทกัษะการ
พยากรณ์ 

ไม่น าไปสู่                      
ทกัษะการ
พยากรณ์ 

1. ปรากฎการณ์ฟ้าร้องเกิดจากอะไร   เป็นค าถามที่น าไปสู่              
ทกัษะการลงความเห็น                   
จากขอ้มูล 

2. ผวิของแตงโมมีลกัษณะอยา่งไร   เป็นค าถามที่น าไปสู่               
ทกัษะการสงัเกต 
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แนวค าตอบ (ต่อ) 

ตัวอย่างค าถาม 

ลักษณะค าถาม 

เหตุผล 
น าไปสู่            

ทกัษะการ
พยากรณ์ 

ไม่น าไปสู่                      
ทกัษะการ
พยากรณ์ 

3. เม่ืออุณหภูมิของน ้า 110 องศา- 
    เซลเซียส ปริมาณสาร A จะละลาย 

    น ้าไดก่ี้กรัม 

  เป็นค าถามที่ใหท้  านายผล       
ที่จะเกิดขึ้นจากขอ้มูล                
เชิงปริมาณที่มีอยู ่ 

4. จากภาพ “รถยนตเ์ก่าและคนขบัรถ 

    สายตาไม่ดีขบัรถขณะฝนตกหนกั”  
    ท่านคิดวา่เหตุการณ์ใดน่าจะเกิดขึ้น 

  เป็นค าถามที่ใหท้  านายผล      
ที่จะเกิดขึ้นจากขอ้มูลที่เป็น
หลกัการ กฎ หรือทฤษฎี      
ที่มีอยู ่ 

5. เม่ือจุดไฟที่ไสเ้ทียนเป็นเวลา 5 นาที  
    จะเกิดอะไรขึ้น 

  เป็นค าถามที่ใหท้  านายผล     
ที่จะเกิดขึ้นจากขอ้มูลที่เป็น
หลกัการ กฎ หรือทฤษฎี      
ที่มีอยู ่

6. เม่ือเห็นเมฆสีด าคล ้าลอยต ่า  
    วนัน้ีน่าจะเกิดอะไรขึ้น 

  เป็นค าถามที่ใหท้  านายผล    
ที่จะเกิดขึ้นจากขอ้มูล 

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ ้ าๆ 

7. การสัน่สะเทือนมีสาเหตุมาจาก 

    แผน่ดินไหว 

  เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะ    
การลงความเห็นจากขอ้มูล 

8. จุดหลอมเหลวของโลหะ A ประมาณ 

    เท่าใด  

  เป็นค าถามที่น าไปสู่          
ทกัษะการสงัเกต 

9. วนัน้ีอาศร้อนอบอา้ว ใหค้าดคะเนวา่ 
    จะเกิดอะไรขึ้น 

  เป็นค าถามที่ใหท้  านายผล     
ที่จะเกิดขึ้นจากขอ้มูล 

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ ้ าๆ 

10. ภูเขาไฟลูกน้ีจะระเบิดอีก 2 ปี 

      ขา้งหนา้ 

  เป็นค าถามที่ใหท้  านายผล     
ที่จะเกิดขึ้นจากขอ้มูลที่เป็น
หลกัการ กฎ หรือทฤษฎี       
ที่มีอยู ่



133 

 

 8.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ตวัอยา่งกิจกรรมพฒันาทกัษะการพยากรณ์ต่อไปน้ี มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนท านายผลที่จะ
เกิดขึ้นโดยอาศยัพยานหลักฐานที่ได้จากการสังเกต ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวผูส้อนสามารถใช้เป็น
แนวทางในการฝึกทกัษะการพยากรณ์ใหก้บัผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม 

   กิจกรรม: การพยากรณ์   
     อุปกรณ์ 

     1. ตุม้น ้ าหนกั ขนาด 500 1,000 1,500 และ 2,000 นิวตนั 

     2. สปริง (สามารถใชว้ตัถุยดืหยุน่อ่ืนๆ เช่น หนงัยาง ยางยดื แทนสปริงได)้  
     3 ไมบ้รรทดั 

    วิธีทดลอง  
     1. แขวนตุ้มน ้ าหนัก ขนาด 500 นิวตัน ที่สปริง บันทึกผลระยะที่สปริง           
ยดืออกลงในตารางบนัทึกผล  
      2. ท าการทดลองเช่นเดียวกับขอ้ 1 แต่เปล่ียนขนาดตุม้น ้ าหนักจาก 500       
นิวตนั เป็น 1,000 1,500 และ 2,000 นิวตนั ตามล าดบั 

     3. น าขอ้มูลจากตารางบนัทึกผล มาเขียนกราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง
น ้ าหนกัที่ใชถ่้วงกบัระยะที่สปริงยดืออก 

     4. ท านายระยะยืดของสปริง เม่ือถ่วงด้วยตุ้มน ้ าหนัก ขนาด 750 1,400   

และ 1,700 นิวตนั 

     5. ท านายขนาดของน ้ าหนกัที่ใชถ่้วง ซ่ึงท าให้สปริงยดืออก เท่ากบั 8 และ 

11 เซนติเมตร 

 

ตารางบันทึกผล 

น ้าหนักทีใ่ช้ถ่วง (นิวตัน) ระยะที่สปริงยืดออก (เซนติเมตร) 
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แนวค าตอบ 

น ้าหนักทีใ่ช้ถ่วง (นิวตัน) ระยะที่สปริงยืดออก (เซนติเมตร) 

500 3 

1,000 7 

1,500 11 

2,000 15 

 

 

 

    จากกราฟที่ได ้ท าใหส้ามารถท านายระยะที่สปริงยดืออก เม่ือถ่วงดว้ยน ้ าหนัก
ขนาดอ่ืนๆ ระหวา่ง 500-2,000 นิวตนัได ้เช่น ถา้ตอ้งการทราบระยะยดืของยางเม่ือถ่วงดว้ยน ้ าหนัก 

1,750 นิวตนั ก็ท  าไดโ้ดยลากเสน้ตรงจากจุดบนแกนนอนที่แทนน ้ าหนกั 1,750  นิวตนั ใหต้ั้งฉากไป
ตดักบัเส้นกราฟจากจุดตดั ลากเสน้ตรงขนานกบัแกนนอนไปตดัแกนตั้ง จุดที่เส้นนั้นตดักบัแกนตั้ง
จะแทนระยะที่สปริงยดืออก ดงันั้น เม่ือแขวนดว้ยตุม้น ้ าหนกั 1,750 นิวตนั ในที่น้ีจะไดเ้ท่ากบั 10.5 

เซนติเมตร ในทางกลับกัน ถ้าตอ้งการหาขนาดของน ้ าหนักที่ใช้ถ่วงให้สปริงยืดออกเป็นระยะ           
ที่ตอ้งการก็ท  าไดเ้ช่นเดียวกนั 

    ดงันั้น เม่ือถ่วงด้วยตุม้น ้ าหนัก ขนาด 750, 1,400 และ 1,700 นิวตนั ระยะยืด
ของสปริง จึงเท่ากับ 4.5, 8.4 และ 10.2 เซนติเมตร และเม่ือท าให้สปริงยืดออก เท่ากับ 8 และ 11 

เซนติเมตร ขนาดของน ้ าหนกัที่ใชถ่้วง จึงเท่ากบั 1,333 และ 1,833 นิวตนั 
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 8.6 แบบฝึกทักษะการพยากรณ์ 

  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะการพยากรณ์ต่อไปน้ี ผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการฝึก
ความสามารถเก่ียวกบัทกัษะการพยากรณ์ของผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม  
   8.6.1 จงระบุผลจากการลงความเห็นจากข้อมูล และการพยากรณ์ เม่ือสังเกตวัตถุ
หรือเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ในตาราง  

ผลการสังเกต ผลการลงความเห็นจากข้อมูล ผลการพยากรณ์ 

1. เทียนไขสีเหลืองมีรอยด า 
    ที่ไสเ้ทียน 

  

2. นกสีด าก าลงับินอยู ่5 ตวั   

3. ฝนก าลงัตก   

4. รถจอดอยูข่า้งทาง   

 

แนวค าตอบ 

ผลการสังเกต ผลการลงความเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์ 

1. เทียนไขสีเหลืองมีรอยด า 
    ที่ไสเ้ทียน 

ไสเ้ทียนไขสีเหลืองเคยถูกจุด
มาก่อน 

ไสเ้ทียนไขสีเหลืองหากน าไป
จุ่มน ้ าจะจุดไฟไม่ติด 

2. นกสีด าก าลงับินอยู ่5 ตวั นกที่บินไป 5 ตวั คือ อีกาด า ตอนเยน็นก 5 ตวั จะบินกลบัรัง 

3. ฝนก าลงัตก ฝนตกเกิดจากการระเหยของ
น ้ า ลอยขึ้นไปเป็นเมฆแลว้
กลัน่ตวัตกลงมา 

ถา้ฝนตกหนกัไม่หยดุน ้ าจะท่วม 

4. รถจอดอยูข่า้งทาง รถน ้ ามนัหมด อีกไม่นานคงมีรถจากอู่ซ่อม
รถยนต ์มาลากจูงเพือ่น าไปซ่อม 
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   8.6.2 ให้ผู้เรียนน าอักษรหน้าข้อความที่ก าหนดให้ไปใส่หน้าข้อที่มีความหมาย
ตรงกัน 

ก. การพยากรณ์ภายในขอบเขตข้อมูล                ข. การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตข้อมูล 

 

ตาราง 2-8  ความสูงของตน้พริกตั้งแต่วนัที่ 4 ถึงวนัที่ 10 ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 

วันที ่ ความสูงของต้นพริก 
(เซนติเมตร)             1. ในวนัที่ 5 ตน้พริกจะสูง 3 เซนติเมตร 

            2. ในวนัที่ 1 ตน้พริกจะสูง 1 เซนติเมตร 

            3. ในวนัที่ 9 ตน้พริกจะสูง 7 เซนติเมตร 

            4. ในวนัที่ 14 ตน้พริกจะสูง 10 เซนติเมตร 

4 2 

6 4 

8 6 

10 8 

 

                              ตาราง 2-9  ความสูงเฉล่ียของคนในระดบัอายตุ่างๆ 

อาย ุ(ปี) 14 16 18 20 

ความสูงเฉลีย่ (เซนติเมตร) 162 164 166 168 

 

            5. ถา้ตอ้งการทราบความสูงเฉล่ียของคนอาย ุ15 ปี 

            6. ถา้ตอ้งการทราบความสูงเฉล่ียของคนอาย ุ31 ปี 

            7. ทุกวนัอาทิตยท์ี่ตรงกบัวนัพระ ไอคิวและนะโมจะไปฟังเทศน์ที่วดัเป็นประจ า แลว้อาทิตย์
ที่จะถึงน้ีเป็นวนัพระ ดงันั้น ไอคิวและนะโมก็ตอ้งไปวดัเหมือนเดิม 

            8. พืชเป็นส่ิงมีชีวติที่ใชแ้สงแดดในการสร้างอาหาร ถา้ผูเ้รียนน าตน้กุหลาบมาปลูกในที่มืด
ส่ิงที่เกิดขึ้นกับต้นกุหลาบคือ ต้นกุหลาบจะสร้างอาหารไม่ได้ ท าให้ไม่เจริญเติบโต            
และจะตายในที่สุด 

            9. วนัจนัทร์เขาเก็บไข่เป็ดได ้2 ฟอง วนัพุธเก็บไข่เป็ดได ้6 ฟอง วนัพฤหัสบดี เก็บไข่เป็ดได ้               

8 ฟอง เพราะฉะนั้นในวนัองัคารเขาตอ้งเก็บไข่เป็ดได ้4 ฟอง 

          10. นาย A กินกุง้คร้ังที่ 1 เป็นผื่นตามตวั กินคร้ังที่ 2 เป็นผื่นตามตวัและ กินคร้ังที่ 3 เป็นผื่น
ตามตวั ถ้านาย A กินกุ้งอีกก็จะเป็นผื่นตามตวัอีก เพราะกินมา 3 คร้ัง เป็นผื่นตามตัว        
ทั้ง 3 คร้ัง 

 

 



137 

 

แนวค าตอบ 

ขอ้ที่ 1, 3,5 และ 9 เป็นการพยากรณ์ภายในขอบเขตขอ้มูล (ก)                 
ขอ้ที่ 2, 4, 6, 7, 8 และ 10 เป็นการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตขอ้มูล (ข)                               
 

9. สรุป 

 การสอนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ผูส้อนตอ้งฝึก
ความสามารถของผูเ้รียนในการใชก้ระบวนการต่างๆ ไดแ้ก่ การสังเกต การวดั การจ าแนกประเภท 

การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา การค านวณหรือการใชต้วัเลข การจดั
กระท าและส่ือความหมายขอ้มูล การลงความเห็นจากขอ้มูล และการพยากรณ์  อยา่งคล่องแคล่ว 
ถูกตอ้ง และแม่นย  า ซ่ึงเคร่ืองมือส าคญัในการฝึกความสามารถดงักล่าวคือการใชค้  าถามหรือค าสั่ง
กระตุน้ให้ผูเ้รียนได้รู้จักคิดหรือแก้ปัญหา ซ่ึงก าหนดขึ้ นได้โดยใช้ตัวช้ีวดัการเกิดทักษะต่างๆ                  
มาเป็นแนวทางในการตั้งค  าถามหรือค าสั่ง การตั้งค  าถามหรือค าสั่งอยา่งมีประสิทธิภาพถือเป็น
กลวิธีที่ส าคญัยิ่งในการสอนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค  าถามหรือค าสั่งที่มีคุณภาพดี    
จะช่วยให้ผูเ้รียนมีความช านาญในการใชค้วามคิดขั้นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้และแกปั้ญหา 
อนัน าไปสู่การคิดขั้นสูงของผูเ้รียนในล าดบัต่อไป  
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ค าถามทบทวน 

 

ค าช้ีแจง  จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

 1. การใช้ค  าถามเพื่อน าไปสู่การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน                
มีประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งไร 

  2. ค าถามเก่ียวกับทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นก่ีประเภท
อะไรบา้ง  
 3. ค าถามที่น าไปสู่การฝึกทกัษะการวดัควรมีลกัษณะอยา่งไร 

 4. ค าถามที่ให้ผูเ้รียนฝึกการสังเกตกับค าถามที่ให้ผูเ้รียนลงความคิดเห็นมีความเหมือน
หรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

 5. “บอกช่ือของรูปและรูปทรงเรขาคณิตได้” จากตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะการหาความ 
สมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปส ท่านสามารถตั้งค  าถามเพือ่น าไปสู่การฝึกทกัษะตามตวับ่งช้ีดงักล่าว
ไดอ้ยา่งไร   
 6. “บอกเกณฑท์ี่ผูอ่ื้นใชเ้รียงล าดบัหรือแบ่งพวกได”้ เป็นตวับ่งช้ีของการเกิดทกัษะใด 

 7. จงยกตวัอยา่งค  าถามที่น าไปสู่การพยากรณ์มา 4 ค าถาม 

 

                    ตาราง 2-10  การเพิม่จ  านวนของไฮดราในสปัดาห์ต่างๆ  
สัปดาห์ จ านวนไฮดรา (ตัว) 

1 3 

2 6 

3 9 

4 12 

 

 8. จากตาราง 2-9 การเพิ่มจ านวนของไฮดราในสัปดาห์ต่างๆ ท่านจะสอนให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษะการพยากรณ์ไดอ้ยา่งไร   
 9. “เราควรเลือกรูปแบบใดในการน าเสนอขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียต่อปี” จากค าถาม
ดงักล่าวมาจากตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทกัษะใด 

 10. ค าถามที่ว่า “ผูเ้รียนเลือกน าเสนอข้อมูลวงจรชีวิตของกบ โดยใช้แผนภาพวงจร                
เพราะเหตุใด” เป็นค าถามที่น าไปสู่ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลหรือไม่                
เพราะเหตุใด  

 

  

 

 



บทที่ 3 

การสอนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

  
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการเป็นทกัษะการคิดในระดับสูงที่ตอ้งอาศัย
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลายอย่างมาผสมผสานกัน ทกัษะแต่ละทกัษะ       
ไม่อาจแยกอยูเ่พียงทกัษะใดทกัษะหน่ึง แต่จะมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัทกัษะอ่ืนๆ ดว้ย จึงเรียก
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในระดบัน้ีวา่ทกัษะขั้นผสมหรือทกัษะขั้นบูรณาการ (Integrated 

skills) ประกอบดว้ย 5 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการตั้งสมมติฐาน ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 

ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร ทกัษะการทดลอง และทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลง
ขอ้สรุป ดงันั้น การสอนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการในบทน้ี จึงมุ่งน าเสนอ
แนวคิดเก่ียวกบัการสอนของแต่ละทกัษะ ค  าถามที่น าไปสู่ทกัษะ ตวัอยา่งการสอนทกัษะ กิจกรรม
พฒันาผูส้อน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และแบบฝึกทักษะต่างๆ ซ่ึงผูส้อนหรือผูท้ี่สนใจสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการ     
ทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการไดต้ามความเหมาะสม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

1. ทักษะการต้ังสมมติฐาน 

1.1 แนวคดิเกี่ยวกับการสอนทักษะการต้ังสมมติฐาน 

  การตั้ งสมมติฐาน เป็นทักษะที่เก่ียวข้องกับการคาดคะค าตอบล่วงหน้าก่อนท า           
การทดลองโดยอาศยัการสังเกต ความรู้ และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน ซ่ึงค  าตอบที่คิดล่วงหน้าน้ี 
เป็นค าตอบที่รอการพสูิจน์ และเป็นส่ิงที่ยงัไม่ทราบ หรือยงัไม่เป็นหลกัการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน 

อาจเป็นค าตอบที่เป็นจริงทั้งหมด หรือเป็นจริงบางส่วน หรือไม่เป็นจริงทั้งหมดก็ได ้ซ่ึงจะทราบได้
หลงัท าการทดลองเพื่อหาค าตอบเพื่อสนับสนุนหรือคดัคา้นสมมติฐานนั้น ดงันั้น การสอนทกัษะ
การตั้งสมมติฐานผูส้อนตอ้งมุ่งฝึกความสามารถในการคาดคะเนค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง 

และใชค้วามรู้เก่ียวกบัทฤษฎี กฎ และหลกัการทางวทิยาศาสตร์ คาดคะเนความสมัพนัธข์องส่ิงต่างๆ 
ใหก้บัผูเ้รียน ซ่ึงสามารถกระท าไดโ้ดยการใชค้  าถามหรือใหค้  าสัง่กระตุน้การคิดเพือ่เป็นแนวทางให้
ผูเ้รียนใชห้าค าตอบ โดยค าถามหรือค าสัง่ผูส้อนสามารถก าหนดขึ้นไดโ้ดยใชต้วับ่งช้ีการเกิดทกัษะ
การตั้งสมมติฐาน ไดแ้ก่ สามารถหาค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองโดยอาศยัการสังเกต ความรู้ 

และประสบการณ์เดิม มาเป็นแนวทางในการก าหนดค าถามหรือค าสัง่   
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 1.2 ค าถามหรือค าส่ังที่น าไปสู่ทักษะการต้ังสมมติฐาน 

  ค าถามหรือค าสัง่ที่ผูส้อนสามารถใชฝึ้กทกัษะการตั้งสมมติฐานใหก้บัผูเ้รียน  
   1.2.1 ค าถามหรือค าสั่งที่ให้ท  านายผลของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นโดยไม่ทราบ
ความสมัพนัธข์องขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการท านายมาก่อน  

- จงคาดคะเนวา่ท าไมปลาในบ่อถึงตาย 

- เม่ือหนัแม่เหล็กขั้วเหมือนกนัเขา้หากนั ผูเ้รียนคิดวา่จะเกิดผลอยา่งไร 

- ถา้น ้ าอุณหภูมิสูงขึ้นปริมาณโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) จะละลายน ้ า       
ไดดี้ขึ้นหรือไม่ 

- ถ้าก๊าซคาร์บอนมอนออกไซค์ในอากาศมีปริมาณมากขึ้น การขนส่ง                   
ก๊าซออกซิเจนในเลือดของคนจะลดนอ้ยลงหรือไม่ อยา่งไร 

 1.3 ตัวอย่างการสอนทักษะการต้ังสมมติฐาน 

  ตัวอย่างที่ 1  ผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ทดลองปลูกตน้ไม ้3 ตน้ โดยใชดิ้นต่างชนิดกนั 

เพือ่ศึกษาการเจริญเติบโต โดยก่อนท าการทดลองผูส้อนสามารถใชค้  าถามเพือ่น าไปสู่การฝึกทกัษะ
การตั้งสมมติฐานใหก้บัผูเ้รียน ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  1. ตน้ไมท้ี่ปลูกในดินชนิดใดจะเจริญเติบโตไดดี้ที่สุด  

       2. ดินชนิดใดเหมาะแก่การเจริญเติบโตของตน้ไมม้ากที่สุด 

  ผู้เรียน   : อภิปรายค าตอบร่วมกบัผูส้อน   
  ผู้สอน   : สรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : ขึ้นอยูก่บัชนิดของตน้ไมท้ี่ผูเ้รียนน ามาทดลองปลูก เช่น ถัว่เขียว 
ชนิดของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตมากที่สุดคือ ดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย เป็นตน้  
  ตัวอย่างที่ 2  ก่อนที่ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะท าการทดลองเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต       
ของไก่ โดยให้อาหารที่แตกต่างกนั 2 ชนิด คือ ขา้วเปลือกและร าขา้ว ผูส้อนสามารถใชค้  าถามหรือ
ค าสัง่น าไปสู่การฝึกทกัษะการตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  จงคาดคะเนว่า ขา้วเปลือกและร าขา้ว อาหารชนิดใดที่จะท าใหไ้ก่
เจริญเติบโตไดดี้ที่สุด 

  ผู้เรียน   : อภิปรายค าตอบร่วมกบัผูส้อน   
  ผู้สอน   : สรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : ขึ้นอยู่กบัลกัษณะเฉพาะของไก่ เช่น ขา้วเปลือก เป็นอาหารไก่    
ที่ให้พลังงานสูง ท าให้ไก่เจริญเติบโตได้ดี แต่ขา้วเปลือกเหมาะสมกับไก่รุ่นใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่                       
5 เดือน ขึ้นไป ไม่เหมาะสมกับไก่รุ่นเล็ก เพราะระบบการยอ่ยอาหารของไก่เหล่าน้ียงัไม่แข็งแรง
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พอที่จะยอ่ยขา้วเปลือกได ้ส่วนร าขา้วเป็นอาหารที่เหมาะกบัไก่รุ่นเล็ก แต่การให้ร าขา้วเพียงอยา่ง
เดียวจะท าใหไ้ก่ผอม โครงสร้างไม่ดี ไม่แขง็แรง จึงตอ้งผสมกบัอาหารชนิดอ่ืนๆ  
  ตัวอย่างที่ 3  ผูส้อนฉายภาพการตายของปลาในแหล่งน ้ าแห่งหน่ึง บนเคร่ืองฉาย               
วดิีทศัน์ใหผู้เ้รียนดู แลว้ใชค้  าถามหรือค าสัง่เพือ่น าไปสู่การฝึกทกัษะการตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี 

 

 

 

ภาพที่ 3-1  ภาพการตายของปลาที่ผูส้อนฉายบนเคร่ืองฉายวดิีทศัน์ 
(ที่มา: http://www.komchadluek.net) 

 

  ผู้สอน   :  1. จงคาดคะเนวา่ท าไมปลาในแหล่งน ้ าจึงตาย 

      2. ถา้น ้ ามีอุณหภูมิสูงขึ้น จะส่งผลต่อการด ารงชีวติของปลาหรือไม่  
  ผู้เรียน   : อภิปรายค าตอบร่วมกบัผูส้อน   
  ผู้สอน   : สรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : 1. ปลาในแหล่งน ้ าตาย อาจเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อย      
น ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ า เกษตรกรใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพชืท าให้สารเคมีดงักล่าวปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้ า 
หรืออุณภูมิของน ้ าที่เพิม่สูงขึ้น เป็นตน้ 

       2. ถา้น ้ ามีอุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ละลายอยู่ใน
แหล่งน ้ าจะลดลง  
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 1.4 กิจกรรมพัฒนาผู้สอน  
  การสอนเพือ่ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการตั้งสมมติฐาน ผูส้อนตอ้งรู้จกัการใชค้  าถามหรือ
ค าสั่งที่น าไปสู่การฝึกทกัษะการตั้งสมมติฐานเป็นอย่างดี และเลือกใช้ค  าถามได้อยา่งเหมาะสม      
ซ่ึงกิจกรรมต่อไปเป็นการฝึกให้ผู ้สอนจ าแนกค าถามหรือค าสั่ง ที่น าไปสู่การฝึกทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน โดยใหผู้ส้อนท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่เห็นวา่ถูกตอ้ง 

ตัวอย่างค าถามหรือค าส่ัง 

ลักษณะค าถาม 

น าไปสู่            
ทกัษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

ไม่น าไปสู่                      
ทกัษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

1. ถา้เพิม่ขนาดพื้นที่หนา้ตดัของลวดทองแดงใหมี้ 

    ขนาดใหญ่ขึ้น จะส่งผลใหก้ารน าไฟฟ้าดีขึ้นหรือไม่   
  

2. เม่ือจุดไฟที่ไสเ้ทียนเป็นเวลา 3 นาที จะเกิดอะไรขึ้น   

3. ท าไมวนัน้ีฟ้าเตม็ไปดว้ยเมฆ คาดคะเนวา่จะเกิด 

    อะไรขึ้น  

  

4. จงคาดคะเนสาเหตุส าคญัที่สุดที่ท  าใหไ้ก่ในฟาร์มน้ีตาย    

5. เม่ือผูเ้รียนไดท้ดลองแลว้วา่เม่ือหยดกรดซลัฟิวริก                   
    บนหินปูนจะเกิดฟองแก๊ส ถา้ผูส้อนจะใหผู้เ้รียนหยด                  
    กรดซลัฟิวริกลงบนหินชนิดอ่ืน ผูเ้รียนคิดวา่จะเกิดฟอง 

    แก๊สหรือไม่ 
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แนวค าตอบ 

ตวัอย่างค าถามหรือค าส่ัง 

ลักษณะค าถาม 

เหตุผล 
น าไปสู่            
ทกัษะ        

การตั้งสมมตฐิาน 

ไม่น าไปสู่            
ทกัษะ                     

การตั้งสมมตฐิาน 

1. ถา้เพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีหนา้ตดัของ 

    ลวดทองแดงให้มีขนาดใหญ่ข้ึน                  
    จะส่งผลให้การน าไฟฟ้าดีข้ึน 

    หรือไม่   

  เป็นค าถามท่ีให้ท านาย
ผลของเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่ทราบ
ความสัมพนัธ์                     
ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท านายมาก่อน 

2. เม่ือจุดไฟท่ีไส้เทียนเป็นเวลา                    
    3 นาที จะเกิดอะไรข้ึน 

  เป็นค าถามท่ีน าไปสู่ 

ทกัษะการพยากรณ์ 

3. ท าไมวนัน้ีฟ้าเตม็ไปดว้ยเมฆ                  
    จงคาดคะเนว่าจะเกิดอะไรข้ึน  

  เป็นค าถามท่ีน าไปสู่ 

ทกัษะการพยากรณ์ 

4. จงคาดคะเนสาเหตุส าคญัท่ีสุดท่ีท า 

    ให้ไก่ในฟาร์มน้ีตาย  

  เป็นค าถามท่ีให้ท านาย             
ผลของเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่ทราบ
ความสัมพนัธ์                      
ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท านายมาก่อน 

5. เม่ือผูเ้รียนไดท้ดลอง แลว้ทราบว่า 
    เม่ือหยดกรดซลัฟิวริกบนหินปูน 

    จะเกิดฟองแก๊ส ถา้ผูส้อนจะให ้

    ผูเ้รียนหยดกรดซลัฟิวริกลงบน 

    หินชนิดอ่ืนผูเ้รียนคิดว่าจะเกิด 

    ฟองแก๊สหรือไม่ 

  เป็นค าถามท่ีให้ท านาย             
ผลของเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่ทราบ
ความสัมพนัธ์                       
ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท านายมาก่อน 
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 1.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ตวัอย่างกิจกรรมพฒันาทักษะการตั้งสมมติฐานต่อไปน้ี มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนบอกช่ือ                   
ตวัแปรต่างๆ ที่อาจมีผลต่อตวัแปรตามในการตั้งสมมติฐาน และใหผู้เ้รียนตั้งสมมติฐานเพื่อน าไปสู่
การคน้ควา้หาค  าตอบของปัญหาต่างๆ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการฝึก
ทกัษะการตั้งสมมติฐานใหก้บัผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม 

   กิจกรรม: การบอกช่ือตัวแปรและต้ังสมมติฐาน    
     อุปกรณ์  
     ผา้พลาสติก 1 ผนื/กลุ่ม 

     วิธีทดลอง  
     1. ให้ผูเ้รียนสังเกตสีของหญา้ จากนั้นน าผา้พลาสติกคลุมหญา้บริเวณ                   
ที่สงัเกต เป็นเวลา 2 สปัดาห์ เปิดผา้คลุมออก แลว้บนัทึกผลลงในตาราง  
     2. ระบุตวัแปรที่ผูเ้รียนคิดวา่อาจมีผลต่อตวัแปรตาม (สีของหญา้) พร้อมกบั 
ตั้งสมมติฐานที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรดงักล่าว 

ตารางบันทึกผล 

การทดลอง สีของหญ้า 

ก่อนคลุมผา้พลาสติก  

หลงัจากคลุมผา้พลาสติก 2 สปัดาห์  

 

ตัวแปรต้น………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สมมติฐาน…………………………………………………………..……………………………………………………………… 

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

แนวค าตอบ 

 

การทดลอง สีของต้นหญ้า 

ก่อนคลุมผา้พลาสติก สีเขียว 

หลงัจากคลุมผา้พลาสติก 2 สปัดาห์ สีเหลือง 

 

ตัวแปรต้น  แสงแดด     

สมมติฐาน  ถา้ปริมาณแสงแดดมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสีของตน้หญา้ ดงันั้น ตน้หญา้ที่ไดรั้บแสง
ไม่เท่ากนัจะมีสีแตกต่างกนั   
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ภาพที่ 3-2  เปรียบเทียบผลการทดลองก่อน-หลงั คลุมตน้หญา้ดว้ยผา้พลาสติก 

(ที่มา: http://kongsawat.com) 
 

 1.6 แบบฝึกทักษะการต้ังสมมติฐาน 

  ตวัอย่างแบบฝึกทักษะการตั้ งสมมติฐานต่อไปน้ี ผูส้อนสามารถใช้เป็นแนวทาง                         
ในการฝึกความสามารถเก่ียวกบัทกัษะการตั้งสมมติฐานของผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม  
   1.6.1 จงพิจารณาปัญหาต่อไปนี้ แล้วก าหนดตัวแปรต้นมา 3 ตัวแปร พร้อมกับ
ต้ังสมมติฐานจากตัวแปรต้นที่ก าหนด 3 สมมติฐาน 

       1.6.1.1 การเจริญเติบโตของตน้ดาวเรืองขึ้นอยูก่บัปัจจยัอะไร 

               ตวัแปรตน้…………………………………………………………………………….

              สมมติฐาน 1………………………….……………………………………………… 

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

       2………………………….……………………………………………… 

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

       3………………………….……………………………………………… 

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

 

 

 

 

http://kongsawat.com/
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       1.6.1.2 ปัจจยัอะไรบา้งที่ท  าใหร้ถจกัรยานเคล่ือนที่ไดเ้ร็ว 

               ตวัแปรตน้…………………………………………………………………………….

              สมมติฐาน 1………………………….……………………………………………… 

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

       2………………………….……………………………………………… 

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

       3………………………….……………………………………………… 

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

       1.6.1.3 อะไรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเช้ือรา 

               ตวัแปรตน้…………………………………………………………………………….

              สมมติฐาน 1………………………….……………………………………………… 

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

       2………………………….……………………………………………… 

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

       3………………………….……………………………………………… 

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

       แนวค าตอบ 

       1.6.1.1 การเจริญเติบโตของตน้ดาวเรืองขึ้นอยูก่บัปัจจยัอะไร 

              ตวัแปรตน้     ปริมาณน ้ า ปริมาณแสงแดด สถานที่เพาะปลูก 

              สมมติฐาน     1. ปริมาณแสงแดดยิ่งมากขึ้นเท่าไร การเจริญเติบโต
ของตน้ดาวเรืองจะยิง่มากขึ้น  
           2. ปริมาณน ้ ายิ่งมากขึ้ นเท่าไร การเจริญเติบโตของ 
ตน้ดาวเรืองจะยิง่มากขึ้น         

           3. สถานที่ เพาะปลูกต้นไม้ยิ่งอยู่ใกล้บริเวณเส้น -    

ศูนยสู์ตรเท่าไร การเจริญเติบโตของตน้ดาวเรืองจะยิง่มากขึ้นเท่านั้น 

       1.6.1.2 ปัจจยัอะไรบา้งที่ท  าใหร้ถจกัรยานเคล่ือนที่ไดเ้ร็ว  

              ตวัแปรตน้     ขนาดของยางรถจกัรยาน ขนาดของล้อรถจกัรยาน
โลหะที่ผลิตจกัรยาน        
              สมมติฐาน     1. ขนาดของยางรถจกัรยานยิง่ใหญ่ขึ้นเท่าไร การเคล่ือนที่ 
ของจกัรยานจะยิง่ชา้ลงเท่านั้น      
           2. ขนาดของลอ้รถจกัรยานยิง่ใหญ่เท่าไร การเคล่ือนที่
ของจกัรยานจะยิง่เร็วขึ้นเท่านั้น 



147 

 

             3. โลหะที่ผลิตรถจกัรยานยิ่งเบาเท่าไร การเคล่ือนที่
ของจกัรยานจะยิง่เร็วขึ้นเท่านั้น  
       1.6.1.3 อะไรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเช้ือรา 

              ตวัแปรตน้     ความช้ืน อุณหภูมิ ปริมาณแสงแดด 

              สมมติฐาน     1. ถ้าความช้ืนมีผลต่อการเจริญเติบโตของเช้ือรา 
ดงันั้น เช้ือราที่ขึ้นบริเวณที่มีความช้ืนสูงจะเจริญเติบโตไดดี้กวา่เช้ือราที่ขึ้นบริเวณความช้ืนต ่า 

           2. ถ้าอุณหภูมิมีผลต่อการเจริญเติบโตของเช้ือรา 
ดงันั้น เช้ือราที่ขึ้นบริเวณที่มีอุณหภูมิต ่าจะเจริญเติบโตไดดี้กวา่เช้ือราที่ขึ้นบริเวณอุณหภูมิสูง 

           3. ถ้าปริมาณแสงแดดมีผลต่อการเจริญเติบโตของ 
เช้ือรา ดังนั้น เช้ือราที่ได้รับปริมาณแสงแดดน้อยจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าเช้ือราที่ได้รับปริมาณ
แสงแดดมาก 

 

2. ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏบิัติการ 

2.1 แนวคดิเกี่ยวกับการสอนทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

  การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ เป็นทกัษะที่เก่ียวข้องกับการก าหนดความหมาย      
และขอบเขตของค าหรือตวัแปรต่างๆ ที่อยูใ่นสมมติฐานที่ตอ้งทดลองให้เขา้ใจตรงกนั สามารถ
สงัเกต วดั หรือตรวจสอบได ้ดงันั้น การสอนทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ ผูส้อนตอ้งฝึก
ความสามารถในการก าหนดความหมายและขอบเขตของค าที่ใชใ้นการตั้งสมมติฐานการทดลอง    
ใหผู้อ่ื้น หรือผูรั้บทราบขอ้มูลมีความเขา้ใจตรงกนั ซ่ึงสามารถกระท าไดโ้ดยการใชค้  าถามหรือค าสั่ง
กระตุน้การคิดเพื่อเป็นแนวทางให้ผูเ้รียนใชก้ าหนดความหมายและขอบเขตของค า หรือตวัแปร
ต่างๆ โดยค าถามหรือค าสั่งดังกล่าวผู ้สอนสามารถก าหนดขึ้ นโดยใช้ตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะ                      
การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ ไดแ้ก่ ก าหนดความหมาย และขอบเขตของค า หรือตวัแปรต่างๆ           
ใหส้ามารถสงัเกตและวดัได ้มาเป็นแนวทางในการก าหนดค าถามหรือค าสัง่   
 2.2 ค าถามที่น าไปสู่ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

  ค าถามที่ผูส้อนสามารถใช้ฝึกทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการให้กับผูเ้รียน                    
มีดงัน้ี 

   2.2.1 ค าถามที่ก  าหนดความหมายและขอบเขตของค าหรือตวัแปรต่างๆ เพื่อให้
เขา้ใจตรงกนั เช่น   

- น ้ าสกปรกในที่น้ีหมายความวา่อยา่งไร 

- ผูเ้รียนจะวดัการเจริญเติบโตของพชืไดอ้ยา่งไร 
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- ผูเ้รียนจะใหค้วามหมายของผา้เปียกวา่อยา่งไร 

- มีวธีิการทดสอบอยา่งง่ายวา่ก๊าซในขวดน้ีคือก๊าซไฮโดรเจนไดอ้ยา่งไร 

- ในการทดสอบปุ๋ ยชนิดหน่ึงว่ามีผลต่อการเจริญงอกงามของผกักาด
หรือไม่ ตวัแปร “การเจริญงอกงาม” วดัไดอ้ยา่งไร 

 2.3 ตัวอย่างการสอนทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

  ตัวอย่างที่ 1  ผูส้อนน าภาพการเจริญเติบโตของพืชให้ผูเ้รียนดู แล้วใช้ค  าถามเพื่อ
น าไปสู่การฝึกทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ ดงัน้ี  
  ผู้สอน   :  เราสามารถวดัการเจริญเติบโตของพืชไดอ้ยา่งไร หรือการเจริญ- 
เติบโตของพชืหมายถึงอะไร 

  ผู้เรียน   : อภิปรายค าตอบร่วมกบัผูส้อน   
  ผู้สอน   : สรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : การเจริญเติบโตของพืช สามารถวัดได้จากหลายอย่าง เช่น          
ความสูงของล าตน้ ความกวา้งของล าตน้ ความยาวของราก จ านวนของใบ เป็นตน้ ซ่ึงในการทดลอง
หากพจิารณาการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะท าให้เกิดความสับสน ดงันั้น จึงควรก าหนดเป็น
นิยามเชิงปฏิบติัการว่าในการทดลองนั้น การเจริญเติบโตของพืชหมายความว่าอย่างไร ให้เขา้ใจ
ตรงกนั เช่น การเจริญเติบโตของพืช หมายถึง ความสูงของพชืจากพื้นดินไปจนถึงปลายยอด เป็นตน้ 

  ตัวอย่างที่  2  ก่อนที่ผู ้เรียนในแต่ละกลุ่มจะท าการทดลองเพื่อศึกษาคุณสมบัติ                  
การอุ้มน ้ าของดินต่างชนิดกัน โดยใชดิ้น 3 ชนิด ได้แก่ ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย ผูส้อน
สามารถใชค้  าถามน าไปสู่การฝึกทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  การอุ้มน ้ าของดินสามารถวดัได้อย่างไร หรือเราสามารถวัด        
การอุม้น ้ าของดินไดอ้ยา่งไร หรือมีวธีิวดัการอุม้น ้ าของดินอยา่งไร  

  ผู้เรียน   : สมาชิกในกลุ่มร่วมสืบคน้ขอ้มูลวิธีวดัการอุม้น ้ าของดิน แลว้น า 
เสนอวธีิวดัการอุม้น ้ าของดินหนา้ชั้นเรียน 

  ผู้สอน   :  อภิปรายร่วมกบัผูเ้รียนเพื่อเช่ือมโยงวิธีวดัการอุม้น ้ าของดินกับ 
การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 

  ผู้เรียน   : ก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของค าวา่ “การอุม้น ้ าของดิน” เพือ่น า 
ไปสู่การทดลอง 

  แนวค าตอบ  : การอุม้น ้ าของดิน หมายถึง ปริมาตรน ้ าที่ไหลผา่นดินลงสู่บีกเกอร์ 
เม่ือเทน ้ าใส่ดินชนิดต่างๆ ในเวลา 2 นาที 
 



149 

 

 2.4 กิจกรรมพัฒนาผู้สอน  
  การสอนเพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ ผูส้อนตอ้งรู้จกัการใช้
ค  าถามที่น าไปสู่การฝึกทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการเป็นอยา่งดี และเลือกใชค้  าถามไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ซ่ึงกิจกรรมต่อไปเป็นการฝึกใหผู้ส้อนก าหนดค าถามและจ าแนกค าถามที่น าไปสู่ทกัษะ
การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ ดงัน้ี  
   2.4.1 จงต้ังค าถามเพ่ือน าไปสู่ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้อง
กับตัวบ่งช้ีการเกิดทักษะ “ก าหนดความหมายและขอบเขตของค าหรือตัวแปรต่างๆ ให้สามารถ
สังเกตและวัดได้” มา 5 ค าถาม  
  แนวค าตอบ 

          1. การออกก าลงักายหมายถึงอะไร 

          2. เต๋าจะวดัความสวา่งของเทียนไดอ้ยา่งไร 

          3. การน าความร้อนในที่น้ีหมายความวา่อยา่งไร 

          4. จะระบุวา่ผูห้ญิงคนหน่ึงสุขภาพดีหรือไม่ สามารถพจิารณาจากอะไร 

          5. คนอว้นส่วนใหญ่มกัเป็นโรคเบาหวาน และความดนั ตวัแปร “คนอว้น” 
วดัไดอ้ยา่งไร 

   2.4.2 ให้อ่านค าถามในตาราง แล้วท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่เห็นว่าถูกต้อง 

ตัวอย่างค าถาม 

ลักษณะค าถาม 

น าไปสู่            
ทกัษะการก าหนด

นิยามเชิง
ปฏบิัตกิาร 

ไม่น าไปสู่ 

ทกัษะการก าหนด
นิยามเชิง
ปฏบิัตกิาร 

1. น ้ าร้อน หมายถึง น ้ าที่สมัผสัมือแลว้รู้สึกอุ่น   

2. ดินร่วนปนทรายในที่น้ีหมายถึงดินร่วนก่ีส่วนปนกบั 

    ดินทรายก่ีส่วน 

  

3. ฉนวนไฟฟ้าในที่น้ีหมายความวา่อยา่งไร   

4. สมุดที่ผูเ้รียนไดรั้บแจกมีสีอะไร    

5. เคลวนิ เป็นหน่วยวดัอุณหภูมิ    
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แนวค าตอบ 

ตวัอย่างค าถาม 

ลักษณะค าถาม 

เหตุผล 

น าไปสู่            
ทกัษะการ

ก าหนดนิยาม
เชิงปฏบิัตกิาร 

ไม่น าไปสู่ 

ทกัษะการ
ก าหนดนิยาม
เชิงปฏบิัตกิาร 

1. น ้าร้อน หมายถึง น ้าท่ีสมัผสัมือแลว้ 

    รู้สึกอุ่น 

  เป็นค านิยามทัว่ๆไป 

2. ดินร่วนปนทรายในท่ีน้ีหมายถึง  
    ดินร่วนก่ีส่วนปนกบัดินทรายก่ีส่วน 

  เป็นค าถามท่ีก าหนด
ขอบเขตของค าหรือตวั
แปรต่างๆเพ่ือใหเ้ขา้ใจ
ตรงกนั   

3. ฉนวนไฟฟ้าในท่ีน้ีหมายความว่า 

    อยา่งไร 

  ค าถามท่ีก าหนด
ความหมายของค าต่างๆ
เพ่ือให้เขา้ใจตรงกนั   

4. สมุดท่ีผูเ้รียนไดรั้บแจกมีสีอะไร    เป็นค าถามท่ีน าไป                    
สู่ทกัษะการสงัเกต 

5. เคลวิน เป็นหน่วยวดัอุณหภูมิ    เป็นค านิยามทัว่ๆไป 

 2.5 แบบฝึกทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการต่อไปน้ี ผูส้อนสามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการฝึกความสามารถเก่ียวกบัทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของผูเ้รียนไดต้าม
ความเหมาะสม  
   2.5.1 จงบอกวิธีวัดตัวแปรต่อไปนี้ 
       2.5.1.1 การเจริญเติบโตของพชื 

                                                 วดัตวัแปรน้ีจาก  1. ……………………..   2. …………………….. 

       2.5.1.2 ความสนุกสนานในการเล่นกีฬา 
                                                 วดัตวัแปรน้ีจาก  1. ……………………..   2. …………………….. 

       2.5.1.3 ความอดทนของร่างกาย 

                                                 วดัตวัแปรน้ีจาก  1. ……………………..   2. …………………….. 

       2.5.1.4 คนผอม 

                                                 วดัตวัแปรน้ีจาก  1. ……………………..   2. …………………….. 
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   แนวค าตอบ 

       2.5.1.1 การเจริญเติบโตของพชื 

                                                 วดัตวัแปรน้ีจาก  1. ความสูงของล าตน้  2. ความกวา้งล าตน้ 

       2.5.1.2 ความสนุกสนานในการเล่นกีฬา 

                                                 วดัตวัแปรน้ีจาก  1. นับชั่วโมงในการเล่นกีฬา  2. นับจากความถ่ี       
ในการออกก าลงักาย   
       2.5.1.3 ความอดทนของร่างกาย 

                                                 วดัตวัแปรน้ีจาก  1. จ านวนคร้ังของการลุกนัง่ (ซิทอพั) จนหมดแรง  
2. จ  านวนคร้ังในการดนัพื้น (วดิพื้น) จนหมดแรง 

       2.5.1.4 คนผอม 

                                                 วดัตวัแปรน้ีจาก  1. น ้ าหนกั  2. รอบเอว 

   2.5.2 จงพิจารณานิยามของส่ิงต่างๆ ต่อไปนี้ว่านิยามใดเหมาะสมจะเป็นนิยาม     
เชิงปฏิบัติการ 

       2.5.2.1 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน แต่ละโมเลกุล
ประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน 1 อะตอม และธาตุออกซิเจน 2 อะตอม 

        2.5.2.2 ขนาดของก้อนหิน หมายถึง จ  านวนกิโลกรัมที่อ่านได้จากการชั่ง
น ้ าหนกัของกอ้นหินกอ้นนั้น 

        2.5.2.3 อากาศเยน็ หมายถึง อุณหภูมิอากาศที่ท  าใหร่้างกายมนุษยห์นาวสัน่ 

             2.5.2.4 ความสูงของเทียน หมายถึง ความสูงจากฐานเทียนไปจนถึงปลาย
ยอดสูงสุดของเทียนโดยไม่รวมไสเ้ทียน 

        2.5.2.5 อากาศร้อน คือ อากาศที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 35.0 – 39.9 องศาเซลเซียส 

   แนวค าตอบ 

       2.5.2.1 เป็นค านิยามทัว่ๆไป เพราะการหาจ านวนอะตอมของคาร์บอนและ
ออกซิเจนในแต่ละโมเลกุลของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดท์  าไดย้าก 

       2.5.2.2 เป็นนิยามเชิงปฏิบตัิการ เพราะสามารถสงัเกตและวดัได ้

       2.5.2.3 เป็นค านิยามทัว่ๆไปซ่ึงอาการหนาวสั่นของคนแต่ละคนอาจเกิดจาก
หลายปัจจยั เช่น พษิไข ้หรือปวดปัสสาวะ 

       2.5.2.4 เป็นนิยามเชิงปฏิบตัิการ เพราะสามารถสงัเกตและวดัได ้

       2.5.2.5 เป็นนิยามเชิงปฏิบตัิการ เพราะสามารถสงัเกตและวดัได ้
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3. ทกัษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 

3.1 แนวคดิเกี่ยวกับการสอนทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 

  การก าหนดและควบคุมตวัแปร เป็นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการบ่งช้ีตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

และตวัแปรที่ตอ้งควบคุมให้คงที่ในสมมติฐานหน่ึงๆ  หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์เร่ืองใด     
เร่ืองหน่ึง ดังนั้น การสอนทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปรผูส้อนตอ้งใช้ค  าถามหรือค าสั่ง
กระตุน้ความคิดเพื่อเป็นแนวทางให้ผูเ้รียนไดฝึ้กความสามารถในการบ่งช้ีและก าหนดตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตาม และตวัแปรที่ตอ้งควบคุมได ้

 3.2 ค าถามที่น าไปสู่ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 

  ตวัอย่างค  าถามที่ผูส้อนสามารถใช้ฝึกทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปรให้กับ
ผูเ้รียน มีดงัน้ี 

   3.2.1 ค าถามที่ก  าหนดหรือบ่งช้ีตวัแปรในการทดลอง เช่น  
- ส่ิงที่จะตอ้งติดตามดูผลในการทดลองน้ีคืออะไร 

- “ปุ๋ ยมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่” จากขอ้ความขา้งตน้
ควรควบคุมตวัแปรใดบา้ง 

- ในการทดลองน้ีตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรที่ตอ้งควบคุมใหค้งที่
คืออะไร 

- จากสมมติฐานที่ว่า “ถ้าชนิดของดินมีผลต่อปริมาณน ้ าที่อุ ้มไว ้ดังนั้น                 
ดินเหนียวจะอุ้มน ้ าไวไ้ด้มากกว่าดินร่วน และดินร่วนจะอุ้มน ้ าไวไ้ด้
มากกว่าดินทราย” สมมติฐานดงักล่าว ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม ตวัแปร
ควบคุม คืออะไร 

 3.3 ตัวอย่างการสอนทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 

  ตัวอย่างที่ 1  ผูส้อนก าหนดปัญหาทางวทิยาศาสตร์ “ปริมาณน ้ ามีผลต่อการเจริญเติบโต 
ของพืชจริงหรือไม่” แลว้ให้ผูเ้รียนร่วมกันออกแบบการทดลอง โดยผูเ้รียนส่วนใหญ่แสดงความ
คิดเห็นวา่ตอ้งปลูกพชื 2 ตน้ เปรียบเทียบกนั และไดอ้ภิปรายเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ี  

   1. ชนิดของพชืทั้ง 2 ตน้ที่จะน ามาปลูก  

    2. ปริมาณของดินที่จะใชป้ลูกพชืทั้ง 2 ตน้  

   3. ขนาด และรูปร่างของภาชนะที่ใชใ้ส่ดินทั้ง 2 ใบ  

    4. ชนิด และปริมาณปุ๋ ย ที่ใหแ้ก่พชืทั้ง 2 ตน้  

    5. ส่ิงแวดลอ้มที่วางพชืทั้ง 2 ตน้  

   6. ปริมาณน ้ าที่ใหแ้ก่พชืทั้ง 2 ตน้  



153 

 

  หลงัอภิปรายเสร็จ ผูส้อนใชค้  าถามเพื่อน าไปสู่การฝึกทกัษะการก าหนดและควบคุม
ตวัแปร ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  1. ส่ิงที่ตอ้งจดัใหเ้หมือนกนัในการทดลองดงักล่าวคืออะไร 

      2. ส่ิงที่ตอ้งจดัใหต่้างกนัในการทดลองดงักล่าวคืออะไร 

      3. ส่ิงที่จะตอ้งติดตามดูผลในการทดลองดงักล่าวคืออะไร 

  ผู้เรียน   : อภิปรายค าตอบร่วมกบัผูส้อน  
  ผู้สอน   : สรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : 1. ส่ิงที่ตอ้งจดัให้เหมือนกันในการทดลองดงักล่าวคือ ขอ้ที่ 1-5 
(ขอ้ที่ 1-5 เป็นตวัแปรที่ตอ้งควบคุมใหค้งที่) 
      2. ส่ิงที่ตอ้งจดัให้ต่างกนัในการทดลองดงักล่าวคือ ขอ้ที่ 6 (ขอ้ที่ 6 

เป็นตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระ) 
    3. ส่ิงที่จะตอ้งติดตามดู คือ การเจริญเติบโตของพืช (ส่ิงที่จะตอ้ง
ติดตามดู เป็นตวัแปรตาม)   
  ตัวอย่างที่ 2  ในการอภิปรายเพื่อออกแบบการทดลองหาค าตอบว่า “ลูกเทนนิสจะ
กระดอนสูงขึ้นหรือไม่ ถา้ปล่อยจากระดบัความสูงจากพื้นที่แตกต่างกนั” ผูส้อนสามารถใชค้  าถาม
เพือ่น าไปสู่การฝึกทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  1. ในการทดลองน้ี ตอ้งจดัอะไรใหแ้ตกต่างกนั  

       2. ในการทดลองน้ีตอ้งคอยติดตามดูอะไรบา้ง  

       3. ในการทดลองน้ี ตอ้งจดัอะไรใหเ้หมือนกนับา้ง    

  ผู้เรียน   : อภิปรายค าตอบร่วมกบัผูส้อน   
  ผู้สอน   : สรุปแนวค าตอบ 

  แนวค าตอบ  : 1. ความสูงที่ปล่อยลูกเทสนิส (เป็นตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระ) 
      2. ความสูงที่ลูกเทนนิสกระดอนขึ้นจากพื้น (เป็นตวัแปรตาม) 
      3. ลูกเทนนิส (ขนาด น ้ าหนัก ความยืดหยุ่น) ลักษณะของพื้น   
แรงที่ปล่อยลูกเทนนิสในแต่ละคร้ัง (เป็นตวัแปรที่ตอ้งควบคุมใหค้งที่) 
 3.4 กิจกรรมพัฒนาผู้สอน  
  การสอนเพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร ผูส้อนตอ้งรู้จกัการใช้
ค  าถามที่น าไปสู่การฝึกทกัษะดงักล่าวเป็นอยา่งดี และเลือกใชค้  าถามไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงกิจกรรม
ต่อไปเป็นการฝึกใหผู้ส้อนตั้งค  าถามที่น าไปสู่ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปรจากความมุ่งหมาย 
ที่ก  าหนด และจ าแนกค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร ดงัน้ี  
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   3.4.1 จากสถานการณ์ “ก่อนที่ผู้สอนจะให้ผู้เรียนท าการทดลองเพ่ือหาค าตอบว่า 

“เมล็ดถั่วต่างชนิดกันจะใช้เวลาในการงอกนับจากเร่ิมเพาะเท่ากันหรือไม่” จงต้ังค าถามที่น าไปสู่
ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร จ านวน 3 ค าถาม ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายที่ก าหนดให้
ต่อไปนี้  
            3.4.1.1 ค าถามที่มุ่งหมายใหผู้เ้รียนตอบเก่ียวกบัตวัแปรตน้ 

            3.4.1.2 ค าถามที่มุ่งหมายใหผู้เ้รียนตอบเก่ียวกบัตวัแปรตาม 

            3.4.1.3 ค าถามที่มุ่งหมายใหผู้เ้รียนตอบเก่ียวกบัตวัแปรที่ตอ้งควบคุมใหค้งที่ 
   แนวค าตอบ 

            3.4.1.1 ในการทดลองคร้ังน้ีจะตอ้งจดัอะไรใหแ้ตกต่างกนั  

            3.4.1.2 เม่ือจดัสถานการณ์ตามที่ผูเ้รียนตอบแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งติดตามดูอะไร 

            3.4.1.3 ในการทดลองคร้ังน้ีจะตอ้งจดัอะไรใหเ้หมือนกนับา้ง 

   3.4.2 จากสถานการณ์ค าถามต่อไปนี้ จงระบุว่าค าถามข้อใดเป็นค าถามที่น าไปสู่
ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร และค าถามข้อใดไม่เป็นค าถามที่น าไปสู่ทักษะการก าหนดและ
ควบคุมตัวแปร  

       3.4.1.1 ก่อนการทดลองเพื่อหาค าตอบว่า “ไก่ที่เล้ียงด้วยร าขา้วจะเติบโต
แตกต่างจากไก่ที่เล้ียงดว้ยขา้วเปลือกหรือไม่” ผูส้อนไดต้ั้งค  าถาม ดงัน้ี 

              1) ในการทดลองคร้ังน้ี ผูเ้รียนคิดวา่จะตอ้งจดัอะไรใหแ้ตกต่างกนั  

            2) เม่ือจดัสถานการณ์ตามที่ผูเ้รียนตอบแล้ว ผูเ้รียนตอ้งติดตามดู
อะไร 

             4) เวลาที่ให้ร าข้าวและให้ขา้วเปลือกกับไก่ทั้ งสองตอ้งเป็นเวลา
เดียวกนัหรือไม่  

       แนวค าตอบ 

                        ค าถามทุกขอ้เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการก าหนดและควบคุม            
ตวัแปรทั้งส้ิน 

       3.4.1.2 ก่อนการทดลองเพือ่หาค าตอบวา่ “ชนิดของดินมีผลต่อการเจริญเติบโต 
ของพชืจริงหรือไม่” ผูส้อนถามผูเ้รียน ดงัน้ี  

              1) น ากระถางหน่ึงไปวางไวใ้นหอ้งเรียน และอีกกระถางหน่ึงไปวางไว ้
นอกหอ้งเรียนไดห้รือไม่ 

            2) เม่ือด าเนินการทดลอง ผูเ้รียนตอ้งติดตามดูอะไร 

               3) ผูเ้รียนอยากจะวางกระถางไวใ้นหอ้งหรือนอกหอ้งเรียน 
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       แนวค าตอบ 

                        ค าถามขอ้ที่ 1-2 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการก าหนดและควบคุม
ตวัแปร โดยขอ้ที่ 1 ถามเพื่อมุ่งหมายให้ผูเ้รียนตอบระบุตวัแปรที่ตอ้งควบคุม  นั่นคือ ให้ผูเ้รียน
ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มที่ใชใ้นการวางกระถางวา่จะตอ้งเป็นส่ิงแวดลอ้มเดียวกนั ส่วนขอ้ที่ 2 ถามเพื่อ
มุ่งหมายใหผู้เ้รียนระบุตวัแปรตาม 

                        ค าถามขอ้ที่ 3 เป็นค าถามที่ไม่น าไปสู่ทกัษะการก าหนดและควบคุม
ตวัแปร เพราะผูส้อนตอ้งการเพยีงใหผู้เ้รียนเลือกสถานที่ส าหรับวางกระถางเท่านั้น  

 3.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ตวัอย่างกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนต่อไปน้ี มุ่งให้ผูเ้รียนฝึกควบคุมตวัแปร ซ่ึงกิจกรรม
ดงักล่าวผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการฝึกทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปรใหก้บัผูเ้รียน
ไดต้ามความเหมาะสม 

    กิจกรรม: การฝึกควบคุมตัวแปร 

     อุปกรณ์ 

     1. ลูกเหล็ก ขนาด 5 และ 10 นิวตนั 

      2. พื้นเอียง 1 เมตร ใหท้  ามุม 45 องศา กบัแนวระดบั  
     3. นาฬิกาจบัเวลา 

    วิธีทดลอง  
 

 
 

ภาพที่ 3-3  พื้นเอียงที่ใชใ้นการทดลอง 

(ที่มา: ดดัแปลงจาก http://www.digitalschool.club) 
 

     1. จดัพื้นเอียงซ่ึงมีความยาวของพื้นเอียง 1 เมตร ให้ท  ามุม 45 องศา กับ
แนวระดบั ดงัภาพที่ 3-3 

      2. ปล่อยลูกเหล็ก ขนาด 5 นิวตนั จากต าแหน่งสูงสุดของพื้นเอียง จบัเวลา
การกล้ิงของลูกเหล็ก 

45 
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     3. ท าการทดลองเช่นเดียวกับขอ้ 1 และ 2 แต่เปล่ียนขนาดของลูกเหล็ก
เป็น 10 นิวตนั 

     จากการทดลองน้ี ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรที่ตอ้งควบคุมให้คงที่ 
ไดแ้ก่อะไร 

    แนวค าตอบ 

     1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ น ้ าหนกัของลูกเหล็ก 

     2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ เวลาที่ลูกเหล็กกล้ิงลงพื้นเอียง 

     3. ตวัแปรที่ตอ้งควบคุมให้คงที่ ไดแ้ก่ ระยะทางที่ลูกเหล็กกล้ิง มุมของ 
พื้นเอียง ชนิดของวสัดุที่ท  าลูกเหล็ก และชนิดของวสัดุที่ท  าพื้นเอียง 

 3.6 แบบฝึกทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 

  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปรต่อไปน้ี ผูส้อนสามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการฝึกความสามารถเก่ียวกับทกัษะการก าหนดและควบคุมตัวแปรของผูเ้รียนได้        
ตามความเหมาะสม  
    3.6.1 จากตัวอย่างการทดลอง “ปลูกพืชชนิดเดียวกัน 2 ต้น สถานการณ์ทุกอย่าง
เหมือนกันทั้งหมดยกเว้นอุณหภูมิ เพ่ือดูการเจริญเติบโตพืช” จงท าเคร่ืองหมาย   หน้าข้อความที่
ถูกต้อง และเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

                1. ตวัแปรตน้ คือ อุณหภูมิ 

                2. ตวัแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของพชื 

                3. ตวัแปรที่ตอ้งควบคุมใหค้งที่ คือ การเจริญเติบโตของพชื 

                4. ส่ิงที่ตอ้งจดัใหต่้างกนั คือ อุณหภูมิ 

                5. ตวัแปรที่ตอ้งควบคุมใหค้งที่ คือ ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนยกเวน้อุณหภูมิ 

   แนวค าตอบ 

            1. ตวัแปรตน้ คือ อุณหภูมิ 

            2. ตวัแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของพชื 

             3. ตวัแปรที่ตอ้งควบคุมใหค้งที่ คือ การเจริญเติบโตของพชื 

            4. ส่ิงที่ตอ้งจดัใหต่้างกนั คือ อุณหภูมิ 

            5. ตวัแปรที่ตอ้งควบคุมใหค้งที่ คือ ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ยกเวน้อุณหภูมิ 
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   3.6.2 จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปร                  
ที่ต้องควบคุมให้คงที่ 
       3.6.2.1 ปริมาณน ้ ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพชื 

              1) ตวัแปรตน้ คือ …………………………………………………………………………………… 

              2) ตวัแปรตาม คือ …………………………………………………………….…………………… 

              3) ตวัแปรที่ตอ้งควบคุมใหค้งที่ คือ ………………………………...…………………… 

       3.6.2.2 ความสูงของตน้กุหลาบขึ้นอยูก่บัปริมาณของน ้ าที่ตน้กุหลาบไดรั้บ 

              1) ตวัแปรตน้ คือ …………………………………………………………………………………… 

              2) ตวัแปรตาม คือ …………………………………………………………….…………………… 

              3) ตวัแปรที่ตอ้งควบคุมใหค้งที่ คือ ………………………………...…………………… 

       3.6.2.3 น ้ าตาลจะละลายในน ้ าร้อนไดดี้กวา่น ้ าเยน็ 

              1) ตวัแปรตน้ คือ …………………………………………………………………………………… 

              2) ตวัแปรตาม คือ …………………………………………………………….…………………… 

              3) ตวัแปรที่ตอ้งควบคุมใหค้งที่ คือ ………………………………...…………………… 

   แนวค าตอบ 

       3.6.2.1 ปริมาณน ้ ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพชื 

              1) ตวัแปรตน้ คือ ปริมาณน ้ า 

              2) ตวัแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของพชื 

              3) ตวัแปรที่ตอ้งควบคุมใหค้งที่ คือ อุณหภูมิ  แสงแดด ปริมาณปุ๋ ย 
ช่วงเวลารดน ้ า ขนาดกระถางปลูก ชนิดของพชื   
       3.6.2.2 ความสูงของตน้กุหลาบขึ้นอยูก่บัปริมาณของน ้ าที่ตน้กุหลาบไดรั้บ 

              1) ตวัแปรตน้ คือ ปริมาณน ้ า 

              2) ตวัแปรตาม คือ ความสูงของตน้กุหลาบ 

              3) ตวัแปรที่ตอ้งควบคุมใหค้งที่ คือ อุณหภูมิ  แสงแดด ปริมาณปุ๋ ย 
ช่วงเวลารดน ้ า ขนาดกระถางปลูก ชนิดของตน้กุหลาบ  
       3.6.2.3 น ้ าตาลจะละลายในน ้ าร้อนไดดี้กวา่น ้ าเยน็ 

              1) ตวัแปรตน้ คือ อุณหภูมิของน ้ า (น ้ าร้อน, น ้ าเยน็) 
              2) ตวัแปรตาม คือ ปริมาณการละลายของน ้ าตาล 

              3) ตวัแปรที่ตอ้งควบคุมให้คงที่ คือ แกว้น ้ า แท่งแก้ว ระยะเวลาใน
การคนน ้ าตาล ชนิดของน ้ าตาล  
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4. ทกัษะการทดลอง 

 4.1 แนวคดิเกี่ยวกับการสอนทักษะการทดลอง 

  การทดลอง เป็นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิการเพื่อหาค าตอบ หรือตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้หรือพิสูจน์เพื่อยืนยนัความจริงในส่ิงที่สงสัย ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่      
การออกแบบการทดลอง การปฏิบตัิการทดลอง และการบนัทึกผลการทดลอง การทดลองถือเป็น
กิจกรรมซ่ึงรวมเอาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ฝึกหรือเรียนมาทั้ งหมดมาใช้ ดังนั้ น                  
การสอนให้ผูเ้รียนมีทกัษะการทดลอง ผูส้อนจะตอ้งจดักิจกรรมเพื่อมุ่งฝึกความสามารถในการใช้
กระบวนการที่เป็นพื้นฐานของการทดลองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการทดลอง                     

การปฏิบตัิการทดลอง และการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ และการบนัทึกผลการทดลอง ซ่ึงสามารถ
ท าได้โดยการใช้ค  าถามหรือค าสั่งเพื่อน าไปสู่การฝึกทกัษะการทดลอง โดยค าถามหรือค าสั่ง
ดังกล่าวสามารถก าหนดขึ้นจากการใช้ตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะการทดลองมาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดค าถามหรือค าสัง่ ดงัน้ี 

   4.1.1 ออกแบบการทดลองไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

และตวัแปรควบคุมได ้ 

    4.1.2 ปฏิบตัิการทดลองตามแผนที่ออกแบบไวไ้ดจ้นส าเร็จ 

    4.1.3 เลือกและใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ในการทดลองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

    4.1.4 บนัทึกผลการทดลองที่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเที่ยงตรง 

 4.2 ค าถามที่น าไปสู่ทักษะการทดลอง 

  ตวัอยา่งค  าถามที่ผูส้อนสามารถใชฝึ้กทกัษะการทดลองใหก้บัผูเ้รียน มีดงัน้ี 

   4.2.1 ค าถามที่ใหอ้อกแบบการทดลองเช่น  
- ในการทดลองน้ีจะตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์และสารเคมีอะไรบา้ง 

- ผูเ้รียนจะท าอยา่งไรจึงจะบอกไดว้่า เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นน ้ าตาลจะละลาย
ไดม้ากขึ้น 

- จากสมมติฐานที่ว่า  “อัตราการเจริญเติบโตของไก่จะเป็นอย่างไร                          
ถา้อาหารไก่มีปริมาณโปรตีนมากขึ้น” ผูเ้รียนจะออกแบบการทดลอง
เพือ่ตรวจสอบสมมติฐานน้ีไดอ้ยา่งไร 

   4.2.2 ค าถามที่ใหบ้อกวธีิปฏิบตัิการขณะท าการทดลอง เช่น  
- ขณะเผาสาร A ในหลอดทดลองจะตอ้งท าอยา่งไรบา้ง 

- การอ่านอุณหภูมิในของเหลวขณะท าการทดลองท าอยา่งไร  
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- หลงัจากน าดินใส่กระถาง 2 ใบ ในปริมาณที่เท่ากนัแลว้ ขั้นตอนต่อไป
ตอ้งท าอยา่งไร  

   4.2.3 ค าถามทีใ่หบ้นัทึกผลการทดลอง เช่น  
- ส่ิงที่ผูเ้รียนตอ้งบนัทึกในการทดลองมีอะไรบา้ง  

- ขณะทดลองผูเ้รียนจะตอ้งบนัทึกผลอะไรบา้ง 

- ชมพูจ่ะตอ้งบนัทึกอะไรบา้งจากการทดลองน้ี 

 4.3 ตัวอย่างการสอนทักษะการทดลอง 

  ตัวอย่างที่ 1  ผูส้อนแบ่งกลุ่มผูเ้รียน กลุ่มละ 5 คน ให้ท  ากิจกรรมการทดลองเพื่อหา
ค าตอบว่า “วตัถุที่พื้นผิวมีสีต่างกนัจะดูดซับความร้อนแตกต่างกนั” แลว้ใชค้  าถาม ถามผูเ้รียนเพื่อ
น าไปสู่ทกัษะการทดลองเก่ียวกบัการออกแบบการทดลอง ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  แต่ละกลุ่มจะออกแบบการทดลองอยา่งไร จึงจะทราบว่าวตัถุที่
พื้นผวิมีสีต่างกนัจะดูดซบัความร้อนแตกต่างกนั 

  ผู้เรียน   : สมาชิกในกลุ่มระดมความคิด หรือสืบค้นข้อมูลจาก Smarth 

phone เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการออกแบบการทดลอง       

  ผู้เรียน   :  น าเสนอผลการออกแบบการทดลอง 

  ผู้สอน   : สรุปผลการน าเสนอร่วมกบัผูเ้รียน 

   แนวค าตอบ  : จากสมมติฐานที่ว่า “วตัถุที่พื้นผิวมีสีต่างกนัจะดูดซับความร้อน
แตกต่างกนั” สามารถออกแบบการทดลองในเบื้องตน้ไดด้งัน้ี  

      1) น าอุปกรณ์ให้ความร้อนมาตั้งตรงกลางระหว่างวตัถุสีด ากับ
วตัถุสีขาว โดยใหร้ะยะห่างระหวา่งวตัถุทั้ง 2 กบัอุปกรณ์ใหค้วามร้อนเท่ากนั  
      2) ใช้เทปใสติดเทอร์โมมิเตอร์ไวท้ี่ด้านหลังของวตัถุสีด าและ
วตัถุสีขาวในบริเวณเดียวกนั โดยใหก้ระเปาะเทอร์โมมิเตอร์อยูก่ลางวตัถุ  
      3) เปิดอุปกรณ์ให้ความร้อนแก่วตัถุสีด าและวตัถุสีขาว เป็นเวลา 
10 นาที สงัเกตและบนัทึกอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ที่ติดไวด้า้นหลงัของวตัถุทั้ง 2  
  ตัวอย่างที่ 2  ขณะปฏิบัติการทดลองเพื่อหาค าตอบว่า “วตัถุที่พื้นผิวมีสีต่างกันจะ       
ดูดซับความร้อนแตกต่างกัน” ผูส้อนสามารถใช้ค  าถามเพื่อน าไปสู่ทกัษะการทดลองเก่ียวกับ         
การปฏิบตัิการทดลอง ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  1. หลงัจากให้ความร้อนแก่วตัถุสีด าและสีขาวเป็นเวลา 10 นาที 
ผูเ้รียนตอ้งท าอะไรเป็นล าดบัถดัไป 
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      2. หากต้องการวดัอุณหภูมิของวตัถุ จะต้องให้กระเปาะของ
เทอร์โมมิเตอร์อยูต่รงบริเวณใด 

      3. หากจะอ่านค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ จะอ่านขณะใด 

  แนวค าตอบ  : 1. สงัเกตและบนัทึกอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ 

      2. ให้กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์อยูต่รงกลางวตัถุและสัมผสักบัวตัถุ
ทั้ง 2  

      3. อ่านขณะเทอร์โมมิเตอร์ติดอยูก่บัวตัถุ  

  ตัวอย่างที่ 3  ขณะปฏิบตัิการทดลองเพื่อหาค าตอบว่า “วตัถุที่พื้นผวิมีสีต่างกนัจะดูด
ซบัความร้อนแตกต่างกนั” ผูส้อนสามารถใชค้  าถามเพือ่น าไปสู่ทกัษะการทดลองเก่ียวกบัการบนัทึก
ผลการทดลอง ดงัน้ี 

  ผู้สอน   :  หลังจากเปิดอุปกรณ์ให้ความร้อนกับวตัถุสีด าและวตัถุสีขาว   
เป็นเวลา 10 นาที ผูเ้รียนตอ้งจดบนัทึกขอ้มูลอะไรบา้ง  

  แนวค าตอบ  : จดบนัทึกค่าอุณหภูมิที่อ่านไดจ้ากเทอร์โมมิเตอร์ 

 4.4 กิจกรรมพัฒนาผู้สอน  
  การสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการทดลอง ผูส้อนตอ้งรู้จกัการใชค้  าถามที่น าไปสู่
การฝึกทกัษะการทดลองเป็นอย่างดี และเลือกใช้ค  าถามได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงกิจกรรมต่อไป         
เป็นการฝึกใหผู้ส้อนก าหนดค าถาม และจ าแนกค าถามน าไปสู่ทกัษะการทดลอง ดงัน้ี 

  4.4.1 ก่อนและขณะท าการทดลองเพ่ือหาค าตอบว่า “ความร้อนท าให้โลหะขยายตัว
หรือไม่” ผู้สอนจะต้ังค าถามที่น าไปสู่ทักษะการทดลองทั้ง 3 ประเภท ได้อย่างไร 

      4.4.1.1 ค าถามเก่ียวกบัการออกแบบการทดลอง 

      4.4.1.2 ค าถามเก่ียวกบัการปฏิบติัการทดลอง  

     4.4.1.3 ค าถามเก่ียวกบัการบนัทึกผลการทดลอง 

   แนวค าตอบ 

     4.4.1.1 ผูเ้รียนจะท าการทดลองอยา่งไร จึงจะรู้วา่ความร้อนท าใหโ้ลหะขยายตวั 

                 ถา้จะทดลองเร่ืองน้ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์อะไรบา้ง 

     4.4.1.2 หลงัจากใหค้วามร้อนแก่โลหะแลว้ จะตอ้งท าอยา่งไรต่อไป 

                 ผูเ้รียนจะวดัการขยายตวัของโลหะไดอ้ยา่งไร 

     4.4.1.3 ผูเ้รียนจะบนัทึกผลอะไรบา้ง 

                 เม่ือเวลาผา่นไป 5 นาที ผูเ้รียนตอ้งจดขอ้มูลอะไรบา้ง 
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  4.4.2 จงอ่านค าถามในตาราง แล้วท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่เห็นว่าถูกต้อง 

ตัวอย่างค าถาม 

ความมุ่งหมายของค าถาม 

ให้บอกวิธีทดลอง  ให้เลือกอุปกรณ์ 

1. เราจะมีวธีิการอยา่งไรจึงจะทราบวา่ ตน้โกงกางชอบ 

    ความเคม็มากเท่าไร  

   

2. ถา้ไม่มีไมบ้รรทดัวดัความยาวของดินสอ ผูเ้รียนจะใช ้

    อะไรวดัแทน  

   

3. หากตอ้งการทราบวา่น ้ าในแกว้น้ีมีสารอ่ืนเจือปนอยู ่
    หรือไม่ ควรท าอยา่งไร 

   

4. ถา้จะทดลองเพือ่หาค าตอบวา่ ความร้อนท าใหส้สาร 

    ขยายตวั จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์อะไรบา้ง  

   

5. หากตอ้งการทราบวา่น ้ าสม้สายชูที่ร้านก๋วยเต๋ียวใช ้                       
    เป็นน ้ าสม้สายชูแทห้รือน ้ าสม้สายชูปลอม จะท า 

    อยา่งไร 

   

 

   แนวค าตอบ 

ตัวอย่างค าถาม 

ความมุ่งหมายของค าถาม 

ให้บอกวิธีทดลอง  ให้เลือกอุปกรณ์ 

1. เราจะมีวธีิการอยา่งไรจึงจะทราบวา่ ตน้โกงกาง                
    ชอบความเคม็มากเท่าไร 

  

2. ถา้ไม่มีไมบ้รรทดัวดัความยาวของดินสอ ผูเ้รียนจะใช ้

    อะไรวดัแทน  

  

3. หากตอ้งการทราบวา่น ้ าในแกว้น้ีมีสารอ่ืนเจือปนอยู ่
    หรือไม่ ควรท าอยา่งไร 

  

4. ถา้จะทดลองเพือ่หาค าตอบวา่ ความร้อนท าใหส้สาร 

    ขยายตวั จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์อะไรบา้ง  

  

5. หากตอ้งการทราบวา่น ้ าสม้สายชูที่ร้านก๋วยเต๋ียวใช ้                       
    เป็นน ้ าสม้สายชูแทห้รือน ้ าสม้สายชูปลอม จะท า 

    อยา่งไร 
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  4.4.3 จงอ่านค าถามในตาราง แล้วท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่เห็นว่าถูกต้อง 

ตัวอย่างค าถาม 

ความมุ่งหมายของค าถาม 

การออกแบบ
การทดลอง  

การปฏบิัต ิ  
การทดลอง 

การบันทกึผล
การทดลอง  

 1. ปุ๋ ยท าใหพ้ืชเจริญเติบโตเร็วขึ้นจริงหรือไม่  

     ผูเ้รียนจะตอ้งบนัทึกอะไรบา้ง 

    

2. ผูเ้รียนจะเขยา่หลอดทดลองน้ีใหส้ารผสม 

    กนัไดอ้ยา่งไร  

    

3. หากตอ้งการทราบวา่ แสงมีผลต่อการงอกของ   
    เมล็ดหรือไม่ ผูเ้รียนจะท าอยา่งไร 

    

4. ผูเ้รียนจะตอ้งใหค้วามร้อนบริเวณใดของวตัถุ      

5. หลงัจากหยดสารละลายเบเนดิกตแ์ลว้ จะตอ้ง 

    ท  าอยา่งไรต่อไป 

    

 

  แนวค าตอบ 

ตัวอย่างค าถาม 

ความมุ่งหมายของค าถาม 

การออกแบบ
การทดลอง  

การปฏบิัต ิ  
การทดลอง 

การบันทกึผล
การทดลอง  

1. ปุ๋ ยท าใหพ้ชืเจริญเติบโตเร็วขึ้นจริงหรือไม่  

     ผูเ้รียนจะตอ้งบนัทึกอะไรบา้ง 

   

2. ผูเ้รียนจะเขยา่หลอดทดลองน้ีใหส้ารผสม 

    กนัไดอ้ยา่งไร  

   

3. หากตอ้งการทราบวา่ แสงมีผลต่อการงอกของ   
    เมล็ดหรือไม่ ผูเ้รียนจะท าอยา่งไร  

   

4. ผูเ้รียนจะตอ้งใหค้วามร้อนบริเวณใดของวตัถุ     

5. หลงัจากหยดสารละลายเบเนดิกตแ์ลว้ จะตอ้ง 

    ท  าอยา่งไรต่อไป 
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  4.4.4 จงท าเคร่ืองหมาย  หน้าค าถามที่น าไปสู่ทักษะการทดลอง และเคร่ืองหมาย    

หน้าค าถามที่ไม่น าไปสู่ทักษะการทดลอง 

              4.4.4.1 จะทราบไดอ้ยา่งไรว่าใบรางจืดใชต้รวจสอบฟอร์มาลินในอาหาร
ไดใ้กลเ้คียงกบัชุดทดสอบฟอร์มาลินหรือไม่      

              4.4.4.2 จากสมมติฐานดงักล่าว ตวัแปรใดควรควบคุมใหเ้หมือนกนั    
              4.4.4.3 การเจือจางกรดแก่มีวธีิการท าอยา่งไร 

              4.4.4.4 แกว้พลาสติกกบัแกว้โลหะมีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร 

              4.4.4.5 ในปัจจุบนัป่าในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ คาดว่าในปี 
2565 ป่าก็จะยิง่ลดลงใช่หรือไม่   

              4.4.4.6 ถา้อยากทราบวา่นมสดแต่ละชนิดในตลาดมีแป้งผสมอยูห่รือไม่จะ
ทดสอบอยา่งไร 

              4.4.4.7 จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์อะไรในการตวงน ้ าสะอาด 300 มิลลิลิตร 

              4.4.4.8 ถา้อยากทราบวา่ผกักาดที่ปลูกไวเ้จริญเติบโตไดดี้เม่ือใส่ปุ๋ ยสูตรใด 

จะมีวธีิการทดสอบอยา่งไร  

              4.4.4.9 ขณะทดลอง ผูเ้รียนจะตอ้งจดบนัทึกขอ้มูลอะไรบา้ง  

              4.4.4.10 ผูเ้รียนจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลอะไรบา้งในการทดลองว่า แสงแดด                  
มีผลต่อการเจริญเติบโตของพชื  

  แนวค าตอบ 

          4.4.4.1 จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ใบรางจืดใชต้รวจสอบฟอร์มาลินในอาหารได้
ใกลเ้คียงกบัชุดทดสอบฟอร์มาลินหรือไม่      

          4.4.4.2 จากสมมติฐานดงักล่าว ตวัแปรใดควรควบคุมใหเ้หมือนกนั    
         4.4.4.3 การเจือจางเบสแก่มีวธีิการท าอยา่งไร 

          4.4.4.4 แกว้พลาสติกกบัแกว้โลหะมีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร 

          4.4.4.5 ในปัจจุบนัป่าในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ คาดว่าในปี 
2565 ป่าก็จะยิง่ลดลงใช่หรือไม่   

         4.4.4.6 ถา้อยากทราบว่านมสดแต่ละชนิดในตลาดมีแป้งผสมอยูห่รือไม่จะ
ทดสอบอยา่งไร 

         4.4.4.7 จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์อะไรในการตวงน ้ าสะอาด 300 มิลลิลิตร 

         4.4.4.8 ถา้อยากทราบว่าผกักาดที่ปลูกไวเ้จริญเติบโตไดดี้เม่ือใส่ปุ๋ ยสูตรใด 

จะมีวธีิการทดสอบอยา่งไร 
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         4.4.4.9 ขณะทดลอง ผูเ้รียนจะตอ้งจดบนัทึกขอ้มูลอะไรบา้ง  

         4.4.4.10 ผูเ้รียนจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลอะไรบา้งในการทดลองว่า แสงแดดมี
ผลต่อการเจริญเติบโตของพชื  

   ขอ้ที่ 4.4.4.1, 4.4.4.6 และ 4.4.4.8 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการทดลอง เน่ืองจาก
เป็นค าถามที่ใหอ้อกแบบการทดลอง 

   ขอ้ที่ 4.4.4.3, 4.4.4.7  เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการทดลอง เน่ืองจากเป็นค าถาม
ที่ใหบ้อกวธีิปฏิบตัิการขณะท าการทดลอง 

   ขอ้ที่ 4.4.4.9 และ 4.4.4.10 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการทดลอง เน่ืองจากเป็น
ค าถามที่ใหบ้นัทึกผลการทดลอง 

   ขอ้ที่ 4.4.4.2 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร 

   ขอ้ที่ 4.4.4.4 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการจ าแนกประเภท    

    ขอ้ที่ 4.4.4.5 เป็นค าถามที่น าไปสู่ทกัษะการพยากรณ์ 

 4.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาทักษะการทดลองต่อไปน้ี มุ่งเน้นให้ผู ้เ รียนออกแบบ              
การทดลองตามสมมติฐานที่ก  าหนดให้ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการฝึก
ทกัษะการทดลองใหก้บัผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม 

    กิจกรรม: ออกแบบการทดลอง 

     อุปกรณ์ 

     1. กระดาษปรู๊ฟ 2 แผน่/กลุ่ม 

     2. ปากกาเคมี 2 ดา้ม/กลุ่ม 

    วิธีทดลอง  
     ให้แต่ละกลุ่มออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน “ถ้าชนิด        
ของดินมีผลต่อปริมาณน ้ าที่อุ ้มไว ้ดังนั้น ดินเหนียวจะอุ้มน ้ าไวไ้ดม้ากกว่าดินร่วน และดินร่วน                   
จะอุม้น ้ าไวไ้ดม้ากกวา่ดินทราย” แลว้น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

    แนวค าตอบ  
     การออกแบบการทดลองเพือ่ทดสอบสมมติฐาน “ถา้ชนิดของดินมีผลต่อ
ปริมาณน ้ าที่อุ ้มไว ้ดังนั้ น ดินเหนียวจะอุ้มน ้ าไวไ้ด้มากกว่าดินร่วน และดินร่วนจะอุ้มน ้ าไวไ้ด้
มากกวา่ดินทราย” สามารถด าเนินการไดด้งัน้ี (วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพมิพนัธ ์เดชะคุปต,์ 2542: 

146-147)  
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     ตัวแปรในการทดลอง 

                 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ชนิดของดิน 

               2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าที่ดินอุม้ไว ้

               3. ตวัแปรที่ตอ้งควบคุมใหค้งที่ ไดแ้ก่  
                   - ปริมาณน ้ า  
                   - ปริมาณดิน  
                   - ขนาดของกระป๋องนม  
                   - ขนาดและจ านวนรูของกระป๋องนม  
                   - ระยะเวลาในการทดลอง 

     วัสดุที่ใช้ในการทดลอง  
                1. ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย อยา่งละ 1 กิโลกรัม  

                2. น ้ า   
      อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง  
               1. กระป๋องนมรูปร่างและขนาดเดียวกนั จ  านวน 6 ใบ (โดยที่ 3 ใบ
เจาะรูที่กน้กระป๋อง ประมาณ 30 รู) 

               2. กระบอกตวงขนาด 100 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

               3. บีกเกอร์ขนาด 250 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร จ านวน 3 ใบ 

                4. ผา้ขาวบางขนาด 15  15 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร จ านวน 3 ผนื 

                5. นาฬิกาจบัเวลา 

      วิธีการทดลอง 

               1. น าดินแต่ละชนิด ไดแ้ก่ ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย มาใส่ใน
กระป๋องนมที่เจาะรูแต่ละใบ ในปริมาณ 2 ใน 3 ของกระป๋อง  

               2. น ากระป๋องที่ใส่ดินเหล่าน้ีวางซ้อนบนกระป๋องที่ไม่ได้เจาะรู      
แต่ละใบ โดยมีผา้ขาวบางกั้นไวร้ะหวา่งกระป๋องทั้งสอง 

                 3. ตวงน ้ าปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในบีกเกอร์ขนาด                  
250 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร แต่ละใบ แลว้เทลงในกระป๋องนมที่ใส่ดินแต่ละชนิดพร้อมพร้อมกนั 

                4. สงัเกตความเร็วของน ้ าที่ไหลจากกระป๋องใบบนลงสู่ใบล่าง    
                  5. ปล่อยให้น ้ าไหลจากกระป๋องใบบนลงสู่ใบล่าง ประมาณ 2 นาที 
แลว้น าน ้ าในกระป๋องใบล่างแต่ละใบไปตรวจหาปริมาตร บนัทึกผล 

                6. ท าการทดลองซ ้ าตามขอ้ 1-5 อีก 2 คร้ัง บนัทึกผลการทดลอง 
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     ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ตารางบนัทึกผลปริมาตรน ้ าที่เหลือในกระป๋องทีมี่ดินชนิดต่างๆ เม่ือปล่อยน ้ าใหไ้หลผา่น 

ชนิดของดิน 

ในกระป๋อง 

ปริมาตรน า้                   
ก่อนเท  

(ลูกบาศก์ 

เซนตเิมตร) 

ปริมาตรน า้ทีไ่หลผ่านดิน  

(ลูกบาศก์เซนตเิมตร) 

ปริมาตรน า้ทีเ่หลือในกระป๋องดิน 

(ลูกบาศก์เซนตเิมตร) 

คร้ังที ่
1 

คร้ังที ่
2 

คร้ังที ่
3 

เฉลีย่ คร้ังที ่
1 

คร้ังที ่
2 

คร้ังที ่
3 

เฉลีย่ 

ดินเหนียว 100         

ดินร่วน  100         

ดินทราย 100         

 

 4.6 แบบฝึกทักษะการทดลอง 

  ตวัอย่างแบบฝึกทกัษะการทดลองต่อไปน้ี ผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการฝึก
ความสามารถเก่ียวกบัทกัษะการทดลองของผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม  
    4.6.1 จงเลือกข้อมูลที่ก าหนดให้ 1 ข้อ เพ่ือออกแบบการทดลอง  
           4.6.1.1 พื้นที่ผวิของสารมากการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะรวดเร็ว  
       4.6.1.2 ตวัท าละลายต่างชนิดกนัใชส้กดัสารไดต่้างกนั   

   แนวค าตอบ 

           4.6.1.1 พื้นที่ผิวของสารมากการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะรวดเร็ว (ดัดแปลงจาก
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2554: 85)    
      ปัญหา :  พื้นที่ผิวของสารมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
หรือไม่ 

      สมมติฐาน :  ถา้พื้นที่ผวิของสารมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ดงันั้น พื้นที่ผวิของสารมากกวา่จะเกิดปฏิกิริยาไดเ้ร็วกวา่ 

      ตัวแปรต้น :  พื้นที่ผวิของสาร   
      ตัวแปรตาม :  อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
  ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ :  ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต 

        ปริมาตรสารละลายกรดไฮโดรคลอลิก  
        สภาพแวดลอ้มที่ทดลอง  

         ฯลฯ 
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      อุปกรณ์ :  1. หลอดทดลอง 2 หลอด 

        2. เม็ดแคลเซียมคาร์บอเนต และผงแคลเซียม-

คาร์บอเนต อยา่งละ 1 กรัม 

        3. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 2 ลูกบาศก์-
เซนติเมตร 

      วิธีทดลอง :  1. ชัง่เม็ดแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูน และ
ผงแคลเซียมคาร์บอเนต อยา่งละ 1 กรัม ใส่ในหลอดทดลองหลอดที่ 1 และ 2  

         2. เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง
ไวใ้นหลอดทดลอง 2 หลอด หลอดละ 2 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

         3. เทกรดไฮโดรคลอริกเจือจางจากหลอดทดลอง 
ที่เตรียมไว ้ลงในหลอดที่มีเม็ดแคลเซียมคาร์บอเนตและผงแคลเซียมคาร์บอเนต ตามล าดบั 

         4. สังเกตและเปรียบเทียบการเกิดฟองแก๊ส    
และเวลาในการเกิดฟองแก๊สในแต่ละหลอด จนกวา่ฟองแก๊สหมด 

   ตารางบันทึกผลทดลอง :   

สารที่ผสมกัน ปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ 

1. เม็ดแคลเซียมคาร์บอเนต +    
    กรดไฮโดรคลอริก 

 

2. ผงแคลเซียมคาร์บอเนต +    
    กรดไฮโดรคลอริก 

 

 

           4.6.1.2 ตัวท าละลายต่างชนิดกันใช้สกัดสารได้ต่างกัน  (ดัดแปลงจาก 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2554: 7-8)    
      ปัญหา :  ตวัท าละลายต่างชนิดกนัใช้สกดัสารไดต่้างกัน
หรือไม่ 

      สมมติฐาน :  ถ้าตัวท าละลายต่างชนิดกันใช้สกัดสารได้
ต่างกนั ดงันั้น น ้ าเปล่ากบัเอทานอลสามารถสกดัสารไดต่้างกนั 

      ตัวแปรต้น :  ชนิดของตวัท าละลาย (น ้ า, เอทานอล)   
      ตัวแปรตาม :  สารที่สกดัไดจ้ากขม้ิน (สี, กล่ิน)  
  ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ :  ปริมาตรของตวัท าละลาย 

        ปริมาณของขม้ิน 
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        เวลา และแรงในการเขยา่ขวด 

        สภาพแวดลอ้มที่ทดลอง  

                      ฯลฯ 

      อุปกรณ์ :  1. ขวดรูปกรวย 2 ใบ 

        2. ขม้ิน 10 กรัม 

        3. น ้ า 5 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

        4. เอทานอล 5 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

      วิธีทดลอง :  1. น าหัวขม้ินมาหั่นเป็นช้ินเล็กๆ ประมาณ        
10 กรัม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กนัใส่ในขวดรูปกรวย 2 ใบ ใบละ 5 กรัม 

         2. เติมน ้ า 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในขวด                   
ใบที่ 1 และเอทานอล 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในขวดใบที่ 2 ปิดแต่ละขวดด้วยจุกยางให้แน่น     
แลว้เขยา่แต่ละขวดแรงๆ ประมาณ 5 นาที สงัเกตและบนัทึกผลที่ได ้

         3. รินส่วนที่เป็นของเหลวในแต่ละขวดออกมา
สงัเกตและบนัทึกลกัษณะสีของเหลวและกล่ินที่ได ้

   ตารางบันทึกผลทดลอง :   

สารตัวอย่าง 
ผลที่สังเกตได้ในสารละลาย 

น ้า เอทานอล 

ขม้ิน  
 

 

 

   สถานการณ์ 

      จากการสังเกตฝูงววัที่ก  าลังกินหญา้อยูใ่นทุ่งหญา้แห่งหน่ึงในกลางฤดูร้อน 
พบวา่ ในวนัจนัทร์และวนัองัคารววัทั้งฝงูยงัมีตาปกติ ต่อมาวนัพธุพบวา่ร้อยละ 15 มีอาการโรคตาแดง 
ต่อมาวนัพฤหัสบดีววัเป็นตาแดงร้อยละ 25 พอถึงวนัอาทิตย ์จ  านวนววัที่เป็นโรคตาแดงเพิ่มเป็น 
ร้อยละ 40 (วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพมิพพ์นัธ ์เดชะคุปต,์ 2542: 136)  

   4.6.2 จากสถานการณ์ข้างต้น จงตอบค าถามต่อไปนี้  
           4.6.1.1 ระบุปัจจยัที่น่าจะเก่ียวขอ้งกบัการเป็นโรคตาแดงของววั 

       4.6.1.2 ผูเ้รียนจงเลือก 1 ปัจจยั ที่เห็นว่ามีความส าคญั และอยากน าไปท า                       
การทดลอง แลว้ตั้งสมมติฐานจากปัจจยัดงักล่าว 

       4.6.1.3 ตวัแปรตน้ คืออะไร 
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       4.6.1.4 ตวัแปรตาม คืออะไร 

       4.6.1.5 ตวัแปรที่ตอ้งควบคุมใหค้งที่ คืออะไร 

       4.6.1.6 เพื่อให้การทดลองสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ควรออกแบบ   
การทดลองอยา่งไร เพือ่ใหส้ามารถน าไปปฏิบติัได ้

   แนวค าตอบ 

           4.6.1.1 ฝุ่ นละออง กระแสลม แมลง แมลงวนั แมลงหวี ่ 
       4.6.1.2 ถา้แมลงหวีเ่ป็นสาเหตุที่ท  าให้เกิดโรคตาแดงในฝูงววั ดงันั้น ขณะมี
แมลงหวี่อยู่ว ัวน่าจะเป็นโรคตาแดง และขณะที่ไม่มีแมลงหวี่อยู่ว ัวก็น่าจะทุเลาจากอาการ                         
โรคตาแดง และไม่เป็นโรคตาแดง 

       4.6.1.3 ตวัแปรตน้ คือ แมลงหวี่ 
       4.6.1.4 ตวัแปรตาม คือ โรคตาแดง 

       4.6.1.5 ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่  คือ  เ ล้ียงวัวในทุ่งหญ้า เดียวกัน
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เหมือนกนั 

       4.6.1.6 การออกแบบการทดลองสามารถท าได้โดย แบ่งววัเป็น 2 กลุ่ม     
กลุ่มหน่ึงอยู่ในบริเวณที่ มีแมลงหวี่ อีกกลุ่มหน่ึงอยู่ในบริเวณที่ไม่มีแมลงหวี่ ววัทั้ ง 2 กลุ่ม              
เล้ียงในทุ่งหญา้เดียวกัน แต่แยกไม่ปะปนกัน และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น กระแสลม ฝุ่ นละออง 
แสงแดด อากาศ น ้ า หรือสภาวะอ่ืนๆ เหมือนกนัทั้ง 2 กลุ่ม  
 

5. ทกัษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

5.1 แนวคดิเกี่ยวกับการสอนทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป เป็นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกับการแปลความหมาย 

หรือบรรยายลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลที่มีอยูใ่นรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นตาราง กราฟ แผนภูมิ 
หรือ รูปภาพต่างๆ แล้วสรุปความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งหมด ดังนั้น การสอนให้ผูเ้รียนมีทกัษะ      
การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป ผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมที่มุ่งฝึกทกัษะที่เป็นพื้นฐานต่อการ
ตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป ไม่วา่จะเป็นการแปลความหมายขอ้มูลหรือบรรยายลกัษณะและสมบตัิ
ของขอ้มูลจากการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ใหอ้ยูใ่นรูปภาษาพดูหรือภาษาเขียน เพือ่ส่ือความหมาย
ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจตรงกนั การค านวณเปรียบเทียบลกัษณะ และสมบติัต่างๆ ของขอ้มูลเพื่อให้ไดข้อ้มูลที่มี
ความหมายมากยิง่ขึ้น ตลอดจนการสรุปความสมัพนัธข์องขอ้มูล ซ่ึงสามารถ กระท าไดโ้ดยใชค้  าถามหรือ
ค าสัง่กระตุน้ความคิด โดยลกัษณะค าถามหรือค าสัง่ตอ้งเป็นค าถามหรือค าสัง่ที่ใหผู้เ้รียนแปลความหมาย
หรือบรรยายลักษณะและสมบตัิ รวมถึงบอกความสัมพนัธ์ของขอ้มูลที่มีอยู่ ซ่ึงค  าถามหรือค าสั่ง
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ดงักล่าวสามารถตั้งขึ้นไดโ้ดยใชต้วับ่งช้ีการเกิดทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป มาเป็น
แนวทางในการตั้งค  าถามหรือค าสัง่ ดงัน้ี 

    5.1.1 แปลความหมายหรือบรรยายลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลที่มีอยูไ่ด ้ 

    5.1.2 บอกความสมัพนัธข์องขอ้มูลที่มีอยูไ่ด ้

 5.2 ค าถามที่น าไปสู่ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

  ตวัอย่างค  าถามที่ผูส้อนสามารถใช้ฝึกทักษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 

ใหก้บัผูเ้รียน มีดงัน้ี 

   5.2.1 ค าถามที่ใหแ้ปลความหมาย บรรยายลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลที่มีอยู ่ เช่น  
- ขณะที่สาร A ละลายน ้ าได ้39 กรัม อุณหภูมิของน ้ าเป็นเท่าไร 

- จากกราฟที่แสดง เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 70  องศาเซลเซียส น ้ าตาล
ละลายไดก่ี้กรัม 

- จากตาราง ก๊าซชนิดใดบา้งท าใหน้ ้ าปูนใสขุ่น และก๊าซชนิดใดท าใหไ้ม่ขุ่น 

- ชาวสวนมีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุดในปีใด นอ้ยที่สุดในปีใด  

5.2.2 ค าถามที่ใหบ้อกความสมัพนัธข์องขอ้มูลที่มีอยู ่เช่น 

- ยิง่นานปีพื้นที่ปลูกขา้วยิง่มากขึ้น ใช่หรือไม่  

- จากกราฟที่แสดง อุณหภูมิของน ้ ามีผลต่อการละลายของน ้ าตาลหรือไม่
อยา่งไร 

- ระยะเวลาภายหลังเพาะเมล็ดถั่วสัมพนัธ์กับความสูงของตน้ถั่วที่งอก
ออกมาอยา่งไร  

 5.3 ตัวอย่างการสอนทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

  ตัวอย่างที่ 1  ผูส้อนให้ผูเ้รียนสังเกตตาราง แลว้ใชค้  าถามเพื่อน าไปสู่การฝึกทกัษะ    
การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป ดงัน้ี 

       
ระยะความสูงจากผิวโลก (กิโลเมตร) อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

10 11 

20 6 

40 1 

  

  ผู้สอน   :  1. ที่ความสูง 40 กิโลเมตร อุณหภูมิเป็นเท่าไร  

      2. แลว้ที่ความสูง 20 กิโลเมตร อุณหภูมิเป็นเท่าไร  
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            3. จากข้อมูลในตาราง ผูเ้รียนคิดว่าระยะความสูงจากผิวโลก                   
ที่สูงขึ้นมีผลต่ออุณหภูมิหรือไม่ อยา่งไร 

  ผู้เรียน   : ร่วมอภิปรายค าตอบกบัผูส้อน 

  ผู้สอน   :  เฉลยแนวค าตอบ   
  แนวค าตอบ  : 1. ที่ความสูง 40 กิโลเมตร อุณหภูมิเป็น 1 องศาเซลเซียส   
      2. ที่ความสูง 20 กิโลเมตร อุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส 

      3. มีผล เม่ือระยะความสูงจากผิวโลกสูงขึ้นมีผลท าให้อุณหภูมิ 
ลดต ่าลงเร่ือยๆ 

  ตัวอย่างที่ 2  ผูส้อนให้ผูเ้รียนดูแผนภูมิแท่ง แล้วใช้ค  าถามเพื่อน าไปสู่การฝึกทกัษะ    
การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป ดงัน้ี 

 

 
 

  ผู้สอน   : 1. ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม มีปริมาณน ้ าฝนเท่าไร 

       2. ในเดือนมกราคมมีปริมาณน ้ าฝนเท่าไร 

       3. ขอ้มูลจากแผนภูมิแท่ง ผูเ้รียนคิดว่าในช่วงเดือนมกราคม- 
มิถุนายนมีความสมัพนัธก์บัปริมาณน ้ าฝนอยา่งไร 

  ผู้เรียน   : ร่วมอภิปรายค าตอบกบัผูส้อน 

  ผู้สอน   :  เฉลยแนวค าตอบ   
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  แนวค าตอบ  : 1. ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม มีปริมาณน ้ าฝน 100 
มิลลิเมตร และ 110 มิลลิเมตร ตามล าดบั 

      2. ในเดือนมกราคม มีปริมาณน ้ าฝน 70 มิลลิเมตร  

      3. ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน                        
มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณน ้ าฝนโดยปริมาณน ้ าฝนเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ ในทุกๆ เดือน ซ่ึงจะเพิ่มขึ้น
เดือนละ 10 มิลลิเมตร 

 5.4 กิจกรรมพัฒนาผู้สอน  
  การสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป ผูส้อนตอ้งรู้จกั
การใช้ค  าถามที่น าไปสู่การฝึกทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุปเป็นอยา่งดี และเลือกใช้
ค  าถามได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงกิจกรรมต่อไปเป็นการฝึกให้ผูส้อนตั้ งค  าถามที่น าไปสู่ทกัษะการ
ตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป ดงัน้ี  
   5.4.1 จงใช้ข้อมูลซ่ึงแสดงในกราฟเส้นด้านล่าง ต้ังค าถามที่น าไปสู่ทักษะ             
การลงข้อสรุป มา 3 ค าถาม 

 

 

   แนวค าตอบ 

            1. ระยะเวลาที่ปลูกตน้ดาวเรืองมีความสมัพนัธก์บัความสูงหรือไม่ อยา่งไร 

            2. ยิง่เวลาผา่นไปมากขึ้นความสูงของตน้ดาวเรืองจะยิง่สูงขึ้น ใช่หรือไม่  

            3. หลงัจากปลูกตน้ดาวเรืองเม่ือเวลายิง่ผา่นไปนาน ความสูงของตน้ดาวเรือง
จะเป็นอยา่งไร  
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   5.4.2 จงใช้ข้อมูลซ่ึงแสดงในตารางด้านล่าง ต้ังค าถามที่น าไปสู่ทักษะการตีความหมาย 
ข้อมูล มา 3 ค าถาม 

ระยะเวลาภายหลังเพาะเมล็ดพืช (สัปดาห์) ความสูงของพืชที่งอกจากเมล็ด (เซนติเมตร) 

0 0.0 

1 1.3 

2 4.2 

3 8.1 

4 11.5 

    

   แนวค าตอบ 

            1. ภายหลงัเพาะเมล็ดพชื 2 สปัดาห ์พชืสูงเท่าไร  

            2. พชืสูง 8.1 เซนติเมตร ภายหลงัจากเพาะเมล็ดนานเท่าไร 

            3. พชืสูง 11.5 เซนติเมตร ภายหลงัจากเพาะเมล็ดนานเท่าไร 

 5.5 แบบฝึกทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

  ตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุปต่อไปน้ี ผูส้อนสามารถใช้
เป็นแนวทางในการฝึกความสามารถเก่ียวกบัทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุปของผูเ้รียน
ไดต้ามความเหมาะสม  
    จงใช้ข้อมูลซ่ึงแสดงในตารางด้านล่าง ตอบค าถามข้อ 1-3 

ปริมาณของเกลือ (กรัม) เวลาที่เกลือละลายในน ้าจนหมด (วินาท)ี 

4 25 

8 42 

12 51 

16 64 

20 78 

 

            1. ปริมาณของเกลือ 16 กรัม ละลายในน ้ าจนหมดเวลาก่ีวนิาที 
     2. ใชเ้วลาก่ีวนิาที ที่ท  าใหเ้กลือปริมาณ 8 กรัม ละลายในน ้ าจนหมด  
     3. ปริมาณของเกลือมีความสัมพนัธ์กับเวลาที่เกลือละลายในน ้ าจนหมด
หรือไม่ อยา่งไร 
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   แนวค าตอบ 

            1. ใชเ้วลา 64 วนิาที 
     2. ใชเ้วลา 42 วนิาที   
     3. ปริมาณของเกลือมีความสัมพนัธ์กับเวลาที่เกลือละลายในน ้ าจนหมด    
โดยปริมาณของเกลือมากขึ้น เวลาที่เกลือละลายในน ้ าจนหมดก็จะเพิม่ขึ้น  
 

6. สรุป 

 การสอนเพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ผูส้อนตอ้งฝึก
ความสามารถของผูเ้รียนในการใช้กระบวนการต่างๆ ไดแ้ก่ การตั้งสมมติฐาน การก าหนดนิยาม   
เชิงปฏิบตัิการ การก าหนดและควบคุมตวัแปร การทดลอง และการตีความหมายขอ้มูลและลง
ขอ้สรุปอยา่งคล่องแคล่ว ถูกตอ้ง และแม่นย  า ซ่ึงเคร่ืองมือส าคญัในการฝึกความสามารถดงักล่าวคือ
การใชค้  าถามหรือค าสั่ง กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัคิดหรือแกปั้ญหา ก าหนดขึ้นไดโ้ดยใชต้วับ่งช้ีการ
เกิดทักษะต่างๆ มาเป็นแนวทางในการตั้ งค  าถามหรือค าสั่ง การตั้ งค  าถามหรือค าสั่งอย่างมี
ประสิทธิภาพถือเป็นกลวธีิที่ส าคญัยิง่ในการสอนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
ค  าถามหรือค าสั่งที่มีคุณภาพดีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความช านาญในการใช้ความคิดขั้นสูง ในการ
แสวงหาความรู้และแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์เป็นอยา่งดี     
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ค าถามทบทวน 

 

ค าช้ีแจง  จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

 1. ค าถามเก่ียวกับทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการแบ่งเป็นก่ีประเภท
อะไรบา้ง  
 2. ค าถามที่น าไปสู่การฝึกทกัษะการตั้งสมมติฐานควรมีลกัษณะอยา่งไร 

 3. “ค าถามที่ก  าหนดความหมายและขอบเขตของค าหรือตวัแปรต่างๆเพือ่ให้เขา้ใจตรงกนั” 
เป็นค าถามที่น าไปสู่การฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะใด 

 4. ค าถามที่น าไปสู่การออกแบบการทดลองควรมีลกัษณะอยา่งไร 

 5. ในการทดลองเพื่อหาค าตอบว่า “อาหารเล้ียงสุกรต่างชนิดกันท าให้สุกรเจริญเติบโต
ต่างกนัหรือไม่” สามารถตั้งค  าถามที่น าไปสู่ทกัษะการออกแบบการทดลองไดอ้ยา่งไร  
 6. “ในการทดลองคร้ังน้ี ผูเ้รียนคิดวา่จะตอ้งจดัอะไรใหแ้ตกต่างกนั” เป็นค าถามที่น าไปสู่
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ทกัษะใด เพราะเหตุใด 

 7. หากถามผูเ้รียนว่า “ในการทดลองน้ีผูเ้รียนคิดว่า เราจะตอ้งคอยติดตามดูอะไร” ค าถาม
ดงักล่าวผูส้อนมุ่งหมายใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการใชก้ระบวนการใด 

 8. จงใช้ขอ้มูลที่แสดงในกราฟแท่งดา้นล่าง ตั้งค  าถามที่น าไปสู่ทกัษะการตีความหมาย
ขอ้มูลและการลงขอ้สรุป มาอยา่งละ 4 ค าถาม 
  

 

 
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลิตภณัฑส์บัปะรดช่วงปี พ.ศ. 2554-2558        
(ที่มา: http://www.mathsmethod.com) 

 

ปี พ.ศ. 

หน่วย : พนัตนั 

สับปะรดกระป๋อง 

น ้าสับปะรด  

2558             2557              2556             2555              2554 
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 9. “บอกความสัมพนัธ์ของขอ้มูลที่มีอยู่ได้” จากตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะการตีความหมาย
ขอ้มูลและการลงขอ้สรุป ท่านสามารถตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่การฝึกทกัษะตามตวับ่งช้ีดงักล่าวได้
อยา่งไร 

 10.  “ความร้อนท าให้โลหะขยายตัวหรือไม่” หากต้องการตั้งค  าถามที่น าไปสู่ทักษะ       
การทดลองเก่ียวกบัการปฏิบติัการทดลอง ควรตั้งค  าถามวา่อยา่งไร  
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บทที่ 4 

การวดัและประเมินทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
 

 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทกัษะทางสติปัญญาที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ใน   
การสืบเสาะหาความรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถแสดงออกได้จากการปฏิบตัิการ     
ทางวทิยาศาสตร์หรือกิจกรรมวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ ในชั้นเรียนได ้การประเมินทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นอีกหน่ึงเร่ืองที่ผู ้สอนวิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญในการที่จะตรวจสอบ
ความสามารถของผูเ้รียน เพราะเป็นส่ิงที่จ  าเป็นและส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ได้
ดีขึ้น (ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล, 2557: 355) นอกจากน้ี ยงับอกถึงประสิทธิภาพในการสอนทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผูส้อนอีกด้วย เน่ืองจากทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     
เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดจากการคิด ดังนั้น กระบวนการวดัและประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควรวดัและประเมินให้ครอบคลุมทั้งทกัษะการคิดและทกัษะการ
ปฏิบตัิ ซ่ึงตอ้งอาศยัเคร่ืองมือในการวดัและประเมินที่มีคุณภาพ รวมถึงความสัมพนัธ์ดา้นเน้ือหา
และระดับชั้นของผูเ้รียน นั่นคือ ต้องค  านึงถึงความเที่ยงตรงในทกัษะและเน้ือหาวิชาที่จะวดั 
(Validity) ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (Reliability) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ค่าความ
ยากง่ายของขอ้สอบ (Efficiency) รูปแบบของเคร่ืองมือวดั รวมไปถึงความสามารถในการอ่าน
ขอ้สอบของผูเ้รียนและบริบทของขอ้สอบ (วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540: 166) ตวัอย่างเคร่ืองมือ                    
ที่นิยมน ามาใช้ในกระบวนการวดัและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ มุ่งเน้น                  
ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาการคิดและทกัษะการปฏิบติัอยา่งเต็มศกัยภาพ เช่น ขอ้สอบเขียนตอบ ขอ้สอบ
แบบเลือกตอบ และการวดัและประเมินดว้ยแบบวดัภาคปฏิบตัิ ซ่ึงจะกล่าวถึงในล าดบัต่อไปน้ี 

 

1. ความหมายการวดัและประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 นักการศึกษาทั้ งในและต่างประเทศได้ให้ความหมายของการวดัผลและประเมินผล          
ไวส้อดคลอ้งกนัดงัน้ี 

   การวดัผล หมายถึง กระบวนการก าหนดตวัเลขให้กบัส่ิงที่วดั มีกฎเกณฑ ์ครูสามารถ
วดัคุณลกัษณะบางอยา่งของผูเ้รียนโดยใชแ้บบทดสอบเขียนตอบลงบนกระดาษ ใชม้าตรวดัน ้ าหนัก
และส่วนสูง ใชก้ารทดสอบปฏิบตัิ อาทิ เด็กสามารถเตะลูกบอลไดไ้กลเพียงไร และใช ้วิธีการอ่ืน 
(บุญเชิด ภิญโญพงษอ์นนัต,์ 2545: 8) 
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   การวดัผล หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พยายามค้นหาระดับที่แสดง
ปริมาณของคุณลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงในตวับุคคลส่ิงของหรือเหตุการณ์ (เยาวดี วบิูลยศ์รี, 2556: 8)     

   การวดัผล หมายถึง กระบวนการก าหนดตวัเลข (Assignment of Numerals) ให้แก่ส่ิง 
ต่างๆ ตามกฎเกณฑ ์(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556: 9) 

   การวดัผล หมายถึง กระบวนการก าหนดตวัเลขหรือสัญลักษณ์ให้กบับุคคล ส่ิงของ 
หรือเหตุการณ์อยา่งมีกฎเกณฑเ์พื่อให้ไดข้อ้มูลที่แทนปริมาณ หรือคุณภาพของคุณลกัษณะที่จะวดั   
(พชิิต ฤทธ์ิจรูญ, 2557: 3) 

   การวดัผล หมายถึง การก าหนดจ านวนให้กบัวตัถุหรือเหตุการณ์ตามกฏเกณฑท์ี่ตั้งไว ้

(Kerlinger, 1986 : 391)  

   ดงันั้น การวัดผล หมายถึง กระบวนการในการก าหนดตวัเลขแทนคุณลักษณะของ     
ส่ิงที่วดัตามกฎเกณฑท์ี่ก  าหนด  
   การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่ท  าต่อจากการวดั แลว้ตดัสินใจลงสรุปคุณค่า
อยา่งมีกฎเกณฑ ์การประเมินผลจึงเป็นผลการตดัสินใจจากผูป้ระเมินไม่ใช่ผลจากการวดัโดยตรง 
(บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2545: 9) 
   การประเมินผล หมายถึง การตดัสิน หรือวนิิจฉยัส่ิงต่างๆ ที่ไดจ้ากการวดัผลโดยอาศยั
เกณฑพ์จิารณาอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น ผลจากการวดัความสูงของ สุภคั 170 เซนติเมตร ก็จะประเมินว่า 
เป็นผูห้ญิงที่สูงมาก เป็นตน้ (สมนึก ภทัทิยธนี, 2551: 1) 
   การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง การตดัสินคุณค่าหรือคุณภาพของผลที่ไดจ้าก
การวดั โดยเปรียบเทียบกบัผลการวดัอ่ืนๆ หรือเกณฑท์ี่ตั้งไว ้(พชิิต ฤทธ์ิจรูญ, 2557: 5) 

   การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการพิจารณาตดัสินคุณภาพและคุณ
ค่าที่ได้จากการสังเกตข้อมูลนักเรียนว่าอยู่ระดับใดเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก  าหนดไว  ้        

(Sax & Newton, 1997: 66)  

   ดงันั้น การประเมินผล หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวดัคุณลกัษณะ 
ของบุคคล เพือ่น ามาตดัสิน/ประเมินค่า โดยอาศยัเกณฑพ์จิารณาอยา่งใดอยา่งหน่ึง แลว้น าเสนอเป็น
ขอ้มูลยอ้นกลบัใหแ้ก่ผูส้อนและผูเ้รียนเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง 

 จากความหมายของ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถ                    
ที่เกิดจากทกัษะการคิดเพื่อคน้ควา้หาความรู้หรือแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยการลงมือปฏิบตัิ    
จนเกิดความช านาญ เม่ือน ามารวมกบัความหมายของการวดัผล และการประเมินผล จึงสรุปไดว้่า      
การวัดและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การวดัและประเมินความสามารถ
และความช านาญในการใช้การคิดเพื่อคน้หาความรู้หรือแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการ
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ปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จตามที่ต้องการ ดังนั้ น ในการวดัและประเมินทักษะกระบวนการ                            
ทางวิทยาศาสตร์ ควรครอบคลุม 2 ส่วน คือ ทกัษะทางสติปัญญา (เชาวปั์ญญา) และทกัษะปฏิบตัิ              
ที่มีลกัษณะและองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

   ทกัษะทางสติปัญญา หมายถึง ความสามารถและความช านาญในการคิด ทั้งการคิด           
ขั้นพื้นฐานและคิดขั้นสูง ตวัอยา่งทกัษะทางสติปัญญา มีดงัน้ี (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย,ี 2555: 59-60) 

    1. การคิดช่วยในการสงัเกตหรือรับรู้ขอ้มูลต่างๆ 

    2. การคิดและวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น การจดักลุ่มส่ิงของหรือเหตุการณ์ การจ าแนก
ประเภทการเปรียบเทียบ การแสดงการคิดช่วยในการสังเกตหรือรับรู้ขอ้มูลต่างๆ ส่วนการคิด
วเิคราะห์ ช่วยในการจ าแนกประเภท ความสมัพนัธ ์

   3. การคิดให้เหตุผลเพื่ออธิบายขอ้มูลที่ได้จากการตรวจสอบ เช่น การทดลอง      
การค านวณค่า หรือการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 

    4. การคิดเพื่อคาดคะเนผลลัพธ์ เช่น การพยากรณ์ การตั้ งสมมติฐาน  หรือ                           
การท านายผลตามขอ้มูลที่ไดจ้ดักระท าไว ้

    5. การคิดวางแผนวิธีการและขั้นตอนการท างานด้วยการออกแบบการทดลอง    
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน การก าหนดและควบคุมตวัแปร การวางแผนกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ  
เช่น การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล และการสืบเสาะแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

   ทกัษะปฏิบตัิ หมายถึง ความสามารถและทกัษะในการปฏิบตัิงานหรือความช านาญ  
ในการปฏิบตัิการทดลองเพือ่ หาค  าตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว ้ตวัอยา่งทกัษะปฏิบตัิ มีดงัน้ี   
   1. การเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ที่สอดคลอ้งกบัการออกแบบการทดลอง 

   2. การปฏิบติัการทดลองที่ตอ้งอาศยัทกัษะหลายดา้น เช่น ทกัษะการสงัเกต ทกัษะ
การวดั   
   3. การบนัทึกผลการทดลองโดยน าขอ้มูลที่ไดม้าจดักระท าและน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ หรือกราฟ 

 

2. ตัวบ่งช้ีในการวดัและประเมนิทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 การวัดและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการวัดและประเมิน                          
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดจากการคิดหรือทกัษะทางสติปัญญา และทกัษะปฏิบตัิที่เกิดจาก
การเรียนรู้ของผูเ้รียนในการแกปั้ญหา คน้หาความรู้ การปฏิบตัิงานให้เกิดผลส าเร็จตามที่ตอ้งการ 
การวดัและประเมินที่มีประสิทธิภาพ สามารถน ามาตดัสินหรือประเมินค่า แลว้น าเสนอเป็นขอ้มูล
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ยอ้นกลบัให้แก่ผูส้อนและผูเ้รียนใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง หรือทบทวนการจดัการเรียนรู้
ในบทเรียนต่อไปให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและทกัษะของผูเ้รียนมากที่สุด เรียกว่า การวดัและ
ประเมินยอ่ยหรือวดัและประเมินความกา้วหน้า (Formative assessment) ซ่ึงเป็นการวดัและประเมิน
ที่เกิดขึ้นในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน ดงันั้น ตวัช้ีวดัหรือตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะจึงเป็นตวัช่วย
ให้ผูส้อนสามารถมุ่งประเด็นไปสู่พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกได ้อีกทั้งยงัช่วยส่ือความหมายของ
แต่ละทักษะและพฤติกรรม บอกข้อบกพร่อง ขอ้ควรพฒันาส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียน 
นอกจากน้ี ยงัเป็นการช่วยใหผู้ส้อนสามารถมองเห็นพฒันาการแต่ละทกัษะของผูเ้รียนไดช้ดัเจนตรง
กับทักษะที่ต้องการวดัอีกด้วย ตัวบ่งช้ีที่นิยมน ามาใช้ในการวดัและประเมินทกัษะกระบวนการ      
ทางวิทยาศาสตร์ นิยมใชค้  าถามและพฤติกรรมที่พึงประสงคม์าเป็นตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะ ซ่ึงค าถาม
และพฤติกรรมตัวบ่งช้ีนั้นสามารถน ามาจากนิยามของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ ง          
13 ทกัษะ ทั้งตวับ่งช้ีค  าถามและตวับ่งช้ีเชิงพฤติกรรมที่ก  าหนดโดยการน านิยามทกัษะมาก าหนด
เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถที่พงึมีแต่ละทกัษะนั้น จะถูกแปลงเป็นเกณฑม์าตรฐานเพือ่ก าหนด
เป็นเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric score) วิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ผูส้อนสามารถประเมินทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากข้อมูลที่วดัได้ถูกต้องตรงประเด็น สามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพือ่พฒันาผูเ้รียนและพฒันาการจดักระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
(ชนินนัท ์พฤกษป์ระมูล, 2557: 353-358)  
  ในการจดักระบวนการเรียนการสอนที่เนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ของผูเ้รียนได้มีนักวิชาการหลายท่านก าหนดพฤติกรรมหรือความสามารถที่เป็นตวับ่งช้ีว่าผูเ้รียน 
เกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Competency indicator) สามารถแบ่งตามทกัษะได้ ดังน้ี 

(สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2551: 29-32; คงศกัด์ิ วฒันะโชติ, 2558: 17-24; เสาวนีย ์เกิดดว้ง, 2558: 

139-141) 

 

ตารางที่ 4-1  ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

 ทกัษะ   ความหมาย ตวับ่งช้ีการเกดิทกัษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

1. ทกัษะการสังเกต  

 

             ความสามารถในการใชป้ระสาท
สัมผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง
รวมกนั ซ่ึงไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน และกาย
สัมผสั เขา้ไปสัมผสักบัวตัถุหรือปรากฏการณ์  

1. ช้ีบ่งและบรรยายลกัษณะเชิงคุณภาพ
โดยใชป้ระสาท สัมผสัอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั  

 

http://202.28.199.103/tdc/basic.php?query=%E0%CA%D2%C7%B9%D5%C2%EC%20%E0%A1%D4%B4%B4%E9%C7%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ตารางที่ 4-1  ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

ทกัษะ ความหมาย 
ตวับ่งช้ีการเกดิทกัษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

 ต่างๆ โดยการมองเห็น ไดย้นิ ดมกล่ิน รับรส 

และสัมผสัวตัถุหรือ เหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือหา
ขอ้มูลหรือรายละเอียดของส่ิงเหล่านั้น                   
โดยไม่เพ่ิมความคิดเห็นส่วนตวัหรือ
ประสบการณ์เดิมของผูส้ังเกตลงไป 

            ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต จ าแนกตาม
ลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดเ้ป็น               

3 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้มูลลกัษณะเชิงคุณภาพ 

ขอ้มูลเชิงปริมาณ (โดยกะประมาณ) และ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง  

2. บรรยายสมบติัเชิงปริมาณของวตัถุ
โดยการกะประมาณได ้ 

3. บรรยายการเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ี
สังเกตได ้

ตวัอย่าง เกณฑ์การวดัและประเมนิ
ทกัษะ เรียงตามระดับคะแนน 

3  คะแนน หมายถึง บรรยายลกัษณะ 

    ขอ้มูลตามขอ้มูลท่ีมีอยา่งถูกตอ้ง 

2  คะแนน หมายถึง บรรยายลกัษณะ 

    ขอ้มูลตามขอ้มูลท่ีมีถูกตอ้งบางส่วน 

1  คะแนน หมายถึง บรรยายลกัษณะ 

    ขอ้มูลนอกเหนือจากท่ีมีและไม่ 

    ถูกตอ้ง 

2. ทกัษะการวดั             ความสามารถในการเลือกใช้
เคร่ืองมือในการวดัหาปริมาณของส่ิงต่างๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งระบุเหตุผลใน
การเลือกใชเ้คร่ืองมือวดั และอ่านค่าท่ีไดจ้าก
การวดัออกมาเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
รวดเร็วและใกลเ้คียงกบัความจริง โดยมี
หน่วยก ากบัเสมอ 

 

1. เลือกเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ี
ตอ้งการวดั  

2. บอกเหตุผลในการเลือกเคร่ืองมือวดัได ้

3. บอกวิธีวดัและวธีิใชเ้คร่ืองมือวดัได้
อยา่งถูกตอ้ง 

4. วดัปริมาณต่างๆ เช่น ความกวา้ง 

ความยาว ความสูง อุณหภูมิ 

ปริมาตร น ้าหนกั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

5. ระบุหน่วยของตวัเลขจากการวดัได ้

ตวัอย่าง เกณฑ์การวดัและประเมนิ
ทกัษะ เรียงตามระดับคะแนน 

3  คะแนน หมายถึง เลือกใชเ้คร่ืองมือ  
    ระบุหน่วยขอ้มูล และวดัปริมาณท่ีมี 

    อยา่งถูกตอ้ง 
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ตารางที่ 4-1  ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

ทกัษะ ความหมาย 
ตวับ่งช้ีการเกดิทกัษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

  2  คะแนน หมายถึง เลือกใชเ้คร่ืองมือ  
    ระบุหน่วยขอ้มูล และวดัปริมาณท่ีมี 

    ถูกตอ้งบางส่วน 

1  คะแนน หมายถึง เลือกใชเ้คร่ืองมือ  
    ระบุหน่วยขอ้มูล และวดัปริมาณท่ีมี 

    ไม่ถูกตอ้ง 

3. ทกัษะ                     
การจ าแนกประเภท 

            ความสามารถในการแบ่งพวก                     
หรือ เรียงล าดบัวตัถุ หรือเหตุการณ์ออกเป็น
หมวดหมู่โดยใชเ้กณฑใ์นการจดัจ าแนก          
ซ่ึงเกณฑด์งักล่าวอาจใชค้วามเหมือน                    
ความแตกต่าง หรือความสัมพนัธ์อยา่งใด
อยา่งหน่ึงก็ได ้แลว้จดัส่ิงท่ีมีคุณสมบติับาง
ประการร่วมกนัให้อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 

1. เรียงล าดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่างๆ 

จากเกณฑท่ี์ผูอ่ื้นก าหนดให้ได ้ 

2. เรียงล าดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่างๆ 

โดยใชเ้กณฑข์องตนเองได ้ 

3. บอกเกณฑท่ี์ผูอ่ื้นใชเ้รียงล าดบัหรือ
แบ่งพวกได ้ 

ตวัอย่าง เกณฑ์การวดัและประเมนิ
ทกัษะ เรียงตามระดับคะแนน 

3  คะแนน หมายถึง จ  าแนก หรือ 

    เรียงล าดบัขอ้มูล/วตัถุ ท่ีมีอยา่ง 

    ถูกตอ้ง 

2  คะแนน หมายถึง จ  าแนก หรือ 

    เรียงล าดบัขอ้มูล/วตัถุ ท่ีมีอยา่ง 

    ถูกตอ้งบางส่วน 

1  คะแนน หมายถึง จ  าแนก หรือ 

    เรียงล าดบัขอ้มูล/วตัถุ ท่ีมีไม่ถูกตอ้ง 

4. ทกัษะการหา
ความสัมพนัธ์
ระหว่างสเปส
กบัสเปสและสเปส
กบัเวลา 

            ความสามารถในการหาความสัมพนัธ์
ระหว่างรูป 2 มิติ และรูป 3 มิติ และ
ความสัมพนัธ์ ระหว่างต าแหน่งท่ีอยูข่องวตัถุ
หน่ึงกบัวตัถุอีกชนิดหน่ึง รวมไปถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนต าแหน่ง                
ท่ีอยู ่

1. ช้ีบ่งรูป 2 มิติ และวตัถุ 3 มิติ                            
ท่ีก  าหนดให้ได ้ 

2. วาดรูป 2 มิติจากวตัถุ หรือรูป 3 มิติ 

ท่ีก  าหนดให้ได ้ 

3. บอกช่ือรูปและรูปทรงเรขาคณิตได ้ 

4. บอกความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 มิติ                 
กบั 3 มิติได ้ไดแ้ก่ 
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ตารางที่ 4-1  ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

ทกัษะ ความหมาย 
ตวับ่งช้ีการเกดิทกัษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

  4.1 ระบุรูปทรง 3 มิติ ท่ีเห็น                      
จากการหมุนรูป 2 มิติ 

4.2 เม่ือเห็นเงารูป 2 มิติ ของวตัถุ
แลว้สามารถบอกรูปทรง 3 มิติ 
ของวตัถุตน้ก าเนิดของเงาได ้ 

4.3 เม่ือเห็นวตัถุรูปทรง 3 มิติ 

สามารถบอกเงา 2 มิติ ท่ีจะ
เกิดข้ึนได ้     

4.4 บอกรูปของรอยตดั 2 มิติ                          
ท่ีเกิดข้ึนจากการตดัวตัถุรูปทรง        

3 มิติ ออกเป็น 2 ส่วนได ้

5. บอกต าแหน่งหรือทิศทางของวตัถุ
ใดๆ ได ้

6. บอกทิศทางท่ีสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุ
หน่ึงกบัวตัถุอ่ืนได ้

7. บอกความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีอยูห่นา้
กระจก และภาพท่ีปรากฏ               
ในกระจกว่าเป็นซา้ยหรือขวา                   
ของกนัและกนัได ้

8. บอกความสัมพนัธ์ระหว่างการ
เปล่ียนแปลงต าแหน่งท่ีอยูข่องวตัถุ
กบัเวลาได ้

9. บอกความสัมพนัธ์ระหว่างการ
เปล่ียนแปลงขนาด หรือปริมาณ  
ของส่ิงต่างๆ กบัเวลาได ้

ตวัอย่าง เกณฑ์การวดัและประเมนิ
ทกัษะ เรียงตามระดับคะแนน (สเปส
กบัสเปส) 
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ตารางที่ 4-1  ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

ทกัษะ ความหมาย 
ตวับ่งช้ีการเกดิทกัษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

  3  คะแนน หมายถึง ช้ีบ่ง วาดรูป  
    ระบุช่ือ บอกความสัมพนัธ์ รูป 2 มิติ 

    และวตัถุ 3 มิติ ท่ีก  าหนดให้ได ้

2  คะแนน หมายถึง ช้ีบ่ง วาดรูป  
    ระบุช่ือ บอกความสัมพนัธ์ รูป 2 มิติ 

    และวตัถุ 3 มิติ ท่ีก  าหนดให้ได ้

    บางส่วน 

1  คะแนน หมายถึง ช้ีบ่ง วาดรูป  
    ระบุช่ือ บอกความสัมพนัธ์ รูป 2 มิติ 

    และวตัถุ 3 มิติ ท่ีก  าหนดให้ไม่ได ้
 

3  คะแนน หมายถึง บอกทิศทาง                       
    ท่ีสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุหน่ึงกบัวตัถุ 

    อ่ืนท่ีก าหนดให้ได ้ 

2  คะแนน หมายถึง บอกทิศทาง                   
    ท่ีสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุหน่ึงกบัวตัถุ 

    อ่ืนท่ีก าหนดให้ไดบ้างส่วน  

1  คะแนน หมายถึง บอกทิศทาง                         
    ท่ีสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุหน่ึงกบัวตัถุ 

    อ่ืนท่ีก าหนดให้ไม่ได ้ 
ตวัอย่าง เกณฑ์การวดัและประเมนิ
ทกัษะ เรียงตามระดับคะแนน (สเปส
กบัเวลา) 
3  คะแนน หมายถึง บอกความสัมพนัธ์ 
    ระหว่างการเปล่ียนแปลงต าแหน่ง  
    ท่ีอยูแ่ละขนาดของวตัถุกบัเวลา                  
    ท่ีก  าหนดให้ได ้ 

2  คะแนน หมายถึง บอกความสัมพนัธ์ 
    ระหว่างการเปล่ียนแปลงต าแหน่ง                     
    ท่ีอยูแ่ละขนาดของวตัถุกบัเวลา                         
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ตารางที่ 4-1  ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

ทกัษะ ความหมาย 
ตวับ่งช้ีการเกดิทกัษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

      ท่ีก  าหนดให้ไดบ้างส่วน 

1  คะแนน หมายถึง บอกความสัมพนัธ์ 
    ระหว่างการเปล่ียนแปลงต าแหน่ง               
    ท่ีอยูแ่ละขนาดของวตัถุกบัเวลา                       
    ท่ีก  าหนดให้ไม่ได ้

5. ทกัษะการ
ค านวณ หรือการใช้
ตวัเลข 

            ความสามารถในการน าค่าท่ีไดจ้าก
การวดัและการนบั มาค านวณโดยการบวก 

ลบ คูณ หาร หาค่าเฉล่ีย หรือวิธีการค านวณ
อ่ืนๆ 

1. สามารถนบัจ านวนส่ิงของหรือ
เหตุการณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใช้
ตวัเลขแสดงจ านวนท่ีนบัได ้ 

2. บอกวิธีค านวณได ้คิดค านวณได้
อยา่งถูกตอ้ง และแสดงวิธีค  านวณได ้ 

ตวัอย่าง เกณฑ์การวดัและประเมนิ
ทกัษะ เรียงตามระดับคะแนน 

3  คะแนน หมายถึง บอกวิธีค  านวณ  
    คิดค านวณ แสดงวธีิค านวณ ขอ้มูล 

    ท่ีก  าหนดให้อยา่งถูกตอ้ง   
2  คะแนน หมายถึง บอกวิธีค  านวณ  
    คิดค านวณ แสดงวธีิค านวณ ขอ้มูล 

    ท่ีก  าหนดให้ถูกตอ้งบางส่วน  
1  คะแนน หมายถึง บอกวิธีค  านวณ  
    คิดค านวณ แสดงวธีิค านวณ ขอ้มูล 

    ท่ีก  าหนดให้ไม่ถูกตอ้ง 

6. ทกัษะการจดั
กระท าและส่ือ
ความหมายขอ้มูล 

           ความสามารถในการน าขอ้มูลดิบท่ีได้
จากการสังเกต การวดั ทดลอง หรือแหล่ง
อ่ืนๆ ท่ีมีขอ้มูลดิบอยูแ่ลว้มาจดักระท าใหม่
โดยอาศยัวิธีการต่างๆ เช่น เรียงล าดบั                      
หาความถ่ี หาค่าเฉล่ีย จดัแยกประเภท 
ค านวณหาค่าใหม่ จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีผา่น
การจดักระท าแลว้ มาเสนอให้บุคคลอ่ืนเขา้ใจ 

1. เลือกรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลได้
อยา่งเหมาะสม  

2. บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบ
น าเสนอขอ้มูลได ้ 

3. ออกแบบการน าเสนอขอ้มูลตาม
รูปแบบท่ีเลือกได ้ 

4. เปล่ียนแปลงขอ้มูลให้อยูใ่นรูปใหม่
ท่ีเขา้ใจไดง่้ายข้ึน  
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ตารางที่ 4-1  ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

ทกัษะ ความหมาย 
ตวับ่งช้ีการเกดิทกัษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

 ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง วงจร แผนภาพ 
แผนภูมิ กราฟ สมการ การบรรยาย เป็นตน้ 

5. บรรยายลกัษณะของส่ิงใดๆ                    
ดว้ยขอ้ความท่ีเหมาะสมกะทดัรัดจน
ส่ือความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้

6. บรรยายหรือวาดแผนผงัแสดง
ต าแหน่งของสถานท่ี จนส่ือ
ความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้

ตวัอย่าง เกณฑ์การวดัและประเมนิ
ทกัษะ เรียงตามระดับคะแนน 

3  คะแนน หมายถึง เลือกรูปแบบ  
    ออกแบบ บอกเหตุผลการเลือก 

    รูปแบบ และน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่ง 

    เหมาะสม  

2  คะแนน หมายถึง เลือกรูปแบบ  
    ออกแบบ บอกเหตุผลการเลือก 

    รูปแบบ และน าเสนอขอ้มูลได ้  
    บางส่วน 

1  คะแนน หมายถึง เลือกรูปแบบ  
    ออกแบบ บอกเหตุผลการเลือก 

    รูปแบบ และน าเสนอขอ้มูลไม่ได ้  
7. ทกัษะการลง
ความเห็นจากขอ้มูล 

 

           ความสามารถในการน าขอ้มูลท่ีได ้ 
จากการสังเกตวตัถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ    
มาอธิบาย หรือสรุปความหมายอยา่งมีเหตุผล                  
โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิม                    
เขา้ช่วย 

1. อธิบายหรือสรุปโดยเพ่ิมเติมความ
คิดเห็นให้กบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก                      
การสังเกตโดยใชค้วามรู้ หรือ
ประสบการณ์เดิม 

ตวัอย่าง เกณฑ์การวดัและประเมนิ
ทกัษะ เรียงตามระดับคะแนน 

3  คะแนน หมายถึง สรุปและอธิบาย 

    ความคิดเห็นให้กบัขอ้มูล 

    ท่ีก  าหนดให้ โดยใชค้วามรู้                      
    หรือประสบการณ์เดิมได ้
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ตารางที่ 4-1  ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

ทกัษะ ความหมาย 
ตวับ่งช้ีการเกดิทกัษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

  2  คะแนน หมายถึง สรุปและอธิบาย 

    ความคิดเห็นให้กบัขอ้มูล 

    ท่ีก  าหนดให้ โดยใชค้วามรู้                      
    หรือประสบการณ์เดิมไดบ้างส่วน 

1  คะแนน หมายถึง สรุปและอธิบาย 

    ความคิดเห็นให้กบัขอ้มูล 

    ท่ีก  าหนดให้ โดยใชค้วามรู้                      
    หรือประสบการณ์เดิมไม่ได ้

8. ทกัษะการ
พยากรณ์ 

           ความสามารถในการท านาย หรือ
คาดคะเนส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนล่วงหนา้โดยอาศยั
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ ้าๆ ความรู้ท่ีเป็น
หลกัการ กฎ หรือทฤษฎี ในเร่ืองนั้นๆ มาช่วย
ในการท านาย หรือคาดคะเน 

1. การพยากรณ์ทัว่ไป เช่น ท านายผล 
ท่ีเกิดข้ึนจากขอ้มูลท่ีเป็นหลกัการ 
กฎ หรือทฤษฎีท่ีมีอยูไ่ด ้

2. การพยากรณ์จากขอ้มูลเชิงปริมาณ 
เช่น ท านายผลท่ีจะเกิดข้ึนภายใน
ขอบเขตขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีมีอยูไ่ด ้
ท  านายผลท่ีจะเกิดข้ึนภายนอก
ขอบเขตของขอ้มูลเชิงปริมาณ         
ท่ีมีอยูไ่ด ้

ตวัอย่าง เกณฑ์การวดัและประเมนิ
ทกัษะ เรียงตามระดับคะแนน 

3  คะแนน หมายถึง ท านายผลท่ีจะ 

    เกิดข้ึนจากขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ด ้  
2  คะแนน หมายถึง ท านายผลท่ีจะ 

    เกิดข้ึนจากขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ดบ้างส่วน 

1  คะแนน หมายถึง ท านายผลท่ีจะ 

    เกิดข้ึนจากขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ม่ได ้  
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ตารางที่ 4-1  ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

ทกัษะ ความหมาย 
ตวับ่งช้ีการเกดิทกัษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

9. ทกัษะการ
ตั้งสมมติฐาน 

           ความสามารถในการคาดคะเนค าตอบ
ล่วงหนา้ก่อนท าการทดลอง โดยอาศยัการ
สังเกต ความรู้ และประสบการณ์เดิมเป็น
พ้ืนฐาน ซ่ึงค าตอบท่ีคิดล่วงหนา้น้ีเป็นค าตอบ
ท่ีรอการพิสูจน์ และเป็นส่ิงท่ียงัไม่ทราบหรือ
ยงัไม่เป็น หลกัการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน 

อาจเป็นค าตอบท่ีเป็นจริงทั้งหมด หรือเป็น
จริงบางส่วน หรือไม่เป็นจริงทั้งหมดก็ได ้              
ซ่ึงจะทราบไดห้ลงัท าการทดลองเพ่ือหา
ค าตอบเพ่ือสนบัสนุน หรือคดัคา้นสมมติฐาน
นั้น 

1. สามารถหาค าตอบล่วงหนา้ก่อนการ
ทดลองโดยอาศยัการสังเกต ความรู้ 

และประสบการณ์เดิม 

ตวัอย่าง เกณฑ์การวดัและประเมนิ
ทกัษะ เรียงตามระดับคะแนน 

3  คะแนน หมายถึง ตั้งสมมติฐานอยา่ง 

    ถูกตอ้ง 

2  คะแนน หมายถึง ตั้งสมมติฐานอยา่ง 

    ถูกตอ้งบางส่วน 

1  คะแนน หมายถึง ตั้งสมมติฐาน  
    ไม่ถูกตอ้ง 

10. ทกัษะการ
ก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการ 

 

           ความสามารถในการก าหนด
ความหมายและขอบเขตของค าหรือตวัแปร
ต่างๆ ท่ีอยูใ่นสมมติฐานท่ีตอ้งทดลองให้
เขา้ใจตรงกนั สามารถสังเกต วดั หรือ
ตรวจสอบได ้   

1. ก าหนดความหมายและขอบเขต 
ของค าหรือตวัแปรต่างๆ ให้สามารถ
สังเกตและวดัได ้

ตวัอย่าง เกณฑ์การวดัและประเมนิ
ทกัษะ เรียงตามระดับคะแนน 

3  คะแนน หมายถึง ก าหนดนิยาม              
    เชิงปฏิบติัการของตวัแปรอยา่ง 

    ถูกตอ้ง 

2  คะแนน หมายถึง ก าหนดนิยาม              
    เชิงปฏิบติัการของตวัแปรถูกตอ้ง 

    บางส่วน 

1  คะแนน หมายถึง ก าหนดนิยาม                 
    เชิงปฏิบติัการของตวัแปรไม่ถูกตอ้ง 

11. ทกัษะการ
ก าหนดและควบคุม
ตวัแปร 

           ความสามารถในการบ่งช้ีตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตาม และตวัแปรท่ีตอ้งควบคุมให้คงท่ี
ในสมมติฐานหน่ึงๆ หรือการทดลอง                       
ทางวิทยาศาสตร์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

1. ช้ีบ่งและก าหนดตวัแปรตน้                   

ตวัแปรตาม และ ตวัแปรท่ีตอ้ง
ควบคุมได ้ 
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ตารางที่ 4-1  ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

ทกัษะ ความหมาย 
ตวับ่งช้ีการเกดิทกัษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

  ตวัอย่าง เกณฑ์การวดัและประเมนิ
ทกัษะ เรียงตามระดับคะแนน 

3  คะแนน หมายถึง ก าหนดตวัแปร 

    ไดถู้กตอ้งทั้ง 3 ตวัแปร   

2  คะแนน หมายถึง ก าหนดตวัแปร 

    ไดถู้กตอ้ง 2 ตวัแปร  

1  คะแนน หมายถึง ก าหนดตวัแปร 

    ไดถู้กตอ้ง 1 ตวัแปร   

12. ทกัษะการ
ทดลอง 

 

           ความสามารถในการปฏิบติัการเพ่ือ   
หาค าตอบ หรือตรวจสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
หรือพิสูจน์เพ่ือยนืยนัความจริงในส่ิงท่ีสงสัย 
ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ การออกแบบ
การทดลอง การปฏิบติัการทดลอง และการ
บนัทึกผลการทดลอง 

1. ออกแบบการทดลองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม โดยค านึงถึงตวัแปรตน้                        
ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุมได ้ 

2. ปฏิบติัการทดลองตามแผน                           
ท่ีออกแบบไวไ้ดจ้นส าเร็จ  

3. เลือกและใชเ้คร่ืองมือต่างๆ                      
ในการทดลองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

4. บนัทึกผลการทดลองท่ีไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเท่ียงตรง  

ตวัอย่าง เกณฑ์การวดัและประเมนิ
ทกัษะ เรียงตามระดับคะแนน 

3  คะแนน หมายถึง ออกแบบ                      
    การทดลอง ทดลอง และบนัทึกผล 

    การทดลองไดถู้กตอ้ง 

2  คะแนน หมายถึง ออกแบบ                       
    การทดลอง ทดลอง และบนัทึกผล 

    การทดลองไดถู้กตอ้งบางส่วน 

1  คะแนน หมายถึง ออกแบบ                         
    การทดลอง ทดลอง และบนัทึกผล 

    การทดลองไม่ถูกตอ้ง  
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ตารางที่ 4-1  ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

ทกัษะ ความหมาย 
ตวับ่งช้ีการเกดิทกัษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

13. ทกัษะการ
ตีความหมายขอ้มูล
และลงขอ้สรุป 

           ความสามารถในการแปลความหมาย 

หรือบรรยายลกัษณะและสมบติัของขอ้มูล     
ท่ีมีอยูใ่นรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตาราง 
กราฟ แผนภูมิ หรือ รูปภาพต่างๆ แลว้สรุป
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งหมด 

1. แปลความหมายหรือบรรยาย
ลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลท่ีมี                
อยูไ่ด ้

2. บอกความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมี                 
อยูไ่ด ้

ตวัอย่าง เกณฑ์การวดัและประเมนิ
ทกัษะ เรียงตามระดับคะแนน 

3  คะแนน หมายถึง แปลความหมาย 

    และบอกความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

    ท่ีมีอยูไ่ด ้

2  คะแนน หมายถึง แปลความหมาย 

    และบอกความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

    ท่ีมีอยูไ่ดบ้างส่วน 

1  คะแนน หมายถึง แปลความหมาย 

    และบอกความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

    ท่ีมีอยูไ่ม่ได ้

หมายเหตุ  คะแนนระดบั  3  หมายถึง มีทกัษะ  
                  คะแนนระดบั  2  หมายถึง มีทกัษะไม่สมบูรณ์ 

                  คะแนนระดบั  1  หมายถึง ไม่มีทกัษะ 

 

 จะเห็นไดว้า่ ตวับ่งช้ีการเกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นหน่วยวดัทกัษะว่า
ผูเ้ รียนเกิดทักษะหรือไม่อย่างไร ซ่ึงก าหนดขึ้ นมาจากค านิยามหรือความหมายของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่ละทักษะ น ามาสร้างเป็นค าถามและก าหนดพฤติกรรมหรือ
ความสามารถของแต่ละทกัษะนั้นๆ ดงักล่าวมาแล้วขา้งตน้ ตวับ่งช้ีตอ้งเป็นหน่วยวดัที่มีผลเป็น      
ตวัเลขที่นับไดจ้ริง สามารถช้ีวดัความสามารถ หรือพฤติกรรมที่ปฏิบติัไดข้องแต่ละทกัษะ ทั้งน้ีเพื่อ
สร้างความชดัเจนในการติดตามและประเมินผลทกัษะในดา้นต่างๆ โดยใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผล 
ที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบแบบเขียนตอบและแบบตวัเลือก แบบประเมิน แบบสงัเกต เป็นตน้     
ตวับ่งช้ี เป็นเคร่ืองมือเพือ่ให้การจดักระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการพฒันาทกัษะกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัช่วยให้ผูส้อนและผูเ้รียนทราบถึงขอ้ดี
ขอ้จ ากดัของตนเอง จุดที่ผูเ้รียนและการจดักระบวนการเรียนการสอนในชั้น ควรไดรั้บการส่งเสริม
และพฒันาใหเ้ป็นเกิดประโยชน์สูงสุด    
 

3. แนวทางการวดัและประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
  เหตุใดจึงตอ้งมีการประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ในการที่จะตอบค าถามน้ี 

เราตอ้งยอ้นกลบัไปถึงความส าคญัของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ซ่ึงเป็นเป้าประสงคห์ลกั
ที่ตอ้งเกิดในตวัผูเ้รียน ทกัษะเหล่าน้ีเป็นส่วนส าคญัของทกัษะการคิดซ่ึงแสดงถึงผลลพัธ์ (Outcome) 

ของการศึกษา ช่วยพฒันาความเขา้ใจของผูเ้รียน และพฒันาความสามารถในการระบุหลกัฐานทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการตดัสินใจ ผูส้อนต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทักษะเหล่าน้ี       
การวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถท าการวดัและประเมินทั้งผลสรุป 
(Summative assessment)  และประเมินผลย่อย หรือการประเมินผลความก้าวหน้า  (Formative 

assessment) ซ่ึงการประเมินผลความก้าวหน้าถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่จะช่วยให้ผูส้อนสามารถ
ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กบัผูเ้รียนได้ (The Exploratorium and Institute for 

Inquiry, 2006 อา้งถึงใน ชนินันท ์พฤกษป์ระมูล, 2537: 356) แนวทางในการวดัและประเมินทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังน้ี  (The Exploratorium and Institute for Inquiry, 

2006; Wendy McColskey & Rita O’Sullivan, 2000; Wynne Harlen, 1999; Oloruntegbe, K. O., 2000 

& 2010; Lucille E. Davy, Jay Doolan, Brian D. Robinson & Stephen Goldman, 2006 อ้างถึงใน 
ชนินนัท ์พฤกษป์ระมูล, 2537: 358-362; สมนึก ภทัทิยธนี, 2551: 32-37; บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 60) 
 3.1 การใช้กระบวนการสังเกต 

  การใช้กระบวนการสังเกต (Observation) เป็นวิธีที่ผูส้อนใช้ในการวดัและประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน การวดัและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดย                   
การสังเกต เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมการเรียน หรือการทดลองของผูเ้รียน โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้                       
ในการวดัและประเมินที่หลากหลายตามการออกแบบของผูส้อน เช่น การสังเกตอย่างไม่เป็น
ทางการ การสงัเกตที่มีโครงสร้าง และการสงัเกตแบบการเล่าเร่ือง เป็นตน้ 

   3.1.1 การสังเกตอย่างไม่เป็นทางการ (Informal observation) เป็นการสังเกต                     
ในภาพรวมเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ผูส้อนเป็นผูส้ังเกตโดยไม่มีประเด็นหรือ
พฤติกรรมเฉพาะที่จะสังเกต และไม่ไดก้ าหนดบุคคลในการสังเกตอยา่งชดัเจน ขอ้มูลที่ไดม้าจาก
การสังเกตอย่างไม่เป็นทางการจะเป็นข้อมูลผูเ้รียนมีพฤติกรรมอย่างไร เช่น ชอบตอบค าถาม        
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ชอบท างานกลุ่ม ชอบให้ผูส้อนเสนอแนะแนวทาง เป็นตน้ การสังเกตแบบน้ีน าไปสู่การสังเกต                  
แบบมีโครงสร้างที่แน่นอนต่อไป 

   3.1.2 การสังเกตที่มีโครงสร้าง (Structured observation) ผูส้อนเป็นผูส้ังเกตโดยมี
ประเด็นในการสังเกตเฉพาะ อยา่งชดัเจนและเป็นระบบ โดยคาดว่าพฤติกรรมที่สังเกตจะเกิดขึ้น   
ในช่วงเวลาที่สงัเกต มีการก าหนดกลุ่มผูเ้รียนที่ชดัเจนทั้งเป็นงานกลุ่มหรืองานเด่ียว กรณีที่มีผูเ้รียน
จ านวนมาก ตอ้งมีการจดัระบบการสงัเกต เช่น จดัเวลา และหวัขอ้ในการสงัเกตที่ชดัเจน มีเคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการสังเกต เช่น แบบบันทึกการสังเกตเพื่อให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง และป้องกัน              
การสบัสนของผูส้อน ผลจากการสงัเกตท าให้ไดข้อ้มูลทกัษะที่เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล สามารถ
น าขอ้มูลการเรียนสะทอ้นกลบั (Feedback)ไปสู่ผูเ้รียนได ้การสังเกตแบบมีโครงสร้างน้ี ผูถู้กสังเกต
หรือผูเ้รียนมกัจะอยูใ่นลกัษณะไม่รู้ตวัวา่ถูกสังเกต ซ่ึงจะช่วยใหผู้ส้อนสามารถจดบนัทึกพฤติกรรม
ของผูเ้รียนถูกตอ้งและเป็นจริงมากที่สุด 

   3.1.3 การสังเกตแบบเล่าเร่ือง (Narrative) เป็นการสังเกตทกัษะหรือพฤติกรรม                 
ที่ซับซ้อนไม่สามารถ สังเกตโดยการใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เช่น ทักษะการ
ตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุปโดยกระบวนการกลุ่ม ตอ้งใช้การสังเกตโดยการเขียนเล่าเร่ือง
บรรยายความรู้และลงขอ้สรุปจากขอ้มูลร่วมกัน สังเกตการท างานของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงท าให้ทราบ
ปัญหา จุดที่ควรแกไ้ข จุดที่ตอ้งพฒันาภายในกลุ่ม 

   จะเห็นได้ว่า หลักทัว่ไปในการสังเกตเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่มีประสิทธิภาพสามารถน า
ขอ้มูลไปใช้ในการวดัและประเมินได้จริงนั้น ผูส้ังเกตตอ้งมีจุดมุ่งหมายในการสังเกตที่แน่นอน
ชดัเจนวา่จะสงัเกตพฤติกรรมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ดา้นใดบา้ง และสงัเกตอยา่งถ่ีถว้น
ระบุเฉพาะส่ิงที่สงัเกตไดล้งไป โดยไม่ใหผู้ถู้กสังเกตทราบวา่ถูกสงัเกต อีกทั้งในการสงัเกตผูส้ังเกต
ควรบนัทึกขอ้มูลที่ไดจ้ากการสงัเกตในทนัทีเพือ่ป้องกนัการสบัสนในภายหลงั    
 3.2 การใช้ค าถาม 

  การใชค้  าถาม (Question) สามารถใชว้ดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น การทดสอบ การสมัภาษณ์ แบบสอบถามการประเมินตนเอง เป็นตน้ 

   3.2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการวดัและประเมินด้วยการสอบถาม หรือ
การพูดสนทนาโตต้อบอยา่งต่อเน่ือง เพื่อคน้หาความรู้ ความคิดเห็น ความจริง ผลการวดัตวัแปร
ต่างๆ ตามวตัถุประสงค์ที่ผูส้อนก าหนดไวล่้วงหน้า การสัมภาษณ์ประกอบดว้ยบุคคล 2 ฝ่าย คือ                  
ผูส้ัมภาษณ์และผูถู้กสัมภาษณ์ ในที่น้ีผูส้อนคือผูส้ัมภาษณ์ ผูเ้รียนคือผูถู้กสมัภาษณ์ วิธีการวดัและ
ประเมินแบบน้ีต้องใช้เวลา แต่ยงัเป็นที่นิยมส าหรับผูเ้รียนที่มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น มีทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ตอ้งการการพฒันาอย่างเร่งด่วน หรือกลุ่มผูเ้รียนที่มีปัญหาการ
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ถ่ายทอดขอ้ความผ่านการเขียนตอบ ประเด็นที่ใชใ้นการสัมภาษณ์ควรเป็นประเด็นที่ผูส้อนไดรั้บ
ค าตอบแล้วสามารถน ามาพฒันาปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือทกัษะผูเ้รียนได ้วิธีการสัมภาษณ์น้ี
นอกจากจะได้ขอ้มูลที่ตอ้งการแล้ว ยงัช่วยให้ทราบขอ้เท็จจริงของผูเ้รียนในด้าน บุคลิกภาพ เช่น 
ท่วงที วาจา อารมณ์ อุปนิสยั ปฏิภาณไหวพริบ และยงัท าใหผู้เ้รียนรับรู้ถึงความห่วงใยและเอ้ืออาทร
ของผู ้สอน ซ่ึงมีส่วนช่วยในการปรับเจตคติและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู ้เรียน                      
การสัมภาษณ์สามารถสัมภาษณ์ได้ทั้ งรายกลุ่มหรือรายบุคคล และสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) กล่าวคือ สัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่ไดส้ร้างไว ้แลว้และท าการบนัทึก
ค  าตอบลงในแบบสัมภาษณ์ได้เลย หรือแบบไม่มีโครงสร้าง(Unstructured interview) ซ่ึงเป็น                 
การสัมภาษณ์ที่ไม่ตอ้งใชแ้บบสัมภาษณ์ มักให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น ความรู้ ได้แบบอิสระ                    
หากออกนอกประเด็นค่อยชกัน าใหเ้ขา้สู่ประเด็น เป็นตน้ 

   3.2.2 แบบสอบถามการประเมินตนเอง (Self-assessment questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ 
ที่ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือความสามารถดา้นทกัษะ
กระบวนการของตนเอง ว่าอยูใ่นระดบัใด ควรตอ้งพฒันาส่วนไหน อยา่งไร โดยใชเ้คร่ืองมือ เช่น 
แบบสอบถามค าถามปลายเปิด (Open-ended questions) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)      

แบบจดัอนัดบั (Rank order) และอีกหลายรูปแบบ นอกจากน้ี ยงัสามารถประเมินตนเองในดา้นอ่ืนๆ 
ได้อีก เช่น ผลงานที่ตนเองท า และประเมินเจตคติของตนเอง เป็นการสะทอ้นความคิด รวมถึง       
การให้ขอ้เสนอแนะของผูเ้รียนที่มีต่อตนเอง หรือผลงานตนเองเพื่อปรับปรุงผลงาน และใหผู้ส้อน
ไดรู้้เพื่อน าผลการวดัและประเมินดงักล่าวไปปรับปรุงผูเ้รียนและพฒันาการจดักระบวนการเรียน
การสอนใหดี้ยิง่ขึ้น    
   3.2.3 การทดสอบ (Testing) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้มากที่สุดประเภทหน่ึงในการวดั
และประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลกัษณะส าคญัของ
แบบทดสอบคือตอบถูกไดค้ะแนน ตอบผิดไม่ไดค้ะแนน การใชแ้บบทดสอบเป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนได้แสดงออกถึงส่ิงที่ตนเองรู้ ผูส้อนสามารถประเมินผูเ้รียนในขณะที่ลงมือท ากิจกรรม                      
ซ่ึงเม่ือท าการเปรียบเทียบขอ้สอบที่เป็นขอ้ค  าถามความรู้และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
จะมีความแตกต่างอยูท่ ั้งขอ้ค  าถามและรูปแบบการตอบ 

   ขอ้ค าถามส าหรับการวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่จ าเป็น 
ตอ้งเป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบหรือปฏิบติัการเท่านั้น แต่สามารถท าไดใ้นรูปแบบของขอ้สอบ
แบบเลือกตอบ (Multiple choice) ไดเ้ช่นกนั แต่ผูส้อนตอ้งมัน่ใจว่าเร่ืองที่ถามเก่ียวขอ้งกับทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่แค่เพื่อวดัความรู้ความจ าเท่านั้น โดยขอ้สอบแบบเลือกตอบ                   
ที่น ามาใช้ในการวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะใช้ในรูปแบบการสร้าง
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สถานการณ์จ าลองให้ผูเ้รียนตอบค าถาม หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลอง หรือสถานการณ์
สมมติที่สามารถเกิดขึ้นไดจ้ริง เพื่อประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหรือการคิดขั้นสูงของผูเ้รียน ยิง่ตอ้งอาศยัเคร่ืองมือ                    
ในการวดัและประเมินที่มีคุณภาพ สามารถวดัและประเมินทกัษะไดต้รงกบัความสามารถที่ตอ้งการ
ให้เกิดกับผูเ้รียน เป็นต้น อีกทั้งในการสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพ ตอ้งสร้างให้ครอบคลุมตรงกบัตวับ่งช้ีทกัษะที่ตอ้งการวดั รวมไปถึง
ตอ้งผ่านการทดลองใช้โดยพบว่าได้ผลดี อย่างไรก็ตาม ในการวดัและประเมินทกัษะกระบวน          
การทางวิทยาศาสตร์จะใชเ้พียงแบบทดสอบ หรือเคร่ืองมืออยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้นไม่เพียงพอ ผูส้อน
ควรน าเคร่ืองมือที่หลากหลายมาใช้ในการวดัและประเมินทั้ งด้านความรู้ การคิด และทักษะ                      
การปฏิบติัในแบบอ่ืนร่วมดว้ย 

 3.3 การวัดและประเมินจากผลการท างานของผู้เรียน 

  การวดัและประเมินจากผลการท างานของผูเ้รียน (Looking at student’ work) เป็นการ
วดัและประเมินที่พิจารณาเฉพาะผลงาน หรือผลผลิตซ่ึงเป็นผลจากการท ากิจกรรม การวดัและ
ประเมินแบบน้ีสามารถใชป้ระเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยพจิารณาจากการตอบ
ค าถามในใบงาน (Worksheet) แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) การเขียนอนุทิน หรือบนัทึกรายวนัดา้น
ความเขา้ใจในเร่ืองที่เรียน (Journal) ผลงาน โครงงาน ช้ินงาน รวมทั้งการสาธิต (Project, product 

and demonstration) แลว้เก็บขอ้มูลในแบบประเมินผลงาน แบบตรวจสอบรายการ หรือมาตราส่วน
ประมาณค่า ซ่ึงสามารถให้คะแนนไดส้ะดวก แต่ตอ้งระบุเกณฑก์ารใหค้ะแนนอยา่งชดัเจน เป็นตน้ 
เคร่ืองมือต่างๆ ที่กล่าวมาขา้งตน้น้ีเป็นส่ิงส าคญัที่ผูส้อนจะใชใ้นการวิเคราะห์ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดกับผูเ้รียนได้ถึงระดับบุคคล การวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีน้ีถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งต่อผูเ้รียนและการจดัการเรียนการสอน         
แต่ผูส้อนตอ้งใชเ้วลาในการตรวจประเมินใหค้ะแนนค่อนขา้งมาก หากผูเ้รียนมีจ านวนมากก็จะเป็น
การเพิม่ภาระงานของผูส้อนยิง่ขึ้น 

 

4. ตัวอย่างการวดัและประเมนิทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์   
   การวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ มีแนวทางการวดัและประเมินได ้
หลากหลายวิธี เช่น วดัและประเมินจากการตอบค าถามหรือตอบปัญหาดว้ยขอ้สอบแบบเลือกตอบ 
และขอ้สอบแบบเขียนตอบ การวดัและประเมินทกัษะการปฏิบตัิจากแบบวดัภาคปฏิบตัิ และการวดั
และประเมินช้ินงานหรือผลจากการปฏิบัติงาน โดยการวดัและประเมินทักษะกระบวนการ             
ทางวทิยาศาสตร์ที่จะกล่าวถึงต่อไปน้ี เป็นแนวทางการวดัและประเมินจากการตอบค าถามหรือตอบ
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ปัญหาดว้ยขอ้สอบแบบเลือกตอบ การวดัและประเมินดว้ยขอ้สอบแบบเขียนตอบ และการวดัและ
ประเมินทกัษะการปฏิบตัิจากแบบวดัภาคปฏิบตัิ เน่ืองจากเป็นการวดัและประเมินที่มีประสิทธิภาพ 
โดยผูส้อนหรือผูป้ระเมินส่วนใหญ่นิยมใช ้สอดคลอ้งกบั วรรณทิพา รอดแรงคา้ (2540: 166)  ที่ได้
จดัการวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไว ้2 รูปแบบ คือ การวดัและประเมินโดย
ใช้แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple-choice paper-and pencil-test) และการวดัและประเมิน
พฤติกรรมการใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Performance assessment) การวดัและประเมิน
โดยใชแ้บบทดสอบชนิดเลือกตอบ เป็นแบบทดสอบที่นิยมใชก้นัในสมยัเก่าดั้งเดิม ในขณะที่การวดั
และประเมินพฤติกรรมเป็นแนวทางเลือกใหม่ในการวัดและประเมินทักษะกระบวนการ                
ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นวตัถุประสงค์ส าคญัในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ส่วนการวดัทกัษะกระบวนการจะนิยมวดัจากสภาพจริงขณะนักเรียน หรือผูเ้รียน
ปฏิบติังานหรือประเมินช้ินงานของผูเ้รียน เป็นการวดัและประเมินการลงมือ ปฏิบตัิการทดลองจริง 
ซ่ึงแบบประเมินจะมีหลายชนิด เช่น แบบทดสอบปลายเปิด แบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน เป็นตน้ รายละเอียดเคร่ืองมือที่ใชแ้ละตวัอยา่งในการวดัและประเมิน 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ มีดงัน้ี 

 4.1 การวัดและประเมินจากการถามตอบ หรือตอบปัญหา  
  การวดัและประเมินจากการถามตอบ หรือตอบปัญหา สามารถใชเ้คร่ืองมือไดห้ลากหลาย 
ประเภท เช่น ขอ้สอบแบบเลือกตอบ (Multiple-choice) ขอ้สอบแบบเขียนตอบ มีรายละเอียดดงัน้ี  
   4.1.1 ขอ้สอบแบบเลือกตอบ (Multiple-choice) มีองค์ประกอบอยู่ 2 ตอน คือ   
ตอนน าค  าถาม (Stem) และตอนเลือกหรือตวัเลือก (Choice) มีตวัเลือกมาให้เลือกตอบหลายตวัเลือก     
โดยมีตวัเลือกที่เป็นค าตอบถูกเพียงตัวเลือกเดียว  และตวัเลือกที่เหลือเป็นตวัลวง ค  าถามแบบ
เลือกตอบที่ดีนิยมใชต้วัเลือกที่ใกลเ้คียงกนั ดูไม่ละเอียดจะถูกทุกขอ้ ขอ้สอบแบบเลือกตอบอาจจะ
เพิม่สถานการณ์เม่ือตอ้งการวดัพฤติกรรมระดบัสูง ลกัษณะของค าถาม ตวัเลือกและสถานการณ์ของ
ขอ้สอบแบบเลือกตอบ มีดงัน้ี 

       4.1.1.1 ค าถาม จะตอ้งมีค  าถามหรือค าสั่งในขอ้สอบทุกขอ้ เพื่อสร้างความ
เขา้ใจของผูเ้ขา้สอบวา่จะมีแนวปฏิบติัอยา่งไร ขอ้ค าถามควรมีลกัษณะดงัน้ี  
        -  ค าถามในแต่ละขอ้ตอ้งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และไม่ช้ีน า
ค  าตอบขอ้อ่ืน 

       -  หลีกเล่ียงค  าถามปฏิเสธ แต่ถา้มีค  าปฏิเสธ เช่น “ไม่” ตอ้งเน้น
ค าดว้ยการขีดเสน้ใตห้รือตวัหนา   
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        -  ขอ้ความในค าถามควรเป็นประโยคค าถามที่สมบูรณ์ ใชภ้าษา
และค าศพัทถู์กตอ้ง เขา้ใจง่าย สั้นกระชบัไดใ้จความ เหมาะสมกบัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ และส่ือความหมายไดต้รงกนั 

      4.1.1.2 ตวัเลือก ขอ้สอบแบบเลือกตอบ ในแต่ละขอ้ค  าถามจะประกอบดว้ย
ตวัเลือกที่หลากหลายแต่จะมีเพียงตวัเลือกเดียวที่เป็นค าตอบที่ถูกตอ้ง ในปัจจุบนันิยมมีตวัเลือก   
ตามระดบัชั้นดงัน้ี ระดบัประถมศึกษาปีที่ 1-2 ควรใช ้3 ตวัเลือก ระดบัประถมศึกษาปีที่ 4-6 ควรใช ้
4 ตวัเลือก และตั้งแต่มธัยมศึกษาเป็นตน้ไป ควรใช ้5 ตวัเลือก ตวัเลือกที่ดีควรมีลกัษณะดงัน้ี  

       -  สั้นกระชับได้ใจความ ใช้ภาษาและค าศพัท์ถูกตอ้งเขา้ใจง่าย
เหมาะสมกบัผูเ้รียน  

        -  ไม่ควรใชค้  าว่า “ถูกทุกขอ้” หรือ “ไม่มีค  าตอบที่ถูกตอ้ง” หรือ 
“สรุปแน่นอนไม่ได”้  
        -  ข้อความแต่ละตัวเลือก เน้ือหาควรสอดคล้องกันหรืออยู่ใน
ประเด็น เดียวกนั ความยาวใกลเ้คียงกนั 

        -  มีตวัเลือกที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงหน่ึงตวัเลือก ตวัเลือกที่ผดิ ตอ้งผิด
ทั้งขอ้ความไม่มีผดิมาก ผดินอ้ย 

       4.1.1.3 สถานการณ์ ต้องมีเน้ือหาที่เก่ียวขอ้งกับความรู้ในบทเรียน และ
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และระดบัชั้น ลกัษณะของสถานการณ์ในขอ้สอบ อาจเป็นแผนภาพ 
แผนภูมิ ตารางข้อมูล หรือเป็นข้อความซ่ึงอาจเป็นสถานการณ์จริงเ ก่ียวกับเหตุการณ์ใน
ชีวติประจ าวนั ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ หรือสถานการณ์จ าลอง ในเร่ืองราวที่ประชาชนสนใจอยู ่
โดยน าขอ้มูลจากข่าวหนังสือพิมพ ์เวบ็ไซตท์ี่เช่ือถือได ้หรือบทความจากวารสาร เป็นตน้ (สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555: 2-3; สมนึก ภทัทิยธนี, 2551: 62-63; บุญชม   
ศรีสะอาด, 2553: 69-70; บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 65) 

    ขอ้สอบแบบเลือกตอบ มีหลายแบบ เช่น ข้อสอบเลือกตอบแบบค าถามเด่ียว  
ขอ้สอบเลือกตอบแบบค าถามชุด ข้อสอบเลือกตอบแบบค าถาม 2 ชั้น ต  าราเล่มน้ีจะอธิบายถึง
รายละเอียดของขอ้สอบแบบเลือกตอบทั้ง 3 แบบ ดงัน้ี 

        1) ขอ้สอบเลือกตอบแบบค าถามเด่ียว เป็นแบบที่นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
เป็นค าถามแบบสามัญมีค าถามและค าตอบจบในข้อเดียว ขอ้สอบเลือกตอบสามารถ แบ่งเป็น                         
2 รูปแบบ คือ แบบมีสถานการณ์ ประกอบด้วย สถานการณ์ ค  าถาม และตวัเลือก และแบบไม่มี
สถานการณ์ ประกอบดว้ย ค  าถาม และตวัเลือก โดยทั้ง 2 แบบ มีรูปแบบแตกต่างกนั ดงัน้ี    
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ตัวอย่างข้อสอบแบบเลือกตอบแบบค าถามเดี่ยวที่มีสถานการณ์ 

ส่วนที่ 1  ค าถาม และตัวเลือก 

สถานการณ์  นายบอมมีอาชีพเป็นนายแบบโฆษณาจึงตอ้งรักษารูปร่างอยูเ่สมอ ดงันั้น พฤติกรรม
การรับประทานอาหารของนายบอมจึงไม่รับประทานอาหารที่มีไขมนัเลยเพราะกลวัอ้วนและ
รูปร่างไม่ดี  
ค าถาม    นายบอมจะมีโอกาสขาดวติามินชนิดใด 

ตัวเลือก  ก. C                    ข. B1                    ค. B2                    ง. D                    จ. B12 

 (ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล) 
ส่วนที่ 2  เฉลย    ง. D          เกณฑ์การให้คะแนน  ใหค้ะแนนเม่ือตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 

 

ตัวอย่างข้อสอบแบบเลือกตอบแบบค าถามเดี่ยวที่ไม่มีสถานการณ์ 

ส่วนที่ 1  ค าถาม และตัวเลือก 

ค าถาม  ในการทดลองโดยใชเ้ทียนไข หากนกัเรียนน าเทียนไขขนาดกลางมาตดัในแนว 

                            ระนาบกบัเทียนไข (ตดัแนวแกน X) ภาพหนา้ตดัที่เกิดขึ้นจะเป็นอยา่งไร 

ตัวเลือก  ก. วงรี           ข. กรวย           ค. วงกลม           ง. ส่ีเหล่ียม           จ. สามเหล่ียม 

                            (ทกัษะการหาความสมัพนัธข์องสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา) 
ส่วนที่ 2  เฉลย   ค. วงกลม          เกณฑ์การให้คะแนน  ใหค้ะแนนเม่ือตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 

 

       2) แบบเลือกตอบแบบค าถามเป็นชุด เป็นข้อสอบที่ใช้สถานการณ์เดียว     
ในการตอบไดห้ลายขอ้ ประกอบดว้ย สถานการณ์ ค  าถามที่มีมากกว่า 1 ค าถาม และตวัเลือกหลาย
ตวัเลือก ประมาณ 4-5 ตวัเลือก (ขึ้นอยู่กับระดับชั้นเรียนของผูท้  าขอ้สอบ) ลักษณะของรูปแบบ    
และตวัอยา่งของขอ้สอบแบบค าถามชุด มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตัวอย่างข้อสอบเลือกตอบแบบค าถามเป็นชุด 

ส่วนที่ 1  สถานการณ์ ค าถาม และตัวเลือก 

สถานการณ์  ปฏิมากรเป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน วนัหน่ึงไปพบแพทยเ์พือ่รักษาอาการดงักล่าว 
แพทยจึ์งแนะน าให้รับประทานผลไมท้ี่มีปริมาณวิตามินซีสูง ปฏิมากรตอ้งการทราบว่าผลไม้
ชนิด A B C D ที่ซ้ือมารับประทาน ชนิดใดมีปริมาณวติามินซีสูงที่สุด จึงท าการทดสอบวิตามินซี 
ขอ้มูลที่ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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           ตาราง 4-2  จ านวนหยดของสารละลายที่ท  าใหสี้น ้ าเงินปนม่วงของสารละลายไอโอดีน 

           ในน ้ าแป้งจางลงจนไม่มีสี  

ชนิดของน ้าผลไม้ จ านวนหยดของสารละลายที่ใช้ 

A 20 

B 10 

C 12 

D 80 

 

ค าถามที่ 1    จากขอ้มูลในตารางการทดลองน้ีปฏิมากรวดัปริมาณวติามินซีมาก ไดอ้ยา่งไร 

ตัวเลือก  ก. วดัความเปร้ียวของน ้ าผลไมแ้ต่ละชนิด 

  ข. วดัความเป็นกรดของน ้ าผลไมแ้ต่ละชนิด 

 ค. จ  านวนหยดของน ้ าผลไมท้ี่ท  าใหน้ ้ าแป้งเปล่ียนสีเป็นไม่มีสี 

 ง. จ  านวนของสารละลายไอโอดีนที่ท  าใหน้ ้ าผลไมเ้ปล่ียนเป็นไม่มีสี 

  จ. จ  านวนหยดของน ้ าผลไมท้ี่ท  าใหส้ารละลายไอโอดีนในน ้ าแป้งเปล่ียนเป็น 

ไม่มีสี 

 (ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ) 
ค าถามที่ 2 ในการทดลองน้ีนกัเรียนจงบอกชนิดของตวัแปร ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ตัวเลือก  ก. ตวัแปรตน้ คือ ปริมาณน ้ าผลไม ้ ตวัแปรตาม คือ สีของสารละลายไอโอดีน
ในน ้ าแป้ง 

   ข.  ตวัแปรตน้ คือ ปริมาณน ้ าผลไม ้ ตวัแปรตาม คือ จ  านวนหยดของสารละลาย
ไอโอดีน 

  ค.  ตวัแปรตน้ คือ สีของสารละลายไอโอดีนในน ้ าแป้ง ตวัแปรตาม คือ จ  านวน
หยดของสารละลายไอโอดีน 

  ง. ตวัแปรตน้ คือ สีของสารละลายไอโอดีนในน ้ าแป้ง  ตวัแปรตาม คือ ปริมาณ
น ้ าผลไม ้  
  จ. ตวัแปรตน้ คือ จ  านวนหยดของสารละลายไอโอดีน ตวัแปรตาม คือ ปริมาณ
น ้ าผลไม ้  
  (ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร) 
ส่วนที่ 2  เฉลย    ค าถามที่ 1 ขอ้ จ.   ค  าถามที่ 2 ขอ้ ก 
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เกณฑ์การให้คะแนน ใหค้ะแนนค าถามที่ 1 เม่ือตอบไดถู้กตอ้ง 

   ใหค้ะแนนค าถามที่ 2 เม่ือตอบไดถู้กตอ้ง 

        

       2) ขอ้สอบเลือกตอบแบบค าถาม 2 ชั้น เป็นขอ้สอบที่ใชส้ถานการณ์ชุดเดียว
แต่มี 2 ค  าถาม ซ่ึงค าถามที่ 2 จะต่อเน่ืองกบัค  าถามขอ้ที่ 1 โดยเป็นการใหเ้หตุผลของการตอบค าถาม
ที่ 1 จากเหตุผลที่ก  าหนดให ้หรืออธิบายเหตุผลของการตอบค าถามที่ 1 

        ขอ้สอบเลือกตอบแบบค าถาม 2 ชั้นมี 2 ลกัษณะ คือ แบบแรกค าถามที่ 2              
จะต่อเน่ืองกบัค  าถามที่ 1 โดยเลือกเหตุผลที่ก  าหนดให ้แบบที่ 2 ค าถามที่ 2 จะต่อเน่ืองกบัค  าถามที่ 1 

โดยให้เขียนอธิบายเหตุผลของการตอบค าถามที่ 1 รูปแบบและตวัอยา่งของขอ้สอบทั้ง 2  ลกัษณะ  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตัวอย่างข้อสอบเลือกตอบแบบค าถาม 2 ช้ัน (ลักษณะที่ 1) 
ส่วนที่ 1  ค าถาม และตัวเลือก 

 

สถานการณ์  ใจดีท าการทดสอบน ้ าสม้สายชูจากการเปล่ียนสีของเมทิลไวโอเลต ผลการทดสอบ
ปรากฏในตารางที่ 4-2 (ดัดแปลงจาก ปรีชา สุวรรณพินิจ, นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปิยดา 
สุวรรณพนิิจ, 2556: 50) 
 

                      ตาราง 4-3  ผลการทดสอบน ้ าสม้สายชูจากการเปล่ียนสีของเมทิลไวโอเลต 

ชนิดของน ้าส้มสายชู การเปลี่ยนสีของเมทลิไวโอเลต 

A เปล่ียนเป็นสีน ้ าเงิน 

B ไม่เปล่ียนสี 

C เปล่ียนเป็นสีเขียว 

D ไม่เปล่ียนสี 

 

ค าถามที่ 1 จากตารางการทดสอบของใจดี ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

ตัวเลือก  ก. น ้ าสม้สายชูชนิด A C มีกรดแร่เจือปน 

  ข. น ้ าสม้สายชูชนิด B D มีกรดแร่เจือปน 

  ค. น ้ าสม้สายชูชนิด A C ไม่มีกรดแร่เจือปน 

  ง. น ้ าสม้สายชูชนิด B D ไม่มีกรดแร่เจือปน   
                           จ. น ้ าสม้สายชูชนิด A B C D ไม่มีกรดแร่เจือปน   
  (ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป) 
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ส่วนที่ 1  ค าถาม และตัวเลือก (ต่อ) 
 

ค าถามที่ 2       จากขอ้ 1 จงบอกเหตุผล 

ตัวเลือก  ก. น ้ าสม้ที่มีกรดแร่เจือปนจะไม่เปล่ียนสีกบัเมทิลไวโอเลต 

  ข. น ้ าสม้ที่มีกรดแร่เจือปนจะใหสี้เขียว หรือสีน ้ าเงินกบัเมทิลไวโอเลต 

  ค. น ้ าสม้สายชูชนิด A C ไม่สามารถน ามาบริโภคได ้

  ง. น ้ าสม้สายชูชนิด B D ไม่สามารถน ามาบริโภคได ้

     จ. น ้ าสม้สายชูชนิด A B C D ไม่สามารถน ามาบริโภคได ้

                           (ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป) 
 

ส่วนที่ 2  เฉลย และเกณฑ์การให้คะแนน 

 

ค าตอบที่ถูกต้อง  แนวค าตอบที่เป็นไปไดมี้ 2 กรณี ดงันั้น 

   กรณีที่ 1 ถา้พิจารณาน ้ าส้มที่มีกรดแร่เจือปนจะให้สีเขียว หรือสีน ้ าเงิน
กบัเมทิลไวโอเลต 

   ค าถามขอ้ที่ 1 ขอ้ ก ถูก 

   ค าถามขอ้ที่ 2 ขอ้ ง ถูก  
   กรณีที่ 2 ถา้พิจารณาน ้ าส้มที่มีกรดแร่เจือปนเป็นกรดแก่จะเป็นพิษต่อ
คนและสตัวอ์ยา่งรุนแรงเม่ือรับประทานเขา้ไป 

   ค าถามขอ้ที่ 1 ขอ้ ง ถูก 

   ค าถามขอ้ที่ 2 ขอ้ ค ถูก 

เกณฑ์การให้คะแนน ใหค้ะแนนค าถามที่ 1 เม่ือตอบไดถู้กตอ้ง 

   ใหค้ะแนนค าถามที่ 2 เม่ือตอบค าถามที่ 1 ถูกตอ้งเท่านั้น 
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ตัวอย่างข้อสอบเลือกตอบแบบค าถาม 2 ช้ัน (ลักษณะที่ 2) 
ส่วนที่ 1  ค าถาม และตัวเลือก 

 

สถานการณ์  หนูดีท าการทดสอบวติามินซี โดยใชน้ ้ าแป้งสุกท าปฏิกิริยากบัไอโอดีนให้สีม่วงปน
น ้ าเงิน เม่ือหนูดีหยดวติามินซีกบัวิตามินซีที่ตม้แลว้ลงไปนับจ านวนหยดวิตามินซีที่ท  าใหสี้ม่วง
น ้ าเงินหายไป ผลการทดสอบปรากฏในตาราง 4-4 (ดดัแปลงจาก ปรีชา สุวรรณพินิจ, นงลกัษณ์ 
สุวรรณพนิิจ และปิยดา สุวรรณพนิิจ, 2556: 44) 
 

                    ตาราง 4-4  จ านวนหยดของวติามินซีและวติามินซีที่ตม้ ที่ท  าใหสี้ม่วงน ้ าเงิน 

                    หายไป  

 จ านวนหยด  
วิตามินซี วิตามินซีที่ต้ม 

6 25 

 

ค าถามที่ 1 ในการทดสอบของหนูดี “วติามินซีที่ใชจ้  านวนมากกวา่” หมายถึงขอ้ใด 

ตัวเลือก  ก. วติามินซียอ่ยสลายไอโอดีนจนหมด 

  ข. วติามินซีเส่ือมคุณภาพเม่ือตม้ 

  ค. วติามินซีคุณภาพเพิม่ขึ้นเม่ือน าไปตม้ 

  ง. วติามินซีคุณภาพเหมือนเดิมไม่วา่อุณหภูมิใด 

  จ. วติามินซีท าใหสี้ละลายหมดไป 

                            (ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป) 
 

ค าถามที่ 2 จากขอ้ 1 เพราะเหตุใดจึงตอบเช่นนั้น จงอธิบาย 

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

 

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

 

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

 

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

 

                                             ………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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ส่วนที่ 2  เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน 

 

ค าตอบที่ถูกต้อง  ค าถามขอ้ที่ 1 ขอ้ ข ถูก 

   ค าถามขอ้ที่ 2 มีแนวค าตอบ ดงัน้ี  
   อธิบายวา่ในการทดลองน้ี วติามินซีท าปฏิกิริยากบัไอโอดีนในน ้ าแป้งสุก
เม่ือหยดวิตามินซีลงไปมากพอ ของเหลวในหลอดทดลองสีน ้ าเงินม่วง (ไอโอดีนในน ้ าแป้งสุก) 
จะจางหายเปล่ียนกลับไปเป็นของเหลวใส ซ่ึงเป็นลักษณะเดิมของน ้ าแป้ง จ  านวนหยดของ
วติามินซีที่ท  าให้สีน ้ าเงินม่วงจางหายไป เป็นตวับอกไดว้า่วิตามินซีเหล่านั้นเส่ือมคุณภาพหรือไม่ 
จากผลการทดลองพบว่าวิตามินซีที่ตม้แลว้ตอ้งใชจ้  านวนหยดที่มากกว่า แสดงว่าการตม้ท าให้
วติามินซีเส่ือมคุณภาพ  
เกณฑ์การให้คะแนน ใหค้ะแนนค าถามที่ 1 เม่ือตอบไดถู้กตอ้ง 

   ใหค้ะแนนค าถามที่ 2 เม่ือตอบค าถามที่ 1 ถูกตอ้งเท่านั้น 

 

  เน้ือหาในล าดบัต่อไป ผูเ้รียบเรียงขอยกตวัอยา่งขอ้สอบชนิดเลือกตอบ เพือ่ใชป้ระเมิน
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทกัษะ ซ่ึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา เป็นทกัษะ        
ที่พฒันาการคิดน าไปสู่พฤติกรรมที่แสดงทักษะโดยเน้นการสร้างสถานการณ์จ าลองในการ
ออกแบบขอ้สอบ เพือ่ใหส้ามารถประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไดค้รบทั้ง 13 ทกัษะ                             
อนัประกอบไปดว้ยทกัษะขั้นพื้นฐานและทกัษะขั้นบูรณาการ โดยไดจ้  าแนกขอ้สอบชนิดเลือกตอบ 
เป็น 3 ประเภท คือ แบบค าถามเด่ียว แบบค าถามเป็นชุด และแบบค าถาม 2 ชั้น พร้อมเฉลยและ
แนวทาง การใหค้ะแนน รายละเอียดดงัน้ี  
 

ตัวอย่างข้อสอบชนิดเลือกตอบเพ่ือประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบค าถามเดี่ยว 

 

ทักษะการสังเกต (Observing) 
1. สม้โอมองทอ้งฟ้าเห็นนกบิน สม้โอบอกอะไรไดบ้า้งจากส่ิงที่เห็น  

ก. นกก าลงับินกลบัรัง                                                                                                                                     
ข. นกอาศยัอยูป่่าหลงัโรงเรียน                                                                                                                           
ค. นกบินไปเป็นครอบครัว พอ่นก แม่นก และลูกนก                                                                                               
ง.  นกมีจ านวน 5 ตวั  ขนสีด า 2 ตวั และขนสีเขียว 3 ตวั                                                                         
จ.  นกขนสีด าน่าจะเป็นอีกา นกขนสีเขียวน่าจะเป็นนกแกว้                                                                      
ค าตอบที่ถูกต้อง ขอ้ ง ถูก 
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ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) 

2. โดมไม่ชอบรับประทานอาหารกลุ่มผกัและผลไม้ วนัหน่ึงโดมมีเลือดออกตามไรฟัน อาการที่
เกิดขึ้นน่าจะมาจากสาเหตุใด  

ก. ขาดวติามิน A      ข.  ขาดวติามิน C    

ค. รับประทานอาหารที่แขง็มาก   ง.  รับประทานอาหารรสเผด็มาก  

จ. โดนเพือ่นแกลง้และชกที่ปาก 

ค าตอบที่ถูกต้อง ขอ้ ข ถูก 

ทักษะการวัด (Measurement) 

3. แพรวต้องการวัดความยาวของโต๊ะเรียน แพรวควรเลือกใช้เคร่ืองมือใด เพื่อให้ มีความ
คลาดเคล่ือนนอ้ยที่สุด       

ก. ตลบัเมตร     ข. เทปวดัตวั      

ค. ไมบ้รรทดั       ง.  วดัดว้ยสายตาแลว้กะประมาณค่า 

จ. ใชเ้ชือกวดัแลว้น ามาวดัดว้ยไมเ้มตร 

ค าตอบที่ถูกต้อง ขอ้ ก ถูก 

ทักษะการค านวณ หรือการใช้ตัวเลข (Using numbers)                                                           

4. ไอคิวอยากเติมน ้ าในอ่างขนาด กวา้ง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 6 เมตร ใหเ้ตม็ อยากทราบวา่ไอคิว
ตอ้งเติมน ้ าปริมาตรเท่าใด  

ก. 100 ลูกบาศกเ์มตร    ข. 200 ลูกบาศกเ์มตร 

ค. 300 ลูกบาศกเ์มตร    ง. 400 ลูกบาศกเ์มตร 

จ. 500 ลูกบาศกเ์มตร 

ค าตอบที่ถูกต้อง ขอ้ ค ถูก 

ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using space/time 

relationship) 

5. น้องผึ้ งมีวตัถุต่อไปน้ีในกระเป๋า เหรียญบาท กระบอกฉีดยา ไม้บรรทดั รองเทา้ผา้ใบ ยางลบ                

วตัถุในกระเป๋านอ้งผึ้งขอ้ใดมีแกนสมมาตร นอ้ยที่สุด   

ก. ยางลบ       ข. ไมบ้รรทดั         
ค. เหรียญบาท             ง. กระบอกฉีดยา        
จ. รองเทา้ผา้ใบ 

ค าตอบที่ถูกต้อง ขอ้ จ ถูก 
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ทักษะการจ าแนกประเภท (Classifying) 

6. ในหอ้งเรียนหน่ึงครูยกตวัอยา่งขอ้มูลแสดงการแบ่งประเภทของสาขาของวทิยาศาสตร์ จากขอ้มูล
ดา้นล่าง จงบอกวา่ครูใชเ้กณฑใ์ดในการจ าแนกประเภท  

  กลุ่มที่ 1  ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา คณิตศาสตร์ สตัววทิยา 

  กลุ่มที่ 2  วศิวกรรมศาสตร์ แพทยศ์าสตร์ สตัวแพทยศ์าสตร์ 

ก. วทิยาศาสตร์ชีวภาพ และกายภาพ                                                                                                                            
ข. วทิยาศาสตร์สงัคม และวทิยาศาสตร์บริสุทธ์ิ 

ค. วทิยาศาสตร์สงัคม และวทิยาศาสตร์ประยกุต ์

ง.  วทิยาศาสตร์กายภาพ และวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

จ.  วทิยาศาสตร์บริสุทธ์ิ และวทิยาศาสตร์ประยกุต ์

ค าตอบที่ถูกต้อง ขอ้ จ ถูก 

ทักษะการจัดกระท า และส่ือความหมายของข้อมูล (Organizing data and communication) 

7. สมชายท าการทดสอบคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันในอาหาร สมชายควรน าเสนอขอ้มูล    
ในรูปแบบใดต่อไปน้ี จึงจะอธิบายผลการทดลองทั้ง 3 ไดเ้ขา้ใจง่ายที่สุด 

ก. กราฟ       ข. บรรยาย 

ค. ตาราง      ง. แผนภูมิ 

จ. วงจรภาพ 

ค าตอบที่ถูกต้อง ขอ้ ค ถูก 

ทักษะการทดลอง (Experimenting)  

8.  น ้ าหวานสงสัยวา่ “ขนาดของภาชนะมีผลกระทบต่ออตัราการคายความร้อนหรือไม่” ขอ้ใดเป็น
ส่ิงที่จะตอ้งท าการบนัทึกในการทดลองเพือ่หาค าตอบของน ้ าหวาน 

ก. ขนาดภาชนะกบัการคายความร้อน 

ข. ชนิดของภาชนะกบัช่วงเวลาที่คายความร้อน 

ค. ปริมาณความร้อนกบัช่วงเวลาที่คายความร้อน 

ง. ขนาด ชนิดของภาชนะกบัเวลาที่คายความร้อน 

จ. ปริมาณความร้อน ขนาดของภาชนะกบัเวลาทีค่ายความร้อน 

ค าตอบที่ถูกต้อง ขอ้ ก ถูก 
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ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (Interpreting data and conclusion) 

9. ในห้องเรียนหน่ึง ครูให้นกัเรียนดูกราฟขอ้มูลระหว่างอุณหภูมิของสาร A B และ A+B กบัความดนัไอ 
ดงัปรากฎดา้นล่าง   

 

 

 

(ที่มา: http://www.vcharkarn.com) 
 

ขอ้ใดลงขอ้สรุปไดดี้ที่สุด  

ก. ของเหลว A+B จะมีจุดเดือดคงที่ต  ่ากวา่ A 

ข. ของเหลว A+B จะมีจุดเดือดคงที่สูงกวา่ B และ A 

ค. ของเหลว B จะมีจุดเดือดคงที่ต  ่ากวา่ A และ A+B 

ง. ของเหลว A+B จะมีจุดเดือดคงที่สูงกวา่ B และต ่ากวา่ A 

จ. ของเหลว A+B จะมีจุดเดือดคงที่เท่ากบัจุดเดือด A และ B 

ค าตอบที่ถูกต้อง ขอ้ ข ถูก 

 

ตัวอย่างข้อสอบชนิดเลือกตอบเพ่ือประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบค าถามชุด 

 

ให้ศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 10-13 

เจมส์ มาร์ สังเกตวา่ตน้ดาวเรืองพนัธุ ์A ที่น ามาปลูกไวโ้ดยกางมุง้ในไร่เดียวกนั แปลงหน่ึงล าตน้
เจริญเติบโต งดงาม ดอกโต แต่อีกแปลงหน่ึงล าตน้และดอกมีขนาดเล็กแตกต่างกนั ทั้งที่ให้น ้ า ใส่ปุ๋ ย 
และไดรั้บแสงแดด เท่าๆ กนั 

ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) 
10. จากสถานการณ์ดงักล่าว ขอ้ใดคือตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม ตามล าดบั 

ก. ปุ๋ ย-ชนิดพนัธุด์าวเรือง     ข. ชนิดพนัธุด์าวเรือง-ปุ๋ ย   

ค. แมลง-ชนิดของดิน      ง. แมลง-ขนาดดอกดาวเรือง   

จ. ชนิดของดิน-ขนาดดอกดาวเรือง   

ค าตอบที่ถูกต้อง ขอ้ จ ถูก 

ความดนัไอ (atm)  A         B        A+B 

อุณหภูมิ (C) 

http://www.vcharkarn.com/exam/set/349
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ทักษะการพยากรณ์ (Prediction) 

11. จงคาดคะเนสถานการณ์ต่อไปน้ีวา่น่าจะเกิดอะไรขึ้นไดม้ากที่สุด    
ก. เม่ือน ามุง้ออกขนาดดอกดาวเรืองจะเจริญเติบโตงดงามเหมือนกนั 

ข. ถา้เปล่ียนมาใชดิ้นชนิดเดียวกนัปลูก ขนาดดอกดาวเรืองจะเจริญเติบโตงดงามเหมือนกนั 

ค. เม่ือยา้ยดอกดาวเรืองไปปลูกในมุง้และนอกมุง้ดอกดาวเรืองจะเจริญเติบโตงดงามต่างกนั 

ง. เม่ือยา้ยดอกดาวเรืองไปปลูกในบา้นมุงหลงัคา ดอกดาวเรืองจะเจริญเติบโตงดงาม 

    เหมือนกนั 

จ. เม่ือก าจดัวชัพชืออกจากบริเวณที่ปลูกดอกดาวเรือง ดอกดาวเรืองจะเจริญเติบโตงดงาม 

    เหมือนกนั 

ตอบที่ถูกต้อง ขอ้ ข ถูก 

ทักษะการต้ังสมมติฐาน (Formulating hypotheses) 

12. จงตั้งสมมติฐานจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ก. แมลงมีผลต่อขนาดดอกดาวเรือง 

ข. ดอกดาวเรืองปลูกในมุง้ดอกโตงดงาม 

ค. ดินต่างชนิดกนัน่าจะมีผลต่อขนาดดอกดาวเรือง  
ง. ดอกดาวเรืองปลูกในมุง้และนอกมุงดอกโตต่างกนั 

จ. ล าตน้ดาวเรืองเจริญเติบโตมากเกินไปน่าจะมีผลต่อขนาดดอกดาวเรือง 

ค าตอบที่ถูกต้อง ขอ้ ค ถูก 

ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operation) 

13. จากสถานการณ์ดงักล่าว ขอ้ใดเป็นการให้นิยามเชิงปฏิบติัการของค าว่า “ขนาดดอกดาวเรือง”     
ที่จะช่วยใหส้งัเกตและทดลองไดถู้กตอ้ง และเขา้ใจตรงกนั   

ก. ขนาดดอกดาวเรือง หมายถึง น ้ าหนกัดอกดาวเรือง 

ข. ขนาดดอกดาวเรือง หมายถึง ความสูงของตน้ดาวเรือง 

ค. ขนาดดอกดาวเรือง หมายถึง ความยาวของเกสรดอกดาวเรือง 

ง. ขนาดดอกดาวเรือง หมายถึง ความยาวของ ตน้ ราก ใบ ของดอกดาวเรือง 

จ. ขนาดดอกดาวเรือง หมายถึง ความยาวเสน้ผา่นศูนยก์ลางของดอกดาวเรือง 

ค าตอบที่ถูกต้อง ขอ้ จ ถูก 
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 ตัวอย่างข้อสอบชนิดเลือกตอบเพ่ือประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบค าถาม 2 ช้ัน 

 

ทักษะการพยากรณ์ (Prediction) 

14. ชมพู่ท  าการทดลองโดยน าสติกเกอร์ด าทึบแสงปิดทบัใบไม้บางส่วน โดยสติกเกอร์ด าที่ใช้      
ปิดนั้น เจาะเป็นช่องส่ีเหล่ียมไว ้แลว้น าพืชนั้นตั้งไวก้ลางแดดประมาณ 4 ชัว่โมง เม่ือน ามาทดสอบ
กบัสารละลายไอโอดีนตามส่วนต่างๆ ที่ระบุในภาพการทดลองของชมพูจ่ะเกิดสีอะไร (ดดัแปลงจาก 
ปรีชา สุวรรณพนิิจ, นงลกัษณ์ สุวรรณพนิิจ และปิยดา สุวรรณพนิิจ, 2554: 227) 
 

 

 

ภาพที่ 4-1  การทดลองเพือ่ทดสอบผลจากกระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสง 

 (ที่มา: ดดัแปลงจาก https://th.wiktionary.org) 
 

ก. ส่วน A และส่วน B ใหสี้น ้ าเงินส่วน C ใหสี้ขาว 

ข. ส่วน B และส่วน C ใหสี้ขาวส่วน A ใหสี้น ้ าเงิน 

ค. ส่วน A  และส่วน C ให้สีน ้ าเงินส่วน B ให้สีขาว 

ง. ส่วน B และส่วน C  ใหสี้น ้ าเงินส่วน A ใหสี้ขาว 

จ. ส่วน A และส่วน C ใหสี้น ้ าเงินส่วน B ใหสี้น ้ าตาล 

ค าตอบที่ถูกต้อง ขอ้ จ ถูก 

15. จากขอ้ 14 เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

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

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

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

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

 

ส่วน A  

ส่วน B 

ส่วน C 

 

                   สต๊ิกเกอร์ด า 

https://th.wiktionary.org/
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ค าตอบที่ถูกต้อง  ค าถามขอ้ที่ 14 ขอ้ จ ถูก  

   ค าถามขอ้ที่ 15 มีแนวค าตอบ ดงัน้ี  
   1. ส่วน A และส่วน C เป็นบริเวณที่ถูกแสงสว่าง จึงเกิดการสังเคราะห์ 
ดว้ยแสงไดน้ ้ าตาลแลว้สะสมเป็นแป้งได ้เม่ือท าการทดสอบแป้งโดยให้ท  าปฏิกิริยากบัสารละลาย
ไอโอดีนจึงใหสี้น ้ าเงิน 

    2. ส่วนบริเวณ B มีกระดาษสีด าปิดทบัไว ้จึงไม่ถูกแสงและไม่เกิดการสร้าง 
แป้งเพิม่ขึ้นเม่ือทดสอบกบัสารละลายไอโอดีนจึงยงัมีสีน ้ าตาลเช่นเดิม 

เกณฑ์การให้คะแนน ใหค้ะแนนค าถามขอ้ที่ 14 เม่ือตอบไดถู้กตอ้ง 

   ใหค้ะแนนค าถามขอ้ที่ 15 เม่ือตอบค าถามขอ้ที่ 14 ถูกตอ้งเท่านั้น 

 

       ขอ้ควรค านึงในการใชข้อ้สอบแบบเลือกตอบ แบบทดสอบที่ดีนั้นมีขอ้
ส าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ ความเที่ยงตรงในทกัษะที่จะวดัและเน้ือหาวชิา (Validity) และความเช่ือมัน่
ในแบบทดสอบ (Reliability) ทั้งชุด อีกทั้งขอ้สอบแต่รายขอ้ตอ้งมีอ านาจจ าแนก (Discrimination)   
และค่าความยากง่ายของขอ้สอบ (Efficiency) นอกจากน้ี ผูอ้อกขอ้สอบควรตั้งค  าถามให้ชัดเจน    
การเรียงขอ้สอบควรเรียงจากขอ้ง่ายไปหายาก และกระจายค าตอบขอ้ถูกให้มีจ  านวนขอ้เท่าเทียมกนั 
ไม่ควรใชค้  าตอบถูกเรียงติดกนัหลายขอ้จนเกินไปจะท าใหง่้ายต่อการเดา อีกทั้งควรจดัขอ้สอบที่วดั
เน้ือหาเดียวกนัไวด้ว้ยกนัหากมีขอ้สอบหลายเร่ืองในแบบทดสอบนั้น เป็นตน้ (สมนึก ภทัทิยธนี, 

2551: 71-72) 
        ขอ้สอบแบบเลือกตอบมีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดัหลายอยา่ง ยกตวัอยา่งขอ้ดี 
เช่น มีความเที่ยงตรงและมีความเป็นปรนัยสูง (Objective) สามารถพฒันาเป็นขอ้สอบมาตรฐานได ้ 
ใช้วดัผลสัมฤทธ์ิได้ครอบคลุมจุดประสงค์และเน้ือหา และใช้วดัพฤติกรรมที่แสดงผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไดค้รบทุกดา้น เช่น ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงการน าความรู้ไปใช้ สามารถตรวจและให้คะแนนได้ง่ายรวมถึงวินิจฉัยความไม่เขา้ใจใน
เน้ือหาของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเป็นระบบ และตดัปัญหาเร่ืองการอ่านลายมือผูต้อบอ่านยาก เป็นตน้ 

        ส่วนขอ้จ ากดัหรือขอ้เสียของขอ้สอบแบบเลือกตอบ เช่น ผูเ้รียนขาดอิสระ
ในการตอบค าถาม ผูเ้รียนที่ไม่มีความรู้สามารถเดาค าตอบได้ สร้างให้มีคุณภาพได้ยากและใช้
เวลานานโดยเฉพาะการเขียนตวัลวงให้มีคุณภาพ ไม่สามารถวดัความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งเป็นการคิด
ระดบัสูงได ้รวมทั้งส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายสูง เป็นตน้ 
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   4.1.2 ขอ้สอบแบบเขียนตอบ หรือขอ้สอบแบบอตันยั เป็นเคร่ืองมือที่ใชว้ดัทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับการวางแผน วิธีการต่างๆ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตั้ง-      
สมมติฐาน การออกแบบการทดลองซ่ึงตอ้งมีการควบคุมตวัแปร การวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้มาจาก   
การสงัเกต แลว้น ามาค  านวณหาความสมัพนัธข์องขอ้มูลพร้อมแสดงความคิดเห็นจากขอ้มูล และให้
ขอ้เสนอแนะในการทดลอง หรือขอ้สอบที่ให้เขียนตอบแทนการปฏิบติัจริง ที่มีขอ้จ  ากดัทางดา้น
ความสามารถของผูป้ฏิบตัิ และความปลอดภยัในการปฏิบตัิการทดลอง เป็นตน้ 

    ข้อสอบเขียนตอบที่ใช้ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้น
ครอบคลุมทั้งเร่ืองของความรู้ ความคิด และทกัษะการปฏิบติั ที่เป็นทกัษะขั้นพื้นฐานและทกัษะ       
ขั้นบูรณาการ เน้นให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิดระดบัสูงในการแกปั้ญหาหรือสถานการณ์ ผูต้อบ
สามารถแสดงออกโดยใชภ้าษาของตนเองในการท าขอ้สอบ สามารถจดัระบบความคิดความรู้ใน
การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ เป็นกระบวนการ (Process) สามารถ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ความ 
คิดประเมินค่า และคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ไดอ้ย่างเหมาะสม ขอ้สอบประเภทน้ีจึงสามารถใช้วดัและ
ประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ หรือกระบวนการคิดระดบัสูงซ่ึงตอ้ง
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติัการ และมีเน้ือหาสอดคล้องกับเน้ือหาสาระ       
การเรียนรู้และระดับชั้นของผูเ้รียน โดยให้ผูเ้รียนได้สะทอ้นการคิด ความรู้ โดยการเขียนแสดง     
การแกปั้ญหาอยา่งเป็นกระบวนการ ในการตรวจให้คะแนนขอ้สอบน้ีควรสร้างเกณฑก์ารวดัและ
ประเมินให้ดีได้มาตรฐาน มีแนวการตรวจตรงกัน อีกทั้งผูส้อนควรก าหนดคะแนนในส่วนของ
ความถูกตอ้งของค าตอบ ส่วนของวิธีการและกระบวนการที่ใช้แก้ปัญหา โดยสถานการณ์และ
ค าถามหรือค าสัง่ของขอ้สอบเขียนตอบควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

      4.1.2.1 สถานการณ์  สถานการณ์ที่ ใช้ในข้อสอบเขียนตอบควรเป็น
สถานการณ์จริงเก่ียวกบัเหตุการณ์สังคม เหตุการณ์จ าลองสถานการณ์จริง หรือหากจะใชเ้หตุการณ์
สมมุติ ควรสมมุติเร่ืองราวที่มีความสมเหตุสมผล เน้ือหาตอ้งสอดคล้องกับความรู้ในบทเรียน                   
ซ่ึงอาจใช้เป็นบทความ แนวความคิด ขอ้ความ ตาราง ขอ้มูลกราฟ ภาพวสัดุอุปกรณ์ หรือแม้แต่
ขอ้มูลการทดลอง เป็นตน้ 

       4.1.2.2 ค าถามหรือค าสั่ง ค  าถามหรือค าสั่งนั้นจะรวมไปถึงค าช้ีแจง หรือ
เง่ือนไขต่างๆ ที่ก  าหนดขึ้นมา โดยมีหลกัในการสร้างคือ ตอ้งระบุจ  านวนค าถาม เวลาที่ใชส้อบ และ
คะแนนเตม็แต่ละขอ้ ค  าถามหรือค าสั่งควรมีลกัษณะแบบปลายเปิด ซ่ึงตอ้งให้ผูเ้รียนบรรยายแสดง
ความรู้และความคิดเห็นอยา่งเสรี ค  าถามหรือค าสัง่ที่ใชต้อ้งชดัเจนเขา้ใจง่ายตรงตามประเด็นที่อยาก
ให้ผูเ้รียนเขียนตอบและตอ้งการวดัและประเมินทกัษะที่ตอ้งการ เช่น แปลความหมายเหตุการณ์  
การอธิบายความหมายขอ้มูล การอธิบายขั้นตอนการปฏิบติัหรือการทดลอง การตรวจสอบสมมติฐาน 
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โดยการทดลอง การออกแบบการทดลอง การลงขอ้สรุปจากขอ้มูลที่มีให้ การท านายผลของขอ้มูล 
หรือแมแ้ต่การสร้างแบบจ าลองหรือแผนภาพ การเลือกวิธีทดลองเพื่อแกปั้ญหา และมกัขึ้นตน้ดว้ย 
จงอธิบาย จงอภิปราย จงเปรียบเทียบ จงบรรยาย จงวิเคราะห์วิจารณ์ และให้ประมาณค่า เป็นตน้  

(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2555: 60-61; สมนึก ภทัทิยธนี, 2551: 71-72; 

บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 60-69) 
    ตัวอย่างการก าหนดสถานการณ์ และค าถามที่ ส่งผลต่อทักษะกระบวนการ         
ทางวทิยาศาสตร์ รวมไปถึงทกัษะการคิดและการปฏิบตัิของผูเ้รียน แสดงดงัตารางที่ 4-2 

 

ตารางที่  4-5  ตัวอย่างการก าหนดสถานการณ์ และค าถามที่ ส่งผลต่อทักษะกระบวนการ                  
ทางวทิยาศาสตร์ 

สถานการณ์ ค าถาม/ค าส่ัง ทักษะ/ความสามารถ 

1. การก าหนดเหตุการณ์ 
บทความ แนวคิด 

จงแปลความหมายภาพ/
บทความ แลว้อธิบาย
เหตุผลโตแ้ยง้ หรือ
สนบัสนุนแนวคิด แลว้บอก
กระบวนการแกปั้ญหา 

- การสงัเกต 

- การตั้งสมมติฐาน 

- การทดลองหรือตรวจสอบสมมติฐาน 

- การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 

2. ก าหนดตารางขอ้มูล 
หรือกราฟ 

 

จงอธิบายความหมายขอ้มูล
จาก กราฟ/ตาราง ลง
ความเห็นจากขอ้ มูลแลว้
พยากรณ์ขอ้มูลทีน่่าจะเป็น 
ไปได ้

- การส่ือความหมายขอ้มูล 

- การลงความเห็นขอ้มูล 

- การพยากรณ์ 

- การตีความหมายขอ้มูล 

- การลงขอ้สรุปจากขอ้มูล 

3. การก าหนดวสัดุ
อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือ 

 

จงออกแบบการทดลอง     
เพือ่ตรวจ สอบสมมติฐาน
จากวสัดุอุปกรณ์ที่ก  าหนด 
ให้ 

- การก าหนดปัญหาและสมมติฐาน 

- การทดลอง (ออกแบบ) เพือ่ตรวจสอบ
สมมติฐาน 

- การก าหนดและควบคุมตวัแปร 

4. ก าหนดภาพ                   
การทดลองที่
แตกต่างกนัมากกวา่ 
2 การทดลอง 

จงเลือกวธีิการทดลองเพือ่
ตรวจสอบสมมติฐาน และ
จงบอกช่ือการทดลอง 

- การก าหนดปัญหาและสมมติฐาน 

- การก าหนดและควบคุมตวัแปร 

- การออกแบบการทดลอง 

- การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 
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ตารางที่  4-5  ตัวอย่างการก าหนดสถานการณ์ และค าถามที่ ส่งผลต่อทักษะกระบวนการ                  
ทางวทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

สถานการณ์ ค าถาม/ค าส่ัง ทักษะ/ความสามารถ 

5. ก าหนดแบบจ าลอง
หรือแผนภาพ 

ใหส้งัเกตแบบจ าลอง                  
ที่ก  าหนดใหแ้ลว้สร้าง
แบบจ าลองที่ต่างจาก
แบบจ าลองที่ก  าหนดให ้
พร้อมอธิบายแบบจ าลอง
แลว้บอกวธีิน าไปใช้
ประโยชน์ 

- การสงัเกต 

- การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 

- การพยากรณ์ 

- ความคิดสร้างสรรค ์

- การประยกุตใ์ช ้

- การสร้างแบบจ าลอง 

6. ก าหนดขอ้มูล                
การทดลอง 
ประกอบดว้ยวธีิการ
ทดลอง การบนัทึก
ผลการทดลอง 

ใหพ้จิารณาความเป็นไปได้
ของขอ้มูล หรือใหท้  านาย
ผล 

- การพยากรณ์ 

- การคิดวเิคราะห์วจิารณ์ 

- การใหเ้หตุผล 

- การคิดเช่ือมโยงหรือถ่ายโอนความรู้ 

- การสรุปความรู้ 

(ที่มา: สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2555: 62) 
 

ตัวอย่างข้อสอบเขียนตอบที่ใช้วัดและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ส่วนที่ 1  สถานการณ์และค าส่ัง 

 

สถานการณ์  ปลูกตน้ไมช้นิดเดียวกนั ขนาด ความสูง และอายเุท่ากนั ลงในกระถางดว้ยดินที่ใช้
ปลูกชนิดเดียวกนั ดงัภาพที่ 4-2 

 
 

ภาพที่ 4-2  ตน้ไม ้2 กระถาง ที่มีตวัแปรต่างๆ เหมือนกนั 

(ที่มา: https://th.pngtree.com) 

กระถางท่ี 1 กระถางท่ี 2 
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ส่วนที่ 1  สถานการณ์และค าส่ัง (ต่อ) 
 

ค าส่ัง    ใหผู้เ้รียนออกแบบการทดลองเพือ่ทดสอบวา่ “พชืมีการตอบสนองต่อแสง” 

 

 

ส่วนที่ 2  แนวค าตอบและแนวทางการให้คะแนน 

 

แนวค าตอบ 

 ก่อนท าการทดลองผูเ้รียนควรตั้งสมมติฐานและเขียนอธิบายวธีิการทดลอง ดงัน้ี 

  1. ตั้งสมมติฐานวา่ “พชืที่มีการตอบสนองต่อแสงจะเจริญเขา้หาแสง” 

  2. ออกแบบการทดลอง ดว้ยการเขียนอธิบายวธีิการทดลอง ดงัน้ี 

       2.1 ครอบตน้ไมก้ระถางที่ 1 ดว้ยกล่องทึบสีด า แลว้เจาะช่องดา้นขา้งใหแ้สง 

ผา่นเขา้ไปได ้ส่วนกระถางที่ 2 ปล่อยไวต้ามปกติ ไม่ครอบดว้ยกล่องทึบ 

                    2.2 ตั้งกระถางตน้ไมท้ั้งสองไวท้ี่กลางแสงแดด รดน ้ าทั้ง 2 กระถางทุกวนั                   
วนัละ 1 คร้ัง เป็นเวลา 5 สปัดาห ์

                    2.3 สงัเกตและบนัทึกผลการเจริญเติบโตของพชืทั้ง 2 กระถาง ทุกๆ 1 สปัดาห์ 
แนวทางการให้คะแนน 

 1. พจิารณาความถูกตอ้งในการเขียนสมมติฐานการทดลอง 

 2. พจิารณาการเขียนอธิบายวธีิการทดลอง วา่การออกแบบการทดลองสามารถตรวจสอบ 
สมมติฐานที่ก  าหนดขึ้นไดห้รือไม่ 

 การก าหนดคะแนนควรก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัค  าตอบ เช่น การเขียนสมมติฐานอาจให้
น ้ าหนกัคะแนนนอ้ยกวา่การเขียนอธิบายวธีิการทดลอง เพราะเน้ือหาการก าหนดสมมติฐาน            
นอ้ยกวา่การอธิบายวธีิการทดลอง 

(ที่มา: ดดัแปลงจาก สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2555: 64) 
 

  ขอ้สอบแบบเขียนตอบบางขอ้ ผูส้อนสามารถน าขอ้ค  าถามไปปรับเพื่อใชใ้นแบบวดั
ภาคปฏิบติัได ้หากมีขอ้ถามหรือค าสั่งที่มุ่งให้ผูเ้รียนไดอ้อกแบบการทดลอง (แต่ยงัไม่ปฏิบติัจริง) 

และมุ่งให้ลงมือปฏิบัติการทดลองจริง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติจากสถานการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์การณ์จ าลอง เช่น ข้อสอบเขียนตอบที่ใช้วดัและประเมินทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขา้งตน้ สามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นค าถามเพือ่ใชว้ดัภาคปฏิบตัิได ้ดงัน้ี 
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ตัวอย่างแบบวัดภาคปฏิบัติที่น าข้อสอบเขียนตอบมาใช้เป็นค าถามวัดและประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สถานการณ์และค าส่ัง 

 

สถานการณ์  ขอ้ความหน่ึงกล่าวว่า “พืชมีการตอบสนองต่อแสง” ผูเ้รียนจะตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อความดังกล่าวได้อย่างไร เม่ือก าหนดให้ต้นไม้ที่ใช้ในการทดลองนั้ นเป็น              
ตน้ไมช้นิดเดียวกนั ขนาด ความสูง และอายเุท่ากนั รวมถึงดินที่ใชป้ลูกในกระถางก็เป็นชนิด
เดียวกนั ดงัภาพ 4-3 

  

 

 
ภาพที่ 4-3  ตวัอยา่งตน้ไม ้2 กระถาง ที่มีตวัแปรต่างๆ เหมือนกนั                                                       

ที่ก  าหนดใหใ้ชป้ระกอบการออกแบบวธีิการทดลองตามค าสัง่ดา้นล่าง 

(ที่มา: https://th.pngtree.com) 

 

ค าส่ัง     
             1. ให้ผูเ้รียนออกแบบวิธีการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ความ “พชืมีการ
ตอบสนองต่อแสง” 

 2. ใหผู้เ้รียนเขียนรายงานการทดลองที่ประกอบดว้ย จุดประสงคก์ารทดลอง สมมติฐาน  

ตวัแปรที่เก่ียวขอ้ง วสัดุอุปกรณ์การทดลอง วิธีทดลอง การบนัทึกผลการทดลอง การสรุปและ
อภิปรายผลการทดลอง 

(ที่มา: ดดัแปลงจาก สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2555: 65) 
 

 

กระถางท่ี 1 กระถางท่ี 2 
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  จะเห็นได้ว่า  ข้อสอบเขียนตอบที่ใช้ว ัดและประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของผูเ้รียน สามารถน าไปใชเ้ป็นค าถามเพื่อวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ภาคปฏิบตัิได้ โดยก าหนดสถานการณ์และค าถามให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติั ดงัตวัอยา่ง
ดา้นล่าง 

 

ตัวอย่างแบบวัดภาคปฏิบัติที่ใช้วัดและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ส่วนที่ 1  สถานการณ์และค าถาม 

 

สถานการณ์  จากการทดลองเพื่อพิสูจน์ว่า “แก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ดว้ยแสง” 
โดยน าพชืชนิดเดียวกนั ขนาดเท่ากนั เช่น สาหร่ายหางกระรอก มาทดลองในที่มีแสงกบัที่มืด  
โดยใชอุ้ปกรณ์ บีกเกอร์ขนาดเท่ากนั หลอดทดลองขนาดเท่ากนั ปริมาณน ้ าจืดเท่ากนั ไดข้อ้มูล
ผลการทดลอง ดงัภาพที่ 4-4  

 

 
 

 

ภาพที่ 4-4  การทดลองเพือ่พสูิจน์วา่ “แก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นจากการสงัเคราะห์ดว้ยแสง” 

(ที่มา: https://slideplayer.com) 

 

ค าถาม   
             1. การเกิดแก๊สออกซิเจนสงัเกตไดจ้ากส่ิงใดบา้ง ใหร้ะบุมา 1 ขอ้ 

             2. การทดลองชุดใดที่ท  าใหเ้กิดแก๊สออกซิเจน เพราะเหตุใด 

             3. ผูเ้รียนทราบอยา่งไร วา่แก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สออกซิเจน 

             4. ถ้าผูเ้ รียนต้องการศึกษาอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงซ่ึงจะต้องวดัปริมาตรแก๊ส
ออกซิเจนที่เกิดขึ้นในการทดลอง ผูเ้รียนจะเลือกใช้อุปกรณ์ใด ให้เลือกใช้อุปกรณ์ได้เพียง              
2 ชนิด ได้แก่ กระบอกตวง ไม้บรรทัด นาฬิกา แว่นขยาย และจะวดัปริมาตรแก๊สออกซิเจน                    
ที่เกิดขึ้นจากการสงัเคราะห์ดว้ยแสง โดยใชอุ้ปกรณ์ที่เลือกไดอ้ยา่งไร 

                           ชุดท่ี 1                                        ชุดท่ี 2 

เก็บแก๊ส 

แสงสว่าง 

น ้ าจืด หรือ 0.1 NaHCO3 

พืชน ้ า หรือสาหร่ายหางกระรอก 

ไม่มีแก๊ส 

ไว้ในที่มืด 

น ้ าจืด หรือ 0.1 NaHCO3 

พืชน ้ า หรือสาหร่ายหางกระรอก 
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ส่วนที่ 2  แนวค าตอบและแนวทางการให้คะแนน 

 

แนวค าตอบ 

  1. ฟองอากาศทีอ่อกมาจากใบพชื 

  2. เกิดแก๊สออกซิเจนในการทดลองชุดที่ 2 คือ การทดลองที่ใชแ้สงสวา่ง เม่ือพชืไดรั้บ
แสงจะเกิดการสงัเคราะห์ดว้ยแสง และไดแ้ก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นจึงเห็นเป็นฟองอากาศเกิดขึ้น 

  3. ทดสอบการลุกไหมข้องธูปติดไฟที่แหยล่งในหลอดทดลองธูปจะลุกแดงเป็นไฟสวา่ง
วาบขึ้น แสดงว่าแก๊สที่อยูภ่ายในหลอดเป็นแก๊สออกซิเจน เพราะเป็นแก๊สที่ช่วยให้เกิดการลุกไหม ้

  4. กระบอกตวงและนาฬิกาเป็นอุปกรณ์ในการทดลองขั้นต่อไปเพือ่ศึกษาอตัราการ
สงัเคราะห์ดว้ยแสงโดยตอ้งวดัแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นใน 1 หน่วยเวลา จึงตอ้งใชก้ระบอกตวง
แทนหลอดทดลอง แลว้วดัปริมาตรแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นก่อนและหลงัการทดลอง การวดั
ปริมาตรแก๊สใชก้ระบอกตวงแทนหลอดทดลอง และใชน้าฬิกาจบัเวลาการเกิดแก๊สออกซิเจน
หลงัการทดลองทุก 15 นาที 
แนวทางการให้คะแนน 

 1. ระบุส่ิงที่แสดงถึงการเกิดแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นจากการสงัเคราะห์ดว้ยแสง                   
ตามแนวค าตอบ ไดแ้ก่ ฟองอากาศที่ออกมาจากใบพชื (ให ้1 คะแนน) 
              2. ส่วนที่ 1 การทดลองที่ใชแ้สงสวา่งหรือการทดลองชุดที่ 2 (ให ้1 คะแนน) 
                  ส่วนที่ 2 ระบุเหตุผลโดยอา้งถึงการเกิดฟองแก๊สออกซิเจนที่เกิดจากใบพชื                     
หรือสาหร่ายหางกระรอก (ให ้1 คะแนน) 
              3. ทดสอบการลุกไหมข้องธูปติดไฟที่แหยล่งในหลอดทดลองธูปจะลุกแดงเป็นไฟสวา่ง
วาบขึ้นแสดงวา่แก๊สที่อยูภ่ายในหลอดเป็นแก๊สออกซิเจน เพราะเป็นแก๊สที่ช่วยให้เกิดการลุกไหม ้
(ให ้1 คะแนน) 
              4. ส่วนที่ 1 เลือกกระบอกตวงและนาฬิกาเป็นอุปกรณ์ในการทดลองขั้นต่อไป เพือ่ศึกษา
อตัราการสงัเคราะห์ดว้ยแสงโดยตอ้งวดัแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นใน 1 หน่วยเวลา จึงตอ้งใช้
กระบอกตวงแทนหลอดทดลองในการวดัปริมาตรแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นก่อนและหลงัการ
ทดลอง โดยใชน้าฬิกาจบัเวลาการเกิดแก๊สออกซิเจนหลงัการทดลองทุก 15 นาที (ให ้2 คะแนน) 
                  ส่วนที่ 2  กระบอกตวงและนาฬิกาเป็นอุปกรณ์ในการวดัปริมาตรแก๊สออกซิเจน                   
ที่เกิดขึ้น โดยไม่กล่าวถึงการวดัปริมาตรแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นก่อนทดลองและหลังทดลอง                 
(ให ้1 คะแนน) 
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  ในการทดสอบเพื่อว ัดและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้ น                
ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ขอ้สอบ 2 ประเภท คือ ขอ้สอบแบบเลือกตอบ และขอ้สอบแบบเขียนตอบ             
ส่วนขอ้สอบชนิดอ่ืนๆ เช่น แบบจบัคู่ แบบขอ้สอบถูกผดินั้น ควรน าไปใชเ้ป็นแบบฝึกหัด หรือการ
ทดสอบยอ่ย หรือใชก้ระตุน้ผูเ้รียนให้สนใจในวิชาที่สอน และสามารถน ามาพฒันาให้เป็นขอ้สอบ    
2 ชนิด คือ ขอ้สอบกา ถูก-ผิด พฒันาเป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ ขอ้สอบแบบจับคู่ พฒันาเป็น
ขอ้สอบแบบเลือกตอบแบบตวัเลือกคงที่ หรือหากเป็นขอ้สอบแบบเติมค าหรือตอบสั้นๆ ควรพฒันา
ให้เป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ (ถา้ค  าตอบสั้น) หรือแบบอตันัย (ถา้ค  าตอบยาว) (สมนึก ภทัทิยธนี, 

2551: 97) ส่วนทกัษะปฏิบติันั้นผูส้อนสามารถน าขอ้ค  าถามจากขอ้สอบแบบเขียนตอบมาใช้เป็น
ค าถาม เพื่อพฒันาการคิดจนน าไปสู่การปฏิบติัได ้ดงัตวัอยา่งแบบวดัภาคปฏิบติัที่กล่าวมาขา้งตน้ 
เพียงแต่ขอ้สอบแบบเขียนตอบจะวดัและประเมินจากกระบวนการคิดขั้นสูง และเขียนบรรยาย
ความรู้ของผูเ้รียนอยา่งเสรี แต่แบบวดัภาคปฏิบติัเป็นการแสดงกระบวนการคิดขั้นสูง แลว้แสดงออก
ให้เห็นพฤติกรรมว่าเกิดทกัษะปฏิบัติการทดลองทั้ งกระบวนการ ดังจะได้กล่าวถึงการวดัและ
ประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ภาคปฏิบตัิในหวัขอ้ถดัไป 

 4.2 การวัดและประเมินด้วยภาคปฏิบัติ  
  การวดัและประเมินด้วยภาคปฏิบตัิ สามารถวดัได้ทั้งกระบวนการและผลงาน เช่น     
การสาธิต การทดลอง การที่ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงไม่วา่จะเป็นสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์
จ าลองที่ถูกก าหนดขึ้นใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติันั้น จะมีหลกัฐานการทดลอง แสดงร่องรอยการปฏิบติั
และการคิดอยู่ทั้งในกระบวนการปฏิบตัิ วิธีการปฏิบตัิ และผลการปฏิบตัิ ซ่ึงหลักฐานดังกล่าว
สามารถน ามาใช้ในการวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งด้านทกัษะเชาว์
ปัญญาและทกัษะปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี แบบวดัภาคปฏิบติัน้ี แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกิจกรรม
การทดลอง ใชว้ิธีวดัและประเมินกระบวนการทดลอง (Process) ส่วนการเขียนรายงานการทดลอง 
ใชว้ิธีการวดัและประเมินผลงานหรือผลผลิต (Product) เคร่ืองมือที่ใชเ้ก็บขอ้มูล เช่น แบบทดสอบ
ให้ปฏิบัติการ และแบบสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติ โดยจะเน้นการสร้างสถานการณ์  หรือ
ก าหนดใหผู้เ้รียนแสดงทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งทกัษะเชาวปั์ญญาและทกัษะปฏิบติั 

แบบวดัภาคปฏิบติัน้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัขอ้สอบเขียนตอบที่มีสถานการณ์ค าถามหรือค าสัง่ หรือ
ก าหนดเง่ือนไขให้สามารถใชก้ระบวนการคิดขั้นสูง แลว้สามารถลงมือปฏิบติัการทดลองไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งปลอดภยั (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2555: 67; สมนึก ภทัทิยธนี, 

2551: 50-51; ภพ เลาหไพบูลย,์ 2534: 311-315 ) โดยสถานการณ์และค าถามหรือค าสัง่ของแบบวดั
ภาคปฏิบตัิมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
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   4.2.1 สถานการณ์ ในแบบวดัภาคปฏิบติัจะใช้ทั้งสถานการณ์จริง (Real setting) 
และสถานการณ์จ าลอง (Simulating setting) ที่เสมือนจริงมากที่สุด และเก่ียวข้องกับกิจกรรม                  
ที่สามารถปฏิบติัได้จริง หรือเป็นขอ้มูล ขอ้ความที่เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมตอ้งปฏิบติั โดยเน้ือหา
จะตอ้งเหมาะสมกบัระดบัชั้นของผูเ้รียน  

    4.2.2 ค าถาม ในแบบวดัภาคปฏิบติั นั้นจะรวมไปถึงค าสั่ง ค  าช้ีแจง หรือเง่ือนไข
ต่างๆ ที่ก  าหนดขึ้นมาเพื่อให้ผูเ้รียนปฏิบติั หรือท าการทดลองโดยเน้นความสามารถและการปฏิบติั 
หรือเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านทักษะปฏิบัติ  (สถาบันส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2555: 68) ไดแ้ก่   
       4.2.2.1 การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติั เช่น เทคนิคการทดลอง ความ-

คล่องแคล่วมีระเบียบ การใช้ว ัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือสอดคล้องกับการออกแบบการทดลอง                           
ผลการทดลอง รวมถึงความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  
       4.2.2.2 การตรวจรายงานผลการปฏิบติัการ เช่น การสงัเกตและการบนัทึก 
การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล การแปลความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป ความถูกตอ้ง      
ของผลการทดลอง เป็นตน้  
       4.2.2.3 การสอบภาคปฏิบติั เช่น การสังเกต การออกแบบการทดลอง    
การด าเนินการทดลอง และผลการทดลองวา่ถูกตอ้งหรือไม่  
   สถานการณ์และค าถามที่ใช้ในแบบวัดภาคปฏิบัติ  ต้องสอดคล้องกับทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทั้งดา้นเชาวปั์ญญาและการปฏิบตัิที่จะวดัและประเมิน ดงัตารางที่ 4-6 

 

ตารางที่ 4-6  ตัวอย่างการก าหนดสถานการณ์ และค าถามที่สอดคล้องกับทักษะกระบวนการ        
ทางวทิยาศาสตร์ทั้งดา้นเชาวปั์ญญาและการปฏิบตัิ 

สถานการณ์ ค าถาม/ค าส่ัง ทักษะ/ความสามารถ 

1. สถานการณ์ที่
ประกอบดว้ยปัญหา
และเงื่อนไข 

- ใหผู้เ้รียนออกแบบวธีิการ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง     
โดยใชเ้ง่ือนไขที่ก  าหนดให ้

เช่น ภาพตน้หญา้ที่ถูกแดด 
ใบมีสีเขียวสวยงามกบัภาพ 
ตน้หญา้ที่โดนกอ้นหินทบั
ไวใ้บเป็นสีเหลือง เป็นตน้ 

ทกัษะดา้นการวางแผน 

- การก าหนดปัญหา 

- การตั้งสมมติฐาน 

- การทดลอง (ออกแบบการทดลอง
รวมถึงการเลือกใชอุ้ปกรณ์ทดลอง) 
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ตารางที่ 4-6  ตัวอย่างการก าหนดสถานการณ์ และค าถามที่สอดคล้องกับทักษะกระบวนการ        
ทางวทิยาศาสตร์ทั้งดา้นเชาวปั์ญญาและการปฏิบตัิ (ต่อ) 

สถานการณ์ ค าถาม/ค าส่ัง ทักษะ/ความสามารถ 

 

 

 

- ตั้งสมมติฐาน ออกแบบ    
การทดลอง เลือกอุปกรณ์
การทดลอง ดว้ยตนเอง 

 

2. สถานการณ์ที่ผูเ้รียน
สามารถปฏิบตัิ                   
การทดลองได ้                     
และก าหนดวธีิการ
ปฏิบตัิให้ 

 

ใหผู้เ้รียนปฏิบตัิตามวธีิการ
ทดลองที่ก  าหนดให ้                     
โดยเลือกวสัดุ อุปกรณ์ ที่ใช้
ในการทดลองดว้ยตนเอง 
แลว้แสดงการบนัทึกผล                
การทดลองที่ไดใ้นใบงาน 

ทกัษะดา้นการลงมือปฏิบตัิ 
- ทกัษะกระบวนการและขั้นตอน   

การท างาน 

- ทกัษะการปฏิบตัิการทดลอง 

(ปฏิบตัิการทดลอง, เลือกวสัดุ                 
การทดลอง) 

- ทกัษะการวดัและใชเ้คร่ืองมือ 

- ทกัษะการบนัทึกผลการทดลอง 

3. สถานการณ์ที่                 
ประกอบดว้ย                      
วธีิปฏิบตัิ และวสัดุ
อุปกรณ์การทดลอง 

 

ใหผู้เ้รียนปฏิบตัิตามวธีิการ
ทดลอง วสัดุอุปกรณ์ที่ใช ้                
ในการทดลอง และผลการ
ทดลองก าหนดให ้แลว้บอก
ความสมัพนัธข์องขอ้มูล 
น าเสนอขอ้มูลรวมทั้ง
สรุปผลการทดลอง                         
ดว้ยตนเอง 

- ทกัษะดา้นการตีความหมายขอ้มูล
และการลงขอ้สรุป 

- ทกัษะการสงัเกต 

- ทกัษะการค านวณ 

- ทกัษะการจดักระท า ส่ือความหมาย
ขอ้มูล 

 

(ที่มา: สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2555: 69-71) 

  การวดัและประเมินภาคปฏิบตัิ นั้นสามารถจ าแนกได ้2 วธีิ คือ 

    1. ประเมินกระบวนการ (Process) โดยพิจารณาเฉพาะวิธีท  าวิธีปฏิบัติในการ
ท างานท ากิจกรรมหรือทดลองให้ส าเร็จ เช่น พิจารณาวิธีที่ผูเ้รียนท าการทดลองในห้องปฏิบตัิการ 
แสงเป็นปัจจยัในการเจริญเติบโตของพชื การออกก าลงักายแบบใชอ้อกซิเจนในการหายใจ เป็นตน้ 

    2. การประเมินผลงาน (Product) เป็นการวดัและประเมินที่พจิารณาเฉพาะผลงาน
หรือผลผลิต ซ่ึงเป็นผลจากกิจกรรมหรือการทดลอง เช่น รายงานผลการทดลอง หนังสือท ามือจาก
ฝีมือผูเ้รียน เป็นตน้ (สมนึก ภทัทิยธนี, 2551: 50-51) 
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   ดงันั้น การวดัและประเมินภาคปฏิบติัจะอยูใ่นรูปของการให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง 
โดยการทดสอบการปฏิบติัการทดลองนั้นสามารถใชส้ถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลองก็ได ้ 
โดยสถานการณ์จ าลองจะน ามาใช้ในการทดสอบที่มีขอ้จ  ากัดเร่ืองเวลา ความปลอดภยั รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบติัการทดลองสูง และความสามารถของผูป้ฏิบติั เช่น การสอบปฏิบติัการ         
ต่อสายไฟฟ้าแรงสูง การติดตั้งสายไฟในอาคารสูง หรือการทดสอบที่ตอ้งใช้สารเคมีอนัตรายสูง
และราคาสูง เป็นตน้ การวดัและประเมินภาคปฏิบัตินั้นตอ้งวดัและประเมินทั้งพฤติกรรมหรือ
กระบวนการที่แสดงออกระหว่างการท ากิจกรรม และประเมินคุณภาพของงานที่ได้จากการท า
กิจกรรม เช่น ในการทดลองจะตอ้งประเมิน 1) ทกัษะการปฏิบตัิการทดลอง 2) การเขียนรายงานผล
การทดลอง โดยเคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบประเมินทกัษะปฏิบติัการทดลอง ทั้งแบบส ารวจรายการ
(Checklist) แบบประเมินทกัษะปฏิบตัิการทดลองที่ใชเ้กณฑก์ารให้คะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ
ยอ่ย และแบบประเมินทกัษะปฏิบติัการทดลองที่ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating scale) (สมนึก ภทัทิยธนี, 2551: 50-51; อนุวติั คูณแกว้, 2558: 141-143) ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

 

ตัวอย่างแบบส ารวจรายการทักษะปฏิบัติการทดลอง 

รายการที่ต้องการส ารวจ 
ผลการส ารวจ 

ใช่ ไม่ใช่ 

การปฏิบตัิการทดลองประกอบดว้ย   

1. วางแผนการทดลองเป็นขั้นตอน …………………………. …………………………. 

2. ปฏิบติัการทดลองไดอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่ว  …………………………. …………………………. 
3. ตรวจเช็คเคร่ืองมือก่อนการทดลอง …………………………. …………………………. 
4. เลือกใชอุ้ปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  …………………………. …………………………. 
5. จดัวางอุปกรณ์ไวเ้ป็นระเบียบ สะดวกต่อการใชง้าน …………………………. …………………………. 
6. บนัทึกผลการทดลองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น …………………………. …………………………. 
7. อภิปรายผลการทดลองก่อนลงขอ้สรุปได ้ …………………………. …………………………. 
8. ท  าการทดลองตรงตามเวลาที่ก  าหนด …………………………. …………………………. 
9. ผลการทดลองถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ …………………………. …………………………. 
10. เก็บ ท าความสะอาด อุปกรณ์การทดลองอยา่งถูกวธีิ …………………………. …………………………. 
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ตัวอย่างแบบประเมินทักษะปฏิบัติการทดลองที่ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบย่อย 

ทักษะปฏิบัติการทดลอง 
คะแนน 

3 (ดีมาก) 2 (ดี) 1 (ต้องปรับปรุง) 
1. การเลือกใชอุ้ปกรณ์/

เคร่ืองมือในการ
ทดลอง 

 

เลือกใชอุ้ปกรณ์/
เคร่ืองมือในการ
ทดลองถูกตอ้ง
เหมาะสมกบังาน 

เลือกใชอุ้ปกรณ์/
เคร่ืองมือในการ
ทดลองถูกตอ้ง 
เหมาะสมกบังาน
บางส่วน 

เลือกใชอุ้ปกรณ์/
เคร่ืองมือในการ
ทดลองไม่ถูกตอ้ง 

2. การใชเ้คร่ืองมือ       
ในการทดลอง 

การใชอุ้ปกรณ์/
เคร่ืองมือในการ
ทดลองถูกตอ้ง
คล่องแคล่วตามหลกั
ปฏิบตัิ 

การใชอุ้ปกรณ์/
เคร่ืองมือในการ
ทดลองถูกตอ้ง
คล่องแคล่วตามหลกั
ปฏิบตัิบางส่วน 

การใชอุ้ปกรณ์/
เคร่ืองมือในการ
ทดลอง ไม่ถูกตอ้ง  
ตามหลกัปฏิบตั ิ

3. การทดลอง                        
ตามขั้นตอนที่ก  าหนด 

ทดลองตามวธีิการ
ขั้นตอนที่ก  าหนดไว้
อยา่งถูกตอ้ง มีการ
ปรับปรุงแกไ้ขเป็น
ระยะ 

ทดลองตามวธีิการ
ขั้นตอนที่ก  าหนดไว ้
มีการปรับปรุงแกไ้ข
บา้ง 

ทดลองตามวธีิการ
ขั้นตอนที่ก  าหนดไว้
หรือขา้มขั้นตอน ไม่มี
การปรับปรุงแกไ้ข 

4. การบนัทึกผล                      
การทดลอง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ถูกตอ้ง 

บนัทึกผล                         
การทดลองถูกตอ้ง
บางส่วน 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง 

5. การอภิปรายผล       
การทดลอง และ                 
ลงขอ้สรุป 

การอภิปรายผล     
การทดลอง และ               
ลงขอ้สรุปอยา่ง
ถูกตอ้ง 

การอภิปรายผล     
การทดลอง และ                 
ลงขอ้สรุปอยา่ง
ถูกตอ้งบางส่วน 

การอภิปรายผล      
การทดลอง และ        
ลงขอ้สรุปไม่ถูกตอ้ง 
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ตัวอย่างแบบประเมินทักษะปฏิบัติการทดลองที่ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า  

ทักษะที่ประเมิน 

ผลการประเมิน 

ระดบั 3 

ดีมาก 

ระดบั 2 

ดี 

ระดบั 1 

ตอ้งปรับปรุง 

กิจกรรมการทดลอง    

1. ขั้นตอนการวางแผนการทดลอง ................. ................ ................ 
2. ปฏิบติัการทดลองไดอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่ว  ................ ................ ................ 
3. ตรวจเช็คเคร่ืองมือก่อนการทดลอง ................ ................ ................ 
4. เลือกใชอุ้ปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  ................ ................ ................ 
5. จดัวางอุปกรณ์ไวเ้ป็นระเบียบ สะดวกต่อการใชง้าน ................ ................ ................ 
6. บนัทึกผลการทดลองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ................ ................ ................ 
7. อภิปรายผลการทดลองก่อนลงขอ้สรุปได ้ ................ ................ ................ 
8. การทดลองตรงตามเวลาที่ก  าหนด ................ ................ ................ 
9. ผลการทดลองถูกตอ้ง ครบถว้น ................ ................ ................ 
10. เก็บ ท าความสะอาด อุปกรณ์การทดลองอยา่งถูกวธีิ ................ ................ ................ 

 

ตัวอย่างแบบวัดภาคปฏิบัติ 

ส่วนที่ 1  สถานการณ์และค าส่ัง 

 

สถานการณ์  ข้อความที่กล่าวว่า “ไข่ นมววั และนมถั่วเหลือง มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ”                    
จะสามารถตรวจสอบขอ้ความดังกล่าวได้อย่างไร เม่ือก าหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบมาให้ 
ประกอบด้วย ไข่ขาวดิบ นมววั นมถั่วเหลือง น ้ ากลั่น สารละลาย CuSO4 สารละลาย NaOH                  
หลอดทดลอง 3 หลอด และอุปกรณ์แยกไข่ขาว 

ค าส่ัง  1. ใหท้  าการทดสอบโปรตีนในไข่ นมถัว่เหลือง นมววั  
           2. เขียนรายงานการทดลอง ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 

   2.1 จุดประสงคก์ารทดลอง 

   2.2 สารเคมีวสัดุและอุปกรณ์การทดลอง 

   2.3 วธีิทดลอง 

   2.4 การบนัทึกผลการทดลอง 

   2.5 การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
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ส่วนที่ 2  แนวทางการให้คะแนนการทดลองและการเขียนรายงานการทดลอง 

 

การทดลอง   
             ให้สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนขณะท าปฏิบัติการทดลองและประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินทกัษะปฏิบตัิการทดลอง 

การเขียนรายงานการทดลอง มีแนวการเขียนดงัน้ี 

 1. จุดประสงค์การทดลอง เพื่อท าการทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีนจากอาหาร 3 
ชนิด คือ ไข่ขาวดิบ นมววั และนมถัว่เหลือง 

 2. สารเคมี/วัสดุและอุปกรณ์การทดลอง 

               1) โปรตีนที่เลือกน ามาทดสอบคือ โปรตีนจากอาหาร 3 ชนิด คือ ไข่ขาวดิบ 
นมววั และนมถัว่เหลือง 

                 2) น ้ ากลัน่ สารละลาย CuSO4 สารละลาย NaOH 

                 3) หลอดทดลอง 3 หลอด หลอดหยด 2 อนั อุปกรณ์แยกไข่ขาว  
 3. วิธีการทดลอง 

               1) แยกไข่ขาวดิบออกจากไข่แดง แล้วใส่ไข่ขาวดิบ 3 cm3 ลงในหลอดทดลอง
หลอดที่ 1 เติมน ้ ากลัน่ 2 cm3  
                 2) ใส่นมววั และนมถัว่เหลือง ในหลอดทดลองหลอดที่ 2 และ 3 หลอดละ 5 cm3 

                3) หยดสารละลายไบยเูร็ตส่วนที่ 1 (สารละลายเบส NaOH เขม้ขน้ 15%) จ านวน 
10 หยด ลงในหลอดทดลองทั้ง 3 หลอด สงัเกตผลการทดลอง 

                            4) หยดสารละลายไบยูเร็ตส่วนที่ 2 (สารละลาย CuSO4 เขม้ขน้ 3%) จ านวน        
5 หยด ลงในหลอดทดลองทั้ง 3 หลอด สงัเกตผลการทดลอง 

 

 

 

 
 
 

                                         หลอดท่ี         1                    2                     3 

 
ภาพที่ 4-5  วธีิทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีน 

(ที่มา: ดดัแปลงจาก https://sites.google.com) 

NaOH 10 หยด 

และ 

CuSO4 5 หยด 

                      ไข่ขาวดิบ + น ้ากลัน่    นมววั         นมถัว่เหลือง   
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ส่วนที่ 2  แนวทางการให้คะแนนการทดลองและการเขียนรายงานการทดลอง (ต่อ) 
 

 4. บันทึกผลการทดลอง 

หลอดทดลอง สาร 
ผลการทดลองเม่ือหยดสารละลาย 

NaOH CuSO4 

หลอดที่ 1 ไข่ขาวดิบ เกิดตะกอนขุ่นขาว ตะกอนเปล่ียนสารสีม่วง 

หลอดที่ 2 นมววั เกิดตะกอนขุ่นขาว ตะกอนเปล่ียนสารสีม่วง 

หลอดที่ 3 นมถัว่เหลือง เกิดตะกอนขุ่นขาว ตะกอนเปล่ียนสารสีม่วง 

 

 5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

                 หลอดทดลองที่ 1, 2 และ 3 คือ ไข่ขาวดิบ นมววั นมถัว่เหลือง เม่ือหยดสารละลาย 
NaOH เกิดลกัษณะขุ่นขาว แสดงว่าเกิดการตกตะกอน และเม่ือเติมสารละลาย CuSO4 เกิดสาร      
สีม่วง แสดงว่า ไข่ขาวดิบ นมววั นมถัว่เหลือง ซ่ึงมีโปรตีนอยู ่ท  าปฏิกิริยากบัสารละลาย CuSO4              
ไดส้ารสีน ้ าเงินม่วง โดยปฏิกิริยา CuSO4 ในสารละลายเบส จะท าปฏิกิริยากบัองคป์ระกอบยอ่ย
ของโปรตีน คือ กรดอะมิโน ได้สารสีน ้ าเงินม่วง ซ่ึงเป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Cu2+                         
กบัไนโตรเจนในสารที่มีพนัธะเพปไทด ์ตั้งแต่ 2 พนัธะขึ้นไป 

   โปรตีน + CuSO4                                       สารสีม่วง 

                 ดังนั้ น ไข่ขาวดิบ นมววั นมถั่วเหลือง  มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ เม่ือน า                   
ไข่ขาวดิบ นมววั นมถัว่เหลือง (โปรตีน) ท าปฏิกิริยากบัสารละลาย CuSO4 ในสารละลายเบส 
NaOH  จะไดส้ารสีน ้ าเงินม่วง เรียกการทดสอบโปรตีนน้ีวา่ ไบยูเร็ต 

 ขอ้พึงระวงัในการทดลองคือ ในขณะที่หยดสารละลาย NaOH และ CuSO4                    
ลงในหลอดทดลองทั้ ง 3 หลอด อย่าให้หลอดหยดสารสัมผสักับสารเคมีอ่ืน เพื่อป้องกัน                         
การปนเป้ือนสารอ่ืนที่ไม่ตอ้งการทดสอบ 
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ส่วนที่ 2  แนวทางการให้คะแนนการทดลองและการเขียนรายงานการทดลอง (ต่อ) 
 

แนวทางการให้คะแนนการเขียนรายงานการทดลอง 

คะแนน 

3 (ดีมาก) 2 (ดี) 1 (ต้องปรับปรุง) 
เขียนรายงานตามล าดบั
ขั้นตอน ผลการทดลองตรง
ตามสภาพจริง และส่ือ
ความหมาย 

เขียนรายงานตามล าดบั 
แต่ไม่ส่ือความหมาย 

เขียนรายงานตามล าดบั
ขั้นตอน ไม่สอดคลอ้งกนั 
และไม่ส่ือความหมาย 

 

 

 

  จะเห็นได้ว่า การวัดและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ งทักษะ          
ทางสติปัญญา และทกัษะปฏิบตัิ ดว้ยแบบวดัภาคปฏิบตัิโดยใชส้ถานการณ์จริง และสถานการณ์
จ าลอง ส่วนใหญ่จะตอ้งมีการปฏิบติัการทดลอง แลว้มีการเขียนรายงานผลการทดลอง เก็บขอ้มูล
โดยแบบประเมินกระบวนการปฏิบตัิงาน แบบประเมินการปฏิบตัิการทดลอง แบบประเมิลผลงาน
หรือผลผลิต โดยใชแ้บบฟอร์มที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ หรือมาตราส่วนประมาณค่า ซ่ึงสามารถ
ใหค้ะแนนไดส้ะดวก แต่ตอ้งระบุเกณฑก์ารให้คะแนนอยา่งชดัเจน นอกจากน้ี ผูส้อนยงัสามารถวดั
และประเมินการปฏิบตัิงานโดยขอ้เขียน (Paper and pencil performance) ซ่ึงจะเน้นการน าความรู้
และทกัษะมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ โดยการออกแบบโครงการ ออกแบบการทดลอง      
(แต่ยงัไม่ปฏิบติัจริง) เช่น จงออกแบบเตาอบพลงังานแสงอาทิตย ์จงเขียนแผนภาพหลกัการท างาน
ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานน ้ า จงสร้างแผนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวดั จงเขียนขั้นตอน             
การติดตั้งสายไฟฟ้าในอาคารสูง เป็นตน้ การวดัและประเมินทกัษะปฏิบติัวิธีน้ี ควรใช้ประเภท     
แยกเป็นดา้นๆ (Trait-analytic) พิจารณาจากองคป์ระกอบต่างๆ เช่น ด้านความรอบรู้เก่ียวกับงาน 
ความคิดสร้างสรรค ์ขั้นตอนการด าเนินงานหรือขั้นตอนการทดลองรวมถึงความตรงต่อเวลา เป็นตน้ 
(อนุวติั คูณแก้ว, 2558: 141-142) นอกจากน้ี ยงัสามารถน าแบบวดัภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ใน      
การวดัและประเมินผลงานของผูเ้รียน เช่น โครงงาน การจดันิทรรศการ การจดัแฟ้มสะสมงาน      
โดยผูส้อนยงัสามารถใช้แบบประเมินผลงานซ่ึงใช้การประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน และ
ประเมินโดยผูส้อน มาใช้วดัและประเมินเพื่อเป็นการวดัและประเมินที่รอบด้าน อย่างไรก็ตาม                   
การวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ที่มุ่งวดัและประเมินทั้งทกัษะทางสติปัญญา
และทกัษะปฏิบติันั้น ควรใชเ้คร่ืองมือที่หลากหลาย จึงจะสามารถวดัและประเมินผูเ้รียนได้อยา่ง
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ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ สามารถน าผลการวดัและประเมินสะทอ้นใหผู้เ้รียน ผูส้อน ทราบจุด
ที่ควรส่งเสริมและพฒันาทั้งตวัผูเ้รียนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่จะน าผูเ้รียนไปสู่                
การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 

5. สรุป  
 การวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผูส้อนควรเลือกใช้เคร่ืองมือ         
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับส่ิงที่จะประเมิน โดยประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่ส าคัญคือ           
ความเที่ยงตรง ความเช่ือมัน่ อ านาจจ าแนก และความยาก ซ่ึงแต่ละเคร่ืองมือก็มีขอ้ดีและขอ้ดอ้ย       
ที่แตกต่างกนั เคร่ืองมือแต่ละชนิดไม่สามารถวดัไดดี้ทุกทกัษะ และทุกลกัษณะของผูเ้รียน เคร่ืองมือ
ที่ใชใ้นการวดัและประเมินบางชนิดสามารถแกไ้ขขอ้ดอ้ยของเคร่ืองมืออีกชนิดได ้การน าเคร่ืองมือ
ในการวดัผลประเมินผลที่หลากหลายมาใชจ้ะท าใหส้ามารถวดัคุณลกัษณะผูเ้รียนไดค้รบ ไม่เฉพาะ
ดา้นทกัษะทางสติปัญญาและดา้นทกัษะปฏิบตัิเท่านั้น แต่สามารถวดัไดค้รบทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นพทุธ
พิสัย ด้านจิตพิสัย และทกัษะพิสัย ซ่ึงการวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สามารถท าการวดัและประเมินไดท้ั้งผลสรุป (วดัและประเมินเพือ่ท  าการตดัเกรด เปรียบเทียบระดบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน) และประเมินผลยอ่ย (วดัและประเมินที่เกิดขึ้นในระหว่างการจดัการเรียนรู้) 
โดยวิธีการและเคร่ืองมือที่นิยมใช้นั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น การใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบและ
แบบทดสอบแบบเขียนตอบวดัและประเมินทกัษะการคิดและเชาวปั์ญญา การใชแ้บบวดัภาคปฏิบตัิ
วดัและประเมินทกัษะปฏิบติัอนัเกิดจากกระบวนการคิดและเชาวปั์ญญาของผูเ้รียน โดยสามารถวดั
และประเมินทกัษะไดจ้ากการสงัเกตกระบวนการปฏิบตัิ หรือการทดลอง และผลผลิตของงาน เช่น 
การออกแบบการทดลอง การปฏิบตัิการทดลอง รายงานผลการทดลอง และความถูกตอ้งของผล  
การทดลอง ซ่ึงจะใชแ้บบประเมินกระบวนการปฏิบตัิการทดลอง แบบประเมินผลงานหรือผลผลิต     
โดยนิยมใช้แบบฟอร์มที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ หรือมาตราส่วนประมาณค่า ซ่ึงสามารถให้
คะแนนไดส้ะดวกแต่ตอ้งระบุเกณฑ์การให้คะแนนอยา่งชัดเจน และขอ้ค  าถามหรือค าสั่งที่ใชใ้น  
การวดัและประเมินทั้งสามแบบ อาจเป็นไดท้ั้งสถานการณ์จริงและการใชส้ถานการณ์จ าลองเพื่อ
เป็นการกระตุน้การสืบสอบความรู้ของผูเ้รียน การใชส้ถานการณ์จ าลองจะเน้นการน าความรู้และ
ทักษะมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ เป็นการลดข้อจ ากัดด้านความปลอดภัย ระยะเวลา 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ และงบประมาณในการใชใ้หเ้กิดสถานการณ์จริง  
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ค าถามทบทวน 

 

ค าช้ีแจง  จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

 1. การวดัและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความส าคัญต่อการจัด        
การเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ อยา่งไร 

  2. หลกัในการวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ มีอะไรบา้ง 

  3. ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของขอ้สอบแบบเลือกตอบ มีอะไรบา้ง 

 4. ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของขอ้สอบแบบเขียนตอบ มีอะไรบา้ง 

 5. ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของแบบวดัภาคปฏิบตัิ มีอะไรบา้ง 

  6. หากผูส้อนตอ้งการวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ผูส้อนจะมีหลกั
และวธีิการในการเลือกเคร่ืองมือวดัและประเมินอยา่งไร  
 7. จงเขียนขอ้สอบแบบเลือกตอบเพื่อวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
13 ทกัษะ ทกัษะละ 1 ข้อ พร้อมเฉลยค าตอบ โดยให้ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเป็นทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ใด 

 8. จงเขียนขอ้สอบแบบเขียนตอบเพื่อวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
13 ทกัษะ พร้อมเฉลยแนวค าตอบ โดยใหร้ะบุรายละเอียดอยา่งชดัเจนวา่เป็นทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ใด 

  9. จงเขียนแบบวดัทกัษะปฏิบตัิเพื่อวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                  
13 ทกัษะ พร้อมเฉลยแนวค าตอบ โดยใหร้ะบุรายละเอียดอยา่งชดัเจนวา่เป็นทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ใด 

  10. จงสร้างผงัความคิดสรุปเน้ือหาการวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
พร้อมทั้งระบายสี ตกแต่งใหส้วยงาม 

 

 

 

 

 

 
 



227 

 

บรรณานุกรม 

 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  

  กรุงเทพฯ: โรงพมิพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 

คงศกัด์ิ วฒันะโชติ. (2558). กิจกรรมค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา. 

  กรุงเทพฯ: บรัท โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮา้ส์ จ  ากดั. 
คงสวสัด์ิ อินเตอร์เทรด จ ากดั. (Online). หญ้าตายเรียบ ไม่ต้องใช้ยา ไม่ต้องใช้แรงงาน อยู่ได้นาน  
   5 ปี. สืบคน้เม่ือ 28 สิงหาคม 2560 จาก http://kongsawat.com/black-sheet-weed-killer/ 

เฉลยแบบทดสอบปลายภาคเรียน วิชา ฟิสิกส์ ม. 5 ภาคเรียนที่ 1. (Online). สืบคน้เม่ือ 5 กนัยายน 

  2559 จาก http://www.digitalschool.club/digitalschool/physics2_2_2/answer5_1  

  /final5_1.php 

ชนินนัท ์พฤกษป์ระมูล. (2557). การประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์. สุทธิปริทัศน์,  

  28(86), 352-364. 

ทบทวนเน้ือหา สถิติและน าเสนอข้อมูล. (Online). สืบคน้เม่ือ 28 สิงหาคม 2560  
  จาก http://www.mathsmethod.com/m-p6-exercise/m-p6-practice-statistic-1- 

  s.php?width=1366&height=768 

ทวศีกัด์ิ จินดานุรักษ ์และธงชยั ชิวปรีชา. (ม.ป.ป.). ชุดพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์.  

  นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ที่ต้ังและแผนที่. (Online). สืบคน้เม่ือ 29 สิงหาคม 2560 จาก https://fufuinlove.com/detail/map 

ธนภรณ์ กอ้งเสียง. (2558). การพัฒนาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรม              
 การทดลองวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้: กรณศึีกษาโรงเรียนปราโมทวทิยา รามอินทรา.  
  วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี. 

ธรรมชาติลงทัณฑ์..หรือมนุษย์ท าป่ันป่วน !?. (Online). สืบคน้เม่ือ 29 สิงหาคม 2560                 
  จาก https://www.tnews.co.th/contents/183067 

นนัทรัตน์ เครืออินทร์. (2556). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ือง การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง 

 วิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการ  
  การสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีปฏิสัมพันธ์ ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.  
  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั และ 

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

 

http://www.digitalschool.club/digitalschool/physics2_2_2/answer5_1%20%20/final5_1.php
http://www.digitalschool.club/digitalschool/physics2_2_2/answer5_1%20%20/final5_1.php
http://www.mathsmethod.com/m-p6-exercise/m-p6-practice-statistic-1-
https://fufuinlove.com/detail/
https://www.tnews.co.th/contents/183067


228 

 

บญัญตัิ ช านาญกิจ. (2542). กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์. นครสวรรค:์  

  คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏันครสวรรค.์ 

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน. พมิพค์ร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ:  

 สุวริียาสาส์น. 
 . (2556). การวิจัยเบ้ืองต้น. พมิพค์ร้ังที่ 9. กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 
บุญเชิด ภิญโญพงษ์อนันต์. (2545). การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: แนวคิดและ  
 วิธีการ. กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 
แบบทดสอบ Pre O-NET. (Online). สืบคน้เม่ือ 29 สิงหาคม 2560 จาก https://www.slideshare.net/ 

 Parnkeaw/pre-onet-sci6 

แบบฝึกหัดวิชาเคมี เร่ือง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส. (Online). สืบคน้เม่ือ 30 สิงหาคม 2560  

 จาก http://www.vcharkarn.com/exam/set/349 

ใบไม้. (Online). สืบคน้เม่ือ 29 สิงหาคม 2560 จาก https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B9%83%  

  E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89 

ประสาท เนืองเฉลิม. (2557). การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21. มหาสารคาม:  

  อภิชาติการพมิพ.์ 
ปราณี โตยะบุตร. (2557). การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1.  

  วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี. 

ปรีชา สุวรรณพนิิจ, นงลกัษณ์ สุวรรณพนิิจ และปิยดา สุวรรณพนิิจ. (2554). คู่มือเตรียมสอบ 

  วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ไฮเอ็ด พบัลิชช่ิง. 
 . (2556). คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ไฮเอ็ด พบัลิชช่ิง. 
ปลาตายลอยอืดเหม็นเน่าแม่น ้ามูล. (Online). สืบคน้เม่ือ 17 กรกฎาคม 2560   
  จาก http://www.komchadluek.net/news/local/154937 

ปุณยจ์รีย ์กมัปนาทโกศล. (2552). ผลของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคดิคอนสตรัคติวิสต์ 

  ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอายุ 6-7 ปี. วทิยานิพนธป์ริญญา 

  มหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ไฟป่าคร้ังร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย. (Online). สืบคน้เม่ือ 29 สิงหาคม 2560                
 จาก http://www.amthai.co.uk/post/42/news-analysis/wildfire-the-biggest-in-australia- 

  history.html 

 

https://www.slideshare.net/
http://www.vcharkarn.com/exam/set/349
http://www.amthai.co.uk/post/42/news-analysis/wildfire-the-biggest-in-australia-


229 

 

พดัตาวนั นาใจแกว้. (2555). ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. อุดรธานี: คณะครุศาสตร์  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี. 

พชิิต ฤทธ์ิจรูญ. (2557). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. พมิพค์ร้ังที่ 7. กรุงเทพฯ: เฮา้ส์ ออฟ  
 เคอร์มิสท.์ 
พมิพใ์จ แสนยา. (Online). ตัวอย่างแผนผังความคดิ. สืบคน้เม่ือ 28 สิงหาคม 2560   
  จาก https://sites.google.com/site/pimjairatree/tawxyang-phaenphang-khwam-khid 

พมิพนัธ ์เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข. (2548). วิธีวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพ: 

  พฒันาคุณภาพวชิาการ. 

เพยีร ซา้ยขวญั. (2536). วิทยาศาสตร์กับสังคม. กรุงเทพฯ: กรมการฝึกหดัครู 

ภพ เลาหไพบูลย ์(2534). แนวการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเชียงใหม่.พมิพค์ร้ังที่ 3.  
  เชียงใหม่:  เชียงใหม่คอมเมอร์เชียล. 

 . (2537). แนวการสอนวิทยาศาสตร์. กรุงเทพ ฯ:  โรงพมิพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 
 . (2540). แนวการสอนวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา. พมิพค์ร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: 

  ไทยวฒันาพานิช. 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน. (Online). การวัดและวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง.  

  สืบคน้เม่ือ 13 สิงหาคม 2560 จาก https://pirun.ku.ac.th/~csnskp/edit2-55/ex1.pdf 

ยพุา วรีะไวทยะ และปรียา นพคุณ. (2544). สอนวิทยาศาสตร์แบบมืออาชีพ. พมิพค์ร้ังที่ 2.  

  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ.์ 
เยาวดี วบิูลยศ์รี. (2540). การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธ์ิ.  พมิพค์ร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: 

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
รูปแบบการบินแบบ V shape. (Online). สืบคน้เม่ือ 17 กรกฎาคม 2560 จาก http://www.thaipt.org/  

  index.php?module=knowledge&id=529   
ระบบไหลเวียนเลือดของสัตว์. (Online). สืบคน้เม่ือ 28 สิงหาคม 2560   
  จาก https://sites.google.com/site/thongpool5558/rabb-hil-weiyn-leuxd-khxng-satw 

วรรณทิพา รอดแรงคา้ (2540). การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ. กรุงเทพฯ: สถาบนั 

  พฒันาคุณภาพวชิาการ. 

วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพมิพนัธ ์เดชะคุปต.์ (2532). กิจกรรมทักษะกระบวนการทาง 

  วิทยาศาสตร์ส าหรับครู. กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ. 

 . (2542). การพัฒนาการคดิของครูด้วยกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์.  

  พมิพค์ร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษทัเดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั. 

https://sites.google.com/site/pimjairatree/tawxyang-phaenphang-khwam-khid
http://www.thaipt.org/


230 

 

วรวฒัน์ ทิพจอ้ย. (2557). วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต. อุดรธานี: ส านกัวชิาศึกษาทัว่ไป  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี. 

วาชินี บุญญพาพงศ.์ (2552). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พืชและสัตว์ ทักษะ 

  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  

  จากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้. วทิยานิพนธป์ริญญา 

  มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัทกัษิณ. 

วทิยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต.์ (Online). แผนผังวิทยาลัย. สืบคน้เม่ือ 28 สิงหาคม 2560  
  จาก http://www.aitc.ac.th/index.php/2017-02-15-13-20-32/2017-02-15-14-14-17 

ศิริชยั กาญจนวาสี. (2556). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม. พมิพค์ร้ังที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่ง 

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.   
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2554).  คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน  
  วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ ์สกสค. ลาดพร้าว. 

 . (2554). คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2. กรุงเทพฯ:  

  โรงพมิพ ์สกสค. ลาดพร้าว. 
 . (2555). การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยเูคชัน่. 

 . (2556). คู่มือการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับอนาคต ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1.   

  กรุงเทพฯ: สาขาวทิยาศาสตร์มธัยมศึกษาตอนตน้ สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์ 

  และเทคโนโลย.ี 

สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ. (2551). การสอนวทิยาศาสตร์โดยเนน้กระบวนการ. ก้าวทันโลก 

  วิทยาศาสตร์, 8(2), 352-364. 

สมนึก ภทัทิยธนี. (2551). การวัดผลการศึกษา. พมิพค์ร้ังที่ 6. กาฬสินธุ:์ ประสานการพมิพ.์ 
สมโภค สุขอนนัต ์และสามารถ พงศไ์พบูลย.์ (2554). คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่มรวม  
  1-2. กรุงเทพฯ: ไฮเอด้พบัลิชช่ิง. 
สิริพร ละอองสม. (2551). ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคดิการจัดการเรียนรู้  
  ที่สอดคล้องกับการท างานของสมองต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

  ของเด็กปฐมวัย. วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัทกัษิณ. 

สุนนัท ์บุราณรมย,์ นพพร แกว้มาก, สระบุรี ไชยมงคล, มาลินี อุทธิเสน, และอมัพาพรรณ  
  พงศผ์ลาดิสยั. (2542). วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต. โครงการพฒันาส่ือการศึกษา 

  เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา. กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชัน่. 

 

http://www.aitc.ac.th/index.php/2017-02-15-13-20-32/2017-02-15-14-14-17


231 

 

สุวฒัก ์นิยมคา้. (2531). ทฤษฎีและทางปฏิบัติในการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เล่ม 1. 

  กรุงเทพฯ: บริษทั เจเนอรัลบุค๊ส์ เซนเตอร์ จ  ากดั. 
สุวทิย ์มูลค า. (2547). กลยุทธการสอนสังเคราะห์. พมิพค์ร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพมิพภ์าพพมิพ.์ 

สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า. (2550). 21 วิธีจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคดิ. พมิพค์ร้ังที่ 6.  

  กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดัภาพพมิพ.์ 
สายพณิ กองกระโทก. (2552). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง แม่เหล็กและแรงไฟฟ้า 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์                
 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากการสอนแบบโครงงาน. วทิยานิพนธป์ริญญา
 มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา. 

เสาวนีย ์เกิดดว้ง. (2558). การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ
 ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4. วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต,  

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

หน้าตัดของรูปเรขาคณติทรง 3 มิติ. (Online). สืบคน้เม่ือ 24 มิถุนายน 2560  
  จาก http://www.novellive.com/lesson-lesson/math/miscellaneous/board/54693 

อนุวติั คูณแก้ว. (2558). การวัดและการประเมินผลการศึกษาแนวใหม่ . กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อญัชลี เหล่ารอด. (2554). ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค าถามควบคู่กับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์. วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั                     
  ศรีนครินทรวโิรฒ. 

อาหารกบัการด ารงชีวติ. (Online). สืบคน้เม่ือ 12 กนัยายน 2559 จาก https://sites.google.com/site/   

 foodlivelihood/07-test-of-vitamin-c/07-3-main-idea  

Abruscato, J. (2000). Teaching children science. Massachusetts: Allyn&Bacon. 

Archive for the ‘เรขาคณติ 2 มิติและ 3 มิติ’ Category. (Online). สืบคน้เม่ือ 18 มิถุนายน 2560                          

  จาก https://edutainment01.files.wordpress.com/2013/01/image-asp.jpg 

Bird diversity. (Online). สืบคน้เม่ือ 29 มิถุนายน 2560 จาก https://th.wikipedia.org/wiki/%E0% 

  B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%  

 E0%B8%B5%E0%B8%81#/media/File:Bird_Diversity_2011.png 

 

 

http://202.28.199.103/tdc/basic.php?query=%E0%CA%D2%C7%B9%D5%C2%EC%20%E0%A1%D4%B4%B4%E9%C7%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.103/tdc/basic.php?query=%C8%D6%A1%C9%D2%C8%D2%CA%B5%C3%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://www.novellive.com/
https://sites.google.com/site/%20%20foodlivelihood/07-test-of-vitamin-c/07-3-main-idea
https://edutainment01.files.wordpress.com/2013/01/image-asp.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%25%0d%20%09B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%25%20
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%25%0d%20%09B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%25%20


232 

 

Complete lady beetle life cycle. (Online). สืบคน้เม่ือ 28 มิถุนายน 2560  
  จาก https://www.carolina.com/teacher-resources/Interactive/essentials-comparative-  

 metamorphosis/tr41036.tr 
Kerlinger, F.N. (1986). Foundation of Behavioral Research. 3rded.. New York: Holt, Rinehart  

  and Winston. 

Leaf-vector. (Online). สืบคน้เม่ือ 29 สิงหาคม 2558 จาก http://vi.gofreedownload.net/free-  

  vector/vector-misc/leaf-vector-86496/#.W7ORUxGkLIU 

Life cycle. (Online). สืบคน้เม่ือ 31 สิงหาคม 2558 จาก https://www.vectorstock.com/royalty-free-    

  vector/life-cycle-danaus-plexippus-vector-1855458 

Line symmetry. (Online). สืบคน้เม่ือ 25 สิงหาคม 2558 จาก http://aven.amritalearning.com/  

  ?sub=100&brch=300&sim=1564&cnt=3728 

Peterson, Kenneth D. (1978). Scientific inquiry training for high school students. Journal  

  of reseach in science teaching. 15(3), 153-159. 

Products of Photosynthesis. (Online). สืบคน้เม่ือ 23 กนัยายน 2558 จาก https://slideplayer.com 

  /slide/8154415/ 

Sax, G. & Newton,J.W. (1997). Principle of Educational and Psychological Measurement and  

  Evaluation. California: Wadsworth Publishing Company. 

Schoolphysics. (Online). Upthrust and archimedes principle. สืบคน้เม่ือ 28 สิงหาคม 2558  

  จาก http://schoolphysics.org/age11-14/matter/text/Archimedes_/index.html 

Shinkansen. (Online). สืบคน้เม่ือ 29 สิงหาคม 2558 จาก https://sspec1days.exblog.jp/10388015/ 

What is dewpoint and how does it affect your inspections?. (Online). สืบคน้เม่ือ 13 สิงหาคม 

  2558 จาก https://icaschool.com/2016/07/15/dewpoint-affect-inspections/ 

Wiki mamíferos. (Online). สืบคน้เม่ือ 29 สิงหาคม 2558 จาก http://pt-br.mamiferos.wikia.com/ 

  wiki/Mam%C3%ADferos?file=All.png 

 

 

 

 

https://www.carolina.com/teacher-resources/Interactive/essentials-comparative-metamorphosis/tr41036.tr
http://vi.gofreedownload.net/free-%20%20vector/vector-misc/leaf-vector-86496/#.W7ORUxGkLIU
http://vi.gofreedownload.net/free-%20%20vector/vector-misc/leaf-vector-86496/#.W7ORUxGkLIU
https://www.vectorstock.com/royalty-free-%20%20%20%20vector/life-cycle-danaus-plexippus-vector-1855458
https://www.vectorstock.com/royalty-free-%20%20%20%20vector/life-cycle-danaus-plexippus-vector-1855458
https://slideplayer.com/
https://slideplayer.com/
http://schoolphysics.org/age11-14/matter/text/Archimedes_/index.html
https://sspec1days.exblog.jp/10388015/
https://icaschool.com/2016/07/15/dewpoint-affect-inspections/
file:///C:/Users/Beach/Desktop/ตำราเย็บมุม12-ตค-61/ปริ๊น15-ตค-61/Wiki%20mamíferos
http://pt-br.mamiferos.wikia.com/%20wiki/Mam%C3%ADferos?file=All.png
http://pt-br.mamiferos.wikia.com/%20wiki/Mam%C3%ADferos?file=All.png

	0 ปกทักษะวิทยาศาสตร์ใหม่ 24 10 61
	ปกในตำรา
	ส่วนหน้า-คำนำ
	ส่วนหน้า-สารบัญ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บรรณานุกรม-B

