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เรียนรูวิทยาศาสตร 

หนวยการเรียนรูท่ี  1 

   วิทยาศาสตรเปนการศึกษาเก่ียวกับส่ิงที่อยูรอบตัวเรา ซึ่งวิธีการและข้ันตอน 

ที่เราใชเพื่อหาความรูอยางเปนระบบเรียกวา กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

   กระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ วิธีการและข้ันตอนที่ใชดําเนินการ 

คนควาหาความรูทางวิทยาศาสตร แบงเปน 3 ประเภท คือ 

        1  วิธีการทางวิทยาศาสตร  

        2  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

        3  จิตวิทยาศาสตร 



เปนวิธีที่นักวิทยาศาสตรใชในการคนหาคําตอบของปญหา

หรือสิ่งที่สงสัย ใชสืบเสาะหาความรูหรือคนหาความจริง 

รวมทั้งแกไขปญหาในดานตาง   ๆ  ประกอบดวย 5 ขั้นตอน 

ระบุปญหา 

ตั้งสมมติฐาน 

รวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 

สรุปผล 
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2 
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5 
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เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

1. วิธีการทางวิทยาศาสตร 





ตั้งสมมติฐาน    
ถามดแดงชอบกินของหวาน ดังน้ัน ถาวาง 

ลูกอมไวมดแดงนาจะมากินลูกอม 

เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ตัวอยาง การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร 

ระบุปญหา   
มดแดงชอบกินของหวานหรือไม 

รวบรวมขอมูล 
วางแผนและทําการทดลองโดยนําลูกอม  

ยาเม็ดแกปวด และมะขามเปยก ไปวางไว 

บริเวณท่ีมดแดงเดินผานหรือใกลรังมดแดง  

แลวเฝาสังเกตพรอมบันทึกผลไว จากน้ัน 

หาขอมูลเพิ่มเติม 

1 2 3 



วิเคราะหขอมูล  

เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

สรุปผล 4 5 
พบวา เมื่อทดลองวางลูกอม ยาเม็ดแกปวด 

และมะขามเปยก ไวบริเวณท่ีมดเดินผานหรือ

ใกลรังมดแดง มดแดงจะออกมากินลูกอมและ

ขนลูกอมกลับเขารัง 

สรุปไดวา มดแดงชอบกินของหวาน 

ตัวอยาง การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร 



หมายถึง ความชํานาญและความสามารถในการคิดคนหรือการสืบเสาะเพื่อคนหาคําตอบและการแกไขปญหาตาง ๆ  ไดถูกตอง

และเหมาะสม ซ่ึงแบงเปน 2 ขั้น ดังนี้ 

เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน มี  8 ทักษะ 

ทักษะการสังเกต 1 

ทักษะการวดั 3 

ทักษะการจําแนกประเภท 2 

ทักษะการใชจาํนวน 4 

ทักษะการลงความเห็นจากขอมลู 7 

ทักษะการพยากรณ 8 

ทักษะการจัดกระทําและส่ือ 6 
ความหมายขอมลู 

ทักษะการหาความสัมพันธของ 5 
สเปซกับเวลา 



2  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูงหรือขั้นผสม มี  6 ทักษะ 

ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 

ทักษะการทดลอง ทักษะการสรางแบบจําลอง 
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เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

ทักษะการตีความหมายขอมลูและ 
ลงขอสรุป 



เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

1. ทักษะการหาความสัมพันธของสเปซกับเวลา 

ความสัมพันธระหวางวัตถุ 2 มิติ กับวัตถุ 3 มิติ 1.1 

1 การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ 

คือ ความสามารถในการระบุช่ือหรือวาดภาพของวัตถุ  

2 มิติ 3 มิติ 

วัตถุ รูป 2 มิติ รูป 3 มิติ 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก 

คือ ความสามารถในการหาความสัมพันธระหวางรูป 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมไปถึงการระบุรูปทรง ขนาด ตําแหนง ทิศทางการเคลือ่นที่

ของวัตถุที่เวลาตาง ๆ  

 สเปซของวัตถุ คือ ที่วางที่วัตถุน้ันครอบครองอยู และมีรูปรางลักษณะเชนเดียวกับวัตถุน้ัน โดยสเปซของวัตถุมีความสัมพันธ    

2 ลักษณะ ไดแก 

ตัวอยาง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีนักเรียนจะไดเรียนรูในชั้นเรียนนี้ 



1 การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ 

1. ทักษะการหาความสัมพันธของสเปซกับเวลา 

ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึงกับอีกวัตถุหน่ึง คือ ความสามารถในการบอกตําแหนงและทิศทางของวัตถุ

ตาง ๆ เมื่อเทียบกับวัตถุหน่ึง เชน การหยอนกอนหินลงแกวที่มีนํ้าอยูเต็มพบวา กอนหินจะเขาไปแทนที่นํ้า โดยสังเกตไดจาก

การลนของน้ําในแกว หรือสามารถบอกไดวาวัตถุอยูทางดานซายมือหรือขวามือของตนเอง 

 

1.2 

เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ตัวอยาง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีนักเรียนจะไดเรียนรูในชั้นเรียนนี้ 



เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

1. ทักษะการหาความสัมพันธของสเปซกับเวลา 

2 การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับเวลา 

คือ ความสามารถในการบอกความสัมพันธระหวางตําแหนงของ

วัตถุกับเวลาที่วัตถุน้ันเคลื่อนที่ไป เชน การเปลี่ยนตําแหนงของ  

นารีในขณะที่เดินทางไปโรงเรียน เมื่อเวลาเปลี่ยนไป 

ความสัมพันธระหวางการเปล่ียนตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา 2.1 

บาน 

โรงเรียน 

07.00 

07.20 

ตัวอยาง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีนักเรียนจะไดเรียนรูในชั้นเรียนนี้ 



คือ ความสามารถในการบอกความสัมพันธระหวางการเปล่ียนขนาดหรือ 

ปริมาณของสารกับเวลาที่เปล่ียนไป เชน การหลอมเหลวของน้ําแข็งกอน 

เมื่อต้ังทิ้งไว 

 

ความสัมพันธระหวางรูปรางของวัตถุที่เปล่ียนไปกับเวลา 2.2 

1. ทักษะการหาความสัมพันธของสเปซกับเวลา 

เริ่มตั้งนํ้าแข็งกอนทิ้งไว เมื่อเวลาผานไปนํ้าแข็งกอนหลอมเหลวกลายเปนนํ้า 

เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ตัวอยาง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีนักเรียนจะไดเรียนรูในชั้นเรียนนี้ 

2 การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับเวลา 



เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

2. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
คือ การนําขอมูลที่ไดมาจากการรวบรวมดวยวิธีการตาง ๆ มาจัดกระทําให 

อยูในรูปแบบที่มีความหมายหรือมีความสัมพันธกันมากข้ึน รวมทั้งนําขอมูล 

มาจัดกระทําในรูปแบบตาง  ๆ เชน แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ สมการ  

การเขียนบรรยาย เพื่อทําใหผูอื่นเขาใจความหมายไดงายข้ึน 

ธนดลและขนิษฐาชวยกันสํารวจพืชโดยใช

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ 

ตามขอกําหนดของครู 

 ธนดลและขนิษฐาชวยกันนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาจัดกระทําใหม 

ตัวอยาง ขอมูลที่จัดกระทําและสื่อความหมายใหม 

แผนภาพตนกุหลาบ 

สูง 30 เซนติเมตร 

ดอกตูม 

ดอกท่ีบานแลว 

ดอกสีแดง มีกลิ่นหอม 

ลําตนมีหนามแหลม 

ตัวอยาง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีนักเรียนจะไดเรียนรูในชั้นเรียนนี้ 



น่ีคือแบบจําลอง 

การระเบิดของภูเขาไฟ 

3. ทักษะการสรางแบบจําลอง 
น่ีคือแบบจําลอง 

อะไร? 

  

 ตัวอยาง แบบจําลอง 

เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

   คือ การสรางหรือใชส่ิงที่ทําข้ึน เพื่อเลียนแบบ 

หรืออธิบายส่ิงที่ศึกษาหรือที่สนใจ จากนั้นสามารถ 

นําเสนอความคิดรวบยอด ขอมูล หรือเหตุการณที่ 

เกิดข้ึนจากการศึกษาในรูปของแบบจําลองเพื่อให 

ผูอื่นเขาใจ เชน รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว แผนภาพ 

ชิ้นงาน ขอความ หุน ส่ิงของ 

ตัวอยาง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีนักเรียนจะไดเรียนรูในชั้นเรียนนี้ 



คือ ลักษณะนิสยัของบุคคลทีเ่กิดจากการศกึษาหาความรูทางวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

มีความซื่อสัตย มีความชางสงสัย อยากรูอยากเห็น 

เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

จิตวิทยาศาสตร ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ  เชน 

นพทําเงินหลน 20 บาทนะ ขอบคุณมากนะออย 

ที่เก็บมาคืนเรา 

3. จิตวิทยาศาสตร 

มะเขือเทศทานได 
หรือยังนะ 



มีความรับผิดชอบ มีความสนใจใฝเรียนรู 

เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

จิตวิทยาศาสตร ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ  เชน 

คุณครูครับ ผมมาสงการบานครับ 
นพสงงานครู 

ตรงเวลาเสมอ 

เลยนะ 

อูฐปรับตัวในแหลง 

ท่ีอยูอยางไรบาง 
เดี๋ยวเราลองคนหา 

ขอมูลกอนนะ 

จิตวิทยาศาสตร ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ  เชน 
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