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วิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ (Methods of 
acquiring knowledge) 
 

ความรู้ต่างๆของมนุษย์ประกอบด้วยข้อเท็จจริงและทฤษฎีต่างๆ ซึ่งเมื่อ
มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจ สามารถท่ีจะอธิบาย ควบคุมหรือพยากรณ์
เหตุการณ์ต่างๆในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ การแสวงหาความรู้ของมนุษย์
เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยสติปัญญาและการฝึกฝนต่างๆ วิธีเสาะแสวงหา
ความรู้ของมนุษย ์ 

 
 
 



 

1. ประสบการณ์ 
ความรู้ความจริงหลายเรื่องที่แต่ละคนยอมเชื่อ ยอมรับว่าเป็นความจริง เป็นเพราะผู้นั้นได้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นมาก่อน 
ความรู้หรือความเชื่อหลายเรื่องที่ได้รับมาโดยการเรียนรู้จากสังคม เมื่อคนเราเกิดมาสังคมก็จะถ่ายทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติในสังคมนั้นให้ การรับเอาความรู้ประเภทนี้จะเป็นไปแบบอัตโนมัติ ค่อยเป็นค่อยไป คนรุ่นหลัง
จะประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างของคนรุ่นก่อน 
  
ตัวอย่างเช่น ความรู้ ความสามารถในการพูดภาษาไทย เราจะค่อยเรียนรู้จาก พ่อแม่ พี่ ญาติ เพื่อนบ้าน ครู และบุคคลอื่น ๆ 
การที่ต้องยอมรับเอาความรู้ประเภทนี้ไปปฏิบัติ ก็เพราะต้องการจะอยู่ในสังคมนั้นอย่างราบรื่น เนื่องจากสังคมส่วนใหญ่เขา
ปฏิบัติกันเช่นนั้น 
  
ความรู้หรือความเชื่อที่เรายอมรับค่อนข้างจะแน่นอน เพราะได้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นมาก่อน เช่น การยอมรับว่าไฟร้อน 
การยอมรับว่าพริกขี้หนูมีรสเผ็ด การยอมรับว่าเจ็บเมื่อโดนเข็มทิ่มแทง การปักใจเชื่อคงจะไม่ใช่เพ ราะว่าได้อ่านจากต ารา 
หรือจากการฟังค าบอกเล่าจากผู้อื่น อย่างไรก็ตามการแสวงหาความรู้โดยอาศัยประสบการณ์ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถ
และข้อจ ากัดของประสาทสัมผัสของแต่ละบุคคล ตลอดจนการผันแปรของสภาพแวดล้อมทางสังคม 



 



 
 
 



 
 



 



2. แหล่งความรู้ 
  องค์ความรู้ หรือข้อเท็จจริง จ านวนมากมาย ได้มีการบันทึกในสื่อหรือในสมองของมนุษย์  ดังนั้นหากเราม่ันใจว่าองค์ความรู้ หรือ
ข้อเท็จจริงที่เราต้องการศึกษามีการบันทึกไว้ ในแหล่งใดอยู่ ก็ควรศึกษาค้นคว้าจากแหล่งนั้นได้ จะเห็นว่าเรามีการสอบถามความรู้จากผู้รู้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ  เพราะถือว่าบุคคลเหล่านี้ได้ท าการศึกษาค้นคว้าหรือได้รับ การฝึกฝนอบรมมาก่อนเป็นอย่างดี  มี
ประสบการณ์ในเรื่องนั้นมากกว่าผู้อื่น   
  ฉะนั้นเมื่อเราต้องการศึกษาความรู้ หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้อื่นได้ศึกษาไว้แล้ว  จึงไม่จ าเป็นต้องเริ่มต้นศึกษาค้นคว้า
ใหม่  ควรใช้วิธีสอบถามผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้น นอกเสียจากว่าไม่แน่ใจว่าความรู้ที่มีอยู่แล้วนั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้อง จึงค่อยใช้วิธีศึกษา
ค้นคว้าใหม่ เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้อง  สมัยก่อนมีแหล่งความรู้ประเภทนี้น้อยมาก แต่ปัจจุบันมีแหล่งความรู้ประเภทนี้จ านวน
มากมาย  เพราะนอกจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังได้มีการบันทึกในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพและเสียง ฟิล์ม
ภาพยนต์ สิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น 
  องค์ความรู้ที่ได้รับการบันทึกไว้ในแหล่งต่าง ๆ จะถูกต้องหรือเป็นที่ยอมรับของผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเพียงไร ย่อมข้ึนอยู่กับแหล่ง
ความรู้นั้นด้วย   ถ้าแหล่งความรู้เป็นบุคคลก็ควรพิจารณาด้วยว่าผู้นั้นมีความรู้ในสาขาวิชาหรือในเรื่องที่ต้องการจะถามเพียงใด  ทั้งนี้
เพราะเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์เราจะรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง ในสมัยก่อนหรือในสังคมชนบทบางแห่งจะมีผู้รู้ประจ าหมู่บ้าน  ผู้เฒ่า  หมอ
ผ ี หรือแม่มด    บุคคลเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้รู้ในทุกเรื่องและทุกด้าน  ปัจจุบันเราก็ยังคงมีผู้รู้เช่นกันแต่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาวิชา  การเลือกว่าจะสอบถามผู้รู้ท่านใดจึงควรเลือกให้เหมาะสม 



 



 



 



3. วิธีอนุมาน 
  การแสวงหาความรู้โดยวิธีนี้ ผู้แสวงหาความรู้มีความเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เป็นความจริง จะต้องเป็นความจริงในสภาพการณ์หนึ่งที่
อยู่ในขอบเขต จะต้องมีความรู้หรือความจริงส่วนหนึ่งเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว และจากความรู้ที่มีอยู่นี้ ใช้หลักเหตุผลแยกแยะออกเป็น
ความรู้ส่วนย่อยออกไปอีก วิชาเรขาคณิตเป็นตัวอย่างที่ดีของการหาความรู้ตามวิธีอนุมานนี้ การจะศึกษาทฤษฎีบทหลัง ๆ ได้ ก็จะต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีบทแรก ๆ ก่อน 
  อริสโตเติลเป็น ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนแรกที่ค้นพบวิธีหาความรู้แบบอนุมาน การแสวงหาความรู้ตามวิธีของอริสโตเติลเริ่ม
จากการอ้างองค์ความรู้หลักแล้วตามด้วยองค์ความรู้ย่อย และข้อสรุปจากองค์ความรู้ทั้งสอง ซึ่งข้อสรุปจะสมเหตุสมผลหรือไม่
สมเหตุสมผล ย่อมข้ึนอยู่กับการยอมรับในองค์ความรู้หลักและองค์ความรู้ย่อย ตลอดจนวิธีการสรุป ว่าเกินขอบเขตการวิจัยหรือไม่ 
 

ตัวอย่าง การอ้างเหตุผลตามวิธีอนุมานของอริสโตเติล  
ข้อเท็จจริงหลัก เราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย 

ข้อเท็จจริงย่อย ประณตเป็นคน   ข้อสรุป ประณตต้องตาย 

ข้อเท็จจริงหลัก ดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
ข้อเท็จจริงย่อย โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง 

ข้อสรุป โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
ข้อเท็จจริงหลัก ส านักงานถูกไฟไหม้ พนักงานจะได้รับอันตราย 

ข้อเท็จจริงย่อย ส านักงาน BBB ถูกไฟไหม้ 
ข้อสรุป พนักงานในส านักงาน BBB ได้รับอันตราย 

จากตัวอย่างจะเห็นว่าข้อสรุปในบางข้ออาจไม่เป็นจริง ดังตัวอย่าง
สุดท้ายนี้ การที่ส านักงาน BBB ถูกไฟไหม้ พนักงานในส านักงาน
แห่งนี้อาจไม่ได้รับอันตรายก็ได้ ทั้งนี้เพราะไฟอาจไหม้เพียงบางส่วน
ของอาคารเพียงเล็กน้อย หรืออาจไหม้ในวันหยุดท างานก็เป็นได้ 



 



  



 
 4. การอุปมาน  

การแสวงหาความรู้โดยใช้วิธีอุปมานเป็นการศึกษาจากองค์ความรู้ย่อย ๆ รวมกันเข้าแล้วสรุปเป็นองค์ความรู้
หลัก หรือเร่ิมศึกษาความรู้ความจริงเฉพาะอย่าง แล้วน าไปสู่ความรู้ที่เป็นสากล ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ค้นคิด
วิธีการแสวงหาความรู้แบบอุปมานคือฟรานซิส เบคอน ซ่ึงใช้วิธีศึกษาข้อเท็จจริงย่อยก่อน แล้วน ามาจัดกลุ่มเสีย
ใหม่โดยค านึงถึงความเหมือน หรือความแตกต่างของส่วนประกอบ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ 
แล้วสรุปเป็นข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมา การหาความรู้แบบอุปมานนี้จ าแนกได้ 2 แบบ คือ 
           1. อุปมานแบบสมบูรณ์ เป็นวิธีการที่ผู้แสวงหาความรู้จะสังเกตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษาจาก
ประชากรทุกหน่วย หรือศึกษาเริ่มจากส่วนย่อยทุกส่วนที่ประกอบเป็นส่วนใหญ่ที่ต้องการศึกษา แล้วสรุปจาก
ข้อมูลทั้งหมดเป็นความรู้โดยรวม ในแง่ทฤษฎีแล้ววิธีนี้มีความเชื่อถือได้และถูกต้องมากที่สุด แต่ในแง่การปฏิบัติ
เป็นการยากที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ครบทุกหน่วยประชากร จึงเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะมี ข้อจ ากัด อย่างไรก็ตาม
การศึกษาบางเร่ืองก็สามารถสังเกตประชากรได้ทุกหน่วย 
  



          2. อุปมานแบบไม่สมบูรณ์ เป็นวิธีการที่ผู้แสวงหาความรู้สังเกตข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพราะถือว่าการ
รวบรวมข้อมูลจากประชากรทุกหน่วยนั้นย่อมท าได้ยาก หรือไม่ได้เลย หรือบางครั้งก็เกินความจ าเป็น การรวบรวม
จากตัวอย่างถ้ามีวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีแล้ว ก็จะท าให้ผลการศึกษา
เป็นที่น่าเชื่อถือ 
  
การหาความรู้แบบอุปมานส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่สมบูรณ์ คือศึกษาจากตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น การหา
ความรู้เกี่ยวกับสภาพธรรมชาติจะศึกษาผ่านกลุ่มตัวอย่างเพียงไม่กี่หน่วยแต่ก็สามารถสรุปได้เป็นสากล ต่างกับ
ทางด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ซ่ึง ต้องใช้ตัวอย่างจ านวนมากและต้องกระจายพื้นที่ให้ครอบคลุมมากที่สุด 
จึงจะสรุปเป็นสากลได้เพราะเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับสมองมนุษย์แล้ว ย่อมมีความแตกต่างระหว่างบุคคลเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยเสมอ 
 ตัวอย่าง การใช้วิธีอุปมาน 
 ข้อเท็จจริงย่อย 1 โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
ข้อเท็จจริงย่อย 2  ดาวศุกร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ 
ฯลฯ 
 

ข้อเท็จจริงย่อย N ดาวพุธโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
เมื่อพิจารณาความเหมือนและความต่างแล้ว จะเห็นว่าดาวต่าง ๆ ที่
โคจรรอบดวงอาทิตย์ 
ล้วนแต่เป็นดาวเคราะห์ทั้งนั้น 
ข้อสรุป  ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ 



 



 



5. วิธีการวิทยาศาสตร์ 
  เนื่องจากการแสวงหาความรู้โดยวิธีการอนุมานจ าเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงมาก่อน และองค์ความรู้ที่ได้จากการหาความรู้โดยวิธีนี้
ก็มักจะอยู่ในวงจ ากัด ไม่ถือว่าก่อให้เกิดองค์ความรู้อย่างแท้จริง ส่วนการแสวงหาความรู้โดยวิธีการอุปมานก็มีข้อจ ากัดในเรื่องของ
ตัวอย่างว่าเป็นตัวแทนที่ดีเพียงใดของประชากร ชาร์ล ดาร์วิน ได้น าวิธีการอนุมานและวิธีอุปมานมาใช้ร่วมกัน โดยใช้การตรวจสอบ
กลับไปมาทั้งสองวิธี 
  เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่แน่นอนยิ่งข้ึน มีการใช้หลักเหตุผล ทฤษฎีต่าง ๆ และประสบการณ์ ในการคิดค้นหาสมมติฐาน หรือค าตอบ
ชั่วคราวของปัญหาที่ต้องการศึกษา และเพื่อให้ได้ค าตอบที่แท้จริง จึงท าการทดสอบค าตอบชั่วคราวนั้น โดยการรวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์หาข้อสรุปอีกข้ันตอนหนึ่ง 
  ต่อมาก็ได้มีผู้ปรับปรุงวิธีการนี้ให้ดีข้ึนเรื่อย ๆ เช่น นิวตัน กาลิเลโอ จนกระทั่ง จอห์น ดิวอี้ ได้เขียนบันทึกวิธีการนี้ไว้อย่ างเป็น
หลักฐาน เรียกวิธีการนี้ว่า "วิธีการทางวิทยาศาสตร์" ซึ่งมีกระบวนการที่ส าคัญ 5 ข้ันตอนตามล าดับดังนี้ 
          1. ข้ันปัญหา (Problem) 
          2. ข้ันต้ังสมมติฐาน (Hypothesis) 
          3. ข้ันรวบรวมข้อมูล (Gathering Data) 
          4. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) 
          5. ข้ันสรุป (Conclusion) 
 



 



 



วิ ธี ก า ร แสว งห าค ว าม รู้ ท า ง วิ ท ย าศ าสต ร์   แข่ ง ค ว าม รู้ ท า ง
วิทยาศาสตร์  จากง่ายไปยาก  6 ระดับ คือ 

   1. ข้อเท็จจริง (Fact) 
        2. ความคิดรวบยอดหรือ มโนมติ (Concept) 
        3. หลักการ (Principle) 
        4. สมมติฐาน (Hypothesis) 
        5. ทฤษฎี (Theory) 
        6. กฎ (Law) 

 
 



6. วิธีการวิจัย 
  

การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่เช่ือถือไดโ้ดยใช้วิธีท่ีมีระบบ ระเบียบ มี
จุดมุ่งหมายที่แน่นอน และเป็นท่ียอมรับของสังคม ซึ่งจะเห็นว่าวิธีการแสวงหาความรู้ท่ีสังคม
ยอมรับในปัจจุบันก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง 
  

ดังน้ันข้ันตอนในการหาความรู้ตามวิธีการวิจัยจึงอิงขั้นตอนการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์
นั่นเอง คือ เริ่มต้นด้วยการนิยามปญัหาที่จะวิจยั การตั้งสมมติฐาน การรวมรวมข้อมลู การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสรปุ ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป 

  



 



 



 



 



 



7 วธีิการแสวงหาความรู้ในพระพทุธศาสนา 
การแสวงหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาจะต้องอาศัย

อายตนะหรือประตูเชื่อม 6 ประการ คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ เมื่อประตูใดประตูหนึ่ง เช่น ตา ไปกระทบกับ
อารมณ์ คือ รูปจึงเกิดผัสสะ ผัสสะนี้เองเป็นจุดเริ่มต้น
ของการรับรู้ว่า สิ่งที่ไปสัมผัสนั้นคืออะไร 



 
 
 
 



มนุษยเ์ราศึกษาและรู้กนัในโลกน้ีมีอยู ่4 ประการ  
 

1.สมมตสัิจจะ (Conventional Truth) หมายถึง ความจริงขั้นนอกแบบผิวเผินท่ีคนเรา
สมมติวา่เป็นจริงและยอมรับกนัในชีวติ 

2.สภาวะสัจจะ (Empirical Truth) หมายถึง ความจริงท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ วนิิจฉยั 
วเิคราะห์ วจิารณ์ใหลึ้กซ้ึงจนสามารถรู้ความจริงระดบัลึกลงไปอีก 

3.ปรมตัถ์สัจจะ (Metaphysical Truth) หมายถึง ความจริงท่ีอยูเ่หนือวสิยัของประสาท
สมัผสัของมนุษย ์เช่น ความจริงเก่ียวกบัจิตวญิญาณ นรก สวรรค ์นิพพาน เป็นตน้ ซ่ึงก็คือความ
จริงทางอภิปรัชญา 

4.อริยสัจ (The Four Noble Truth) หมายถึง ความจริงอนัประเสริฐ 4 ประการ ไดแ้ก่ ทุกข ์
สมุทยั (เหตุท่ีท าใหเ้กิดทุกข)์ นิโรธ (ความดบัทุกข)์ และมรรค (ทางปฏิบติัเพ่ือความดบัทุกข)์  



 



กลุ่มค้นหาความจริง การเกิดความรู้ กลุ่มระเบียบวิธีหา
ความจริง 

ผลของกระบวนการ 

การหาความจริง เป็นกระบวนการ วิธีการท่ีเชื่อถือได้ หลักการหรือทฤษฎี 
การหาค าตอบ กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
วิธีทางวิทยาศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน

และชัดเจน 
การแก้ปัญหา กระบวนการเสาะ

แสวงหาความรู้จาก
ปัญหา 

การวิเคราะห์และบันทึก
การสังเกตภายใต้การ

ควบคุมอย่างเป็นระบบ
และเป็นปรนัย 

แก้ปัญหา 

การหาความรู้ เป็นการใช้ข้อมูลในการ
ตรวจสอบสมมติฐาน 

การค้นคว้า ความรู้น้ันใช้เป็นพื้นฐาน
ตัดสินใจที่มีประสิทธิผล 

การหาข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและ มีระบบแบบแผน  
 



 



สัจจะ 
4  

ญาณ 3  
สัจญาณ กิจญาณ กตญาณ 

 
ทุกช์ 

รู้ว่าทุกข์ คือ ดังน้ี 
รู้ว่าปัญหาคืออะไร ตัวปัญหาอยู่ท่ีไหน  

รู้ว่าทุกข์ ควรก าหนดรู้ 
รู้ว่าปัญหาน้ีต้องเข้าใจสภาพและขอบเขตเป็น

ต้นของมัน 

รู้ว่าทุกข์น้ี ก าหนดรู้แล้ว 
*รู้ว่าได้เข้าใจสภาพและขอบเขตของ

ปัญหาแล้ว 

 
สมุทัย 

รู้ว่าสมุทัย คือ ดังน้ี  
(รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์) 
- รู้ว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร  

รู้ว่าสมุทัยน้ี ควรละเสีย 
(รู้ว่าตัณหาต้องละเสีย) 

รู้ว่าจะต้องแก้ไขท่ีสาเหตุน้ัน 

รู้ว่าสมุทัยน้ี ได้ละแล้ว  
(รู้ว่าละตัณหาได้แล้ว) 

รู้ว่าสาเหตุน้ันได้แก้ไขจ ากัดแล้ว 

 
นิโรธ 

รู้ว่านิโรธ คือดังน้ี  
(รู้ว่านิพนานเป็นภาวะดับทุกข์) 

รู้ว่าภาวะหมดปัญหาท่ีต้องการท าคืออะไร ตน
ต้องการหรือควรต้องการอะไร  

รู้ว่านิโรธ ควรท าให้แจ้ง  
(รู้ว่านิพพานควรบรรลุ)  

*รู้ว่าภาวะน้ัน เป็นจุดหมายท่ีต้องไปให้ถึง 

รู้ว่านิโรธน้ี ได้ประจักษ์แจ้งแล้ว 
(รู้ว่าได้บรรลุนิพพานแล้ว) 

*รู้ว่าได้บรรลุจุดหมายน้ันแล้ว 

 
มรรค 

รู้ว่ามรรค คือ ดังน้ี 
(รู้ว่ามรรคมีองค์ 8 เป็นทางดับทุกข์) 

- รู้ว่าวิธีการแก้ปัญหา 
เป็นอย่างไร 

รู้ว่ามรรค ควรเจริญ 
(รู้ว่ามรรคมีองค์ 8 ควรปฏิบัติ) 
-รู้ว่าวิธีการน้ันจะต้องลงมือ 
ปฏิบัติหรือจัดด าเนินการ 

รู้ว่ามรรคน้ี ได้เจริญแล้ว 
(รู้ว่าได้ปฏิบัติตามมรรคแล้ว) 
- รู้ว่าได้ปฏิบัติตามวิธีการน้ัน 

เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 



วิธีการของอริยสัจย์ เปรียบเทียบกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
ขั้นตอนของอริยสัจ ขั้นตอนและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

1.ขั้นทุกข์   
ทุกข์เป็นปัญหา 

1.การก าหนดปัญหา การพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ 
เพื่อก าหนดปัญหาให้ถูกต้อง  

2.ขั้นสมุทัย 
การหาสาเหตุของปัญหา 

2.การตั้งสมมติฐาน เมื่อทราบสาเหตุของปัญหา
แล้วจึงตั้งสมมติฐาน หรือก าหนดหลักการเพื่อ
แก้ไขตามสาเหตุ  

3.ขั้นนิโรธ 
การดับทุกข์ 

3.การทดลอง เป็นการปฏิบัติตามสมมติฐาน หรือ
หลักการท่ีตั้งไว้ แล้วบันทึกผลไว้พิจารณาต่อไป  

4.ขั้นสมุทัย 
การหาสาเหตุของปัญหา 

4.การสรุปผล เป็นการวิเคราะห์ผล ท่ีบันทึกไว้ใน
ขั้นทดลอง เพื่อประเมินผลและสรุปไว้เป็น
หลักเกณฑ์   



 



 
 
 



 


