
วิทยาศาสตร์

ฐาปกรณ์  คำหอมกุล
อภิญญา  อินไร่ขิง

ดร.พลอยทราย  โอฮาม่า

ป.6
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  )
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สื่อการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน

ชุด แม่บทมาตรฐาน  

Ac�i�� Learning

กิจกรรม 
การฝกปฏิบัติ

เพื่อฝกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
และการแกปญหา
ที่หลากหลาย

กิจกรรม
Active Learning 

หลากหลาย
เพื่อสรางองคความรู 

และพัฒนากระบวนการคิด

แบบทดสอบ
เนนการคิด

เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

ที่เนนทักษะการคิด

เนื้อหาครบถวน
ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  )

ชุด แม่บทมาตรฐาน  

Ac�i�� Learning

ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ป.1-6

เนื้อหา แบบฝึกกิจกรรม และแบบทดสอบ จบในเล่มเดียว
ครบ

“สะดวกที่สุด ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด”

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร./แฟกซ์ 0 2622 2999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
www.aksorn.com         Aksorn ACT www.aksorn.com

มมฐ.วิทยาศาสตร์ ป.6

125.-
8 8 5 8 6 4 9 1 4 6 5 6 4

ดร.พ
ลอยทราย

โอฮาม่า
และคณ

ะ
ชุด

 แม่
บ

ท
ม

าต
รฐาน

  
Active

Learning
ÇÔ·

ÂÒÈÒÊµÃ�
ป
.6



สารบัญ

àÃ×èÍ§·Õè 1 ÊÒÃÍÒËÒÃ¡Ñº¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ 15
 1. การเจริญเติบโตของรางกาย 16
 2. สารอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของรางกาย 23
 3. สัดสวนอาหารและพลังงานจากสารอาหาร 33

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจําเรื่องที่ 1 45

àÃ×èÍ§·Õè 2 ÃÐººÂ‹ÍÂÍÒËÒÃ¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ 48
ระบบยอยอาหาร 49
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจําเรื่องที่ 2 60
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดประจําหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 62

àÃ×èÍ§·Õè 1 áÃ§ä¿¿‡Ò¹‹ÒÃÙŒ  69
การเกิดแรงไฟฟา  70
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจําเรื่องที่ 1 80

àÃ×èÍ§·Õè 2 Ç§¨Ãä¿¿‡Òã¡ÅŒµÑÇ 82
 1. การตอวงจรไฟฟา  83
 2. ตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา 105

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจําเรื่องที่ 2 109
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดประจําหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 111

àÃ×èÍ§·Õè 1 à§ÒÁ×´áÅÐà§ÒÁÑÇ  117
 การเกิดเงามืดและเงามัว  118

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจําเรื่องที่ 1 126
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดประจําหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 128

àÃ×èÍ§·Õè 1 àÃÕÂ¹ÃÙŒáºº¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 3
 1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร  4
 2. รูจักนักวิทยาศาสตร  11

สรุปสาระสําคัญประจําเรื่องที่ 1 13

àÃ×èÍ§·Õè 1 ¡ÒÃáÂ¡ÊÒÃ¼ÊÁ 131
 การแยกสารผสม  132

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจําเรื่องที่ 1 147
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดประจําหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 149

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè  1 ¡ÒÃÊ×ºàÊÒÐËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 2

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè  2 Ã‹Ò§¡ÒÂ¢Í§àÃÒ 14

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè  3 áÃ§ä¿¿‡ÒáÅÐÇ§¨Ãä¿¿‡Ò 68

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè  4 áÊ§áÅÐà§Ò 116

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè  5 ÊÒÃÃÍºµÑÇàÃÒ 130



Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè  6 ËÔ¹áÅÐ«Ò¡´Ö¡´íÒºÃÃ¾� 152

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè  7 »ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐ¸Ã³Õ¾ÔºÑµÔÀÑÂ 184

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè  8 ´ÒÃÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈ 232

àÃ×èÍ§·Õè 1 »ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�´ÒÃÒÈÒÊµÃ� 233
 การเกิดอุปราคา  234

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจําเรื่องที่ 1 242

àÃ×èÍ§·Õè 2 ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ·Ò§à·¤â¹âÅÂÕÍÇ¡ÒÈ 244
 เทคโนโลยีอวกาศ  245

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจําเรื่องที่ 2 256
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดประจําหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 258

¢ŒÍÊÍºà¹Œ¹¡ÒÃ¤Ô´á¹Ç O-NET   262
ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ   270

àÃ×èÍ§·Õè 1 ÅÁº¡ ÅÁ·ÐàÅ áÅÐÅÁÁÃÊØÁ 185
 ลมบก ลมทะเล และลมมรสุม  186

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจําเรื่องที่ 1 197

àÃ×èÍ§·Õè 2 ÀÑÂ¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐ»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡ 199
 1. ภัยธรรมชาติและธรณ�พิบัติภัย  200
 2. ปรากฏการณเรือนกระจก  216

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจําเรื่องที่ 2 225
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดประจําหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 227

àÃ×èÍ§·Õè 1 ËÔ¹ã¹¸ÃÃÁªÒµÔ  153
 หินในธรรมชาติ  154

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจําเรื่องที่ 1 165

àÃ×èÍ§·Õè 2 «Ò¡´Ö¡´íÒºÃÃ¾� 167
 ซากดึกดําบรรพ  168

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจําเรื่องที่ 2 178
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดประจําหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 180



Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ¡ÒÃÊ×ºàÊÒÐËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ
·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�1

à¾×èÍ¹ æ ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹Ç‹Ò 
¡ÒÃÊ×ºàÊÒÐËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¤×ÍÍÐäÃ

¡ÒÃÊ×ºàÊÒÐËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ
·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
·íÒä´ŒÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§



àรÕยนรู้áººนักวิทยาศาสตร์
à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
•	อธิบายและน�าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ได้
•	อธิบายและน�าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่าง	ๆ 	ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ได้
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ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ไดอยางไรบาง
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	 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการ

ศึกษาเกี่ยวกับส่ิงที่อยู่รอบ	ๆ 	 ตัวเรา	

ซึ่งวิธีการและขั้นตอนที่เราใช้ในการ

สืบเสาะหาความรู ้จากส่ิงที่เราสงสัย

อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล	 เรียกว่า	

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

	 กระบวนการทางวิทยาศาสตร	์

แบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	วิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์	 ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์	และจิตวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์คืออะไร

อ่านโจทย์ที่ก�าหนดให้	แล้วตอบค�าถามให้ถูกต้อง

กจิกรรม ลองท�ำดู

1.	 	ภพมีความสงสัยเกี่ยวกับดินที่ใช้ในการปลูกผักบุ้ง	ภพจึงตั้งค�าถามว่า	ชนิดของดิน 

มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งหรือไม่	ภพเกิดจิตวิทยาศาสตร์ด้านใด

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.	 	พัชระบอกนักท่องเที่ยวว่า	 โรงแรมสุขใจตั้งอยู่ทางทิศเหนือของชุมชน	 เมื่อไปถึง

จะเห็นว่า	 โรงแรมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนสาธารณะ	 พัชระใช้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ทักษะใด

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.	 	ศิลาบอกวารีว่า	 หากแสงแดดมีผลต่อการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของดอกทานตะวัน 

ดังนั้น	ทานตะวันจะหันดอกเข้าหาแสงแดด	ศิลาใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นใด

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4



5

4

3

2

1

 1.1 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

	 การสังเกตสิ่งต่าง	ๆ 	 ที่อยู่รอบตัวเราเป็นขั้นตอนส�าคัญในการเรียนรู้แบบ

นักวิทยาศาสตร์	 เพื่อน�าไปสู่การค้นหาค�าตอบจากปัญหาหรือสิ่งที่เราสงสัย

ในการเรยีนรูแ้บบนกัวทิยาศาสตร์	เราจ�าเป็นต้องใช้วธีิการและข้ันตอนทีเ่ป็นระบบ

มาช่วยในการแสวงหาค�าตอบของสิ่งที่สงสัย	เรียกว่า	วิธีการทางวิทยาศาสตร์  

วิธีการทางวิทยาศาสตร์	 หมายถึง	 การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

อย่างมีกระบวนการ	 เป็นแบบแผน	 และมีขั้นตอน	 ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามได้

โดยเริ่มจากการสังเกตสิ่งต่าง	ๆ 	 รอบตัวอย่างละเอียด	 จากนั้นจึงตั้งข้อสังเกต

หรอืตัง้ปัญหาทีส่งสัย	แล้วหาค�าตอบด้วยวธิกีารต่าง	ๆ 	อย่างเป็นระบบตามขัน้ตอน

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย	5	ขั้นตอนส�าคัญ	ดังนี้

ระบุปญหา

ตั้งสมมติฐาน

รวบรวมขอมูล

วิเคราะห์ขอมูล

สรุปผล

วิธีกำรทำง
วิทยำศำสตร

……
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4. วิเคราะห์ขอมูล
เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมด้วยวิธีการ
ต่าง	ๆ 	 มาแปลความหมายหรือบรรยายความหมาย
ของข้อเท็จจริงที่มีอยู่	เพื่อน�าไปสู่การสรุปผล

3. รวบรวมขอมูล
เป็นการรวบรวมข้อมูลหรือค้นหาค�าตอบของปัญหา
ด้วยวิธีที่หลากหลาย	 เช่น	 การสังเกต	 การส�ารวจ	
การทดลอง	 การสร้างแบบจ�าลอง	 เพื่อให้ได้ข้อมูล	
แล้วบันทึกผลไว้

5. สรุปผล
เป็นการสรปุผลของข้อมลูทีไ่ด้ท�าการศกึษาค้นคว้ามา
เพื่อตรวจสอบว่าตรงกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ล่วงหน้า
หรอืไม่	แล้วน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั	
หรือตั้งเป็นกฎเกณฑ์	เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป

…
…

1. ระบุปญหา
เป็นการตัง้ค�าถาม	 ตัง้ปัญหา	 หรือข้อสงสัยทีเ่กดิจาก
การสงัเกตสิง่ต่าง	ๆ 	 ซ่ึงควรท�าอย่างละเอียดรอบคอบ
และใช้ประสาทสัมผัสต่าง	ๆ 	เข้ามาช่วย

2. ตั้งสมมติฐาน
เป็นการคาดคะเนค�าตอบของปัญหาที่ต้องการศึกษา
โดยจะใช้ข้อมูลหรือใช้ความรู้เดิมมาเป็นพื้นฐานของ
ค�าตอบท่ีคิดไว้ล่วงหน้า	 ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้
โดยการสังเกต	การส�ารวจ	หรือการทดลอง

6



 1.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

	 ในการเรียนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนั้น	 จ�าเป็นต้องใช้ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อน�าไปสู่การค้นหาความรู้	 โดยผ่านการสังเกต	

ทดลอง	 สร้างแบบจ�าลอง	 หรือวิธีการอ่ืน	ๆ 	 เนื่องจากทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์เป็นทักษะท่ีแสดงถึงการมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 จึงท�าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียน

วิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 หมายถึง	 ทักษะทางสติปัญญาท่ี

เป็นความสามารถหรือความช�านาญที่นักวิทยาศาสตร์น�ามาใช้ในการสืบเสาะ

หาความรู้หรือการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	ได้ถูกต้องเหมาะสม	ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้

แบ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ออกเป็น	2	ขั้น	ได้แก่

การËาคÇามÊัม¾ัน¸�
¢องÊเ»«กับเÇลา

การใª้จíานÇน

การ¾ยากร³�

การกíาËนดและคÇบคØมµัÇแ»ร

การµีคÇามËมาย¢้อมูลและลง¢้อÊรØ»

การทดลอง

การกíาËนดนÔยามเªÔง» Ô̄บัµÔการ

การµัéงÊมมµÔ°าน

การÊร้างแบบจíาลอง

การÊังเกµ

การจíาแนก»ระเÀท

การÇัด

การลงคÇามเËçนจาก¢้อมูล

12

ทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตรขั้นพื้นฐำน

ทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตรขั้นสูงหรือขั้นผสม

การจัดกระทíาและ
Êื่อคÇามËมาย¢้อมูล
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3. ทักÉะการÇัด

เป็นการเลือกใช้เครื่องมือและการใช้

เครือ่งมือต่าง	ๆ 	เพือ่วดัหาปรมิาณของส่ิง

ต่าง	ๆ 	 ออกมาเป็นตัวเลขได้ถูกต้องและ

เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด	 รวมทั้ง

บอกหรือระบุหน่วยของตัวเลขท่ีท�าการวัด

ได้อย่างถูกต้อง

12

ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตรขั้นพื้นฐำน มี 8 ทักษะ ดังนี้

1. ทักÉะการÊังเกµ

เป็นการใช้ประสาทสมัผสัอย่างใดอย่างหนึง่

หรือใช้หลายอย่างร่วมกัน	 ได้แก่	 ตา	 หู	

จมูก	 ลิ้น	 และผิวกาย	 เพื่อค้นหาและ

บอกรายละเอยีดของสิง่ต่าง	ๆ 	โดยไม่ควร

ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป

5. ทักÉะการËาคÇามÊัม¾ัน¸�
        ¢องÊเ»«กับเÇลา

-	การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ

	 กับสเปซ	 เป็นการหาความสัมพันธ์

	 ระหว่างพื้นที่ที่วัตถุต่าง	ๆ 	ครอบครอง

-	การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับ

	 เวลา	เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง	

	 พืน้ทีท่ี่วตัถคุรอบครองเมือ่เวลาผ่านไป

2. ทักÉะการจíาแนก»ระเÀท

เป็นการแบ่งพวก	จัดกลุ่มสิ่งที่สนใจ	หรือ

การเรียงล�าดับวัตถุหรือเหตุการณ์ต่าง	ๆ 	

ออกเป็นหมวดหมู่	 โดยใช้ความเหมือน

หรือความแตกต่างกันมาเป็นเกณฑ์ใน

การจ�าแนกวัตถุ	เหตุการณ	์หรือสิง่ต่าง	ๆ

ออกจากกัน

4. ทักÉะการใª้จíานÇน

เป็นการใช้ความรู้ทางด้านจ�านวนและ

การค�านวณ	 โดยการนับจ�านวนหรือคิด

ค�านวณ	เพือ่บรรยายหรอืระบรุายละเอียด

เชงิปรมิาณของสิง่ท่ีสงัเกตหรอืทดลองได้

6. ทักÉะการจัดกระทíาและ
        Êื่อคÇามËมาย¢้อมูล

เป็นการน�าข้อมลูทีร่วบรวมได้จากวธิกีาร

ต่าง	ๆ 	 มาจัดกระท�าให้อยู ่ในรูปแบบ

ที่มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กัน

มากขึ้น	 รวมทั้งน�าข้อมูลมาจัดกระท�า

ในรูปแบบต่าง	ๆ 	เช่น	แผนภาพ	แผนภูมิ	

ตาราง	กราฟ	สมการ	วงจร	เพื่อให้ผู้อื่น

เข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น

8. ทักÉะการ¾ยากร³�

เป็นการคาดคะเนผลของปรากฏการณ์	

สถานการณ์	การสังเกต	หรือการทดลองไว้

ล่วงหน้า	โดยอาศัยข้อมูลหรอืประสบการณ์

ของเร่ืองนัน้ทีเ่กดิซ�า้	ๆ 	เป็นแบบรปูมาช่วย

ในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น

7. ทักÉะการลงคÇามเËçนจาก¢้อมูล

เป็นการใช้ความคิดเห็นจากความรู้หรือ

ประสบการณ์เดิม	 เพื่ออธิบายข้อมูลที่ได้

จากการสังเกตอย่างมีเหตุผล	 โดยอาศัย

ข้อมูลหรือสารสนเทศที่เคยเก็บรวบรวม

ไว้ในอดีต
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ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตรขั้นสูงหรือขั้นผสม มี 6 ทักษะ ดังนี้

(อางอิง :	 คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์	 ระดับประถมศึกษา	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	กระทรวงศึกษาธิการ,	2561)

1. ทักÉะการกíาËนดและคÇบคØม  
       µัÇแ»ร

การก�าหนดตัวแปรต้น	 ตัวแปรตาม	
และตัวแปรควบคุมที่ต ้องควบคุม
ให้คงที่	โดยต้องให้สอดคล้องกับการ
ตั้งสมมติฐานของการทดลองหนึ่ง	ๆ

2. ทักÉะการµีคÇามËมาย¢้อมูล
     และลง¢้อÊรØ»

เป็นการแปลความหมายหรอืบรรยาย
ลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่	
รวมทั้งสามารถสรุปความสัมพันธ์
ของข้อมูลทั้งหมดได้

3. ทักÉะการทดลอง

กระบวนการปฏิบัติในการออกแบบ
และวางแผนการทดลอง	 เพ่ือค้นหา
ค�าตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว้	ในการ
ทดลองมี	 3	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 การ
ออกแบบการทดลอง	การปฏิบัติการ
ทดลอง	และการบนัทกึผลการทดลอง

4. ทักÉะการกíาËนดนÔยาม
  เªÔง» Ô̄บัµÔการ

การก�าหนดความหมายและขอบเขต
ของสิ่งต่าง	ๆ 	 ที่อยู่ในสมมติฐานหรือ
ที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง	 เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันและสามารถสังเกต
หรือวัดผลได้

5. ทักÉะการµัéงÊมมµÔ°าน

เป็นการคิดหาค�าตอบล่วงหน้าก่อน
ท�าการทดลอง	 โดยอาศัยการสังเกต	
ความรู ้หรือประสบการณ์เดิมเป็น
พื้นฐาน	 โดยค�าตอบที่คิดล่วงหน้านี้
ยังไม่มีหลักการหรือไม่เป็นทฤษฎี
มาก่อน	 และสมมติฐานที่ตั้งขึ้นอาจ
ถูกหรือผิดก็ได้	 ซ่ึงจะทราบภายหลัง
การทดลองแล้ว

6. ทักÉะการÊร้างแบบจíาลอง

เป็นการสร้างหรือใช้สิ่งที่ท�าขึ้นมาเพื่อ
เลียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณ์
ที่ศึกษาหรือที่สนใจ	 แล้วสามารถน�า
เสนอข้อมูล	แนวคดิ	ความคิดรวบยอด
เพือ่ให้ผูอ้ืน่เข้าใจในรปูของแบบจ�าลอง
ต่าง	ๆ 	เช่น	ชิ้นงาน	ข้อความ	รูปภาพ	
หุน่จ�าลอง	ส่ิงประดษิฐ์	ภาพเคลือ่นไหว

9การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์



 1.3 จิตวิทยาศาสตร 

 การเรียนรูวิทยาศาสตรสามารถฝกนักเรียนใหเปนผูมีจิตวิทยาศาสตรหรือ

มีความเปนนักวิทยาศาสตรได ซ่ึงตองใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการเรียนรู

และแกไขปญหา รวมท้ังฝกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเกิดความ

ชํานาญ จึงจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร และมีลักษณะ

นิสัยของความเปนนักวิทยาศาสตรในดานตาง ๆ  ได

จิตวิทยาศาสตร คือ ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและ

หาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย

ลักษณะตาง ๆ  เชน ความมีเหตุผล ความสนใจใฝรู ความมุงม่ัน ความอดทน 

ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความละเอียดรอบคอบ ความใจกวาง ชางสงสัย 

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค

ความสนใจใฝเรียนรูความรับผิดชอบ

ความมุงมั่น

ทํางานรวมกับผูอื่น
อยางสรางสรรค

ชางสงสัย/สังเกต ความละเอียดรอบคอบ
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