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จิตวิทยา ศาสตร์   คุณธรรม และ ค่า นิยม ท่ี ถูก ต้อง เหมาะ สม  โดย มุ่ง เน้น ความ เป็น ไทย ควบคู่ กับ ความ เป็น 

สากล ต้ังแต่ ปี การ ศึกษา   2553  เป็นต้น ไป   โรงเรียน จะ ต้อง ใช้ หลักสูตร แกน กลาง การ ศึกษา ข้ัน พ้ืน ฐาน   

พุทธศักราช   2551   จึง จำาเป็น ต้อง มี ส่ือ การ เรียน การ สอน ท่ี ได้ รับ การ พัฒนา อย่าง เหมาะ สม และ เป็น ไป 

ตาม เป้า หมาย ของ หลักสูตร ดัง กล่าว 
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พัฒนา ขึ้น ตาม มาตรฐาน การ เรียน รู้ กลุ่ม สาระ การ เรียน รู้ วิทยาศาสตร์   เพื่อ นำา ไป ใช้ เป็น หนังสือ เรียน 

หลัก ประกอบ ด้วย เนื้อหา ความ รู้ ที่ เป็น หลัก การ พื้น ฐาน ที่ จำาเป็น สามารถ นำา มา ใช้ ประโยชน์ ใน ชีวิต 
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  ให้ นักเรียน พิจารณา สิ่ง ที่  อยู่ รอบ ตัว ของ นักเรียน   และ ที่ อยู่  ไกล ตัว ออก ไป  
  แล้ว ตอบ ค�าถาม ต่อ ไป นี้ 
 อะไร บ้าง ที่ เกิด จาก การ สร้างสรรค์ ทาง วิทยาศาสตร์ หรือ มี วิทยาศาสตร์ เป็น พื้น ฐาน 
 ถ้า ไม่มี ความ รู้ วิทยาศาสตร์ เป็น พื้น ฐาน   สิ่ง เหล่า นั้นจะ เป็น อย่างไร 
 ความ รู้ วิทยาศาสตร์ ได้ มา อย่างไร 

วิทยาศาสตร์คืออะไร
  ให้ นักเรียน พูด คุย กับ เพื่อน ที่ อยู่ ใกล้   แล้ว พยายาม
  ตอบ ค�าถาม ต่อ ไป นี้ 
  วิทยาศาสตร์ มี ผล ต่อ ตัว นักเรียน อย่างไร
  นักเรียน ใช้ เทคโนโลยี อะไร บ้าง ใน ชีวิต ประจ�า วัน 
 นักเรียน ทราบ หรือ ไม่ ว่า เทคโนโลยี ที่ นักเรียน 

 มีอยู่นั้น ใช้ ความ รู้ วิทยาศาสตร์ อะไร เป็น พื้น ฐาน 
  ถ้า ปัจจุบันเราไม่มีความรู้ เรื่อง วิทยาศาสตร์    
 มนุษย์ จะมีชีวิตที่แตก ต่าง จาก อดีตหรือ ไม่  อย่างไร 

บทน�า
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันดีว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ 

ทั้งอาชีพการงานสังคมวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของแต่ละคนจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคน 

จะต้อง  เรียน รู้ วิทยาศาสตร์  แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะความ รู้ ในเนือ้หา สาระ

ทางวทิยาศาสตร์เท่านัน้เพราะบางครัง้ในชวีติจรงิเราอาจจะไม่ได้ใช้ความรู้วทิยาศาสตร์ตลอดเวลาแต่

สิง่ที่เราใช้กนัเป็นประจ�าวนัทกุวนัได้แก่เทคโนโลยีต่างๆซึง่เป็นผลของการน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์

มาเป็นพืน้ฐานและอกีสิง่หนึง่ที่คนเราใช้ในการด�ารงชีวิตอย่างมีคณุภาพและท�าให้เราสามารถมีส่วนร่วม

ในสงัคมได้อย่างภาคภมูินัน่คอืการมีความรู้และทกัษะในกระบวนการ วิทยาศาสตร์  ซึง่เป็นกระบวน

การพื้นฐานที่น�าไปใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ส่งผลต่อโลกและตัวเราอย่างมากมายเพราะวทิยาศาสตร์สร้างสรรค์ส่ิงอ�านวยความ

สะดวกต่างๆในการด�ารงชีวิตเช่นแสงสว่างจากไฟฟ้าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อาหารที่เรากินยารักษา

โรคโทรทัศน์พัดลมคอมพิวเตอร์ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆเป็นต้น

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า เทคโนโลยี  ในโลกเรายังมี 

สิ่งต่างๆอีกมากมายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเกี่ยวข้องกับเราทุกคนดัง

นั้นทุกคนจึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ได้เป็นผู้มีความรู้วิทยาศาสตร์อย่าง

เชี่ยวชาญในอนาคตแต่ก็ต้องมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ในระดับหนึ่งเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการ 

ด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมของตนเองในโลกยุคปัจจุบัน

คนสมยัก่อนถอืว่าแสงที่พุง่มาจากท้องฟ้าในยามค�า่คนืเป็นแสงของผีพุง่ไต้แต่ปัจจบุนัจากการ 

ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ท�าให้เราทราบว่าแสงดังกล่าวคือดาวตก การเกิดจันทรุปราคาก็เช่นกัน 

คนสมยัก่อนเชือ่กนัว่าเป็นเพราะยกัษ์ทีม่ชีือ่ว่าราหูได้อมดวงจนัทร์ไว้แต่ปัจจบุนัเราทราบว่าจนัทรปุราคา 

ไม่ได้เกิดจากราหูอมดวงจันทร์ แต่เกิดจากการบังกันระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ 

เรื่องผีพุ่งไต้และราหูอมจันทร์ไม่สามารถ

หาหลักฐานหรือประจักษ์พยานมาพิสูจน์หรือ

อธบิายได้จงึ ไม่ ถอืว่า เป็น วทิยาศาสตร์  ส่วนเรือ่ง

ของดาวตกและการบังกันระหว่างดวงอาทิตย์

โลกและดวงจันทร์เป็นเรื่องที่สามารถศึกษาหา

หลักฐานและอธิบายได้บนพื้นฐานของความ 

เป็นจริงจึงจัดว่า เป็น วิทยาศาสตร์  

ภาพ 1.2  ปรากฏการณ์ดาวตก 

 (นายสุธี เพ็ชร์อ�าไพ)
ภาพ 1.1 จันทรุปราคา

 นักเรียน หรือ ครอบครัว ของนักเรียน ใช้ การ สื่อสาร ด้วย วิธี ใดหรือใช้อุปกรณ์ ใด   
 ในการสื่อสารบ้าง 

 ถ้า ไม่มี อุปกรณ์ สื่อสาร นั้น ชีวิต ใน แต่ละ วัน ของนักเรียนจะ เปลี่ยนแปลง ไปหรือ ไม่  อย่างไร 

1.1

 วิทยาศาสตร์   คือ อะไร 

 สิ่ง ใด ถือว่า เป็น วิทยาศาสตร์   
  และ สิ่ง ใด ไม่ ถือว่า เป็น วิทยาศาสตร์  
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? ทุก คน ประสาน มือ เหมือน กัน หรือ ไม่ 

? นักเรียน ใช้ หัว แม่ มือ ข้าง ใด ทับ  
 หัว แม่ มือ ข้าง ใด 

? ถ้า นักเรียน จะ เปลี่ยน ให้ เป็น ตรง ข้าม     
 จะ ถนัด หรือ ไม่ 

?    ให้ นักเรียน กลับ ไป สังเกต การ ประสาน มือ 
  และ การ ชู นิ้ว หัว แม่ มือ ของ พ่อ และ แม่  
 แล้วก ลับ มา   รายงานใน ชั้น ต่อ ไป ว่า     
 นักเรียน เหมือน พ่อ หรือ เหมือน แม่  
 หรือไม่ เหมือน ใคร เลย ใน ครอบครัว 

? การ สังเกต ที่ ท�า ใน กิจกรรม นี้   ท�าให้   
 นักเรียน ได้ เรียน รู้ อะไร บ้าง

 ตาม รูป   ( ก)   เมื่อ ดวง จันทร์ บัง ดวง อาทิตย์ ไว้   ท�าให้  
 คนบนโลกเห็น ดวง อาทิตย์ มืด ไป   เป็น ปรากฏการณ์ ใด

 ตาม รูป   ( ข)   เมื่อ ดวง จันทร์ ถูก โลก บัง แสง อาทิตย์ ไว้  
 จะ เกิด เงา บน โลก บน ดวง จันทร์   เป็น ปรากฏการณ์ ใด 

วิทยาศาสตร์คือความรู้ของโลกธรรมชาติหรือความรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือที่มีอยู่ในธรรมชาติ 

ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยจากหลักฐานและความเป็นเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์กล่าวคือสามารถ

อธิบายสาเหตุที่ท�าให้เกิดสิ่งนั้นๆ หรือเมื่อทราบสาเหตุก็อาจท�านายผลได้ด้วยดังเช่นการเกิด

ปรากฏการณ์ธรรมชาติหลายๆอย่าง

ให้นักเรียนพิจารณารูปต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

ค�าว่าวิทยาศาสตร์นอกจากจะหมายถึงความรู้แล้ววิทยาศาสตร์ยังหมายถึงวิธีการและขั้นตอน 

ในการค้นหาความรู้หรือที่เรียกว่ากระบวนการหาความรู้ซึ่งเป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้

เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์การได้มาซึ่งความรู้อันเกิดญาณพิเศษเกิดจากการนิมิตหรือจาก 

ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผีบอกไม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เพราะไม่มีกระบวนการของการหาความรู้ 

ไม่สามารถอธิบายได้ในเชงิวทิยาศาสตร์อย่างไรก็ตามถ้าความรู้ที่ได้มาดว้ยวธิีการดังกล่าวแต่ต่อมา

สามารถพิสูจน์ได้หรืออธิบายได้อย่างวิทยาศาสตร์ก็ถือได้ว่าเป็นความรู้วิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ค้นหาความรู้โดยการท�างาน 

เป็นระบบอย่างมีขั้นตอนซึ่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่ 

กับนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่านอย่างไรก็ตามขั้นตอน 

ต่างๆอาจกล่าวถึงโดยส่วนรวมได้ดังนี้

1.2.1 การ สังเกต  : จุด เริ่ม ต้น ของ  
 กระบวนการ   

การสังเกตเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ถ้าศกึษาประวตัิของนกัวทิยาศาสตร์หรอืศกึษา 

ความเป็นมาของความรู้วิทยาศาสตร์ จะพบว่านัก

วิทยาศาสตร์ได้ความรู้มาโดยเริ่มต้นจากการสังเกต

1.2 กระบวนการทางวทิยาศาสตร์

กิจกรรม1.1สังเกตอะไรได้บ้าง

1. ให้ นักเรียน ใช้ มือ ทั้ง สอง จับ ประสาน กัน    
 ดัง รปู   แล้ว สังเกตและ เปรียบ เทียบ กับ 
 เพื่อนๆ  ว่า  การ ประสาน มือ ของนักเรียน   
	 แต่ละ	คน	เหมือน	หรือ	ต่าง	กัน	อย่างไร	

 กา ลิ เลโอ    
(ค.ศ.	1564-1642)
นัก	วิทยาศาสตร์	
ชาว อิตาเลียน   เมื่อ 
ประมาณ สี่ ร้อย กว่า ปี 
มา แล้ว   กา ลิ เลโอ  
สังเกต	ว่า			โคม	ไฟ	 

ที่	ห้อย	อยู่	ใน	โบสถ์	แกว่ง	ไป	มา	ครบ	รอบ	ใน	
ระยะ	เวลา	ที่	เท่า	กัน	เสมอ	ไม่	ว่า	ช่วง	ของ	 
การ	แกว่ง	จะ	กว้าง	หรือ	แคบ	กว่า	กัน	ก็ตาม			
เขา	ไดน�าำหลัก	นี	้ไป	ท�าลูก	ตุ้มส�าหรับ	ใช้	ใน	
นาฬิกา		กา	ลิ	เลโอ	ยัง	สังเกต	ดวงดาว	ต่างๆ			
จน	ท�าให้	สามารถ	ประดิษฐ์	กล้องส�าหรับ 
	ดู	ดาว	ที่เรียก	ว่า	กล้องโทรทรรศน์	

	2	.		ให้	นักเรียน	ทุก	คน	ชู	นิว้	หัว	แม่	มือ	ขึ้น				 	
 สังเกต และเปรียบ เทียบ กับเพื่อนๆ  ว่า   
	 ลักษณะของนิว้หัว	แม่	มือ	ของ	นักเรียน		 	
	 แต่ละ	คน	เหมือนหรือ	 
	 ต่าง	กัน	อย่างไร	

ดวง อาทิตย์  

ดวง จันทร์ 

ดวง อาทิตย์  

ดวง จันทร์
โลก  

(ก)

(ข)

ภาพ 1.3 การเกิดสุริยุปราคา (ก) และจันทรุปราคา (ข)

การสังเกตได้อะไรบ้างให้นักเรียนท�ากิจกรรมต่อไปนี้

 โลก    
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? นักเรียน คิด ว่า จะ ทดสอบ ได้ อย่างไร ว่า สมมติฐาน ใด   
 จะ เป็น ที่ ยอมรับ หรือ สมมติฐาน ใด จะ ต้องถูก ยกเลิก 

   

  1.2.2   การ มอง เห็น ปัญหา   การ ระบุ ปัญหา   และ การ ตั้ง ปัญหา  

  1.2.3   การ ตั้ง สมมติฐาน   
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลายปัญหาอาจตอบไม่ได้ตรงๆทีเดียวนักวิทยาศาสตร์มักจะต้อง

พยายามตั้งค�าอธิบายหรือค�าตอบของปัญหาไว้ล่วงหน้าว่าเป็นเพราะสาเหตุนั้นหรือสาเหตุนี้เมื่อ 

ตั้งค�าอธิบายไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะมีการทดสอบว่าค�าอธิบายหรือค�าตอบที่ตั้งไว้นั้นเป็นจริงหรือไม่ 

ถ้าทดสอบพบว่าเป็นจริงค�าอธิบายหรือค�าตอบนั้นก็เป็นที่ยอมรับสามารถน�ามาใช้เป็นข้อสรุปต่อไป

แต่ถ้าทดสอบแล้วพบว่าไม่เป็นจริงก็ต้องยกเลิกแล้วตั้งค�าถามใหม่เพื่อทดสอบกันต่อไป

ให้นักเรียนศึกษาการตั้งสมมติฐานจากกิจกรรมต่อไปนี้

การตั้งค�าอธิบายหรือค�าตอบไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบหรือการพิสูจน์เช่นนี้ 

เรยีกว่าการ ตัง้ สมมตฐิานดงันัน้สมมตฐิานคอืค�าอธบิายหรอืค�าตอบที่ตัง้ไว้ล่วงหน้าเพือ่เป็นแนวทาง

ในการทดสอบหรือหาข้อมูลต่อไป

การตั้งสมมติฐานเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญของการท�างานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีก 

ขั้นตอนหนึ่งผู้ศึกษาจะต้องเข้าใจปัญหาที่จะศึกษาให้ถ่องแท้จนทราบว่าตนต้องการจะศึกษาอะไร 

จึงจะสามารถตั้งสมมติฐานได้เหมาะสมและด�าเนินการทดสอบได้ถูกแนวทาง

การ สังเกต 	เป็น	สิ่งส�าคัญ	ที่	จะ	น�าำไป	สู่	การ	หา	ค�าอธิบาย	หรือ	ความ	รู้	ต่างๆ			มากมาย		เช่น		การ	
สังเกต	ลักษณะ	ของ	สิ่ง	มี	ชีวิตจะ	น�าำไป	สู่	การเรียนรู้	เรื่อง	พันธุกรรม		การ	ประสาน	มือ	หรือ	การ	ชู	นิว้	
หัว	แม่	มือ	ของ	นักเรียน			ก็	จะ	พอ	บอก	ได้	ว่า	นักเรียน	มี	ลักษณะ	เหมือน	พ่อ	หรือเหมือน	แม่			หรือ	 
ได้	รับ	ลักษณะ	เฉ	พาะ	นีม้า	จาก	พ่อ	หรือ	แม่			การ	สังเกต	จึง	มี	ความส�าคัญ	มากส�าหรับ	วิทยาศาสตร์		 
	เพราะ	เป็น	จุด	เริ่ม	ต้น	ของ	ปัญหา	หรือ	ข้อ	สงสัย			นักเรียน	จึง	ควร	ฝึก	การ	สังเกต	ให้	สามารถ	สังเกต	
ได้	ถูก	ต้อง			สังเกต	สิ่ง	ที่	ควร	สังเกต		ที่	สอดคล้อง	กับ	จุด	มุ่ง	หมาย	ที่	ต้องการ	หา	ค�าตอบ			สังเกต 
	ได้	เร็ว	และ	คล่องแคล่ว			เรียก	ว่า	มี	ความ	ช�าำนาญ	หรือ	มี	ทักษะ	ใน	การ	สังเกต		เพื่อ	สามารถ	หา	 
ค�าอธิบาย	หรือ	ค�าตอบได้	ต่อ	ไป		

	เซอร์ไอ	แซก			นวิ	ตัน    
(	ค	.	ศ	.		1642	-	1727	)	 
สงสัย	ว่า	เวลา	ลูก	แอปเปิ้ล	 
หล่น	จาก	ต้น			ท�าไม	จึง	ต้อง	
ตกลง	สู่	พื้น	ดิน	เสมอ			ท�าไม	 
จึง	ไม่	ลอย	ไป	ใน	อากาศ				 
ความ	สงสัย	ดัง	กล่าว	น�าำไป	 
สู่	การ	ค้น	พบ	ความ	รู้	เรื่อง	 

แรง	โน้ม	ถ่วง			หรือ	แรงดึงดูด	ของ	โลก	ที่	กระท�า	 
ต่อ	วัตถุ			ซึ่ง	ต่อ	มา	ได้	ตั้ง	เป็น	กฎ	เรียก	ว่า			กฎ	 
แรง	โน้ม	ถ่วง	หรือ	กฎ	แรงดึงดูด	ระหว่าง	มวล	

เมื่อท�าการสังเกตได้ปรากฏการณ์อย่าง

ใดอย่างหนึ่งแล้วโดยธรรมชาติเรามักจะสงสัย 

ต่อไปว่าท�าไมหรอืเพราะอะไรสิง่นัน้ ๆจึงเกดิขึน้ 

นักวิทยาศาสตร์จะเป็นคนช่างสงสัยและ 

อยากรู้อยากเห็นเสมอดังนั้นจึงมักจะตั้งปัญหา 

และพยายามหาค�าตอบของปัญหานัน้ๆจงึท�าให้

ความรู้วิทยาศาสตร์ใหม่ ๆเกิดขึ้นเสมอ

ในบางครั้งปรากฏการณ์บางอย่างแม้จะ

เป็นของธรรมดาที่สุดส�าหรับคนทั่วไปแต่ก็เป็น

ที่น่าสงสัยของผู้ที่มีลักษณะเป็นนักวิทยาศาสตร์

นกัเรียนก็สามารถฝึกตนเองให้เป็นคนอยากรู้อยากเหน็อย่างนกัวทิยาศาสตร์ได้โดยการตัง้ปัญหา

ถามตนเองอยู่เสมออย่างไรกต็ามในการตัง้ปัญหานกัเรียนต้องท�าความเข้าใจกบัปัญหาให้ชดัเจนเพ่ือ

จะตอบได้ว่าตนเองต้องการรู้อะไรถ้าปัญหาที่ตั้งไว้ชัดเจนการหาค�าตอบอาจจะท�าได้ง่ายขึ้น

กิจกรรม1.2ฝึกตั้งสมมติฐาน

	ไข่			ซึ่ง	เป็น	อาหาร	ประจ�าวัน	ของ	พวก	เรา	เกือบ	ทุก	คน		ถ้า	เรา	มี	ปัญหา	ที่	จะ	ศึกษา	ว่า	ไข่	ใหม่	และ	
ไข่	เก่า	แตก	ต่าง	กัน	อย่างไร		ให้นักเรียนคิดหาวิธีการพิสูจน์	ไข่เก่า	ไข่ ใหม่	และตั้งสมมติฐาน 
เพื่อวางแผนออกแบบการทดลองในกิจกรรมต่อไป		

สมมติฐาน			1	 	ไข่	ใหม่	ลอย	น�้า			ไข่	เก่า	จม	น�้า	
	สมมติฐาน			2		 ไข่	ใหม่	จม	น�้า			ไข่	เก่า	ลอย	น�้า			ไข่	ยิ่ง	เก่า	ยิ่ง	ลอย	น�้า	สูง	ขึ้น	

นักเรียน	จะ	ตั้ง	สมมติฐาน	แบบ	ใด	ก็ได้			เพราะ	สมมติฐาน	จะ	เป็น	แนวทาง	ใน	การทดสอบ	เพื่อ	
พิสูจน์	ว่า	เป็น	จริง	หรือ	ไม่			ถ้า	เป็น	จริง	ก็	ยอมรับ	สมมติ	ฐาน	นั้น		ถ้า	ทดสอบ	แล้ว	ไม่	เป็น	จริง	ก็	
ปฏิเสธหรือ	ยกเลิก	สมมติฐาน	นั้นไป			และเอาสมมติฐาน	ที่	เป็น	จริงมาใช้

จาก	ตัวอย่าง	การ	ประสาน	มือ		เมื่อ	พบ	ว่า	เรา	ท�า	ไม่	เหมือน	กัน	นักเรียน	ก็	อาจ	สงสัย	ว่า	ท�าไม	
จึง	ไม่	เหมือน	กัน			แต่	ปัญหา	ที่	ท�าไม	ไม่	เหมือน	กัน			อาจ	จะ	เป็น	ปัญหา	ที่	กว้าง			อาจ	จะ	หา	ค�าตอบ	ยาก			
เรา	จึง	อาจ	จะ	ต้อง	ท�าความ	เข้าใจ	กับ	ปัญหา	ต่อ	ไป	นี	้อีก			เช่น			เรา	ทราบ	ว่า	เรา	มี	พ่อ	และ	แม่			บางที	
ลักษณะ	ต่างๆ			ใน	ตัว	เรา	อาจ	ได้	รับ	การ	ถ่ายทอด	มา	จาก	พ่อ	หรือ	แม่			เรา	ก็	อาจ	ตั้ง	ปัญหา	ให้	ชัดเจน	
ได้	ว่า	

•	 			เรา	ได้	รับ	การ	ถ่ายทอด	ลักษณะ	นั้น	มา	จาก	พ่อ	หรือ	แม่	
•	พี่	น้อง	กัน	จะ	มี	ลักษณะ	ดัง	กล่าว	นี	้	เหมือน	กัน	ทุก	คน	หรือ	ไม่
เมื่อ	สามารถ	ตั้ง	ปัญหา	ที่	แน่นอน	ชัดเจน	ได้	แล้ว	การ	ด�าำเนนิ	การ	เพื่อ	แก้	ปัญหา	ก็	จะ	ท�าได้	 

ง่าย	ขึ้น	
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 1.2.4   การส�ารวจ   ตรวจ สอบ   การ ทดลอง หรือ การ เก็บ ข้อมูล  
ในการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เม่ือต้ังสมมตฐิานแล้วขัน้ต่อไปก็ต้องท�าการทดลองเพือ่ทดสอบ 

หรือพิสูจน์สมมติฐานว่าเป็นจริงหรือไม่ซึ่งก่อนท�าการทดลองนักวิทยาศาสตร์ต้องวางแผนโดยการ

ออกแบบการทดลองว่าจะด�าเนินการทดลองอย่างไรจะเลือกวัสดุอุปกรณ์อะไรมาใช้จะมีวิธีการเก็บ

ข้อมูลอย่างไรและมีสิ่งใดบ้างที่จะต้องควบคุมให้เหมือนกันหรือจะต้องปรับเปลี่ยนสิ่งใดให้เหมาะสม

เมื่อท�าการทดลองนักเรียนจะต้องทราบ

ว่าเราจะศึกษาสิ่งใดเราจึงจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น 

ส่วนสิ่งอื่นที่เราไม่ได้ต้องการศึกษาก็จะต้อง

ควบคุมให้เหมือนกันเพ่ือให้เป็นการทดสอบ

ที่เที่ยงตรงที่เชื่อถือได้ ในกรณีนี้เราต้องการ 

เปรียบเทยีบไข่เก่ากบัไข่ใหม่เราจึงเปลีย่นแปลง

เฉพาะไข่ที่ใส่ลงในน�า้ส่วนสิง่อืน่ได้แก่น�า้ภาชนะ

ใส่น�้าต้องให้เหมือนกันเราเรียกการกระท�า 

เช่นนี้ว่าการ ควบคุม ตัวแปร 

ในกิจกรรมนี้มีตัวแปรสองประเภทคือ

ตัวแปรที่ต้อง ควบคุม ให้ คงที่  ได้แก่

กิจกรรม1.3ไข่เก่าไข่ใหม่ 

• ภาชนะใส่น�้ามีขนาดเดียวกันรูปร่างเดียวกัน

• น�้าต้องเป็นน�้าอย่างเดียวกัน
ส่วน ตัวแปร ที่ ต้อง เปลี่ยนแปลง  คือตัวที่เราต้องการศึกษาในกิจกรรมนี้คือ ไข่  ซึ่งต้องเปลี่ยน 

ไปใช้ไข่ที่ใหม่และไข่ที่เก่าเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกัน

การ ทดสอบ ที่ เที่ยง ตรง
	ใน	การ	หาความ	รู้	ทาง	วิทยาศาสตร์		 
	ถ้า	จะ	ศึกษา	ผล	ของ	สิ่ง	ใด	สิ่ง	หนึง่		 
 เรา ต้อง แน่ใจ ว่าการ ทดสอบ นั้น ต้อง 
	เที่ยง	ตรง			ไม่	เอน	เอียง	ไป	ด้าน	ใด	ด้าน	
หนึง่			นัน่	คอื	ต้อง	ควบคมุ	ตัวแปร	เพือ่ให้	
เกิดความมั่นใจว่า	เรา	ก�าลัง	ศึกษา	เฉพาะ	
สิ่ง	นั้น			หรือ	ตัวแปร	ตัว	นั้นๆ			โดย	ไม่	ให้	
ตัว	แป	รอื่นๆ			หรือ	องค์	ประ	กอ	บอื่นๆ			
เข้า	มา	มี	ส่วน	ท�าให้	เกิด	ผล	ที่	ไขว้	เขว	ได้	

ก.	การ	บันทึก	ข้อมูล	
 ใน การ ลงมือปฏิบัติ การทดลอง  นักเรียน จะ ต้อง 
	จด	บันทึก	ข้อมูลและท�าการ	สังเกต	ทุก	ครั้ง			จะ	ใช้	วิธี	
จ�าไม่	ได้			เพราะ	จะท�าให้	สูญ	เสีย	ข้อมูล	ที่ส�าคัญ	ไป 
หรือ	เมื่อ	มี	ข้อ	มูล	มากๆ			ก็	จะ	จ�าได้	ไม่	หมด			นอกจาก	
นั้น	การ	บันทึก	ข้อมูล	ต้อง	ท�าให้	เป็น	ระเบียบ			สะดวก	
แก่	การ	ศึกษา	แปล	ความ	ต่อ	ไป			เช่น			อาจ	จะบัน	ทึก 
	ใน	รปู	ของ	ตาราง	บันทึก	ข้อมูล			ดัง	ตาราง	ตัวอย่าง 

	การน�าำเสนอ	ข้อมูล	ใน	รปู	แบบ	ท่ี	จดั	ระบบ	แล้วเช่นในรปูของแผนภมู	ิ	ย่อม	ท�าให้	อ่าน	ง่าย			และ	แปล	ความ 
	ได้	รวดเร็ว			ใน	กรณ	ีนี	้		ถ้า	เป็นการน�าำเสนอข้อมลูใน	รปู	แบบ	ของ	การ	บอก	เล่าหรือข้อความก็จะเสยีเวลา 
ในการวเิคราะห์ข้อมูลหรืออภปิรายผลและสรปุผลข้อมูลนัน้ๆ

  การ ทดลอง     ผล การ สังเกต 
	 	 	 	ไข่	ใหม่				 	 ไข่	เก่า	

	 	1	.		ลักษณะ	ของ	ไข่	

	 	2	.		น�าำไข่ ใส่	ลง
	 	 	ใน	น�้า

	ข	.			การน�าำเสนอ	ข้อมูล	
	เมื่อ	ได้	ข้อมูล	มา	แล้ว			ขั้น	ต่อ	ไป	คือ	การน�าำเสนอ	ข้อมูล			เพื่อ	ให้	เรา	สามารถ	แปล	ความ	หมาย	ข้อมูล			
และ	เพื่อ	สื่อสาร	ข้อมูล	ให้	ผู้	อื่น	เข้าใจ	ได้	ง่าย	ด้วย			การน�าำเสนอ	ข้อมูล	อาจ	ท�าได้	หลาย	แบบ			กรณี	ที่	มี	
ข้อมูล	ไม่	มาก	และ	ไม่	ซับ	ซ้อน		ก็	สามารถ	รายงาน	ด้วย	การ	บอก			การ	บรรยาย			แต่	ใน	กรณี	ที่	มีข้อมูล		
มาก	และ	ซับ	ซ้อน			ก็	ต้อง	เสนอ	ให้	เข้าใจ	ง่าย		เช่น		ใช้	ตาราง	ข้อมูล			ภาพ			กราฟ			แผนภูมิ			เป็นต้น	
	ตัวอย่าง	ถ้า	ต้องการ	จะ	บอก	ว่า	นักเรียน	ชั้น			ม	.	1			ห้อง	หนึง่			มี	นักเรียน	อายุ	เท่าไร			กี่	คน			และ	มี	
นักเรียน	หญิง	-	ชาย			อย่าง	ละ	กี่	คน			คง	ไม่	เหมาะ	ที่	จะ	ใช้	วิธี	บอก	หรือ	บรรยาย	ด้วย	ค�าพูด			แต่	ถ้า 
	บอก	ด้วย	แผนภูมิ	รปู	แท่ง			จะ	เห็น	ภาพ	ง่าย	ขึ้น			ตัวอย่าง	เช่น		อายุ	ของ	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่			1			
ใน	ห้อง	หนึง่	เป็น	ไป	ตาม	แผน	ภูมิ	รปู	แท่ง	นี	้

	ค	.			ความ	ซื่อสัตย์	ต่อ	ข้อมูล	
	ข้อ	ควร	ค�านึง	ใน	การ	เก็บ	ข้อมูล			ผู้	ศึกษา	จะ	ต้อง	ซื่อสัตย์	ต่อ	ข้อมูล	ที่	เก็บ	ได้			โดย	ไม่	ใช้	ความ	คิด	เห็น	ส่วน	
ตัว	ไป	เปลี่ยนแปลง	ข้อมูล			หรือ	เปลี่ยนแปลง	ข้อมูล	เพื่อ	ให้	เหมือน	กับ	ข้อมูล	ของ	คน	อื่นๆ			การ	 
ที่	ได้	ข้อมูล	ที่	ต่าง	จาก	คน	ส่วน	ใหญ่	บาง	ครั้ง	อาจ	เป็น	ไป	ได้	ว่า	เกิด	จาก	การ	ผิด	พลาด	ของ	การ	ทดลอง			
ซึ่ง	ถ้า	เป็นการ	ผิด	พลาดจากการทดลอง			การ	ทด	ลอง	ซ�้าำๆ			จะ	ช่วย	แก้ไข	ได้					ใน	การ	ทดลอง	ปกติ	 
จึง	มัก	ท�า	ซ�้าำ	เส	มอๆ			เพื่อ	ให้	แน่ใจ	ใน	ข้อมูล			แต่	บาง	ครั้ง	ข้อมูล	ที่	แตก	ต่าง	ก็	อาจ	เป็น	ข้อมูล	ใหม่	น�าำไป 
	สู่	การ	พบ	ความ	รู้	ใหม่	ที่	ต่าง	ไป	จาก	สิ่ง	ที่	ผู้	อื่น	เคย	พบ	ก็ได้	

¨Ó¹Ç¹¤¹

ªÒÂ
ËÞÔ§

14
12
10
8
6
4
2
0

10 11 12 13    ÍÒÂØ/»‚ 

สิ่งที่ต้องระวังในการเก็บข้อมูล

?  นักเรียนออกแบบการทดลองอย่างไร 

? นักเรียนเลือกอุปกรณ์ใดบ้างมาใช้ในการทดลอง 

?  ใน การ ทดลอง นี้ นักเรียน จัด ให้ สิ่ง ใดเหมือน กัน และ  สิ่ง ใด ไม่เหมือนกัน

? จากผล การ ทดลอง นักเรียนจะ ยอมรับ สมมติฐาน ใด และ ปฏิเสธ สมมติฐาน ใด

ให้นักเรียน	ออกแบบ	การ	ทดลอง		และท�าการทดลอง 
	เพื่อ	พิสูจน์	สมมติฐาน	2	ข้อนี	้

สมมติฐาน			1	 	ไข่	ใหม่	ลอย	น�้า			ไข่	เก่า	จม	น�้า	
	สมมติฐาน			2		 ไข่	ใหม่	จม	น�้า			ไข่	เก่า	ลอย	น�้า			ไข่	ยิ่ง	เก่า	ยิ่งลอย	น�้า	สูง	ขึ้น

จาก แผนภูมิ   จง ตอบ ค�าถาม 

?  นักเรียน ชั้น   ม . 1   มีอายุ สูงสุด กี่ ปี    
 เป็น นักเรียน ชาย หรือ นักเรียน หญิง 

?  นักเรียน ส่วน ใหญ่ อายุ กี่ ปี 

?  มี นักเรียน กี่ คน ที่ อายุ   12   ปี   เป็น  
 นักเรียน ชายหรือ นักเรียน หญิง  อย่าง ละ กี่ คน 

?  นักเรียน ชั้น นี้ อายุ ต�่าสุด กี่ ปี   และ เป็น 
  นักเรียน หญิงกี่ คน   ชาย กี่ คน    ตัวอย่างแผนภูมิรูปแท่งแสดงจ�านวนนักเรียนชั้นม.1


