
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 13 ทักษะ 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (science process skill)  

หมายถึง ความสามารถ และความช านาญในการคิด เพ่ือค้นหาความรู้ และการแก้ไขปัญหา โดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การสังเกต การวัด การค านวณ การจ าแนก การหาความสัมพันธ์ระหว่าง

สเปสกับเวลา การจัดกระท า และสื่อความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การ

ก าหนดนิยาม การก าหนดตัวแปร การทดลอง การวิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล การสรุปผลข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า 

 

ความส าคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะส าคัญท่ีแสดงถึงการมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุ มีผล

ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียน และผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ สามารถ

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองไปสู่กระบวนการคิดท่ีซับซ้อนมากขึ้น 

 

ประเภททักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะแสวงหาความรู้ และแนวทางส าหรับการแก้ไขปัญหา 

เป็นแนวทางท่ีพัฒนาขึ้นตามหลักสูตร science a process approach (SAPA) ของสมาคมอเมริกันเพ่ือ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (The American association for the advancement of science)  

ประกอบด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

 1. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ เหมาะส าหรับระดับการศึกษา

ปฐมวัย 

 2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ เหมาะส าหรับระดับการศึกษา

มัธยมวัย 

 

 

 

 

 



1. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ เป็นทักษะเพ่ือการแสวงหาความรู้ทั่วไป 

ประกอบด้วย 

 ทักษะที่ 1 การสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น กายสัมผัส เข้าสัมผัสกับวัตถุหรือเหตุการณ์เพ่ือให้ทราบ และรับรู้ข้อมูล

รายละเอียดของสิ่งเหล่านั้น โดยปราศจากความคิดเห็นส่วนตน ข้อมูลเหล่านี้จะประกอบด้วย ข้อมูลเชิง

คุณภาพ เชิงปริมาณ และรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการสังเกต 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 

 – สามารถแสดงหรือบรรยายคุณลักษณะของวัตถุได้ จากการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง 

 – สามารถบรรยายคุณสมบัติเชิงประมาณและคุณภาพของวัตถุได้ 

 – สามารถบรรยายพฤติการณ์การเปลี่ยนแปลงของวัตถุได้ 

 

ทักษะที่ 2 การวัด (Measuring) หมายถึง การใช้เครื่องมือส าหรับการวัดข้อมูลในเชิงปริมาณของสิ่ง

ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเป็นตัวเลขในหน่วยการวัดที่ถูกต้อง แม่นย าได้ ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือจ าเป็นต้องเลือกใช้

ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด รวมถึงเข้าใจวิธีการวัด และแสดงขั้นตอนการวัดได้อย่างถูกต้อง 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 

– สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับสิ่งที่วัดได้ 

– สามารถบอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได้ 

– สามารถบอกวิธีการ ขั้นตอน และวิธีใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 

– สามารถท าการวัด รวมถึงระบุหน่วยของตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 

 

ทักษะ ที่ 3 การค านวณ (Using numbers) หมายถึง การนับจ านวนของวัตถุ และการน าตัวเลขที่ได้

จากนับ และตัวเลขจากการวัดมาค านวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เป็นต้น 

โดยการเกิดทักษะการค านวณจะแสดงออกจากการนับที่ถูกต้อง ส่วนการค านวณจะแสดงออกจากการเลือก

สูตรคณิตศาสตร์ การแสดงวิธีค านวณ และการค านวณที่ถูกต้อง แม่นย า 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 

– สามารถนับจ านวนของวัตถุได้ถูกต้อง 

– สามารถบอกวิธีค านวณ แสดงวิธีค านวณ และคิดค านวณได้ถูกต้อง 



ทักษะที่ 4 การจ าแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การเรียงล าดับ และการแบ่งกลุ่มวัตถุหรือ

รายละเอียดข้อมูลด้วยเกณฑ์ความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ใด ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 

– สามารถเรียงล าดับ และแบ่งกลุ่มของวัตถุ โดยใช้เกณฑ์ใดได้อย่างถูกต้อง 

– สามารถอธิบายเกณฑ์ในเรียงล าดับหรือแบ่งกลุ่มได้ 

 

ทักษะที่ 5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using space/Time 

relationships) 

 สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองอยู่ ซึ่งอาจมีรูปร่างเหมือนกันหรือแตกต่างกับวัตถุนั้น 

โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ 

ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับวัตถุหนึ่ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุกับเวลา ได้แก่ ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของ

วัตถุกับช่วงเวลา หรือความสัมพันธ์ของสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับช่วงเวลา 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 

– สามารถอธิบายลักษณะของวัตถุ 2 มิติ และวัตถุ 3 มิติ ได้ 

– สามารถวาดรูป 2 มิติ จากวัตถุหรือรูป 3 มิติ ที่ก าหนดให้ได้ 

– สามารถอธิบายรูปทรงทางเราขาคณิตของวัตถุได้ 

– สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ 2 มิติ กับ 3 มิติได้ เช่น ต าแหน่งหรือทิศของวัตถุ และ 

ต าแหน่งหรือทิศของวัตถุต่ออีกวัตถุ 

 – สามารถบอกความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของวัตถุกับเวลาได้ 

 – สามารถบอกความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงขนาด ปริมาณของวัตถุกับเวลาได้ 

 

ทักษะที่ 6 การจัดกระท า และสื่อความหมายข้อมูล (Communication) หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้

จากการสังเกต และการวัด มาจัดกระท าให้มีความหมาย โดยการหาความถี่ การเรียงล าดับ การจัดกลุ่ม การ

ค านวณค่า เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น ผ่านการเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ วงจร เขียนหรือ

บรรยาย เป็นต้น 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 

– สามารถเลือกรูปแบบ และอธิบายการเลือกรูปแบบในการเสนอข้อมูลที่เหมาะสมได้ 

– สามารถออกแบบ และประยุกต์การเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจได้ง่าย 



– สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 

– สามารถบรรยายลักษณะของวัตถุด้วยข้อความที่เหมาะสม กะทัดรัด และสื่อความหมายให้ผู้อ่ืน 

เข้าใจได้ง่าย 

 

ทักษะที่ 7 การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นของตนต่อข้อมูลที่ได้

จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลจากพ้ืนฐานความรู้หรือประสบการณ์ที่มี 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถอธิบายหรือสรุปจากประเด็นของการเพ่ิมความ

คิดเห็นของตนต่อข้อมูลที่ได้มา 

 

ทักษะที่ 8 การพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การท านายหรือการคาดคะเนค าตอบ โดยอาศัย

ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือการท าซ้ า ผ่านกระบวนการแปรความหายของข้อมูลจากสัมพันธ์ภายใต้ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถท านายผลที่อาจจะเกิดข้ึนจากข้อมูลบนพื้นฐาน

หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่ ทั้งภายในขอบเขตของข้อมูล และภายนอกขอบเขตของข้อมูลในเชิงปริมาณได้ 

2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ เป็นทักษะกระบวนการขั้นสูงที่

มีความซับซ้อนมากข้ึน เพ่ือแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เป็นพื้นฐาน

ในการพัฒนา ประกอบด้วย 

 ทักษะที่ 9 การตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) หมายถึง การตั้งค าถามหรือคิดค าตอบ

ล่วงหน้าก่อนการทดลองเพ่ืออธิบายหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรโดย

สมมติฐานสร้างข้ึนจะอาศัยการสังเกต ความรู้ และประสบการณ์ภายใต้หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่สามารถ

อธิบายค าตอบได้ 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 

– สามารถตั้งค าถามหรือคิดหาค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองได้ 

– สามารถตั้งค าถามหรือคิดหาค าตอบล่วงหน้าจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ได้ 

 

ทักษะที่ 10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) หมายถึง การก าหนด และ

อธิบายความหมาย และขอบเขตของค าต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรือการทดลองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกันระหว่างบุคคล 



ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถอธิบายความหมาย และขอบเขตของค าหรือตัวแปร

ต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับการศึกษา และการทดลองได้ 

 

ทักษะที่ 11 การก าหนด และควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) หมายถึง 

การบ่งชี้ และก าหนดลักษณะตัวแปรใด ๆ ให้เป็นเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น และตัวแปรใด ๆ ให้เป็นตัว

แปรตาม และตัวแปรใด ๆ ให้เป็นตัวแปรควบคุม 

ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผลหรือสิ่งที่ต้องการทดลองเพ่ือให้ทราบว่าเป็นสาเหตุของ

ผลที่เกิดขึ้นหรือไม่ 

ตัวแปรตาม คือ ผลที่เกิดจากการกระท าของตัวแปรต้นในการทดลอง 

ตัวแปรควบคุม คือ ปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่อาจมีผลมีต่อการทดลองที่ต้องควบคุมให้

เหมือนกนัหรือคงที่ขณะการทดลอง 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถก าหนด และอธิบายตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัว

แปรควบคุมในการทดลองได้ 

 

ทักษะที่ 12 การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติ และท าซ้ าในขั้นตอนเพ่ือหาค าตอบ

จากสมมติฐาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

 1. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนการทดลองจริง ๆ เพ่ือก าหนด

วิธีการ และข้ันตอนการทดลองที่สามารถด าเนินการได้จริง รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน

ขณะท าการทดลองเพ่ือให้การทดลองสามารถด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 2. การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การปฏิบัติการทดลองจริง 

 3. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งอาจเป็นผลจากการ

สังเกต การวัดและอ่ืน ๆ 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 

– สามารถออกแบบการทดลอง และก าหนดวิธี ขั้นตอนการทดลองได้ถูกต้อง และเหมาะสมได้ 

– สามารถระบุ และเลือกใช้อุปกรณ์ในการทดลองอย่างเหมาะสม 

– สามารถปฏิบัติการทดลองตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง 

– สามารถบันทึกผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง  



ทักษะที่ 13 การตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล (Interpreting data and conclusion) 

หมายถึง การแปรความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ การตีความหมายข้อมูลใน

บางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการค านวณ  

การลงข้อมูล หมายถึง การวิเคราะห์ และการสรุปผลความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปประเด็นส าคัญของ 

ข้อมูลที่ได้จากการทดลองหรือศึกษา 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ  

– สามารถในการวิเคราะห์ และสรุปประเด็นส าคัญ รวมถึงการแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะ 

ของข้อมูล 

 – สามารถบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อ้างอิง 

 

- https://www.siamchemi.com/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E

0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8

%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/ 

- http://www.seal2thai.org/sara/sara273.htm 
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