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         จุดมุงหมายสําคัญสําหรับการสอนวิทยาศาสตร 
คือการสอนใหผูเรียนสามารถใชกระบวนการคิด 
(thinking skill) ดวยตนเองได และชวยใหผูเรียนเกิด
ทักษะท่ี สํา คัญ  โดยเนนให ผู เ รียนสามารถ ต้ัง 
สมมติฐาน (hypothesizing) ได และสามารถจัดการ
ขอมูลตางๆ ดวยทักษะการคิดอยางมีเหตุผล ทักษะท่ี
สําคัญนี้สามารถอธิบายไดดวยคําศัพทท่ีเกี่ยวของ
ตางๆ เชน วิธีทางวิทยาศาสตร (scientific method) 
ความคิดท่ีเปนวิทยาศาสตร (scientific thinking) และ
การคิดเชิงวิจารณ (critical thinking) คําศัพทท่ีนิยมใช
กั น ท่ั ว ไ ป แทน ทั กษ ะ ดั ง ก ล า ว นี้ คื อ  ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (science process skill) 
ซ่ึงหมายถึงความสามารถและความชํานาญในการใช
ความคิดและกระบวนการคิดเพื่อคนควาหาความรู
และแกปญหาตางๆ การคิดลักษณะนี้เปนทักษะทาง
ปญญา (intellectual skill) ซ่ึงเปนการทํางานของ
สมอง  และไม ใช ทั กษะ ท่ี เกิ ด ข้ึนจากการทํ า
ปฏิบัติการตางๆ (psychomotor หรือ hands-on skill) 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

 สมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร (The American Association for the 
Advancement of Science : AAAS, 1970) จําแนก
ทักษะกระบวนการตามลักษณะความยากงายของ
ทักษะตางๆ  ออกเปน  2 ประเภทไดแก  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน (basic or 
simpler science process skill) และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ข้ันผสมผสาน 
(integrated or more complex science process skill) 
ซ่ึงรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 
 

1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพ้ืนฐาน  

       ประกอบดวย 8 ทักษะไดแก การสังเกต 
(observing) การวัด (measuring) การจําแนกประเภท 
(classifying) การหาความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา (using space/space and 
space/time relationships) การใชตัวเลข (using 

บทความวิชาการ 
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2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นผสมผสาน  

       ประกอบดวย 5 ทักษะไดแก การตั้ง 
สมมติฐาน (formulating hypothesis) การกําหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ (operational defining of the 
variable การกําหนดและควบคุมตัวแปร (identifying 
and controlling variable) การทดลอง 
(experimenting) และการตีความหมายขอมูลและ   
ลงขอสรุป (interpreting data and conclusion) 

 
 

ตารางท่ี 1. ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตาง ๆ และตัวบงช้ีการเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร (competency indicator) 

 

ทักษะ ความหมาย ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว 

I. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 
1. การสังเกต         การสังเกต หมายถึง การใชอวัยวะรับสัมผัส

ตาง ๆ อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน 
ไดแก  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  และกายสัมผัส  โดยการ
มองเห็น ไดยิน ดมกล่ิน รับรส และสัมผัสวัตถุหรือ
เหตุการณตางๆ เพ่ือเก็บขอมูลรายละเอียดของสิ่ง
น้ั นๆ  โ ดย ไม ใ ส เ อ า ค ว าม รู สึ ก นึ ก คิ ดห รื อ
ประสบการณเดิมของผูสังเกตลงไป 
        

-    ช้ีบงและบรรยายลักษณะเชิงคุณภาพโดยใชประสาท 
สัมผัสอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน 

-    บรรยายสมบัติเชิงปริมาณของวัตถุโดยการกะ
ประมาณได 

-    

ขอมูลที่ไดจากการสังเกตจําแนกลักษณะของ
ขอมูลที่ เ ก็บรวบรวมไดเปน  3 ประเภท  ไดแก 
ขอมูลลักษณะเชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณ (โดย
กะประมาณ) และขอมูลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
ลักษณะตางๆ ของสิ่งที่ศึกษา 

บรรยายการเปล่ียนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 

2. การวัด         -    เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด การวัด หมายถึง การเลือกและใชเครื่องมือวัด
เพ่ือหาปริมาณของสิ่งตางๆ ออกมาเปนตัวเลขท่ี
แนนอนไดอยางเหมาะสมและถูกตอง โดยมีหนวย
กํากับเสมอ 

-    บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได 
-    บอกวิธีวัดและวิธีใชเครื่องมือวัดไดอยางถูกตอง 
-    วัดปริมาณตางๆ เชน ความกวาง ความยาว ความ

สูง อุณหภูมิ ปริมาตร นํ้าหนัก ไดอยางถูกตอง 
-    ระบุหนวยของตัวเลขจากการวัดได 
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ตารางท่ี 1.  (ตอ) 
 

ทักษะ ความหมาย ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว 
-    เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตางๆ จากเกณฑที่ผูอื่น

กําหนดใหได 
3. การจําแนก           การจําแนกประเภท หมายถึง การแบงพวกหรือ

เรียงลําดับวัตถุหรือเหตุการณออกเปนประเภทตางๆ 
โดยใชขอมูลพ้ืนฐานจากสมบัติของสิ่งที่ศึกษาน้ัน
เปนเกณฑ ซึ่งอาจเปนความเหมือน ความแตกตาง 
หรือความสัมพันธระหวางสิ่งที่กําลังศึกษา 

    ประเภท 
-    เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑของ

ตนเองได 
-    บอกเกณฑที่ผูอื่นใชเรียงลําดับหรือแบงพวกได 

4. การหาความ  
    สัมพันธ 
    ระหวางสเปส   
    กับสเปสและ 
    สเปสกับเวลา 
  

        สเปสของวัตถุ  หมายถึง  ที่ว างที่ วัตถุ น้ัน
ครอบครองอยู ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับวัตถุน้ัน 
โดยทั่วไปสเปสของวัตถุมีลักษณะเปนสามมิติ 
ไดแก ความกวาง ความยาว และความสูง 

-    ช้ีบงรูป 2 มิติและวัตถุ 3 มิติที่กําหนดใหได 
-    วาดรูป 2 มิติจากวัตถุหรือรูป 3 มิติที่กําหนดใหได 
-    บอกชื่อของรูปและรูปทรงเรขาคณิตได 
-    บอกความสัมพันธระหวาง 2 มิติกับ 3 มิติได ไดแก 

         ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุ ไดแก       (1)  ระบุรูปทรง 3 มิติที่เห็นจากการหมุนรูป 2 มิติ 
      (2)  เมื่อเห็นเงารูป 2 มิติ ของวัตถุแลว สามารถบอก ความสัมพันธระหวางรูป 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ 

และความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุ             รูปทรง 3 มิติของวัตถุตนกําเนิดของเงาได 
หน่ึงกับวัตถุอีกชนิดหน่ึง  สวนความสัมพันธ
ระหวางสเปสกับเวลา ไดแก การแสดงทิศทางหรือ
ตําแหนงของวัตถุในเวลาตาง ๆ กัน 

      (3)  เมื่อเห็นวัตถุรูปทรง 3 มิติ สามารถบอกเงา 2 
              มิติ ที่จะเกิดขึ้นได 
      (4)  บอกรปูของรอยตัด 2 มิติที่เกิดขึ้นจากตัดวัตถุ 
             รูปทรง 3 มิติออกเปน 2 สวนได 
-    บอกตําแหนงหรือทิศทางของวัตถุใดๆ ได 
-    บอกทิศทางที่สัมพันธระหวางวัตถุหน่ึงกับวัตถุอื่นได 
-    บอกความสัมพันธของสิ่งที่อยูหนากระจกและภาพ

ที่ปรากฏในกระจกวาเปนซายหรือขวาของกันและ
กันได 

-    บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงตําแหนง
ที่อยูของวัตถุกับเวลาได 

-    บอกความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงขนาด
หรือปริมาณของสิ่งตาง ๆ กับเวลาได 

-    สามารถนับจํานวนสิ่งของหรือเหตุการณไดอยาง
ถูกตองและใชตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได 

        การใชตัวเลข หมายถึง การนับจํานวนของ
วัตถุหรือเหตุการณและการนําตัวเลขแสดงจํานวนที่
นับไดมาคิดคํานวณ โดยใชการบวก ลบ คูณ หาร 
หาคาเฉล่ีย หรือวิธีการคํานวณอื่นๆ 

5. การใชตัวเลข   
    หรือการ 
   คํานวณ -    บอกวิธีคํานวณได คิดคํานวณไดอยางถูกตอง และ

แสดงวิธีคํานวณได 
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ตารางท่ี 1.  (ตอ) 

ทักษะ ความหมาย ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว 
        การจัดกระทํ าและสื่อความหมายขอมูล 
หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด 
การทดลอง และจากแหลงอื่นๆ มาจัดกระทําใหม
เชน การหาความถ่ี เรียงลําดับ จัดแยกประเภท หรือ
คํานวณหาคาใหม ที่สามารถแสดงใหผูอื่นเขาใจ
ความหมายของขอมูลชุดน้ันไดดีขึ้น โดยอาจแสดง
ในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง วงจร 
กราฟ สมการ การเขียน และการบรรยาย 

-    เลือกรูปแบบการนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 6. การจัดกระทํา  
-    บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบนําเสนอขอมูลได    และสื่อความ 
-    ออกแบบการนําเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกได    หมายขอมูล 
-    เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจไดงายขึ้น 
-    บรรยายลักษณะของสิ่งใดๆ ดวยขอความที่เหมาะสม

กระทัดรัดจนสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจได 
-    บรรยายหรอืวาดแผนผังแสดงตําแหนงของสถานท่ี

จนสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจได 
-            การลงความคิดเห็นจากขอมูล หมายถึงการ

เพ่ิมเติมความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยพ้ืนฐานความรูเดิม
หรือประสบการณ เดิมชวยในการแสดงความ
คิดเห็นน้ันๆ 

7. การลงความ 
     คิดเห็นจาก 
   ขอมูล 

อธิบายหรือสรุปโดยเพิ่มเติมความคิดเห็นใหกับ
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยใชความรูหรือ
ประสบการณเดิม 

การพยากรณท่ัวไป: ทํานายผลที่จะเกิดขึ้นจาก
ขอมูลที่เปนหลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูได 

        การทํานายหรือการพยากรณ หมายถึง การ
สรุปผลลัพธหรือคําตอบลวงหนากอนทดลอง โดย
อาศั ยห ลั กฐ านจ ากข อมู ล  ข อ เท็ จ จ ริ งหรื อ
ปรากฏการณที่ เกิดซ้ําๆ  กัน  หลักการ  กฎ หรือ
ทฤษฎีที่มีอยูแลว 

8. การทํานาย  -    
    หรือการ 
    พยากรณ การพยากรณจากขอมูลเชิงปริมาณ: -    

ทํานายผลท่ีจะเกิดขึ้นภายในขอบเขตของ      (1) 
           ขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 

        การพยากรณขอมูลเชิงปริมาณหรือขอมูลที่
สามารถแสดงเปนตารางหรือกราฟได ทําได 2 
แบบ คือ การพยากรณภายในขอบเขตของขอมูลที่
ศึกษา และการพยากรณภายนอกของขอมูลที่ศึกษา 

     (2) ทํานายผลที่จะเกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของ 
           ขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได   

II. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน 
-    9. การต้ัง         การต้ังสมมติฐาน หมายถึงการคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนทําการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต 
ความรูและประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐาน  คําตอบที่
คิดลวงหนาน้ีเปนสิ่งที่ยังไมทราบหรือยังไมเปน
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีมากอน 

   สมมติฐาน 

        สมมติฐานหรือคําตอบที่คิดไวลวงหนาสวน
ใหญเปนขอความที่บอกความสัมพันธระหวางตัว
แปรตนและตัวแปรตาม  
        สมมติฐานท่ีต้ังไวอาจถูกหรือผิด ซึ่งจะทราบ
ไดภายหลังการทดลองหาคําตอบเพ่ือสนับสนุน
หรือคัดคานสมมติฐานที่ต้ังไว 

หาคําตอบลวงหนากอนการทดลองโดยอาศัยการ
สังเกต ความรู และประสบการณเดิม 
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ตารางท่ี 1.  (ตอ) 

ทักษะ ความหมาย ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว
10. การกําหนด 
     นิยามเชิง 
     ปฏิบัติการ 

        การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึงการ
กําหนดความหมายและขอบเขตของคําตางๆ (ที่อยู
ในสมมติฐานที่ตองการทดลอง) ใหเขาใจตรงกัน
และสามารถสังเกตหรือวัดได

-    กําหนดความหมายและขอบเขตของคําศัพทหรือ
      ตัวแปรตางๆ ที่สามารถสังเกตและวัดได 

11. การกําหนด 
       และควบคุม 
      ตัวแปร 
  

       การกําหนดตัวแปร หมายถึง การบงช้ีตัวแปรตน 
ตัวแปรตาม และตัวแปรเกิน (extraneous variable) 
ที่ตองควบคุมในสมมติฐานหน่ึงๆ 
       ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ คือ สิ่งที่เปนเหตุที่
ทําใหเกิดผลตางๆ หรือสิ่งที่เราตองการทดลองดูวา
เปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนน้ันจริงหรือไม 
       ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่ เปนผลเน่ืองมาจากตัว
แปรตน เมื่อตัวแปรตนเปล่ียนแปลงไปตัวแปรตาม
จะเปล่ียนแปลงตามดวย    
       ตัวแปรที่ตองควบคุม คือ สิ่งอื่นๆ นอกจากตัว
แปรตนที่สงผลกระทบตอการทดลอง ซึ่งจะตอง
ควบคุมใหเหมือนๆ กัน จึงจะทําใหไมเกิดความ
คลาดเคล่ือนของการทดลองได

-   ช้ีบงและกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม และ
     ตัวแปรที่ตองควบคุม (control variable) ได 

12. การทดลอง 
 

        การทดลอง หมายถึง การทําปฏิบัติการดวยวิธี
ใดๆ เพ่ือหาคําตอบหรือตรวจสอบสมมติฐานที่ต้ัง
ไว ทักษะน้ีประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ไดแก  
        (1) การออกแบบการทดลอง หมายถึง การ
วางแผนกอนลงมือทดลองจริง เพ่ือกําหนดวิธีการ 
ทดลอง ซึ่งตองมีการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
และเลือกใชอุปกรณหรือสารเคมีตางๆ ที่จะใชใน
การทดลองไดอยางเหมาะสม 
        (2) การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือ
ทําปฏิบัติการทดลองจริง 
        (3) การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจด
บันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลอง ซึ่งอาจเปนผล
การสังเกต สํารวจ วัด หรือวิธีอื่นๆ

-    กําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปร
ควบคุมได 

-    วางแผนการทดลอง โดยระบุขั้นตอน อุปกรณ
เครื่องมือ และสารเคมีที่ตองใชได 

-    ปฏิบัติการตามแผนที่วางไวไดจนสําเร็จ 
-    บันทึกผลการทดลองที่ไดอยางถูกตองและ

เที่ยงตรง 

13. การตีความ-   
      หมายขอมูล 
      และการลง  
      ขอสรุป 

        การตีความหมายขอมูล หมายถึง การแปล
ความหมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของ
ขอมูลที่มีอยู 
         การตีความหมายขอมูลในบางครั้งอาจตองใช
ทักษะกระบวนการอื่นๆ ดวย เชน ทักษะการสังเกต 
ทักษะการคํานวณ เปนตน 
         การลงขอสรุป  หมายถึง  การสรุปความ 
สัมพันธของขอมูลจากการทดลองได

-    แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติ
ของขอมูลที่มีอยูได 

-    สรุปความสัมพันธของขอมูลที่ไดจากการทดลอง
และเปรียบเทียบกับขอมูลของผูอื่นได 



 

ความสําคญัของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปน
ลักษณะท่ีใชอธิบายลักษณะท่ัวไปของการคิดอยางมี
เหตุผล ซ่ึงทําใหผูเรียนเรียนรูและมีความเขาใจใน
เนื้อหาวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
เ ช่ื อ ม โ ย ง ร ะห ว า ง ป ร ะ สบก า รณ ใ ห ม แ ล ะ
ประสบการณเดิมท่ีมีอยู ทักษะเหลานี้ชวยใหผูเรียน
สามารถขยายแนวความคิดจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวม
ได (small idea) และเช่ือมโยงขอมูลเหลานั้นเพื่อ
อธิบายโดยภาพรวม (big idea) ของปรากฎการณ
ใดๆ ไดอยางมีเหตุผล นอกจากนี้ยังตองทดสอบ
แนวคิดภาพรวมท่ีผูเรียนสรางข้ึนดวยวิธีการตางๆ 
ดวย 
 การเรียนรูเนื้อหาวิทยาศาสตรดวยทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรนี้เปนการสะสมแนวคิด
ทาง วิทย าศาสตร อย า งต อ เนื่ อ งและ เพิ่ ม เติ ม
ประสบการณทางวิทยาศาสตรจากหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรท่ีมีอยูในเวลานั้นจากแหลงขอมูลตางๆ 
รวมถึงจากการทดลองดวยตนเองดวย การเรียนรูดวย
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรจึงมีความสําคัญใน
การพัฒนาความเขาใจเน้ือหาดานวิทยาศาสตร 
ดังนั้นการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรจึง
เปนเปาหมายสําคัญในดานวิทยาศาสตรศึกษา ซ่ึง
ปจจุบันไดบรรจุในหลักสูตรวิทยาศาสตรท่ัวทุก
ภูมิภาคของโลก 
 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรชวยให
ผูเรียนเขาถึงการรูวิทยาศาสตร (science literacy) ได
ตามลักษณะท่ีสมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทาง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร กํ า ห น ด ไ ด แ ก  โ ล ก ทั ศน ท า ง
วิทยาศาสตร (scientific worldview) การสืบเสาะเพื่อ

หาความรูดานวิทยาศาสตร (scientific inquiry) และ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร (scientific enterprise) การ
เรียนรูดวยทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาขึ้นไดโดยการเรียนรูดวยการคนพบ 
(discovery learning) ซ่ึงเปนทฤษฎีของเจโรมี บรูน
เนอร (Jerome Bruner) โดยผูเรียนเรียนรูเพื่อหา
ปฏิสัมพันธระหวางส่ิงท่ีสนใจกับส่ิงแวดลอมดวย
ตนเองจากพื้นฐานประสบการณและความรูเดิมท่ี
แตกตางกันในแตละระดับช้ันท่ีศึกษาอยู จากนั้นจึง
นํามาสรางเปนความรูใหม  ในลักษณะเดียวกับ
ทฤษฎีสรางความรูดวยตนเองของพีเอเจต (Peajetian 
constructivism) 
 ดังนั้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
จึงเปนทักษะแกน (core skill หรือ key skill หรือ life 
skill) ท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต (lifelong 
learning) และชวยพัฒนาทักษะในการส่ือสาร 
(communicating skill) ความคิดเชิงวิจารณ (critical 
thinking) และทักษะในการแกปญหา (problem-
solving skill) จากหลักฐานท่ีเก็บรวบรวมไดใน
ชวงเวลานั้นๆ 

การสอนวิทยาศาสตร โดย ใชทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 เม่ือผูเรียนเรียนรูดวยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแลว จะเกิดลักษณะท่ีสอดคลองกับการ
สอนวิทยาศาสตรแบบโครงงาน  (project-based 
science instruction : PIBI) (Berenfeld, 1994; NRC, 
1996) ดังนี้ 
 (1) สามารถกําหนดและต้ังคําถามงานวิจัย
ได 
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 (2) สามารถกําหนดสมมติฐานการวิจัยได 
 (3) สามารถกําหนดตัวแปรท่ีสามารถวัดคา
เชิงคุณภาพหรือปริมาณได 
 (4) สาม า รถออกแบบวิ ธี ก า ร สํ า ร ว จ
ผลการวิจัยได 
 (5) ปฏิบัติการเพื่อทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยได 
 (6) บันทึก วิเคราะห และตีความขอมูลได 
 (7) สามารถสรุปผลจากขอมูลได 
 (8) นําเสนอขอมูลในรูปแบบการบรรยาย 
(oral presentation) หรืองานเขียน (writing 
presentation) ได 

 ผูเรียนท่ีเรียนแบบโครงงานตองมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความรู
พื้นฐานและประสบการณเดิมท่ีมีอยูเพื่อวางแผนการ
ทดลองและจัดการเวลาสําหรับโครงงานท่ีผูเรียน
สนใจได (Colly, 2006) นอกจากการสอนแบบ
โครงงานแลว ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรยัง
นํามาใชในการเรียนการสอนแบบอื่นๆ เชน การ
สืบเสาะเพื่อหาความรูดานวิทยาศาสตร (scientific 
inquiry) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-
based learning : PBL) เปนตน 
 การสืบเสาะเพื่อหาความรูวิทยาศาสตรนี้
เปนกิจกรรมที่ใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
อยางมาก ตั้งแตการสังเกต การต้ังคําถาม การสํารวจ
ขอมูลจากหนังสือ ตํารา หรือแหลงขอมูลอ่ืนๆ ท่ีมี
อยูแลว การวางแผนทดลอง การทบทวนเพ่ือหา
หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการทดลอง การใชเคร่ืองมือ
ตางๆ เพื่อการรวบรวม วิเคราะห และตีความขอมูล 
นําเสนอคําตอบ อธิบายและทํานายผลจากขอมูลการ
ทดลอง และนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ  ดังนั้น

ผูเรียนท่ีเรียนดวยการสืบเสาะเพื่อหาความรูดาน
วิทยาศาสตรนี้จะมีความสามารถในการต้ังขอสมมติ 
(assumption) ใชความคิดแบบวิเคราะหอยางเปน
เหตุผล และพิจารณาหาคําอธิบายหลายๆ อยาง
สําหรับพิสูจนขอสมมติท่ีตนเองต้ังไวได (NRC, 
1996) 
 ปจจุบันเปนท่ียอมรับวาวิธีการสอนแบบ
สืบเสาะ (inquiry-based instruction) เปนวิธีท่ี
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (Bybee et al., 2006) 
สําหรับวิธีการสอนวิทยาศาสตรในประเทศไทยใน
ปจจุบันเปนแบบใหผูเรียนสรางความรูไดดวยตนเอง 
(constructivism) โดยการสืบเสาะหาความรูตาม
รูปแบบการเรียนรู BSCS 5E (5E learning model) 
ซ่ึงประกอบดวย 5 ข้ันตอนไดแก การวางแผน 
(engage) การสํารวจ (explore) การอธิบาย (explain) 
การขยายความรู (elaborate) และการประเมิน 
(evaluate) (BSCS, 2006) จากการสอนแบบ BSCS 
5E ท่ีสรุปในตารางที่ 2 จะเห็นไดวาการสอนแบบ
สืบเสาะตามรูปแบบ BSCS 5E นี้ชวยใหผูเรียนเกิด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในทุกๆ ข้ันตอน 
จ น ส า ม า ร ถ ข ย า ย ผ ล เ พื่ อ เ ป น ค ว า ม รู ห รื อ
ประสบการณพื้นฐานในการเ รียนรู ในเนื้อหา
วิทยาศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของได นอกจากนี้ยังมีการ
ขยายรูปแบบการเรียนรูแบบ BSCS 5E เปน 7E โดย
เพิ่มเติมข้ันตอนกอนการวางแผนคือ การสํารวจ
ความเขาใจเดิม (elicit) และข้ันตอนสุดทายหลังจาก
การประเมินคือ  การขยายผลจากการประเมิน 
(extend) (Eisenkraft, 2003) ตัวอยางของการเรียนการ
สอนแบบ 7E ในบทเรียนเร่ือง “เข็มขัดนิรภัย” แสดง
ดังตารางท่ี 3 

 



 

ตารางท่ี 2. การสอนแบบสืบเสาะตามรูปแบบ BSCS 5E (Bybee et al., 2006) 
 
ขั้นตอน วิธีการโดยสรุป 
การวางแผน ผูสอนจัดกิจกรรมหรือเหตุการณในระยะเวลาส้ันๆ เพื่อกระตุนใหผูเรียนอยากรู

อยากเห็น และเพื่อใหผูเรียนแสดงความรูเดิมออกมา กิจกรรมดังกลาวควรเชื่อมโยง
ระหวางประสบการณเดิมและส่ิงท่ีผูเรียนกําลังเรียนรู ผูเรียนตองใชความรูเดิมท่ีมี
และจัดเรียงความคิดใหมดวยตนเองเพื่อใหไดคําตอบของกิจกรรมท่ีกําลังปฏิบัติอยู 

  

การสํารวจ ผูสอนจัดกิจกรรมหรือสถานการณใหผูเรียนสํารวจปญหาหรือประเด็นท่ีผูเรียน
อยากรู เพ่ือใหทราบถึงความเขาใจคลาดเคลื่อน (misconception) กระบวนการและ
ทักษะท่ีตองใช รวมถึงการเปล่ียนแปลงแนวคิดตางๆ ผูเรียนอาจทํากิจกรรม
ปฏิบัติการตางๆ เพ่ือใหสามารถดึงความรูเดิมไปสรางแนวคิดใหมๆ สํารวจปญหา
หรือคําถามท่ีตั้งข้ึน ออกแบบ และหาวิธีตอบคําถามเบ้ืองตน 

  

การอธิบาย ผูสอนจัดกิจกรรมหรือสถานการณท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนวิเคราะห แสดงความรูท่ี
ไดมาจากข้ันตอนการวางแผนและการสํารวจ รวมถึงแสดงทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและพฤติกรรมทางวิทยาศาสตร ข้ันตอนนี้เปนการเปดโอกาสให
ผูสอนไดนําเสนอความรู กระบวนการ และทักษะใหมไดโดยตรงดวยวิธีการตางๆ 
เชน การบรรยาย การสาธิต เปนตน ซ่ึงทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาท่ีผูสอนตองการได
อยางถูกตอง ชัดเจน และสามารถเกิดความเขาใจท่ีลึกซ้ึงและสําคัญนอกเหนือไปจาก
ความรูในหลักสูตรได 

  

การขยายความรู ผูสอนจัดกิจกรรมหรือสถานการณท่ีทาทายผูเรียนใหสามารถขยาย เพิ่มเติม หรือ
เติมเต็มความเขาใจในเนื้อหาและทักษะตางๆ ได จากความรูใหมท่ีไดในข้ันตอน
การอธิบาย ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรูความเขาใจท่ีลึกซ้ึงและกวางขวาง มี
ขอมูลมากข้ึน และมีทักษะท่ีเพียงพอ ซ่ึงสามารถนําไปใชในกิจกรรมเพิ่มเติมอ่ืนๆ ได 

  

การประเมิน ผูสอนจัดกิจกรรมหรือสถานการณท่ีทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะห วิจารณ และ
อภิปรายซักถามซ่ึงกันและกัน เพื่อใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจดวย
ตนเองได และเพื่อใหผูสอนสามารถประเมินความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน
ใหบรรลุตามจุดประสงคของการเรียนรูท่ีกําหนดไว 
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ตารางท่ี 3. ตัวอยางการเรียนการสอนแบบสืบเสาะตามรูปแบบ Eisenkraft’s 7E (Eisenkraft, 2003) 

ขั้นตอน ตัวอยางการเรียนการสอนแบบสืบเสาะแบบ Eisenkraft’s 7E เร่ือง “เข็มขัดนิรภัย” 
การสํารวจความ 
เขาใจเดิม 

ครูถามนักเรียนวา “สมมติวานักเรียนตองออกแบบเข็มขัดนิรภัยสําหรับรถแขงความเร็วสูง นักเรียน
คิดวาเข็มขัดนิรภัยตองมีความแตกตางจากเข็มขัดนิรภัยในรถยนตอื่นๆ อยางไร ขอใหนักเรียน
เขียนสรุปคําตอบที่นักเรียนคิดและเปรียบเทียบกับเพ่ือนๆ ที่น่ังขางๆ และครูจะขอใหนักเรียน
บางคนอานคําตอบใหเพ่ือนๆ ทั้งหองฟง (ขั้นตอนน้ีใชเวลา 5 – 10 นาทีของเวลาเรียนทั้งหมด) 

  

การวางแผน (1) นักเรียนหาความสัมพันธระหวางอุบัติเหตุทางรถยนตที่ผูพบเห็นบอกเลาในภาพยนตรหรือ
เหตุการณในชีวิตจริง 

  

การสํารวจ (1) เริ่มจากนักเรียนทดลองสรางรูปปนคนจากดินเหนียวน่ังลงในรถยนตที่ครูจัดให จากน้ันนํา
รถยนตชนกับกําแพง และตรวจสอบการชนกําแพงของรถและรูปปนคน 

  

การอธิบาย (1) ครูอธิบายเก่ียวกับปรากฏการณที่นักเรียนเห็นตามกฎขอที่ 1 ของนิวตัน กลาววา “วัตถุจะรักษา
สภาพอยูน่ิงหรือเคล่ือนที่ดวยความเร็วคงที่ในแนวเสนตรง นอกจากจะมีแรงลัพธที่มีคาไม
เทากับศูนยมากระทําตอวัตถุน้ัน” 

  

การวางแผน (2) นักเรียนดูวิดีโอเรื่อง “การทดสอบการชนของรถยนต” เพ่ิมเติม 
  

การสํารวจ (2) ครูถามนักเรียนวา ทําอยางไรนักเรียนถึงชวยใหรูปปนคนไมไดรับการบาดเจ็บจากการชนกําแพง 
นักเรียนหรือครูเสนอแนะวา รูปปนคนตองการเข็มขัดนิรภัยสําหรับการทดลองชนกําแพงซ้ําอีก
ครั้ง นักเรียนใชลวดบางๆ ทําเข็มขัดนิรภัยและผูกรูปปนคนเขากับรถยนตกอนการชนกําแพง 
หลังจากการทดลองเสร็จสิ้น นักเรียนพบวาเข็มขัดนิรภัยจากลวดสามารถปองกันไมใหรูปปน
คนชนกับกําแพง แตลวดไดเฉือนเน้ือดินเหนียวเขาไปครึ่งหน่ึงของตัวรูปปนคน 

  

การอธิบาย (2) นักเรียนคิดวาตองสรางเข็มขัดนิรภัยใหกวางกวาเดิม ครูอธิบายเพ่ิมเติมเรื่องความสัมพันธ
ระหวางความดัน แรง และพื้นที่ 

  

การขยายความรู นักเรียนสามารถสรางเข็มขัดนิรภัยที่ดีกวาเดิม และอธิบายความสัมพันธระหวางแรงตางๆ และ
กฎขอแรกของนิวตันได 

  

การประเมิน ครูขอใหนักเรียนออกแบบเข็มขัดนิรภัยสําหรับรถแขงที่มีความเร็ว 250 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
และเปรียบเทียบกับเข็มขัดนิรภัยที่รถแขง NASCAR ใช 

  

การขยายผล ครูทาทายใหนักเรียนสํารวจการทํางานของถุงลมนิรภัยและเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกตางระหวางเข็มขัดนิรภัยและถุงลมนิรภัย ครูถามนักเรียนวา “กลไกการทํางานของถุงลม
นิรภัยเปนอยางไร ทําไมถุงลมนิรภัยจึงไมพองตัวออกมาเมื่อไดรับอุบัติเหตุเล็กนอยแตพองตัว
ออกมาเมื่อรถชนตนไม” 

 



 

บทสรุป  นอกจากนี้การเรียนการสอนวิทยาศาสตรใน
ปจจุบันตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางข้ันพื้นฐาน
ยังเปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียนรูจากการออกแบบ
การสอนแบบเดินหนา (forward design) เปนการ
ออกแบบการสอนแบบยอนกลับ (backward design) 
ซ่ึงเปล่ียนแปลงจากการกําหนดส่ิงท่ีผูสอนตองการ
ใหความรูโดยเขียนจุดประสงคการเรียนรูหรือ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมกอน จากนั้นสรางกิจกรรม
การเรียนรูและออกแบบการวัดประเมินผล มาเปน
การกําหนดส่ิงท่ีผูเรียนควรไดรับหลังจากการเรียน
แลว  หรือเป าหมายการเ รียนรู  ซ่ึ ง เปนการวัด
สมรรถนะของผูเรียน (learner’s competency)  
จากน้ันออกแบบการวัดประเมินผลและกําหนด
กิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบตางๆ แทน สําหรับ
การสอนแบบสืบเสาะตามรูปแบบ BSCS 5E 
สามารถออกแบบการสอนแบบยอนกลับไดเชนกัน 
ดังในภาพท่ี 1 
 
 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปน
กระบวนการคิดทางปญญาท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจ
เนื้อหาทางวิทยาศาสตรไดดีข้ึน ซ่ึงจําแนกตามความ
ยากงายของทักษะตางๆ เปน 2 ประเภทไดแก ทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน (8 ทักษะ) และ
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรข้ันผสมผสาน (5 
ทักษะ) ซ่ึงชวยใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูเดิม
และแนวคิดใหมไดอยางถูกตองเหมาะสม การสอน
วิทยาศาสตร เพื่ อ ให เ กิ ด ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรนั้นทําไดหลายรูปแบบเชน การสอน
แบบโครงงาน การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน หรือ
การสอนแบบสืบเสาะ จากการวิจัยของ BSCS พบวา 
การสอนแบบสืบเสาะตามรูปแบบ BSCS 5E ชวยให
ผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดดี
ท่ีสุด นอกจากนี้การสอนแบบสืบเสาะยังสามารถ
ออกแบบยอนกลับตามการเรียนการสอนในปจจุบัน
ไดเพื่อใหผู เ รียนมีสมรรถนะในเร่ืองของทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรท่ีดีดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1. การออกแบบการสอนแบบยอนกลับของการสืบเสาะตามรูปแบบ BSCS 5E 
                          ท่ีมา : (Bybees et al., 2006) 

กําหนดผลลัพธที่ตองการ 
(จากมาตรฐานการเรียนรู) 

กําหนดหลักฐานการเรียนรูที่ยอมรับได 
และออกแบบกิจกรรมเพื่อตรวจสอบและประเมินผล 

พัฒนาประสบการณและกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ขั้นตอนตางๆ ในรูปแบบการสอนแบบ BSCS 5E 
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