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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจความเข้าใจดาราศาสตร์ พ้ืนฐานของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จากกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนจานวน 592 คนในโรงเรี ยนทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทยที่สมัครเข้า
ร่ วมกิ จกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ ภายใต้การดูแลของภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินความเข้าใจเป็ นแบบทดสอบอัตนัย 3 ข้อที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับปฏิสมั พันธ์
ในระบบสุ ริยะและดวงดาวบนท้องฟ้า วิเคราะห์ความเข้าใจของนักเรี ยนจากการวาดภาพและข้อความมโนทัศน์และจัด
กลุ่มความเข้าใจได้เป็ น เข้าใจถูกต้อง เข้าใจบางส่ วน เข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่เข้าใจ จากงานวิจยั พบว่า นักเรี ยนส่ วน
น้อยมีความเข้าใจถูกต้องและความเข้าใจบางส่ วนในขณะที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่เข้าใจ
ดาราศาสตร์ พ้ืนฐาน แนวความคิดคลาดเคลื่อนที่ เกิดขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ สามารถสนับสนุ นผูส้ อนในการออกแบบ
กิจกรรมและสถานการณ์เพื่อสร้างความสนใจแก่ผเู ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้
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.
คาสาคัญ: ดาราศาสตร์พ้ืนฐาน ความเข้าใจดาราศาสตร์พ้ืนฐาน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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บทนา
เป็ น ที่ ยอ ม รั บ กั น ว่ า วิ ท ยาศ าส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีเป็ นวัฒนธรรมใหม่ของสังคมในศตวรรษที่
21 มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ ชี วิต ประจ าวัน ประกอบกับ
สังคมในปั จจุบนั มีการแข่งขันสู ง ประเทศที่มีศกั ยภาพ
ที่ ดีกว่ามักมีความได้เปรี ยบ ดังนั้นประชากรในแต่ละ
ประเทศจึงได้รับการส่ งเสริ มทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (ทัศนีและคณะ, 2555) สาหรับพื้นฐานทาง
การศึ ก ษาเป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ ส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ น
ประเทศ การจัด การเรี ย นการสอนตั้งแต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปั จจุบนั จึงมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ทั้ งท างด้ า น กระบ วน การคิ ด วิ เ คราะห์ รวมทั้ ง
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาและการลงมือปฏิบตั ิ
ด้ ว ยต น เอ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ค วาม รู ้ ค วาม เข้ า ใจ ใน
วิทยาศาสตร์ และสามารถสร้างความรู ้ ได้ด้วยตนเอง
(วัชริ นทร์ และคณะ, ม.ป.ป.) การที่นกั เรี ยนจะสามารถ
เรี ย นรู ้ แ ละสร้ างความรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเองนั้น ต้อ งอาศัย
ข้อ มู ล พื้ น ฐาน ข้อ เท็ จ จริ ง รวมทั้งประสบการณ์ เดิ ม
(Feldman and McPhee, 2008) สาหรับวิชาดาราศาสตร์
เป็ น 1 ใน 8 สาระการเรี ยนรู ้ ในกลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งถูกกาหนดให้เป็ นสาระสาคัญ ในการ
เรี ยนการสอน (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2551) ในแต่ละ
ประเทศต่างให้ความสนใจในสาขาดังกล่าว สาหรั บ
เนื้ อหาทางด้ า นดาราศาสตร์ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ชี วิตประจ าวัน ตั้งแต่ อ ดี ต จนถึ งปั จจุ บัน โดยเนื้ อ หา
ดั ง กล่ า วมี ค วามเป็ นนามธรรมและค่ อ นข้ า งยาก
ส าหรั บ หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศัก ราช 2551 ได้มี ก ารก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ที่
สาคัญ ประกอบไปด้วย ปฏิ สั ม พัน ธ์ ใ นระบบสุ ริ ย ะ
อย่างปรากฏการณ์ที่โลกหมุนรอบตัวเอง ได้กาหนดให้
นักเรี ยนสามารถที่ จะอธิ บายการหมุนรอบตัวเองของ
โลกทาให้เกิ ดปรากฎการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิ ตย์
และดวงดาวทั้ งหลาย กลางวัน กลางคื น และทิ ศ
นอกจากนี้ ยังสามารถที่ จะอธิ บ ายส่ ว นประกอบของ
ระบบสุ ริยะ ประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็ นศูนย์กลางที่
มีบริ วารโคจรอยูโ่ ดยรอบและโลกเป็ นบริ วารดวงหนึ่ ง
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รวมทั้งยังให้ความสาคัญ กับ ความเข้าใจลักษณะของ
ระบบสุ ริยะที่ มีความเกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวันของ
ผูเ้ รี ย น (สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี, 2545) สาหรับเนื้ อหาดังกล่าวได้รับความ
สนใจในหลายๆ ประเทศ ในประเทศตุรกีมีการสารวจ
ความเข้าใจขั้น พื้น ฐานทางดาราศาสตร์ ของนักเรี ยน
(Mehmet Altan Kurnaz, 2012) โดยสนใจความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ ดวงอาทิ ต ย์ โลก ดวงจัน ทร์ ดาวฤกษ์ ดาว
เคราะห์ แ ละดาวเที ย มซึ่ งพบว่ า นั ก เรี ยนในแต่ ล ะ
ระดับ ชั้น มี ค วามเข้าใจที่ แตกต่ างกัน สาหรั บ ผลการ
สารวจดังกล่าวถูกนาไปพัฒนาการสอนทางด้านดารา
ศาสตร์ นอกจากนี้ (Ricardo Trumper, 2006) ได้ทาการ
สารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางด้านดาราศาสตร์
พ บ ว่ า ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งส่ วน ให ญ่ มี ค วาม เข้ า ใจ ที่
คลาดเคลื่ อนจึ งท าให้มี การพัฒ นากิ จกรรมเพื่ อ สร้ าง
ความเข้าใจมากขึ้น
ผู ้ วิ จั ย จึ งต ระห นั ก ถึ งค วาม ส าคั ญ ข อ ง
การศึกษาเรื่ องดังกล่าวและสนใจที่จะศึกษาความเข้าใจ
ในเนื้ อหาทางด้านดาราศาสตร์ ของนักเรี ยนที่สมัครเข้า
ร่ วมกิ จกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ ศูนย์
มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น และน าข้อ มู ล ดังกล่ าวมาเป็ น
พื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ในเรื่ องดารา
ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับชี วิตประจาวัน ที่ สามารถพัฒนา
ความเข้าใจของนักเรี ยนในเรื่ องดังกล่าวได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่
สาคัญที่จะแก้ไขปั ญหาความไม่เข้าใจและความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับดาราศาสตร์ งานวิจยั นี้จึงนาเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจดาราศาสตร์ ของนักเรี ยนซึ่ ง
เป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ สาคัญ ในการวางแผนพัฒ นาการ
จัดการเรี ยนรู ้ต่อไป (กาญจนา และชาตรี , 2553)
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ส ารวจ
ความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์โดยการแสดงตัวแทน
ความคิ ด ของนั ก เรี ย นที่ ส มัค รเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมค่ า ย
วิท ยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา
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ต อ น ต้ น ภ ายใต้ ก าร ดู แ ล ข อ งภ าค วิ ช าฟิ สิ ก ส์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิธีการวิจยั
รู ปแบบการวิจยั
งานวิ จัย นี้ เป็ นงานวิ จัย เชิ ง ส ารวจ (Survey
Research
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบวัดความ
เข้าใจดาราศาสตร์ พ้ื น ฐานจ านวน 3 ข้อ แบบอัต นั ย
ครอบคลุ ม เนื้ อหาปฏิ สั ม พัน ธ์ ใ นระบบสุ ริ ยะและ
ดวงดาวบนท้องฟ้ า สาหรับเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย
ผ่านการตรวจความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
3 ท่าน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดาเนิ น การโดยใช้แบบทดสอบแบบอัต นัย
เรื่ องปฏิสมั พันธ์ในระบบสุ ริยะและดวงดาวบนท้องฟ้า
ในการทดสอบนั ก เรี ยนเพื่ อ เข้ า ร่ วมกิ จ กรรมค่ า ย
วิท ยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น ภายใต้ก ารดู แ ลของภาควิ ช าฟิ สิ กส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น ปี 2558 ดาเนิ น
การทดสอบกับนักเรี ยนทั้งหมด 962 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึ กษาตอนต้น ที่ สมัครสอบเข้าร่ วมกิ จกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ ปี 2558 จานวนทั้งสิ้ น
592 คน ซึ่ งท าการสุ่ มโดยแบบแบ่ งชั้น จากประชากร
ทั้งหมด 962 คนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนที่ดี
มีความครอบคลุมเนื่องจากมีประชากรที่มีจานวนมาก
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ความเข้าใจดาราศาสตร์ พ้ืนฐานของ
นักเรี ยนจากการตอบค าถามในแบบทดสอบวัดความ
เข้าใจ ซึ่ งแสดงคาตอบผ่านการวาดภาพและการอธิ บาย
อย่ างละเอี ย ดว่ ามี ค วามสอดคล้อ งกั บ ค าถามและมี
ลั ก ษณะค าตอบอย่ า งไรพร้ อ มทั้ งพิ จารณาความ
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สอดคล้อ งกั บ แนวคิ ด ทางด้ านดาราศาสตร์ ที่ เป็ นที่
ยอมรับในปั จจุบนั จากนั้นทาการจัดกลุ่มคาตอบและลง
รหัส เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความถี่ จากคาตอบสามารถ
จัดกลุ่มความเข้าใจของนักเรี ยนออกเป็ น 4 กลุ่ม มีความ
สอดคล้องกับการจัดกลุ่มความเข้าใจของกาญจนาและ
ชาตรี (2553) ที่นาเสนอความเข้าใจ 4 กลุ่ม ดังนี้
ความเข้ าใจถู ก ต้ อ ง หมายถึ ง ค าตอบของ
นักเรี ยนในเนื้ อหาทางด้านดาราศาสตร์ สอดคล้องกับ
แนวคิดที่ เป็ นที่ ยอมรับทางวิทยาศาสตร์ สามารถอธิ บาย
ขยายความ วาดภาพได้ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวคิด
ที่เป็ นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั หมด
เข้าใจบางส่ วน หมายถึ ง คาตอบของนักเรี ยน
ในเนื้ อหาทางด้านดาราศาสตร์ สอดคล้องกับแนวคิ ดที่
เป็ นที่ ย อมรั บ ทางวิ ท ยาศาสตร์ บ างส่ ว นแต่ ไ ม่ ค รบ
ทั้งหมดหรื อมีความสอดคล้องบางส่ วน และไม่มีส่วนที่
เข้าใจคลาดเคลื่ อ นหรื อไม่ เป็ นไปตามหลัก การทาง
วิทยาศาสตร์
เข้ าใจคลาดเคลื่ อ น หมายถึ ง ค าตอบของ
นักเรี ยนในเนื้ อหาทางด้านดาราศาสตร์ ไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดที่เป็ นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์ในปั จจุบนั
ไม่เข้าใจ หมายถึง นักเรี ยนไม่ตอบคาถาม ไม่
แสดงความคิดเห็นหรื อตอบโดยแสดงความไม่เข้าใจตาม
ประเด็นที่ ถาม หรื ออาจแสดงคาตอบซึ่ งไม่สัมพันธ์กับ
การให้ เห ตุ ผลและไม่ เป็ น ไป ตามห ลั ก การทาง
วิทยาศาสตร์ในประเด็นที่ถาม
ผูว้ ิ จัยน าเสนอข้อมู ลเป็ นค่ าร้ อยละและการ
พรรณนาเป็ นรายข้อและรายด้าน เพื่ออธิ บายให้เห็ นถึ ง
ความเข้าใจดาราศาสตร์พ้นื ฐานของนักเรี ยนที่สมัครสอบ
เข้าร่ วมกิ จกรรมค่ ายวิ ท ยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์
ระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ภายใต้ก ารดู แ ลของ
ภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

HMO18-4
ตารางที่ 1 จานวน ค่าสัดส่ วนของนักเรี ยนที่ มีความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์ ที่มีความเข้าใจถูกต้อง เข้าใจบางส่ วน
เข้าใจคลาดเคลื่อนและกลุ่มที่ไม่เข้าใจ
เนื้อหาทางด้ านดาราศาสตร์
U

ความเข้ าใจของนักเรียน/จานวน
PU
MU

NU

ด้ านที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ ในระบบสุ ริยะ
1 ลักษณะวงโคจรและทิศทางวงโคจรของดวงจันทร์ รอบโลก
2 ทิศทางแสงจากดวงอาทิตย์มายังโลกและดวงจันทร์ และส่ วนของ
ดวงจันทร์ที่รับแสงจากดวงอาทิตย์
3 ลักษณะของดวงจันทร์ที่สังเกตในวันพระ

28 (4.73)

155 (26.18)

58 (9.80)

351 (59.29)

47 (7.94)

78 (13.18)

277 (46.79)

190 (32.09)

46 (7.77)

20 (3.38)

336 (56.76)

190 (32.09)

48 (8.11)
29 (4.90)

19 (3.21)
3 (0.51)

372 (62.84)
424 (71.62)

153 (25.84)
136 (22.97)

4 (0.68)

14 (2.36)

228 (38.51)

346 (58.45)

ด้ านที่ 2 ดวงดาวบนท้ องฟ้ า
1 ดาวฤกษ์ที่ปรากฏเห็นอยูใ่ นกาแล็กซีทางช้างเผือก
2 บอกจานวนและชื่ อกลุ่มดาวจักราศีที่สามารถมองเห็นได้ใน 1 คืน
3 แผนภาพประกอบกลุ่มดาวจักราศีที่สามารถมองเห็นได้ใน 1 คืน
ของประเทศไทย

โดยกาหนดให้ U หมายถึง กลุ่มคาตอบที่เข้าใจถูกต้อง PU หมายถึง กลุม่ คาตอบที่เข้าใจบางส่วน
MU หมายถึง กลุ่มคาตอบที่เข้าใจคลาดเคลื่อน NU หมายถึง กลุ่มคาตอบที่ไม่เข้าใจ
ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
ผลการท าแบบทดสอบทางด้านดาราศาสตร์
ของนักเรี ยนที่ สมัครเข้าร่ วมกิ จกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
โดยสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจานวน 592 คนจากนักเรี ยนทั้งหมด
962 คนจากโรงเรี ยนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือพบว่า
ความเข้าใจในดาราศาสตร์พ้นื ฐานทั้ง 2 ด้านของนักเรี ยน
สามารถนามาจัดกลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่ม
ที่ มี ค วามเข้าใจถู ก ต้อ ง เข้าใจบางส่ ว น เข้าใจคลาด
เคลื่อนและไม่เข้าใจ แสดงดังตารางที่ 4.1
ด้ านที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ ในระบบสุ ริยะ
สาหรั บความรู ้ ทางด้านดาราศาสตร์ มีความ
เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวันรวมทั้งมี ความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ใ นหลั ก สู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มนุ ษย์อาศัยอยูบ่ นโลกซึ่ ง
เป็ นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุ ริยะที่มีดวงอาทิตย์
เป็ นศู น ย์ก ลาง โดยโลกเองมี ด วงจัน ทร์ เป็ นบริ ว าร
ก่ อ ให้ เกิ ด ปรากฏการณ์ ห ลายอย่ า งที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
ชีวิตประจาวัน ผูว้ ิจยั จึงสนใจทาการศึ กษาความเข้าใจ
ของนักเรี ยนเกี่ ยวกับ ปฏิ สัม พัน ธ์ในระบบสุ ริยะผ่าน
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แบบทดสอบ ซึ่งคาตอบจะถูกจัดกลุ่มความเข้าใจเป็ น 4
ลักษณะ ประกอบไปด้วย ความเข้าใจถูกต้อง ความ
เข้าใจบางส่ วน ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่เข้าใจ
จากการวิเคราะห์ ภาพวาดและมโนทัศน์ จะแสดงถึ ง
ลักษณะวงโคจร ทิ ศทางวงโคจรของดวงจัน ทร์ รอบ
โลกรวมทั้งทิ ศทางแสงจากดวงอาทิ ตย์มายังโลก ดวง
จันทร์ และส่ วนของดวงจันทร์ที่รับแสงจากดวงอาทิตย์
พร้อมทั้งลักษณะของดวงจันทร์ที่สงั เกตในวันพระ
จากการศึกษาพบว่า มีนกั เรี ยนเพียงส่วนน้อย
ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในระบบสุ ริยะและ
เข้าใจในบางประเด็ น แต่ ไม่ ส ามารถอธิ บ ายได้อ ย่าง
ชัดเจน สาหรับประเด็นที่นกั เรี ยนไม่เข้าใจมากที่สุดคือ
ลักษณะวงโคจรและทิศทางวงโคจรของดวงจันทร์รอบ
โลก (59.29%) ในขณะที่ ป ระเด็ น ที่ นั ก เรี ย นเข้าใจ
คลาดเคลื่ อนมากที่ สุด (56.76%) คือลักษณะของดวง
จัน ทร์ ที่ สั ง เกตในวัน พระจากประเทศไทย โดยจะ
แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
จากภาพที่ 1 (ก) แสดงให้ เห็ น ถึ ง สั ด ส่ ว น
ความเข้าใจของนักเรี ยนในประเด็น ลักษณะวงโคจร

HMO18-5
และทิศทางวงโคจรของดวงจันทร์ รอบโลก จะเห็นได้
ว่านักเรี ยนบางส่ วนมีความเข้าใจแต่ไม่สามารถอธิ บาย
ได้อย่างชัดเจนหรื อกล่าวถึงเพียงแค่ส่วนใดส่ วนหนึ่ ง
(26.18%) โดยนักเรี ยนสามารถที่ จะอธิ บายลักษณะวง
โคจรแต่ไม่ได้แสดงทิ ศทางวงโคจร สาหรั บ นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ (59.29%) ไม่เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะดังกล่าว
โดยที่ นักเรี ยนไม่ แสดงคาตอบ ในขณะที่ มี นักเรี ยน
เพียงส่ วนน้อย (9.80%) ที่ มีความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน
ในหัวข้อข้างต้น โดยนักเรี ยนมีความเข้าใจในทิ ศทาง
ของการโคจรไม่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
โดยมีลกั ษณะตรงข้ามกับแนวคิดดังกล่าว และจากการ
สารวจมีนกั เรี ยนเพียงส่วนน้อยที่เข้าใจลักษณะวงโคจร
และทิ ศ ทางวงโคจรของดวงจัน ทร์ ร อบโลกถู กต้อ ง
(4.73%)
สาหรับ ประเด็นทิ ศทางแสงจากดวงอาทิ ตย์
มายังโลกรวมทั้งดวงจันทร์ และส่ วนของดวงจันทร์ ที่
รับแสงจากดวงอาทิตย์ มีสัดส่ วนความเข้าใจแสดงดัง
ภาพที่ 1 (ข) จะเห็ น ได้ว่า นัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
เข้าใจที่ ค ลาดเคลื่ อ น (46.79%) โดยนักเรี ยนมี ค วาม
เข้าใจเกี่ ยวกับทิ ศทางแสงไม่เป็ นไปตามหลักการทาง
วิท ยาศาสตร์ นักเรี ยนส่ วนใหญ่ มี ความเข้าใจว่าแนว
รังสี ของแสงจากดวงอาทิ ตย์มีลกั ษณะลู่เข้าหาโลก ใน
ส่วนของดวงจันทร์ ที่ได้รับแสง นักเรี ยนมีความเข้าใจ
ว่า ดวงจัน ทร์ ที่ ใ กล้ด วงอาทิ ต ย์จ ะรั บ แสงทั้ งดวง
ในขณะที่ ดวงจันทร์ ที่ไกลจากดวงจันทร์ จะมี ลกั ษณะ
เป็ นเสี้ ยว นอกจากนี้ ในการส ารวจพบว่า นั ก เรี ย น
บางส่ วนมีความไม่เข้าใจ (32.09%) ในทิศทางแสงจาก
ดวงอาทิ ตย์มายังโลกรวมทั้งดวงจัน ทร์ และส่ วนของ
ดวงจันทร์ ที่รับแสงจากดวงอาทิ ตย์โดยไม่มีการแสดง
ค าตอบดั ง กล่ า ว ในขณะที่ มี นั ก เรี ยนไม่ ม ากนั ก
(7.94%) ที่ สามารถอธิ บายทิ ศทางแสงจากดวงอาทิตย์
มายังโลกรวมทั้งดวงจันทร์ และส่ วนของดวงจันทร์ ที่
รับแสงจากดวงอาทิ ตย์ได้อย่างถูกต้อง และมีนักเรี ยน
บางส่ วน (13.18%) อธิ บายไม่ครบถ้วนหรื อไม่ชดั เจน
โดยแสดงให้เห็ นส่ วนของดวงจันทร์ ที่โดนแสงแต่ไม่
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แสดงทิศทางของแสงหรื อแสดงทิศทางของแสงแต่ไม่
แสดงส่วนของดวงจันทร์ที่โดนแสง
ส าหรั บ ประเด็ น ลัก ษณะของดวงจัน ทร์ ที่
สังเกตในวันพระ การแสดงถึงลักษณะของดวงจันทร์
ในวันพระครบทั้ง 4 ลักษณะรวมทั้งระบุ ข้างขึ้ นและ
ข้างแรมของดวงจันทร์ได้อย่างถูกต้อง พบได้เพียงส่วน
น้อ ยของนัก เรี ย น (7.77%) โดยนัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี
ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน (56.76%) นักเรี ยนจะแสดง
ถึงลักษณะของดวงจันทร์ของวันพระมีลกั ษณะเต็มดวง
เพี ยงลักษณะเดี ย วที่ สามารถเห็ น ได้ในประเทศไทย
หรื อเห็น 2 ลักษณะคือเป็ นเสี้ ยวของดวงจันทร์และดวง
จัน ทร์ เต็ ม ดวงและมี นั ก เรี ยนบางส่ ว นที่ ไ ม่ เ ข้า ใจ
เกี่ยวกับลักษณะดังกล่าว โดยจะไม่มีการแสดงคาตอบ
(32.09%) นอกจากนี้ พบว่า นักเรี ยนมีการตอบคาถาม
โดยแสดงภาพวาดและการอธิ บายแต่ไม่ชดั เจน พบใน
นักเรี ยนเพียงส่ วนน้อย (3.38%) ดังภาพที่ 1 (ค) ซึ่ งจะ
แสดงลักษณะของดวงจันทร์ แต่ไม่ระบุขา้ งขึ้นข้างแรม
ที่สงั เกตได้
ด้ านที่ 2 ดวงดาวบนท้ องฟ้ า
มนุ ษ ย์ มี ความสน ใจใน ธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล้อ ม การศึ ก ษากลุ่ ม ดาวต่ า งๆ บนท้อ งฟ้ ามี
ระยะยาวนานหลายพัน ปี จะเห็ น ได้ ว่า มนุ ษ ย์แ ละ
ธรรมชาติ มี ค วามผูก พัน กัน มานาน จิ น ตนาการของ
มนุ ษย์ส่งผลต่อการสร้ างองค์ความรู ้ดงั จะเห็ นได้จาก
ลักษณะกลุ่มดาวในจักราศี มนุษย์ในสมัยโบราณได้ใช้
ประโยชน์จากดวงดาวบนท้องฟ้ า ดังนั้นดวงดาวบน
ท้องฟ้ าจึ งสามารถใช้เป็ นแหล่ งศึ กษาเรี ยนรู ้ สาหรั บ
เนื้ อ หาดังกล่ าวมี ค วามสอดคล้อ งตามมาตรฐานการ
เรี ย นรู ้ ใ นหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ผูว้ ิจัย จึ งสนใจที่ จ ะศึ กษาความเข้าใจข้างต้น โดยใน
การศึ กษา นักเรี ยนจะแสดงความเข้าใจผ่านภาพวาด
และมโนทัศน์ เกี่ ยวกับดาวฤกษ์ที่สามารถมองเห็ นได้
ด้ ว ยตาเปล่ า รวมทั้ งการแสดงจ านวนกลุ่ ม ดาวที่
สามารถมองเห็ น ได้ใน 1 คื น ของประเทศไทยพร้อ ม
แผนภาพประกอบ ซึ่งลักษณะของคาตอบจะถูกจัดกลุ่ม

HMO18-6
ความเข้าใจเป็ น 4 ลักษณะประกอบไปด้วย ความเข้าใจ
ถูกต้อง ความเข้าใจบางส่ วน ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
และไม่เข้าใจ
จากการศึ ก ษาพบว่ า ความเข้ า ใจในเรื่ อง
ดวงดาวบนท้องฟ้าที่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่ามี
นั ก เรี ยนเพี ย งส่ ว นน้ อ ยที่ เข้า ใจถู ก ต้อ ง ในขณะที่
นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
หั ว ข้อ ดัง กล่ า ว (62.84%) รวมไปถึ ง ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน (71.62%) ในการระบุกลุ่มดาวในจักราศีที่
สามารถมองเห็ น ได้ใน 1 คืน ในประเทศไทย สาหรั บ
ประเด็นที่นกั เรี ยนไม่เข้าใจมากที่สุด (58.45%) คือ การ
แสดงแผนภาพประกอบกลุ่ ม ดาวจัก ราศี ที่ ส ามารถ
มองเห็ นได้ใน 1 คื น ของประเทศไทย ซึ่ งจะได้กล่าว
รายละเอียดดังต่อไปนี้
จากภาพที่ 1 (ง) แสดงถึงสัดส่ วนความเข้าใจ
ของนักเรี ยนในการระบุ ด าวฤกษ์ที่ป รากฏเห็ นอยู่ใน
กาแล็กซี ท างช้างเผื อ ก ซึ่ งนัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
เข้าใจที่ คลาดเคลื่ อน (62.84%) โดยนักเรี ยนมีแนวคิ ด
ว่ า ดาวฤกษ์ ที่ อยู่ ใ นกาแล็ ก ซี ทางช้ า งเผื อ กจะไม่
กระพริ บ ในขณะที่ ด าวฤกษ์ที่ อ ยู่น อกกาแล็ก ซี ท าง
ช้างเผือ กจะกระพริ บ หรื อนักเรี ยนมี ก ารระบุ ว่า ดาว
ฤกษ์ที่อยูใ่ นกาแล็กซี ทางช้างเผือกจะอยูก่ นั เป็ นกลุ่มใน
บริ เวณแถบฝ้าสี ขาวบนท้องฟ้า ส่ วนดาวฤกษ์ที่อยูน่ อก
กาแล็กซี จะไม่อยูใ่ นบริ เวณดังกล่าว ซึ่ งจากการสารวจ
มี นั ก เรี ย นส่ ว นน้ อ ยที่ ส ามารถระบุ ไ ด้อ ย่า งถู ก ต้อ ง
(8.11%) และมีนกั เรี ยนบางส่วนที่สามารถอธิบายความ
เข้าใจแต่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน (3.21%) โดย
นักเรี ยนระบุ เพียงว่าดวงดาวที่ ไม่สามารถมองเห็ นอยู่
นอกกาแลกซี ท างช้า งเผื อ กทั้ง หมด และมี นั กเรี ย น
บางส่วนที่ไม่เข้าใจ โดยไม่ตอบคาถามหรื อตอบคาถาม
โดยไม่ตรงกับจุดประสงค์ดงั กล่าว โดยนักเรี ยนระบุวา่
ให้เปิ ดหนังสื อหรื อใช้กล้องจุลทรรศน์ในการส่องดู
ซึ่ งแบบทดสอบดังกล่าวสารวจความเข้าใจ
ข้างต้น โดยสอบถามแนวคิ ด ดังต่ อไปนี้ “ดาวฤกษ์ ที่
ปรากฏเห็ นเป็ นกลุ่มดาวฤกษ์ ต่างๆบนท้ องฟ้ านั้น เรา
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จะทราบได้ อย่ างไรว่ าดาวฤกษ์ ดวงใดอยู่ในกาแล็กซี
ทางช้ างเผื อ ก ดาวฤกษ์ ด วงใดอยู่ น อกกาแล็ก ซี ท าง
ช้ างเผือก” จากการตอบคาถามสามารถจัดกลุ่มคาตอบ
ได้ 4 ลักษณะโดยมี ตวั อย่างการตอบค าถามดังต่อไป
ตัวอย่างที่ 1“ถ้ าอยู่ในกาแลกซี ทางช้ างเผื อก
เราจะมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่ า แต่ ถ้าอยู่นอกกาแลกซี
ทางช้ างเผื อก เราจะไม่ สามารถมองเห็ น ดาวดวงนั้ น
ได้ ”
ตั วอย่ างที่ 2 “ดาวฤกษ์ ที่ อ ยู่ใ นกาแลกซี จ ะ
สามารถมองเห็นได้ ”
ตัวอย่ างที่ 3 “ดาวฤกษ์ ที่อยู่ในกาแลกซี ทาง
ช้ างเผือกคื อดาวฤกษ์ ที่มีความสว่ างมากกว่ าดาวฤกษ์ ที่
อยู่นอกกาแลกซีทางช้ างเผือก”
ตัวอย่ างที่ 4“ดาวฤกษ์ ที่ อยู่ในกาแลกซี ท าง
ช้ างเผื อกจะเห็ นได้ ว่าอยู่ในบริ เวณของฝ้ าขาวๆและมี
ลักษณะอยู่กันเป็ นกลุ่ม ส่ วนดาวฤกษ์ ที่อยู่นอกกาแลก
ซีทางช้ างเผือกจะไม่ อยู่ในบริ เวณดังกล่ าว”
ตั ว อย่ า งที่ 5 “ดาวฤกษ์ ในกาแลกซี ทาง
ช้ างเผือกจะไม่ กระพริ บแต่ ดาวฤกษ์ ที่อยู่นอกกาแลกซี
ทางช้ างเผื อกจะกะพริ บ ” จากลักษณะคาตอบข้างต้น
สามารถแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความเข้าใจในดาราศาสตร์
เกี่ ยวกับดวงดาวบนท้องฟ้ าได้ จากตัวอย่างที่ 1 ทาให้
ทราบว่ า นั ก เรี ยนมี ค วามเข้ า ใจในหั ว ข้ อ ดั ง กล่ า ว
ส าหรั บ ตัว อย่า งที่ 2 นัก เรี ย นมี ค วามเข้าใจแต่ แ สดง
ค าตอบที่ ไ ม่ ชัด เจน นอกจากนี้ แล้ว ในตัว อย่า งที่ 3
ตัว อย่างที่ 4 และ ตัว อย่างที่ 5 พบว่านัก เรี ย นมี ค วาม
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกิดขึ้น
ในการระบุจานวนและชื่ อกลุ่มดาวจักราศี ที่
สามารถมองเห็นได้ใน 1 คืน มีการแสดงสัดส่ วนความ
เข้าใจของนักเรี ยนดังภาพที่ 1 (จ) ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ ง
ความเข้า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นของนั ก เรี ยนส่ ว นใหญ่
(71.62%) โดยนั ก เรี ยนระบุ ว่ า กลุ่ ม ดาวที่ สามารถ

HMO18-7
มองเห็ นได้ใน 1 คืนมีเพียง 6 กลุ่มในจักราศี หรื อกลุ่ม

เข้าใจถูกต้อง

ดาวที่มีการระบุรายชื่อดังกล่าวไม่ใช่กลุ่มดาวในจักราศี

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

เข้าใจบางส่วน

เข้าใจคลาดเคลื่อน

ไม่เข้าใจ

ภาพที่ 1 สัด ส่ ว นของนัก เรี ยนที่ มี ค วามเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์ 4 กลุ่ ม คื อ เข้าใจถู ก ต้อ ง เข้าใจบางส่ วน เข้าใจ
คลาดเคลื่อนและกลุ่มที่ไม่เข้าใจในแต่ละประเด็น (ก) ลักษณะวงโคจรและทิศทางวงโคจรของดวงจันทร์รอบ
โลก (ข) ทิศทางแสงจากดวงอาทิตย์มายังโลกและดวงจันทร์และส่ วนของดวงจันทร์ที่รับแสงจากดวงอาทิตย์
(ค) ลักษณะของดวงจันทร์ที่สังเกตในวันพระ (ง) ดาวฤกษ์ที่ปรากฏเห็นอยูใ่ นกาแล็กซีทางช้างเผือก (จ) บอก
จานวน และชื่ อกลุ่ มดาวจัก ราศี ที่ สามารถมองเห็ น ได้ใน 1 คื น (ฉ) แผนภาพประกอบกลุ่ มดาวจัก ราศี ที่
สามารถมองเห็นได้ใน 1 คืนของประเทศไทย
เช่ น กลุ่ ม ดาวนายพราน กระจุ ก ดาวลู ก ไก่ หรื อ ระบุ
กลุ่มดาวดังกล่าวเป็ นดาวเคราะห์ ที่อยู่ในระบบสุ ริยะ
ในขณะที่ มี นั ก เรี ย นบางส่ ว นที่ ไ ม่ เข้า ใจ (22.97%)
เกี่ ย วกับ การระบุ จ านวนและชื่ อ กลุ่ ม ดาวที่ ส ามารถ
มองเห็นได้ใน 1 คืนและจากการศึกษาพบว่ามีนกั เรี ยน
บางส่ วนที่ มีความเข้าใจโดยสามารถที่จะระบุกลุ่มดาว
ในจักราศี ที่สามารถเห็ นได้ใน 1 คืนพร้อมทั้งชื่ อครบ
ทั้ง 11 กลุ่มดาวได้อย่างถูกต้อง (4.90%) และมีนกั เรี ยน
เพียงส่วนน้อย (0.51%) ที่สามารถบอกจานวนกลุ่มดาว
แต่ไม่สามารถระบุชื่อกลุ่มดาวได้
ประเด็นการเขียนแผนภาพประกอบกลุ่มดาว
จักราศีที่สามารถมองเห็นได้ใน 1 คืนของประเทศไทย
แสดงสัดส่ วนความเข้าใจของนักเรี ยนดังภาพที่ 1 (ฉ)
พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ (58.45%) ไม่เข้าใจเกี่ ยวกับ
การเขี ยนแผนภาพประกอบกลุ่มดาวจักราศี ที่สามารถ
มองเห็ น ได้ใ น 1 คื น ของประเทศไทย ส าหรั บ การ
แสดงแผนภาพประกอบของนักเรี ยนที่ถูกต้องตามหลัก
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ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละมี ก ารเชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์
ดังกล่าวพบในนักเรี ยนส่ วนน้อย (0.68%) ในขณะที่ มี
นักเรี ยนที่ มีความเข้าใจบางส่ วนแต่ไม่สามารถอธิ บาย
ได้อย่างชัดเจน (2.36%) โดยนักเรี ยนสามารถที่จะเขียน
แผนภาพได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่
ระบุตาแหน่ งของดวงอาทิ ตย์ นอกจากนี้ ในการศึ กษา
พบว่านักเรี ยนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเขียน
แผนภาพ (38.51%) โดยนักเรี ยนมักเขียนแผนภาพไม่
ตรงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ จากภาพที่ 2 แสดง
ตัวอย่างการตอบแบบทดสอบวัดความเข้าใจดวงดาว
บนท้องฟ้า ซึ่งนักเรี ยนจะต้องแสดงกลุ่มดาวที่เป็ นกลุ่ม
ดาวในจั ก ราศี ที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ ใ น 1 คื น ของ
ประเทศไทยโดยการอธิ บายพร้อมเขียนแผนภาพเพื่อ
แสดงกระบวนการดังกล่าว จากคาตอบจะเห็ นได้ว่า
นักเรี ยนมีความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไป ในภาพที่ 2
(ก) จะเห็ นได้ว่า นักเรี ยนมีความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน
โดยนักเรี ยนมีความเข้าใจว่าให้แสดงลักษณะของกลุ่ม

HMO18-8
ดาว ส าหรั บ ในภาพที่ 2 (ข) พบว่า นั ก เรี ย นมี ค วาม
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการโคจรของดาวและการ
หมุนรอบตัวเองของโลก โดยมีเข้าใจว่าใน 1 คืนกลุ่ม
ดาวในจักราศี มี ลกั ษณะเป็ นดาวค้างฟ้ า ซึ่ งจะท าให้
สามารถสั งเกตเห็ น กลุ่ ม ดาวได้เพี ยง 6 กลุ่ ม ดาวจาก
กลุ่มดาวในจักราศีท้ งั หมด 12 กลุ่มดาว ในภาพที่ 2 (ง)
แสดงให้เห็ นถึงการตอบคาถามที่ ตรงตามหลักการแต่

ภาพที่ 2

ไม่ ชัด เจนเนื่ อ งจากไม่ มี ก ารระบุ ต าแหน่ ง ของดวง
อาทิตย์ไว้ และในภาพที่ 2 (ค) เป็ นภาพที่แสดงลักษณะ
ของกลุ่มดาวในจักราศี ที่สามารถมองเห็ นได้ใน 1 คืน
ของประเทศไทยซึ่ งจะเห็ นได้ ว่ า จากภาพจะไม่
สามารถมองเห็ น คั่น ชั่ง เนื่ อ งจากดวงอาทิ ต ย์อ ยู่ใ น
บริ เวณกลุ่มดาวนั้น

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ตัวอย่างการตอบแบบทดสอบในหัวข้อปฏิสมั พันธ์ในระบบสุริยะ โดยมีความเข้าใจดังต่อไปนี้
(ก) ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (ข) ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (ค) ความเข้าใจที่ถูกต้อง
(ง) ความเข้าใจบางส่วน
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HMO18-9
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากงานวิจัยพบว่า ความเข้าใจถู กต้อ งและ
ความเข้าใจบางส่ ว นพบได้เพี ย งส่ วนน้อ ยในขณะที่
นักเรี ยนส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) มีความไม่เข้าใจและ
มีความเข้าใจที่ ค ลาดเคลื่อนทั้งในเรื่ องปฏิ สัมพันธ์ใน
ระบบสุ ริยะซึ่ งประกอบไปด้วย ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
ลักษณะวงโคจรและทิศทางวงโคจรของดวงจันทร์รอบ
โลก ทิ ศ ทางแสงจากดวงอาทิ ต ย์ม ายัง โลกและดวง
จันทร์ และส่ วนของดวงจันทร์ที่รับแสงจากดวงอาทิตย์
และลัก ษณะของดวงจัน ทร์ ที่ สั ง เกตในวัน พระและ
ความเข้าใจในเรื่ องดวงดาวบนท้องฟ้ าซึ่ งประกอบไป
ด้วย ความเข้าใจเกี่ ยวกับดาวฤกษ์ที่ปรากฏเห็ นอยู่ใน
กาแล็กซีทางช้างเผือก สามารถบอกจานวนและชื่อกลุ่ม
ดาวจักราศีที่สามารถมองเห็ นได้ใน 1 คืน และการวาด
แผนภาพประกอบกลุ่มดาวจักราศี ที่สามารถมองเห็ น
ได้ใน 1 คืนของประเทศไทย โดยลักษณะความเข้าใจ
ดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การเกิดความไม่
เข้าใจในขณะที่ทาการศึกษาด้วยตนเอง เกิดจากความรู ้
เดิ มที่ คลาด เคลื่อนของนักเรี ยนหรื ออาจเกิดจากการที่
นัก เรี ย นไม่ ไ ด้รั บ การสนับ สนุ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ทางด้านดาราศาสตร์ อย่างแท้จริ งจึ งส่ งผลให้นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่มีความไม่เข้าใจในประเด็น ดังกล่าว ผลการ
ส ารวจดั ง กล่ า วสามารถส่ งเสริ มให้ มี ก ารพั ฒ นา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อให้นกั เรี ยนความเข้าใจทางด้าน
ดาราศาสตร์ มากยิ่งขึ้นและที่สาคัญการพัฒนากิจกรรม
การเรี ยนรู ้ทางด้านดาราศาสตร์ ในปั จจุบนั ยังมีไม่มาก
นัก นอกจากนี้ สามารถสถานการณ์ เพื่ อ ดึ งดู ด ความ
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