
 

 
 

วทิยาศาสตร์ คอือะไร 

วิทยาศาสตร์มีประโยชน์ต่อมนุษย์และมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ผลจากการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ท าให้
ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การแพทย์ การสื่อสารคมนาคม การเกษตร การอุตสาหกรรม และ
การกีฬา เป็นต้น การพัฒนาให้บุคคลมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม ช่วยให้มนุษย์มี
พัฒนาการและเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและจิตใจ การน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไป
ประยุกต์ใช้จะท าให้มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ มีความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของวิทยาศาสตร์ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้  
 

ความหมายของวทิยาศาสตร์  
 
จากพจนานุกรม “Webster’s New World Dictionary of American Language” ให้ความหมายค าว่า “Science” ไว้ดังนี้  
1. สภาพหรือข้อเท็จจริงของความรู้  
2. ความรู้เป็นระบบซ่ึงได้จากการสังเกต ศึกษาและทดลองเพื่อให้รู้ธรรมชาติหรือหลักเกณฑ์ของส่ิงที่ท าการศึกษานั้นๆ  
3. สาขาหนึ่งของวิทยาการหรือการศึกษา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการสร้างและการจัดระบบของข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งมี
การตั้งสมมติฐานและการทดสอบโดยการทดลอง 

ธีระชัย (2540) กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาเรื่องราวของปรากฏการณ์ธรรมชาติและแสวงหากฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ดังนั้น 
วิทยาศาสตร์จึงหมายรวมถงึ เนื้อหาสาระของความรู้ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติ การคิดอย่างมีระเบียบวิธี รวมทั้งวิธกีารท่ีใช้ในการแสวงหา
ความรู้และเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
 
Sund (1964) กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฎการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบ รวมทั้งองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ เจตคติทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการหรอืวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติ  
 
วิทยาศาสตร์ คือ การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ อย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ รวมทั้ง
กระบวนการท่ีจะได้มาซ่ึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Body of scientific knowledge) วิธีการทางวิทยาศาสตร์(Scientific 
method) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science process skills) และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific attitude) หรือจิต
วิทยาศาสตร์ (Scientific mind) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

องค์ความรูว้ทิยาศาสตร์ 

 

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2544) ได้จัดแบ่งออกเป็นล าดับข้ันไว้ 6 ประเภท 
คือ ข้อเท็จจริง มโนมติ หลักการ สมมติฐาน กฎ และทฤษฎี 

1. ขอ้เท็จจรงิทางวทิยาศาสตร ์(Scientific Fact) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ“ข้อเท็จจริง” ว่า เป็นข้อความหรือเหตกุารณ์ท่ีเป็นมาหรือ
เป็นอยู่ตามจริง 

ข้อเท็จจริง เป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ ท่ีเกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติและสิ่งต่างๆโดยตรง โดยใช้
ประสาทสัมผัสท้ังห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวกาย หรอืจากการตรวจวัดโดยวิธีการอย่างง่ายๆ โดยผลท่ีได้จากการสังเกตและ
การวัดต้องเหมือนเดิมไม่ว่าจะกระท ากี่ครั้งก็ตาม และเป็นข้อมูลท่ีเป็นจริงเสมอไม่เปล่ียนแปลงตามกาลเวลา ข้อเท็จจริงมีลักษณะเป็น
ข้อความเดี่ยวๆ ท่ีตรงไปตรงมา ตัวอย่างของข้อเท็จจริง ได้แก่ 
- น้ าแข็งลอยน้ าได้ - สุนัขมี 4 ขา 
- น้ าไหลจากท่ีสูงไปสู่ท่ีต่ า - เกลือมีรสเค็ม 
- ผลสตรอเบอร์รี่มีสีแดง - ผลทุเรียนสุกมีกลิ่นฉุน 
- น้ าเดือดที่อุณหภูมิ 1000เซลเซียส ท่ีระดับน้ าทะเล 
- พระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก 
- เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เกาะสุมาตราเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
- เกิดแผ่นดินไหววัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.0 ริกเตอร์ ใกล้เมืองหลวงของสาธารณรัฐเฮติ เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. วันท่ี 13 
มกราคม2553 ตามเวลาประเทศไทย 

ข้อเท็จจริง สามารถตรวจสอบเชิงปริมาณได้โดยการ ชัง่ ตวง วัด ได้ ดังนั้นสิ่งท่ีจะเป็นข้อเท็จจริงได้นั้น ต้องผ่านการพิสูจน์โดยผ่าน
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของมนุษย์ ข้อเท็จจริง อาจเปล่ียนแปลงไปตามเวลาได้ หากปัจจัยที่ท าให้เกิดขึ้นมีการเปล่ียนแปลง เป็นไปตาม
หลักค าสอนในศาสนาท่ีว่า สรรพส่ิงย่อมเปล่ียนแปลงอยู่เป็นนิจ เราไม่สามารถหยุดยั้งได้ ส่ิงที่ปรากฏให้เห็น และเป็นไปอยู่เป็นนิจ
ตามธรรมชาติ เคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น เป็นความจริงที่เป็นสากล เราเรียกว่า ความจริง (truth) ความจริงมีความแตกต่างจาก
ข้อเท็จจริงตรงที่ความจริงนั้น เป็นส่ิงที่ได้รับการพิสูจน์ในเชิงเหตุผลหรือประจักษ์แล้วว่าเป็นจริงไม่อาจเป็นอย่างอื่นได้ ส่วน
ข้อเท็จจริงนั้นอาจเปล่ียนแปลงไปตามปัจจัย แต่อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่ผ่านการพิสูจน์หลายๆ ครั้ง ว่าเป็นจริง จนเป็นกฏท่ีไม่
เปล่ียนแปลงแล้ว ก็ยอมรับเป็นความจริงได้ 

2. มโนมต ิ(Concept) 

ภพ (2540: 3); ธีระชัย (2540: 1) กล่าวว่า มโนมติ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุหรือปรากฏการณต์่างๆ ซ่ึงแต่ละคนจะมี
มโนมติเกี่ยวกับวัตถุหรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแตกต่างกัน 

การท่ีบุคคลหนึ่งบุคคลใดสังเกตวัตถุหรือปรากฏการณต์่างๆ และเกิดการรับรู้ บุคคลนั้นจะน าการรับรู้นี้มาสัมพันธ์กับประสบการณ์
เดิมของเขา ท าให้เกิดมโนมติซ่ึงเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุหรือปรากฏการณ์นั้นและท าให้เขามีความรู้ข้ึน ซ่ึง มโนมติเป็นความคิด
ความเข้าใจของแต่ละบุคคล แต่ละบคุคลย่อมมีมโนมติเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแตกต่างกัน ข้ึนกับ
ความรู้เดิมและประสบการณ์ที่มีอยู่ และวุฒิภาวะของบุคคลนั้นๆ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว บางคนอาจบอกว่าเป็นการกระท าของ
เทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บางคนบอกว่าเกิดจากการพลิกตัวของปลาอานนท่ีแบกโลกไว้ บางคนบอกว่าเกิดจากการปลดปล่อย
พลังงานของเปลือกโลกท าให้พื้นดินเกิดสั่นสะเทือน เป็นต้น หรือหากให้อธิบายลักษณะของต้นมะพร้าว ส าหรับเด็กอาจอธิบายว่า
เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งล าต้นสูงยาว ไม่มีกิ่งก้านสาขา ใบเป็นแฉกๆ ผลกลมๆ ส าหรับนักวิทยาศาสตร์อาจบอกว่ามะพร้าวเป็นพืชใบ
เล้ียงเดี่ยว มีระบบรากแบบรากฝอย ล าต้นเป็นข้อปล้องเห็นชัดเจน จัดอยู่ในวงศ์ปาล์ม (Family Palmaceae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Cocos nucifera Linn. เป็นต้น 



 

 
 

 

 

มโนมติอาจเกิดจากการน าข้อเท็จจริงหรือความรู้จากประสบการณ์อื่นๆหลายๆ อย่างมาประกอบกัน แล้วสร้างเป็นความเข้าใจของ
ตนเอง ยกตัวอย่างเช่น ผลทุเรียนมีสีเขียว มีหนามแหลม มีกลิ่นฉุน สามารถแบ่งออกได้เป็นพูๆ ส่ิงเหล่านี้ได้จากการสังเกต
ข้อเท็จจริงย่อย ท่ีพบว่า ผลทุเรียนมีสีเขียว, ผลทุเรียนมีหนามแหลม, และผลทุเรียนมีกลิ่นฉุน ซ่ึงมโนมติเกี่ยวกบัทุเรียนนี้เป็นการน า
คุณสมบัติท่ีเหมือนกันของทุเรียนมาใช้อธิบายลักษณะของผลทุเรียน และใช้ในการจ าแนกทุเรียนออกจากผลไม้ชนิดอื่น 

ตัวอย่างของมโนมติได้แก่ 
- หัวใจเป็นอวัยวะท่ีส าคัญท่ีสุด 
- ความร้อนท าให้ร่างกายอบอุ่น 
- น้ าแข็ง คือน้ าท่ีอยู่ในสถานะของแข็ง 
- แมลงคือสัตว์ท่ีมี 6 ขา ล าตัวแบ่งเป็น 3 ส่วน 
- อากาศมีความส าคัญต่อมนุษย์มากกว่าอาหาร 
- ลมเกิดจากการเคล่ือนที่ของอากาศ 
- สสาร คือส่ิงที่มีตัวตน มีมวล ต้องการท่ีอยู่ และสัมผัสได้ เป็นต้น 
 
3) หลักการ (Principle) 

หลักการ จัดเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่งที่เป็นความจริงสามารถทดสอบได้ และได้ผลเหมือนเดิม เป็นท่ีเข้าใจตรงกันไม่
ว่าจะทดสอบกี่ครั้ง เป็นหลักที่ใช้ในการอ้างองิได้ ด้วยเหตุนี้หลักการมีลักษณะแตกต่างจากมโนมติตรงที่หลักการเป็นส่ิงที่ทุกคน
เข้าใจตรงกัน สามารถใช้อ้างอิงได้ แต่มโนมติเกีย่วกับสิ่งเดียวกันของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน ท้ังนี้ขึ้นกับประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล หลักการอาจผสมผสานจากมโนมติ ตั้งแต่ 2 มโนมติท่ีสัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน 
ตัวอย่างของหลักการได้แก่ 
แสงจะหักเหเมื่อเดินทางจากตัวกลางชนิดหนึ่ง ไปยังตวักลางอีกชนิดหนึ่งที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากัน มาจากมโนมตหิลายมโนมติ 
ได้แก่ 
- แสงจะหักเหเมื่อเดินทางผ่านน้ าไปสู่กระจก 
- แสงจะหักเหเมื่อเดินทางผ่านกระจกไปสู่อากาศ ฯลฯ 

4) สมมตฐิาน (Hypothesis) 

บุปผชาติ (2542) กล่าวว่า สมมติฐาน คือ ข้อคิดเห็นหรือถ้อยแถลงท่ีเป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรอืการวิจัย 
สมมติฐานจัดเป็นการลงความคิดเห็นประเภทหนึ่ง เป็นข้อความท่ีคาดคะเนค าตอบของปัญหาล่วงหน้าอย่างมีเหตุมีผล ก่อนจะ
ด าเนินการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นจริงของเรื่องนั้นๆ ต่อไป สมมตฐิานอาจเป็นข้อความหรือแนวความคิด ท่ีแสดง
การคาดคะเนในส่ิงที่ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตโดยตรง หรือเป็นส่ิงที่แสดงความสัมพันธ์ท่ีเชื่อว่าจะเกิดข้ึน ระหว่างตัว
แปรที่เป็นเหตุ (ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรท่ีเป็นผล (ตัวแปรตาม) 

สมมติฐานเกิดจากความพยายามในการตอบปัญหาของนักวิทยาศาสตร์ สมมติฐาน มักเป็นข้อความท่ีคาดคะเนค าตอบของปัญหาท่ี
นักวิทยาศาสตร์ศึกษาอยู่ โดยอาศัยข้อมูลและประสบการณ์ความรู้เดิมเป็นพื้นฐาน หรือเป็นการคาดคะเนท่ีเกิดจากความเชื่อหรือแรง
บันดาลใจของนักวิทยาศาสตร์เอง 

สมมติฐานไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือพยากรณ์ได้ เพราะยังไม่ได้ผ่านการทดสอบยืนยันว่าเป็นความจริง ดังนั้นสถานภาพของ
มันจึงเป็นเพียงหลักการวิทยาศาสตร์ชั่วคราวท่ียกร่างข้ึนเพื่อรอการทดสอบต่อไป 

ในทางวิทยาศาสตร์ สมมติฐานมีความจ าเป็นและมีความส าคัญมาก เพราะสมมติฐานจะเป็นส่ิงที่ช่วยชี้แนะแนวทางว่าจะค้นหา
ข้อมูลอะไรและจะท าการทดลองได้อย่างไร ถ้าปราศจากสมมติฐานแล้วการค้นหาความรู้วิทยาศาสตร์จะไม่เกิดขึ้น ตัวอย่าง ยาเพนิซิ
ลิน ซ่ึงเป็นยาปฏิชีวนะใช้ส าหรับรักษาโรคต่างๆ คงไม่เกิดขึ้น ถ้าเซอร์ อเล็กซานเดอร์ เฟลมิง ไม่ตั้งสมมติฐานว่า “สารเคมีท่ีผลิตโดย 



 

 
 

 

 

เชื้อรา Penicillium Notatum มีฤทธิ์ต้านและท าลายแบคทีเรียได้” และจากท่ี หลุยส์ ปาสเตอร์ ตั้งสมมติฐานว่า “ผลท่ีได้จากการหมัก
จะเป็นเช่นไร ข้ึนอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ที่มีปรากฏอยูใ่นระหว่างกรรมวิธีการหมกั” ท าให้แก้ปัญหาให้กับผูผ้ลิตเหล้าองุ่นท่ีประสบ
ปัญหา เนื่องจากเหล้าองุ่นท่ีผลิตได้มีรสเปรี้ยวแทนท่ีจะมีรสหวาน เป็นต้น 

ตัวอย่างของสมมติฐานอื่นๆ เช่น 
- ถ้าเพิ่มปริมาณปุ๋ยให้กับพชืมากเกินไป จะท าให้พืชเฉาตาย 
- น้ านมจากแม่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของทารกดีกว่าน้ านมโค 
- สารสกัดจากผลสะเดาจะสามารถก าจัดแมลงได้ผลดีกว่าสารสกัดจากใบสะเดา 
- แสงสีแดงมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชมากกวา่แสงสีเขียวและแสงสีน้ าเงิน สมมติฐานเหล่านี้ หรือสมมติฐานอื่นๆจะเป็นท่ี
ยอมรับก็ต่อเมือ่พิสูจน์ได้ว่าสมมติฐานนั้นถูกต้องมหีลักฐานหรือเหตุผลมาสนับสนุน ในกรณีท่ีสมมติฐานมีหลักฐานมาสนับสนุนไม่
เพียงพอหรอืมีข้อคัดค้าน สมมติฐานนั้นก็ใช้ไม่ได้ต้องถกูยกเลิกไป นักวิทยาศาสตร์ก็จะเสาะหาสมมติฐานอันใหม่ต่อไป 

แต่อย่างไรก็ตาม สมมติฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในสมัยหนึง่ อาจต้องมีการเปล่ียนแปลงหรอืยกเลิกไป เมื่อมีผู้ค้นพบหลักฐานท่ีคัดค้าน
สมมติฐานนั้น และก็มีบางสมมติฐานท่ีตั้งขึ้นเป็นเวลานานโดยไม่มีผลการสังเกตหรอืผลการทดลองมาคัดค้านได้ สมมติฐานนั้นก็จะ
ได้รับ การยอมรับ และเปล่ียนไปเป็นหลักการ ทฤษฎี และกฎต่อไป 

5) กฎ (Law) 

กฎ เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับหลักการ คือ ตอ้งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง ทดสอบแล้วได้ผล
ตรงกันทุกครั้ง มีลักษณะที่เป็นจริงเสมอ แต่กฎเป็นหลักการที่มักจะเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ซ่ึงอาจเขียน
สมการแทนได้ เช่น กฏของบอยล์ ซ่ึงกล่าวว่า “ถ้าอุณหภูมิคงท่ี ปริมาตรของแก๊สจะเป็นปฏิภาคผกผันกับความดัน” อยู่ในรูปสมการ 
คือ (ถ้า T คงที่) 

กฎมกัจะเป็นหลักการหรอืข้อความจริงทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการพิสูจน์มาเป็นเวลายาวนานในระดับหนึ่ง จนมีหลักฐานสนับสนุน
มากเพียงพอ ไมม่ีหลักฐานอื่นที่คัดค้าน จนกระทั่งข้อความนั้นเป็นท่ียอมรับว่าถูกต้องสมบูรณ์ ข้อความนั้นก็จะเปล่ียนจากหลักการ
หรือทฤษฎี กลายเป็นกฎ 

อย่างไรก็ตาม แม้กฎจะถูกตั้งมาจากข้อความท่ีได้รับการยอมรับมานานก็ตาม แตใ่นช่วงยุคต่อมา เมื่อความรูท้างวิทยาศาสตร์เจริญ
ข้ึน ซ่ึงอาจท าให้มีความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นและขัดแย้งกับกฎเดิมๆ และหากพิสูจน์ได้ว่าความรู้ใหมม่ีความถูกต้องมากกว่า กฎท่ีมีอยู่แล้ว
อาจต้องมีข้อยกเว้นหรอืถูกยกเลิกไป เช่น กฎทรงมวล (Law of Conservation of Mass) ซ่ึงกล่าวว่า “ในปฏิกิริยาเคมี สสารไม่
สามารถถูกสร้างหรือถูกท าลายได้” แปลความได้ว่า ในปฏิกิรยิาเคมี มวลของสารก่อนท าปฏิกริิยา จะเท่ากับมวลของสารหลังท า
ปฏิกิรยิา เช่น เมื่อเผาเมอร์คิวริกออกไซด์ (HgO) จะได้ปรอท(Hg) และก๊าซออกซิเจน(O2) 

ดังสมการ 2HgO + Energy -> 2Hg + O2 ซ่ึงมวลของปรอทและก๊าซออกซิเจนท่ีได้หลังจากการปฏิกิรยิาเคมีจะมีค่าเท่ากับมวลของ
เมอร์คิวริกออกไซด์ 

กฎข้อนี้เป็นกฎพื้นฐานท่ีใช้อยู่ทั่วไป ในการศึกษาวิทยาศาสตร์เป็นระยะเวลานาน แต่หลังจากได้ศึกษาปฏิกิรยิานิวเคลียร์จึงพบว่า 
กฎนี้ไม่สามารถใช้ไดก้ับปฏกิิริยานิวเคลียร์ ซ่ึงมวลของสารที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์จะน้อยกว่ามวลของสารก่อนท าปฏิกริิยา โดย
มวลท่ีสูญหายไปจะถูกเปล่ียนไปเป็นพลังงานจ านวนมหาศาล ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ท่ีเสนอโดยอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซ่ึงได้
กล่าวถึงมวลและพลังงานไว้ว่า มวลและพลังงานแปรเปล่ียนสภาพเข้าหากันได้ในภาวะท่ีเหมาะสมตามสมการ E = mc2 เมื่อ E เป็น
พลังงานมีหน่วยเป็น จูล, m เป็นมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัม, c เป็นความเร็วแสงมีค่าเท่ากับ 3 X 108 เมตรต่อวินาที จากการท่ีพบว่า
มวลและพลังงานสามารถเปล่ียนจากสภาพหนึ่งไปยังอีกสภาพหนึ่งได้นั้น ขัดกับกฎทรงมวลเดิมที่ว่า มวลไม่สามารถสร้างใหม่หรอื
ท าให้สูญหายได้ ต่อมากฎทรงมวลนี้ได้ถูกเปล่ียนเป็นกฎทรงมวลและพลังงาน (Law of Conservation of Mass - Energy) ซ่ึง
กล่าวว่า “the total amount of mass and energy in the universe is constant : ผลรวมระหว่างมวลและพลังงานในจักรวาล 



 

 
 

 

 

เป็นค่าคงที”่ ซ่ึงหมายถึง “มวลและพลังงานเป็นส่ิงที่ไม่สูญหายและมีอยู่เท่าเดิม แต่สามารถแปรเปล่ียนจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพ
หนึ่งได้” 

ถึงแม้ว่ากฎ จะเป็นหลักการที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล และเขียนเป็นสมการแทนได้ แต่กฎไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ว่า 
ท าไมความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลจึงเป็นเช่นนั้น ส่ิงท่ีสามารถอธิบายความสัมพันธ์ภายในตัวกฎได้ก็คือ ทฤษฏี ซ่ึงจะกล่าวถึง
ต่อไป 

6) ทฤษฏ ี(Theories) 

ทฤษฎี คือ ความเห็น ลักษณะท่ีคิด คาดเอาตามหลักวิชาการเพื่อเสริมเหตุผล และรากฐานให้แก่ปรากฏการณ์หรือข้อมูลใน
ภาคปฏิบัติ ซ่ึงเกิดข้ึนมาอย่างมีระเบียบ ทฤษฎี เป็นความรู้วิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นข้อความท่ีใช้ในการอธิบาย
ข้อเท็จจริง หลักการ และกฎต่างๆ หรือกล่าวได้ว่า ทฤษฏีเป็นข้อความท่ีใช้อธิบายปรากฏการณ์ท้ังหลาย 

ในการแสวงหาความจริงของนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ใช้การสังเกตการสรุปรวมข้อมูล การคาดคะเนซ่ึงท าให้เกิดความรู้
วิทยาศาสตร์ต่างๆ ตั้งแต่ข้อเท็จจริง หลักการ สมมติฐาน และกฎ แต่การจะรู้แต่เพียงว่าข้อเท็จจริงหรือหลักการเกี่ยวกับสิ่งใดส่ิงหนึ่ง
เป็นอย่างไร เท่าน้ันยังไม่พอ นักวิทยาศาสตร์จะต้องสามารถอธิบายข้อเท็จจริงหรือหลักการนั้นได้ด้วยว่า ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามสร้างแบบจ าลอง (model) ข้ึน และเขียนค าอธิบายกว้างๆเกี่ยวกับส่ิงนั้น โดยที่คิดว่าแบบจ าลองท่ี
สร้างข้ึนจะใช้อธิบายข้อเท็จจริงย่อยในขอบเขตท่ีเกี่ยวข้องนั้นได้และสามารถท านายปรากฏการณ์ท่ียังไม่เคยพบในขอบเขตของ
แบบจ าลองนั้นได้ เราเรียกแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนนี้ว่า ทฤษฎี 

ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับกฎ กฎนั้นอธิบายโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเป็นหลัก คือบอกไดแ้ต่เพียงว่าผลท่ีปรากฏ
ให้เห็นนี้มีสาเหตุอะไร หรือเหตุกับผลสัมพันธ์กันอย่างไร แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้น ส่วนทฤษฎีนั้นสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ในกฎได้ เช่น “ถ้าเอาข้ัวแม่เหล็กที่เหมือนกันมาวางใกล้กันมนัจะผลักกันแต่ถ้าข้ัวต่างกันมันจะดูดกัน” นี่คือ
ความสัมพันธ์ท่ีอยู่ในรูปของกฎ ถ้าจะถามว่าท าไมขั้วแม่เหล็กเหมือนกันจึงผลักกัน การอธิบายความสัมพันธ์นี้ต้องใช้ทฤษฏีโมเลกุล
แม่เหล็กมาอธิบายจึงจะเข้าใจ 

ทฤษฎี ท่ีได้รับการตรวจสอบและทดลองหลายครั้งหลายหนจนสามารถอธิบายข้อเท็จจริงสามารถคาดคะเนท านายเหตุการณ์ท่ัวๆไป 
ท่ีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณน์ั้นอย่างถูกต้อง และมีเหตผุลเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป เช่น ทฤษฎีเซลล์ (Cell theory) ทฤษฏี
วิวัฒนาการ (the evolution theory) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 

คือ วิธีการและข้ันตอนที่ใช้ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1) วิธีการทางวิทยาศาสตร์  
2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
3) จิตวิทยาศาสตร์  
 
วิธีการทางวทิยาศาสตร์  
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ ใช้ในการแสวงหาความรู้ หรือหาความจริง หรือใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ดังนั้นการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องและน่าเชื่อถือในทุก ๆ ศาสตร์ จะต้องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบค าถาม 
และเพื่อแก้ปัญหา แต่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีนักวิทยาศาสตร์น ามาใช้แต่ละคนมีข้ันตอนที่แตกต่างกันบางคนแบ่งเป็น 4 ข้ัน บาง
คนแบ่งเป็น 5 ข้ัน และบางคนแบ่งเป็น 6 ข้ัน ซ่ึงในการจัดข้ันต่าง ๆ ก็มีการสลับล าดับกันบ้าง เช่น  
ข้ันท่ี 1. การสังเกต รวมทั้งการบันทึกข้อมูล  
ข้ันท่ี 2. การตั้งสมมติฐาน  
ข้ันท่ี 3. การทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  
ข้ันท่ี 4. การสรุปผล  
 
อกีแบบหนึง่ มผีูแ้บง่ไว ้5 ขัน้ คอื  
ข้ันท่ี 1. ตั้งปัญหา  
ข้ันท่ี 2. เก็บรวบรวมข้อมูล หรือข้อเท็จจริง  
ข้ันท่ี 3. สร้างสมมติฐาน  
ข้ันท่ี 4. ทดลองพิสูจน์  
ข้ันท่ี 5. สรุปผล  

อย่างไรก็ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ยังมีผู้แบ่งเป็น 6 ข้ัน ก็มี แต่พบว่าประเด็นท่ีส าคัญจะมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันมาก จะ
แตกต่างกันเฉพาะในรายละเอียดปลีกย่อยเท่าน้ัน 
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโลกยุคใหม่ จะต้องสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติจริง สัมผัส
จริง มีกระบวนการส ารวจ ทดลอง ตรวจสอบด้วยเครื่องมือ แลกเปล่ียนความเห็น ท างานร่วมกัน มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้า
แสดงออก ใช้วิธีการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ดังนั้น นักศึกษาจะเริ่มต้นด้วยการสังเกตข้อเท็จจริงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติหรือในสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วใช้ความคิดเชิงตรรกที่
เรียกว่าอุปนัย สรุปรวมเป็นสมมติฐานหรือทฤษฎี จากนั้นใช้ความคิดเชิงตรรกอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการนิรนยั ไปท านายหรือ
คาดคะเนเหตุการณ์ท่ีน่าจะเกิดขึ้น 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความช านาญและความสามารถในการใช้ การคิดและกระบวนการคิดเพื่อค้นหา
ความรู้ รวมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ กระบวนการคิดและเรียนรู้รวมทั้งการจินตนาการเป็นผลของการคิดเฉพาะด้านและร่วมกันของ
สมองท้ังซีกซ้ายและซีกขวา สมองซีกซ้ายเจริญรวดเร็วในช่วงตั้งแต่ปฏิสนธิ ถึงอายุ 2 ปี และช่วงอายุ 7 – 12 ปี สมองส่วนนี้คิดเชิง
วิเคราะห์ สร้างมโนทัศน์และภาษา ส่วนสมองซีกขวาเจริญในอัตราสูงและเด่นชัดในช่วงอายุ 3 – 6 ปี ท าหน้าท่ีคิดเชิงจินตนาการ 
สร้างสรรค์ สังเคราะห์และความคิดเชิงเทียบเคียง การส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ต้องกระตุ้นการรับรู้โดยผ่านระบบ
ประสาทสัมผัสทุกระบบ กระตุ้นการคิดของสมองทั้งการคิดพื้นฐานทุกกระบวนการคิด จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความจ าและ
ภาษา หรือความคิดเชิงพหุปัญญาของสมองท้ังรายคนและแบบกลุ่ม จัดกิจกรรมท่ียั่วยุ ท้าทายการคิดค้น ของระบบประสาทและ
สมอง ครูต้องเตรียมกิจกรรมการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อกระตุ้น ยั่วยุ ท้าทายให้สมองคิด เตรียมส่ืออุปกรณ์ให้เพียงพอ เรียน
ร่วมกับเด็ก เพื่อศึกษาแบบการเรียนรู้ของเด็ก ครูคิดหาเทคนิคการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ เสมอ 



 

 
 

 
 
 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นหัวใจท่ีส าคัญของกระบวนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 13 ทักษะด้วยกัน 
คือ 
สมาคมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ( American Association for the Advancement of Science-AAAS) ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ท้ังสิ้น 13 ทักษะ โดยจัดแบ่งออกเป็น 2 
หมวด คือ 
    ทักษะพื้นฐาน หรือทักษะเบื้องต้น ( Basic Science Process Skill) ประกอบด้วย 8 ทักษะ ได้แก่ ทักษะที่ 1-8 
    ทักษะขั้นบูรณาการ หรอื ทักษะขั้นสูง ( Intergrated Science Process Skill) ประกอบด้วย 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะที่ 9-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ความหมายทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะทกัษะ 
 

วรรณทพิา (2540) สรปุไดด้งันี้  

1. ทักษะการสังเกต ( Observation) หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
รวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรอืปรากฏการณ์ต่างๆ โดยไม่ลงความเห็นของผู้
สังเกต  
การสงัเกต เปน็วธิกีารพืน้ฐานที่จะได้ขอ้มลูมาตามความตอ้งการ ซึง่การทีจ่ะไดข้อ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดน้ั้น ผูส้งัเกตตอ้งมลีกัษณะ
ดงันี้  
•ความตั้งใจของผู้สังเกต (Attention)  
•ประสาทสัมผัส (Sensation)  
•การรับรู้ (Perception)  
 
หลกัการสงัเกต ผู้สงัเกตทีด่ ีคอื ผู้ทีท่ าการสงัเกตแลว้ได้ขอ้มลูทีต่รงกบัความตอ้งการมากทีสุ่ด ซึง่ผู้สงัเกตจะเปน็ผู้สงัเกตที่
ดไีดน้ัน้ตอ้งมหีลกัในการสงัเกต ดงันี้  
•ก าหนดการสังเกตให้จ ากัดเฉพาะเป็นเรื่องๆ ไป ไม่ใช่เห็นส่ิงใด มากระทบแล้วรับไว้หมด  
•สังเกตอย่างมีความมุ่งหมาย มิใช่ว่าสังเกตไปเรื่อยๆ คอื ต้องมีจุดมุง่หมายท่ีจะดู เมื่อพบเห็นแล้วแปลความหมายออกมา
ว่าคืออะไร  
•สังเกตด้วยความพินิจพิเคราะห์จนสามารถมองเห็นรายละเอียดของเรื่องนั้นได้อยา่งลึกซึ้ง มิใช่ว่ามองเห็นแต่ผิว หรือ
ลักษณะของภายนอกเท่าน้ัน  
•เมื่อสังเกตแล้วต้องมีการบันทึกไว้เพื่อเตือนความจ า จะได้ไม่หลงลืมรายละเอียดท่ีได้สังเกตมา  
•ผู้สังเกตควรใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) หรอื เครื่องมอืวัดอื่นๆ ประกอบในการสังเกตนี้ด้วย  
 
ประเภทของการสังเกต  
การรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
•การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) หมายถึง การสังเกต ท่ีผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในกลุ่มท่ีตน
ศึกษา และมีการท ากิจกรรมร่วมกัน  
•การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) หมายถึง การสังเกตที่ผู้สังเกตกระท าตนเป็นบุคคลภายนอก 
ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีกลุ่มก าลังท ากันอยู่ การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในความหมายนี้ หมายถึง ไม่เข้าไปร่วมใน
กิจกรรมของกลุ่มนั้นเท่าน้ัน ไม่ได้หมายถึงการไม่เข้าไปอยู่ในบริเวณสถานท่ีด้วย มักใช้ในกรณีท่ีไม่ต้องการให้ผู้ถูกสังเกต
รู้สึก รบกวนจากตัวผู้สังเกต ผู้สังเกตเป็นเพียง ผู้สังเกตการณ์เท่าน้ัน  

2. ทักษะการวัด ( Measurement) หมายถึงความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดหาปริมาณของส่ิงต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมอือย่างเหมาะสม และความสามารถในการอ่านค่าท่ีได้จากการวัดได้ถูกต้องรวดเร็ว
และใกล้เคียงกับความจริงพร้อมท้ังมีหน่วยก ากับเสมอ  

3. ทักษะการค านวณ ( Using numbers) หมายถึง ความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร หรอืจัดกระท ากับตัวเลขท่ีแสดง
ค่าปริมาณของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งได้จากการสังเกต การวัด การทดลองโดยตรง หรือจากแหล่งอื่น ตัวเลขท่ีค านวณนั้นต้อง
แสดงค่าปริมาณในหน่วยเดียวกัน ตัวเลขใหม่ท่ีได้จากการค านวณจะช่วยให้สื่อความหมายได้ตรงตามที่ต้องการและ
ชัดเจนยิ่งข้ึน  

4. ทักษะการจ าแนกประเภท ( Classification) หมายถึง ความสามารถในการจัดจ าแนกหรอืเรียงล าดับวัตถุ หรือสิ่งที่อยู่ใน
ปรากฏการณ์ต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่โดยมีเกณฑ์ในการจัดจ าแนก เกณฑ์ดังกล่าวอาจใช้ ความเหมือน ความแตกต่าง 
หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยจัดส่ิงที่มีสมบัติบางประการร่วมกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน  

5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ( Space/space Relationship and Space/Time 
Relationship) สเปส ( Space) ของวัตถุ หมายถึง ท่ีว่างบริเวณท่ีวัตถุนั้นครอบครองอยู่ ซ่ึงจะมรีูปร่างและลักษณะ
เช่นเดียวกับวัตถุนั้น โดยทั่วไป สเปสของัตถุจะมี 3 มิติ (Dimensions) ได้แก่ ความกว้าง ความยาว ความสูงหรือความหนา
ของวัตถุทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา หมายถึง ความสามารถในการระบุ 



 

 
 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่อไปนี้ คือ  
1) ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มิติ กับ 3 มิติ  
2) ส่ิงที่อยู่หน้ากระจกเงากบัภาพท่ีปรากฏจะเป็นซ้ายขวาของกันและกันอย่างไร  
3) ต าแหน่งท่ีอยู่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง  
4) การเปล่ียนแปลงต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลาหรือสเปสของวัตถุ ท่ีเปล่ียนแปลงไปกับเวลา  

6. ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล ( Organizing data and communication) หมายถึง ความสามารถในการน า
ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหล่งอื่นมาจัดกระท าใหม่โดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดเรียงล าดับ 
การแยกประเภท หรือค านวณหาค่าใหม่ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจมากข้ึน อาจน าเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ 
สมการ เป็นต้น  

7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ( Inferring) หมายถึง ความสามารถในการอธิบายข้อมูลท่ีมีอยู่อย่างมีเหตุผล โดยอาศัย
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย ข้อมูลท่ีมีอยู่อาจได้มาจากการสังเกต การวัด การทดลอง ค าอธิบายนั้นได้ มาจาก 
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของ ผู้สังเกตที่พยายามโยงบางส่วนท่ีเป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิม ให้มาสัมพันธ์กับ
ข้อมูลท่ีตนเองมีอยู่  

8. ทักษะการพยากรณ์ ( Prediction) หมายถึง ความสามารถในการท านายหรือคาดคะเนส่ิงที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยอาศัย
การสังเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ้ าๆ หรือความรู้ท่ีเป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎีในเรื่องนั้นมาช่วยในการท านาย การ
ท านายอาจท าได้ภายในขอบเขตข้อมูล และภายนอกขอบเขตข้อมูล  

9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน ( Formulating hypothesis) หมายถึง ความสามารถในการให้ค าอธิบายซึ่งเป็นค าตอบล่วงหน้า
อย่างมีเหตุมผีล ก่อนท่ีจะด าเนินการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นจริงในเรื่องนั้นๆ ต่อไป สมมติฐานเป็น
ข้อความท่ีแสดงการคาดคะเน ซ่ึงอาจเป็นค าอธิบายของส่ิงที่ไม่สามารถตรวจสอบโดยการสังเกตได้ หรอือาจเป็นข้อความท่ี
แสดงความสัมพันธ์ท่ีคาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ข้อความของสมมติฐานนี้สร้างข้ึนโดยอาศัย
การสังเกตความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน การคาดคะเนค าตอบที่คิดล่วงหน้าน้ียังไม่ทราบ หรอืยังไม่เป็นหลักการ 
กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน ข้อความของสมมติฐานต้องสามารถท าการตรวจสอบโดยการทดลองและแก้ไขเมื่อมีความรู้ใหม่ได้  

10. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ( Defining operationally) หมายถึง ความสามารถในการก าหนดความหมายและ
ขอบเขตของค า หรือตัวแปรต่างๆ ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตและวัดได้ ค านิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นความหมาย
ของค าศัพท์เฉพาะ เป็นภาษาง่ายๆ ชัดเจน ไม่ก ากวม ระบุส่ิงที่สังเกตได้ และระบุการกระท าซ่ึงอาจเป็น การวัด การ
ทดสอบ การทดลองไว้ด้วย 

11. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) หมายถึง การชี้บ่งตัวแปรตน้ ตัวแปรตาม 
และตัวแปรท่ีต้องควบคุมในสมมติฐานหนึ่ง การควบคุมตัวแปรนั้นเป็นการควบคุมสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่จะท า
ให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือนถ้าหากว่าไม่ควบคุมให้เหมือนกัน  

12. ทักษะการทดลอง ( Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหาค าตอบหรอืทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ในการ
ทดลองจะประกอบด้วยกิจกรรม 3 ข้ันตอน คือ  
-- การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือทดลองจริง เพื่อก าหนดวิธีการด าเนินการทดลอง
ซ่ึงเกี่ยวกับการก าหนดวิธีด าเนินการทดลองซ่ึงเกี่ยวกับการก าหนดและควบคุมตัวแปร และวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ในการ
ทดลอง  
-- การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมอืปฏิบัติการทดลองจริงๆ  
-- การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง ซ่ึงอาจเป็นผลของการสังเกต การวัด และ
อื่นๆ  

13. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ( Interpretting data and conclusion) หมายถึง ความสามารถในการบอก
ความหมายของข้อมูลท่ีได้จัดกระท า และอยู่ในรูปแบบท่ีใช้ในการสื่อความหมายแล้ว ซ่ึงอาจอยู่ในรูปตาราง กราฟ 
แผนภูมิหรือรูปภาพต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการบอกความหมายข้อมูลในเชิงสถิติด้วย และสามารถลงข้อสรุปโดย
การเอาความหมายของข้อมูลท่ีได้ท้ังหมด สรุปให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาภายใน
ขอบเขตของการทดลองนั้นๆ  



 

 
 

จิตวิทยาศาสตร ์หรือ เจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 

 

หมายถึง คุณลักษณะหรอืลักษณะนิสัยของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า เจต
คติทางวิทยาศาสตร์ 

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น ความขยัน อดทน รอบคอบ มีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล การ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 

การท างานของนักวิทยาศาสตร์ทุกคนจะประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยความอยากรู้ อยากเห็น ชอบสงสัย ชอบตั้ง
ค าถาม มีความกระตือรอืรน้ มีความรับผิดชอบ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รอบรู้ ไฝ่รู้ไฝ่
เรียน ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ล าเอียง 

ทีม่าของขอ้มลู ดร. สธน เสนาสวสัดิ ์ จาก http://www.baanjomyut.com/library_2/scientific_thinking_skills/05.html 

 


