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บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส ารวจความเขา้ใจดาราศาสตร์พ้ืนฐานของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ จากกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนจ านวน 592 คนในโรงเรียนทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยท่ีสมคัรเขา้
ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ ภายใต้การดูแลของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความเขา้ใจเป็นแบบทดสอบอตันยั 3 ขอ้ท่ีมีความครอบคลุมเก่ียวกบัปฏิสมัพนัธ์
ในระบบสุริยะและดวงดาวบนทอ้งฟ้า วิเคราะห์ความเขา้ใจของนกัเรียนจากการวาดภาพและขอ้ความมโนทศัน์และจดั
กลุ่มความเขา้ใจไดเ้ป็น เขา้ใจถูกตอ้ง เขา้ใจบางส่วน เขา้ใจคลาดเคล่ือนและไม่เขา้ใจ จากงานวิจยัพบวา่ นกัเรียนส่วน
นอ้ยมีความเขา้ใจถูกตอ้งและความเขา้ใจบางส่วนในขณะท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนและไม่เขา้ใจ
ดาราศาสตร์พ้ืนฐาน แนวความคิดคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนในการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสนับสนุนผูส้อนในการออกแบบ
กิจกรรมและสถานการณ์เพ่ือสร้างความสนใจแก่ผูเ้รียนในการเรียนรู้  
 

ABSTRACT 
 The research aimed to investigate the secondary school students' understanding of introductory astronomy 
concepts. The participants were 592 secondary school students in the Northeastern region of Thailand those applied 
to the special science camp in astronomy, the activity managed by the Faculty of Science, Khon Kaen University. An 
introductory astronomy understanding evaluation tool was placed as a part of the test, the tool including 3 open-ended 
questions about the solar system and celestial objects. Each student understands is analyzed from their pictorial 
representation and conceptual representation. Their responses were categorized into level of understanding including 
understanding, partial understanding, misunderstanding and naïve understanding, by using rubric. It was found that 
some students were understanding and partial understanding while most students contained misunderstanding and 
naïve understanding of all two perspectives in introductory astronomy. The common misconception found from this 
studied could be supporting the educator in applying to create new activities or situations for engaging the learner into 
learning.  
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บทน า 
 เป็ น ท่ี ยอม รับ กัน ว่ าวิท ยาศ าสต ร์และ
เทคโนโลยเีป็นวฒันธรรมใหม่ของสงัคมในศตวรรษท่ี 
21 มีความเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนัประกอบกับ
สงัคมในปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง ประเทศท่ีมีศกัยภาพ
ท่ีดีกวา่มกัมีความไดเ้ปรียบ ดงันั้นประชากรในแต่ละ
ประเทศจึงไดรั้บการส่งเสริมทางดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี (ทศันีและคณะ, 2555) ส าหรับพ้ืนฐานทาง
การศึกษาเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส าคัญในการขับเคล่ือน
ประเทศ การจัดการเรียนการสอนตั้ งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัในการพฒันาศกัยภาพ
ทั้ งท างด้านกระบวนการคิด  วิ เค ราะ ห์  รวมทั้ ง
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและการลงมือปฏิบติั
ด้ว ยตน เอ ง  เพื่ อ ให้ เกิ ด ค วาม รู้ค วาม เข้ าใจ ใน
วิทยาศาสตร์ และสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
(วชัรินทร์ และคณะ, ม.ป.ป.) การท่ีนกัเรียนจะสามารถ
เรียนรู้และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองนั้ นต้องอาศัย
ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อเท็จจริงรวมทั้ งประสบการณ์เดิม 
(Feldman and McPhee, 2008) ส าหรับวชิาดาราศาสตร์
เป็น 1 ใน 8 สาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ซ่ึงถูกก าหนดให้เป็นสาระส าคญัในการ
เรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ในแต่ละ
ประเทศต่างให้ความสนใจในสาขาดังกล่าว ส าหรับ
เน้ือหาทางด้านดาราศาสตร์ มีความ เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวนัตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยเน้ือหา
ดังกล่าวมีความเป็นนามธรรมและค่อนข้างยาก   
ส าห รับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้มีการก าหนดวตัถุประสงค์ท่ี
ส าคัญประกอบไปด้วย  ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
อยา่งปรากฏการณ์ท่ีโลกหมุนรอบตวัเอง ไดก้ าหนดให้
นักเรียนสามารถท่ีจะอธิบายการหมุนรอบตวัเองของ
โลกท าให้เกิดปรากฎการณ์การข้ึนตกของดวงอาทิตย์
และดวงดาวทั้ งหลาย กลางวัน  กลางคืนและทิศ 
นอกจากน้ียงัสามารถท่ีจะอธิบายส่วนประกอบของ
ระบบสุริยะ  ประกอบดว้ยดวงอาทิตยเ์ป็นศูนยก์ลางท่ี
มีบริวารโคจรอยูโ่ดยรอบและโลกเป็นบริวารดวงหน่ึง 

รวมทั้ งยงัให้ความส าคญักับความเขา้ใจลกัษณะของ
ระบบสุริยะท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวนัของ
ผูเ้รียน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2545) ส าหรับเน้ือหาดงักล่าวไดรั้บความ
สนใจในหลายๆ ประเทศ ในประเทศตุรกีมีการส ารวจ
ความเขา้ใจขั้นพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ของนักเรียน
(Mehmet Altan Kurnaz, 2012) โดยสนใจความเขา้ใจ
เก่ียวกับดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ดาวฤกษ์ ดาว
เคราะห์และดาวเทียม ซ่ึงพบว่านักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้นมีความเขา้ใจท่ีแตกต่างกัน ส าหรับผลการ
ส ารวจดงักล่าวถูกน าไปพฒันาการสอนทางดา้นดารา
ศาสตร์ นอกจากน้ี (Ricardo Trumper, 2006) ไดท้ าการ
ส ารวจความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนทางด้านดาราศาสตร์ 
พ บ ว่ าก ลุ่ ม ตั วอ ย่ าง ส่ วน ให ญ่ มี ค วาม เข้ าใ จ ท่ี
คลาดเคล่ือนจึงท าให้มีการพฒันากิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความเขา้ใจมากข้ึน 
 ผู ้วิ จัย จึ งต ระหนั ก ถึ งค วามส าคัญ ของ
การศึกษาเร่ืองดงักล่าวและสนใจท่ีจะศึกษาความเขา้ใจ
ในเน้ือหาทางดา้นดาราศาสตร์ของนกัเรียนท่ีสมคัรเขา้
ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ ศูนย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็น
พ้ืนฐานในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองดารา
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั ท่ีสามารถพฒันา
ความเขา้ใจของนกัเรียนในเร่ืองดงักล่าวได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีจะแกไ้ขปัญหาความไม่เขา้ใจและความเขา้ใจท่ี
คลาดเคล่ือนเก่ียวกบัดาราศาสตร์ งานวิจยัน้ีจึงน าเสนอ
ขอ้มูลเก่ียวกบัความเขา้ใจดาราศาสตร์ของนักเรียนซ่ึง
เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการวางแผนพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ต่อไป (กาญจนา และชาตรี, 2553)  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจ
ความเขา้ใจทางดา้นดาราศาสตร์โดยการแสดงตวัแทน
ความคิดของนักเรียนท่ีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
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ตอน ต้น  ภ ายใต้ก าร ดู แ ล ขอ งภ าค วิช า ฟิ สิ ก ส์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

วธีิการวจิยั 
 รูปแบบการวจิยั  
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบวดัความ 
เข้าใจดาราศาสตร์พ้ืนฐานจ านวน 3 ข้อแบบอัตนัย 
ครอบคลุมเน้ือหาปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและ
ดวงดาวบนท้องฟ้า ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ผ่านการตรวจความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ 
3 ท่าน 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการโดยใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย
เร่ืองปฏิสมัพนัธ์ในระบบสุริยะและดวงดาวบนทอ้งฟ้า 
ในการทดสอบนักเรียน เพื่ อ เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ภายใต้การดูแลของภาควิชาฟิสิกส์  คณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี 2558 ด าเนิน 
การทดสอบกบันกัเรียนทั้งหมด 962 คน  
  กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีสมัครสอบเขา้ร่วมกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ ปี 2558 จ านวนทั้ งส้ิน 
592 คน ซ่ึงท าการสุ่มโดยแบบแบ่งชั้ น จากประชากร
ทั้งหมด 962 คนเพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนท่ีดี 
มีความครอบคลุมเน่ืองจากมีประชากรท่ีมีจ านวนมาก 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ความเขา้ใจดาราศาสตร์พ้ืนฐานของ

นักเรียนจากการตอบค าถามในแบบทดสอบวดัความ
เขา้ใจ  ซ่ึงแสดงค าตอบผ่านการวาดภาพและการอธิบาย
อย่างละเอียดว่ามีความสอดคล้องกับค าถามและมี
ลักษณะค าตอบอย่างไรพร้อมทั้ งพิ จารณาความ

สอดคล้องกับแนวคิดทางด้านดาราศาสตร์ท่ี เป็นท่ี
ยอมรับในปัจจุบนั  จากนั้นท าการจดักลุ่มค าตอบและลง
รหัส เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ความถ่ี  จากค าตอบสามารถ
จดักลุ่มความเขา้ใจของนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม มีความ
สอดคลอ้งกับการจัดกลุ่มความเขา้ใจของกาญจนาและ
ชาตรี (2553) ท่ีน าเสนอความเขา้ใจ 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

ความเข้าใจถูกต้อง หมายถึง ค าตอบของ
นักเรียนในเน้ือหาทางด้านดาราศาสตร์สอดคล้องกับ
แนวคิดท่ีเป็นท่ียอมรับทางวิทยาศาสตร์ สามารถอธิบาย 
ขยายความ วาดภาพไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ท่ีเป็นท่ียอมรับทางวทิยาศาสตร์ทั้งหมด 

เขา้ใจบางส่วน หมายถึง ค าตอบของนักเรียน
ในเน้ือหาทางด้านดาราศาสตร์สอดคลอ้งกับแนวคิดท่ี
เป็นท่ียอมรับทางวิทยาศาสตร์บางส่วนแต่ไม่ครบ
ทั้งหมดหรือมีความสอดคลอ้งบางส่วน และไม่มีส่วนท่ี
เข้าใจคลาดเคล่ือนหรือไม่เป็นไปตามหลักการทาง
วทิยาศาสตร์ 

เข้าใจคลาดเคล่ือน หมายถึง ค าตอบของ
นกัเรียนในเน้ือหาทางดา้นดาราศาสตร์ไม่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดท่ีเป็นท่ียอมรับทางวทิยาศาสตร์ในปัจจุบนั 

ไม่เขา้ใจ หมายถึง นักเรียนไม่ตอบค าถาม ไม่
แสดงความคิดเห็นหรือตอบโดยแสดงความไม่เขา้ใจตาม
ประเด็นท่ีถาม หรืออาจแสดงค าตอบซ่ึงไม่สัมพนัธ์กับ
การให้ เหตุ ผลและไม่ เป็ น ไปตามหลักการทาง
วทิยาศาสตร์ในประเด็นท่ีถาม 

ผูว้ิจัยน าเสนอข้อมูลเป็นค่าร้อยละและการ
พรรณนาเป็นรายขอ้และรายดา้น เพื่ออธิบายให้เห็นถึง
ความเขา้ใจดาราศาสตร์พ้ืนฐานของนกัเรียนท่ีสมคัรสอบ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์  
ระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น ภายใต้การดูแลของ
ภาควชิาฟิสิกส์  คณะวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยั ขอนแก่น 
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ตารางที ่1 จ านวน ค่าสัดส่วนของนักเรียนท่ีมีความเขา้ใจทางดา้นดาราศาสตร์ท่ีมีความเขา้ใจถูกตอ้ง เขา้ใจบางส่วน  
 เขา้ใจคลาดเคล่ือนและกลุ่มท่ีไม่เขา้ใจ 

เน้ือหาทางด้านดาราศาสตร์ ความเข้าใจของนักเรียน/จ านวน 

 U PU MU NU 

ด้านที ่1 ปฏิสัมพนัธ์ในระบบสุริยะ     
1 ลกัษณะวงโคจรและทิศทางวงโคจรของดวงจนัทร์รอบโลก 28 (4.73) 155 (26.18) 58 (9.80) 351 (59.29) 

2 ทิศทางแสงจากดวงอาทิตยม์ายงัโลกและดวงจนัทร์และส่วนของ
ดวงจนัทร์ท่ีรับแสงจากดวงอาทิตย ์

47 (7.94) 78 (13.18) 277 (46.79) 190 (32.09) 

3 ลกัษณะของดวงจนัทร์ท่ีสังเกตในวนัพระ 46 (7.77) 20 (3.38) 336 (56.76) 190 (32.09) 

ด้านที ่2 ดวงดาวบนท้องฟ้า     
1 ดาวฤกษท่ี์ปรากฏเห็นอยูใ่นกาแลก็ซีทางชา้งเผือก 48 (8.11) 19 (3.21) 372 (62.84) 153 (25.84) 

2 บอกจ านวนและช่ือกลุ่มดาวจกัราศีท่ีสามารถมองเห็นไดใ้น 1 คืน 29 (4.90) 3 (0.51) 424 (71.62) 136 (22.97) 

3 แผนภาพประกอบกลุ่มดาวจกัราศีท่ีสามารถมองเห็นไดใ้น 1 คืน
ของประเทศไทย 

4 (0.68) 14 (2.36) 228 (38.51) 346 (58.45) 

โดยก าหนดให ้ U หมายถึง กลุ่มค าตอบท่ีเขา้ใจถูกตอ้ง  PU หมายถึง กลุ่มค าตอบท่ีเขา้ใจบางส่วน 
 MU หมายถึง กลุ่มค าตอบท่ีเขา้ใจคลาดเคล่ือน NU หมายถึง กลุ่มค าตอบท่ีไม่เขา้ใจ 
 

ผลการวจิยัและการอภิปรายผล  
 ผลการท าแบบทดสอบทางด้านดาราศาสตร์
ของนักเรียนท่ีสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 592 คนจากนกัเรียนทั้งหมด 
962 คนจากโรงเรียนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบวา่  
ความเขา้ใจในดาราศาสตร์พ้ืนฐานทั้ง 2 ดา้นของนกัเรียน
สามารถน ามาจดักลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ยกลุ่ม
ท่ีมีความเข้าใจถูกต้อง  เข้าใจบางส่วน  เข้าใจคลาด 
เคล่ือนและไม่เขา้ใจ แสดงดงัตารางท่ี 4.1 

ด้านที ่1 ปฏิสัมพนัธ์ในระบบสุริยะ  
ส าหรับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์มีความ

เก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวนัรวมทั้ งมีความสอดคลอ้ง
ตามมาตรฐานการเรียน รู้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551  มนุษยอ์าศยัอยูบ่นโลกซ่ึง
เป็นดาวเคราะห์ดวงหน่ึงในระบบสุริยะท่ีมีดวงอาทิตย์
เป็นศูนย์กลาง โดยโลกเองมีดวงจันทร์เป็นบริวาร 
ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์หลายอย่างท่ี เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวนั ผูว้ิจยัจึงสนใจท าการศึกษาความเขา้ใจ
ของนักเรียนเก่ียวกับปฏิสัมพนัธ์ในระบบสุริยะผ่าน

แบบทดสอบ ซ่ึงค าตอบจะถูกจดักลุ่มความเขา้ใจเป็น 4 
ลกัษณะ  ประกอบไปด้วย ความเข้าใจถูกต้อง ความ
เขา้ใจบางส่วน ความเขา้ใจคลาดเคล่ือนและไม่เขา้ใจ  
จากการวิเคราะห์ภาพวาดและมโนทัศน์จะแสดงถึง
ลกัษณะวงโคจร ทิศทางวงโคจรของดวงจันทร์รอบ
โลกรวมทั้งทิศทางแสงจากดวงอาทิตยม์ายงัโลก ดวง
จนัทร์และส่วนของดวงจนัทร์ท่ีรับแสงจากดวงอาทิตย์
พร้อมทั้งลกัษณะของดวงจนัทร์ท่ีสงัเกตในวนัพระ 

จากการศึกษาพบวา่ มีนกัเรียนเพียงส่วนนอ้ย
ท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์ในระบบสุริยะและ
เข้าใจในบางประเด็นแต่ไม่สามารถอธิบายได้อย่าง
ชดัเจน ส าหรับประเด็นท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจมากท่ีสุดคือ 
ลกัษณะวงโคจรและทิศทางวงโคจรของดวงจนัทร์รอบ
โลก (59.29%) ในขณะท่ีประเด็นท่ีนักเรียนเข้าใจ
คลาดเคล่ือนมากท่ีสุด (56.76%) คือลกัษณะของดวง
จันทร์ท่ีสังเกตในวนัพระจากประเทศไทย โดยจะ
แสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

จากภาพท่ี 1 (ก) แสดงให้เห็นถึงสัดส่วน
ความเขา้ใจของนักเรียนในประเด็นลกัษณะวงโคจร
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และทิศทางวงโคจรของดวงจนัทร์รอบโลก จะเห็นได้
วา่นกัเรียนบางส่วนมีความเขา้ใจแต่ไม่สามารถอธิบาย
ไดอ้ย่างชดัเจนหรือกล่าวถึงเพียงแค่ส่วนใดส่วนหน่ึง 
(26.18%) โดยนกัเรียนสามารถท่ีจะอธิบายลกัษณะวง
โคจรแต่ไม่ไดแ้สดงทิศทางวงโคจร ส าหรับนักเรียน
ส่วนใหญ่ (59.29%) ไม่เขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะดงักล่าว
โดยท่ีนักเรียนไม่แสดงค าตอบ  ในขณะท่ีมีนักเรียน
เพียงส่วนน้อย (9.80%) ท่ีมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน
ในหัวขอ้ขา้งตน้  โดยนกัเรียนมีความเขา้ใจในทิศทาง
ของการโคจรไม่ถูกตอ้งตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์
โดยมีลกัษณะตรงขา้มกบัแนวคิดดงักล่าว และจากการ
ส ารวจมีนกัเรียนเพียงส่วนนอ้ยท่ีเขา้ใจลกัษณะวงโคจร
และทิศทางวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกถูกต้อง 
(4.73%)  

ส าหรับประเด็นทิศทางแสงจากดวงอาทิตย์
มายงัโลกรวมทั้ งดวงจนัทร์และส่วนของดวงจนัทร์ท่ี
รับแสงจากดวงอาทิตย ์ มีสัดส่วนความเขา้ใจแสดงดงั
ภาพท่ี 1 (ข) จะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความ 
เข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน (46.79%) โดยนักเรียนมีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัทิศทางแสงไม่เป็นไปตามหลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจว่าแนว
รังสีของแสงจากดวงอาทิตยมี์ลกัษณะลู่เขา้หาโลก ใน
ส่วนของดวงจนัทร์ท่ีไดรั้บแสง  นกัเรียนมีความเขา้ใจ
ว่า  ดวงจันทร์ท่ีใกล้ดวงอาทิตย์จะรับแสงทั้ งดวง 
ในขณะท่ีดวงจนัทร์ท่ีไกลจากดวงจนัทร์จะมีลกัษณะ
เป็นเส้ียว นอกจากน้ีในการส ารวจพบว่า นักเรียน
บางส่วนมีความไม่เขา้ใจ (32.09%) ในทิศทางแสงจาก
ดวงอาทิตยม์ายงัโลกรวมทั้ งดวงจนัทร์และส่วนของ
ดวงจนัทร์ท่ีรับแสงจากดวงอาทิตยโ์ดยไม่มีการแสดง
ค าตอบดังกล่าว ในขณะท่ี มีนัก เรียนไม่มากนัก 
(7.94%)  ท่ีสามารถอธิบายทิศทางแสงจากดวงอาทิตย์
มายงัโลกรวมทั้ งดวงจนัทร์และส่วนของดวงจนัทร์ท่ี
รับแสงจากดวงอาทิตยไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง และมีนักเรียน
บางส่วน (13.18%) อธิบายไม่ครบถว้นหรือไม่ชดัเจน
โดยแสดงให้เห็นส่วนของดวงจนัทร์ท่ีโดนแสงแต่ไม่

แสดงทิศทางของแสงหรือแสดงทิศทางของแสงแต่ไม่
แสดงส่วนของดวงจนัทร์ท่ีโดนแสง  

ส าหรับประเด็นลักษณะของดวงจันทร์ท่ี
สังเกตในวนัพระ การแสดงถึงลกัษณะของดวงจนัทร์
ในวนัพระครบทั้ง 4 ลกัษณะรวมทั้ งระบุ ขา้งข้ึนและ
ขา้งแรมของดวงจนัทร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พบไดเ้พียงส่วน
น้อยของนักเรียน (7.77%) โดยนักเรียนส่วนใหญ่มี
ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน (56.76%) นักเรียนจะแสดง
ถึงลกัษณะของดวงจนัทร์ของวนัพระมีลกัษณะเตม็ดวง 
เพียงลักษณะเดียวท่ีสามารถเห็นได้ในประเทศไทย 
หรือเห็น 2 ลกัษณะคือเป็นเส้ียวของดวงจนัทร์และดวง
จันทร์เต็มดวงและมีนักเรียนบางส่วนท่ีไม่เข้าใจ
เก่ียวกบัลกัษณะดงักล่าว โดยจะไม่มีการแสดงค าตอบ 
(32.09%) นอกจากน้ีพบว่า นักเรียนมีการตอบค าถาม
โดยแสดงภาพวาดและการอธิบายแต่ไม่ชดัเจน พบใน
นกัเรียนเพียงส่วนนอ้ย (3.38%)  ดงัภาพท่ี 1 (ค) ซ่ึงจะ
แสดงลกัษณะของดวงจนัทร์แต่ไม่ระบุขา้งข้ึนขา้งแรม
ท่ีสงัเกตได ้
 ด้านที ่2 ดวงดาวบนท้องฟ้า  

 มนุษย์มี ความสน ใจในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  การศึกษากลุ่มดาวต่างๆ บนท้องฟ้ามี
ระยะยาวนานหลายพันปี จะเห็นได้ว่ามนุษย์และ
ธรรมชาติมีความผูกพนักันมานาน จินตนาการของ
มนุษยส่์งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ดงัจะเห็นได้จาก
ลกัษณะกลุ่มดาวในจกัราศี มนุษยใ์นสมยัโบราณไดใ้ช้
ประโยชน์จากดวงดาวบนท้องฟ้า  ดงันั้นดวงดาวบน
ท้องฟ้าจึงสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ส าหรับ
เน้ือหาดังกล่าวมีความสอดคล้องตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความเข้าใจข้างต้น โดยใน
การศึกษา นักเรียนจะแสดงความเข้าใจผ่านภาพวาด
และมโนทัศน์เก่ียวกบัดาวฤกษ์ท่ีสามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า รวมทั้ งการแสดงจ านวนกลุ่มดาวท่ี
สามารถมองเห็นได้ใน 1 คืนของประเทศไทยพร้อม
แผนภาพประกอบ ซ่ึงลกัษณะของค าตอบจะถูกจดักลุ่ม
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ความเขา้ใจเป็น 4 ลกัษณะประกอบไปดว้ย ความเขา้ใจ
ถูกตอ้ง ความเขา้ใจบางส่วน ความเขา้ใจคลาดเคล่ือน
และไม่เขา้ใจ 
 จากการศึกษาพบว่าความเข้าใจในเร่ือง
ดวงดาวบนทอ้งฟ้าท่ีสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่ามี
นักเรียนเพียงส่วนน้อยท่ี เข้าใจถูกต้อง ในขณะท่ี
นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบั
หัวข้อดังกล่าว (62.84%)  รวมไปถึงความเข้าใจท่ี
คลาดเคล่ือน (71.62%) ในการระบุกลุ่มดาวในจกัราศีท่ี
สามารถมองเห็นไดใ้น 1 คืนในประเทศไทย ส าหรับ
ประเด็นท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจมากท่ีสุด (58.45%) คือ การ
แสดงแผนภาพประกอบกลุ่มดาวจักราศีท่ีสามารถ
มองเห็นได้ใน 1 คืนของประเทศไทย ซ่ึงจะได้กล่าว
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 จากภาพท่ี 1 (ง) แสดงถึงสัดส่วนความเขา้ใจ
ของนักเรียนในการระบุดาวฤกษ์ท่ีปรากฏเห็นอยู่ใน
กาแล็กซีทางช้างเผือก  ซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่มีความ
เขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน (62.84%) โดยนักเรียนมีแนวคิด
ว่าดาวฤกษ์ ท่ี อยู่ในกาแล็กซีท างช้าง เผือกจะไม่
กระพริบ  ในขณะท่ีดาวฤกษ์ท่ีอยู่นอกกาแล็กซีทาง
ช้างเผือกจะกระพริบ หรือนักเรียนมีการระบุว่า ดาว
ฤกษท่ี์อยูใ่นกาแลก็ซีทางชา้งเผือกจะอยูก่นัเป็นกลุ่มใน
บริเวณแถบฝ้าสีขาวบนทอ้งฟ้า ส่วนดาวฤกษท่ี์อยูน่อก
กาแล็กซีจะไม่อยูใ่นบริเวณดงักล่าว ซ่ึงจากการส ารวจ
มีนักเรียนส่วนน้อยท่ีสามารถระบุได้อย่างถูกต้อง 
(8.11%) และมีนกัเรียนบางส่วนท่ีสามารถอธิบายความ
เขา้ใจแต่ไม่สามารถระบุไดอ้ย่างชดัเจน (3.21%) โดย
นักเรียนระบุเพียงว่าดวงดาวท่ีไม่สามารถมองเห็นอยู่
นอกกาแลกซีทางช้างเผือกทั้ งหมด  และมีนักเรียน
บางส่วนท่ีไม่เขา้ใจ โดยไม่ตอบค าถามหรือตอบค าถาม
โดยไม่ตรงกบัจุดประสงคด์งักล่าว โดยนกัเรียนระบุวา่
ใหเ้ปิดหนงัสือหรือใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ในการส่องดู 
 ซ่ึงแบบทดสอบดังกล่าวส ารวจความเขา้ใจ

ขา้งตน้โดยสอบถามแนวคิดดังต่อไปน้ี “ดาวฤกษ์ท่ี

ปรากฏเห็นเป็นกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆบนท้องฟ้าน้ัน เรา

จะทราบได้อย่างไรว่าดาวฤกษ์ดวงใดอยู่ในกาแล็กซี

ทางช้างเผือก ดาวฤกษ์ดวงใดอยู่นอกกาแล็กซีทาง

ช้างเผือก” จากการตอบค าถามสามารถจดักลุ่มค าตอบ

ได้ 4 ลกัษณะโดยมีตวัอย่างการตอบค าถามดังต่อไป

 ตวัอย่างท่ี 1“ถ้าอยู่ในกาแลกซีทางช้างเผือก

เราจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ถ้าอยู่นอกกาแลกซี 

ทางช้างเผือก เราจะไม่สามารถมองเห็นดาวดวงน้ัน

ได้” 

 ตัวอย่างท่ี 2 “ดาวฤกษ์ท่ีอยู่ ในกาแลกซีจะ

สามารถมองเห็นได้” 

 ตัวอย่างท่ี 3 “ดาวฤกษ์ท่ีอยู่ในกาแลกซีทาง

ช้างเผือกคือดาวฤกษ์ท่ีมีความสว่างมากกว่าดาวฤกษ์ท่ี

อยู่นอกกาแลกซีทางช้างเผือก” 

 ตัวอย่างท่ี 4“ดาวฤกษ์ท่ีอยู่ ในกาแลกซีทาง

ช้างเผือกจะเห็นได้ว่าอยู่ในบริเวณของฝ้าขาวๆและมี

ลักษณะอยู่กันเป็นกลุ่ม ส่วนดาวฤกษ์ท่ีอยู่นอกกาแลก

ซีทางช้างเผือกจะไม่อยู่ในบริเวณดังกล่าว” 

 ตัวอย่างท่ี  5 “ดาวฤ กษ์ ใน กาแลกซีท าง

ช้างเผือกจะไม่กระพริบแต่ดาวฤกษ์ท่ีอยู่นอกกาแลกซี

ทางช้างเผือกจะกะพริบ” จากลกัษณะค าตอบขา้งตน้

สามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในดาราศาสตร์

เก่ียวกบัดวงดาวบนทอ้งฟ้าได้ จากตวัอย่างท่ี 1 ท าให้

ทราบว่านักเรียนมีความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าว 

ส าหรับตัวอย่างท่ี 2 นักเรียนมีความเข้าใจแต่แสดง

ค าตอบท่ีไม่ชัดเจน นอกจากน้ีแล้วในตัวอย่างท่ี 3 

ตวัอย่างท่ี 4 และ ตัวอย่างท่ี 5 พบว่านักเรียนมีความ

เขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน  

 ในการระบุจ านวนและช่ือกลุ่มดาวจกัราศีท่ี
สามารถมองเห็นไดใ้น 1 คืน มีการแสดงสดัส่วนความ
เขา้ใจของนักเรียนดงัภาพท่ี 1 (จ) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียนส่วนใหญ่ 
(71.62%) โดยนักเรียนระบุว่ากลุ่มดาวท่ีสามารถ
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มองเห็นไดใ้น 1 คืนมีเพียง 6 กลุ่มในจกัราศีหรือกลุ่ม ดาวท่ีมีการระบุรายช่ือดงักล่าวไม่ใช่กลุ่มดาวในจกัราศี 

                     

                    
        เขา้ใจถูกตอ้ง               เขา้ใจบางส่วน               เขา้ใจคลาดเคล่ือน             ไม่เขา้ใจ 

ภาพที ่1  สัดส่วนของนักเรียนท่ีมีความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์ 4 กลุ่มคือเข้าใจถูกต้อง เข้าใจบางส่วน เข้าใจ
คลาดเคล่ือนและกลุ่มท่ีไม่เขา้ใจในแต่ละประเด็น (ก) ลกัษณะวงโคจรและทิศทางวงโคจรของดวงจนัทร์รอบ
โลก (ข) ทิศทางแสงจากดวงอาทิตยม์ายงัโลกและดวงจนัทร์และส่วนของดวงจนัทร์ท่ีรับแสงจากดวงอาทิตย ์
(ค) ลกัษณะของดวงจนัทร์ท่ีสังเกตในวนัพระ (ง) ดาวฤกษท่ี์ปรากฏเห็นอยูใ่นกาแล็กซีทางชา้งเผือก (จ) บอก
จ านวน และช่ือกลุ่มดาวจักราศีท่ีสามารถมองเห็นได้ใน 1 คืน (ฉ) แผนภาพประกอบกลุ่มดาวจักราศีท่ี
สามารถมองเห็นไดใ้น 1 คืนของประเทศไทย 

 

เช่น กลุ่มดาวนายพราน กระจุกดาวลูกไก่ หรือระบุ
กลุ่มดาวดังกล่าวเป็นดาวเคราะห์ท่ีอยู่ในระบบสุริยะ 
ในขณะท่ีมีนักเรียนบางส่วนท่ีไม่ เข้าใจ (22.97%) 
เก่ียวกับการระบุจ านวนและช่ือกลุ่มดาวท่ีสามารถ
มองเห็นไดใ้น 1 คืนและจากการศึกษาพบวา่มีนกัเรียน
บางส่วนท่ีมีความเขา้ใจโดยสามารถท่ีจะระบุกลุ่มดาว
ในจกัราศีท่ีสามารถเห็นไดใ้น 1 คืนพร้อมทั้ งช่ือครบ
ทั้ง 11 กลุ่มดาวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (4.90%) และมีนกัเรียน
เพียงส่วนนอ้ย (0.51%) ท่ีสามารถบอกจ านวนกลุ่มดาว
แต่ไม่สามารถระบุช่ือกลุ่มดาวได ้
 ประเด็นการเขียนแผนภาพประกอบกลุ่มดาว
จกัราศีท่ีสามารถมองเห็นไดใ้น 1 คืนของประเทศไทย 
แสดงสัดส่วนความเขา้ใจของนักเรียนดงัภาพท่ี 1 (ฉ)  
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (58.45%) ไม่เข้าใจเก่ียวกับ
การเขียนแผนภาพประกอบกลุ่มดาวจกัราศีท่ีสามารถ
มองเห็นได้ใน 1 คืนของประเทศไทย  ส าหรับการ
แสดงแผนภาพประกอบของนกัเรียนท่ีถูกตอ้งตามหลกั

ทางวิทยาศาสตร์และมีการเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ดงักล่าวพบในนักเรียนส่วนน้อย (0.68%) ในขณะท่ีมี
นกัเรียนท่ีมีความเขา้ใจบางส่วนแต่ไม่สามารถอธิบาย
ไดอ้ยา่งชดัเจน (2.36%) โดยนกัเรียนสามารถท่ีจะเขียน
แผนภาพไดถู้กตอ้งตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์แต่ไม่
ระบุต าแหน่งของดวงอาทิตย ์นอกจากน้ีในการศึกษา
พบว่านักเรียนมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนในการเขียน
แผนภาพ (38.51%) โดยนักเรียนมกัเขียนแผนภาพไม่
ตรงตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์  จากภาพท่ี 2 แสดง
ตวัอย่างการตอบแบบทดสอบวดัความเขา้ใจดวงดาว
บนทอ้งฟ้า ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งแสดงกลุ่มดาวท่ีเป็นกลุ่ม
ดาวในจักราศี ท่ีสามารถมองเห็นได้ใน  1 คืนของ
ประเทศไทยโดยการอธิบายพร้อมเขียนแผนภาพเพื่อ
แสดงกระบวนการดังกล่าว จากค าตอบจะเห็นได้ว่า
นกัเรียนมีความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนัออกไป  ในภาพท่ี 2 
(ก) จะเห็นไดว้่า  นักเรียนมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน 
โดยนกัเรียนมีความเขา้ใจวา่ให้แสดงลกัษณะของกลุ่ม

(ก) 

(ง) 

(ค) (ข) 

(จ) (ฉ) 
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ดาว  ส าหรับในภาพท่ี 2 (ข) พบว่านักเรียนมีความ
เขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัการโคจรของดาวและการ
หมุนรอบตวัเองของโลก โดยมีเขา้ใจว่าใน 1 คืนกลุ่ม
ดาวในจักราศีมีลกัษณะเป็นดาวค้างฟ้า  ซ่ึงจะท าให้
สามารถสังเกตเห็นกลุ่มดาวได้เพียง 6 กลุ่มดาวจาก
กลุ่มดาวในจกัราศีทั้งหมด 12 กลุ่มดาว ในภาพท่ี 2 (ง) 
แสดงให้เห็นถึงการตอบค าถามท่ีตรงตามหลกัการแต่

ไม่ชัดเจนเน่ืองจากไม่มีการระบุต าแหน่งของดวง
อาทิตยไ์ว ้และในภาพท่ี 2 (ค) เป็นภาพท่ีแสดงลกัษณะ
ของกลุ่มดาวในจกัราศีท่ีสามารถมองเห็นไดใ้น 1 คืน
ของประเทศไทยซ่ึงจะเห็นได้ว่า จากภาพจะไม่
สามารถมองเห็นคั่นชั่งเน่ืองจากดวงอาทิตย์อยู่ใน
บริเวณกลุ่มดาวนั้น 

 
ภาพที ่2  ตวัอยา่งการตอบแบบทดสอบในหวัขอ้ปฏิสมัพนัธ์ในระบบสุริยะ โดยมีความเขา้ใจดงัต่อไปน้ี 
 (ก) ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน (ข) ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน (ค) ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  
 (ง) ความเขา้ใจบางส่วน

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
จากงานวิจัยพบว่า ความเข้าใจถูกต้องและ

ความเข้าใจบางส่วนพบได้เพียงส่วนน้อยในขณะท่ี
นกัเรียนส่วนใหญ่ (มากกวา่ 50%) มีความไม่เขา้ใจและ
มีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนทั้งในเร่ืองปฏิสัมพนัธ์ใน
ระบบสุริยะซ่ึงประกอบไปด้วย ความเขา้ใจเก่ียวกับ
ลกัษณะวงโคจรและทิศทางวงโคจรของดวงจนัทร์รอบ
โลก ทิศทางแสงจากดวงอาทิตย์มายงัโลกและดวง
จนัทร์และส่วนของดวงจนัทร์ท่ีรับแสงจากดวงอาทิตย์
และลักษณะของดวงจันทร์ท่ีสังเกตในวนัพระและ
ความเขา้ใจในเร่ืองดวงดาวบนทอ้งฟ้าซ่ึงประกอบไป
ดว้ย ความเขา้ใจเก่ียวกับดาวฤกษ์ท่ีปรากฏเห็นอยู่ใน
กาแลก็ซีทางชา้งเผือก สามารถบอกจ านวนและช่ือกลุ่ม
ดาวจกัราศีท่ีสามารถมองเห็นไดใ้น 1 คืนและการวาด
แผนภาพประกอบกลุ่มดาวจกัราศีท่ีสามารถมองเห็น
ไดใ้น 1 คืนของประเทศไทย โดยลกัษณะความเขา้ใจ
ดงักล่าวอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การเกิดความไม่
เขา้ใจในขณะท่ีท าการศึกษาดว้ยตนเอง  เกิดจากความรู้
เดิมท่ีคลาด เคล่ือนของนกัเรียนหรืออาจเกิดจากการท่ี
นักเรียนไม่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
ทางดา้นดาราศาสตร์อย่างแทจ้ริงจึงส่งผลให้นักเรียน
ส่วนใหญ่มีความไม่เขา้ใจในประเด็นดงักล่าว ผลการ
ส ารวจดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้ มีการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนความเขา้ใจทางดา้น
ดาราศาสตร์มากยิ่งข้ึนและท่ีส าคญัการพฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ทางดา้นดาราศาสตร์ในปัจจุบนัยงัมีไม่มาก
นัก  นอกจากน้ีสามารถสถานการณ์เพื่อดึงดูดความ
สนใจของนักเรียนเขา้สู่บทเรียนดังเช่นในการวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง Ricardo Trumper ในปี  2006 มีการส ารวจ
ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนและการพฒันากิจกรรมการ
เรี ยน การสอน เพื่ อ เป ล่ี ยน แป ลงค วาม เข้ าใจ ท่ี
คลาดเคล่ือนดงักล่าว 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาน้ี ความเข้าใจทางด้านดารา
ศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหา

ต่างๆ ดงันั้นในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ควรจะ
ช่วยส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจและสะทอ้น
ผลใหผู้เ้รียนเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน    
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