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 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เล่มน้ี  
จดัทำ ขึน้ตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีวั้ดชัน้ป ีและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง กลุม่สาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนและครูใช้เป็นส่ือในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีที่หลักสูตรกำ หนด พัฒนานักเรียน
ให้มีสมรรถนะตามที่ต้องการทั้งด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการ
ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
 ในการจัดทำ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานชุดนี้ คณะผู้จัดทำ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้ศึกษาหลักสูตรอย่างลึกซึ้ง ทั้งด้านวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย 
สมรรถนะสำ คัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง แนวทางการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้ง
เอกสารหลกัสตูรอืน่ ๆ  แลว้จงึออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้แตล่ะหนว่ยการเรยีนรูป้ระกอบดว้ยคำ ถาม
สำ คัญ ตัวชี้วัดชั้นปี คำ ที่ควรรู้ น่ารู้ กิจกรรม ค้นหาคำ ตอบ แหล่งสืบค้นความรู้ ฝึกเพิ่มพูนทักษะ 
(กจิกรรมสะเตม็ศกึษา) ตรวจสอบความเขา้ใจ ผงัมโนทศัน ์สนกุทำ  สนกุคดิ กับวทิยาศาสตร ์และ
กจิกรรมประจำ หนว่ย และทา้ยเลม่ยังมบีรรณานกุรม ภาคผนวก และอภธิานศัพท ์ซึง่องคป์ระกอบ
ของหนังสือเรียนเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตร
 การเสนอเนื้อหา กิจกรรม และองค์ประกอบอื่น ๆ ในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเล่มนี้  
มุง่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำ คญั โดยคำ นงึถึงศักยภาพของนกัเรยีน เนน้การเรยีนรู้แบบองคร์วมบนพืน้ฐาน 
ของการบูรณาการแนวคิดทางการเรียนรู้อย่างหลากหลาย จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเน้นให้
นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มุ่งพัฒนาการคิด และพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมองของนักเรียน อันจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์และสามารถ
นำ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ วันได้
 หวงัเปน็อยา่งย่ิงวา่ หนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 เล่มนี้จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักสูตรได้เป็นอย่างดี  

คณะผู้จัดทำ 

ค
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คำ�ชี้แจง

  หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ไดอ้อกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ให้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำ คัญดังนี้

องค์ประกอบที่สำ คัญของหน่วยการเรียนรู้

ง

คำ ถามสำ คัญ

คำ ถามนำ เพื่อให้นักเรียนค้นหาองค์ความรู้

เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้

เป้าหมายของการพัฒนานักเรียนแต่ละชั้นปี 

ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

คำ ศัพท์วิทยาศาสตร์ที่ควรจดจำ  ซึ่งเป็นคำ หลักในสาระ

ที่เรียนรู้ซึ่งจะนำ ไปสู่ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ

ความคิดรวบยอดและสาระที่นักเรียนเรียนรู้ในบทเรียน

ภาระงานที่นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ที่นำ ไปสู่ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน

คำ ถามหลักท้ายกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

เพื่อช่วยสร้างเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

กิจกรรมสร้างเสริมกระบวนการคิด การบูรณาการความรู้

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมสรุปความรู้ หลักการ ความคิดรวบยอด 

คำ ศัพท์ที่ได้เรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้ง

การนำ ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ วัน

คำ ถามหลักท้ายหัวเรื่องหลัก เพื่อประเมินความรู้ 

ความเข้าใจในสาระที่นักเรียนได้เรียนรู้

บทสรุปความคิดหลักของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน

และช่วยในการจดจำ สิ่งที่เรียนรู้

คำ ถามที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ หรือกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21

แหล่งเรียนรู้ที่ประกอบด้วยเว็บไซต์ 

และสื่อ QR (Quick Response) ที่นักเรียนสามารถ

ค้นคว้าเนื้อหาที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียนรู้

คำ ที่ควรรู้

น่ารู้

กิจกรรม

ค้นหาคำ ตอบ

เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ 
นักเรียนจะสามารถ

แหล่งสืบค้นความรู้

ตรวจสอบความเข้าใจ

ผังมโนทัศน์

สนุกทำ  สนุกคิด กับวิทยาศาสตร์

กิจกรรมประจำ หน่วย

ฝึกเพิ่มพูนทักษะ



สัญลักษณ�กระบวนก�รเร�ยนรู�

  สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำ หนดไว้ที่กิจกรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายและจุดเน้นที่แตกต่างกันตาม
ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของกลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละจดุเนน้ของหลกัสตูร ดงันัน้ สัญลักษณจ์งึเป็นแนวทางท่ีเอือ้ประโยชน์
ต่อนักเรียนท่ีจะศึกษาหาความรู้ตามรายละเอียดของกิจกรรม ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้กำ หนดสัญลักษณ์ไว้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

การสังเกต เป็นกิจกรรมที่กำ หนดให้นักเรียนสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตาม
ความคดิรวบยอดของแตล่ะหวัเรือ่ง แลว้ใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เชน่ 
การจำ แนก การลงสรุปข้อมูล เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง

การสำ รวจ เป็นกิจกรรมที่กำ หนดให้นักเรียนสำ รวจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตาม
ความคิดรวบยอดของแต่ละหัวเร่ือง แล้วใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เช่น การสังเกต การจัดกระทำ และสื่อความหมายข้อมูล การลงสรุปข้อมูล เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง

การทดลอง เป็นกิจกรรมที่กำ หนดให้นักเรียนได้ปฏิบัติการทดลองเพื่อพิสูจน์
ความคิดรวบยอดที่เรียนรู้ โดยการออกแบบการทดลอง ดำ เนินการทดลอง และ
สรุปผลการทดลอง แล้วใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต 
การพยากรณ์ การจัดกระทำ และสื่อความหมายข้อมูล การลงสรุปข้อมูล เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง

การสืบค้นข้อมูล เป็นกิจกรรมที่กำ หนดให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
การเรียนรูต้า่ง ๆ  แลว้ใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เชน่ การลงสรปุขอ้มลู 
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง

จ

สัญลักษณ์หลักของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



โครงงาน เป็นกิจกรรมโครงงานคัดสรรที่นำ หลักการและแนวคิดของความคิด
รวบยอดในหัวเรื่องที่เรียนรู้มาใช้แก้ปัญหา

สัญลักษณ์เสริมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนากระบวนการคิด เป็นกิจกรรมท่ีกำ หนดให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดของตนเอง

การปฏิบัติจริง/ฝึกทักษะ เป็นกิจกรรมท่ีกำ หนดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
และเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ วัน เป็นกิจกรรมท่ีกำ หนดให้นักเรียนต้องนำ หลักการ 
แนวคดิของความคดิรวบยอดในหวัเรือ่งท่ีเรียนรู้มาใชแ้ก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
ของชีวิตประจำ วัน

การทำ ประโยชน์ใหส้งัคม เปน็กจิกรรมทีก่ำ หนดใหน้กัเรยีนนำ ความรู้ทีไ่ดจ้าก
การเรียนรู้ไปปฏิบัติเพื่อให้ตระหนักในการทำ ประโยชน์ให้สังคม

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่กำ หนดให้นักเรียนได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์สร้างภาระงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดของตนเอง

การวเิคราะหข้์อมลู เปน็กจิกรรมท่ีกำ หนดใหน้กัเรยีนไดแ้ยกแยะหาความสัมพันธ ์
หรอืความเปน็เหตเุปน็ผลของขอ้มลูจากปรากฏการณ์ท่ีสนใจ เพ่ือให้เกิดองคค์วามรู้ 
ด้วยตนเอง
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หน่วยการ

เรียนรู้ที่1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์
• วิธีการทางวิทยาศาสตร ์
• ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
• จิตวิทยาศาสตร์

วิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไร

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรม์คีวามสำ คญัตอ่การเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์
ในลักษณะใด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความสำ คัญอย่างไร

อธิบายวิธีการทางวิทยาศาสตร์

อธิบายและระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

อธิบายจิตวิทยาศาสตร์ พร้อมท้ังยกตัวอย่างลักษณะนิสัยของผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์

คำาถามสำาคัญ

เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนจะสามารถ
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 วธิกีารทางวทิยาศาสตร์ เป็นขัน้ตอนการท�างานอย่างเป็นระบบทีน่กัวทิยาศาสตร์
ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห ์
เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น ๆ หรืออาจเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ใหม่ส�าหรับใช้
ในการศึกษาต่อไปในอนาคต

วิธีการทางวิทยาศาสตร์
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วิธีการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1.	ระบุปัญหา	 เป็นการตั้งค�าถามหรือข้อสงสัยเก่ียวกับเรื่องที่ 
 ต้องการหาค�าตอบจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

2.	ตั้งสมมุติฐาน	 เป็นการคาดคะเนค�าตอบของค�าถามหรือ 
 ข้อสงสัยที่ต้องการศึกษาไว้ล่วงหน้า โดยใช้ความรู้หรือ 
 ประสบการณ์เดิมของตนเอง หรอือาจสอบถามจากผู้รูใ้นเรือ่ง 
 นั้น ๆ

3.	รวบรวมข้อมูล	เป็นการลงมือปฏิบัติเพื่อตรวจสอบว่าค�าตอบ 
 ที่คาดคะเนไว้ถูกต้องหรือไม่ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย 
 วิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต การส�ารวจ หรือการทดลอง  
 แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาจัดท�าเป็นหมวดหมู่และบันทึกข้อมูลไว้ 

4.	วิเคราะห์ข้อมูล	เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล 
 ด้วยวธิกีารต่าง ๆ  เช่น การสงัเกต การส�ารวจ หรอืการทดลอง  
 มาแปลความหมายหรืออธิบายความหมายของข้อมูลที ่
 รวบรวมได้อย่างมีเหตุผล

5.	สรุปผล	 เป็นการน�าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข ้อมูลมา 
 เปรยีบเทยีบกบัสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ว่าเป็นจรงิหรอืไม่ แล้วเลือก 
 วธิทีีด่ทีีส่ดุในการน�าเสนอข้อมลูทีไ่ด้ เพือ่เขยีนสรปุผลท่ีค้นพบ 
 ให้ผู้อื่นเข้าใจ
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 ก้อยและกอล์ฟสงัเกตต้นคะน้าทีแ่ม่ปลกูไว้เมือ่ 3 สปัดาห์ทีแ่ล้ว พบว่า ต้นคะน้า
ทีอ่ยูก่ลางแดดเจรญิเติบโตได้ดกีว่าต้นคะน้าท่ีอยูใ่ต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ก้อยและกอล์ฟ
สงสัยว่า แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นคะน้าหรือไม่ ทั้ง 2 คนจึงช่วยกันค้นหา
ค�าตอบของค�าถามด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตามขั้นตอน ดังนี้

ตัวอย่างการศึกษา
ผลของแสงทีม่ต่ีอการเจรญิเติบโตของต้นคะน้าด้วยวธีิการทางวิทยาศาสตร์



ตรวจสอบความเข้าใจ
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1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร
2. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช้ได้เฉพาะกับนักวิทยาศาสตร์ใช่หรือไม่ เพราะอะไร

1.	ระบุปัญหา
 ปัญหาท่ีพบ คือ แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นคะน้า 
 หรือไม่

2.	ตั้งสมมุติฐาน
 สมมุติฐาน คือ ถ้าแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นคะน้า  
 ดงัน้ันต้นคะน้าท่ีได้รบัแสงมากกว่าน่าจะเจรญิเตบิโตได้ดีกว่า 
 ต้นคะน้าที่ได้รับแสงน้อย

3.	รวบรวมข้อมูล
 วางแผนและด�าเนนิการทดลอง โดยการเตรียมต้นคะน้า 2 ต้น  
 (ต้นท่ีมคีวามสงูและจ�านวนใบใกล้เคยีงกนั) มาปลกูในกระถาง  
 กระถางละ 1 ต้น แล้วน�าต้นคะน้ากระถางหนึง่วางไว้กลางแดด  
 ส่วนต้นคะน้าอกีกระถางหนึง่วางไว้ในบริเวณทีไ่ม่มแีสงส่องถงึ  
 จากนั้นรดน�้าในปริมาณเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์  
 สังเกตการเจริญเติบโต บันทึกผล

5.	สรุปผล
 จากการทดลองสามารถสรปุได้ว่า แสงมผีลต่อการเจรญิเตบิโต 
 ของต้นคะน้า

4.	วิเคราะห์ข้อมูล
 จากการทดลองพบว่า ต้นคะน้าท่ีได้รับแสงเจริญเติบโตได้ดี  
 ส่วนต้นคะน้าที่ไม่ได้รับแสงใบเหลืองซีด เนื่องจากต้นคะน้า 
 ไม่สามารถสงัเคราะห์ด้วยแสงได้
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 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะท่ีแสดงให้เหน็ถึง
กระบวนการสืบเสาะค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการสังเกต 
การส�ารวจ การทดลอง การสบืค้นข้อมลู หรือวธิกีารอืน่ ๆ  อย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้สามารถค้นหาค�าตอบและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

• ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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5.	การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลา	 สเปซ คือ พ้ืนท่ีว่างท่ี 
 วัตถุนั้นครอบครองอยู่ เช่น ต�าแหน่ง ขนาด รูปร่าง รูปทรง หรือทิศทางการเคลื่อนที่ 
 ของวัตถุเมื่อเวลาเปลี่ยนไป โดยมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้
 – การหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปซกบัสเปซ เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างต�าแหน่ง  
  ขนาด รูปร่าง รูปทรง หรือทิศทางของวัตถุหนึ่งเทียบกับอีกวัตถุหนึ่ง
 – การหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปซกบัเวลา เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างต�าแหน่ง ขนาด  
  รูปร่าง รูปทรง หรือทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
แบ่งเป็น 2 ขั้น ประกอบด้วย 14 ทักษะ ดังนี้

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มี 8 ทักษะ

1.	การสงัเกต	เป็นการใช้ประสาทสัมผสัทัง้ 5 ได้แก่ การมอง การได้ยนิ การรบัรส การฟัง  
 และการดม ซึ่งอาจใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน เพื่อบรรยายถึง 
 สิ่งต่าง ๆ ที่สังเกตได้

7.	การลงความคิดเห็นข้อมูล เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยความรู ้หรือ 
 ประสบการณ์เดิม เพื่ออธิบายข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผล

3.	การจ�าแนกประเภท เป็นการแบ่งกลุ่มหรือจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยใช้ลักษณะ 
 ภายนอกที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันเป็นเกณฑ์

4.	การใช้จ�านวน เป็นการใช้ความรู้เก่ียวกับการนบัจ�านวนและคดิค�านวณด้วยการบวก  ลบ  
 คูณ หรือหาร เพื่อระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่ต้องการสังเกตหรือทดลองได้

6.	การจัดกระท�าและส่ือความหมายข้อมูล เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากวิธีการต่าง ๆ เช่น  
 การสังเกต การส�ารวจ การทดลอง และการสบืค้นข้อมลูมาจัดท�าให้อยู่ในรปูแบบต่าง ๆ  
 เช่น ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ และการเขยีนบรรยาย เพือ่สือ่สารให้ผูอ้ืน่เข้าใจความหมาย 
 ได้ง่ายขึ้น

8.	การพยากรณ์ เป็นการน�าข้อมูลจากประสบการณ์เดิมของตนเองในเรื่องนั้น ๆ มาช่วย 
 ในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น

2.	การวัด	เป็นการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดปริมาณต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้ง 
 ระบุหน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้อง
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2.	การก�าหนดนยิามเชงิปฏบิตักิาร เป็นการก�าหนดความหมายและขอบเขตของส่ิงต่าง ๆ   
 ที่อยู่ในสมมุติฐานของการทดลองหรือท่ีเก่ียวข้องกับการทดลองเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน  
 และสามารถสังเกตหรือวัดได้

1.	การตั้งสมมุติฐาน เป็นการคิดหาค�าตอบล่วงหน้าที่สามารถเป็นไปได้ก่อนด�าเนินการ 
 ทดลอง โดยอาศัยความรู้เดมิหรอืประสบการณ์เดมิเป็นพืน้ฐาน สมมตุฐิานทีต่ัง้ขึน้อาจ 
 ถูกหรือผิดก็ได้ ซึ่งจะทราบได้หลังจากด�าเนินการทดลองแล้ว

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ มี 6 ทักษะ

 การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาค�าตอบของค�าถามอย่าง
สม�า่เสมอ จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดผลงานที่แปลกใหม่ และมีคุณค่า 
มากขึ้น

4.	การทดลอง เป็นการหาค�าตอบจากสมมติุฐานท่ีต้ังไว้ ซึง่การทดลองประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน  
 คือ การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง 

5.	การตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุป	เป็นการแปลความหมายข้อมลูหรอืบรรยาย 
 ลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดได้

6.	การสร้างแบบจ�าลอง เป็นการสร้างหรือใช้สิ่งท่ีท�าขึ้น เพ่ือเลียนแบบหรืออธิบายสิ่งที ่
 ต้องการศกึษา แล้วน�าเสนอข้อมูลหรอืแนวคดิในรปูของแบบจ�าลองต่าง ๆ  เช่น แผนภูมิ  
 รปูภาพ ภาพเคลือ่นไหว โปสเตอร์ ช้ินงาน และสิง่ประดษิฐ์ เพือ่ให้ผูอ้ืน่เข้าใจความหมาย 
 ได้ง่ายขึ้น

 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวท�าได้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้
สามารถค้นหาค�าตอบและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.	การก�าหนดและควบคุมตัวแปร เป็นการก�าหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปร 
 ควบคุมที่ต้องควบคุมให้คงที่ เพื่อให้สอดคล้องกับสมมุติฐานของการทดลอง
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 การวัด เป็นการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
พร้อมทั้งระบุหน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้อง

 การใช้จ�านวน เป็นการใช้ความรู้เกี่ยวกับการนับจ�านวนและคิดค�านวณด้วย
การบวก ลบ คูณ หรือหาร เพื่อระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่ต้องการสังเกต
หรือทดลองได้

 กอล์ฟใช้เครือ่งชัง่สปรงิแบบคานช่ัง
มวลของแอปเปลและส้มอย่างละ 1 ผล 
จ�านวน 3 ครั้ง พบว่า มวลของแอปเปล
ครั้งที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 100.90 
กรัม 100.92 กรัม และ 100.92 กรัม 
ตามล�าดับ ส่วนมวลของส้มครั้งที่ 1, 2 
และ 3 มีค่าเท่ากับ 90.26 กรัม 90.26 
กรัม และ 90.27 กรัม ตามล�าดับ

 กอล์ฟน�าค่ามวลของแอปเปล
และส้มที่ชั่งได้ทั้ง 3 ครั้งมาค�านวณ
หาค่าเฉลี่ยของมวลของแอปเปลและ
ส้มที่ชั่งได้ โดยการน�าค่ามวลที่ชั่งได้
ท้ัง 3 ครั้งมาบวกกันและหารด้วย
จ�านวนครั้งที่ชั่ง

รูปที่ 1.1 ตัวอย่างการใช้ทักษะการวัด

รูปที่ 1.2 ตัวอย่างการใช้ทักษะการใช้จ�านวน

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่ต้องเรียนรู้และฝ�กฝนสําหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น



ตรวจสอบความเข้าใจ
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รูปที่ 1.3 ตัวอย่างการใช้ทักษะการจัดกระท�า
และสื่อความหมายข้อมูล

 กอล์ฟน�าค่ามวลของแอปเปลและส้มที่ชั่งได้ทั้ง 3 ครั้งและค่าเฉลี่ยของมวล
ของแอปเปลและส้มท่ีค�านวณได้ มาจัดให้อยู่ในรูปของตาราง เพื่อน�าเสนอข้อมูล
หน้าห้องเรียน

 นกัเรียนใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ใดในชีวิตประจ�าวัน 
และใช้ในกิจกรรมใด

ตารางแสดงมวลของแอปเป�ลและส้ม

ชนิดของผลไม้
มวลของผลไม้ (กรัม)

ครั�งที่ 1 ครั�งที่ 2 ครั�งที่ 3 ค่าเฉลี่ย

แอปเป�ล 100.90 100.92 100.92 100.91

ส้ม 90.26 90.26 90.27 90.26

 การจัดกระท�าและสื่อความหมายข้อมูล เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การสังเกต การส�ารวจ การทดลอง และการสืบค้นข้อมูล มาจัดท�าให้อยู่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ และการเขียนบรรยาย เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
ความหมายได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่าง



คำาที่ควรรู้
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 จิตวิทยาศาสตร์ เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

จิตวิทยาศาสตร์

• จิตวิทยาศาสตร์



12  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: เรียนรู้วิทยาศาสตร์   

จิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่

ความสนใจใฝ†รู	้คอื พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความอยากรูอ้ยากเหน็ ชอบซกัถาม
ในสิง่ทีต่นเองสนใจ มคีวามกระตอืรอืร้นในการสืบเสาะหาความรูใ้หม่ ๆ  อยูเ่สมอ 

การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	คือ การไม่
ยึดถือความคิดเหน็ของตนเองเป็นหลกั ยอมรบัฟังค�าวพิากษ์วจิารณ์ ข้อโต้แย้ง 
หรือข้อคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู้อื่น

ความมีเหตุผล คือ การอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ยอมรับ
ในค�าอธิบายเมื่อมีหลักฐานและข้อมูลเพียงพอก่อนสรุปผล

ความซ่ือสัตย์	 คือ การน�าเสนอข้อมูลตามความเป็นจริง การบันทึกผลโดย
ปราศจากความล�าเอียงหรืออคติ ไม่แปรผันตามความต้องการของตนเองและ
ผู้อื่น และไม่แอบอ้างเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 

ความประหยัด คือ การเห็นคุณค่าของวัสดุ อุปกรณ์ และใช้วัสดุ อุปกรณ์
อย่างประหยัดและคุ้มค่า รู้จักเลือกใช้ และใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

การท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์	คือ ความเต็มใจที่จะท�างานร่วมกับ
ผู้อื่น ประพฤติและปฏิบัติตามข้อตกลง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน เห็นคุณค่าการท�างานร่วมกับผู้อื่น 

ความมุ่งมั่น	 คือ ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
เพยีรพยายาม เพือ่ให้การปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ  ส�าเร็จลุล่วงตามเปาหมายท่ีก�าหนด

ความรอบคอบ คือ การวางแผนการท�างานและจัดระบบการท�างานเป็นขั้นตอน 
มีความพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจสรุป

ความรับผิดชอบ คือ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความตัง้ใจ ตรงต่อเวลา ยอมรบัผลเมือ่มข้ีอผิดพลาดเกดิขึน้ 
และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ความอดทน คือ การปฏิบัติกิจกรรมด้วยความไม่ท้อถอยเมื่อผลการทดลอง
ล้มเหลว หรือมีอุปสรรคต่าง ๆ
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ตัวอย่างลักษณะนสัิยของผู้ท่ีมจีติวทิยาศาสตร์ เช่น

ความสนใจใฝรู้

ความรอบคอบ

ท�าไมเรือถึงลอยน�้าได้นะ

ได้สิ!

รูปที่ 1.4 ตัวอย่างลักษณะนิสัยของผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร

เรามาช่วยกัน
เตรียมอุปกรณ์
และวางแผน

ก่อนท�าการทดลองกัน



น่ารู้

ฝ�กเพิ�มพูนทักษะ

ตรวจสอบความเข้าใจ

แหล่งสืบค้นความรู้
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1. สังเกตสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง   
2. วิเคราะห์ วางแผน และออกแบบสมุดภาพแสดงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
3. ลงมือประดิษฐ์สมุดภาพตามที่นักเรียนออกแบบไว้ แล้วน�าเสนอสมุดภาพหน้าห้องเรียน

 การท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นการแสดงความสามารถในการท�างาน
ร่วมกบัผู้อ่ืนในกลุม่ต่าง ๆ  ทีห่ลากหลายอย่างมปีระสทิธภิาพและให้เกยีรตผิูอ้ืน่ มคีวามยดืหยุน่
และยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเปาหมาย พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ท�าร่วมกัน และเห็นคุณค่าของผลงานที่พัฒนาขึ้นจากสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม

1. ลักษณะนิสัยของผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง
2. นักเรียนมีวิธีการฝกฝนตนเองให้มีลักษณะนิสัยของผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์อย่างไร

	 “คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์”
 https://www.scimath.org/ebook-science/item/8922-2018-10-
01-01-54-11?p=a23



ผังมโนทัศน์
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เรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

• ระบุปัญหา 
• ตั้งสมมุติฐาน
• รวบรวมข้อมูล
• วิเคราะห์ข้อมูล
• สรุปผล

• การสังเกต 
• การวัด 
• การจ�าแนกประเภท 
• การใช้จ�านวน
• การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับ
 สเปซและสเปซกับเวลา
• การจดักระท�าและสือ่ความหมายข้อมลู 
• การลงความคิดเห็นข้อมูล 
• การพยากรณ์ 

• การตั้งสมมุติฐาน 
• การก�าหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร 
• การก�าหนดและควบคุมตัวแปร 
• การทดลอง 
• การตคีวามหมายข้อมลูและการ
 ลงข้อสรุป 
• การสร้างแบบจ�าลอง

เรียนรู้เกี่ยวกับ

แบ่งเป็น

ได
้แก

่

จิตวิทยาศาสตร์

• ความสนใจใฝรู้ 
• ความมุ่งมั่น 
• ความอดทน 
• ความรอบคอบ 
• ความรับผิดชอบ 
• ความซื่อสัตย์ 
• ความประหยัด 
• การร่วมแสดงความคิดเห็น
 และยอมรับฟังความคิดเห็น
 ของผู้อื่น 
• ความมีเหตุผล 
• การท�างานร่วมกับผู ้อื่นได้
 อย่างสร้างสรรค์

ได
้แก

่

ได้แก่
ได้แก่



สนุกทำา สนุกคิด กับวิทยาศาสตร์

คน้หาดอกไม้
แสนสวย
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วิธีเล่น ให้นักเรียนช่วยกันพา
ผึ้งทั้ง 4 ตัวตามหาดอกไม้ โดย
การลากเส้นจากผึง้แต่ละตวัผ่าน
เขาวงกตไปสู่ดอกไม้ 



กิจกรรมประจำาหน่วย

การเจริญเติบโตของพืช
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1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไร
3. นักเรียนมีลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์หรือไม่ อย่างไร

1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมีกี่ทักษะ อะไรบ้าง 
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการมีกี่ทักษะ อะไรบ้าง

1. ถ้าต้องการวัดอุณหภูมิของร่างกาย ควรใช้เครื่องมือใด และมีหน่วยวัดคืออะไร
2. “แนนสังเกตการหลอมเหลวของน�า้แขง็เมือ่ตัง้ทิง้ไว้ 30 นาท ีพบว่า น�า้แข็งหลอมเหลว 
 กลายเป็นน�า้จนหมด” จากค�ากล่าวข้างต้นต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ใด
3. วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีความส�าคัญต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือไม่ เพราะอะไร

ค�าชี้แจง	อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม

ทบทวนคำ	ศัพท์และหลักการทางวิทยาศาสตร์

ทักษะสร้างเสริมความเข้าใจที่คงทน

การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ	วัน

บทความชวนคิด

กระถางที่ 1 กระถางที่ 2 

 อะตอมท�าการศกึษาเกีย่วกบัการเจรญิเติบโตของพชื 
โดยการเพาะเมล็ดผักบุ้งในกระถางที่มีดินชนิดเดียวกัน 
2 กระถาง กระถางละ 5 เมล็ด รดน�้าเท่ากันทุกวัน  
ต่อมาเมื่อต้นผักบุ้งโผล่พ้นดิน 5 เซนติเมตร จึงน�าต้น 
ผกับุง้จากกระถางที ่1 และกระถางที ่2 มาวางไว้กลางแดด 
แล้วรดน�า้กระถางที่ 1 ทุกวัน ส่วนกระถางที่ 2 ไม่ต้อง
รดน�า้เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน สังเกตและบันทึกผล



18  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: เรียนรู้วิทยาศาสตร์   

ค�าถามที	่1:	การเจริญเติบโตของพืช

จากบทความ อะตอมควรก�าหนดปัญหาของการทดลองนี้ว่าอย่างไร
1. น�้ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่
2. ดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่
3. แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่
4. แร่ธาตุในดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่

ค�าถามที	่3:	การเจริญเติบโตของพืช

ถ้าต้นผักบุ้งไม่ได้รับน�้าเป็นเวลานานจะเกิดอะไรขึ้น
1. เจริญเติบโตดี เพราะสร้างอาหารได้
2. เจริญเติบโตดี เพราะได้รับแสงเพียงพอ
3. ตาย เพราะมีอากาศไม่เพียงพอส�าหรับหายใจ
4. ตาย เพราะไม่มีน�า้ส�าหรับใช้ในการสร้างอาหาร

ค�าถามที	่2:	การเจริญเติบโตของพืช

จากการทดลองของอะตอม ต้นผักบุ้งกระถางที่ 1 และกระถางที่ 2 ต้องได้รับสิ่งต่อไปนี้
เหมือนกันหรือไม่ จงเขียนวงกลมล้อมรอบค�าว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในแต่ละข้อ  

ต้นผักบุ้งกระถางที่	1	และกระถางที่	2	ต้องได้รับสิ่งต่อไปนี้เหมือนกัน
หรือไม่

ใช	่หรือ	ไม่ใช่

น้ำ ใช่/ไม่ใช่

แสง ใช่/ไม่ใช่

ค�าถามที	่4:	การเจริญเติบโตของพืช

จากการทดลองของอะตอม อะตอมต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อไปนี้หรือไม่ 
จงเขียนวงกลมล้อมรอบค�าว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในแต่ละข้อ   

อะตอมต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อไปนี้หรือไม่ ใช่	หรือ	ไม่ใช่

การสังเกต ใช่/ไม่ใช่

การตั้งสมมุติฐาน ใช่/ไม่ใช่

การกำ หนดและควบคุมตัวแปร ใช่/ไม่ใช่

การสร้างแบบจำ ลอง ใช่/ไม่ใช่


