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วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน  

1. ขั้นก าหนดปัญหา  (State Problem)   ปัญหาเกิดจากการสังเกตซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัน าไปสู่ขอ้เทจ็จริง 
และท าใหเ้กิดการระบุปัญหา   

Alexander Fleming เช้ือแบคทีเรียStaphylococcus  aureus 

Penicillium chrysogenum 

Penicillin 



วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน  

2. ขั้นตั้งสมมตฐิาน (Formulation of Hypothesis)    ตอ้งเป็นสมมติฐานท่ีเขา้ใจง่าย มกันิยมใชว้ลี "ถา้…
ดงันั้น" และ เป็นสมมติฐานท่ีแนะลู่ทางท่ีจะตรวจสอบได ้เช่น 
 
ถ้าอุณภูมิของน ้าสูงข้ึน ดงัน้ันจะท าใหน้ ้าระเหยเร็วข้ึน 



วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน  

3. ขั้นตรวจสอบสมมุตฐิาน(การทดลอง) 

การสังเกต  การทดลอง  

การออกแบบการทดลอง  
 ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ (Independent Variable or Manipulated Variable)  
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 ตวัแปรท่ีตอ้งควบคุม (Control Variable)   
การปฏิบัติการทดลอง  
การบนัทึกผลการทดลอง  



วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน  

4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data)  เป็นขั้นท่ีน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต การคน้ควา้ การทดลองหรือ
การรวบรวมหรือขอ้เท็จจริงมาท าการวิเคราะห์ผลแลว้น าไปเปรียบเทียบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานขอ้ใด  



วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน  

5. ขั้นสรุปผล (Conclusion of Result) เป็นขั้นตอนท่ีน าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนของการรวบรวมขอ้มูลแลว้
มาสรุป พิจารณาวา่ ผลสรุปนั้นเหมือนกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวห้รือไม่ ถา้เหมือนกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สมมติฐาน
จะกลายเป็นทฤษฎี และทฤษฎีนั้นกส็ามารถน าไปอธิบายขอ้เทจ็จริงหรือเหตุการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

ความช านาญ 

ทกัษะ กระบวนการ 

ล าดบัการกระท าซ่ึง
ด าเนินต่อเน่ืองกนั
ไป จนส าเร็จลงใน
ระดบัหน่ึง 

ความช านาญและความสามารถ
ในการใช้การคิดและกระบวนการ
คิดเ พ่ือค้นหาความ รู้รวมทั้ งการ
แกปั้ญหา 



topic 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

1. ทกัษะการสังเกต (Observation) เป็นการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 เพ่ือหารายละเอียดของส่ิงนั้นๆ 
 

ซ่ึงไดข้อ้มูลจากการสังเกต 
 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 ขอ้มูลเชิงปริมาณ  
 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง  



แบบฝึกทักษะการสังเกต 

จงบอกวา่การสังเกตต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพหรือขอ้มูลเชิงปริมาณ และใชป้ระสาทสัมผสัใด 

   ประเภทขอ้มูล    ประสาทสัมผสัท่ีใช ้
ไมแ้ท่งน้ีมีฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียม   .......................    ............................... 
ดินสอยาวประมาณ 12 เซนติเมตร   .......................    ............................... 
ส้มมีรสหวาน     .......................    ............................... 
กระดาษแผน่น้ีผวิหยาบ    .......................    ............................... 
เทียนแท่งน้ีมีกล่ินหอม    .......................   ............................... 
ดินน ้ามนักอ้นน้ีหนกัประมาณ 30 กรัม   .......................    ............................... 
เยน็วนัน้ีเมฆลอยต ่า    .......................    ............................... 
ลูกโป่งพองตวัข้ึนเม่ือด ารงเป่าลมเขา้ไป  .......................    ............................... 
มะพร้าวตน้น้ีใหน้ ้ามีรสหวาน  .......................    ............................... 
ววัฝงูน้ีมีประมาณ 50 ตวั    .......................    ............................... 

คุณภาพ 

คุณภาพ 
คุณภาพ 

คุณภาพ 

คุณภาพ 

คุณภาพ 
ปริมาณ 

เปล่ียนแปลง 

ปริมาณ 

ปริมาณ 

ตา 
ตา 
ล้ิน 
ผวิกาย 
จมูก 
มือ 
ตา 
ตา 

ตา 
ล้ิน 



ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

2. ทกัษะการวัด (Measurement) คือ ความสามารถในการใช้
เคร่ืองมือวดัหาปริมาณของส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยมีหน่วย
ก ากบัและรวมไปถึงการใชเ้คร่ืองมืออยา่งถูกตอ้ง 
 



แบบฝึกหัดการวดั 

จงเติมค าตอบลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 

เส้นตรง AB ยาว.............เซนติเมตร 
เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัคือ.................................... 

เส้นคด CD ยาว..................เซนติเมตร 
เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัคือ.................................... 

รูปส่ีเหล่ียม ABCD  มีความกวา้ง..............เซนติเมตร  
    ความยาว..............เซนติเมตร 

เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัคือ.................................... 

ไมบ้รรทดั 

ไมบ้รรทดั 

ไมบ้รรทดั 

ยาว 

กวา้ง 



แบบฝึกหัดการวดั 
ใหบ้อกช่ือเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัปริมาณของส่ิงต่อไปน้ี 
อุณหภูมิของน ้าในแกว้.................................................................................................. 
ปริมาตรของน ้าในแกว้................................................................................................. 
มวลของน ้าในแกว้....................................................................................................... 
น ้าหนกัของผลส้ม 6 ผล.............................................................................................  
ความสูงของตน้ถัว่ ........................................................................................................  
ความยาวของหอ้ง........................................................................................................ 
ความลึกของหลุมท่ีขดุ.................................................................................................. 
ปริมาตรของเกลือในขวด.............................................................................................. 
น ้าหนกัของกระเป๋าเส้ือผา้............................................................................................. 
อุณหภูมิร่างกายของเดก็หญิงแดง................................................................................. 
 

เทอร์โมมิเตอร์ 

ไมบ้รรทดั 
ตลบัเมตร 

ไมเ้มตร 
กระบอกตวง 
ตาชัง่ 
ปรอทวดัไข ้

เคร่ืองชัง่ 
เคร่ืองชัง่ 

กระบอกตวง 



ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

3. ทกัษะการค านวณ หรือ การใช้ตัวเลข  (Using numbers) คือ ความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร ตวัเลขท่ี
แสดงค่าปริมาณของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 



แบบฝึกหัดการค านวณและใช้ตัวเลข 

 รถจกัรยานหน่ึงคนั แล่นไดร้ะยะทาง 150 กิโลเมตร ในเวลา 3 ชัว่โมง จงหาวา่รถจกัรยานคนัน้ีแล่นดว้ย
ความเร็วชัว่โมงละก่ีกิโลเมตร 

ตอบ   
  
 ในการทดลองหาค่าความเร่ง เน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงของโลก ไดท้  าการทดลอง 8 คร้ังไดค้่าจากการทดลอง
ดงัน้ี 9.6 , 9.5, 9.9, 9.7 , 9.7 , 9.9, 10.3 และ 9.0 เมตรต่อวนิาทีก าลงัสอง จงหาค่าเฉล่ียของความเร็วเน่ืองจาก
แรงโนม้ถ่วงของโลก 

ตอบ   

150

3
 = 50 km/hr 

9.6 +  9.5 +  9.9 +  9.7 +  9.7 +  9.9 +  10.3 +  9.0

8
 = 9.7 m/s2 
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4. ทกัษะการจ าแนกประเภท (Classification) คือ ความสามารถในการจดัจ าแนกหรือเรียงล าดบัวตัถุหรือส่ิงท่ี
อยูใ่นปรากฏต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่โดยมีเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณา 3 ประการ คือ ความเหมือน ความ
แตกต่าง และความสัมพนัธ์ 



แบบฝึกหัดการจัดจ าแนก 

สัตวมี์ 2 พวก 

มีกระดูกสันหลงั ไม่มีกระดูกสันหลงั 

1 ปลา 

2 คร่ึงบกคร่ึงน ้า 

3 เล้ือยคลาน 

4 สัตวปี์ก 

5 เล้ียงลูกดว้ยนม 

5 

4 

4 

4 5 2 

5 5 

4 3 5 3 

4 

4 

5 4 
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5. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา (Space/Space relationship and Space/time relationship) 
คือ ความสามารถในระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่อไปน้ี ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 มิติกบั 3 มิติ ส่ิงท่ีอยูห่นา้กระจกเงากบั
ภาพในกระจกเป็นซา้ยขวาของกนัและกนัอยา่งไร ต าแหน่งท่ีอยูข่องวตัถุหน่ึงกบัอีกวตัถุหน่ึง การเปล่ียนแปลงต าแหน่งท่ีอยู่
ของวตัถุกบัเวลาหรือมิติของวตัถุท่ีเปล่ียนแปลงไปกบัเวลา  
มิติของวตัถุ 
สเปส 1 มิติ มีความยาวและความกวา้ง อยา่งเดียว เช่น เส้นตรง ลวด ทองแดง 
สเปส 2 มิติ มีความกวา้ง ความยาว ความหนานอ้ยมาก (มีรูปร่าง) เช่น แผน่กระดาษ 
สเปส 3 มิติ มีความกวา้ง ความยาว ความหนา 
 



แบบฝึกหัดความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา 

  1 มิติ  2 มิติ 3 มิติ 
1. ภาพคนในแผน่ฟิลม์ 
2. ตวัหนงัสือท าจากแผน่โฟม 
3. อนุสาวรียพ์ระบรมรูปทรงมา้ 
4. ส่วนของเส้นตรง 
5. ดินสอ 
6. ผา้ส าหรับตดัผา้ 
7. กระจกเงา 
8. กล่องกระดาษ 
9. ปริซึม 
10. วงกลม 

      



แบบฝึกหัดความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา 

บา้นฉนัอยูใ่นคลองท่ีแยกจากแม่น ้าเจา้พระยาเขา้ไป 1 กิโลเมตร บา้นเพ่ือนของฉนัอยูริ่มแม่น ้าเจา้พระยาห่างจาก
ปากคลองฉนัไป 4/3 กิโลเมตร วนัหน่ึงขณะน ้าน่ิงในคลอง ฉนัพายเรือจากบา้นไปหาเพ่ือนใชเ้วลาทั้งหมดคร่ึง
ชัว่โมง โดยสังเกตเห็นวา่ช่วงเวลาท่ีพายเรือจากบา้นถึงปากคลองกบัปากคลองถึงบา้นเพ่ือนใชเ้วลาเท่ากนัพอดี 
1 ฉนัพายเรือกลบัจากบา้นเพ่ือนถึงบา้นฉนัจะใชเ้วลาก่ีนาที  
2 ถา้ฉนัพายเรือทวนน ้าจะไดช้ัว่โมงละก่ีกิโลเมตร 

ระยะทางจากบา้นฉนัไปบา้นเพื่อน 1 + 1.3 = 2.3 กิโลเมตร 
แสดงวา่ฉนัเดินทางจากบา้นฉนัไปบา้นเพ่ือนดว้ยระยะทาง 2.3 
กิโลเมตร ภายในเวลา 30 นาที 
แสดงวา่พายเรือคิดเป็น 4.6 กิโลเมตร ต่อชัว่โมง   

คลอง 

บ้านฉนั 

1 km 

4/3 km 
แม่น ้าเจา้พระยา 

บ้านเพ่ือน 

30 นาที 

4.6 กิโลเมตร  
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5. ทกัษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล (Organization data and communication) คือ ความสามารถ
ในการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต การวดั การทดลองและจากแหล่งอ่ืนๆ มาจดัใหม่ โดยวธีิการต่างๆ โดยการ
น าเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ 



แบบฝึกหัดการส่ือความหมาย 

ใหน้กัเรียนส่ือความหมายของขอ้มูลในรูปแผนภูมิแท่ง จากค าถามต่อไปน้ี 
ตาชมมีสวนขนาดหน่ึง ซ่ึงปลูกตน้ไมไ้วห้ลายชนิด เช่น ทุเรียน 150 ตน้ มงัคุด 200 ตน้ ส้ม 100 ตน้ มะละกอ 
100 ตน้ ชมพู ่350 ตน้ 
 
 

0

50

100
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200
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400

ทเุรียน มงัคดุ ส้ม มะละกอ ชมพู ่

ต้นไม้ 

ต้น 



แบบฝึกหัดการส่ือความหมาย 

ใหน้กัเรียนส่ือความหมายของขอ้มูลในรูปวฏัจกัร จากค าถามต่อไปน้ี 
คนและสัตวใ์ชก๊้าชออกซิเจนในกายหายใจ แลว้คายก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นการสังเคราะห์แสง แลว้ไดก๊้าซ
ออกซิเจนออกมา 

คาร์บอนไดออกไซด ์

สังเคราะห์แสง ออกซิเจน 

คนและสัตว ์
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7. ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) คือ ความสามารถในการน าเสนออธิบายขอ้มูลท่ีมีอยูซ่ึ่งไดม้า
จากการสังเกต การวดั การทดลอง โดยเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม เพ่ือสรุปความเห็น
เก่ียวกบัขอ้มูลนั้นๆ 



ขอ้ความขา้งล่างน้ี ขอ้ใดเป็นการสังเกต และขอ้ใดเป็นการลงความคิดเห็นใหขี้ดเคร่ืองหมาย / ลงใน    ( ) ท่ีคิด
วา่ถูกตอ้งพร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้นๆ ประกอบค าตอบดว้ย 

1. น ้ามนัลอยน ้าเพราะมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่น ้า 
 ( ) เป็นการสังเกต 
 ( ) เป็นการลงความคิดเห็น 
 เพราะ.......................................................................................................... 

2. ผูช้ายท่ีสวมหมวกสีขาว ใสแวน่ตาด า เป็นคนตาบอด 
( ) เป็นการสังเกต 

 ( ) เป็นการลงความคิดเห็น 
 เพราะ.......................................................................................................... 

3. มะพร้าวตน้น้ีสูงประมาณ 1 เมตร 
 ( ) เป็นการสังเกต 
 ( ) เป็นการลงความคิดเห็น 
 เพราะ.......................................................................................................... 

ไดจ้ากการสงัเกตการทดลองแลว้น ามาอธิบายโดยใชค้วามรู้เดิม 

ไดจ้ากการสงัเกตและใชป้ระสบการณ์เดิมในการลงความเห็น 

มีการสงัเกตเชิงปริมาณ แต่ไม่ไดล้งความเห็นวา่สูงเท่ากบัอะไรหรือสูงมากสูงนอ้ย 



ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

8. ทักษะการพยากรณ์ (Prediction) คือ ความสามารถท านายหรือคาดคะเนส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนล่วงหนา้ โดยอาศยั
การสังเกตปรากฏการณ์ซ ้ าๆ และน าความรู้ท่ีเป็นหลกัการ กฎหรือทฤษฎีในเร่ืองนั้นๆ มาช่วยในการท านาย  
การท านายท าไดโ้ดย 

 การพยากรณ์ในขอบเขตของขอ้มูล (Interpolating)  
 การคาดคะเนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึนจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตในอดีต  

 
 

 การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของขอ้มูล (Extrapolating) 
 การคาดคะเนว่าการเพาะเมล็ดพืชชนิดใดชนิดหน่ึง มีอัตราการงอกไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จาก
ประสบการณ์การเพาะเมลด็พืชชนิดอ่ืนในอดีต 

 



แบบฝึกหัดการพยากรณ์ 

  ปีท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา (ลา้นบาท) 5 6 10 12 15 14 18 20 
ยอดขายสินคา้ (ลา้นบาท) 40 45 65 75 90 85 105 115 

แผนกวจิยัตลาดของบริษทัเฮงเฮง จ ากดั  ตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งยอดขายสินคา้กบัค่าใชจ่้ายในการ
โฆษณาของบริษทั  จึงเกบ็รวบรวมขอ้มูลในช่วง  8  ปีท่ีผา่นมาพบวา่เป็นดงัน้ี 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ใหน้กัศึกษาเขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายในการโฆษณา (ลา้นบาท) กบัยอดขาย
สินคา้ (ลา้นบาท)  โดยใหค้่าใชจ่้ายในการโฆษณา แทนแกนนอน  และยอดขายสินคา้ แทนแกนตั้ง แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี 



แบบฝึกหัดการพยากรณ์ 

1)  เม่ือมีค่าใชจ่้ายในการโฆษณา 25 ลา้นบาท จะมียอดขายสินคา้ก่ีลา้นบาท 
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ยอดขาย (ล้านบาท) 

ยอดขาย (ล้านบาท) 

2) ถา้ตอ้งการมียอดขายสินคา้ 130 ลา้นบาทจะมีค่าใชจ่้ายในการโฆษณาก่ีลา้นบาท 
ยอดขายเปล่ียนแปลง 5 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 1 ลา้นบาท  
ถา้ตอ้งการยอดขายเปล่ียนแปลง 15 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 3 ลา้นบาท 

  ปีท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา (ลา้นบาท) 5 6 10 12 15 14 18 20 25 
ยอดขายสินคา้ (ลา้นบาท) 40 45 65 75 90 85 105 115 ? 

ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 1 ลา้นบาท จะท าใหย้อดขายเพ่ิมข้ึน 5 ลา้นบาท 
ถา้ใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 5 ลา้นบาท ยอดขายตอ้งเพ่ิมข้ึน 25 ลา้นบาท 

5 
25 

115 + 25 = 140 

20 ? 25 

115 130 140 
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 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 ทกัษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

 ทกัษะกระบวนการขั้นพ้ืนฐาน 
 ทกัษะกระบวนการขั้นสูง 

 เจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
 
 
 



ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

1. ทกัษะการตั้งสมมตฐิาน หมายถึง ความสามารถในการใหค้  าอธิบายซ่ึงเป็นค าตอบล่วงหนา้ ก่อนท่ีจะ
ด าเนินการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง  
สมมติฐานจะกล่าวในลกัษณะท่ีบอกความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตวัแปรตน้ กบัตวัแปรตาม มกัข้ึนตน้ดว้ย “ถา้” ต่อ 
ดว้ยค าวา่ “ดงันั้น” 
ถา้…………………………ดงันั้น…………………. 



แบบฝึกหัดการตั้งสมมติฐาน 

จากภาพ ก ข ค และ ง เป็นภาชนะท่ีภายในบรรจุของเหลว เม่ือหยอ่นวตัถุต่าง ๆ ตามภาพลงในภาชนะทั้ง  4 
พร้อมปรากฏวา่กอ้นวตัถุท่ีอยูภ่ายในเคล่ือนท่ีลงกน้ดว้ยความเร็ว แตกต่างกนัดงัภาพ 
ปัญหา : ความเร็วของวตัถุท่ีตกลงไปในของเหลวข้ึนอยูก่บัอะไรบา้ง 
1. บอกลกัษณะของวตัถุซ่ึงอาจจะมีผลต่อความเร็วของวตัถุนั้นเม่ือตกลงไปในของเหลว 
2. บอกชนิดและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจจะมีผลต่อความเร็วของวตัถุนั้นเม่ือตกลงไปในของเหลว 
3. ใหผู้เ้รียนตั้งสมมติฐานหลงัจากสามารถบอกชนิดของตวัแปรจากปัญหาขา้งตน้ 2 สมมติฐาน 
 



ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

2. ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง ความสามารถในการก าหนดความหมายและขอบเขตของค า 
หรือตวัแปรต่างๆ ใหเ้ขา้ใจตรงกนัและสามารถสังเกต และวดัได ้
 



แบบฝึกหัดการให้นิยามปฏิบัติการของตัวแปร 

1. จงพิจารณานิยามของส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ีวา่นิยามขอ้ใดเหมาะสมท่ีจะเป็นนิยามปฏิบติัการ 
1.1 ก๊าซออกซิเจนเป็นก๊าซไม่มีกล่ิน แต่ละโมเลกลุประกอบดว้ยธาตุออกซิเจน 2 อะตอม 
1.2 ตวัน าไฟฟ้า คือ วตัถุหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีเม่ือน าเคร่ืองตรวจสอบการน าไฟฟ้ามาแตะแลว้ไฟติด 
1.3 เป็ด เป็นสัตวปี์กชนิดหน่ึงมี 2 ขา ไม่สามารถบินได ้  
1.4 แคลลอร่ี คือ หน่วยวดัปริมาณความร้อน 
1.5 ความหนาแน่น คือ ผลท่ีไดจ้ากการหาค่ามวลวตัถุซ่ึงมีหน่วยเป็นกรัมต่อปริมาตร 1 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
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3. ทกัษะก าหนดและควบคุมตวัแปร หมายถึง ความสามารถท่ีช้ีบ่งไดว้า่ ตวัแปรตวัใดเป็นตวัแปรตน้ ตวัแปรใด
เป็นตวัแปรตาม ตวัแปรใดเป็นตวัแปรควบคุมในการหาความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งตวัแปรสมมติฐานหน่ึง 
หรือในปรากฏการณ์หน่ึง 
3.1 ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ (Independent variable) หมายถึงส่ิงท่ีเป็นตน้เหตุของการเปล่ียนแปลงไม่อยูใ่น
ความควบคุมของส่ิงใด ตอ้งจดัใหแ้ตกต่างกนัตามความตอ้งการ 
3.2 ตวัแปรตาม (Dependent variable) หมายถึง ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปตามการจดัเปล่ียนตวัแปรตน้ เป็นส่ิงท่ีตอ้ง
เฝ้าศึกษาติดตามในขณะท าการทดลอง 
3.3 ตวัแปรท่ีตอ้งควบคุม (Controlled variable) หมายถึง ส่ิงอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตวัแปรตน้ท่ีเป็นสาเหตุท า 
ใหผ้ลการทดลองคลาดเคล่ือนไดถ้า้หากไม่มีการควบคุมใหเ้หมือนกนั 
 



แบบฝึกหัดการก าหนดและการควบคุมตวัแปร 

เม่ือน ้ามีอุณหภูมิสูงข้ึน ไข่ท่ีตม้จะสุกเร็วข้ึน 
ตวัแปรตน้ คือ ............................................................................................................................. ............ 
ตวัแปรตาม คือ ............................................................................................................................. .......... 
ตวัแปรท่ีตอ้งควบคุม ............................................................................................................................. . 
 
ความสูงของตน้ถัว่ข้ึนอยูก่บัปริมาณของน ้าท่ีตน้ถัว่ ไดรั้บ 
ตวัแปรตน้ คือ ............................................................................................................................. ............ 
ตวัแปรตาม คือ ............................................................................................................................. .......... 
ตวัแปรท่ีตอ้งควบคุม ............................................................................................................................. . 

อุณหภูมิของน ้า 

เวลาในการตม้ ปริมาณน ้า 

ปริมาณของน ้าท่ีตน้ถัว่ไดรั้บ 
ความสูงของตน้ถัว่ 

ปุ๋ย แสงแดด ความช้ืน 

ไข่สุก 
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4. ทกัษะการทดลอง หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการตรวจสอบสมมติฐานดว้ยการทดลอง โดยการ
ทดลองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
 การออกแบบการทดลอง  
 การปฏิบตัิการทดลอง 

 การบนัทึกผลการทดลอง  



แบบฝึกหัดการทดลอง 

จงออกแบบการทดลองจากปัญหาต่อไปน้ี 

1. น ้าจะระเหยเร็วข้ึนหรือไม่ ถา้พื้นผวิหนา้ของน ้าถูกอากาศมากข้ึน 

ปัญหา ................................................................................................................................................... 

สมมติฐาน................................................................................................................................................................ 

ตวัแปรตน้ คือ ......................................................................................................................................... 

ตวัแปรตาม คือ ....................................................................................................................................... 

ตวัแปรท่ีตอ้งควบคุม .............................................................................................................................. 

อุปกรณ์  

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

 

น ้าระเหยเร็ว 

น ้าระเหยเร็ว เม่ือพ้ืนผวิของน ้ าถูกอากศมากข้ึน 

ขนาดของพ้ืนผวิหนา้ท่ีถูกอากาศ 

การระเหยของสาร 

อุณหภูมิของน ้ าและส่ิงแวดลอ้ม 

1. ภาชนะใส่น ้ า ขวด แกว้ ถงัน ้ า 
2. น ้า 
3. นาฬิกาจบัเวลา 
4. กระบอกตวง 
5. ไมบรรทดัวดัเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 



แบบฝึกหัดการทดลอง 

วธีิการทดลอง 

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

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

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

บนัทึกผลการทดลอง 

1. ตวงน ้าใส่ในภาชนะท่ีเตรียมไว ้บนัทึกปริมาตรน ้าในแต่ละภาชนะ 
2. วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของภาชนะทั้งหมด และค านวณพื้นท่ีผวิสมัผสั บนัทึก 
3. จบัเวลา 
4. เม่ือครบ 1 วนั วดัปริมาตรน ้าท่ีเหลือ 

ภาชนะ ปริมาตรก่อนทดลอง ปริมาตรหลงั 1 วนัผา่นไป พื้นท่ีผวิสมัผสั 

ขวดน ้า 

แกว้น ้า 

ถงัน ้า 
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5. ทกัษะการตคีวามหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป หมายถึง ความสามารถในการบอกความหมายของขอ้มูลท่ี
ไดจ้ดักระท า และอยูใ่นรูปแบบท่ีใชใ้นการส่ือความหมาย ซ่ึงอาจจะอยูใ่นตาราง กราฟ แผนภูมิหรือรูปภาพ 
รวมทั้งบอก ความหมายของขอ้มูลเชิงสถิติ ลงขอ้สรุปโดยการน าเอาความหมายของขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมด สรุป
เห็นความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาภายในขอบเขตการทดลองนั้นๆ 



แบบฝึกหัดการตคีวามหมายข้อมูลและลงสรุปข้อมูล 

ท่ีสโมสรกุ๊กไก่  มีแม่ไก่  7  ตวั  ช่ือ  กุ๊ก  ก๊ิก  ก๊าบ  ก๊อบ  แก๊บ  กู๊ด  
และโก๊ส  ก าลงัคุยกนัอยา่งออกรสชาติ  ใหน้กัศึกษาทายวา่ไก่ตวัไหนช่ือ
อะไรบา้งจากขอ้มูลต่อไปน้ี 
 - กุ๊กกบัก๊ิกชอบฟัง MP3  อยูเ่ป็นประจ า 
 -  ก๊ิก  ก๊าบ  และก๊อบ จะสวมแวน่ตาเพราะสายตาสั้น 
 -  แก๊บจะนัง่อยูร่ะหวา่งก๊ิกกบักู๊ด 
 -  ส่วนก๊อบจะไม่เคยถอดสร้อยคอท่ีโก๊สใหเ้ป็นของขวญัเลย 
 

แก๊บ 

กุ๊ก  โก๊ส 

ก๊อบ 

ก๊าบ 

ก๊ิก 

กู๊ด 
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 ทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์   

 ทกัษะกระบวนการขั้นพ้ืนฐาน 
 ทกัษะกระบวนการขั้นสูง 

 เจตคตทิางวทิยาศาสตร์ 

 
 
 



เจตคตทิางวทิยาศาสตร์  

เจตคติทางวทิยาศาสตร์ คือ บุคคลทีมีลกัษณะท่ีแสดงวา่มีวธีิคิดหรือพฤติกรรมท่ีแสดงต่อหลกัวิชาการและ
กิจกรรมทางวทิยาศาสตร์โดยใชค้วามรู้หรือหลกัการทางวทิยาศาสตร์มาประกอบการพิจารณา  
องคป์ระกอบของเจตคติ  
1.ความคิด 
2.ความรู้สึก 
3.พฤติกรรม 
 

บุคคลท่ีมีเจตคติทางวทิยาศาสตร์  
1.มีเหตุผล  
2.ความอยากรู้อยากเห็น  
3.ใจกวา้ง 
4.ซ่ือสัตย ์
5.ความเพียรพยายาม  
6.ความมีระเบียบรอบคอบ  



สรุป 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์  5 ขั้น 
 1. ขั้นก าหนดปัญหา (State Problem)  
 2. ขั้นตั้งสมมติฐาน (Formulation of Hypothesis)  
 3. ขั้นเกบ็รวบรวมขอ้มูล (หรือการทดลอง) (Data Collection)  
 4. ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล (Analysis of Data) และ 
 5. ขั้นสรุปผล (Conclusion of Result) 
 

 
 



สรุป 
 ทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์   

 ทกัษะกระบวนการขั้นพ้ืนฐาน 
 1. การสังเกต  
 2. การวดั  
 3. การใชต้วัเลข  
 4. การจ าแนกประเภท  
 5. การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา  
 6. การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล  
 7. การลงความคิดเห็นจากขอ้มูล 
 8. การพยากรณ์  

 
 
 



สรุป 
 ทกัษะกระบวนการขั้นสูง 
 1. การตั้งสมมติฐาน  
 2. การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  
 3. การก าหนดและควบคุมตวัแปร  
 4. การออกแบบและด าเนินการทดลอง  
 5. การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป 

 
 
 



งาน 

คิดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 1 การทดลอง และระบุหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. ตั้งสมมติฐานของการทดลอง  
 2. การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (ถา้มี) 
 3. การก าหนดและควบคุมตวัแปรของการทดลอง  
 4. การออกแบบและด าเนินการทดลอง  
 5. การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป (ถา้มี) 
และออกมาน าเสนอหนา้หอ้งในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการทดลองของตนเอง 

 



หาหัวข้อโครงการที่สนใจศึกษา 

1. ชื่อโครงการ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ใช้แก้ไขปัญหาเรื่องอะไร) 

4. มีแนวทางการศึกษาอย่างไร 


