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    งานวิจัยนี้มีเปาหมายเพื่อ1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 2) ศึกษาตัวแทนความคิด เร่ือง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน 3) เพ่ือศึกษาผลการ
ใชกิจกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้นในดานการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ความเขาใจปรากฏการณทาง
ดาราศาสตรพ้ืนฐาน และเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
    เน้ือหาในกิจกรรมการเรียนรูครอบคลุมปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน 6 มโนมติ 
ไดแก การเกิดกลางวันกลางคืน การเกิดฤดูกาล การเกิดสุริยุปราคา การเกิดจันทรุปราคา การเกิด
ขางขึ้น-ขางแรม และการเกิดน้ําขึ้น-น้ําลง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ จํานวน 28 คน โดยเปนนักเรียนที่สมัคร
เขารวมกิจกรรมนอกเวลาเรียนปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) แผนการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน จํานวน 6 
แผนการจัดการเรียนรู รวมเวลาทั้งหมด 18 คาบ (2) แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับ
ตัวแทนความคิดตอปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน (3) แบบทดสอบความเขาใจ เร่ือง 
ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน (4)  แบบทดสอบการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร (5) แบบวัด
เจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร แผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เปน
รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกการใหเหตุผลผานการสะทอนความคิดในแตละ
ขั้น อันประกอบดวย 8 ขั้นตอน ดังน้ี1) ขั้นการเรา (Instigation) 2) ขั้นการศึกษาสํารวจ 
(Exploration) 3) ขั้นการสรางมโนมติเร่ิมแรก (Pre-concept) 4) ขั้นการพยากรณ หรือการทํานาย 
(Predict) 5) ขั้นอธิบายเหตุในการพยากรณ (Explainthe predict) 6) ขั้นการทดลอง (Experiment) 
7) ขั้นอธิบายผลการทดลอง (Explainthe result) และ 8) ขั้นอธิบายความแตกตาง (Describe the 
Differences) 
    ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เร่ือง 
ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐานมีผลตอ 1) ตัวแทนความคิดของนักเรียน โดยทําใหนักเรียนมี
ระดับความสมบูรณของแนวคิดสูงขึ้น 2) ความเขาใจปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐานหลังเรียน 
มีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคาเฉลี่ยการพัฒนา 
(Normalized gain (<g>)) เทากับ 0.56 3) การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน มี
คาสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคาเฉลี่ยการพัฒนา (<g>) 



เทากับ 0.44 และ 4) เจตคติตอรายวิชาดาราศาสตรของนักเรียนหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The aims of this research study were to 1) develop the learning activities promoting 
scientific reasoning on lower secondary school students’ reasoning ability on basic 
astronomy phenomena, 2) investigate students’ mental representation of basic astronomy 
phenomena, and 3) examine the effect of implementing the developed learning activities on 
students’ reasoning ability, conceptual understanding of astronomy concepts, and attitude 
towards astronomy subject. 
 The selected contents were undertaken across six main concepts which are: day-
night,season, solar eclipse, moon eclipse, moon phase, and tides. The sample group was 
28 lower secondary school students at Srinagarindra the Princess Mother School Sisaket 
that they were chosen mainly because they were willing to be involved in an extra class 
periods.The research instruments were (1) six lesson plans promoting students’ reasoning 
ability on basic astronomy phenomena which treated across 18 learning periods, (2) semi-
structure interview questionnaire on students’ mental representations of basic astronomy 
phenomena, (3) conceptual understanding test, (4) students’ reasoning ability test,and  
(5) students’ attitude toward astronomy. The instructional plans supported students’ 
reasoning ability on basic astronomy concepts includes these stages: 1) Instigation,  
2) Exploration, 3) Pre-concept, 4) Predict, 5) Explain the predict, 6) Experiment, 7) Explain 
the result, and 8) Describe the differences. 
 The results of implementation revealed that: 1) after participate in learning 
activities, students generated their representations in more completed than they were,  
2) students’ conceptual understanding of basic astronomy phenomena after the 
implementation was higher than before with the statistical significantly different level of .01 
and students’ average normalized gain (<g>) was 0.56, 3) students’ reasoning ability after 
the implementation was higher than before with the statistical significantly different level 
of .01 and students’ average normalized gain (<g>) was 0.44, and 4) students’ attitude 



towards astronomy after the implementation is higher than before with the statistical 
significantly different level of .01. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

  ปริญญานิพนธฉบับน้ี สําเร็จดวยดี เน่ืองมาจากความเมตตากรุณาและการเอาใจใส ของ
อาจารยที่ปรึกษา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทั้ง 3 ทาน ที่เปยมดวยความรัก เมตตาตอ
ลูกศิษย ใหความชวยเหลือ เอาใจใส แนะนําใหคําปรึกษา และใหกําลังใจเปนอยางดี อันไดแก  
รองศาสตราจารย ดร.ณสรรค ผลโภค ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ดร.กานจุลี ปญญา-
อินทร และ ดร.นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 

   ทั้งน้ีขอกราบขอบพระคุณ ดร.พิศาล สรอยธุหร่ํา และรองศาสตราจารย ดร.ปรินทร  
ชัยวิสุทธางกูร ที่ไดสละเวลาอันมีคาเขาเปนประธานกรรมการและกรรมการในการสอบปากเปลา  
อีกทั้ง วาที่รอยตรีดร. มนัส บุญประกอบ ที่ไดสละเวลาอันมีคา ตรวจตรา แนะนําใหปริญญานิพนธ
ฉบับนี้มีคุณภาพ ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ถายทอดวิชาความรูใหแกศิษย ซึ่งมิอาจกลาว
นามไดทั้งหมด ศิษยขอรําลึกและกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

    นอกจากนี้ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนในการวิจัย 
และใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คุณครู ตลอดจนนักเรียน
ทุกคนที่ใหความรวมมือในการทดลอง จนทําใหผลการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค 

    ขอขอบคุณเพ่ือน พ่ี นอง รวมถึงเจาหนาที่ศูนยวิทยาศาสตรศึกษาทุกคน ที่ใหกําลังใจ 
และใหความชวยเหลือในการศึกษาจนเกิดความสําเร็จครั้งนี้ 

    คุณคาและสารประโยชนใดๆ ที่เกิดจากผลงานวิจัยของปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอ
มอบ เพ่ือเปนเครื่องบูชาแกบูรพคณาจารยทุกทานที่ไดใหการอบรมสั่งสอนผูวิจัยมา  

    ทายที่สุดนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอสากล และคุณแมวรวรรณ จินดาวงศ 
บิดามารดาผูใหกําเนิด ตลอดจนดูแล อบรมสั่งสอนจนไดรับโอกาสเชนน้ี และขอมอบความสําเร็จ
และความภาคภูมิใจใหกับครอบครัว และญาติๆ ทุกคน ที่สงใจ รอคอยความสําเร็จในครั้งนี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา  

 

ภูมิหลัง  

  การศึกษา เปนกลไกสําคัญหน่ึงในการพัฒนามนุษยตลอดชวงชีวิต ซึ่งเปาหมายในการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข พ.ศ.2545 ยึดหลักวา ผูเรียน 
ทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรู
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2552) ซึ่งทําใหการจัดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพดวย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 1) 
   วิทยาศาสตรเปนศาสตรที่วาดวยวิธีการหรือกระบวนการที่ใชในการเสาะแสวงหาความรู
เกี่ยวกับธรรมชาติ และถายทอดองคความรูเกี่ยวกับธรรมชาติที่คนพบทางวิทยาศาสตรผานจากรุน
หนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง โดยการสื่อสารและการบันทึก ทําใหนักวิทยาศาสตรรุนใหมไดอาศัยความรู 
และความคิดของนักวิทยาศาสตรรุนกอน ๆ เปนบันไดกาวไปหาความรูใหมตอไป จึงกลาวไดวา 
การเสาะแสวงหาความรูและการสื่อสาร นํามาซึ่งความรูใหมๆ และทําใหมีการขยายขอบเขต 
ของความรู โดยชวาป (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.).2546: 13; 
อางอิงจาก Schwab.1962) ไดจัดใหการสอนวิทยาศาสตรเปนกระบวนการสืบเสาะหาความรู ซึ่งตรง
กับลักษณะและธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยนักเรียนควรมีบทบาทเปนผูคนหาความรูและนํา
ความรูมาแกปญหาเพื่อตอบสนองความอยากรูอยากเห็นในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรของ
ไทย  สสวท. ก็ไดนําเอาวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มาใชเปนสวนหนึ่งของวิธีสอน
วิทยาศาสตร ตั้งแตระยะแรกของการพัฒนาหลักสูตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรที่ สสวท. พัฒนาขึ้น
จะเนนการสอนที่นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากที่สุด โดยใชกิจกรรมเปน
พ้ืนฐาน (Activity-based curriculum) เพ่ือปลูกฝงกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเกิดขึ้นกับ
นักเรียน โดยหวังวาการเรียนการสอนแบบน้ีจะทําใหนักเรียนรูจักหาความรูไดดวยตนเอง รูจักคิด 
เปนคนมีเหตุผล รูจักการลงมือทํางาน และสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได  
   อีกทั้งปจจุบันวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลก เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับ
ชีวิตของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือ เครื่องใชที่มีไวเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในชีวิตและในการทํางาน ลวนเปนผลของความรูทางวิทยาศาสตร ที่ผสมผสาน
กับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ ความรูทางวิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรูและความ
เขาใจในปรากฏการณธรรมชาติมากมาย มีผลใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกัน
เทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรตอไปอยางไม
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หยุดยั้ง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.), 2546) ทําใหทุกคนจะตอง
แสวงหาความรูอยูเสมอ เปนผลใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาความรูขึ้น 

  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรไดทําใหความรูทางวิทยาศาสตรเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
ตามสังคม และนํามาสูการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและระบบการคิด  ความรู เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรเปนสิ่งไมแนนอน มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไดมาจากประสบการณหรือการทดลอง 
ประกอบกับขอสรุปหรือขอวินิจฉัย มโนภาพ กระบวนการสรางสรรครากฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรม และพัฒนามาจากการสังเกต (Bell, 2007) การสรางความรูตามทฤษฎีการเรียนรูตาม
แนวสรรคนิยม (Constructivism) เปนการสรางองคความรูโดยเนนการเรียนที่ผูเรียนตองแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ซึ่งความรูที่ไดมาจะมาจากการสังเกตและประสบการณของผูเรียน นั่นคือผูเรียน
สรางความรูจากประสบการณเดิม การใชกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดอยางอิสระ
ของผูเรียน เปนการฝกใหผูเรียนเปนผูสรางความรูมากกวาการรับความรูและเรียนรูจากการปฏิบัติ
ของตนเองโดยอาศัยประสบการณ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมน้ัน ครูมีความ
จําเปนที่จะตองทราบความรูเดิมของนักเรียน และความเขาใจในมโนมติ ของนักเรียนในเน้ือหาที่
เรียนเรื่องน้ัน ๆ ซึ่งวิธีการที่จะเขาใจในสิ่ง น้ันอาจทําไดหลากหลายวิธี เชน การทดสอบ  
การสอบถาม การสัมภาษณ การใหนักเรียนสื่อสารสิ่งที่พวกเขาคิดออกมาในรูปแบบตางๆ เชน  
การเขียนคําอธิบาย การเขียนแผนภาพ การบรรยายดวยคําพูด การแสดงทาทาง และการวาดภาพ
พรอมคําอธิบาย การแสดงออกเหลานั้นเปนการใหนักเรียนแสดง ตัวแทนความคิด (Mental 
representation) ของนักเรียนออกมา (Prain, 2009) ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจัดเปนกระบวนการแสวงหา
ความรู ผานกิจกรรมการจัดการเรียนรู 

  โดยกระบวนการแสวงหาความรู (Bell,1993 อางอิงจาก วรรณทิพา,2540) คือกระบวนการ
ที่ผูเรียนจะตองเรียนรูและสรางความรูดวยตนเอง ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีสรรคนิยม กลาววา  
การเรียนรูไมใชการเติมสมองที่วางเปลาของนักเรียนใหเต็ม หรือไมใชการไดมาซึ่งความคิดใหมๆ 
ของนักเรียน แตเปนการพัฒนาหรือเปลี่ยนความคิดที่มีอยูแลวของนักเรียน การเรียนรูเปนเพียงการ
เปลี่ยนแปลงมโนมติเปนการสรางและการยอมรับความคิดใหมๆ หรือเปนการจัดโครงสรางทาง
ความคิดเดิมที่มีอยูแลวใหม ซึ่งจะตระหนักวานักเรียนเปนผูสรางความคิดมากกวาดูดซึมความคิด
ใหม ๆ และนักเรียนเปนผูสรางความหมายจากประสบการณดวยตนเอง 
            รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหรือการสรางองคความรูดวยตนเองนับเปนวิธีหน่ึงที่
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (Billings. 2002: 840;  
เปรมจิตร  บุญสาย. 2541: 369-379; วิชาญ  เลิศลพ. 2543: บทคัดยอ) โดยรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะ(Inquiry method) ที่อาศัยทฤษฎีการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม (Constructivism) 
(กรมวิชาการ. 2545) มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีจิตวิทยาที่สําคัญ 2 ทฤษฎี กลาวคือ ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget) ที่เชื่อวาการเรียนรูเกิดจากกระบวนการจัดระบบโครงสราง
ความรู (Organization) กับกระบวนการปรับขยายโครงสรางความรู (Adaptation) (Bulunuz, N.  
2006: 25-27; อางอิงจาก Piaget. 1970) และทฤษฎีสรรคนิยมเชิงสังคม (Social constructivism) 
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ของ ไวก็อตสกี้ (Vygotsky.1978: 86-87) ที่เนนวา การเรียนรูเกิดจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม  ตามแนวคิดของทฤษฎีสรรคนิยมความรูเปนสิ่งที่มีอยูในตัวของบุคคล บุคคลสราง
ความรูหรือสรางความหมายของสิ่งที่รับรูขึ้นมาดวยตนเองโดยอาศัยสื่อกลางทางสังคมและ
วัฒนธรรมในระหวางมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว ความรูจึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับประสบการณของแตละคน สวนการเรียนรูนั้นเปนกระบวนการที่บุคคลสรางความหมาย
หรือความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่รับรูใหม ความหมายหรือความเขาใจที่บุคคลแตละคนสรางขึ้นจึงอาจจะ
แตกตางกันตามประสบการณ ภาษา และสัญลักษณทางวัฒนธรรมของบุคคลนั้น การตรวจสอบ
ตลอดจนการอภิปรายเพื่อหาขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับความหมายที่สรางขึ้นจะชวยใหบุคคลสามารถ
ติดตอสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แมวาประเทศไทยไดออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และหลักสูตรแกนกลางที่
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทั้งทักษะกระบวนการคิด การใหเหตุผล ไปพรอมกับการสรางองคความรู
ดวยตนเอง ดังปรากฏใน มาตรา 24 เกี่ยวกับ การจัดกระบวนการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551) ขอ 

  1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด ของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

  2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู
มาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา และ 

  3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน  
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  

 แตยังพบวา จากการจัดการเรียนการสอนสําหรับประเทศไทยที่ผานมานั้นยังไมประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาทักษะการใหเหตุผลเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากรายงานผลการศึกษา
แนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ พ.ศ.2550 (Trend in 
international mathematics and science study 2007; TIMSS 2007) ซึ่งมีจุดมุงหมายในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ในระดับประถมศึกษาปที่ 4 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยขอบเขตเนื้อหาดานวิทยาศาสตร (Content domain) มี 4 วิชา
ประกอบดวย ชีววิทยา เคมี ฟสิกสและโลก ดาราศาสตรและอวกาศ โดยประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรูดานสติปญญา (Cognitive domain) 3 ดาน คือ ดานความรู/ความเขาใจ (Knowing) ดานการ
ประยุกตใชความรู (Applying) และดานการบูรณาการความรูและการใหเหตุผล (Reasoning) 
(ปรีชาญ. 2552:บทสรุปผูบริหาร) พบวา ในภาพรวมประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร
เทากับ 471 คะแนน ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติคือ 500 คะแนน เม่ือแยกพิจารณารายดาน พบวา 
ทั้งดานเนื้อหา และดานพฤติกรรมการเรียนรู นักเรียนไทยไดคะแนนอยูในระดับต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย
นานาชาติทั้งสิ้น และเปนที่นาสังเกตวาเม่ือเทียบคะแนนกับการประเมิน TIMSS 1999 คาคะแนนทั้ง
สองดานยังมีระดับที่ลดลงดวย   
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  ผลดังกลาวทําใหเราตระหนักวา แมจะมีการปฏิรูปการศึกษามาเปนเวลานานแลวแตผลที่
ไดรับยังไมเปนที่นาพอใจ อีกทั้งจากการประเมินของสํานักทดสอบทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา
รายวิชาวิทยาศาสตรของประเทศไทยมีมาตรฐานคอนขางต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษารายวิชาวิทยาศาสตรของประเทศอื่นในระดับเดียวกัน เด็กและเยาวชนไทยยังไมไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพความสามารถทางวิชาการ โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร รวมทั้ง
ขาดการปลูกฝงลักษณะอันพึงประสงค เชน การใฝรูใฝเรียน การคิดวิเคราะห และการใชเหตุผลใน
การแกปญหา เปนตน นอกจากนี้การสอนของครูยังใชวิธีการบอกความรูโดยยึดวิชาเปนตัวตั้ง ไมยึด
นักเรียนเปนตัวตั้ง ทําใหนักเรียนไมสามารถเผชิญและแกปญหาในชีวิตจริงได เน่ืองจากนักเรียน
ขาดทักษะการใชเหตุผลในการวิเคราะหและตัดสินปญหานั่นเอง 
   ในสวนของผลการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ที่เกี่ยวของกับดาราศาสตรก็ประสบ
ปญหาไมนอยไปกวากัน เน่ืองจากเนื้อหาที่มีลักษณะเปนนามธรรม ยากตอการทําความเขาใจและ
ตองอาศัยความเขาใจขั้นสูงเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางหลายตัวแปร เชน ระยะทางกับเวลา 
ขนาดกับระนาบการโคจร และการตองใชจินตนาการ ทําใหนักเรียนจํานวนมากมีมโนมติที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร ซึ่งสงผลไปถึงการที่ตัวนักเรียนไมสามารถอธิบายการเกิด
ปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกี่ยวของได ซึ่งจากการศึกษาของนักการศึกษา (Lightman; & Sadler.  
1993: 162; Trumper. 2006; 875) พบวานักเรียนเกรด 8 ถึงเกรด12 ซึ่งเทียบไดกับนักเรียนในชวง
ชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 ของประเทศไทย บางสวนยังคงมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนอยู แมวามีนักเรียน
มากกวารอยละ 60 ยึดถือมโนมติที่ถูกตองเกี่ยวกับการเกิดกลางวันกลางคืน แตมีนักเรียนนอยกวา
รอยละ 50 ที่เขาใจเกี่ยวกับการโคจรของดวงจันทร มีนักเรียนนอยกวารอยละ 30 ที่เขาใจเกี่ยวกับ
การเกิดขางขึ้น-ขางแรม ตําแหนงสูงสุดของดวงอาทิตยในแตละวัน และขนาดของโลกไดถูกตอง 
ยิ่งกวานั้นมีนักเรียนเพียงรอยละ 10 ที่รูเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดฤดูกาล สอดคลองกับงานวิจัย
ของนักการศึกษา (Khongpugdee, S.; et al. 2009: 124-126; Trumper. 2006: 875; Zeilik;  
et al.1998) ที่ศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงมโนมติของนักศึกษา พบวา  
มีนักศึกษาเพียงรอยละ 10 ที่ยึดถือมโนมติที่ถูกตองเกี่ยวกับการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร  
มีนักศึกษารอยละ 23 ที่ยึดถือมโนมติที่ถูกตองเกี่ยวกับตําแหนงสูงสุดของดวงอาทิตยในแตละวัน 
และมีนักศึกษารอยละ 30 ที่อธิบายไดถูกตองเกี่ยวกับการเกิดอุปราคาและการเกิดขางขึ้น-ขางแรม 
และจากการศึกษาความเขาใจมโนมติดาราศาสตรของครูผูสอน (Kavanagh; et al. 2005: ออนไลน; 
Khongpugdee, S.; et al. 2009: 124-126; Taylor.  1996: 39; Trumper.  2001: ออนไลน; 
Trumper. 2006: 875) กลาววา ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนอธิบายถึง การเกิดขางขึ้น-ขางแรม
วา มีสาเหตุมาจากเงาของโลกไปบังดวงจันทร และครูคนอ่ืนในโรงเรียนเดียวกันก็ไมมีใครสามารถ
อธิบายเกี่ยวกับการเกิดขางขึ้น-ขางแรมได 
  จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวานักเรียนทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย หรือแมแตครูผูสอน ยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนอยูมากเกี่ยวกับมโนมติดารา
ศาสตรพ้ืนฐาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวิทย (2552: 3) และสุวิทย คงภักดี และคณะ 
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(Khongpugdee, S.; et al. 2009: 124-126) ที่ไดสํารวจความเขาใจมโนมติดาราศาสตรพ้ืนฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 4 ในชนบทของประเทศไทย โดยใชแบบทดสอบซึ่งปรับปรุงมา
จากแบบทดสอบของ ไซลิคและคณะ (Zeilik; et al.1998) และแบบทดสอบของทรัมเปอร (Trumper.  
2001) ผลการสํารวจพบวา นักเรียนไทยมีความเขาใจนอยมากเกี่ยวกับมโนมติ การเกิดกลางวัน
กลางคืน การเกิดฤดูกาล การเกิดขางขึ้นขางแรม ดานหนาของดวงจันทร การเกิดอุปราคา และน้ํา
ขึ้นน้ําลง ทั้งๆ ที่ปรากฏการณเหลานี้สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปในชีวิตประจําวัน   
 จากแนวคิดหลักในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ที่มุงใหมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียน
ไดรูจักการหาความรูไดดวยตนเอง รูจักคิด มีเหตุผล รูจักการลงมือทํางาน และสามารถแกปญหาได 
ซึ่งสอดคลองกับการมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรของกระทรวงศึกษาและ สสวท. ที่มีเปาหมาย
คลายกัน อีกทั้งผลการประเมินในระดับชาติและนานาชาติ ที่แสดงใหเห็นวา นักเรียนไทยยังมี
คะแนนในเรื่องการรูจักคิด การใหเหตุผลและความรูในเน้ือหา ในระดับคะแนนที่ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานและเกณฑเฉลี่ย ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสวนเก่ียวของ
โดยตรงเห็นสมควรที่ จะตองทําการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาทักษะการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร ในเรื่องปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน เน่ืองจาก
ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน เปนสิ่งที่ผูเรียนทุกคนไดรับรูและสัมผัสโดยตรงตั้งแตเกิด
จนถึงปจจุบันและตอเน่ืองไปในอนาคต  จึงสมควรที่นักเรียนจะสามารถอธิบาย ปรากฏการณดารา
ศาสตรพ้ืนฐานเหลานั้นได อีกทั้งมีงานวิจัยหลายชิ้นไดระบุวา นักเรียนหรือแมแตบุคคลทั่วไป ยังมี
ความเขาใจที่คาดเคลื่อนเก่ียวกับปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐานเหลานั้นอยู จึงสมควรอยางยิ่งที่
ควรศึกษาวา แนวคิดที่คาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเหลานั้นคืออะไร มีอะไรที่เปนสาเหตุของการเกิดแนวคิด
เหลานั้น เพ่ือที่จะไดนําแนวคิดและผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการให
เหตุผลทางวิทยาศาสตร ไปพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

 
ความมุงหมายของการวิจัย   

   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตัง้ความมุงหมายไวดังนี้  
  1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง 
ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน  
  2. เพ่ือศึกษาตัวแทนความคิด เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
  3. เพ่ือศึกษาความเขาใจทางปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน  
  4. เพ่ือศึกษาการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
  5. เพ่ือศกึษาเจตคตติอรายวิชาดาราศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
   

 



6 
 

ความสําคญัของการวิจัย  

  1. ไดกิจกรรมการเรียนรูทีส่งเสริมการใชทักษะการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร เรื่อง 
ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน เพ่ือขยายผลไปสูการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเรื่อง
อ่ืนๆ ตอไป 
  2. ไดรูปแบบตัวแทนความคิดของนักเรียน เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานแนวคิดในการออกแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับปรากฏการณทางดารา
ศาสตรในระดบัอ่ืนๆ  
  3. ไดวิธีการที่ทําใหนักเรียนมีความเขาใจทางวิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดารา
ศาสตรพ้ืนฐาน และมีทักษะการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร ซึ่งนักเรียนสามารถนําไปใชเปนหลกัใน
การใชแกปญหาในอนาคตได 
  4. เปนแนวทางสําหรับครูและผูสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใชทักษะ
การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 
 

ขอบเขตของการวิจัย   

  ขอบของเน้ือหา 
  การวิจัยนี้มีเน้ือหาเรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน ประกอบดวย การเกิด
กลางวันกลางคืน การเกิดฤดูกาล การเกิดสุริยุปราคา การเกิดจันทรุปราคา การเกิดขางขึ้น-ขางแรม 
และการเกิดน้าํขึ้น-น้ําลง ซึ่งเปนเนื้อหาในหลักสูตรวิทยาศาสตรแกนกลาง พ.ศ.2551 
  
  ประชากรที่ใชในการวิจัย  
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเฉลมิพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ 
 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย    
  กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ จํานวน 28 คน 
 
  ตัวแปรที่ศึกษา    
  ตัวแปรอิสระที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
  ตัวแปรตามทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผลที่เกิดจากการใชกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนา 
ขึ้นซึ่งไดแก 
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  1. ตัวแทนความคิด เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
  2. ความเขาใจทางวิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
  3. การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 
  4. เจตคตติอรายวิชาดาราศาสตร 
 

นิยามศัพทเฉพาะ    
  1.  ตัวแทนความคิด (Mental representation) หมายถึ ง  การสื่ อสารที่ นั ก เ รี ยน
แสดงออกมาถึงความคิดของพวกเขาในเนื้อหาที่เรียน ซึ่งการสื่อสารนี้มีรูปแบบตางๆ เชน การเขียน
คําอธิบาย การเขียนแผนภาพ การบรรยายดวยคําพูด การแสดงทาทาง และการวาดภาพพรอม
คําอธิบาย 
   2. ความเขาใจ (Understanding) ตอปรากฏการณทางดาราศาสตรพื้นฐาน 
หมายถึง ความสามารถในการนําความรูความจําไปดัดแปลงปรับปรุง เพ่ือใหสามารถจับใจความ 
หรือเปรียบเทียบ ยนยอเร่ืองราว ความคิด ขอเท็จจริงตางๆ ซึ่งแสดงออกทางความสามารถในการ
แปลความ ตีความและขยายความ เกี่ยวกับปรากฏการณการเกิดกลางวันกลางคืน การเกิดน้ําขึ้น-
น้ําลง การเกิดสุริยุปราคา การเกิดจันทรุปราคา การเกิดขางขึ้น-ขางแรม และการเกิดฤดูกาล โดยวัด
จากคะแนนที่ไดจากการตอบคําถามในแบบทดสอบวัดความเขาใจปรากฏการณการดาราศาสตร
พ้ืนฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  
  3. การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร (Scientific reasoning) หมายถึง ความสามารถ
ในการอธิบาย การหาความสัมพันธ การวเิคราะหและแสดงขอสรุปของขอมูลอยางสมเหตุสมผล โดย
ผูวิจัยแบงการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตรเปน 5 ลักษณะ ไดแก  
   1) การควบคมุตัวแปร (Controlling ability) หมายถึง ความสามารถที่แสดงถึงการ
ออกแบบการทดลอง โดยการควบคุมตวัแปรอ่ืนๆได 
   2) การแสดงสัดสวน (Proportional ability) หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ เชิงคณิตศาสตรได 
   3) การแสดงโอกาส (Probabilistic ability) หมายถึง ความสามารถในการสรุปหรือ
อธิบายปรากฏการณใดๆ บนพื้นฐานของทฤษฎีความนาจะเปนได 
   4) การแสดงความสัมพันธ (Correlational ability) หมายถึง ความสามารถในการ
แปลผลการศกึษาโดยคํานึงถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกัน 
   5) การสรุปผล (Generalized ability) หมายถึง ความสามารถในการสรางขอสรุป
ทั่วไป ที่นอกเหนือไปจากการทดลองหรือเง่ือนไขที่กําหนดใหและประยุกตใชสรางขอสรุปใหมที่
เหมาะสม 
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    4. เจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร (Attitudes toward astronomy subject) 
หมายถึง ความรูสึกและความคิดเห็นที่นักเรียนมีตอวิชาดาราศาสตร ในการศึกษาเจตคติตอรายวิชา
ดาราศาสตร ผูวิจัยทําการประเมินจากแบบวัดเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตรวจสอบความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียน ในประเด็นดังนี้ 1) ความสําคัญของวิชาดารา
ศาสตร 2) การเรียนรูดาราศาสตรในและนอกโรงเรียน  3) แนวความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการหรือทดลองทางดานดาราศาสตรและ 4) การมีสวนเกี่ยวของในอนาคตของวิชาดารา
ศาสตรกับตัวนักเรียน  

 5. กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร หมายถึง รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาโดยผูวิจัย โดยมีพ้ืนฐานมาจากการสอดแทรกกิจกรรมที่สงเสริม
การใหเหตุผลในวงจรการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 8 ขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นการเรา (Instigation) 2) ขั้น
การศึกษาสํารวจ (Exploration) 3) ขั้นการสรางมโนมติเร่ิมแรก (Pre-concept) 4) ขั้นการทํานาย 
(Predict) 5) ขั้นอธิบายเหตุในการพยากรณ (Explain the predict) 6) ขั้นการทดลอง (Experiment) 
7) ขั้นอธิบายผลการทดลอง (Explain the result) และ 8) ขั้นอธิบายความแตกตาง (Describe the 
differences)  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย   

 กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ ผูวิจัยออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร โดยอางอิงหลักสูตรวิทยาศาสตรแกนกลาง พ.ศ.2551 สาระการเรียนรูที่ 7 โลก ดารา
ศาสตรและอวกาศ เขากับทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง วงจรการเรียนรูและการใหเหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู โดยตัวแปรตามที่ผูวิจัยตองการศึกษามี 4 ตัวแปร 
ประกอบดวยตัวแปรที่เก็บขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก ความเขาใจปรากฏการณทางดาราศาสตร
พ้ืนฐาน การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร และเจตคติตอวิชาดาราศาสตร และตัวแปรที่เก็บขอมูลเชิง
คุณภาพ คือ ตัวแทนความคิดของนักเรียน เร่ืองปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน ซึ่งสามารถ
แสดงเปนภาพได ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
คําถามวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีผู้วิจัยไดตั้งคําถามวิจัยไว ดังนี้ 

1.  กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทาง 
ดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอตัวแทนความคิดของนักเรียนหรือไม อยางไร 

2.  กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดารา 
ศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอความเขาใจตอปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐานของนักเรียนหรือไม 
อยางไร 

3.  กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดารา 
ศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหรือไม อยางไร 

4.  กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดารา 
ศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอเจตคติตอวิชาดาราศาสตรของนักเรียนหรือไม อยางไร 
 

 
 
 

ตัวแปรตน 
กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผล 

เชิงวิทยาศาสตร 

ตัวแปรตาม 
                      
 
 
 
 
 

 

ตัวแทนความคิด ของนักเรียนเรื่องปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 

ความเขาใจปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 

การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 

เจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีผู้วิจัยไดตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว ดังน้ี 
 1. กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดารา
ศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงตัวแทนความคิดเกี่ยวกบัปรากฏการณทางดาราศาสตร
พ้ืนฐาน 
 2. กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดารา
ศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอความเขาใจปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐานของนักเรียนอยางมี
นัยสําคัญ 
 3. กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดารา
ศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ 
 4. กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดารา
ศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตรของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ 

 
กรอบแนวคิดทฤษฎ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดทฤษฎ ี

ทฤษฎีสรรคนิยมเชิงสังคม 
(Social Constructivism Theory) 

การเปล่ียนแปลงมโนมติ 
(Conceptual Change) 

การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 
(Scientific Reasoning) 

วงจรการเรียนรู 
(Learning Cycle) 

กลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการ
ใหเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงแนวคิด 

รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู 
ที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 
เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 
สาระการเรียนรูที่ 7  

โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
  1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร สาระที่ 7  
ดาราศาสตรและอวกาศ 
  2. ทฤษฎีการเรียนรู 
  3. ตัวแทนความคิด 
  4. แบบจําลองความคิด 
  5. การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 
  6. ความเขาใจมโนมติ 
  7. เจตคตติอวชิาดาราศาสตร 
 

1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 7 
ดาราศาสตรและอวกาศ 
   การจัดการศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 
ดําเนินการตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2545 และในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
   1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ถูกประกาศใช เพ่ือใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ที่วา “ใหเรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศและพัฒนาวิชาชีพครู” (ราชกิจจานุเบกษา. 2540: 16) และ
ฉบับที่ 2 ซึ่งไดรับการแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ระบุถึงสาเหตุหนึ่งมาจากการจัดการศึกษาใหกับคน
ในชาติกาวไมทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทําใหทรัพยากรบุคคลมีศักยภาพไมเพียงพอที่จะ
แขงขันกับประชาคมโลก ภาครัฐจึงตองทําการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตร 
อีกทั้งยังมุงใหผูที่มีสวนเก่ียวของกับระบบการจัดการศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา
ผูเรียนใหตรงตามศักยภาพ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
   การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา “นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได และถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงตองสงเสริมใหนักเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
2542: 7) ที่ระบุไวใน มาตรา 22 ในสวนของการจัดการเรียนรู พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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มาตรา 24 ไดระบุใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ.  2545: 7-8) 

  1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล  

  2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา 

  3) จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รัก
การอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

  4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ัง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

  5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการสอน และอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและนักเรียนอาจจะเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ  

  6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา 
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 

   สําหรับการจัดการหลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ นั้น มาตรา 28 ไดระบุไว ใหหนวยงาน
จัดการใหเหมาะสมในแตละระดับ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 9) โดยมุง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให เหมาะสมแกวัยและศักยภาพ  และยังเนนใหหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาตองเพ่ิมความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการขั้นสูง การคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนา
องคความรูและพัฒนาสังคมดวย  
   สําหรับการจัดการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จตามแนวคิดดังกลาวนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตอง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของครูและนักเรียน กลาวคือ ลดบทบาทของครูผูสอน
จากการเปนผูถายทอดความรู เปลี่ยนเปนผูสนับสนุน วางแผนการจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดการ
สรางองคความรู คือทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเอง กิจกรรมตางๆ จะตองเนนที่บทบาทของ
นักเรียนตั้งแตเริ่มการรวมวางแผนการเรียน วางแผนการวัดผลประเมินผล และตองคํานึงวากิจกรรม
นั้นเนนการพัฒนากระบวนการคิด การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
ตางๆ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ผูเรียนสามารถตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล สามารถแกปญหา 
และสงเสริมการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน เพ่ือนําไปสูการไดมาซึ่งองคความรูใหมของผูเรียน  
 
   1.2 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
   การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเปนเร่ืองของการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนได
เรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยผูจัดจําเปนตองใชกระบวนการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ และการ
ทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ และนําผลมาจัดระบบใหสอดคลองกับ หลักการ แนวคิด 
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และทฤษฎี เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูครั้งนั้น ดังนั้นการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรจึงไดมุงเนนใหนักเรียนไดเปนผูคนพบดวยตนเองมากที่สุด นั่นคือใหไดทั้งองคความรู 
และกระบวนการไดมาซึ่งความรู  โดยเริ่มกระบวนการตั้งแตวัยแรกเขาเรียน  
   โดยกรมวิชาการระบุวา การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีเปาหมายที่สําคัญดังน้ี 
(กรมวิชาการ. 2545: 3) 

   1) เพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฏีที่เปนพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร 
   2) เพ่ือใหเขาใจขอบเขต ธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร 
   3) เพ่ือใหมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  4) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและการจัดการทักษะใน  
 การสื่อสารและความสามารถในการตัดสินใจ 
  5) เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษยและสภาพแวดลอมใน 
 เชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
  6) เพ่ือนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมและ  
 การดํารงชีวิต 
  7) เพ่ือใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและ  
 เทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

  จะเห็นวา นอกจากเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร จะเนนใหผูเรียนได
พัฒนาสมองแลว ยังมุงใหผูเรียนไดมีจิตวิทยาศาสตร คือมีความตระหนักถึงความสําคัญระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษยและสภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและ
กัน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค ไปพรอม
กันดวย  
   อีกสิ่งหนึ่งที่ผู จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ตองปลูกฝงใหผู เรียนคือ ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร สําหรับสิ่งที่นักเรียนควรตระหนักเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรคือ ความรูทาง
วิทยาศาสตรตองสามารถอธิบายและตรวจสอบได เพ่ือนํามาใชอางอิงทั้งในการ สนับสนุนหรือ
โตแยงเม่ือมีการคนพบขอมูล หรือหลักฐานใหม หรือแมแตขอมูลเดิมเดียวกันก็อาจจะเกิดความ
ขัดแยงขึ้นไดถานักวิทยาศาสตรแปลความหมายดวยวิธีการหรือแนวคิดที่แตกตางกัน ความรู
วิทยาศาสตรจึงอาจเปลี่ยนแปลงได 
   โดยสมาคมพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (AAAS.  2001) ได
กําหนดมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนในดานธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรไว พอสรุปไดดังนี้ 
   ความรูทางวิทยาศาสตรจะถูกปรับปรุงเม่ือขัดแยงกับขอมูลใหมจนนําไปสูการสรางทฤษฎี
ที่ดีกวา และทฤษฎีใหมนี้ก็นําไปสูการสังเกตดวยวิธีการใหมๆ กลาวคือ อาจจะมีหลายทฤษฎีที่
เหมาะสมกับผลการสังเกต ทฤษฎีใหมอาจจะมีความเหมาะสมกวา ดีกวา หรืออธิบายผลการสังเกต
ไดกวางกวา ในวิชาวิทยาศาสตรการทดสอบ การปรับปรุง การปฏิเสธทฤษฎีเกาและยอมรับทฤษฎี
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ใหมเกิดขึ้นตลอดเวลาไมมีที่สิ้นสุด กระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองนี้นําไปสูการเพิ่มความเขาใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้น แตความรูที่ไดมานี้ก็ไมใชความจริงที่สมบูรณ หลักฐานที่ใชประเมินคา
ความรูเหลานี้ไดมาจากการพัฒนาความสามารถในการเสนอคําอธิบายที่นาเชื่อถือและสรางการ
ทํานายที่ถูกตอง ในบางครั้งนักวิทยาศาสตรสามารถควบคุมเง่ือนไขเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐาน แต
บางครั้งก็ถาไมสามารถควบคุมได อาจเปนเหตุผลทางศีลธรรม นักวิทยาศาสตรก็จะพยายามสังเกต
ปรากฏการณธรรมชาติใหครอบคลุมและไดขอมูลมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพ่ือคนหารูปแบบของ
ขอมูล แลวทฤษฎีจะไดรับการยอมรับหรือไมนั้น ตัดสินจากทฤษฎีนั้นมีความสอดคลองกับทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปหรือไม ขอบเขตของการสังเกตที่ทฤษฎีอธิบาย
ได ทฤษฎีอธิบายผลการสังเกตไดดีหรือไม และมีอํานาจในการทํานายขอมูลใหม ๆ ที่ถูกคนพบมาก
นอยเพียงใด  
   จากที่กลาวมาจะเห็นวา การจัดการศึกษา ไมไดมุงที่เน้ือหาเพียงอยางเดียว แตให
ความสําคัญกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร พรอมทั้งเนนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปดวย ซึ่งก็
เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชชีวิตตอไปไดอยางสมบูรณ 
 
   1.3 มาตรฐานการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร สาระที่ 7 ดาราศาสตรและ
อวกาศ 
   ในประเทศไทยไดจัดระบบการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเปน 8 สาระ 
13 มาตรฐานการเรียนรู สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกดําเนินการวิจัยในสาระที่ 7 ดาราศาสตร
และอวกาศ ที่มีเน้ือหาโดยรวมคือ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธและผล
ตอสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธระหวางดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก ความสําคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 5) ในมาตรฐาน ว. 7.1 ไดกําหนดใหนักเรียนที่
เรียนจบหลักสูตรแลวตอง เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธภายในระบบ
สุริยะ และผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 7) โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรูแกนกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 89-93) แยกตามระดับชั้นได ดังนี้  
 
ตาราง 1 ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรูแกนกลางวิทยาศาสตร มาตรฐาน ว 7.1 แยกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
ประถมศึกษาปที่ 1 ตัวชี้วัด 

     1.ระบุวาในทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทรและดวงดาว   
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     ในทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทรและดวงดวง โดยมองเห็นทองฟามี
ลักษณะเปนครึ่งวงกลมครอบแผนดินไว 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
ประถมศึกษาปที่ 2 ตัวชี้วัด 

     1.สืบคนและอภิปรายความสําคัญของดวงอาทิตย 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานที่สําคญัของโลก เพราะใหทั้งพลังงาน
ความรอนและพลังงานแสง ซึ่งชวยในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

ประถมศึกษาปที่ 3 ตัวชี้วัด 
     1.สังเกต และอธิบายการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร การเกิด
กลางวันกลางคืน และการกาํหนดทิศ 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     โลกหมุนรอบตัวเองทําใหเกิดปรากฏการณดังตอไปน้ี 

- ปรากฏการณขึ้น-ตกของดวงอาทิตยและดวงจันทร 
- เกิดกลางวันและกลางคืนโดยดานที่หันรับแสงอาทิตยเปนเวลา

กลางวันและดานตรงขามที่ไมไดรับแสงอาทิตยเปนเวลากลางคืน 
กําหนดทิศโดยการสังเกตจากการขึ้นและการตกของดวงอาทิตย ใหดานที่
เห็นดวงอาทิตยขึ้นเปนทิศตะวันออกและดานที่เห็นดวงอาทิตยตกเปนทิศ
ตะวันตก เม่ือใชทิศตะวันออกเปนหลักโดยใหดานขวามืออยูทางทิศ
ตะวันออก ดานซายมือเปนดานทิศตะวันตก ดานหนาจะเปนทิศเหนือและ
ดานหลังจะเปนทิศใต 

ประถมศึกษาปที่ 4 ตัวชี้วัด 
     1.สรางแบบจําลองเพ่ืออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     ระบบสุริยะประกอบดวยดวงอาทิตยเปนศูนยกลางและมีบริวารโคจรอยู
โดยรอบ คือ ดาวเคราะหแปดดวง ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะหนอย ดาว
หาง และวัตถุขนาดเล็กอ่ืนๆ สวนดาวตกหรือผีพุงใต อุกกาบาต อาจเกิดมา
จากดาวหาง ดาวเคราะหนอยหรือวัตถุขนาดเล็กอ่ืนๆ 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
ประถมศึกษาปที่ 5 ตัวชี้วัด 

     1.สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ และปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาว
โดยใชแผนทีด่าว 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     การที่โลกหมุนรอบตัวเองนี้ทําใหเกิดการกําหนดทิศ โดยโลกหมุนรอบ
ตัวเองทวนเข็มนาฬิกาจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก เม่ือสังเกตจากขั้ว
เหนือจึงปรากฏใหเห็นดวงอาทิตยและดวงดาวตางๆ ขึ้นทางทิศตะวันออก
และตกทางทิศตะวันตกและแผนที่ดาวชวยในการสังเกตดาวบนทองฟา 

ประถมศึกษาปที่ 6 ตัวชี้วัด 
     1.สรางแบบจําลองและอธิบาย การเกดิฤดูขางขึ้นขางแรม สุริยุปราคา 
จันทรุปราคา และนําความรูไปใชประโยชน 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
- การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในเวลา 1 ป ในลักษณะที่แกนโลกเอียงกับ
แนวตั้งฉากของระนาบการโคจรทําใหบริเวณสวนตางๆ ของโลกรับพลังงาน
จากดวงอาทิตยแตกตางกันเปนผลใหเกิดฤดูตางๆ 
- ดวงจันทรไมมีแสงสวางในตัวเอง แสงสวางที่เห็นเกิดจากแสงอาทิตยตก
กระทบดวงจันทรแลวสะทอนมายังโลก การที่ดวงจันทรโคจรรอบโลก ขณะท่ี
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ดวงจันทรจึงเปลี่ยนตําแหนงไป ทําใหมองเห็นแสง
สะทอนจากดวงจันทรแตกตางกันในแตละคืน ซึ่งเรียกวา ขางขึ้นขางแรมและ
นํามาใชจัดปฏิทินในระบบจันทรคติ 
- การที่โลก ดวงจันทร ดวงอาทิตยอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน ทําใหดวง
จันทรบังดวงอาทิตย เรียกวาเกิดสุริยุปราคา และเมื่อดวงจันทรเคลื่อนที่เขา
ไปอยูในเงาของโลก เรียกวา เกิดจันทรุปราคา 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
มัธยมศึกษาปที่ 3 ตัวชี้วัด 

      1.สืบคนและอธิบายความสัมพันธระหวาง ดวงอาทิตย โลก ดวงจันทรและ
ดาวเคราะหอ่ืน ๆ และผลที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 
     2.สืบคนและอธิบายองคประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ   
     3.ระบุตําแหนงของกลุมดาว และนําความรูไปใชประโยชน 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     - ดวงอาทิตย โลก และดวงจันทรอยูเปนระบบไดภายใตแรงโนมถวง 
     - แรงโนมถวงระหวางโลกกับดวงจันทร ทําใหดวงจันทรโคจรรอบโลก 
แรงโนมถวงระหวางดวงอาทิตยกับบริวารทําใหบริวารเคลื่อนที่รอบดวง
อาทิตยกลายเปนระบบสุริยะ 
     - แรงโนมถวงที่ดวงจันทร ดวงอาทิตยกระทําตอโลก ทําให เกิด
ปรากฏการณน้ําขึ้น น้ําลง ซึ่งสงผลตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 
     - เอกภพประกอบดวยกาแล็กซีมากมายนับแสนลานแหง แตละกาแล็กซี
ประกอบดวยดาวฤกษจํานวนมากที่อยูเปนระบบดวยแรงโนมถวง กาแล็กซี
ทางชางเผือกมีระบบสุริยะอยูที่แขนของกาแล็กซีดานกลุมดาวนายพราน 
     - กลุมดาวฤกษประกอบดวยดาวฤกษหลายดวงที่ปรากฏอยูในขอบเขต
แคบๆ และเรียนเปนรูปรางตางกันบนทรงกลมทองฟา โดยดาวฤกษที่อยูใน
กลุมดาวเดียวกัน ไมจําเปนตองอยูใกลกันอยางที่ตาเห็น แตมีตําแหนงที่
แนนอนบนทรงกลมทองฟา จึงใชบอกทิศและเวลาได 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ตัวชี้วัด 

    1.สืบคนและอธิบายการเกิดและววิัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซ ีและ
เอกภพ          
    2.สืบคนและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     - Big Bang เปนปรากฏการณที่เปนจุดกําเนิดเอกภพ เปนจุดที่พลังงาน
เร่ิมเปลี่ยนเปนสสาร เกิดเปนอนุภาค ควารก อิเล็กตรอน นิวทริโน พรอม 
ปฏิอนุภาค เม่ืออุณหภูมิของเอกภพลดต่ําลง ควารกจะรวมตัวกันเปนอนุภาค
พ้ืนฐาน คือ โปรตอนและนิวตรอน ตอมาโปรตอนและนิวตรอนรวมตัวกันเปน
นิวเคลียสของฮีเลียม และเกิดเปนอะตอมของไฮโดรเจนและฮีเลียม อะตอม
ของไฮโดรเจนและฮีเลียมซ่ึงเปนองคประกอบสวนใหญของเนบิวลาดั้งเดิม
กระจายอยูเปนหยอมๆ กลายเปนกาแล็กซี ภายในกาแล็กซีเปนดาวฤกษ 
ระบบดาวฤกษ 
     - ดาวฤกษ เปนกอนแกสรอนขนาดใหญ กําเนิดมาจากเนบิวลา ที่มี
องคประกอบสวนใหญเปนธาตุไฮโดรเจน ที่แกนกลางของดาวฤกษจะ
เกิดปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร หลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจนเปนนิวเคลียส
ของฮีเลียม ไดพลังงานออกมา 
     - อันดับความสวางของดาวฤกษที่สังเกตเห็นไดจากความสวางปรากฏ ที่
ขึ้นอยูกับความสวางจริงและระยะหางจากโลก 
     - สีของดาวฤกษมีความสัมพันธกับอุณหภูมิผิวของดาวฤกษและอายุของ
ดาวฤกษ 
     - ดาวฤกษมีอายุยาวหรือสั้น มีจุดจบเปนหลุมดํา หรือดาวนิวตรอนหรือ
ดาวแคระขาว ขึ้นอยูกับมวลของดาวฤกษ 

 
    จากการศึกษามาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลางและหนังสือเรียน
กิจกรรมสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี. 2547,
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) สามารถแบงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
ไดแก การเกิดกลางวันกลางคืน การเกิด ฤดูกาล การเกิดขางขึ้นขางแรม การเกิดสุริยุปราคา และ
การเกิดจันทรุปราคา  
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    สําหรับในตางประเทศนั้น สํานักงานมาตรฐานการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา (National 
research council 1996. 154-159) ไดระบุเน้ือหาดาราศาสตรพ้ืนฐานที่นักเรียนทุกคนตองเรียน 
ไดแก รูปรางของโลกเปนทรงกลม แรงโนมถวง ขางขึ้นขางแรม จันทรุปราคา และสุริยุปราคา 
เน้ือหาเหลานี้ครูควรใหคําแนะนํา และจัดการเรียนรูวาใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองดวยการ
สังเกต การเก็บรวบรวมขอมูล การบรรยาย และการคนหารูปแบบ แลวพยายามอธิบายความเขาใจ
ดวยแบบจําลอง รวมทั้งยังแนะนําวานักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน(เกรด 5-8) นั้นมีวุฒิภาวะที่จะอธิบายปรากฏการณทางดาราศาสตรตามแนวคิดที่สอดคลอง
กับวิทยาศาสตรยุคใหมได  
    อีกทั้งสมาคมพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (AAAS. 2001)  
ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนหลังไดรับการ
จัดการเรียนรูเรื่องระบบโลก ดวงอาทิตย และดวงจันทร ดังนี้ 
     1) เน่ืองจากโลกหมุนรอบแกนตัวเองวันละ 1 รอบ โดยที่แกนของโลกเอียงทํามุม 23.5 
องศากับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย สงผลใหแสงอาทิตยตกกระทบผิวโลกสวนตางๆ 
ดวยความเขมแสงที่แตกตางกันตลอดทั้งป ความแตกตางของความรอนที่ผิวโลกทําใหเกิดฤดูกาล 
และรูปแบบของภูมิอากาศ [บทที่ 4, ตอน B, เกรด 6-8, มาตรฐานที่ 4] 
    2) ดวงจันทรโคจรรอบโลกหนึ่งรอบใชเวลาประมาณ 28 วัน เม่ือมองจากโลกทําใหเห็น
ปริมาณพ้ืนผิวของดวงจันทรที่สะทอนแสงจากดวงอาทิตยมาเขาสูตาเรามีการเปลี่ยนแปลง เราจึง
เห็นรูปรางของดวงจันทรมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอยทุกคืน [บทที่ 4, ตอน B, เกรด 6-8, 
มาตรฐานที่ 5] 
    3) โลกคลายกับดาวเคราะหอ่ืน ๆ คือมีรูปรางเปนทรงกลมโดยประมาณ โลกหมุนรอบ
แกนตัวเองรอบละ 24 ชั่วโมง ทําใหเกิดวัฏจักรกลางวันกลางคืน ทําใหคนอยูบนโลกรูสึกมืดและ
สวาง การหมุนรอบตัวเองของโลกนี้ทําใหดูเหมือนวาดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวเคราะห และดาว
ฤกษกําลังโคจรรอบโลกวันละหนึ่งรอบ [บทที่ 4, ตอน B, เกรด 3-5, มาตรฐานที่ 2] 
     4) การเคลื่อนที่ทุกชนิดจะตองสัมพันธกับกรอบอางอิงที่เลือกไว จึงกําหนดกรอบอางอิง
ใหอยูนิ่งเพ่ือตัดสินการเคลื่อนที่ทั้งหลาย [บทที่ 4, ตอน F, เกรด 9-12, มาตรฐานที่ 2]  
(สุวิทย. 2553: 17-18) 
  จะเห็นวาหลักสูตรแกนกลาง การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร พ.ศ.2551 ในประเทศ ได
กําหนดเนื้อหาและแนวทางในการจัดการเรียนรูเน้ือหาเกี่ยวกับปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน ไว
อยางครอบคลุมและชัดเจน เชนเดียวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เม่ือพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรของประเทศทั้งสอง พบวา ทั้งสอง
ประเทศตองการใหเม่ือนักเรียนจบชวงชั้นที่ 1 ควรจะมีความคุนเคยกับปรากฏการณทาง 
ดาราศาสตร จากนั้นเม่ือนักเรียนจบชวงชั้นที่ 2 ควรจะสามารถอธิบายปรากฏการณทางดาราศาสตร
พ้ืนฐานได เชน ปรากฏการณขึ้นตกของดวงดาว การเกิดกลางวันกลางคืน ขางขึ้นขางแรม อุปราคา 
และฤดูกาล โดยใชแบบจําลองได สวนนักเรียนที่จบชวงชั้นที่ 3 ควรจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบ
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สุริยะไดถูกตอง อยางไรก็ตามหลักสูตรแกนกลางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร พ.ศ.2551 และการ
จัดการเรียนรูดาราศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีจุดที่แตกตางกันอยูบาง (AAAS. 2001 และ
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ในเรื่องของการสอนเนื้อหาในระดับที่ตางกัน คือเน้ือหาเกี่ยวกับระบบ
โลก ดวงอาทิตย และดวงจันทรนั้น หลักสูตรของประเทศไทยจัดเนื้อหาสวนใหญใหนักเรียนเรียน
ในชวงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 แตหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดใหนักเรียนเรียน
ในชวงชั้นที่ 3 เกรด 5-8  
 

2. ทฤษฎีการเรียนรู 
   คํากลาวในพระธรรมคุณ ที่วา ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ซึ่งพระธรรมปฏก แปลวา  
“พระธรรมอันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ผูอ่ืนไมพลอยรูตามเห็นดวย เหมือนรสอาหารผูบริโภคเทานั้น
จึงจะรูรสผูอ่ืนรูรสดวยไมได” (สุวิทย. 2553: 18) ทําใหเราเห็นวา การที่เราจะเขาใจองคความรูดาน
ตางๆ นั้น บุคคลยอมตองทําความเขาใจเอง ไมสามารถถามจากผูอ่ืนได ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการ
เรียนรูดวยตนเอง สําหรับดานวิชาการนั้นมีหลักฐานวา แนวคิดของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรียนรู
ที่กลาวถึงการสรางองคความรู มีปรากฏในชวงประมาณ ค.ศ. 1960 – 1970 คือแนวคิดของเพียเจต 
(Piaget.1965 อางอิงจาก ศุภชัย. 2548: 12) ที่มีความเห็นวาคนเราจะเรียนรูดวยกระบวนการของ
การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยกลไกพื้นฐานสองอยาง คือ การดูดซึมเขาสู
โครงสรางและการปรับโครงสราง โดยทั้งสองเปนกลไกของการทําใหเกิดสภาวะสมดุลกับสิ่งแวดลอม
ดวยกระบวนการปรับสูความสมดุล ดังน้ันในกรณีที่ประสบกับปญหา การดูดซึมเขาสูโครงสรางก็คือ
ความสามารถในการตีความของปญหาหรือการจัดการกับปญหา ใหอยูในรูปแบบที่สามารถแกไขได 
ดวยแนวคิดหรือวิธีการเดิมที่มีอยู ดังน้ันการปรับโครงสรางก็คือความสามารถในการหาวิธีใหมหรือ
คํา อธิบายใหมมาแกไขหรือตีความปญหา เม่ือวิธีเดิมหรือแนวคิดเดิมที่มีอยูไมสามารถแกปญหาที่
ประสบอยูได และเม่ือแกไขปญหาไดจึงจะเกิดสภาวะสมดุลขึ้นใหม 
   ดวยกระบวนการปรับตัวเขาสูสภาวะสมดุลดังกลาว เด็กจะสรางและปรับขยายโครงสราง
ทางปญญาจากประสบการณของเด็กเองในสภาพแวดลอมที่ตัวเด็กอยู จึงนับวาเพียเจตเปนผูบุกเบิก
คนหนึ่งของทฤษฎีการสรางองคความรู โดยแนวคิดของเพียเจตนี้เปนรากฐานของแนวคิดหลัก 
ของทฤษฎีการสรางความรูที่วา เด็กสรางความรูจากประสบการณของเด็กเอง และกระบวนการใน
การสรางความรูเปนการกระทําของเด็กเอง (พรรณี. 2538; เพ็ญพิไล. 2536; Driscoll.1994; 
Sutherland. 1992; Von Glasersfeld. 1991อางอิงจาก ศุภชัย. 2548: 13 ) ในชวงทศวรรษเดียวกัน
นั้นเอง ไดมีแนวคิดของนักจิตวิทยาการศึกษาอีกทานหนึ่งคือ แนวคิดของออซูเบล (Ausubel.1968) 
มีความเห็นวาโครงสรางสวนบุคคล (Personal constructs) เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของ
การศึกษา กลาวคือสิ่งที่ครูตองรู ในจุดเริ่มแรกของการสอนคือสิ่งที่เด็กรู เพ่ือที่ครูจะไดวางแผนการ
สอนโดยใชความรูเดิมและกลวิธีการเรียนรูเดิมของเด็กเปนจุดเริ่มตน ออซูเบลยังเสนอใหมีการจัด
โครงสรางทางความคิด (Advance organizer) ใหแกเด็กกอนที่จะใหเด็กไดรับประสบการณ เฉพาะ
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ในเชิงรูปธรรมของโครงสรางนั้น (พรรณี. 2538; Sutherland. 1992) สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับ
โครงสรางสวนบุคคล ซุสเทอแลนด(Sutherland.1992) เสนอวาบุคคลจะสรางความหมายตอสิ่งตาง 
ๆ ตามประสบการณเดิมของตน ดังน้ันประสบการณและบุคลิกภาพสวนตัวของบุคคลจะเปน
ตัวกําหนดวา เขาสรางความหมายตอสิ่งตาง ๆ นั้นอยางไร อีกทั้งในป 1975 เจมส (James. 1975) 
มีความเห็นวา ความรูเกิดจากความสามารถของบุคคลในการปรับประสบการณเกาหรือความเชื่อ
เดิมที่ มีอยู ใหเขากับประสบการณใหมได ดวยกระบวนการพิสูจนใหเห็นจริงไดและความ
สมเหตุสมผล (Process of verification and validation) ที่กอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ และการ
นําความคิดที่ผานกระบวนการพิสูจนใหเห็นจริง และมีความสมเหตุสมผลแลวไปสูความคิดอ่ืนๆ ใน
ประสบการณอ่ืนๆ ที่ประสบในการดําเนินชีวิตและสามารถขจัดความขัดแยงระหวางความคิดใน
ประสบการณเกากับประสบการณใหมได 
   อยางไรก็ดีการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสรรคนิยมน้ี เร่ิมแพรหลายในวงการศึกษาในชวง
ปลายทศวรรษ 1980 เปนตนมา เน่ืองจากการศึกษาพบวาปจจัยภายในมีสวนชวยทําใหเกิดการ
เรียนรูอยางมีความหมาย อีกทั้งความรูเดิมยังมีสวนเกี่ยวของและเสริมสรางความเขาใจของนักเรียน 
ซึ่งขอคนพบน้ีเปนแนวคิด ซึ่งเปนทฤษฏีการเรียนรูที่สอดคลองกับยุคปฏิรูปการศึกษาที่เนนให
นักเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเองโดยผานทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีรากฐานสําคัญมา
จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive developmental theory) ของเพียเจต (Piaget) และ
ทฤษฎีสรรคนิยมเชิงสังคม (Social constructivism theory) ของไวกอตสกี้ (Vygotsky) 
  
   2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive developmental theory) 
   เพียเจต (Piaget. 1970 อางอิงจาก Carin. 1992) เชื่อวา คนทุกคนจะมีการพัฒนาเชาว
ปญญาไปตามลําดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธและประสบการณกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และ
ประสบการณที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร (Logico-mathematical experience) 
รวมทั้งการถายทอดความรูทางสังคม (Social transmission) วุฒิภาวะ (Maturity) และ
กระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น กลาวคือ นักเรียนแตละคนจะสรางความรูของตนเอง
จากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตามชวงวัย หรือจะกลาววาเด็กเปนผูมีความสามารถ มี
พรสวรรคที่จะเรียนรูไดตลอดเวลา เด็กเริ่มเรียนรูจากประสบการณในโลกนี้ตั้งแตแรกคลอดและมีสิ่ง
เหลานี้ตั้งแตกอนเขาเรียนในโรงเรียน ซึ่งเรียกวิธีนี้วา เพียเจตชั่นเลิรนน่ิง (Piagetion learning) คือ 
การเรียนรูโดยไมตองไดรับการสอน เชน เด็กพูดไดโดยไมตองจับมานั่งสอน หรือเด็กสามารถเรียนรู
รูปทรงเรขาคณิตตางๆ จากสิ่งแวดลอม (วรรณทิพา รอดแรงคา. 2540) 
   สวนคาริน (Carin.1992) ไดกลาวถึงทฤษฎีการเรียนรู โดยอธิบายทฤษฎีการเรียนรู
ของเพียเจต ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง โดยเขาอธิบายวา 
พัฒนาการทางเชาวปญญาของบุคคลมีการปรับตัวผานทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม 
(Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา (Accommodation) กระบวนการของ
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พัฒนาการจะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลรับและซึมซาบขอมูลหรือประสบการณใหมเขาไปสัมพันธกับความรู
หรือโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม หากไมสามารถสัมพันธกันได จะเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น 
(Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะใหอยูในภาวะสมดุล โดยใชกระบวนการปรับ
โครงสรางทางปญญา  
     สําหรับการสรางความคิดรวบยอดเพียเจตไดอธิบายกระบวนการที่ เกี่ยวของ  
2 กระบวนการ คือ การจัดระบบโครงสรางความรู และการปรับขยายโครงสรางความรู 
     1) การจัดระบบโครงสรางความรู (Organization) เปนกระบวนการที่บุคคลใชรวบรวม 
จัดระบบ เรียบเรียงประสบการณและความคิดของตนเองอยางอัตโนมัติและตอเนื่องอยางเปน
ขั้นตอน 
    2) การปรับขยายโครงสรางความรู (Adaptation) เปนกระบวนการปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธดวย เพียเจตเชื่อวาการปรับตัวของบุคคลประกอบดวยกระบวนการ
ที่สําคัญ 2 กระบวนการคือ 
       2.1) การดูดซึม (Assimilation) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเม่ือบุคคลมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมและซึมซับความรูใหมที่สอดคลองกับโครงสรางความรูเดิมของตนเอง 
       2.2) การปรับใหเหมาะ (Accommodation) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเม่ือบุคคลมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและปรับโครงสรางความรูเดิมใหสอดคลองกับขอมูลที่รับรูใหมซึ่งขัดแยง
กับความรูเดิมน้ัน 
    เพียเจต (Piaget. 1970 อางอิงจาก Bulunuz, N. 2006: 25-26) ไดยกตัวอยางไววา เม่ือ
นักเรียนจะเกิดการการดูดซึมเม่ือปฏิสัมพันธกับประสบการณใหม โดยนักเรียนจะตองไดรับการ
กระตุนดวยวัตถุหรือสื่อจากสิ่งแวดลอม แลวนักเรียนรวมความคิดรวบยอดใหมเขากับความรูเดิมที่มี
อยู ถาความรูใหมที่รับเขามาไมสอดคลองกับความรูเดิมที่มีอยู นักเรียนก็จะเกิดภาวะไมสมดุลทาง
ปญญา (Disequilibrium) สภาวะนี้มีวิธีแกไขอยู 2 ทาง คือ คนอ่ืนอาจจะชวยเราแกปญหาโดยการให
ขอมูลเพ่ิมเติม หรือเราอาจจะหาขอมูลเพ่ิมเติมจากสื่อที่มีอยูเพ่ือแกปญหาสถานการณที่เกิดขึ้นโดย
ไมคาดฝนดวยตนเอง ซึ่งก็คือ กระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา (Accommodation) ซึ่งเปน
การปรับความรูที่มีอยูใหสอดคลองกับประสบการณใหม หลังจากกระบวนการนี้นักเรียนจะเขาสู
ภาวะสมดุลทางปญญา (Equilibrium) อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเปนขั้นสุดทายของการปรับเปลี่ยนมโนมติ  
    ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการพัฒนาสติปญญาของบุคคลขึ้นอยูกับ 4 ปจจัยที่แตกตางกัน 
(Bulunuz, N. 2006: 27) คือ 1) วุฒิภาวะ 2) ประสบการณกับสิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม  
3) การถายทอดทางสังคม และ 4) การปรับสมดุล โดยเขาเชื่อวาวุฒิภาวะ นั้นมีความสําคัญและ
จําเปน การปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับสิ่งแวดลอมเปนสิ่งจําเปนตอการเรียนรูของนักเรียน 
นักเรียนมักจะตองการสิ่งที่เปนรูปธรรมในการเรียนรูความคิดรวบยอดใหมๆ โดยเขายังเห็นคุณคา
ของการถายทอดทางสังคม เชน พอแม เพ่ือน และครู วามีความสําคัญตอการเรียนรูความคิดรวบ
ยอด และทฤษฎีใหมๆ ในขณะที่การปรับสมดุลเปนกระบวนการที่รวมทั้งสี่ปจจัยเขาดวยกัน 
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    2.2 ทฤษฎีสรรคนิยมเชิงสังคม (Social constructivism theory) 
    ไวกอตสกี้ (Vygotsky. 1978: 85) นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย กลาววา จากการเลนซุกซน
ตามประสาเด็ก ทําใหเด็กไดเร่ิมสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ กอนที่พวกเขาจะเขาสู
โรงเรียน เด็กสวนใหญเร่ิมตนจากการจําแนกประเภท การแบงพวก และการนับจํานวน กอนที่พวก
เขาจะเขาเรียนระดับอนุบาล หรือกอนระดับประถมศึกษา เพ่ือสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเบื้องตน จากนั้นเม่ือนักเรียนเขาเรียนระดับประถมศึกษา พวกเขาจะ
พัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรโดยการตอเติมความคิดรวบยอดที่
พวกเขามีอยูกอนเขาโรงเรียน  
    ไวกอตสกี้ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของบุคคล 
(Zone of proximal development) ไววา เปนระยะหางระหวางงานที่ยากที่สุดที่นักเรียนสามารถทํา
ไดดวยตัวนักเรียนเอง กับงานที่ยากที่สุดที่นักเรียนสามารถทําไดเม่ือไดรับการชวยเหลือจากบุคคล
อ่ืน (Vygotsky. 1978: 86-87) กลาวคือ นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของ
ตนเองขึ้นได  ดวยการรับคําชี้แนะ  หรือทํางานรวมกับผูที่มีความชํานาญเกี่ยวกับเร่ืองน้ันๆ 
มากกวา โดยไวกอตสกี้ใชคําวา ฐานการชวยเหลือ (Scaffolding) เพ่ือบรรยายการชวยเหลือของครู
และเพื่อนๆ ตอนักเรียน นอกจากนี้ไวกอตสกี้ ยังใหความสําคัญกับระดับพัฒนาการที่แทจริง (Actual 
development) ของนักเรียน โดยกลาววาเปนระดับพัฒนาการของโครงสรางทางปญญาของนักเรียน 
ซึ่งจะถูกสรางขึ้นหลังจากนักเรียนมีกระบวนการทางปญญาที่สมบูรณแลว ตัวอยางเชน ที่ระดับ
พัฒนาการหนึ่งนักเรียนสามารถเขาใจมโนมติใหมไดอยางงายดาย แตถาครูตองการสอน
แนวความคิดใหมที่ไมสอดคลองกับระดับพัฒนาการที่แทจริงของนักเรียน นักเรียนก็ไมสามารถ
เขาใจมโนมติพิเศษนี้ได นอกเสียจากวาไดรับการชวยเหลือที่พิเศษจากผูใหญหรือเพ่ือนๆ อยางไรก็
ตามในปถัดไปนักเรียนอาจจะเขาใจความคิดรวบยอดนี้ไดอยางงายดายแมจะไมไดรับการชวยเหลือ
จากผู อ่ืน หรือแมถาการชวยเหลือน้ันไมเหมาะสมกับระดับพัฒนาการที่แทจริงของนักเรียน  
การเรียนรูก็จะไมเกิดขึ้น ไวกอตสกี้ กลาววา ปฏิสัมพันธทางสังคม (Social interaction) ระหวาง
นักเรียนกับครู และกับเพ่ือนๆ จะเปนตัวชวยสงเสริมกระบวนการของฐานชวยเหลือ สอดคลองกับ 
มูนี (Mooney. 2000) ที่กลาววาเด็กเรียนรูความคิดรวบยอดใหมจากการถามและตอบคําถาม โดย
การเลียนแบบคนอื่น และไดรับการสอนจากผูใหญที่บอกนักเรียนวาจะตองทําอยางไรตามแนวคิด
ของ ไวกอตสกี้ การสอนจะตองนําหนาระดับพัฒนาการเสมอ ดังที่เขากลาวไววา “ระดับพัฒนาการ
ไมควรอยูระดับเดียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู แตระดับพัฒนาการควรจะตามหลังกระบวนการ
เรียนรู” (Vygotsky. 1978: 90) สวนอัลเดอรฮิว (Underhill.1991) ไดกลาววาความขัดแยงทาง
ปญญา (cognitive conflict) และความอยากรูอยากเห็น เปนกลไกหลักสองประการที่จูงใจใหผูเรียน
อยากเรียนรู การสรางความขัดแยงทางปญญาจะเกิดขึ้นจากการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน 
สิ่งแวดลอม สถานการณ และความขัดแยงทางปญญากอใหเกิดกิจกรรมการไตรตรอง (Reflective 
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activity) การไตรตรองเปนองคประกอบหลักที่จะกระตุนใหเกิดการสรางโครงสรางใหมทางปญญา 
(Cognitive restructuring) 
   จากที่กลาวมาจะเห็นวา แนวคิดของเพียเจตและไวกอตสกี้ มีทั้งจุดรวมและจุดตาง 
พอสมควร กลาวคือทั้ง 2 คน เนนใหความสําคัญกับการตื่นตัวในการเรียนรูของนักเรียนเพื่อสราง
ความรูดวยตนเอง  และเนนกระบวนการของการเรียนรูมากกวาผลที่ได ทั้งไวกอตสกี้และเพียเจต 
เนนความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธในลักษณะของความเทาเทียมกัน (Peer) ประสบการณของ
การเรียนรูในโลกแหงความเปนจริง เปนประสบการณสําหรับนักเรียน และเปนความตองการสําหรับ
ใหครูใชเปนเหตุผลในการสรางประสบการณการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของ
นักเรียน แตก็มีมุมมองเกี่ยวกับการเรียนรูที่แตกตางกัน คือ เพียเจต อธิบายการเรียนรูในแงของ
กระบวนการซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวของบุคคลวา เม่ือบุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมแลวบุคคลเกิด
การการเรียนรูอยางไร การพัฒนากระบวนการทางปญญาและความคิดของบุคคลเกิดขึ้นไดอยางไร 
เพียเจตเนนใหเห็นถึงความสําคัญของประสบการณใหมกับความรูเดิมที่มีอยู ในขณะที่ไวกอตสกี้
ไมไดมองการเรียนรูวา เกิดจากพัฒนาการของสติปญญาเพียงอยางเดียว แตยังเห็นวาการเรียนรู 
เกิดจากการปฏิสัมพันธกันทางสังคมโดยอาศัยสื่อกลางทางวัฒนธรรมที่มนุษยสรางขึ้น การ
ชวยเหลือโดยการชี้แนะและการทํางานรวมกับผูที่มีความชํานาญมากกวา จะเปนตัวชวยในการ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนได และสิ่งที่ทั้งสองคนเห็นตรงกัน และเปนสิ่งที่ตอง
คํานึงถึงในการจัดการเรียนรูมาทฤษฎีสรรคนิยมคือ ประสบการณหรือความรูเดิมของนักเรียนและ
การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมีความสําคัญตอพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจึงตองคํานึงถึงความพรอมและประสบการณเดิมของนักเรียนเปนสําคัญ 
 
   2.3 แนวทางในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทฤษฎีสรรคนิยม 
   สําหรับแนวทางในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทฤษฎีสรรคนิยมน้ัน ไดมีนักการศึกษา
เสนอแนะไวพอสรุปได ดังนี้ 
   1) ผลการเรียนรูตองมุงเนนไปที่กระบวนการสรางความรู และการตระหนักรูใน
กระบวนการนั้น ดังน้ันเปาหมายการเรียนรูจะตองมาจากการปฏิบัติงานจริง ครูตองฝกฝน
กระบวนการการเรียนรูใหผูเรียนเห็นวา ผูเรียนจะตองฝกฝนการสรางความรูตนเอง อีกทั้งให
นักเรียนใชประสบการณเดิมสรางความรูและความเขาใจตอสิ่งที่รับรูใหมอยางกระตือรือรน ทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายมากกวาการรับรูและจดจําความรูที่จัดระเบียบไวแลว  
(ทิศนา แขมมณี. 2548: 94; สุวิทย. 2553: 21; ศุภชัย. 2548: 17; Driver & Bell. 1986: 448; 
Jonassen. 1992; Wheatley.  1991: 10; Walker; & Lambert. 1995: 17 )  
   2) ในการเรียนการสอน ผูเรียนตองมีบทบาทในการเรียนรูอยางเต็มที (Devries, 1992: 
1-2) โดยผูเรียนจะตองนําตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรูลงมือปฏิบัติเอง กลาวคือ การสราง
ความรูนักเรียนจะตองนําตนเองและควบคุมตนเองในการสรางตัวแทนหรือแบบจําลองในสมองขึ้น
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ใหมดวยเครื่องมือและสัญลักษณทางวัฒนธรรม มีการประนีประนอมตอรองความหมายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสรางความรูเปนกิจกรรมทางสังคมที่สงเสริมใหนักเรียนคุนเคยและ
เรียนรูวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตรซึ่งหมายถึงการเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม การใชวัฒนธรรม
ภาษา วัฒนธรรมการรับรู การสนทนา การอภิปราย และการตั้งคําถามเพื่อแกปญหา ตรวจสอบโลก
ทัศนและฝกปฏิบัติแบบวิทยาศาสตร (ทิศนา แขมมณี. 2548: 95; สุวิทย. 2553: 22; ศุภชัย.  
2548: 17; Wheatley. 1991: 13; Walker; & Lambert. 1995:18) 
    3) เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนจะเปลี่ยนจากการถายทอดใหผูเรียนไดรับ
สาระความรูที่แนนอนตายตัว ไปสูการสาธิต กระบวนการแปลและสรางความหมายที่หลากหลาย 
การเรียนรูทักษะตางๆ จะตองใหมีประสิทธิภาพถึงขั้นทําไดและแกปญหาจริงได โดยกิจกรรมการ
เรียนรูควรจะทําใหนักเรียนไดรับและเขาถึงประสบการณ และเปดโอกาสใหนักเรียนแปลความหมาย
ประสบการณ ความรูความเขาใจ และความเชื่อดวยตนเองเพื่อสรางความรูใหม (ทิศนา แขมมณี. 
2548: 94;สุวิทย. 2553: 22; ศุภชัย. 2548: 17; Walker; & Lambert. 1995: 17-18) 
     4) การจัดการเรียนการสอนครูจะตองพยายามสรางบรรยากาศจริยธรรมทางสังคมให
เกิดขึ้น (สุระ, 2547: 22) กลาวคือ ผูเรียนจะตองมีโอกาสเรียนรูในบรรยากาศที่เอ้ือตอการ
ปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งทางสังคมถือวาเปนปจจัยสําคัญของการสรางความรู เพราะลําพังกิจกรรม
และวัสดุอุปกรณทั้งหลายที่ครูจัดใหหรือผูเรียนแสวงหามาเพื่อการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียน
หรือบุคคลอื่นๆ จะชวยใหการเรียนรูของผูเรียนไดกวางขึ้น ซับซอนขึ้น และหลากหลายขึ้น (Grady. 
2002; ศุภชัย. 2548: 18) โดยบทบาทของครูคือทําใหผูเรียนสรางความรู ครูจะตองทําหนาที่ชวย
สรางแรงจูงใจภายในใหเกิดแกผูเรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูที่ตรงกับความสนใจของผูเรียน 
ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปในทางที่สงเสริมพัฒนาการของผูเรียน ใหคําปรึกษาแนะนํา ทั้งทางดาน
วิชาการและดานสังคมแกผูเรียน ดูแลใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหา และประเมินการเรยีนรูของ
ผูเรียน นอกจากนั้น ครูยังตองมีความเปนประชาธิปไตยและมีเหตุผลในการสัมพันธกับผูเรียน  
(ทิศนา, 2547: 94) 
    5) นักเรียนสรางความหมายจากประสบการณ และจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและ
สิ่งแวดลอม โดยบูรณาการขอมูลและแนวคิดใหมกับโครงสรางความรูเดิม (existing knowledge 
structures) เม่ือเกิดความไมสมดุลระหวางโครงสรางความรูเดิมและแนวคิดใหมนักเรียนจะ
สังเคราะหความเชื่อของตนเองกับความคิดใหม ความเชื่อเดิมอาจจะถูกแทนที่หรือสรางใหมจาก
แนวคิดและขอมูลใหม ผลผลิตคือ โครงสรางความรูเดิมที่อาจจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติม มีการเปลี่ยน
มโนมติเดิมบางสวนหรือเกิดมโนมติใหมแทนที่มโนมติเดิม การเรียนรูจึงเปนการเพิ่มเติม ดัดแปลง
โครงสรางความรูหรือเปลี่ยนมโนมติ (ทิศนา แขมมณี. 2548: 95; สุวิทย. 2553: 22; Wheatley. 
1991: 10; Walker; & Lambert. 1995: 17) 
    6) การสรางความหมายเปนกระบวนการมีสวนรวมที่ตอเน่ือง เริ่มตนดวยการสราง
สมมติฐาน ตรวจสอบสมมติฐานและปรับเปลี่ยนแนวคิดในขณะที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธกัปรากฏ
การณและบุคคลอื่น (สุวิทย. 2553: 22; Driver; & Bell. 1986: 448) 
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    7) นักเรียนสะทอนความคิดเห็นและไตรตรองความรูความเขาใจ (Metacognition)  
ใชทักษะการคิดเพื่อตรวจสอบ ควบคุมและประเมินสิ่งที่ตนเองเรียนรู และเขาใจ (สุวิทย. 2553: 22; 
Driver; & Bell. 1986: 445; Walker; & Lambert. 1995: 18) 
     8) ผลผลิตการเรียนรูเกิดจากการเรียนรูแบบรวมมือ และการมีปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมในชั้นเรียนเพ่ือสรางความหมายตามคุณคาและความเชื่อของนักเรียน ดังน้ัน ผลผลิต
การเรียนรูที่เกิดขึ้นจึงแตกตางกันไปตามความสามารถ ความสนใจ และประสบการณเดิมของ
นักเรียน (ทิศนา แขมมณี.  2548: 95; สุวิทย. 2553: 22; Driver; & Bell. 1986: 445; Walker; & 
Lambert. 1995: 19) 
  จากที่กลาวมาแลวจะเห็นวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นจากการที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมเอง 
การเรียนรูเกิดจากโครงสรางสวนบุคคลและโครงสรางทางความคิด เปนความสามารถของบุคคลใน
การปรับประสบการณเกาใหเขากับประสบการณใหมดวยกระบวนการพิสูจนใหเห็นจริงได และความ
สมเหตุสมผลที่กอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ การสรางความหมายที่ผูเรียนเปนผูสรางขึ้น อยาง
เปนกระบวนการที่ตอเน่ือง ผูเรียนจะตั้งสมมติฐาน ตรวจสอบและอาจเปลี่ยนแปลง สมมติฐานใน
ขณะที่มีปฏิสัมพันธกับสถานการณที่เกิดขึ้นได การเรียนรูจะเกิดจากความขัดแยงทางปญญา ฉะน้ัน
ครูจึงเปนผูที่อํานวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ที่จะสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดมากที่สุดและดีที่สุด 
 

  2.4 รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู 
  รูปแบบการจัดการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตรรูปแบบหนึ่งที่ไดรับการยอมรับคือ รูปแบบ

การจัดการเรียนรูที่เปนวงจร หรือ วงจรการเรียนรู (Learning cycle) โดยวงจรการเรียนรู คือรูปแบบ
ของกระบวนการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนสามารถใชวิธีการสืบสอบหาความรูทางวิทยาศาสตรที่ตอง
อาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการคนพบความรูหรือประสบการณ การเรียนรูอยางมี
ความหมายดวยตนเอง โดยมีพ้ืนฐานมาแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) โดย นัก
การศึกษา(Lawson, 1995: 34 ; Lawson, 2001: 168; Martin et al., 1994: 193; สุนีย. 2544: 103) 
ไดอธิบายเกี่ยวกับวงจรการเรียนรูไววา เปนขั้นตอนของวงจรการเรียนรูที่ มีลักษณะเปนไป
ตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการสรางความรูของนักวิทยาศาสตรที่ประกอบดวยการศึกษาสํารวจ
สถานการณใหม ๆ การสรางคําอธิบายและมโนทัศนใหม และการนํามโนทัศนที่สรางขึ้นไปใชตีความ
สถานการณที่กําลังศึกษาและสถานการณอ่ืน ๆ ซึ่งมีลักษณะที่คลายคลึงกับประสบการณที่กําลัง
ศึกษา ขั้นตอนตามวงจรการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คารพลัส และคณะ (Kaplus 
and et al., 1977: 173-174; Carin, 1993: 64; Lawson, 1995:136-138; Gega and Peters, 1998: 
97-98) ไดแบงขั้นตอนของวงจรการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรออกเปน 3 ขั้นตอน
ตามลําดับตอเน่ืองกัน ดังนี้ 
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1. ขั้นการศึกษาสํารวจ (Exploration) ขั้นนี้เปนขั้นที่ชวยกระตุนใหนักเรียนเกิด
ภาวะอสมดุล นักเรียนจะประเมินความรูเดิมของตนวามีความรูใดที่สัมพันธกับปญหาที่กําลังศึกษา
และเริ่มจัดระบบโครงสรางทางความคิดของตนเองใหม ในขั้นการศึกษาสํารวจ นักเรียนไดรับ 
ประสบการณจากสิ่งตาง ๆ ที่เปนรูปธรรม ไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ และผลที่เกิดขึ้นจากการลง
มือปฏิบัติในสถานการณใหมๆ อยางอิสระ ผลจากการศึกษาสํารวจทําใหนักเรียนเกิดคําถามสงสัยที่
ไมสามารถใชแบบแผนการใหเหตุผลแบบเดิมที่เคยใชมาตอบคําถามนั้นได การอภิปรายในกลุม
ขนาดเล็กเปนสิ่งสําคัญสําหรับการทํากิจกรรมในขั้นน้ี เพราะนักเรียนแตละคนจะถูกกระตุนให
ตระหนักถึงความสําคัญของความคิดเห็นของตนเองและของผูอ่ืน ครูทําหนาที่เปนเพียงผูสังเกต ผู
ซักถาม และผูชวยของนักเรียนเทานั้น ซึ่งครูอาจแนะนําเพียงเล็กนอยหรือใชคําถามเพื่อชวยแนะ
แนวทางในการคิดของนักเรียนไดบางขั้นการศึกษาสํารวจจึงเปนขั้นการเรียนรูโดยการคนพบ และ
เปนขั้นที่นักเรียนพรอมที่จะดําเนินการควบคุมการเรียนรูของตนเอง 

2. ขั้นการสรางมโนทัศน (Concept introduction) เปนขั้นที่ตอจากขั้นการศึกษา
สํารวจมีความสัมพันธกับผลที่ไดจากการศึกษาสํารวจ ในขั้นนี้เนนการถายทอดความรูทางสังคมที่
นักเรียนสามารถเรียนรูไดจากการอธิบายและไดรับความรูเพ่ิมเติม โดยครูมีบทบาทในการชวย
แนะนําศัพทหรือหลักการทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งครูอธิบายดวยตนเองหรือใชตําราและสื่อ
ตาง ๆ ก็ได นักเรียนดําเนินการปรับและจัดโครงสรางทางความคิดของตน โดยเชื่อมโยงความรูหรือ
แบบแผนการใหเหตุผลใหมที่กําลังเรียนรูใหเขากับประสบการณเดิมที่มีอยู นักเรียนจะถูกกระตุนให
พัฒนาแบบแผนการใหเหตุผลใหม ๆ ใหมากเทาที่จะเปนไปได ขั้นการสรางมโนทัศนจึงเปนขั้นที่
ชวยใหนักเรียนดําเนินการควบคุมการเรียนรูของตนเอง 

3. ขั้นการนํามโนทัศนไปใช (Concept application) ขั้นน้ีนักเรียนมีโอกาสนํามโน
ทัศนหรือแบบแผนการใหเหตุผลที่ไดเรียนรูไปใชในสถานการณอ่ืนเพิ่มเติม นักเรียนลงมือปฏิบัติ
เพ่ือคนหาแนวทางในการแกปญหาในสถานการณใหม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
มโนทัศนนั้นของนักเรียน ขั้นการนํามโนทัศนไปใชจึงเปนขั้นที่ใหเวลาและประสบการณเพ่ิมเติมแก
นักเรียนเพ่ือดําเนินการควบคุมการเรียนรูของตน หากนักเรียนไมมีโอกาสนํามโนทัศนที่ไดเรียนรูไป
ใชในสถานการณใหมแลว นักเรียนจะมีความเขาใจในมโนทัศนนั้นเฉพาะสถานการณที่ศึกษาในขั้น
การศึกษาสํารวจเทานั้น เพราะนักเรียนบางคนอาจสรางความหมายแบบนามธรรม หรือนํามโนทัศน
ไปใชสรุปอางอิงในสถานการณอ่ืนยังไมได ขั้นการนํามโนทัศนไปใชจึงเปนการเรียนรูจากการทําซ้ํา
หรือการฝกปฏิบัติเพ่ิมเติม ซึ่งกิจกรรมในขั้นน้ีจะชวยเหลือนักเรียนที่เรียนชา 
 ในการจัดการเรียนการสอนนักการศึกษาไดพยายามหากลยุทธ ในการจัดประสบการณให
บรรลุวัตถุประสงคของตนเองมากที่สุด เชน การเรียนรูดวยกลยุทธ PEOE ซึ่งชื่อยอของกลยุทธมา
จากอักษรตัวแรกของคําวา Prediction, Explanation, Observation และ Explanation (PEOE 
Strategy) (Thorley and Woods, 1997: 229 - 245) แบบจําลองกลยุทธ นี้ใชสําหรับสอนเพื่อพัฒนา
แบบจําลองเชิงความคิดของผูเรียน โดยใหผูเรียนสรางแบบจําลองเชิงความคิดขึ้นมา ซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี้ 
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  1. การทํานาย (Prediction) ผูเรียนตองทํานายเหตุการณที่เกิดขึ้น ในเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งเปนการทํานายโดยใชความรูเดิมของแตละบุคคลที่มีมากอนหนานี้ เปนเหตุผลของแต
ละบุคคล 

  2. การอธิบาย (Explanation) ผูเรียนจะอธิบายเหตุผลถึงการทํานายวาทําไมถึง
ทํานายเชนน้ี ซึ่งจะเปนการทดสอบความรูเดิมของผูเรียน จากการที่ใหผูเรียนไดอธิบาย 

  3. การสังเกต (Observation) ผูเรียนสังเกตสถานการณที่เกิดขึ้น โดยผูเรียน
อาจจะลงมือกระทํากิจกรรมเพ่ือใหเกิดสถานการณ หรือผูสอนอาจจะกระทําไวก็ได เปนขั้นที่ทําให
ผูเรียนไดทดสอบการทํานาย และการอธิบายเหตุผลไวกอนหนานี้ ผูเรียนจะมีการพินิจพิเคราะห
ไตรตรองกับเหตุการณที่เกิดขึ้น 

  4. การอธิบาย (Explanation) ผูเรียนจะอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น เพ่ือขยายผล
การเรียนรู ความคิดของผูเรียน จะเปนการสะทอนความรูที่เกิดขึ้นกบัผูเรียน 

  การเรียนรูดวยกลยุทธ RDGE (RDGE strategy) (Merrill, 2001: 181-203) แบบจําลอง
กลยุทธนี้มีวัตถุประสงคเหมือนกันกับแบบ PEOE คือเพ่ือพัฒนาแบบจําลองเชิงความคิดของผูเรียน 
ซึ่งชื่อของแบบจําลองกลยุทธยอมาจากอักษรตัวแรกของคําวา Reception, Direction, Guided 
discovery และ Exploration แบบจําลองกลยุทธนี้เมอรริลล ใชในการสอนหลักการทางฟสิกส เร่ือง 
งาน พลังงาน การคงที่ของพลังงานโมเมนตัมและอันตกริยาของแรง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

  1. การรับขอมูล (Reception) เปนการเตรียมใหผูเรียนเปดใจที่จะรับขอมูลใหม
เตรียมความพรอมผูเรียนกอนการเรียนรู 

  2. การกําหนดแนวทาง (Direction) เปนการแนะนําเรื่องใหผูเรียนไดเรียนรูตาม
บทเรียน การใชเครื่องมือ แหลงการเรียนรู การทํางานของกิจกรรม 

  3. การคนพบโดยการแนะแนวทาง (Guided discovery) หลังจากที่ผูสอนได
แนะนํา ใหผูเรียนไดเรียนรู ผูเรียนจะคนพบความรูดวยตนเอง โดยการใชวธิีอุปนยั (Inductive) 
ผูสอนอาจจะบอกขั้นตอนตางๆ ของการทํางานเปนการแนะนําการเรียนรูใหกับผูเรียน 

  4. การสํารวจ (Exploration) ผูเรียนจะสามารถสํารวจตรวจสอบความรูที่เกิดจาก
การเรียนรูของตนเอง จากกิจกรรมการเรียนการสอน 

  การเรียนรูดวยกลยทุธ PDEODE (PDEODE strategy) ซึ่ง เบลแรมและคณะ (Bayram, 
Alipasa และ Mansoor. 2009) ไดใชกลยทุธการสอนเปนแบบ PDEODE โดยเขาปรับปรุงจากกล
ยุทธการสอนแบบ POE ของ ไวทและกนัสโตน (White and Gunstone. 1992)   

  กลยุทธการสอน PDEODE เปนเทคนิคที่ปรับปรุงจากกลยุทธการสอน POE โดย สเวน
เดอรและคณะ (Savander - Ranne et al 2003) และไดถูกนํามาใชในการศึกษาอีกหลายครั้ง เชน 
การศึกษาของ โกลารีและสเวนเดอร หรือ การศึกษาของ โคทู (Kolari และ Savander - Ranne, 
2004; Costu, 2008) กลยุทธการสอน POE เปนจุดเริ่มตนของกลยุทธการสอน PDEODE โดย ไวท
และกันสโตน (White และGunstone,1992) ใชกลยุทธการสอน POE เปนเครื่องมือเพ่ือแกความ
เขาใจคาดเคลื่อนของนักเรียนของแนวความคิดทางวิทยาศาสตร เทคนิค POE โดยกําหนดให
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นักเรียนตองดําเนินงาน 3 ขั้น ขั้นแรก ใหนักเรียนจะตองทํานายสถานการณ (P : Predict) ขั้นที่ 2 
นักเรียนตองอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาไดเห็น (O : Observe) ขั้นสุดทายนักเรียนจะตองอธิบายถึง
ผลกระทบความขัดแยงระหวางการคาดคะเนและการสังเกตใด ๆ (E : Explain) เทคนิคนี้ถูกใชอยาง
กวางขวางโดยนักวิจัยหลายคน (Gunstone and White, 1981; Liew, 1995; Palmer, 1995; Liew 
and Treagust, 1998; Kearney and Treagust, 2000, 2001; Kearney et al., 2001) สวนกลยุทธ 
PDEODE ไดเพ่ิมขั้นตอนการอภิปราย (Discussion) เขาไปกอนการอธิบาย เพ่ือใหนักเรียนไดมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนนักเรียน 
   ในการศึกษานี้ ผูวิจัยมีความประสงคที่จะพัฒนาการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรควบคูกับ
การพัฒนามโนมติเกี่ยวกับปรากฏการณดาราศาสตรพื้นฐานของนักเรียน ผูวิจัยจึงออกแบบการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมกี่ใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร โดยปรับปรุงมาจากกลยุทธการสอนแบบ POE, 
RDGE, PEOE และ PDEODE (Gunstone and White, 1981; Thorley and Woods, 1997: 229 – 
245; Merrill, 2001: 181-203; Savander - Ranne et al 2003: 189-199) เขากับวงจรการจัดการ
เรียนรู โดยมีรายละเอียดการจัดประสบการณการเรียนรูเปน 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ขั้นการเรา (Instigation) 
    ขั้นน้ีเปนขั้นที่จะกระตุนใหนักเรียนเกิดภาวะอสมดุล โดยนักเรียนจะถูกกระตุนโดยใช

คําถามเพ่ือใหนักเรียนไดประเมินความรูเดิมของตน วามีความรูเ ร่ืองน้ันเปนอยางไร และมี
ความสัมพันธกับคําถามหรือปญหาที่กําลังศึกษาอยางไร แลวเริ่มจัดระบบโครงสรางทางความคิด
ของตนเองใหม  

    โดยในขั้นกระตุนน้ี นักเรียนจะไดแสดงความคิดเห็น ประสบการณเดิมของตนเองออกมา 
2. ขั้นการศึกษาสํารวจ (Exploration) 

   เม่ือผานขั้นที่ 1 นักเรียนจะพบความขัดแยงทางความคิดของตนเองและเพื่อน จากนั้นจะ
เปดโอกาสใหนักเรียนจับกลุมอภิอปรายเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เหมือนและตางกันวาแตละความ
คิดเห็นมีเหตุผล หรือประจักษพยานใดมาสนับสนุนความคิดเห็นน้ัน  

   จากนั้นจัดใหนักเรียนไดรับประสบการณจากสิ่งตางๆ ที่เปนรูปธรรม ไดเรียนรูจากการลง
มือปฏิบัติ และเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติในสถานการณ ในการศึกษาสํารวจ ผูสอนจะ
สรางคําถามเพื่อทําใหนักเรียนเกิดความสงสัยตอ และพยายามหาเหตุผลมาตอบคําถามนั้น  

   การอภิปรายในกลุมขนาดเล็กเปนสิ่งสําคัญสําหรับการทํากิจกรรมในขั้นน้ี เพราะนักเรียน
แตละคนจะถูกกระตุนใหตระหนักถึงความสําคัญของความคิดเห็นของตนเองและของผูอ่ืน ครูทํา
หนาที่เปนเพียงผูสังเกต ผูซักถาม และผูชวยของนักเรียนเทานั้น ซึ่งครูอาจแนะนําเพียงเล็กนอย
หรือใชคําถามเพื่อชวยแนะแนวทางในการคิดของนักเรียนไดบางขั้นการศึกษาสํารวจจึงเปนขั้นการ
เรียนรูโดยการคนพบ และเปนขั้นที่นักเรียนพรอมที่จะดําเนินการควบคุมการเรียนรูของตนเอง 
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3. ขั้นการสรางมโนมติเริ่มแรก (Pre-concept) 
   เปนขั้นที่ตอจากขั้นการศึกษาสํารวจ มีความสัมพันธกับผลที่ไดจากการศึกษาสํารวจ ใน

ขั้นนี้เนนการถายทอดความรูทางสังคมที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดจากการอธิบายและไดรับความรู
เพ่ิมเติม โดยครูมีบทบาทในการชวยแนะนําศัพทหรือหลักการทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งครู
อธิบายดวยตนเองหรือใชตําราและสื่อตางๆ ก็ไดนักเรียนดําเนินการปรับและจัดโครงสรางทาง
ความคิดของตน โดยเชื่อมโยงความรูหรือแบบแผนการใหเหตุผลใหมที่กําลังเรียนรูใหเขากับ
ประสบการณเดิมที่มีอยู นักเรียนจะถูกกระตุนใหพัฒนาแบบแผนการใหเหตุผลใหม ๆ ใหมากเทาที่
จะเปนไปได ขั้นการสรางมโนทัศนจึงเปนขั้นที่ชวยใหนักเรียนดําเนินการควบคุมการเรียนรูของ
ตนเอง 

4. ขั้นการพยากรณ หรือการทํานาย (Predict) 
    เปนขั้นตอจากขั้นการสรางมโนมติเริ่มแรก นักเรียนจะถูกถามถึงสถานการณทีน่อกเหนือ

ออกไป เพ่ือใหนักเรียนจะตองทํานายผล  
    การถูกถามถึงสถานการณที่นอกเหนือออกไป เปนการรบกวนสมดุลของนักเรียนอีกครั้ง 

เพ่ือใหนักเรียนไดประมวลความคิด ประสบการณเดิมและตลอดถึงความเขาใจทีผ่านมา ในการ
พยายามหาเหตุผลมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้น  

5. ขั้นอธิบายเหตุในการพยากรณ (Explain the predict)  
    เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะไดอธิบายสิ่งที่ทํานาย ขั้นนี้นักเรียนจะพบความขัดแยงทาง

ความคิดของตนเองและเพื่อน จากนั้นจะเปดโอกาสใหนักเรียนจับกลุมอภิปรายเกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่เหมือนและตางกันวาแตละความคิดเห็นมีเหตุผล หรือประจักษพยานใดมาสนับสนุนความ
คิดเห็นนั้น 

    ในขั้นน้ีครูอาจแนะนําเพียงเล็กนอยหรือใชคําถามเพื่อชวยแนะแนวทางในการคิดของ
นักเรียนไดบาง ขั้นควรใหนักเรียนในกลุมไดสรุปเหตุผล ปจจัยหรือประจักษพยานตางๆ ที่ได
รวมกัน เพ่ือใชเปนขอสังเกตในการทดลองหาคําตอบตอไป 

6. ขั้นการทดลอง (Experiment)  
   เปนขั้นตอนการทดลองหรือสืบคนขอมูลเพ่ือหาคําตอบจากสถานการณ โดยนักเรียนแต

ละกลุมจะไดทําการทดลอง เพ่ือใหสามารถตอบโจทยหรือเพื่อหาเหตุผล และประจักษพยานที่
สามารถสนับสนุนหรือเปลี่ยนความคิดที่ไดทํานายไวกอนหนา แลวยังจะไดเปดโอกาสใหนักเรียนได
ทดลองตามแบบที่ออกแบบไวดวย 

7. ขั้นอธิบายผลการทดลอง (Explain the result)  
    เปนขั้นตอนที่นักเรียนแตละกลุมรวมกันอธิบายถึงผลที่ไดจากการทดลอง  ซึ่งตอ

เน่ืองมาจากการที่ไดสัมผัสกับประสบการณที่เปนรูปธรรม ไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ และเห็นผล
ที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติในสถานการณนั้นแลว ผลจากการทดลองจะทําใหนักเรียนสามารถหา
ขอสรุป อันเกิดจากการทดลองและสามารถใหเหตุผลประกอบการอธิบายคําตอบได 
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8. ขั้นอธิบายความแตกตาง (Describe the differences)  
   เปนขั้นตอนที่นักเรียนตองรวมกันอธิบาย พรอมทั้งอภิปรายถึงความเหมือนหรือความ

ตางกันของความคิดกอนและหลังทําการทดลอง เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะไดวิเคราะหความคิดของ
ตนเองเกี่ยวกับการใหเหตุผล ทําใหนักเรียนไดเห็นมุมมองความคิดที่ผิดพลาดของตนเองและเพื่อน
นักเรียน ซึ่งจะเปนขั้นตอนที่จะทําใหนักเรียนไดปรับสมดุลความคิดใหม อีกทั้งเปนการย้ําใหนักเรียน
เห็นความบกพรองของความคิดของแตละคน 
 

3. ตัวแทนความคิด (Mental representation)  
   ไดมีนักวิชาการหลายทานซึ่งตางก็ใหความหมายหรือนิยามเกี่ยวกับสิ่งที่เปนตัวแทน
ความคิด (Mental representation) ไวดังนี้ 
   ตัวแทนความคิด (Mental representation) คือการอธิบาย การบรรยาย การเขียนภาพ 
สัญลักษณ สิ่งเหลานี้เปลี่ยนสิ่งที่เรามองเห็น เขาใจ และจินตนาการ มาเปนตัวแทนซึ่งทําหนาที่ใน
การอธิบายการรับรูของเรา (มนสิชา เพชรานนท, 2547) การใชตัวแทนคือการใชวัตถุจริงหรือ
แบบจําลองของจริง การวาดภาพ การสรางตาราง การใชสัญลักษณ มาชวยในการนําเสนอความคิด
ความเขาใจ (อรชร ภูบุญเติม, 2550) 
   ฮอล (Hall. 1997 อางอิงจาก สุรเดช โชติอุดมพันธ, 2548) กลาววา Representation  
เปนผลผลิตของการสรางความหมายโดยการใชระบบสัญญะ เปนการพยายามที่จะเชื่อมโยงแนวคิด 
(Concept) กับระบบสัญญะเขาดวยกัน หรือเปนการนําเสนอแนวความคิดผานระบบสัญญะนั่นเอง 
ระบบการนําเสนอภาพแทนนั้นเกิดขึ้นใน 2 ระดับ คือ 1) ในระดับของการนําเสนอภาพแทนในใจ 
เปนการพยายามตีความ ความจริงรอบตัวมนุษย ซึ่งเปนกระบวนการกลั่นกรองสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว
ใหเปนความรูหรือความคิดหนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ และ 2) ในระดับของการนําเสนอภาพแทน
ภายนอก เปนการสื่อสารความคิดหรือความรูที่อยูในหัวสมองออกมาใหผู อ่ืนรับทราบโดย
ระบบสัญญะหนึ่ง ๆ เชน ภาษา 
   เบล (Bell. 1998) กลาวไววา เปนการนําเสนอบางสิ่งบางอยาง ที่ตองการทําใหมี
ความหมายชัดเจนภายใตอิทธิพลของความคิด หรือเหตุที่จะทําใหรู หรือการรูสึกโดยประสาทสัมผัส 
หรือเขาใจความหมาย การนําเสนอมีหลายรูปแบบ แตมีความหมายความคลายคลึงกัน เชน ภาพ 
โมเดล ถอยคําหรือคําอธิบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งมุมมองที่มีความจําเพาะเจาะจงหรือที่เกิดความ
ประทับใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยางดวยความตั้งใจ 
   เปรน (Prain. 2009) กลาววา ตัวแทนความคิด คือความคิดที่สื่อสารออกมาในรูปแบบ 
ตางๆ เชน การเขียนคําอธิบาย การเขียนแผนภาพ การบรรยายดวยคําพูด การแสดงทาทาง และ
การวาดภาพพรอมคําอธิบายนั้น  
   สรุปไดวา  ตัวแทนความคิด คือสิ่งที่มนุษยใชเปนตัวแทนเพื่อที่จะสื่อสารหรือแสดงออกถึง
ความคิดความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนสื่อตัวแทนของความคิดนามธรรม ใหเปนรูปธรรมขึ้นมา ซึ่ง
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อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน การเขียนคําอธิบาย แผนภาพ รูปภาพ การแสดงทาทาง 
การทําแบบจําลอง ฯลฯ 
    บริวเวอร (Brewer.1999) ไดวิเคราะหลักษณะของตัวแทนความคิดเปนพหุลักษณ 
(Pluralistic View) ผานการวิเคราะหในทางจิตวิทยา ไว 4 ลักษณะ ไดแก Images, Schemata, 
Naive และ Mental Models ดังนี้ 
   1) Images คือ การมองตัวแทนความรูเปนภาพที่มีอยูในสมองซึ่งเปนการรับรูสวน
บุคคล 
   2) Schemata คือ โครงสรางที่เปนตัวแทนประเภทมโนมติที่ถูกเก็บไวในหนวยความจํา 
ทุกคนมี Schemata ที่เปนตัวแทนความรูในทุกมโนมติ โดย Schemata เหลานั้นจะอยูภายใต วัตถุ 
เหตุการณ ลําดับเหตุการณ การกระทําและลําดับการกระทําหรือการแสดงออก  
   ไรเดอรและกราเวส (Ryder and Graves. 1994 อางอิงจาก Brewer. 1999) กลาววา 
Schemata คือ กลุมของความรูเดิมที่อยูในความทรงจําและถูกนํามาใช เม่ือเราพยายามที่จะทํา
ความเขาใจเรื่องราวตางๆ ประสบการณเดิมน้ีจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป เม่ือไดรับขอมูลใหม 
เขามา  
    สรุปไดวา Schemata หมายถึง โครงสรางทางความคิดในสมอง โดยมีการจัดระบบ
ขอมูลความรู และประสบการณเปนกลุมขอมูลสารสนเทศที่มีอยูในตัวผูเรียน ซึ่งจะมีประโยชนในการ
จัดการกับขอมูลใหมที่จะเขามา และจะถูกนํามาใชเม่ือเราพยายามที่จะทําความเขาใจเรื่องราวใหม
ตางๆ ทําใหเกิดการคาดคะเน การตีความ การปรับปรุงขอมูลใหมใหสอดคลองกับโครงสรางที่มีอยู
แลว และประมวลขอมูลเกาและใหมรวมเปนโครงสรางใหมไวใชตอไป เปน Schemata ใหมที่มีความ
ซับซอนขึ้น 

   3) Naive เปนการกลาวถึงพฤติกรรมของตัวแทนความคิด ในเด็กและคนที่มีความ
เชี่ยวชาญ ทําใหเกิดการอธิบายทางวิทยาศาสตรที่แตกตางจากแนวคิดของนักวิทยาศาสตร ซึ่ง
นักวิทยาศาสตรจะแสดงออกเปนทางการมากกวา ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวมีชื่อเรียกหลายลักษณะ 
ไดแก Alternative Framework หรือ Misconception หรือ Alternative Concept 
      4) Mental model โดย นอรแมน (Norman.1983 อางอิงจาก Brewer, 1999)  
กลาววา Mental model คือสิ่งที่แสดงถึงความเขาใจของแตละบุคคลที่อาจสื่อออกมาในรูปของการ
บรรยาย การอธิบาย การวาดรูป การประดิษฐ การสรางวัสดุอุปกรณ และอ่ืนๆ หรืออะไรก็ไดที่แสดง
ถึงความเขาใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่ง Mental model ของแตละบุคคลไมเหมือนกัน ทั้งน้ีอาจขึ้นอยูกับ
ประสบการณในการเรียนรูและอายุของบุคคลนั้นๆ 
    ในการวิจัยน้ีผูวิจัยศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียน โดยการใหนักเรียนสื่อสารสิ่งที่
นักเรียนคิดออกมาผานการเขียน การวาดรูปและการพูด เพ่ือนําตัวแทนความคิดเหลาน้ันไป
วิเคราะหและจัดกลุมของตัวแทนความคิดของนักเรียนอีกครั้ง  
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4. แบบจําลองความคิด (Mental model) 
  แบบจําลอง แปลมาจากคําภาษาอังกฤษวา “Model” ภาษาไทยมีคําแปลหลายคําเชน ตัว
แบบ แบบจําลอง แบบแผน รูปแบบ หุนจําลอง รูปหุน เปนตน และบางกรณีก็เขียนเปนคําทับศัพท
วา โมเดล ซึ่งมีการใชคําวาแบบจําลองทั้งในทางศิลปและวิทยาศาสตร ในทางศิลปแบบจําลองอาจจะ
เปนบุคคลหรือรูปปน ในทางวิทยาศาสตรแบบจําลองอาจจะหมายถึงแนวคิด วัตถุ หรือระบบไดดวย 
  เม่ือใชคูกับคําวา Mental ซึ่งแปลวา เกี่ยวกับจิตใจ สิ่งที่อยูในระบบจิตใจ จึงมีนักวิชาการให
ความหมายของคําวา Mental model วาหมายถึง แบบจําลองเชิงความคิด แบบจําลองความคิด 
รูปแบบความคิด และแบบจําลองในสมอง สําหรับในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยจะใชคําวา แบบจําลอง
ความคิด ซึ่งมีนักวิชาการใหความหมายและลักษณะของ Mental model ไว ดังนี้ 
  กิลเบอรต (Gilbert.1998 อางอิงจาก Coll, 1999) กลาววา Mental model เปนแบบจําลอง
เฉพาะของแตละบุคคลที่สรางขึ้นโดยบุคคลนั้น ในขณะท่ี คอลลินส (Collins.1985 อางอิงจาก 
Brewer, 1999) กลาววาหมายความถึงตัวแทนเกี่ยวกับกรอบความคิดที่เปนคุณสมบัติ และสามารถ
แสดงถึงความเขาใจที่แตละบุคคลใชอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น  
  สวน เฮลฟอรด (Halford.1993 อางอิงจาก สุมาลี ชัยเจริญ, 2546) กลาววาเปนสิ่งที่สราง
ขึ้นแทนความรู หลังจากไดรับการกระตุนในขณะที่แกปญหาเฉพาะและจัดใหมีการวินิจฉัยและการ
ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นภายในสมอง ซึ่งอาจจะไดรับอิทธิพลจากพื้นฐานความรูเดิม และ เลิรด 
(Laird.1990 อางอิงจาก สุมาลี ชัยเจริญ. 2546) กลาววา Mental model เปนรูปแบบที่พัฒนาใน
สมองผูเรียนแตละคนในขณะที่เรียนรูและมีปฏิสัมพันธกับสถานการณการเรียนรู  
   สุมาลี (2546) กลาวสรุปไดวา Mental model หมายถึง แบบแผนของความคิดอานของคน
เปนวิธีในการมองโลกเปนกรอบในการมองโลก Mental model เปนกรอบของการรับรู ซึ่งหมายถึง
สิ่งที่บงชี้วาคนคิดอยางไร และแสดงออกมาตามจิตสํานึก อาจสื่อออกมาในรูปของการบรรยาย การ
อธิบาย การวาดรูป การประดิษฐ การสรางวัสดุอุปกรณและอ่ืนๆ หรืออะไรก็ไดที่แสดงถึงความ
เขาใจในเรื่องน้ันๆ Mental model จะสะทอนสภาพจิตใจ สะทอนใหเห็นสภาพแนวคิดจิตใจที่ไม
เหมือนกันของแตละคน เพราะการอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดลอมที่ตางกัน 
   เฮสทีเนส (Hestenes. 1987: 441) กลาววาแบบจําลองความคิดเปนตัวแทนมโนมติของสิ่ง
ที่มีอยูจริง  
   สมาคมอเมริกันเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร (AAAS. 1990: 168) ไดใหคํานิยามวา เปน
ภาพในใจ แบบจําลองอาจจะเปนสิ่งที่เปนรูปธรรมหรือนามธรรม เชน สมการทางคณิตศาสตร 
   คาเทียร (Cartier. 2001: Abstract) กลาววาหมายถึง ชุดของแนวคิดที่บรรยาย
กระบวนการธรรมชาติ และอธิบายหรือทํานายปรากฏการณธรรมชาติ  
   กิลเบิรต และเออริตัน (Gilbert; & Ireton. 2003: 1) กลาววา “แบบจําลองคือระบบของ
วัตถุ หรือสัญลักษณที่แสดงบางดานของระบบอ่ืนที่เปนเปาหมายของมัน เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู 
และการพยากรณ”  
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 จัสติ และกิลเบิรต (Justi; & Gilbert. 2003) กลาววา แบบจําลองคือสิ่งที่ใชแทนแนวคิด 
เหตุการณ วัตถุ กระบวนการ และอ่ืนๆ แบบจําลองสามารถใชในจุดมุงหมายที่แตกตางกันหลาย
อยาง เชน เพ่ือการสรางสรรค เพ่ือการทดสอบ เพ่ือการทํานาย เพ่ือสนับสนุน และเพื่อใชแทน
แนวคิด สุดทายแบบจําลองก็จะถูกยอมรับและเชื่อถือจากคนบางคนในกลุมของนักวิจัยทาง
วิทยาศาสตร 
 แบบจําลองความคิด เลิรด (Laird. 1983) ไดอธิบายแบบจําลองความคิดวาเปนการสราง
ความคิด (Mental construct) ขึ้นในสมองของผูเรียน เปนการอธิบายการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนจะ
มีโครงสรางความรูที่เรียกวา “แผนแมแบบในสมอง” (Mental templates) แบบจําลองความคิดเปน
การที่ผูเรียนสรางแนวคิด ความรูขึ้นในสมอง ซึ่งถือวาเปนวิธีการชี้แนะสิ่งที่รับรูใหเกิดขึ้นเปนรูปราง
ของความเขาใจ ฉะน้ันแบบจําลองความคิดจะสนับสนุนและอธิบายในเชิงความแตกตางระหวาง
ทฤษฎีความรูกับปรัชญาทางความรู แตเหตุผลของการอนุมานและความเขาใจในระหวางการ
สนทนา การสื่อสาร โดยเนนไปที่ความรูที่เกี่ยวกับการไดมาของความเขาใจในเรื่องนั้นๆ (เพ็ญพิไล. 
2536; ศุภชัย. 2548: 28; Genter; & Stevens. 1983; Barquero. 1995; Wells; & et al.. 1995)   
  ธรรมชาติของแบบจําลองความคิด ถือเปนแบบจําลองความรูที่มีอยูภายในอาจมีความ
สมบูรณหรือไมสมบูรณ มีขอบกพรอง ไมชัดเจน ไมปะติดปะตอกัน และไมสอดคลองกัน ดวย
แบบอยางของความรูที่เปลี่ยนไป แตโดยปกติแลวความรูในแบบจําลองความคิดก็จะถูกใชเปน
เครื่องมือ ในการทํานายเหตุการณและอธิบายธรรมชาติที่เกิดขึ้นได การสอนที่มีปฏิสัมพันธกับวิชา
ตางๆ หรือการจัดประสบการณโดยคํานึงถึงแบบจําลองความคิดดวย จะทําใหผูเรียนสามารถสราง
ความรูมีความหมายและปรับเปลี่ยนใหสมบูรณขึ้นได (Barquero.1995 อางอิงจาก ศุภชัย. 2548: 
29) ฉะน้ันแบบจําลองความคิดจึงไมสมบูรณ ไมอยูนิ่ง สามารถปรับเปลี่ยนได หากไดรับ
ประสบการณหรือแนวคิดใหม การมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน เร่ืองที่เรียนหรือการไดรับการอบรม  
การฝกหัด จะทําใหแบบจําลองความคิดเปลี่ยนไป และจะเปลี่ยนไปมากก็ตอเม่ือไดรับเร่ืองราวน้ัน
ดวยตนเอง แบบจําลองความคิดจึงถือวาเปนสวนที่ถูกควบคุมโดยกายภาพ หรืออาจกลาวไดวา 
แบบจําลองความคิดจะสามารถพัฒนาขึ้นไดทีละเล็กนอย จนกระทั่งสมบูรณมากที่สุด แบบจําลอง
ความคิดจะสามารถถายทอดออกมาเปนความเขาใจของเรื่องราวนั้นๆ หรือสิ่งที่ไดจากการรับรู และ
สามารถประมวลผลการรับรูเร่ืองที่ยากและซับซอนได (Gentener; & Stevens. 1983; Norman. 
1983; Franco; & Colinvaux. 2000: 93) 
 
  4.1 แบบจําลองความคิดทางวิทยาศาสตร 
  นักวิชาการกลุมหน่ึงใหความหมายของ แบบจําลองความคิดทางวิทยาศาสตร (Smit; & 
Finegold.1995 และ Ritchie; & et al.1997) วาหมายถึงการสรางความรูความเขาใจ (Cognitive 
constructions) ของแตละบุคคล ที่จะพยายามบรรยายและอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่ไม
สามารถประสบกับเหตุการณนั้นโดยตรงซึ่งเปนการสมมติขึ้น แบบจําลองความคิดทางวิทยาศาสตร
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จะเปนความพยายามของบุคคลที่จะใหเขาใจคําในความหมายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการจินตนาการ 
และสามารถเชื่อมแนวคิดกับแนวคิดอ่ืนๆ ได เชน การคนพบของนิวตันเกี่ยวกับการตกอยางอิสระ
ของวัตถุ เขาพยายามที่จะอธิบายเหตุผลของการตกของวัตถุ โดยใชปรากฏการณที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น
จริงๆ ในเวลาตอมาก็เริ่มหาเหตุผลวาทําไมวัตถุตองมีแรงที่มากระทํากับวัตถุ จึงมีการเขียนเวกเตอร
ของแรงขึ้นมาเพื่อแสดงใหเห็นวาวัตถุถูกแรงกระทํา ซึ่งตอมาก็เรียกวานํ้าหนักเปนตน  
   สวนนักวิชาการอีกกลุมหน่ึงไดแสดงความคิดเห็นวา (Judson.1980; Harrison; & 
Treagust. 1996) แบบจําลองความคิดทางวิทยาศาสตร มีอีกความหมายหนึ่ง คือ เปนลักษณะการ
จําลองความคิดของบุคคลเพื่อถายทอดความคิด เหตุผลหรือสื่อความหมายใหบุคคลอ่ืนไดรับรูและ
เขาใจในความคิดของตน เชน ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอนสไตน (Thiele and Treagust. 1991) 
ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกซเวล (Thagard. 1992; Dupin; & Johsua. 1989) และ
แบบจําลองคลื่นนํ้าและคลื่นแสงของกฎของฮอยเกน ซึ่งไมสามารถเห็นไดจากสถานการณจริงๆ จึง
จําเปนที่นักวิทยาศาสตรตองสรางแบบจําลองความคิดขึ้นมา เพ่ืออธิบายใหคนอ่ืนเขาใจ (Osborne 
and Gilbert. 1980b) 
   นักวิทยาศาสตรใชแบบจําลองความคิดสําหรับการเปรียบเทียบปรากฏการณทางธรรมชาติ
ที่ยากตอการเขาใจ ยากตอการเกิดแนวคิด หรือสิ่งที่เขาคนพบใหมๆ เพ่ือใหเขาใจงายแบบจําลอง
ความคิดที่เปนการจําลองปรากฏการณทางธรรมชาติที่งายก็จะสามารถทําใหนักวิทยาศาสตร
สามารถถายทอดแนวคิดใหผูอ่ืนไดเขาใจงายยิ่งขึ้น (Smit; & Finegold. 1995) การทํานายเกี่ยวกับ
เหตุการณอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ที่ไดสรุปจากขอมูลความเขาใจที่ไดจากการสังเกตที่เกิดจากอดีต 
อยางไรก็ตามแบบจําลองความคิดทางวิทยาศาสตรมีความสําคัญมากที่สามารถเปลี่ยนขอมูลที่เปน
นามธรรมใหเห็นเปนรูปธรรม ที่จะพยายามอธิบายและเปรียบเทียบใหเห็นได ตัวอยางเชน 
แบบจําลองความคิดเรื่องแสงที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด จากทฤษฎีอนุภาคของนิวตัน (Newton's 
particle theory) มาเปนทฤษฎีคลื่นของฮอยเกน (Huygens'wave theory) ซึ่งในปจจุบันก็ใชทั้งสอง
ทฤษฎีนี้ในการอธิบายปรากฏการณของคลื่น  
   การใหความสําคัญกับแบบจําลองความคิดเริ่มมีใหเห็นในงานวิจัยตั้งแตป ค.ศ.1980 เชน
การศึกษาของ เกนทเนอรและสตีเวน (Gentner; & Stevens. 1983 อางอิงจาก ศุภชัย. 2548: 30) 
เขาไดศึกษาการเรียนการสอนเรื่องแบบจําลองของแมเหล็กไฟฟา แตแทนที่จะใหนักเรียนลอกเลียน
หรือจําสูตรในการคํานวณแรงแมเหล็กไฟฟาเพียงอยางเดียว เขาใหนักเรียนมีแนวคิดและเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการทํางานของแมเหล็กไฟฟากอน โดยใชแบบจําลองความคิด แลวถึงใหนักเรียนไป
อธิบายการทํางานของกริ่งไฟฟา ซึ่งเปนระบบของฟลักซแมเหล็ก (system of fluid flux) และ
วงจรไฟฟาได หากผูเรียนมีสถานการณจําลองความคิด (mental simulation) ก็ยิ่งจะทําให
แบบจําลองความคิดปรับขยายไดดียิ่งขึ้น จึงทําใหเกิดการเรียนรูและมีแนวคิดเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น
สถานการณจําลองความคิดจึงเปนการสงเสริมใหเกิดแบบจําลองความคิดขึ้นได (de Kleer; & 
Brown. 1983) 
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 นักวิทยาศาสตรเกือบทั้งหมดในปจจุบันใชแบบจําลองความคิดเพื่อการแสดงแทน 
(Represent) การทําซ้ํา การทําความเขาใจ การสังเกต และการทดสอบแนวคิด สมมติฐาน และ
ทฤษฎีของพวกเขา (Schank; & Duncan. 1997 อางอิงจาก Cullin. 2004: 2) กระบวนการสราง
แบบจําลองความคิดชวยสงเสริมการจินตนาการของนักเรียนเกี่ยวกับเร่ืองที่มีลักษณะเปนนามธรรม 
หรือมีความซับซอน ในการใหเหตุผลแตละครั้ง จะมีการสรางแบบจําลองความคิดขึ้นมาเพื่อใชศึกษา
แทนปรากฏการณจริงที่บางครั้งไมสามารถแสดงไดโดยตรง เพราะฉะนั้น การเรียนรูจากแบบจําลอง
ความคิดของผูเรียนนั้น จะทําใหเราทราบวาผูเรียนคิดอยางไร เพราะแบบจําลองความคิดจะแสดง
ลักษณะที่สําคัญของปรากฏการณที่ผูเรียนเขาใจออกมา และตรงเปาหมาย  
  นอกจากนั้นการสรางแบบจําลองความคิดใหถูกตอง ก็เปนการแสดงบทบาทสําคัญในการ
คนหาความรูทางวิทยาศาสตรใหนักเรียน กลาวโดยสรุปกระบวนการเรียนรูคือการเปดโอกาสให
นักเรียนไดแสดงยุทธวิธีการคิดที่สําคัญ สําหรับการสอนวิทยาศาสตรที่เนนเพียงดานความรูนั้นถูก
วิจารณวาวิทยาศาสตรเปนเพียงขอสรุปที่สวยหรู ซึ่งนําเสนอขอเท็จจริงที่ไมเปลี่ยนแปลงมากกวา
แสดงใหนักเรียนเห็นถึงกระบวนการสรางความรูทางวิทยาศาสตร (Schwab. 1962: 24 อางอิงจาก 
Loper. 2005: 1) 
  จะเห็นวา กระบวนการสรางแบบจําลองความคิดของแตละคน เร่ิมตนจากการที่บุคคลมี
ประสบการณกับเปาหมาย ไมวาจะโดยวิธีใดๆ เชน การรับรู คิด อาน เห็น จินตนาการ เรียนรู ได
ยิน ทดลอง ประสาทสัมผัส จากนั้นจึงเกิดกระบวนการสรางแบบจําลองภายใน (Internal modeling) 
ซึ่งเปนกระบวนการที่เรียกวา Cognitive Construction โดยกระบวนการนี้ก็คือการสรางองคความรู
ขึ้นมานั่นเอง โดยองคความรูที่ไดมา ก็คือ Mental Model ซึ่งบุคคลสามารถถายทอด mental 
model ออกมาไดโดยการสรางแบบจําลองภายนอก (External modeling) ขึ้นมา โดยกระบวนการ
สรางแบบจําลองความคิดภายนอกนี้มีหลายวิธีที่จะแสดงออก (Represent) เชน การแสดงออก  
การพูด การเขียน การวาด การอธิบาย การสรางแบบจําลองทางกายภาพ แผนภาพ หรือสัญลักษณ
อ่ืน ๆ ซึ่งเม่ือสรางออกมาแลว แบบจําลองเหลานี้จะกลายเปน แบบจําลองที่แสดงออก (Expressed 
model) ซึ่งเปนแบบจําลองที่ถายทอดออกมาจาก mental model (สุทธิดา. 2552: online) 
แบบจําลองเหลานี้เม่ือสื่อสารสูสังคม ก็จะตองถูกนําเขาสูกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งหากไดรับการ
ยอมรับและมีหลักฐานมากพอ ก็จะตกลงเปนที่ยอมรับไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง และหากยังเปนที่
ยอมรับตอมาถึงปจจุบันก็จะกลายเปนแบบจําลองทางวิทยาศาสตร  (Scientific model) ที่สามารถใช
ทํานายหรืออธิบายปรากฏการณตางๆ ได แตหากแบบจําลองนั้นไมเปนที่ยอมรับอีกตอไป หรือถูก
ปรับปรุง แกไข จนเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบจําลองนั้นก็จะกลายเปน แบบจําลองประวัติศาสตร 
(Historical model) ซึ่งไมสามารถนําไปใชอธิบายปรากฏการณไดอีกตอไป แตยังสามารถใชเปน
กรณีศึกษา หรือ มีการเรียนการสอนอยู เน่ืองจากวิธีการสรางแบบจําลอง หรือวิธีการไดมา สะทอน
ใหเห็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร หรือการทดลอง วิธีการคิดของนักวิทยาศาสตรในอดีต   
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 4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาแบบจําลองความคิด 
ฮับเบอร (Hubber. 2006) ไดศึกษาแบบจําลองความคิดของนักเรียน Grade 12 ในประเทศ

ออสเตรเลีย เร่ืองธรรมชาติของแสง เปนเวลา 3 ป คือ เร่ิมศึกษานักเรียนตั้งแต Grade 10 ถึง 
Grade 12 จากผลการวิจัยพบวา นักเรียน Grade 10-11 มีแบบจําลองความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของแสงที่แตกตางกันและเปนแบบจําลองความคิดที่ถูกบางผิดบาง จนกระทั่งมีการใหมโนมติที่
ถูกตองเร่ืองธรรมชาติของแสง จากนั้นจึงพบวานักเรียน Grade 12 มีแบบจําลองความคิดเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของแสงที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น 

คริสตรีดู (Christidou, V.1996) ไดศึกษาแบบจําลองความคิดของนักเรียน เร่ืองชั้นโอโซน
และการลดลงของโอโซน ของนักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 จํานวน 40 คน ซึ่งเนนการวิเคราะห
โปรโตคอลที่ไดจากการถอดเทปการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง และการบรรยายเชิงวิเคราะห 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับตําแหนงและบทบาทของโอโซนแตไมสามารถ
อธิบายถึงรังสี UV (Ultraviolet) แสงแดด และรังสีความรอน สามารถสรุปแบบจําลองความคิดของ
นักเรียนไดดังนี้ 

1. แบบจําลองความคิดเกี่ยวกับตําแหนงของโอโซนมี 3 รูปแบบ คือ 1) ชั้นของ
โอโซนมีอยูรอบ ๆ โลก 2) ชั้นของโอโซนอยูรอบ ๆ ดวงอาทิตย และ 3) ชั้นของโอโซนกระจายอยูใน
ชั้นบรรยากาศ 

2. แบบจําลองความคิดเกี่ยวกับหนาที่ของโอโซนมี 2 รูปแบบ คือ 1) โอโซนทํา
หนาที่หยุดรังสี UV จากดวงอาทิตย และ 2) โอโซนทําหนาที่สะทอนรังสี UV จากดวงอาทิตย 

3. แบบจําลองความคิดเกี่ยวกับการลดลงของโอโซนมี 2 รูปแบบ คือ 1) โอโซนที่
กระจายตัวอยูในบรรยากาศถูกทําลายจนกลายเปนชองโหวและ 2) การลดลงของโอโซนทําใหชั้น
ของโอโซนบางลง 

4. แบบจําลองความคิดเกี่ยวกับผลจากการลดลงของชั้นโอโซนมี 2 รูปแบบ  
คือ 1) เม่ือชั้นโอโซนลดลง จะทําใหรังสี UV แผมายังโลกได และ 2) การลดลงของโอโซนทําใหชั้น
ของโอโซนบางลง 

  ทารซิโค บอรเกส (Tarciso Borges et al.1999 อางอิงจาก น้ําคาง จันเสริม, 2551) ได
ศึกษาความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับไฟฟาพบวานักเรียนพยายามที่จะใชแบบจําลองความคิดใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อแสดงถึงความเขาใจเกี่ยวกับไฟฟา ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงขอจํากัดของ
แบบจําลองความคิดแบบเดิมที่ผูเรียนมักใชแบบจําลองความคิดในแบบเดิมๆ ที่เขาเคยชิน โดยครูจะ
ใหนักเรียนเรียนรูดวยวิธี POE ผลปรากฏวานักเรียนมีมโนมติที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องไฟฟามากขึ้น 
รวมทั้งนักเรียนสามารถออกแบบวงจร และตอวงจรไฟฟาได และนักเรียนใชแบบจําลองความคิด
ของตนเองอธิบายในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น เชน การเขียน การวาดรูปประกอบ การประดิษฐ
ชิ้นงาน เปนตน 
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5. การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร (Scientific reasoning) 
   การพัฒนาความสามารถและรูปแบบการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร เปนเปาหมายสําคัญ
ของการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบัน ที่มีความหลากหลายของ
การเผชิญหนาทางสังคม โดยปญหาทางสังคมและผลกระทบทางวิทยาศาสตรจะสงผลโดยตรงตอทุก
ชีวิต ดวยเหตุนี้ผูคนตองมีการเตรียมความพรอม ใหทุกคนตองเปนนักคิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และสามารถประเมินขอมูลตางๆ ที่ไดมาเพ่ือใชแกปญหาได (Zimmerman. 2005: 3) แนวความคิด
เกี่ยวกับการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตรมีดังตอไปน้ี 
   โดยทั่วไป การใหเหตุผล หมายถึง กระบวนการของการประเมินผลและการสรางตรรกะ
เกี่ยวกับขอโตแยงที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน (Anderson. 1990: 290) สวนความหมายของ
การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ลอวสัน (Lawson, 1985: 571) อธิบายไววา “การใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร คือ การใหเหตุผลปฏิเสธสมมติฐาน” 
   ฟรีดเดอร และคณะ (Friedler et al., 1990: 173) อธิบายไววา “การใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตรเปนความสามารถที่บุคคลใชเพ่ือบงชี้ปญหาทางวิทยาศาสตร วิเคราะหสถานการณ 
กําหนดสมมติฐานออกแบบการทดลอง สังเกตรวบรวม วิเคราะหและตีความหมายขอมูล นําผลที่ได
ไปประยุกตใช และนําไปใชเพ่ือทํานายเมื่อพบสถานการณอ่ืนตอไป” 
   อารยา (Araya. 2008: 7) เขียนถึง การใหเหตุผลทางวิทยาศาสตรวา เปนการแสดง
หลักการทางวิทยาศาสตรที่มีหลักฐานสนับสนุน วาทําไมตองตอบอยางนั้น และอธิบายวา ทักษะการ
ใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร (Scientific reasoning skills) เปนทักษะที่ใชในการอธิบายปรากฏการณ
ใดๆ ขึ้นอยูกับการตั้งสมมติฐาน รูปแบบการคิด ความสัมพันธที่เปนไปไดของปจจัยเชิงสหสัมพันธ 
และสามารถตรวจสอบถึงผลที่เกิดขึ้นจริง 
   จันทรเพ็ญ เชื้อพานิช (2542: 71) ไดอธิบายเกี่ยวกับความหมายของการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตรไววา “การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรเปนวิธีการหนึ่งที่จะไดแนวคิดซึ่งเปนขอมูล
เบื้องตนในการเริ่มตนศึกษาคนควาอยางเปนระบบ นักวิทยาศาสตรไดใชวิธีการคิดหาเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร เพ่ือใหไดแนวทางในการคนควาทดลองมาโดยตลอด การคิดหาเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตรเปนวิธีการคิดหาความสัมพันธระหวางสิ่งที่ปรากฏอยูกับสิ่งที่มนุษยตองการจะรู หรือ
อาจกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการสรุปความรูใหมจากสิ่งที่รูอยูโดยใชเหตุใชผล ใชความสัมพันธ
ระหวางความรูที่มีอยู”  
   จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เปนวิธีการที่
บุคคลใชเพ่ือหาแนวคิดสําหรับเริ่มตนศึกษาคนควาอยางเปนระบบ หรือเปนความสามารถที่บุคคลใช
เพ่ือดําเนินการแกปญหาทางวิทยาศาสตร คนหาขอมูลหรือหลักฐานซึ่งนํามาใชสนับสนุนหรือปฏิเสธ
สมมติฐาน 
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    5.1 ประเภทของการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร 
    เอลลิส และฮ้ันต (Ellis; & Hunt. 1989: 239-243) กลาววา การใหเหตุผลมีอยู 2 ชนิด
พ้ืนฐาน คือ การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) และการใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive) โดย
แบบนิรนัย เปนการอางขอสรุปเกี่ยวกับการเขาถึงโดยทั่วไป สมมติฐานที่เปนที่รู จักกัน ไปสู
ความจําเพาะของความรู สวนแบบอุปนัย เปนการอางขอสรุปเกี่ยวกับการวาดภาพตามพื้นฐานของ
ประสบการณที่ผานมา แลวจึงสรุปเปนหลักการทั่วไป  
    ลอวสัน (Lawson, 1995: 60-61) ไดจําแนกประเภทการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรเปน 3 
แบบ ดังน้ี 1) การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรแบบอุปนัยเชิงประจักษ (empirical-inductive) 2) การ
ใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรแบบก่ึงสมมติฐานนิรนัย (transitional) และ 3) การใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตรแบบสมมติฐานนิรนัย (hypothetical-deductive ) 
    จันทรเพ็ญ เชื้อพานิช (2542: 71) ไดจําแนกประเภทของการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร
สรุปไดวา การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร อาจแบงได 3 แบบ ตามลักษณะของความรูที่ปรากฏและ
ลักษณะของความรูใหมที่มนุษยตองการศึกษา ดังนี้ 

1. การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive reasoning) เปนกระบวนการคิดเชื่อมโยงจาก
ความรูทั่วไป สูเร่ืองที่เฉพาะเจาะจง หรือความรูเฉพาะหนวย โดยใชหลักการทางตรรกะ นั่นก็คือ 
การใชแนวคิด หลักการ ทฤษฏี หรือกฎ อธิบายสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือหาขอสรุป ซึ่งเปนเรื่องเฉพาะ
หนวยคําอธิบาย หรือขอสรุปที่ไดรับคือความรูใหม 

2. การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive reasoning) เปนกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงหา
ขอสรุป ที่เปนหลักการทั่วไปจากความจริงที่รวบรวมไดจากการสังเกตโดยตรง นั่นก็คือ การสรุป
อางอิงจากเหตุการณเฉพาะหนวย เพ่ือใหไดหลักการทั่วไป ซึ่งเปนกระบวนการที่กลับกันกับการให
เหตุผลเชิงนิรนัย 

3. การใหเหตุผลแบบอุปนัย-นิรนัย (Inductive-deductive method) หรือวิธีการทาง
วิทยาศาสตร (scientific method) เปนกระบวนการคิดเพื่อหาขอสรุป ที่เร่ิมจากการสังเกต แลวสรุป
ความรูจากการสังเกต นั่นก็คือ การคิดหรือใหเหตุผลเชิงอุปนัยแลวตั้งสมมติฐานตามขอสรุปที่อุปนัย
ได แลวทําการทดสอบสมมติฐานโดยการรวบรวมขอมูล เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาวาขอมูลที่ไดจะ
สนับสนุนสมมติฐานหรือไม นั่นก็คือถาสมมติฐานเปนจริงเราจะพบอะไร เปนการลงความเห็นโดย
พิจารณาจากหลักการทั่วไป ไปสูเร่ืองเฉพาะ ตัวสมมติฐานคือหลักการทั่วไปที่จะตองทดสอบวาจริง
หรือไม ขอมูลที่รวบรวมไวเพ่ือทดสอบสมมติฐานคือ ขอสรุปเฉพาะหนวย นั่นก็คือการใหเหตุผลเชิง
นิรนัย  
   ซันดและทรอวบริดจ (Sund; & Trowbridge, 1973: 12) ไดกลาวถึงการใหเหตุผลใน
วิธีการทางวิทยาศาสตรไดวา วิธีการทางวิทยาศาสตรเปนวิธีที่นักวิทยาศาสตรใชในการแกปญหา 
และศึกษาคนควาหาความรู โดยมีลําดับขั้นตอนอันประกอบดวย การกําหนดปญหา การ
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ตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง การรวบรวมขอมูลจากการทดลอง  
และการสรุปผลการทดลอง  
    ซึ่งการสรุปผลการทดลองจากกระบวนการทางวิทยาศาสตรจะตองใชการใหเหตุผล
รวมกันทั้ง 2 แบบคือ 1) การใหเหตุผลแบบนิรนัย ซึ่งเปนการใหเหตุผล โดยการใชหลักการทั่วๆไป 
อธิบายเหตุการณยอยๆ เฉพาะหนวยในการทดลอง และ 2) การใหเหตุผลแบบอุปนัย ซึ่งเปนการให
เหตุผลโดยการสรุปรวม จากการสังเกตเหตุการณยอยๆ ในการทดลอง แลวสรุปเปนหลักการ ทําให
มีการเรียกการใหเหตุผลในกระบวนการทางวิทยาศาสตรดังกลาววา เปนการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร 

   นอกจากนี้ ลอวสัน (Lawson. 1995: 42-62) อธิบายวาการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร 
หมายถึง รูปแบบการคิดเชิงเหตุผลตามกฎของตรรกะและคณิตศาสตรและใชมาตลอด ขั้นตอนการ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทางวิทยาศาสตรเชนการเสนอความสัมพันธระหวางปรากฏการณ
สังเกต การกําหนดทางเลือกที่เปนไปไดทั้งหมดโดยคํานึงถึงความนาจะเปนของเหตุการณ การ
ออกแบบการทดลอง การใหทํานายผลจากหลักฐานและแสดงเหตุผลอันสมควร รูปแบบการคิดเชิง
ตรรกะที่อธิบายโดยลอวสัน สอดคลองกับขั้นตอนสุดทายของกระบวนการคิดในการพัฒนาทาง
ปญญาของมนุษย โดยนักจิตวิทยา เรียกวา Hypothetical-Deductive (HD) ซึ่งเปนรูปแบบ
การศึกษาการคิดเฉพาะบุคคลเชิงความสัมพันธ 5 ลักษณะ ดังตอไปน้ี 

1. การคิดเชิงรวม (Combinatorial thinking) (HD1) หมายถึง การคิดเฉพาะบุคคล 
ที่แสดงความสัมพันธที่เปนไปไดของเง่ือนไขจากการทดลองหรือทฤษฎี แมวาอาจไมใชเรื่องจริงใน
ธรรมชาติ 

2. การกําหนดตัวแปรและการกําหนดตัวแปรควบคุม (Identification and the 
control of variables) (HD2) หมายถึง การคิดเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงความเขาใจในความจําเปน ใน
การกําหนดนิยามและทําการควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ในการออกแบบการทดลอง 

3. การคิดเชิงสัดสวน (Proportional thinking) (HD3) หมายถึง การคิดเฉพาะบุคคล 
ในการตระหนักถึงและแปลความหมายความสัมพันธระหวางความสัมพันธในสถานการณ จากตัว
แปรที่ไดจากการสังเกตหรือทางทฤษฎี 

4. การคิดเชิงความนาจะเปน (Probabilistic thinking) (HD4) หมายถึง การคิด
เฉพาะบุคคล แสดงถึงสามารถในการสรุปหรืออธิบายปรากฏการณใดๆ บนพื้นฐานของทฤษฎีความ
นาจะเปน 

5. การคิดเชิงความสัมพันธ (Correlational thinking) (HD5) หมายถึงการคิดเฉพาะ
บุคคลที่แสดงถึงความสามารถในการแปลผลการศึกษา โดยคํานึงถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
สมมติฐานทั้งหมด 
 สําหรับโครงการ TIMSS 2007 ไดประเมินพฤติกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของกับปญญาไว  
3 ดาน คือ ดานความรู ความเขาใจ ดานการประยุกตใชความรู และดานการบูรณาการความรูและ
การใหเหตุผล โดยไดใหลักษณะพฤติกรรมการเรียนรูดานการบูรณาการความรูและการใหเหตุผลวา 
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เปนเหตุผลในการแกปญหา การสรางคําอธิบาย และการขยายความรูไปใชในสถานการณใหม เปน
ภารกิจเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่ซับซอนมากขึ้น  ในสถานการณการแกปญหาตางๆ ที่ไมคุนเคย
หรือที่มีบริบทที่ซับซอน นักเรียนตองใชเหตุผลจากหลักการทางวิทยาศาสตรเพ่ือหาคําตอบ 
นักเรียนอาจจะตองแบงปญหาออกเปนปญหายอยๆ อาจตองวิเคราะหวามีหลักการใดบางเขามา
เกี่ยวของ  ตองใชสมการ สูตร ความสัมพันธที่เหมาะสม ตองใชเทคนิค การวิเคราะห  การประเมิน
คําตอบ การไดคําตอบที่ถูกตอง อาจมาจากการใชกลยุทธที่แตกตางกันหลายแบบ ปรีชาญ และ 
ปริชาติ (2552: 4-7) ไดเขียนถึงนิยามพฤติกรรมดานการบูรณาการความรูและการใหเหตุผล  
8 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห/การแกปญหา (Analyze/ Solve problems) หมายถึง การวิเคราะห
ปญหาดวยการอธิบายถึงความเชื่อมโยง แนวคิดและขั้นตอนการวิเคราะหปญหา  การพัฒนากับการ
อธิบายแนวทางการแกปญหา 

2. การบูรณาการ/การสังเคราะห (Integrate/ Synthesize) หมายถึง การลงขอสรุป
ของปญหา โดยเปนการพิจารณาที่เกี่ยวกับขอสรุปของความแตกตางระหวางองคประกอบหรือ
แนวคิดที่เกี่ยวของ  เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางแนวคิดทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกัน แสดงถึง
ความรูความเขาใจที่เกี่ยวกับแนวคิดหรือหัวขอที่เหมือนกันหรือตรงขามกัน บูรณาการแนวคิดหรือ
กระบวนการทางคณิตศาสตรในการหาขอสรุปของปญหาทางวิทยาศาสตร 

3. การตั้งสมมติฐาน/การทํานาย (Hypothesize/ Predict) หมายถึง การสรางความรู
จากแนวคิดทางวิทยาศาสตรดวยขอมูลจากประสบการณหรือการสังเกตที่สรางคําถามที่สามารถ
คนหาคําตอบได  เชน ตรวจสอบทฤษฎีโดยใชความรูที่ไดจากการสังเกตและ/หรือ วิเคราะหขอมูลที่
เปนวิทยาศาสตรและกรอบแนวคิดเชน ทํานายเกี่ยวกับผลการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและกายภาพ
จากพยานหลักฐานและความรูทางวิทยาศาสตร 

4. การออกแบบ/วางแผน (Design/ Planning) หมายถึง การออกแบบและวาง
แผนการสํารวจตรวจสอบเพื่อหาคําตอบของปญหาทางวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสมหรือตรวจสอบ
ทฤษฎี อธิบายหรือรูจักคุณลักษณะการออกแบบการสํารวจตรวจสอบที่ดี  ดวยการควบคุมตัวแปร
และปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธที่เกิดขึ้น  ตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดหรือกระบวนการที่จะนําไปใช
ในการสํารวจตรวจสอบ 

5. การลงขอสรุป (Conclusions) หมายถึง การตรวจสอบ/สืบหารูปแบบของขอมูล 
อธิบายหรือลงขอสรุปแนวโนมจากขอมูล  การอางอิงที่มีเหตุผลจากพยานหลักฐานหรือความรู
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร เชน ลงขอสรุปที่เหมาะสมจากคําถามหรือทฤษฎี  และแสดงถึงความเขาใจ
เกี่ยวกับสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น 

6. การใชกับกรณีทั่วไป (Generalize) หมายถึง การสรางขอสรุปทั่วไปที่
นอกเหนือไปจากการทดลองหรือเง่ือนไขที่กําหนดใหและประยุกตใช สรางขอสรุปใหมที่เหมาะสม 
เชน กําหนดกฎทั่วไปที่แสดงถึงความสัมพันธทางกายภาพที่เกิดขึ้น 
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7. การประเมิน (Evaluate) หมายถึง การใหน้ําหนักขอดีและขอดอย เพ่ือใช
ตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติวัตถุ แหลงที่มา เชน การพิจารณาตามหลักวิทยาศาสตรและปจจัยทาง
สังคมที่ไดรับผลกระทบจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประเมินการวางแผนหรือแนวทางการ
แกปญหาและขอสรุปที่เปนทางเลือก เชน การประเมินที่ไดจากการสํารวจตรวจสอบจากขอมูลสําคัญ
เพ่ือสนับสนุนขอสรุปที่ได 

8. การตัดสินเพ่ือยืนยันคําตอบ (Justify) หมายถึง การใชพยานหลักฐานและ
ความรูทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหเหตุผลอธิบายและแกปญหา เชน การโตแยงที่มีเหตุผลรองรับปญหา 
ขอสรุปจากการสํารวจตรวจสอบหรือการอธิบายทางวิทยาศาสตร 

จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นวา การใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถใน
การอธิบาย การหาความสัมพันธ การวิเคราะหและแสดงขอสรุปของขอมูลอยางสมเหตุสมผล และใน
งานวิจัยชิ้นน้ี ผูวิจัยแบงการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตรเปน 5 ลักษณะ ไดแก  
  1) Controlling ability หมายถึง ความสามารถที่แสดงถึงการออกแบบการทดลอง โดยการ
ควบคุมตวัแปรอ่ืนๆได 
  2) Proportional ability หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความสัมพันธของตัวแปร
ตางๆ เชิงคณิตศาสตรได 
  3) Probabilistic ability หมายถึง ความสามารถในการสรุปหรืออธิบายปรากฏการณใดๆ 
บนพื้นฐานของทฤษฎีความนาจะเปนได 
  4) Correlational ability หมายถึง ความสามารถในการแปลผลการศึกษาโดยคํานึงถึง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกัน 
   5) Generalized ability หมายถึง ความสามารถในการสรางขอสรุปทั่วไป ที่
นอกเหนือไปจากการทดลองหรือเง่ือนไขที่กําหนดใหและประยุกตใชสรางขอสรุปใหมที่เหมาะสม 
  

6. ความเขาใจมโนมติ (Conceptual understanding)  
  นักการศึกษาไทยไดใหความหมายคําวา Concept ไวหลายคํา เชน ความคิดรวบยอด  
มโนทัศน มโนภาพ มโนมติ สังกัป และแนวความคิด การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจะใชคําวา “มโนมติ 
(Concept)” โดยมีผูใหความหมายของคําวามโนมติไว ทั้งในเชิงปรัชญาและจิตวิทยา โดยมโนมติ ใน
เชิงปรัชญาหมายถึง ความคิดที่ประกอบดวยแนวคิดตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษและมีความสัมพันธกัน
อยางมีเหตุผล สวนความหมายทางจิตวิทยา ไมไดเปนเพียงการรับรู แตเปนผลสรุปที่ไดมาจากการ
กลั่นกรองการรับรูนั้นแลว (Rothenberg. 1985: 500) และยังมีนักวิชาการอีกหลายทานไดให
ความหมายไว ดังนี้ 
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 2) กลาววามโนมติ หมายถึง หมวดหมูของวัตถุ
เหตุการณ หรือแนวความคิดที่มีองคประกอบพื้นฐานใกลเคียงกันหมวดหมูหน่ึง แตละสิ่งใน
หมวดหมูนั้นอาจมีความแตกตาง หลากหลาย แตมีลักษณะใกลเคียงกันมากพอที่จะบอกไดวาสิ่งน้ัน
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คืออะไร ซึ่งแตละมโนมติมักจะแทนดวยคําพูดที่เขาใจรวมกันของคนในสังคม เชนเม่ือพูดวา ตนไม
จะมีภาพรางของตนไมในความคิดของเราทันที ทําใหเราเขาใจไดวาหมายถึงอะไร สวนฟลดแมน 
(Fieldman.1987: 210) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับมโนมติไววา มโนมติเปนการจัดกลุมสิ่งของ 
เหตุการณ หรือคนที่มีคุณสมบัติคลายกันเขาดวยกัน การใชมโนมติทําใหเกิดความเขาใจสิ่งตางๆ ได
งายขึ้น มโนมติทําใหเราสามารถจัดทําสิ่งใหม ๆ ที่เราพบใหอยูในรูปที่เราสามารถเขาใจไดตาม
ประสบการณที่ผานมาของเรา ซึ่งสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2534: 103) ที่กลาววา 
“มโนทัศนเปนผลสรุปจากการรับรูของเราที่มีตอสิ่งเราที่มีคุณลักษณะรวมกันอยูเปนการรวบรวมสิ่งที่
คลายคลึงกันเขามารวมกันเปนรูปแบบเดียวกัน”  
   สวนสุวิทย มูลคํา (2547: 10) และสุวิทย คงภักดี (2553: 72) ไดใหความหมายของมโนมติ
ไวคลายคลึงกัน กลาวคือ มโนมติ เปนผลของประสบการณที่ทําใหเกิด กลุมของแนวคิดเกี่ยวกับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปนความคิดความเขาใจที่สรุปเกี่ยวกับการจัดกลุมสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือเร่ืองใดเรื่องหน่ึงที่
เกิดจากการสังเกต หรือการไดรับประสบการณเกี่ยวกับสิ่งน้ันหรือเร่ืองน้ัน แลวใชคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่มีลักษณะที่คลายกันจัดเขาเปนกลุมเดียวกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจสิ่งตางๆ ไดงาย
ขึ้น ดังนั้นมโนมติจะทําใหสามารถจําแนกสิ่งใหมๆ และเขาใจไดรวดเร็วตามประสบการณที่ไดสัมผัส
มา 
   สําหรับ ความเขาใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการนําความรูความจําไป
ดัดแปลงปรับปรุง เพ่ือใหสามารถจับใจความ หรือเปรียบเทียบ ยนยอเรื่องราว ความคิด ขอเท็จจริง
ตางๆ ซึ่งแสดงออกทางความสามารถในการแปลความ ตีความและขยายความ ของสิ่งเหลานั้นได 
(ชวาล แพรัตกุล. 2520: 12) สวนลอเรนและคณะ (Lorin W. Anderson and et al.2001:68-69) ได
เขียนไวในอนุกรมวิธานของบลูมฉบับปรับปรุง (Revision of Bloom’s Taxonomy) วา ความเขาใจ 
(Understand) เปนความสามารถระดับที่สูงกวาความจํา (Remember) ซึ่งบุคคลแตละคนสามารถ
สื่อสารออกมาไดหลายลักษณะประกอบดวย  การตีความ  ( Interpreting) การยกตัวอยาง 
(Exemplifying) การจัดหมวดหมู  (Classifying) การสรุปความ  (Summarizing) การอนุมาน 
(Inferring) การเปรียบเทียบ (Comparing) และการอธิบาย (Explaining) 
   ดังนั้น ความเขาใจเชิงมโนมติ (Conceptual Understanding) หมายถึง ความสามารถดาน
ความรูความคิด ในระดับของพฤติกรรมที่แสดงออกดวยการอธิบาย การแปลความ การตีความ การ
ขยายความ การเปรียบเทียบ ซึ่ง สสวท. (2546ข:150) ไดเพ่ิมเติมพฤติกรรมการแสดงความสัมพันธ 
การชี้แจง การจําแนก การจัดเขาหมวดหมู การยกตัวอยาง การใหเหตุผล การจับใจความ การเขียน
ภาพประกอบ การจัดเรียงลําดับ การอานกราฟ การเขียนแผนภูมิ หรือการวาดภาพประกอบตางๆ 
รวมอยูดวย 
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    6.1 มโนมติคลาดเคลือ่น (Misconception) 
   คําวา “Misconception” ซึ่งตรงกับคําศัพทภาษาไทยวา มโนมติคลาดเคลื่อน มีงานวิจัย
ทางการศึกษาไดใหความสําคัญมาก เน่ืองจาก การที่นักเรียนมีมโนมติคลาดเคลื่อนน้ัน หมายถึง 
นักเรียนมีแนวความคิดที่แตกตางไปจากแนวความคิดที่เปนที่ยอมรับทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน 
เนื่องมาจากนักเรียนแปลความหมายปรากฏการณทางธรรมชาติหรือขอสนเทศตามความเชื่อและ
กรอบความรูเดิมของตนซึ่งขัดแยงกับหลักการทางวิทยาศาสตร ซึ่งถาปลอยใหเกิดขึ้นกับนักเรียน
โดยไมไดรับการแกไข หรือปรับแนวความคิดใหม ก็จะสงผลเสียในอนาคตตอตัวนักเรียน โดยใน
งานวิจัยตางประเทศอาจใชคําที่ตางออกไป ขึ้นอยูกับบริบทของงาน เชน Preconceptions 
(Trowbridge; & McDermott.1980; Hynd; et.Al.1994)  misconception (Sadanand; & Kess. 
1990; Perez; & Carrascosa. 1990; Brown. 1992; Eryilmaz.  2002) alternative conceptions 
(Dykstra; et. Al. 1992; Hewson. 1992; Eckstein; & Shermesh.  1993; Weller. 1995; 
Windschitl; & Andre. 1998; Dekkers; & Thijs. 1998; Tao. 1999; Hewson; & Hewson. 2003) 
children’ science  (Gilbert; et. Al.  1982) Children scientific intuitions (Sutton.  1980) 
conceptual error (McDermott. 1984) common sense concepts (Halloun; & Hestenes.  
1985a,1985b) student’s everyday conception (Cobern.  1996) preinstructional knewledge 
(Champagne; et. Al. 1980) และ informal ideas (Windschitl; & Andre. 1998) เปนตน 

  สาเหตุของความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนนั้น นักการศึกษาและนักจิตวทิยาหลายทาน
ไดศึกษาและวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน ไวดังนี้ 
   ไพนและเวสต (Pines; & West.  1986) แบงความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนตาม
ลักษณะของสถานการณการเรียนรูที่แตกตางกันออกเปน 3 กลุม ไดแก 
  1)  ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนอันเกิดจากสถานการณที่ขัดแยงกัน แบงตาม
ขั้นตอนของการเกิดมโนมติได 3 ระยะ คือ 1) ระยะของการรับรู 2) ระยะของการไมสมดุล 3) ระยะ
ของการจัดระบบใหม 
   2)  ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากสถานการณที่สอดคลองกัน 
เชน การขยายคําไปสูความหมายใหม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความหมายของคํา ซึ่งมี
ผลใหเกิดความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลือ่นได  
  3)  ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากสถานการณที่ใหความรูโดยใช
ภาษาสัญลักษณ ทําใหนักเรียนไมสามารถนําความรูจากสัญลักษณมาสัมพันธกับความรูที่เกิดขึน้
จริงได 
   สมควร  ขนชัยภูมิ (2545: 9) ไดกลาวถงึสาเหตุของการเกิดความเขาใจมโนมติที่
คลาดเคลื่อนวาเกิดมาจากสาเหตุใหญ ๆ อยู 4 ประการ คือ 
  1)  เกิดจากตัวนักเรียนเองอันเนื่องมาจากการแปลความหมายหรือสรุปความไม
ถูกตอง  
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  2)  เกิดจากความเชื่ออยางฝงใจของตัวนกัเรียนเอง 
  3)  เกิดจากตําราสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เสนอไมถูกตองหรือไมชัดเจน  
  4)  เกิดจากบุคคลอื่น ๆ เชน ครูผูสอน นักวิทยาศาสตร นักปรัชญา นักการศึกษา 
ที่นําเสนอไมชัดเจนไมถูกตอง  
  สุวิมล เขีย้วแกว (2540: 55-56) ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหนักเรียนเกดิมโนมติที่
คลาดเคลื่อนไวดังตอไปน้ี 
  1)  มีความแตกตางระหวางสิ่งที่ครูสอนกับสิ่งที่นักเรียนเรียนรู เชน ความรูที่ครคูดิ
วานักเรียนมีอยูกอนเรียนแตกตางจากทีน่ักเรียนมีอยูจริง หรือกิจกรรมที่ครูตองการใหนักเรียนทํา
แตกตางกับทีน่ักเรียนลงมือปฏิบัติจริง เปนตน 
  2)  ตําราบางเลมเปนแหลงความรูที่สําคญัที่ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจมโนมติ
คลาดเคลื่อน 
  3)  ระดับพัฒนาการของนักเรียนไมสอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน 
  4)  ภาษาทางวิทยาศาสตรแตกตางกับภาษาที่ใชในชวีติประจําวัน 
  5)  ครูมีความเขาใจมโนมตคิลาดเคลื่อน ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจมโนมติ
คลาดเคลื่อนตามไปดวย 

  ในหลายทศวรรษที่ผานมา นักดาราศาสตร นักจิตวิทยาและวิทยาศาสตรศึกษาไดวิจัยเพ่ือ
นําไปสูขอความรูวานักเรียนเรียนรูดาราศาสตรอยางไร วิธีการศึกษาของนักการศึกษาทั้งหลายนั้น
ไดรับการพัฒนาขึ้น เพ่ือที่จะทําการตรวจสอบความเขาใจในมโนมติตาง ๆ ตามธรรมชาติของ
นักเรียน ซึ่งผลการศึกษาทําใหทราบวา วิชาดาราศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีความยุงยาก เน่ืองจาก
เน้ือหามีลักษณะเปนนามธรรม จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาพบวา ความเขาใจมโนมติที่
คลาดเคลื่อนที่มักจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตรพ้ืนฐาน เรื่องระบบโลก ดวงอาทิตย และดวง
จันทร แยกตามมโนมติตางๆ ไดดังนี้ 
  1) มาตราสวนระบบโลก ดวงอาทิตย และดวงจันทร มโนมติที่คลาดเคลื่อนที่มักจะ
เกิดขึ้น ไดแก นักเรียนมักจะประมาณขนาดเสนผานศูนยกลางของโลกมากกวาความเปนจริง และ
นักเรียนจํานวนมากเขาใจวาโลกมีขนาดใกลเคียงกับดวงจันทร นอกจากนี้นักเรียนมีความเขาใจวา
โลก ดวงจันทร และดวงอาทิตยอยูใกลกันมากกวาความเปนจริง (Zeilik; et al.  1998; Sadler.  
1992; Fanetti.  2001; Trumper.  2001; Khongpugdee, S.; et al.  2009: 124-126;สุวิทย. 2553) 
  2) การเกิดกลางวันกลางคืน มโนมติที่คลาดเคลื่อนที่มักจะเกิดขึ้น ไดแก โลกไมได
หมุนรอบตัวเอง การเกิดกลางวันกลางคืนเปนผลมาจากดวงอาทิตยโคจรรอบโลกวันละ 1 รอบ ดวง
จันทร โคจรรอบโลกวันละ 1 รอบ โลกโคจรรอบดวงอาทิตยวันละ 1 รอบ และนักเรียนสับสนระหวาง
คําวาโคจร (Revolve) กับหมุนรอบตัวเอง (Rotate) (Lightman; & Sadler.  1993; Zeilik; et al.  
1998; Trumper.  2001; Trumper.  2006; Dove, J.  2002; Khongpugdee, S.; et al.  2009: 124-
126; สุวิทย .2553) 
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  3) ฤดูกาล มโนมติที่คลาดเคลื่อนที่มักจะเกิดขึ้น ไดแก การเกิดฤดูกาลมีสาเหตุมา
จากระยะหางจากโลกถึงดวงอาทิตย ฤดูรอนดวงอาทิตยอยูใกลโลกมากที่สุดและฤดูหนาวดวง
อาทิตยอยูไกลโลกมากที่สุด ตําแหนงขึ้นสูงสุดของดวงอาทิตยไมแตกตางกันในแตละวัน ดวงอาทิตย
ขึ้นและตกที่ตําแหนงเดิมทุกวัน ซีกโลกเหนือกับซีกโลกใตมีฤดูกาลที่เหมือนกัน(Lightman; & 
Sadler.  1993; Zeilik; et al.  1998; Trumper.  2001; Trumper.  2006; Khongpugdee, S.; et al.  
2009: 124-126; สุวิทย. 2553) 
  4) ขางขึ้นขางแรม มโนมติที่คลาดเคลื่อนที่มักจะเกิดขึ้น ไดแก เมฆปกคลุมบางสวน
ของ ดวงจันทร เงาของดาวเคราะหบังดวงจันทรบางสวนไว เงาของดวงอาทิตยบังดวงจันทร
บางสวนไว ทําใหเราเห็นสวางเพียงบางสวน การเกิดขางขึ้นขางแรมมีสาเหตุมาจากเงาของโลกบัง
ดวงจันทร นักเรียนสับสนระหวางการเกิดขางขึ้นขางแรมกับอุปราคา (Schoon. 1992; Lightman; & 
Sadler. 1993; Trumper. 2006; Taylor. 1996) ดวงจันทรไมไดหมุนรอบแกนตัวเอง (Zeilik; et al.  
1998; Trumper.  2001; Trumper. 2006; Khongpugdee, S.; et al. 2009: 124-126; สุวิทย .2553) 
  5)  ดานหนาของดวงจันทร มโนมติที่คลาดเคลื่อนที่มักจะเกิดขึ้น ไดแก ดวงจันทร
ไมไดหันดานเดิมเขาหาโลกตลอดเวลา ดวงจันทรไมไดหมุนรอบตัวเอง และในคืนเดียวกันคนบน
โลกเห็นดวงจันทรไมเหมือนกัน (Trumper. 2001; Trumper.  2006; Taylor; et al.  2003; Feral 
Organ-Bekiroglu.  2007; Khongpugdee, S.; et al.  2009: 124-126;สุวิทย .2553) 
  6)  จันทรุปราคาและสุริยุปราคา มโนมติที่คลาดเคลื่อนที่มักจะเกิดขึน้ ไดแก 
สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดขึ้นไดทุกเดือน ทุกคนบนโลกสามารถเห็นสุริยุปราคาไดพรอมกัน 
(Lightman; & Sadler.  1993; Zeilik; et al.  1998; Trumper.  2001; Khongpugdee, S.; et al.  
2009: 124-126; สุวิทย .2553) 
   จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยในสวนนี้สรุปไดวา นักเรียนมีความเขาใจมโนมติที่
คลาดเคลื่อนเก่ียวกับปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐานทุกมโนมติ คือ การเกิดกลางวันกลางคืน 
การเกิดฤดูกาล การเกิดขางขึ้นขางแรม และการเกิดอุปราคา ซึ่งอาจเปนผลมาจากความเขาใจมโน
มติที่มีอยูเดิม (Preconception) ของนักเรียน ไมสอดคลองกับขอความรูหรือแนวคิดที่เปนที่ยอมรับ
กันทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน รวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะตาง ๆ ของวิชาดาราศาสตร ซึ่งความ
เขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเหลานี้สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคนทุกระดับ โดยมีปจจัยตาง ๆ เชน  
ตัวนักเรียน ตําราเรียน และผูสอน เปนตน เปนองคประกอบที่สงผลตอการเกิดความเขาในมโนมติที่
คลาดเคลื่อน และความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเหลานี้ยังเปนสิ่งที่ฝงแนนในตัวบุคคลและยากตอ
การแกไขปรับปรุงหากไมมีกลยุทธหรือวิธีการที่เหมาะสมตอการปรับเปลี่ยนความเขาใจมโนมติที่
คลาดเคลื่อนเหลานี้ 
   ในงานวิจัยที่ทําการศึกษาความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนน้ัน ไดมีการจัดระดับความ
เขาใจมโนมติ ไวหลายลักษณะ เชน เวสตบรูคและมาเรค (Westbrook; & Marek. 1992: 54  
อางอิงจาก สุวิทย. 2553: 74) ไดแบงระดับความเขาใจมโนมติของนักเรียนออกเปน 5 ระดับ ดังนี้  
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  1)  ความเขาใจที่สมบูรณ (Complete understanding: CU) หมายถึง คําตอบของนักเรียน
ถูกตองใกลเคียงกับคําอธิบายทางทฤษฎีที่มีอยูในหนังสือเรียน  
  2)  ความเขาใจที่ถูกตองแตไมสมบูรณ (Partial understanding: PU) หมายถึง คําตอบ
ของนักเรียนถูกตอง แตขาดขอมูลที่จําเปนบางสวนที่จะทําใหเขาใจอยางสมบูรณ อยางไรก็ตาม
จะตองไมมีขอมูลที่ไมถูกตองปรากฏอยูในคําตอบของนักเรียน  
  3) ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนบางสวน (Partial understanding with specific 
misconception: PS) หมายถึง คําตอบของนักเรียนประกอบดวยขอมูลที่ถูกตอง แตก็มีขอมูล
บางสวนที่แสดงใหเห็นถึงมโนมติที่คลาดเคลื่อนในบางประเด็น 
  4) ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนอยางชัดเจน (Specific misconception: SM) หมายถึง 
คําตอบของนักเรียนแสดงใหเห็นถึงความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในมโนมตินั้นอยางสมบูรณ 
  5) ความไมเขาใจ (No understanding: N) หมายถึง นักเรียนตอบวาไมรู ตอบทวนคําถาม 
เวนวางไวไมตอบคําถาม หรือตอบไมตรงคําถาม 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (ธวัธชัย คงนุม. 2550: 48;  
อางอิงจาก สสวท. 2532) ไดสรางแบบทดสอบเพื่อสํารวจและวิเคราะหความเขาใจมโนมติของ
นักเรียน เปนแบบทดสอบเลือกตอบและแสดงเหตุผลจากสถานการณที่กําหนดให แลวนําคําตอบ
และเหตุผลนั้นมาจัดแบงความเขาใจมโนมติของนักเรียนออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
  1) แนวความคิดที่สมบูรณ หมายถึง คําตอบของนักเรียนถูกและให เหตุผลครบ
องคประกอบที่สําคัญของแตละแนวความคิด 
  2) แนวความคิดไมสมบูรณ หมายถึง คําตอบของนักเรียนถูกและใหเหตุผลถูกตองแตขาด
องคประกอบบางสวนที่สําคัญของแตละแนวความคิด 
  3) แนวความคิดที่คลาดเคลื่อน หมายถึง คําตอบของนักเรียนถูก แตการใหเหตุผลมี
บางสวนถูกตองและบางสวนไมถูกตอง 
  4) ความเขาใจผิด หมายถึง คําตอบของนักเรียนถูกหรือผิด แตการใหเหตุผลไมถูกตอง 
  สําหรับการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดศึกษาความเขาใจมโนมติของนักเรียนโดยใชแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ เพ่ือประเมินคะแนนรวมของความเขาใจในมโนมติเร่ืองปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน
และจัดกลุมลักษณะของแนวความคิดเปน 4 กลุม คือแนวความคิดที่สมบูรณ แนวความคิดไม
สมบูรณ แนวความคิดที่คลาดเคลื่อนและความเขาใจผิด 
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7. เจตคตติอวิชาดาราศาสตร 
  7.1 ความหมายของเจตคต ิ
  Attitude ตรงกับศัพทบัญญัติในภาษาไทยวา เจตคติ มาจากคําในภาษาลาตินวา “Aptus” 

ซึ่งหมายถึง ความเหมาะเจาะ ความเหมาะสม หรือการปรุงแตง (ศักดิ์ สุนทรเสณี 2531: 1) และใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 321) คําวา “เจตคติ” หมายถึงทาทีหรือความรูสึกของ
บุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีผูใหความหมายของเจตคติไวอีกมากมาย ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 ออลพอรท (Allport. 1935: 810 อางอิงจาก อลิสา.2551; 61) ใหความหมายของเจตคติวา 
หมายถึง สภาวะความพรอมของจิตใจและประสาทที่เกิดจากประสบการณ ซึ่งจะเปนสิ่งกําหนด
ทิศทางหรือมีอิทธิพลในการสนองตอบของบุคคลตอสถานการณหรือสิ่งเราที่มาที่มาเกี่ยวของดวย 
บุคคลจะสรางหรือเกิดเจตคติไดจากการพูดจากับครอบครัว เพ่ือนฝูงและเรียนรูจากประสบการณ
โดยตรง 
  กิลฟอรด (Guilford. 1975: 456-457) กลาววา เจตคติคือ การที่บุคคลมีความโนมเอียงใน
ลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย สนับสนุนหรือไมสนับสนุนตอสิ่งที่มีอยูในสังคม
อยางใดอยางหนึ่ง 
  แคพแลน (Kaplan. 1965: 154) กลาววา เจตคติเปนความโนมเอียงหรือความรูสึกที่มีตอสิ่ง
ตางๆ ในลักษณะที่แนนอน ซึ่งเกิดจากการเรียนรู การวิเคราะหความจริงและการตัดสินใจอยาง
รอบคอบ แตแทจริงแลวเจตคติสวนใหญจะเกิดจากอารมณที่มีตอบุคคล ความคิดและสิ่งตางๆ 
ทันทวงที โดยไมคํานึงถึงความเปนจริงของสถานการณเหลานั้นมากนัก 
  กูด (Good. 1973: 59) กลาววา เจตคตคิือ ความรูสึกของคนเราที่มีความคิดเห็นตอสิ่ง
ตางๆ รอบๆ ตัว ในดานความรูสึกชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอสิ่งน้ันๆ  
  เทอรสโตน (Thurstone. 1964: 49) กลาววา เจตคติเปนตัวแปรจิตวิทยาชนิดหนึ่งที่ไม
สามารถสงัเกตไดงาย แตเปนความโนมเอียงภายในแสดงออกใหเห็นไดโดยพฤติกรรมอยางใดอยาง
หน่ึง และเจตคติเปนเร่ืองของความชอบ ไมชอบ ความลําเอียง ความคิดเห็น ความรูสึกและความ
เชื่อม่ันในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  นิวแมน และนิวแมน (Newman;  &  Newman. 1983: 54) กลาววา เจตคติเปนการ
เปลี่ยนแปลงความรูสึกตอเปาหมายที่กําหนด ทั้งในทางบวกหรือทางลบ 

 พวงรัตน ทวีรัตน (2543: 106) กลาววา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลตางๆ อัน
เปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู ประสบการณ เปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตอสิ่งตาง ๆ ไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจเปนไปในทางสนับสนุนหรือทางตอตานก็ได 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลติวัสดุอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร
(ทบวงมหาวทิยาลัย. 2525: 55) ไดแบงเจตคติออกเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ 

1. เจตคติเชิงบวก เปนความพรอมที่จะตอบสนองในลกัษณะของความพึงพอใจและ
เห็นดวย อาจทําใหบุคคลอยากกระทํา อยากไดหรืออยากใกลสิ่งนัน้ 
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2. เจตคติเชิงลบ เปนความพรอมที่จะตอบสนองในลักษณะของความไมพึงพอใจ ไม
เห็นดวย อาจทําใหบุคคลไมอยากกระทํา ไมอยากไดหรือไมอยากเขาใกลสิ่งนั้น 

  จากความหมายของเจตคติขางตน สรุปไดวา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกภายในจิตใจ 
ความคิดเห็นสวนบุคคล คานิยม ความเชื่อ ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งทางบวก ทางลบ สามารถสราง
และเปลี่ยนแปลงได อันเน่ืองมาจากการเรียนรูและประสบการณเปนตัวกระตุนใหบุคคลมีแนวโนมที่
จะแสดงพฤติกรรมตอสิ่งตางๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจเปนไปในทางสนับสนุนหรือทาง
ตอตานก็ได 

 
   7.2 องคประกอบของเจตคต ิ
  เจตคติ ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ (Freeman. 1970: 248) กลาวคอื 

1. องคประกอบดานความรู (Cognitive component) เปนเรื่องของการรูของบุคคล
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง อาจเปนการรับรูเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณตางๆ วารูไดอยางไร 
รูในทางดีหรือไม ทางบวกหรือทางลบ อันจะกอใหเกิดเจตคติขึ้น หากรูสิ่งหน่ึงในทางดีก็จะมีผลให
เกิดเจตคติตอสิ่งน้ันในทางดี แตถารูสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางไมดีก็จะทําใหมีเจตคติที่ไมดีตอสิ่งนั้นดวย 
ถาไมเคยรูจักสิ่งใดเลยก็จะไมเกิดเจตคติขึ้นและหากไมมีสิ่งใดในโลกก็จะไมเกิดเจตคติตอสิ่งใดเลย 

2. องคประกอบดานความรูสึก (Feeling component) เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับ
ดานอารมณ เปนความรูสึกที่ถูกเราจากการรูนั้นโดยเม่ือรูสิ่งใดจะทําใหเกิดความรูสึกในทางดีหรือไม
ดี หากรูสึกไมดีตอสิ่งน้ัน ก็จะมีผลใหไมชอบและเกิดความไมพอใจในสิ่งน้ัน ดังน้ันความรูสึกนี้จะทํา
ใหเกิดเจตคติในทางใดทางหนึ่ง 

3. องคประกอบทางดานแนวโนมในเชิงพฤติกรรมหรือการกระทํา (Action 
tendency component or behavioral component) เปนความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งนั้นๆในทาง
ใดทางหนึ่ง เชนสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ หรือ ขัดขวางตอสูและทําลาย เปนตน  

   ในการวัดเจตคตขิองบุคคลที่มีตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง สามารถเลือกวดัองคประกอบทางดาน
ใดดานหนึ่งหรือทั้งสามดานพรอมกันไดก็ได 

 
    7.3 แนวทางการพัฒนาเจตคต ิ
   ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาตางๆ นั้น นอกจากจะมีความจุดมุงหมายใหผูเรียนมี

ความรู ความสามารถในวิชาที่เรียนแลวก็ยังตองปลูกฝงใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชา
เหลานั้นดวย โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร  
(2525: 57-58) ไดกลาวถึงการสรางเจตคติที่ดีแกผูเรียนไว ดังนี้ 

1. ใหผูเรียนทราบจุดมุงหมายในเรื่องที่เรยีน 
2. ใหผูเรียนเห็นประโยชนของวิชานั้น ๆ อยางแทจริง 
3. ใหผูเรียนไดมีโอกาสหรือมีสวนรวมในการเรียนการสอน 
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4. ใหผูเรียนไดเรียนสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดเพื่อใหเกิดผลสําเร็จใน
การเรียนอันเปนผลใหมีเจตคตทิี่ดีตอไป 

5. การสอนของผูสอนจะตองมีการเตรียมตัวอยางดี ใชวิธสีอนที่ดี ผูเรียนเขาใจได
งาย 

6. ผูสอนตองสรางความอบอุนใจและความเปนกันเองใหเกิดขึ้นกับผูเรียน 
7. ผูสอนตองสรางบุคลิกภาพใหเปนที่เลือ่มใสแกผูเรียน 
8. จัดสภาพแวดลอมตางๆ ของโรงเรียน หองเรียนใหมีบรรยากาศทีน่าอยูและ

นาสนใจ 
สําหรับวิชาที่เปนวิทยาศาสตรนั้น การพัฒนาเจตคติเปนเปาหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่ง

ที่ผูสอนตองทํา โดยทบวงมหาวิทยาลัย (คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและผลิตอุปกรณการสอน
วิทยาศาสตร 2525: 57-58) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาเจตคติตอวิทยาศาสตรไว ดังนี้ 

1. เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกประสบการณเพ่ือการเรียนรูอยางเต็มที่โดยเนนวิธี
เรียนรูจากการทดลองใหผูเรียนมีโอกาสใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

2. มอบหมายใหทํากิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตรฝกการทํางานเปนกลุมเพ่ือ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน ฝกความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและขณะที่ผูเรียนทําการทดลอง
ผูสอนตองใหความชวยเหลือและสังเกตพฤติกรรมผูเรียน 

3. การใชคําถามหรือการสรางสถานการณมาเปนการชวยกระตุนใหผูเรียนสามารถ
สรางเจตคติไดดี 

4. ในขณะที่ทําการทดลองควรนําเอาหลักจิตวิทยามาใชในรูปตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียน
ไดฝกประสบการณหลายๆ ทางไดแก กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว สถานการณที่แปลกใหม ผูสอน
ควรใหความเอาใจใส เปนตน ซึ่งในการสอนแตละครั้ง ควรมีการสอดแทรกเจตคติตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาบทเรียนและวัยของผูเรียน  

 
  7.4 การวัดเจตคต ิ
  เจตคติ มีลักษณะที่มีความเปนนามธรรมมากกวารูปธรรม คือเปนความรูสึกหรือความเชื่อ

ของบุคคลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได จึงไมสามารถวัดเจตคติไดโดยตรง แตวัดไดจากแนวโนมของ
บุคคลที่แสดงออกทางภาษาและวัดในรูปของการแสดงความคิดเห็น หรืออาจสังเกตจากการกระทํา 
คําพูด การแสดงสีหนา ทาทาง การสัมภาษณความรูสึกนึกคิด แตแบบวัดหรือเครื่องมือที่
นักจิตวิทยานิยมใชกันมากจะอยูในรูปแบบสอบถามหรือแบบสํารวจที่เรียกวา แบบวัดเจตคติ  

  ในการสรางเครื่องมือวัดเจตคตินั้นจะตองมีความชัดเจนหรือระบุวาเปนเจตคติตออะไร 
ดังนั้นในการสรางเครื่องมือวัดผลดานเจตคติ จะตองกําหนดขอบเขตของสวนที่เปนเปาหมาย วาเปน
เจตคติตอสิ่งใดใหชัดเจนแนนอนกอน แลวจึงตองกําหนดโครงสรางของพฤติกรรมดานเจตคติอีก
ดวย  
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  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2538: 29-30) ไดกลาวถึงการวัด
พฤติกรรมดานเจตคติตอวิทยาศาสตรไว 2 ลักษณะ ดังนี้ 

      1. พฤติกรรมในระดับความรูสึกนึกคิด ประกอบดวยพฤติกรรมตางๆ ดังนี้ 
1.1 พอใจในประสบการณการเรียนรูที่เกีย่วกับวิทยาศาสตร 
1.2 ศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร 
1.3 เห็นคุณคาและประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.4 ตระหนักในคุณและโทษของการใชเทคโนโลยี 

      2. พฤติกรรมในระดับการแสดงออก ประกอบดวยพฤติกรรมยอย 2 สวนคือ 
2.1 การแสดงออกในระดับการศึกษาเลาเรียน ประกอบดวยพฤติกรรมตางๆดังนี้ 

                         2.1.1 ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
                         2.1.2 เรียนหรือเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตรอยางสนุกสนาน 
                         2.1.3 เลือกใชวธิีการทางวิทยาศาสตรในการคิดและปฏบิัต ิ
                   2.2 การแสดงออกในระดับการนําไปใช 
                        2.2.1 ใชความรูทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยอียางมีคุณธรรม 
                        2.2.2 ใชความรูทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยโีดยใครครวญไตรตรองถึง 
ผลดีและผลเสยี 
 

  7.5 การสรางแบบวัดเจตคติทางดาราศาสตร 
  การสรางเครื่องมือเพ่ือวัดเจตคติที่นิยมมี 3 วิธี (ลวน-อังคณา สายยศ. 2536: 152-162;  

พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 107; ณัฏฐพงษ เจริญพิทย. 2542: 154-163.) ประกอบดวย 
1. วิธีของเทอรสโตน (Thurstone’s method) บางทีเรียกวา Priori approach หรือ 

Method of equal - appearing intervals วิธีนี้จะหาคาของแตละมาตรา (scale) ของขอความทาง
เจตคติกอนที่จะนําไปรวบรวมขอมูลที่จะวิจัยจึงเรียกวิธีการนี้วา Priori approach และกําหนด
คุณลักษณะคนมีมากที่สุดถึงนอยที่สุดใหระยะหางเทาๆกัน จึงเรียกวิธีนี้อีกชื่อหนึ่งวา Method of 
equal - appearing intervals หรือมาตรอันตรภาคปรากฏที่เทากัน   

2. วิธีของออสกูด (Osgood) เปนวิธีที่มีลักษณะที่ใชคําคุณศัพทในการบรรยาย โดย
มีความเชื่อพ้ืนฐานวาคําคุณศัพท จะสื่อความหมายทางภาษาไดตรงกับเจตคติหรือความรูสึกนึกคิด
ของบุคคลไดดีกวา จึงเรียกวิธีนี้วา มาตรจัดชวงตางจากนัยทางภาษา (Semantic differential scale)  

3. วิธีของลิเกิรต (Likert) เปนวิธีที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคาเชิงประมวล 
(Summated rating scale) วิธีนี้กําหนดมาตราเปน 5 ขั้น แตละขั้นกําหนดคาไวหลังจากรวบรวม
ขอมูลในการวิจัยมาแลว จึงเรียกวา Posteriori approach วิธีการสรางมาตราวัดเจตคติมีขั้นตอน 
ดังนี้ 



52 
 

1. รวบรวมขอความใหมีปริมาณมากพอและครบถวนครอบคลุม แตละ
ขอความอาจเขียนขึ้นเองหรือนํามาจากผูอ่ืน และควรเปนขอความที่คนมีเจตคติตางกันจะตอบ
แตกตางกันทันทีลักษณะขอความจะเปนทางบวกหรือทางลบไมควรเปนขอความกลาง  

2. ตรวจสอบขอความ ใหความหมายของเจตคติตอสิ่งที่จะศึกษานั้นใหชัดเจน 
ขอความควรครอบคลุมลักษณะที่สําคัญของสิ่งที่จะศึกษาใหครบถวนทุกแงมุม พิจารณาดูวา
ขอความที่นํามาใชนั้นสอดคลองกับการตอบเพียงใดโดยผูสรางขอความเองและนําไปใหผูมีความรูใน
เร่ืองนั้นๆตรวจสอบ ดังน้ันจะตองมีขอความที่เปนไปในทางบวกและลบมากพอที่เม่ือนําไปวิเคราะห
แลวเหลือจํานวนขอความที่ตองการ 

3. กําหนดการใหคะแนนคําตอบของแตละตัวเลือก วิธีการสรางมาตราวัด
แบบลิเกิรต นิยมใชวิธีกําหนดคาตัวเลขกับความรูสึกแตละระดับ โดยทั่วไปนิยมกําหนดคะแนนเปน 
5 4 3 2 และ1 สําหรับขอความทางบวก ซึ่งความรูสึกดานดีมักมีคาสูงกวาดานไมดี ดังน้ันถา
ความรูสึกเห็นดวยอยางยิ่ง ใหน้ําหนัก 5 ความรูสึกเห็นดวยใหน้ําหนัก 4 ความรูสึกไมแนใจให
น้ําหนัก 3 ความรูสึกไมเห็นดวยใหน้ําหนัก 2 และความรูสึกไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหน้ําหนัก 1 หรือจะ
ใหเปน 4 3 2 1 0 ก็ได ซึ่งการแปลผลมีคาเทากัน ในทางตรงขามถาใหแสดงความรูสึกในทางลบ
ควรเรียงตัวเลขกลับกันคือ 1 2 3 4 5 เพ่ือไมใหเกิดปญหา ขอความแตละขอเปนการใหผูตอบแสดง
ความรูสึก ซึ่งเปนความรูสึกตอเน่ืองที่กําหนดใหแตละชวงเทาๆ กันถือเปนคะแนนอันตรภาค ดังน้ัน
ตองคํานึงถึงการกําหนดชวงและกําหนดระยะตัวเลขไมใหผิดจากขอตกลงเบื้องตน การกําหนด
ตัวเลขแบบนี้เรียกวิธี Arbitrary weighting method 

4. ทําการทดลองขั้นตนกอนนําไปใชจริง โดยนําไปใชกับกลุมตัวอยางหรือ
แหลงขอมูลที่ใชจริงจํานวนหนึ่งเพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของภาษา และตรวจสอบคุณภาพดาน
อ่ืนๆไดแก คาอํานาจจําแนก 

5. เลือกขอความที่มีอํานาจจําแนกมาใชเปนขอความวัดเจตคติ โดยมีจํานวน
ขอความทางบวกหรือเชิงนิมานและทางลบหรือเชิงนิเสธพอๆกันมาเปนขอความวัดเจตคติ อาจ
เรียกวา แบบทดสอบฉบับราง 

6. นําแบบทดสอบฉบับรางไปหาคาความเชื่อม่ันทั้งชุด ในปจจุบันเครื่องมือ
วัดเจตคติตามวิธีของลิเกิรตเปนที่นิยมมาก เพราะสรางงาย ใชสะดวก ผูตอบสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดทั้งทางบวกและลบ ในลักษณะที่เทียบเปนมาตราสวนประมาณคาได ยิ่งกวานั้นเครื่องมือ
ตามแนวของลิเกิรต ยังสามารถดัดแปลงเพื่อใชวัดลักษณะทางจิตพิสัยอ่ืนๆได 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยตองการวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาดาราศาสตร ดวยแบบวัด
เจตคติที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยวิธีของลิเกิรต (Likert) ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงคไว เพ่ือตรวจสอบเจต
คติของนักเรียน ในประเด็นดังนี้ 
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1.  การเรียนรูดาราศาสตรในและนอกโรงเรียน  
2. แนวความคิดทางวิทยาศาสตรของนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทาง 

ดานดาราศาสตร  
3.  การมีสวนเกี่ยวของในอนาคตของวิชาดาราศาสตรกับตัวนักเรียนและ 
4.  ความสําคัญของวิชาดาราศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคนควาและสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน 
   สวนที่ 1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกบัหลักสตูรแกนกลาง รายวชิาวิทยาศาสตร  
       ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สาระการเรียนรูที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 
   สวนที่ 2 กําหนดกลุมประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
   สวนที่ 3 ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเองและ 
      เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู 
   สวนที่ 4 ศึกษาการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร 
   สวนที่ 5 ศึกษาแนวคิด มโนมติเกี่ยวกบัปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
   สวนที ่6 ศึกษาการออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ขั้นตอนที่ 2 การสราง ตรวจสอบและปรบัปรุงเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย 
   สวนที่ 1 การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะ 
      การใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
   สวนที่ 2 การสรางแบบศึกษาตวัแทนความคิดของนักเรียน  
      เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
   สวนที่ 3 การสรางแบบทดสอบวัดความเขาใจ  
      เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
   สวนที่ 4 การสรางแบบทดสอบวัดทักษะการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 
   สวนที่ 5 การสรางแบบวัดเจตคตติอรายวิชาดาราศาสตร 
  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชกจิกรรมการเรียนรู 
   สวนที่ 1 ทําการศึกษานํารอง  
   สวนที่ 2 ทําการทดลอง 
  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใชกิจกรรม 
   สวนที่ 1 จัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  
 การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินงานตามขั้นตอนขางตน สามารถเขียนแผนผังแสดงการ
ดําเนินงานวิจัยไดดังภาพประกอบ  
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ภาพประกอบ 3 แผนการดําเนินการวิจัย 

 

ข้ันตอนที่ 1 
การศึกษาคนควาและสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

การศึกษานํารอง  

• แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 

• แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางและแบบศึกษาตัวแทนความคิด
ของนักเรียน เร่ือง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน  

• แบบทดสอบวัดความเขาใจ เร่ือง ปรากฏการณทางดารา
ศาสตรพ้ืนฐาน  

• แบบทดสอบวัดการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร  

• แบบวัดเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร 

• ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร (สาระที่ 7) 

• กําหนดกลุมประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

• ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวย
ตนเอง วงจรการเรียนรูและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

• ศึกษาการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 

• ศึกษาแนวคิด มโนมติเกี่ยวกับปรากฏการณทางดาราศาสตร
พ้ืนฐาน 

ึ

ข้ันตอนที่ 4 
การประเมินผลการใชกิจกรรม 

ข้ันตอนที่ 3 
การทดลองใชกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันตอนที่ 2 
การสราง ตรวจสอบและปรับปรุง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ปรับปรุงเครื่องมือวิจัย 

ปรับปรุงแผนการดําเนินการและแกไขขอผิดพลาดที่เกิดระหวางการนํารอง 

การทดลอง 

เก็บรวมรวมและวิเคราะหผลการจัดกิจกรรม 

รายงานผลการจัดกิจกรรม 

ความสอดคลอง โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

ความยากงาย และอํานาจจําแนก  

ความเชื่อมั่น 

ความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสราง  
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การกําหนดประชากร การเลือกกลุมตัวอยางและแบบแผนการวิจัย   

 ประชากร   
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ  
 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย    
 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ จํานวน 28 คน โดยเปนนักเรียนที่สมัคร
เขารวมกิจกรรมนอกเวลาเรียนปกต ิ
 
 แบบแผนการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัยของงานวจัิยชิ้นนี้ ใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – 
Posttest Design (Campbell; & Stanley. 1963: 13-14) ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดังนี้ 
 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
O1 X O2 

  สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
   O1     แทน   การทดสอบกอนเรียนของกลุมตัวอยาง 
   O2     แทน   การทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง 
   X       แทน   การเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร เรื่องปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เรื่อง  

ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู รวมเวลาทั้งหมด 18 คาบ 
2. แบบศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียน เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน  

โดยมีลักษณะเปน คําถามปลายเปด  
3. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกบัตวัแทนความคิดตอปรากฏการณ 

ดาราศาสตรพ้ืนฐาน  
4. แบบทดสอบวดัความเขาใจ เร่ือง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน โดยเปน 

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
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5. แบบทดสอบวดัการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร โดยเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
พรอมใหนักเรียนเขียนอธบิายคําตอบ 

6. แบบวัดเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร โดยเปนแบบวดัประมาณคา 5 ระดับ  
 
  ข้ันตอนในการสรางและการหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร เร่ือง 
ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู รวมเวลาทั้งหมด 18 คาบ  
  ผูวิ จัยจัดทํารางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการใหเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน โดยศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรแกนกลางใน
สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ ในสวนของเนื้อหาเกี่ยวกับปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
ศึกษาการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ศึกษาแนวคิดและมโนมติของนักเรียน
เกี่ยวกับปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐานของนักเรียนในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษา แลวเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร เร่ือง 
ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน ขึ้น 
   ในแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณดารา
ศาสตรพ้ืนฐาน มีรายละเอียดการจัดประสบการณการเรียนรูเปน 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ขั้นการเรา (Instigation) 
       ขั้นนี้เปนขั้นที่จะกระตุนใหนักเรียนเกิดภาวะอสมดุล โดยนักเรียนจะถูกกระตุนโดยใช

คําถามเพื่อใหนักเรียนไดประเมินความรูเดิมของตน วามีความรูเ ร่ืองน้ันเปนอยางไร และมี
ความสัมพันธกับคําถามหรือปญหาที่กําลังศึกษาอยางไร แลวเริ่มจัดระบบโครงสรางทางความคิด
ของตนเองใหม โดยในขั้นกระตุนนี้ นักเรียนจะไดแสดงความคิดเห็น ประสบการณเดิมของตนเอง
ออกมา 

2. ขั้นการศึกษาสํารวจ (Exploration) 
       เม่ือผานขั้นที่ 1 นักเรียนจะพบความขัดแยงทางความคิดของตนเองและเพื่อน จากนั้น

จะเปดโอกาสใหนักเรียนจับกลุมอภิปรายเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เหมือนและตางกันวาแตละความ
คิดเห็นมีเหตุผล หรือประจักษพยานใดมาสนับสนุนความคิดเห็นน้ัน  

       จากนั้นจัดใหนักเรียนไดรับประสบการณจากสิ่งตางๆ ที่เปนรูปธรรม ไดเรียนรูจากการ
ลงมือปฏิบัติ และเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติในสถานการณ ในการศึกษาสํารวจ ผูสอนจะ
สรางคําถามเพื่อทําใหนักเรียนเกิดความสงสัยตอ และพยายามหาเหตุผลมาตอบคําถามนั้น  

       การอภิปรายในกลุมขนาดเล็กเปนสิ่งสําคัญสําหรับการทํากิจกรรมในขั้นนี้ เพราะ
นักเรียนแตละคนจะถูกกระตุนใหตระหนักถึงความสําคัญของความคิดเห็นของตนเองและของผูอ่ืน 
ครูทําหนาที่เปนเพียงผูสังเกต ผูซักถาม และผูชวยของนักเรียนเทานั้น ซึ่งครูอาจแนะนําเพียง
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เล็กนอยหรือใชคําถามเพื่อชวยแนะแนวทางในการคิดของนักเรียนไดบางขั้นการศึกษาสํารวจจึงเปน
ขั้นการเรียนรูโดยการคนพบ และเปนขั้นที่นักเรียนพรอมที่จะดําเนินการควบคุมการเรียนรูของ
ตนเอง 

3. ขั้นการสรางมโนมติเริ่มแรก (Pre-concept) 
       ขั้นน้ีเปนขั้นที่ตอจากขั้นการศึกษาสํารวจ มีความสัมพันธกับผลที่ไดจากการศึกษา

สํารวจ ในขั้นน้ีเนนการถายทอดความรูทางสังคมที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดจากการอธิบายและ
ไดรับความรูเพ่ิมเติม โดยครูมีบทบาทในการชวยแนะนําศัพทหรือหลักการทางวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของ ซึ่งครูอธิบายดวยตนเองหรือใชตําราและสื่อตางๆ ก็ไดนักเรียนดําเนินการปรับและจัด
โครงสรางทางความคิดของตน โดยเชื่อมโยงความรูหรือแบบแผนการใหเหตุผลใหมที่กําลังเรียนรูให
เขากับประสบการณเดิมที่มีอยู นักเรียนจะถูกกระตุนใหพัฒนาแบบแผนการใหเหตุผลใหม ๆ ใหมาก
เทาที่จะเปนไปได ขั้นการสรางมโนมติจึงเปนขั้นที่ชวยใหนักเรียนดําเนินการควบคุมการเรียนรูของ
ตนเอง 

4.  ขั้นการพยากรณ หรือการทํานาย (Predict) 
       ขั้นนี้เปนขั้นตอจากขัน้การสรางมโนมติเริ่มแรก นักเรียนจะถูกถามถึงสถานการณที่

นอกเหนือออกไป เพ่ือใหนักเรียนจะตองทํานายผล  
       การถูกถามถึงสถานการณที่นอกเหนือออกไป เปนการรบกวนสมดุลของนักเรียนอีก

ครั้ง เพ่ือใหนักเรียนไดประมวลความคิด ประสบการณเดิมและตลอดถึงความเขาใจที่ผานมา ในการ
พยายามหาเหตุผลมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้น  

5. ขั้นอธิบายเหตุในการพยากรณ (Explain the predict)  
       ขั้นนี้เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะไดอธิบายสิ่งที่ทํานาย ขั้นนี้นักเรียนจะพบความขัดแยง

ทางความคิดของตนเองและเพื่อน จากนั้นจะเปดโอกาสใหนักเรียนจับกลุมอภิปรายเกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่เหมือนและตางกันวาแตละความคิดเห็นมีเหตุผล หรือประจักษพยานใดมาสนับสนุนความ
คิดเห็นนั้น 

       ในขั้นนี้ครูอาจแนะนําเพียงเล็กนอยหรือใชคําถามเพื่อชวยแนะแนวทางในการคิดของ
นักเรียนไดบาง ขั้นนี้ควรใหนักเรียนในกลุมไดสรุปเหตุผล ปจจัยหรือประจักษพยานตางๆ ที่ได
รวมกัน เพ่ือใชเปนขอสังเกตในการทดลองหาคําตอบตอไป 

6. ขั้นการทดลอง (Experiment)  
       ขั้นน้ีเปนขั้นตอนการทดลองหรือสืบคนขอมูลเพ่ือหาคําตอบจากสถานการณ โดย

นักเรียนแตละกลุมจะไดทําการทดลอง เพ่ือใหสามารถตอบโจทยหรือเพื่อหาเหตุผล และประจักษ
พยานที่สามารถสนับสนุนหรือเปลี่ยนความคิดที่ไดทํานายไวกอนหนา แลวยังจะไดเปดโอกาสให
นักเรียนไดทดลองตามแบบที่ออกแบบไวดวย 

7. ขั้นอธิบายผลการทดลอง (Explain the result)  
       ขั้นน้ีเปนขั้นตอนที่นักเรียนแตละกลุมรวมกันอธิบายถึงผลที่ไดจากการทดลอง  ซึ่งตอ

เน่ืองมาจากการที่ไดสัมผัสกับประสบการณที่เปนรูปธรรม ไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ และเห็นผล
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ที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติในสถานการณนั้นแลว ผลจากการทดลองจะทําใหนักเรียนสามารถหา
ขอสรุป อันเกิดจากการทดลองและสามารถใหเหตุผลประกอบการอธิบายคําตอบได 

8. ขั้นอธิบายความแตกตาง (Describe the Differences)  
       เปนขั้นตอนที่นักเรียนตองรวมกันอธิบาย พรอมทั้งอภิปรายถึงความเหมือนหรือความ

ตางกันของความคิดกอนและหลังทําการทดลอง เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะไดวิเคราะหความคิดของ
ตนเองเกี่ยวกับการใหเหตุผล ทําใหนักเรียนไดเห็นมุมมองความคิดที่ผิดพลาดของตนเองและเพื่อน
นักเรียน ซึ่งจะเปนขั้นตอนที่จะทําใหนักเรียนไดปรับสมดุลความคิดใหม อีกทั้งเปนการย้ําใหนักเรียน
เห็นความบกพรองของความคิดของแตละคน 
      เม่ือไดแผนการจัดการเรียนรูครบแลว จากนั้นจึงเขียนคูมือประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  โดยภายในประกอบดวยวัตถุประสงคของกิจกรรม ขอบเขตเนื้อหา หนวยการเรียนรู 
วัตถุประสงคการเรียนรู ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อการเรียนรู การวัดและการประเมินผล  
      จากนั้น ผูวิจัยไดหาคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู และรางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 
ประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู และรางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน แลวใชการ
หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of consistency: IOC) เปนเกณฑในการพิจารณา ถาไดคาดัชนี
ความสอดคลองมากกวา หรือเทากับ 0.50 ถือวามีความสอดคลอง แตถานอยกวา 0.50 ใหปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา 

      โดยผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร 
เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพื้นฐาน พบวาคาดัชนีความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีคาอยูในระดับ 
0.67-1.00 จึงซ่ึงถือวาผานเกณฑทุกขอ และคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีคาอยูในระดับ 
0.67-1.00 จึงซ่ึงถือวาผานเกณฑทุกขอ ทั้งน้ีในสวนของแผนการจัดการเรียนรูยังไดรับคําแนะนํา
จากผูเชี่ยวชาญวา สื่อและแหลงการเรียนรู ในการจัดกิจกรรมเรื่องเก่ียวกับฤดูกาลและน้ําขึ้น-น้ําลง 
อาจไมเพียงพอที่จะทําใหนักเรียนเขาใจได ควรหาสื่อเพ่ิมเติม เชน สื่อมัลติมิเดียตางๆ เปนตน 
 
   ข้ันตอนในการสรางและการหาคุณภาพแบบศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียน 
เร่ือง ปรากฏการณดาราศาสตรพื้นฐาน 
   แบบศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียน เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
    ผูวิจัยศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาแนวคิดและมโนมติทางปรากฏการณดาราศาสตร พ้ืนฐานทั้งในและตางประเทศ 
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ประกอบดวยงานวิจัยของ ไลทแมน และแซดเลอร (Lightman; & Sadler. 1993) ไซลิคและคณะ 
(Zeilik; et al.1998) เทยเลอร (Taylor.  1996) สุวิทย คงภักดี(2552 :3) สุวิทย คงภักดีและคณะ 
(Khongpugdee, S.; et al.  2009: 124-126) ทรัมเปอร (Trumper Ricardo.  2006;Trumper 
Ricardo.  2001: ) พลัมเมอร (Plummer Julia.  2008: ) เชน จีและคอนเฟร (Shen Ji; และConfrey 
Jere.  2007: ) กาลเคนและกีโรกลู (Kalkan Hüseyin; และKiroglu Kasim.  2007: ) โดยได
วิเคราะหเน้ือหา การใชคําถาม การตอบคําถามและผลการวิจัย ที่งานวิจัยเหลานั้นไดใหนักเรียน
เขียนอธิบายแนวคิดและความเขาใจในปรากฏการณดาราศาสตรเร่ืองตางๆ ออกมา แลวจึงเขียนขอ
คําถาม พรอมทั้งศึกษาวิธีการจัดกลุมแนวคิด และการตีความเชิงลึก เพ่ือใชในการวิเคราะหตัวแทน
แนวคิดของนักเรียนตอไป 
            ผูวิจัยหาคุณภาพของแบบศึกษาตัวแทนความคิดและแบบสัมภาษณนักเรียน เร่ือง 
ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินความสอดคลองของ
จุดประสงคและเนื้อหา แลวใชการหาคาดัชนีความสอดคลอง เปนเกณฑในการพิจารณา ถาไดคา
มากกวา หรือเทากับ 0.50 ถือวามีความสอดคลองไมตองปรับปรุง ถานอยกวาก็ปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ โดยผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ พบวา คาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ของแบบศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียน ในแตละขอ มีคาเทากับ 1.00 ซึ่งมีคามากกวา
เกณฑที่กําหนดไวคือ 0.50 จึงสามารถนําขอคําถามเหลานั้นไปใชได แตทั้งน้ีผูวิจัยไดปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ ที่ไดเขียนแนะนํามาดวย เพ่ือใหขอคําถามที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานดาราศาสตรไดระบุวา ควรใหเพ่ิมขอความ “พรอมทั้งวาดภาพแสดงแบบจําลอง
ประกอบคําบรรยายอยางละเอียด” ลงในขอสอบแตละขอดวย 

  และพบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณในแตละขอ มีคาเทากับ 1.00 
ซึ่งมีคามากวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.50 จึงสามารถนําขอคําถามเหลานั้นไปใชได แตทั้งนี้ผูวิจัยได
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ ที่ไดเขียนแนะนํามาดวย เพ่ือใหขอคําถามที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญดานดาราศาสตรไดระบุวา ควรเรียงลําดับการถามใหม โดย
ใหเริ่มจากปรากฏการณการเกิดกลางวัน-กลางคืน การเกิดฤดูกาล การเกิดขางขึ้น-ขางแรม การเกิด
อุปราคาและการเกิดน้ําขึ้นน้ําลง และไดเสนอแนะใหในรายการคําถามแตละปรากฏการณ ตองถาม
รายละเอียดใหลึกลงไป พรอมทั้งไดยกตัวอยางคําถาม เชน ทําไมในแตละคืนจึงเห็นดวงจันทรไม
เหมือนกัน เปนตน 
 
   ข้ันตอนในการสรางและวิธีการหาคณุภาพ แบบทดสอบวัดความเขาใจ เร่ือง 
ปรากฏการณทางดาราศาสตรพื้นฐาน  
   แบบทดสอบวัดความเขาใจ เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
    ผูวิจัยศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรแกนกลาง ศึกษาหนังสือเรียนดาราศาสตร
งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับดาราศาสตร ไดแกงานวิจัย
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ของ สุวิทย คงภักดี (2552: 3) สุวิทย คงภักดีและคณะ (Khongpugdee, S.; et al.  2009: 124-126) 
ทรัมเปอร (Trumper Ricardo. 2006; Trumper Ricardo. 2001) พลัมเมอร (Plummer Julia.  
2008) เชน จีและคอนเฟร (Shen Ji; และConfrey Jere. 2007) กาลเคนและกีโรกลู (Kalkan 
Hüseyin; & Kiroglu Kasim.  2007) และไดศึกษาหลักการออกขอสอบแบบเลือกตอบ วิเคราะห
จุดประสงคการเรียนรู แลวจึงทําแบบทดสอบวัดความเขาใจ เร่ือง ปรากฏการณทางดาราศาสตร
พ้ืนฐาน ขึ้น โดยแบบทดสอบมีจํานวน 30 ขอ หลังจากนั้นจึงนําแบบทดสอบไปหาคุณภาพ
ตามลําดับตอไป 
  โดยผูวิจัยหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความเขาใจ เรื่อง ปรากฏการณทางดารา
ศาสตรพ้ืนฐาน โดย 
   1) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา และความตรงตามโครงสราง แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เพ่ือ
เปนเกณฑในการพิจารณา ถาไดคามากกวา หรือเทากับ 0.50 ถือวามีความสอดคลองไมตอง
ปรับปรุง ถานอยกวาก็ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
   2) นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวไปหาคาความยากงาย 
(p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบกับนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จํานวน 50 คน เพ่ือใหไดคุณภาพของแบบทดสอบ 
โดยกําหนดใหแตละขอตองมีคาความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 คาอํานาจจําแนก มีคาตั้งแต 
0.20 ขึ้นไป แลวนําแบบทดสอบไปทําการวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน  
 หลังทําการปรบัปรุงขอสอบตามความเหน็ของผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบไป
หาคุณภาพ กับกลุมตวัอยางที่เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั 
จํานวน 50 คน พบวาขอสอบมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.26 – 0.76 และคาอํานาจจําแนก อยู
ระหวาง มีคาตั้งแต 0.21-0.86 ซึ่งถือวาผานเกณฑที่กําหนดไว แลวทาํการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน 
(α-Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากบั 0.80   
  
   ข้ันตอนในการสรางและวิธีการหาคณุภาพแบบทดสอบวัดการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร 
   แบบทดสอบวัดการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 
   ผูวิจัยศึกษาเอกสารเกี่ยวการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร การออกแบบการวัดและ
ประเมินผล แบบวัดการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรอ่ืนๆ และงานวิจัยที่ทําการศึกษาการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตรของนักเรียน เพ่ือทําการสรางแบบทดสอบวัดการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร แลวจึงนํา
แบบทดสอบดังกลาวไปหาคุณภาพตอไป 
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  โดยผูวิจัยหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร โดย 
   1) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา และความตรงตามโครงสราง แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เพ่ือ
เปนเกณฑในการพิจารณา ถาไดคามากกวา หรือเทากับ 0.50 ถือวามีความสอดคลองไมตอง
ปรับปรุง ถานอยกวาก็ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
   2) นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวไปหาคาความยากงาย 
(p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบกับนักเรียนที่เรียนในระดับเดียวกันกับ
กลุมตัวอยางแตตางโรงเรียนกัน จํานวน 50 คน เพ่ือใหไดคุณภาพของแบบทดสอบ โดยกําหนดให
แตละขอตองมีคาความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80 คาอํานาจจําแนก มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป แลว
นําแบบทดสอบไปทําการวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน  

 ผลการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร โดยให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินความสอดคลองของขอสอบวัดการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กับลักษณะการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ซึ่งเนื้อหาใน
ขอสอบจะเก่ียวกับวิทยาศาสตรรอบตัวในระดับไมเกินความรูของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวนทั้งสิ้น 20 ขอ แลวใชการหาคาดัชนีความสอดคลอง เปนเกณฑในการพิจารณา ถาไดคา
มากกวา หรือเทากับ 0.50 ถือวามีความสอดคลองไมตองปรับปรุง ถานอยกวาก็ปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ โดยผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญพบวา คาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ของแบบทดสอบวัดการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ในแตละขอ มีคาตั้งแต 0.67-1.00 ซึ่งมีคา
มากวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.50 ซึ่งหมายถึงขอสอบในแบบทดสอบวัดการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตรมีความสอดคลองกับลักษณะการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร และเน้ือหาในขอสอบจะ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรรอบตัวในระดับไมเกินความรูของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จึงสามารถนํา
ขอคําถามเหลานั้นไปใชได แตทั้งน้ีผูวิจัยไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ ที่ไดเขียน
แนะนํามาดวย เพ่ือใหขอคําถามที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญมี
รายละเอียดดังนี้ 

  ควรตัดคําฟุมเฟอยในขอสอบออก ใหตัดรูปภาพออกบางรูป เนื่องจากไมไดสงผลตอการ
ตอบคําถามของนักเรียน ใหเขียนระบุใหชัดเจนถึงสิ่งที่ตองการใหนักเรียนตอบ เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ตีความของนักเรียนในประเด็นอ่ืนๆ และใหเปลี่ยนการตอบขอสอบบางขอเปนการตอบแบบตัวเลือก 
เปนตน 
  เม่ือทําการปรับปรุงขอสอบตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบไป
หาคุณภาพ กับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 35 คน แลวนําขอสอบ
แตละขอไปวิเคราะหความยาก พบวาขอสอบรายขอ มีคาความยากอยูในชวง 0.23-0.80 ซึ่งถือวาอยู
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ในเกณฑที่ยอมรับได แลวทําการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (α-Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.86    
  ผูวิจัยวิเคราะหอํานาจจําแนกของขอสอบ โดยการนําผลคะแนนรายขอ ของนักเรียนกลุม
คะแนนสูง เทยีบกับนักเรียนกลุมคะแนนต่ํา โดยใชการทดสอบคาท ี(Independent Samples Test) 
โดยวิเคราะหที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิเคราะห พบวา ขอสอบทุกขอมีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุม
สูง สูงวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุมต่ํา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวาขอสอบทุกขอมี
อํานาจจําแนกที่สามารถยอบรับได 
 
   ข้ันตอนในการสรางและวิธีการหาคณุภาพ แบบวัดเจตคตติอรายวิชาดาราศาสตร 
   แบบวัดเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร 
   ผูวิจัยศึกษาวิธีการสรางแบบวัดเจตคตจิากเอกสารเกี่ยวกับการวดัผลการเรียน
วิทยาศาสตร เอกสารการประเมินผลการเรียนวิทยาศาสตร ศึกษาวธิกีารสรางแบบสอบถามความ
คิดเห็นตามวธิีของลิเคิรต (Likert) จากนั้นจึงทําการสรางแบบวัดเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร 
   ตอมาผูวิจัยจึงหาคุณภาพของแบบวัดเจตคตติอรายวชิาดาราศาสตร โดย 
   1) นําแบบวัดเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  
3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความตรงตามโครงสราง แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เพื่อ
เปนเกณฑในการพิจารณา ถาไดคามากกวา หรือเทากับ 0.50 ถือวามีความสอดคลองไมตอง
ปรับปรุง ถานอยกวาก็ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ สําหรับเกณฑในการเลือก
ผูเชี่ยวชาญ คือ เปนนักวิทยาศาสตร จํานวน 1 คน เปนนักวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน 1 คน และ
เปนผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลจํานวน 1 คน 
   2) นําแบบวัดเจตคตติอรายวิชาดาราศาสตร ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
แลวไปวิเคราะหโดยการใชนักเรียนจํานวน 40 คน ทําแบบวัดเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร และจึง
นําผลที่ไดไปหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) 

   ผลการหาคุณภาพแบบวัดเจตคติตอวิชาดาราศาสตร ผูวิจัยหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติ
ตอวิชาดาราศาสตร โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินความสอดคลองของรายการคําถาม
ในแบบวัดเจตคติตอวิชาดาราศาสตรกับองคประกอบและประเด็นการศึกษาของเจตคติ โดยรายการ
คําถามในแบบวัดเจตคติตอวิชาดาราศาสตรนี้ มีจํานวน 24 ขอ แลวใชการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง เปนเกณฑในการพิจารณา ถาไดคามากกวา หรือเทากับ 0.50 ถือวามีความสอดคลองไม
ตองปรับปรุง ถานอยกวาก็ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ โดยผลการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญ พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามของแบบวัดเจตคติตอวิชาดารา
ศาสตร ในแตละขอ มีคา 0.67-1.00 ซึ่งมากวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.50 ซึ่งหมายถึงขอคําถามมี
ความสอดคลองกับองคประกอบและประเด็นการศึกษาของเจตคติตอวิชาดาราศาสตรที่ตั้งไว จึง
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สามารถนําขอคําถามเหลานั้นไปใชได แตทั้งนี้ผูวิจัยไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ  
ที่ไดเขียนแนะนํามาดวย เพ่ือใหขอคําถามที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  หลังจากทําการปรับปรุงแบบวัดเจตคติตอวิชาดาราศาสตรตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยไดนําแบบวัดเจตคติตอวิชาดาราศาสตรไปหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 60 คน แลวทําการวิเคราะหความเชื่อม่ันจาก
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เทากับ 0.81  

 
การเก็บรวบรวมขอมูล   

   การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษานํารอง ทั้งนี้เพ่ือใหเห็นความบกพรองที่อาจเกิดขึ้น
ระหวางการเก็บขอมูลจริง เชน ความตอเน่ืองของกิจกรรม ความเหมาะสมของเวลาที่ใชในการทํา
แบบทดสอบ ความเหมาะสมของเวลาในการเขียนตอบระหวางกิจกรรม ปฏิกิริยาของนักเรียนใน
ระหวางทํากิจกรรม และการใชภาษาในการสื่อสารระหวางผูสอนกับนักเรียน จํานวน 2 หนวยแรก 
ทั้งน้ีไดศึกษากับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ซึ่งเปนโรงเรียนที่มี
ลักษณะการจัดการระบบการเลือกรายวิชาชุมนุม ที่นักเรียนสนใจ ภาคเรียนละ 1 ชุมนุม โดยผูวิจัย
เลือกนักเรียนกลุมที่ซึ่งเดิมอยูในชุมนุมหองเรียนวิทยาศาสตร แลวสมัครใจเขารวมกิจกรรมในชวง
การเขากิจกรรมชุมนุมดังกลาว โดยทําการศึกษานํารอง วันละ 1 ชั่วโมง 4 สัปดาห ซึ่งผูวิจัยไดเก็บ
ขอมูลระหวางเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2554  
   เม่ือทําการศึกษากับกลุมนํารองแลว พบวา ประเด็นที่ผูวิจัยตองปรับปรุงแกไขอยู  
3 ประเด็น ประกอบดวย ประเด็น 1 ดานเวลา โดยเวลาในการทําแบบทดสอบวัดการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่กําหนดไวเดิมเทากับ 45 นาที แตพบวานักเรียนเกือบทั้งหมดทําไมเสร็จ
ตามเวลา ผูวิจัยจึงไดปรับใหกลุมตัวอยางจริงใชเวลาเทากับ 60 นาที สวนเวลาในการทํา
แบบทดสอบฉบับอ่ืน นักเรียนสามารถสงไดตามเวลาที่กําหนดไว สําหรับเวลาในการทํากิจกรรมแต
ละขั้นพบวา นักเรียนตองการเวลาในการเขียนตอบมากวาที่ผูวิจัยคาดไว โดยเดิมเวลาในการเขียน
ตอบแตละคําถาม ผูวิจัยกําหนดใหใชประมาณ 2-3 นาที แตนักเรียนใชจริงประมาณ 5 นาที ซึ่ง
ปญหานี้ชวงแรกผูวิจัยแกปญหาโดยการกระตุนใหนักเรียนรีบเขียน เชน บอกนักเรียนวา “เหลือเวลา
อีก 1 นาที ” พบวา นักเรียนสวนใหญรีบเขียนตอบใหทันเวลา แตไมไดใสใจตรวจทานคําตอบของ
ตนเองคือรีบเขียนใหเสร็จ ตอมาผูวิจัยจึงเปลี่ยนเปนไมใชการกระตุนโดยการบอกเวลา แตเปนการ
บอกนักเรียนวา “ใหนักเรียนคิดใหดีๆ กอนคอยเขียน ไมตองรีบมาก ครูตองการใหนักเรียนเขียนใน
สิ่งที่นักเรียนคิด” จากนั้นผูวิจัยปลอยเวลาใหนักเรียนเขียนแลวสังเกตพฤติกรรม พบวานักเรียนใช
เวลาประมาณ 5 นาที ประเด็นที่ 2 ดานภาษา พบวาคําถามที่ใชถามในขั้นทํากิจกรรม บางคําถาม
ทําใหนักเรียนสับสน ทําใหผูวิจัยตองอธิบายคําถามซ้ํา หรือขยายความคําถามเพื่อใหนักเรียนเขาใจ 
ประเด็นที่ 3 ดานพฤติกรรมในการทํากิจกรรม พบวาเม่ือผูวิจัยวางอุปกรณบนโตะนักเรียนแลว 
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นักเรียนจะมุงความสนใจไปที่อุปกรณทันที โดยไมฟงการชี้แจงรายละเอียด ผูวิจัยแกปญหาโดยทํา
การชี้แจงอุปกรณตัวอยางบนโตะครูและชี้แจงการทํากิจกรรมใหครบถวนกอน จากนั้นจึงใหนักเรียน
ตัวแทนกลุมออกมาหยิบอุปกรณประจํากลุมไปใชเม่ือเริ่มทํากิจกรรม หรือนักเรียนบางคนจะทําการ
ทดลองคนเดียวโดยไมไดแบงงานใหเพ่ือนในกลุมมีสวนรวม ผูวิจัยแกปญหาโดยการบอกนักเรียนให
มีการแบงการกันทําใหครบทุกคน โดยชี้แจงเสริมวา ในทุกคาบจะมีการทํากิจกรรม ใหนักเรียนแตละ
คนเปลี่ยนบทบาทหนาที่ไปเรื่อยๆ ใหครบ และเมื่อครูใหตัวแทนกลุมพูดแสดงความคิดของกลุม 
พบวานักเรียนสวนหน่ึงแสดงออกวาไมตองการพูด ซึ่งนักเรียนใหเหตุผลวา กลัวตอบผิด อายเพื่อน
อายครู และมีนักเรียนบางคนแสดงออกวาตองการนําเสนอมาก ผูวิจัยจึงกําหนดวา นักเรียนทุกคน
ในกลุมตองไดพูดนําเสนอ โดยใหเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆ ในแตละกิจกรรม แตกอนพูดนักเรียนในกลุม
จะตองปรึกษาในกอนวาจะพูดวาอยางไร  
  หลังจากไดนําผลการจัดกิจกรรมที่บกพรองไปแกไข ผูวิจัยจึงไดเร่ิมเก็บขอมูลกับนักเรียน
กลุมตัวอยางจริง  
  โดยขั้นการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาเปนเนื้อหาเรื่อง ปรากฏการณ
ทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน ประกอบดวย การเกิดกลางวันกลางคืน การเกิดฤดูกาล การเกิดสุริยุปราคา 
การเกิดจันทรุปราคา การเกิดขางขึ้น-ขางแรม และการเกิดน้ําขึ้น-น้ําลง ซึ่งเน้ือหาบางสวนเปน
เน้ือหาในรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยใหกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ 
จํานวน 28 คน เนื่องจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ มีการจัด
กิจกรรมเสริมใหนักเรียนในชวงนอกเหนือเวลาเรียนปกติ โดยกิจกรรมเปนการเรียนเสริมหรือ
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมความสามารถของนักเรียนในดานอ่ืนๆ ผูวิจัยจึงประชาสัมพันธการจัด
กิจกรรม เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ โดยมีนักเรียนสนใจ
ประมาณ 35 คน ซึ่งนักเรียนที่เลือกสวนใหญเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 28 คน 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 คนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน  
3 คน โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึงธันวาคม 2554 โดยในการทําการทดลอง
กับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1) ชี้แจงนักเรียนกลุมตวัอยางเกี่ยวกับงานวิจัย 
  2) เก็บขอมูลกอนเรียนจากนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชเครื่องมือดังตอไปน้ี   
    แบบศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียน เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตร
พ้ืนฐาน  
    แบบทดสอบวดัความเขาใจ เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
    แบบทดสอบวดัการใหเหตุผลทางวทิยาศาสตร  
    แบบวัดเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร  
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   3) จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตผุล
ทางวิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู   รวม
เวลาทั้งหมด 18 คาบ บันทกึผลการจัดกิจกรรมเพื่อนําไปวิเคราะหรวมกับผลการวิจัย 
   4) เก็บขอมูลหลังเรียนจากนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชเครื่องมือดังตอไปน้ี   
    แบบศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียน เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตร
พ้ืนฐาน  
    แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกบัตวัแทนความคิดตอปรากฏการณดารา
ศาสตรพ้ืนฐาน 
    แบบทดสอบวดัความเขาใจ เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
    แบบทดสอบวดัการใหเหตุผลทางวทิยาศาสตร  
    แบบวัดเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร 
    5) แจงใหนักเรียนทราบผลการจัดการเรียนรู 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล   

   หลังจากไดขอมูลจากการศึกษานํารองและการศึกษากับกลุมตวัอยางแลว ผูวิจัยนําขอมูล
มาจัดกระทํา ดังนี้ 
       1) ศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียน เร่ือง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน โดย
วิเคราะหจากแบบศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียน แลวทําการจัดกลุมการใชตัวแทนความคิด 
แยกตัวแทนความคิดที่มีมโนมติที่ผิดออก เลือกสัมภาษณนักเรียนที่มีตัวแทนความคิดที่มีลักษณะ
เดน เชน นักเรียนที่มีตัวแทนความคิดที่ซับซอน นักเรียนที่มีตัวแทนแนวคิดที่มีมโนมติที่คาดเคลื่อน 
จากนั้นจึงแปลผลโดยวิธีการตีความ (Interpretive paradigm) 
       2) ศึกษาระดับความเขาใจปรากฏการณทางดาราศาสตรพื้นฐานของนักเรียนจาก 
คะแนนของนักเรียนในการทําแบบทดสอบวัดความเขาใจ เร่ือง ปรากฏการณทางดาราศาสตร
พ้ืนฐาน กอนและหลังเรียน โดยใช คา Normalized gain (<g>) ในการวิเคราะหผล ประกอบกับใช
สถิติพ้ืนฐาน เชน การหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายประกอบดวย 
และทดสอบคา t เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
       3) ศึกษาระดับการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตรของนักเรียนจาก คะแนนของนักเรียนใน
การทําแบบทดสอบวัดการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร กอนและหลังเรียน โดยใช คา Normalized 
gain (<g>) ในการวิเคราะหผล ประกอบกับใชสถิติพ้ืนฐาน เชน การหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายประกอบดวย และทดสอบคา t เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
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       4) ศึกษาระดับเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตรของนักเรียนจาก คะแนนของนักเรียนใน
การทําแบบวัดเจตคติตอรายวิชาวิทยาศาสตร กอนและหลังเรียน แลวทดสอบคา t เพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐาน ประกอบกับใชสถิติพ้ืนฐาน เชน การหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในการอธิบายประกอบดวย 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
   การวิจัยนี้มีการใชสถิติเพ่ือชวยการการวิเคราะหขอมูลและหาคุณภาพ แบงออกเปน 2 
สวนไดแก สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย และสถิติที่ใชวิเคราะหผลการวิจัย ดังนี้ 
   สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประกอบดวย 3 สวนยอย ดังนี้ 
   1) สถิติสําหรับการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of consistency) เพ่ือหาคา
ความตรงเชิงเนื้อหา ความตรงเชิงโครงสราง ของเคร่ืองมือวิจัย (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  
2538: 208-209) ไดใชสูตร ดังนี้  
 

N

R
IOC

∑
=  

 
 เม่ือ  IOC   แทน  คาดัชนีความสอดคลอง 
    ∑R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
       N   แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
   
    2) สถิติสําหรับการหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบวัดความเขาใจ
และแบบทดสอบทักษะการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 
209-211) ไดใชสูตร ดังนี้ 
     2.1 คาความยากงายของแบบทดสอบ 
 

N

R
P =  

 
 เม่ือ  P   แทน คาความยากงาย 
    R    แทน จํานวนคนที่ตอบขอน้ันถูก 
    N    แทน จํานวนคนทั้งหมดที่ทําขอน้ัน 
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     2.2 คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
 

2

N
RR

D LU −=  

 เม่ือ  D   แทน คาอํานาจจําแนก 
     uR  แทน จํานวนคนกลุมสูงที่ตอบขอน้ันถูก 
     LR   แทน จํานวนคนกลุมต่ําที่ตอบขอน้ันถูก 
     N    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมสูงและกลุมต่ํา 
 
   3) สถิติสําหรับการหาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดเจตคติตอรายวิชาวิทยาศาสตร โดยใช
สูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  
2538: 200-201) ไดใชสูตร ดังนี้ 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
−

−
=α

∑

2
t

2
i

S

S
1

1n

n
 

 
 เม่ือ  α    แทน  คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 
      n  แทน  จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

     
2
iS   แทน  คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

     
2
tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือน้ันทั้งฉบับ 

 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหผลการวิจัย ประกอบดวย 4 สวนยอย ดังนี้ 
   1) สถิติสําหรับการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (mean) ของคะแนนความเขาใจ คะแนนทักษะ
การใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร และคะแนนเจตคติตอวิทยาศาสตร (ลวน สายยศ; และอังคณา  
สายยศ.  2538: 73) ใชสูตร ดังนี้  
 

N

X
X

∑
=  

 
 เม่ือ  X    แทน  คะแนนเฉลี่ย 
   ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     N    แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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   2) สถิติสําหรับการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนความ
เขาใจ คะแนนทักษะการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร และคะแนนเจตคติตอวิทยาศาสตร  
(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538 : 79) ใชสูตร ดังนี้ 
 

)1N(N

)X(XN
.D.S

22

−
−

=
∑ ∑

 

  
 เม่ือ  .D.S    แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     ∑ 2X    แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง 

     ∑
2)X(  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

      N     แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
   3) สถิติสําหรับการหาคา Normalized gain (<g>) ของคะแนนความเขาใจ และคะแนน
การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร โดยแบงระดับของคา normalized gain ออกไดเปน 3 ระดับ คือ  
    การพัฒนาอยูในระดับสูง เม่ือ <g> ≥ 0.7  
    การพัฒนาอยูในระดับปานกลาง เม่ือ 0.3  <g>  0.7 และ 
    การพัฒนาอยูในระดับต่ํา เม่ือ <g> ≤ 0.3 ซึ่งมีสูตรในการคํานวณ ดังนี้  
(Hake, R. 2001)  

      
pretest%%100

pretest%posttest%
g

−
−

=     

 เม่ือ  <g>     แทน คา normalized gain  
   % Post-test  แทน รอยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  
   % Pre-test  แทน รอยละของคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 
 
 4) สําหรับการตรวจสอบคา t เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางของความ
เขาใจ การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรและเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตรนั้น (ลวน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ.  2538: 79) ใชสูตร ดังนี้ 
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t =    

1n

)D(Dn

D
22

−
− ∑∑

∑
 

 
 เม่ือ df  =  n -1 
  D แทน คาผลตางระหวางคูคะแนน 
   n  แทน  จํานวนคูคะแนน 
 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
   ขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการนําขอมูลที่ไดจากการตอบ

แบบศึกษาตัวแทนแนวคิดของนักเรียน เร่ือง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน มาจัดกระทําใหเปน
ระบบและหาความหมาย แยกแยะองคประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธของขอมูล 
เพ่ือใหสามารถนําไปสูความเขาใจตอปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐานและแนวคิดที่นักเรียนแสดง
ออกมาตอการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐานเหลานั้นได แลวจึงทําการ
สัมภาษณนักเรียน ในแตละแนวคิด เพ่ือทําความเขาใจในสิ่งที่นักเรียนแสดงออกในแนวคิดนั้นมาก
ยิ่งขึ้น  

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุปโดย ขั้นตอนการวิเคราะห
ขอมูลแบบสรางขอสรุป  เปนดังนี้ 
             หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลและมีการตรวจสอบขอมูลแลว มีการนําขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหขอมูล โดยแบงเปน 2 ขั้นตอนใหญ คือ 

   1. การหารูปแบบพฤติกรรมหรือหาขอเท็จจริง  
   2. การใหคําอธิบายหรือใหความหมายแกพฤติกรรม  
 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลน้ี  ประกอบดวยขั้นตอนการปฏิบัติดังตอไปน้ี 

                   1. การถอดขอมูล (Transcribing interview) (Beck, 1994) ที่ไดจากการสัมภาษณ
และแบบศึกษาตัวแทนความคิด  
  2. การจัดการขอมูล (Data management) ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สัมภาษณและแบบศึกษาตัวแทนความคิดหรือดวยวิธีการตางๆ โดยขอมูลถูกจัดเตรียมเปนลักษณะ
แฟมตางๆ และนําขอมูลเหลานี้มาทําการวิเคราะหขอมูล 
                   3. การใหรหัส (Coding) จัดหมวดหมูขอมูล (Categoring) หรือการทําดัชนีขอมูล 
(Indexing) เปนการเลือกคําบางคํามาใชเพ่ือจัดหมวดหมูขอมูล โดยดัชนีขอมูลนี้อาจเปนคํา 
(Words) เปนประโยค (Sentences) เปนแนวคิด (Concept) ก็ได   
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                     4. การทําขอสรุปชั่วคราวและการตัดทอนขอมูล (Memoing data reduction)  
การทําขอสรุปชั่วคราว เปนการลองเขียนขอสรุปแตละเร่ือง การทําขอสรุปชั่วคราวจึงเปนการลด
ขนาดขอมูลและชวยกําจัดขอมูลที่ไมตองการออกไปได  
                    5. การเสนอขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและการนําเสนอ (Displaying data for analysis 
and presentation) เปนการนําขอสรุปยอยๆมาเชื่อมโยงกัน เพ่ือหาขอสรุปซึ่งจะตอบปญหาการวิจัย 
โดยอาจจัดทําเปนแผนที่ (Map) แผนภูมิ (Charts) ตารางบรรจุเน้ือหา (Matrices) เครือขายของเหตุ
และผล (Causal network) การจัดแบงประเภทของคํา ความคิด ความเชื่อ (Taxonomies or ethno 
classifications) 
                    6. การประมวลและสรุปขอเท็จจริง (Drawing and verifying conclusions) ไดแก 
การคนหาแบบแผน การจัดกลุม การวิเคราะหปจจัย การระบุความสัมพันธของเหตุการณ  
การเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีกับสิ่งที่คนพบ  
                    7. การพิสูจนบทสรุป เปนการโยงขอสรุปเชิงนามธรรมกลับไปสูรูปธรรมใน
เหตุการณใหมอีกครั้งเพื่อใหแนใจวาบทสรุปที่ทําไวนั้นเหมาะสมดีแลว มีความนาเชื่อถือ  โดยการ 
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา โดยสามเสาดานวิธีการเก็บขอมูล (สุภางค จันทวานิช, 2552) คือการ
พิจารณาจากขอมูล 3 แบบ ไดแก จากการสัมภาษณ  และจากแบบศึกษาตัวแทนความคิด รวมกับ
การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (องอาจ นัยพัฒน, 2551) โดยใชกลุมผูวิ จัยวิเคราะหขอมูล  
(peer debriefing) แลวจึงประเมินคุณภาพของขอมูล และอาจตรวจสอบบทสรุปที่ไดกับผูใหขอมูล 
เปนตน  (Morse; & Field, 1996) เพ่ือใหแนใจวาบทสรุปที่ไดมีความเหมาะสมนาเชื่อถือ  
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
   ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร ตอตัวแทนความคิด เร่ือง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โดยใชสัญลักษณในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
          หมายถึง    คาเฉลี่ยของคะแนน 
     S.D.       หมายถึง    คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
     <g>        หมายถึง    คาการพัฒนาหรือ Normalized gain 
       t     หมายถึง    คาการแจกแจงแบบที ชนิดกลุมตัวอยางเดียว (t-test) 
       p     หมายถึง    คาความนาจะเปนของผลการทดสอบสมมติฐาน 
      df     หมายถึง    ชั้นแหงความเปนอิสระ 
  
   โดยผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 ตอน ตามลําดับดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 
   ตอนที่ 2 ผลการศึกษาเจตคติตอวิชาดาราศาสตร 
   ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความเขาใจตอปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
   ตอนที่ 4 ผลการศึกษาตัวแทนความคิดตอปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 

  ในสวนนี้ผูวิจัยทําการศึกษาเพื่อตอบคําถามวิจัยที่วา กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการให
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอการใหเหตุผลทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนหรือไม อยางไร ซึ่งในที่นี้ การใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดแยกการ
ใหเหตุผลทางวิทยาศาสตรเปน 5 ลักษณะความสามารถ ดังนี้  

1) ดานการควบคุมตัวแปร (Controlling ability) หมายถึง ความสามารถที่แสดงถึง 
การออกแบบการทดลอง โดยการควบคมุตัวแปรอ่ืนๆได 

2) ดานการแสดงสัดสวน (Proportional ability) หมายถึง ความสามารถในการ 
อธิบายความสัมพันธของตวัแปรตางๆ เชิงคณิตศาสตรได 

3) ดานการแสดงโอกาส (Probabilistic ability) หมายถึง ความสามารถในการสรุป 
หรืออธิบายปรากฏการณใดๆ บนพื้นฐานของความเปนไปได 

4) ดานการแสดงความสัมพันธ (Correlational ability) หมายถึง ความสามารถใน 
การแปลผลการศึกษาโดยคํานึงถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกัน 
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5) ดานการสรุปผล (Generalized ability) หมายถึง ความสามารถในการสราง 
ขอสรุปทั่วไป ที่นอกเหนือไปจากการทดลองหรือเง่ือนไขที่กําหนดใหและประยุกตใชสรางขอสรุป
ใหมที่เหมาะสม 

  โดยผูวิจัยทําการเก็บขอมูลการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน จากนักเรียน
เขารวมกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณทางดารา
ศาสตรพ้ืนฐาน จากนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 28 คน ซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 และในวันที่ 
29 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผลดังนี้ 

 
ตาราง 2 แสดงคะแนนความสามารถของการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน  
     และคาการพัฒนา (Normalized gain) 
 

ลักษณะความสามารถของ
การใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร 

คะแนนเต็ม 
กอนเรียน หลังเรียน 

<g> 
 S.D.  S.D. 

ดานการควบคุมตัวแปร
(Controlling ability) 

15 3.75 3.11 8.96 3.82 0.46 

ดานการแสดงสัดสวน 
(Proportional ability) 

15 4.07 3.01 9.43 3.26 0.49 

ดานการแสดงโอกาส 
(Probabilistic ability) 

15 5.50 3.19 9.32 3.17 0.40 

ดานการแสดง
ความสัมพันธ 
(Correlational ability) 

15 5.11 3.05 9.07 2.77 0.40 

ดานการสรุปผล  
(Generalized ability) 

15 6.57 2.62 10.18 2.40 0.43 

คาเฉลี่ยทุกดาน 15 5.00 (33%) 3.00 9.39 (63%) 3.08 0.44 

 
 จากตารางพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนในภาพรวมทุกดาน มีคาเทากับ 5.00 เม่ือ
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยรายดาน จากมากไปนอยไดดังน้ี ดานการสรุปผล (  = 6.57) ดานการแสดง
โอกาส (  = 5.50) ดานการแสดงความสัมพันธ (  = 5.11) ดานการแสดงสัดสวน (  = 4.07) และ
ดานการควบคุมตัวแปร (  = 3.75) สวนคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนในภาพรวมทุกดาน มีคา
เทากับ 9.39 เม่ือเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยรายดาน จากมากไปนอยไดดังน้ี ดานการสรุปผล  
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(  = 10.18) ดานการแสดงสัดสวน (  = 9.43) ดานการแสดงโอกาส (  = 9.32) ดานการแสดง
ความสัมพันธ (  = 9.07) และดานการควบคุมตัวแปร (  = 8.96) โดยผูวิจัยนําเสนอกราฟ
เปรียบเทียบในภาพประกอบ 3 ไดดังนี้  
 

 
    ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร 
          ของนักเรียนระหวางกอนและหลงัเรียน 
 
   จากภาพประกอบ 4 จะเห็นวาลักษณะของการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรมีคะแนนเพิ่มขึ้น
ทุกดาน แตเม่ือพิจารณาคา Normalized gain (<g>) ของคะแนนภาพรวมแลวพบวามีคา <g>=0.44 
เม่ือเรียงลําดับคา <g> รายดาน จากมากไปนอยไดดังน้ี ดานการแสดงสัดสวน  
(<g> = 0.49) ดานการควบคุมตัวแปร (<g> = 0.46) ดานการสรุปผล (<g> = 0.43) สวนดานการ
แสดงโอกาสและดานการแสดงความสัมพันธ มีคา <g> = 0.40 เทากัน โดยผูวิจัยนําเสนอกราฟ
เปรียบเทียบในภาพประกอบ 4 ไดดังนี้ 
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    ภาพประกอบ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคา Normalized gain ของลักษณะความสามารถ 

            การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนระหวางกอนและหลังเรียน 
 
   จากภาพประกอบ 5 แสดงใหเห็นวา กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลเชิงบวกตอการใหเหตุผลทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียน โดยทําใหนักเรียนมีคะแนนการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรทุกดาน มีระดับ
ที่สูงขึ้น และนักเรียนมีระดับการพัฒนาความสามารถการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรอยูในเกณฑปาน
กลาง ทั้งภาพรวมและรายดานทุกดาน ซึ่งการพัฒนา จะอยูในระดับสูงเม่ือ <g> ≥ 0.7 การพัฒนา
อยูในระดับปานกลางเมื่อ 0.3  <g>  0.7 และการพัฒนาอยูในระดับต่ํา เม่ือ <g> ≤ 0.3  
  จากน้ันผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่วา กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เร่ือง 
ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนอยางมี
นัยสําคัญ โดยทําการทดสอบคา t ซึ่งไดผลดังนี้ 
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ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน โดยใช 
     การทดสอบคาทีแบบกลุมตัวอยางเดียว (t-test)   
 

ลักษณะความสามารถของ 
การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 

คะแนน N df  S.D. t 

ดานการควบคุมตัวแปร 
(Controlling ability) 

กอนเรียน 28 27 3.75 3.11 
7.549* 

หลังเรียน 28 27 8.96 3.82 
ดานการแสดงสัดสวน 
(Proportional ability) 

กอนเรียน 28 27 4.07 3.01 
10.966* 

หลังเรียน 28 27 9.43 3.26 
ดานการแสดงโอกาส 
(Probabilistic ability) 

กอนเรียน 28 27 5.50 3.19 
8.202* 

หลังเรียน 28 27 9.32 3.17 
ดานการแสดงความสัมพันธ 

(Correlational ability) 
กอนเรียน 28 27 5.11 3.05 

11.069* 
หลังเรียน 28 27 9.07 2.77 

ดานการสรุปผล 
(Generalized ability) 

กอนเรียน 28 27 6.57 2.62 
10.302* 

หลังเรียน 28 27 10.18 2.40 

รวม 
กอนเรียน 28 27 25.00 12.67 

14.583* 
หลังเรียน 28 27 46.96 12.71 

 
* p < .01 

 
   จากตารางพบวา คะแนนการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนทกุลักษณะ
การใหเหตุผล และภาพรวม มีคาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่คาดหวังไว คือ กิจกรรมการเรียนรูจะสามารถสงเสริมการใหเหตุผลเชงิวิทยาศาสตรของ
นักเรียนได 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาเจตคตติอวิชาดาราศาสตร 

  ในสวนน้ีผูวิจัยทําการศึกษาเพื่อตอบคําถามวิจัยที่วา กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการให
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอเจตคติตอวิชาดารา
ศาสตรของนักเรียนหรือไม อยางไร ซึ่งในที่นี้ เจตคติตอวิชาดาราศาสตรของนักเรียน หมายถึง 
ความรูสึกหรือความคิดเห็นที่นักเรียนมีตอวิชาดาราศาสตร ในการศึกษาเจตคติตอรายวิชาดารา
ศาสตรครั้งนี้ไดแยกเปน 4 ประเด็นคือ 
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   1. ความสําคัญของวิชาดาราศาสตร 
   2. การเรียนรูดาราศาสตรในและนอกโรงเรียน  
   3. แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการทดลองทางดานดาราศาสตร  
   4. การมีสวนเกี่ยวของของวิชาดาราศาสตรกับตัวนักเรียนในอนาคต 
  โดยผูวิจัยทําการเก็บขอมูลเจตคติตอวิชาดาราศาสตรกอนและหลังเรียน จากนักเรียนเขา

รวมกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณทางดาราศาสตร
พ้ืนฐาน จากนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 28 คน ซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
โรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 และในวันที่  
29 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผลดังนี้ 

 
ตาราง 4 แสดงคะแนนเจตคติตอวชิาดาราศาสตรกอนและหลังเรียน 
 

เจตคตติอวชิาดาราศาสตร คะแนนเต็ม 
กอนเรียน หลังเรียน 

 S.D.  S.D. 
ความสําคัญของวิชาดาราศาสตร 30 23.82 3.52 25.36 3.00 
การเรียนรูดาราศาสตรในและนอกโรงเรียน 30 23.32 3.72 24.68 3.57 
แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือทดลอง
ทางดานดาราศาสตร 

30 23.04 3.69 23.89 2.62 

การมีสวนเกี่ยวของในอนาคตของ 
วิชาดาราศาสตรกับตัวนักเรยีน 

30 22.93 3.88 23.18 3.60 

รวม 120 93.11 12.75 97.11 10.72 

 
 จากตารางพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนในภาพรวมทุกดาน มีคาเทากับ 93.11 เม่ือ
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยรายดาน จากมากไปนอยไดดังน้ี 1) ดานความสําคัญของวิชาดาราศาสตร  
2) ดานการเรียนรูดาราศาสตรในและนอกโรงเรียน 3) ดานแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือ
ทดลองทางดานดาราศาสตรและ 4) ดานการมีสวนเกี่ยวของในอนาคตของวิชาดาราศาสตรกับตัว
นักเรียน สวนคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนในภาพรวมทุกดาน มีคาเทากับ 97.11 เม่ือเรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยรายดาน จากมากไปนอยไดดังน้ี 1) ดานความสําคัญของวิชาดาราศาสตร 2) ดานการ
เรียนรูดาราศาสตรในและนอกโรงเรียน 3) ดานแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือทดลอง
ทางดานดาราศาสตรและ 4) ดานการมีสวนเกี่ยวของในอนาคตของวิชาดาราศาสตรกับตัวนักเรียน 
โดยผูวิจัยนําเสนอกราฟเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนรายดานในภาพประกอบ 4.3 ไดดังนี้ 
 

 



78 
 

 
ภาพประกอบ 6 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเจตคตติอวิชาดาราศาสตรรายดาน ของนักเรียน 

        ระหวางกอนและหลงัเรียน 
 
   จากภาพพบวา คะแนนเฉลี่ยเจตคติตอวิชาดาราศาสตรดานความสําคัญของวิชาดารา
ศาสตร มีคาสูงที่สุดทั้งกอนและหลังเรียน สวนดานการมีสวนเกี่ยวของในอนาคตของวิชาดารา
ศาสตรกับตัวนักเรียน มีคาต่ําที่สุดทั้งกอนและหลังเรียนเชนกัน และคะแนนเฉลี่ยเจตคติตอวิชาดารา
ศาสตรของนักเรียนทุกดานมีคาเพิ่มขึ้นหลังเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 
   จากนั้นผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลคะแนนเฉลี่ยเจตคติตอวิชาดาราศาสตรกอนและ
หลังเรียน เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่วา กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 
เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตรของนักเรียนอยาง
มีนัยสําคัญ โดยทําการทดสอบคา t ซึ่งไดผลดังนี้ 
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ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเจตคตติอวิชาดาราศาสตรกอนและหลังเรยีน โดยใช 
     การทดสอบคา (t-test) 
 

เจตคตติอวชิาดาราศาสตร คะแนน N df  S.D. t 

ความสําคัญของวิชาดาราศาสตร 
กอนเรียน 28 27 23.82 3.52 

2.921* 
หลังเรียน 28 27 25.36 3.00 

การเรียนรูดาราศาสตรในและนอกโรงเรียน 
กอนเรียน 28 27 23.32 3.72 

2.548** 
หลังเรียน 28 27 24.68 3.57 

แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือ
ทดลองทางดานดาราศาสตร 

กอนเรียน 28 27 23.04 3.69 
1.769 

หลังเรียน 28 27 23.89 2.62 
การมีสวนเกี่ยวของในอนาคต ของวิชา
ดาราศาสตรกบัตวันักเรียน 

กอนเรียน 28 27 22.93 3.88 
.480 

หลังเรียน 28 27 23.18 3.60 

รวม 
กอนเรียน 28 27 93.11 12.75 

3.170* 
หลังเรียน 28 27 97.11 10.72 

 
* p < .01 
** p < .05 

 
   จากตารางพบวา คะแนนเจตคติตอวิชาดาราศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนในภาพรวม  
มีคาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานความสําคัญของ
วิชาดาราศาสตร มีคาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการเรียนรูดาราศาสตรใน
และนอกโรงเรียน มีคาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตดานแนวความคิดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานหรือทดลองทางดานดาราศาสตรและดานการมีสวนเกี่ยวของในอนาคตของวิชาดารา
ศาสตรกับตัวนักเรียน มีคาไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความเขาใจตอปรากฏการณดาราศาสตรพื้นฐาน 

  ในสวนน้ีผูวิจัยทําการศึกษาเพื่อตอบคําถามวิจัยที่วา กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการให
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอความเขาใจตอ
ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐานของนักเรียนหรือไม อยางไร  

  โดยผูวิจัยทําการเก็บขอมูลความเขาใจตอปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐานกอนและ
หลังเรียน จากนักเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เร่ือง 
ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน จากนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 28 คน ซึ่งเปนนักเรียน
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ ในวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2554 และในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผลดังนี้ 

 

ตาราง 6 แสดงคะแนนความเขาใจตอปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐานกอนและหลังเรียน  
     และคาการพัฒนา (Normalized gain)  
 

เน้ือหา จํานวนขอ 
กอนเรียน หลังเรียน 

<g> 
 S.D.  S.D. 

กลางวัน-กลางคืน 5 3.54 0.96 4.46 0.51 0.63 

ฤดูกาล 5 2.14 0.80 3.54 0.92 0.49 

สุริยุปราคา 5 3.21 1.10 4.18 0.67 0.54 
จันทรุปราคา 5 3.64 1.06 4.32 0.67 0.50 

ขางขึ้น-ขางแรม 5 2.29 1.21 3.61 0.83 0.49 
น้ําขึ้น-น้ําลง 5 0.79 1.07 3.57 0.74 0.66 

รวม 30 15.61 (52%) 4.47 23.68 (79%) 2.89 0.56 

 
   จากตารางพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนในภาพรวมทุกเนื้อหา มีคาเทากับ 15.61 
คิดเปน 52% เม่ือเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยรายเนื้อหา พบวาการเกิดปรากฏการณจันทรุปราคา 
กลางวัน-กลางคืน สุริยุปราคา ขางขึ้น-ขางแรม ฤดูกาล และน้ําขึ้น-น้ําลง มีคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
นอยตามลําดับ สําหรับคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนในภาพรวมทุกเนื้อหา มีคาเทากับ 23.68 คิด
เปน 79% เม่ือเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยรายเนื้อหา พบวาการเกิดปรากฏการณกลางวัน-กลางคืน 
จันทรุปราคา สุริยุปราคา ขางขึ้น-ขางแรม น้ําขึ้น-น้ําลงและฤดูกาล และพบวาคะแนนความเขาใจตอ
ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐานทุกปรากฏการณ มีคะแนนเพิ่มขึ้น  
   เม่ือพิจารณาคาการพัฒนา ของคะแนนภาพรวมแลวพบวามีคา <g>=0.56 เม่ือเรียงลําดับ
คา <g> พบวาการเกิดปรากฏการณน้ําขึ้น-น้ําลง กลางวัน-กลางคืน สุริยุปราคาจันทรุปราคา 
ขางขึ้น-ขางแรมและฤดูกาล มีคาจากมากไปหานอยตามลําดับ โดยทั้งหมดมีคา <g> อยูระหวาง 
0.49 - 0.66 ซึ่งถือวาคะแนนรวมทุกปรากฏการณและคะแนนรายเนื้อหา มีคาการพัฒนา อยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งการพัฒนา จะอยูในระดับสูงเม่ือ <g> ≥ 0.7 การพัฒนาอยูในระดับปานกลางเมื่อ  
0.3  <g>  0.7 และการพัฒนาอยูในระดับต่ํา เม่ือ <g> ≤ 0.3 
   โดยผูวิจัยนําเสนอกราฟเปรียบเทยีบในภาพประกอบ 6 และภาพประกอบ 7 ไดดังนี้ 
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    ภาพประกอบ 7 แสดงกราฟเปรียบเทียบคะแนนความเขาใจปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
 ของนักเรียนระหวางกอนและหลังเรียน 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 แสดงกราฟเปรียบเทียบคา Normalized gain (<g>) ของคะแนนความเขาใจ 
 ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐานของนักเรียน 

ปรากฏการณดาราศาสตรพื้นฐาน 
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  จากนั้นผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลคะแนนเฉลี่ยความเขาใจตอปรากฏการณดารา
ศาสตรพ้ืนฐานกอนและหลังเรียน เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่วา กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการให
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอความเขาใจ
ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐานของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ โดยทําการทดสอบคา t ซึ่งไดผล
ดังแสดงในตาราง 7 
  
ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความเขาใจตอปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
     กอนและหลังเรียน โดยใชการทดสอบคา (t-test) 
 

ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน คะแนน N df  S.D. t 

กลางวัน-กลางคืน 
กอนเรียน 28 27 3.54 0.96 

5.227* 
หลังเรียน 28 27 4.46 0.51 

ฤดูกาล 
กอนเรียน 28 27 2.14 0.80 

8.042* 
หลังเรียน 28 27 3.54 0.92 

สุริยุปราคา 
กอนเรียน 28 27 3.21 1.10 

5.791* 
หลังเรียน 28 27 4.18 0.67 

จันทรุปราคา 
กอนเรียน 28 27 3.64 1.06 

4.649* 
หลังเรียน 28 27 4.32 0.67 

ขางขึ้น-ขางแรม 
กอนเรียน 28 27 2.29 1.21 

7.400* 
หลังเรียน 28 27 3.61 0.83 

น้ําขึ้น-น้ําลง 
กอนเรียน 28 27 0.79 1.07 

18.735* 
หลังเรียน 28 27 3.57 0.74 

รวม 
กอนเรียน 28 27 15.61 4.47 

15.698* 

หลังเรียน 28 27 23.68 2.89 

 
* p < .01 

 
 จากตารางพบวา คะแนนความเขาใจตอปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐานกอนและหลัง
เรียนในทุกปรากฏการณและในภาพรวม มีคาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่คาดหวังไว คือ กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร 
เรื่องปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน สงผลตอใหความเขาใจตอปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน
ของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นดวย 
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ตอนที่ 4 ผลการศึกษาตัวแทนความคิดตอปรากฏการณดาราศาสตรพื้นฐาน 

  ในสวนนี้ผูวจัิยทําการศึกษาเพื่อตอบคาํถามวิจัยที่วา กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิการให
เหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอตวัแทนความคิดของ
นักเรียนหรือไม อยางไร  
   โดยผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตัวแทนความคิดของนักเรียน ตอปรากฏการณทางดาราศาสตร
พ้ืนฐานกอนและหลังเรียน จากนักเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน จากนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 28 คน 
ซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ ใน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 และในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 จากนั้นผูวิจัยแปลผลและจัดกลุมตัวแทน
ความคิดนักเรียนเปน 4 ระดับ ตามกลุมแนวคิด ดังนี้ 
  ระดับ 4 แนวความคิดที่สมบูรณ หมายถึง คําตอบหรือขอความหรือภาพที่นักเรียนเขียน
สื่อความถูก พรอมใหเหตุผลครบองคประกอบที่สําคัญของแตละแนวความคิด 
  ระดับ 3 แนวความคิดไมสมบูรณ หมายถึง คําตอบหรือขอความหรือภาพที่นักเรียนเขียน
สื่อความถูก ใหเหตุผลถูกตองแตขาดองคประกอบบางสวนที่สําคัญของแตละแนวความคิด 
  ระดับ 2 แนวความคิดที่คลาดเคลื่อน หมายถึง คําตอบหรือขอความหรือภาพที่นักเรียน
เขียนสื่อความถูก แตการใหเหตุผลมีบางสวนถูกตองและบางสวนไมถูกตอง 
  ระดับ 1 ไมเขาใจแนวความคิด หมายถึง คําตอบหรือขอความหรือภาพที่นักเรียนเขียนสื่อ
ความผิดหรือ ใหเหตุผลไมถูกตองหรือไมเกี่ยวของ หรือไมตอบ 
ซึ่งไดผลดังนี ้  

 

ตาราง 8 แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนในแตละระดับแนวคิด 

 
 

ปรากฏการณ 
ระดับ
แนวคิด 

จํานวนนักเรียน(คน) 

กอนเรียน  
การเปลี่ยนแปลงหลังเรียน  รวม 

หลังเรียน คงที่ สูงขึ้น ต่ําลง 

กลางวัน-
กลางคืน 

4 4 (14.3%) 4 - - 16 (57.1%) 
3 17 (60.7%) 7 10 - 12 (42.6%) 
2 5 (17.9%) - 5 - 0 
1 2 (7.1%) - 2 - 0 

ฤดูกาล 
4 3 (10.7%) 3 - - 23 (82.1%) 
3 1 (3.6%) 1 - - 1 (3.6%) 
2 19 (67.9%) 3 16 - 4 (14.3%) 
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ปรากฏการณ 
ระดับ
แนวคิด 

จํานวนนักเรียน(คน) 

กอนเรียน  
การเปลี่ยนแปลงหลังเรียน  รวม 

หลังเรียน คงที่ สูงขึ้น ต่ําลง 

      
1 5 (17.9%) - 5 - 0 

สุริยุปราคา 

4 5 (17.9%) 5 - - 17 (60.7%) 
3 17 (60.7%) 7 10 - 10 (35.7%) 
2 0 - - - 0 
1 6 (21.4%) 1 5 - 1 (3.6%) 

จันทรุปราคา 

4 9 (32.1%) 9 - - 16 (57.1%) 
3 10 (35.7%) 4 6  11 (39.3%) 
2 0 - - - 1 (3.6%) 
1 9 (32.1%) - 9 - 0 

ขางขึ้น-
ขางแรม 

4 3 (10.7%) 3 - - 16 (57.1%) 
3 7 (25.0%) 4 3 - 10 (35.7%) 
2 1 (3.6%) 1 - - 1 (3.6%) 
1 17 (60.7%) 1 16 - 1 (3.6%) 

น้ําขึ้น-น้ําลง 

4 0 - - - 19 (67.9%) 
3 4 (14.3%) 2 2 - 6 (21.4%) 
2 6 (21.4%) 1 5 - 1 (3.6%) 
1 18 (64.3%) 2 16 - 2 (7.1%) 

 
  จากตารางพบวา แนวคิดของในนักเรียนในชวงกอนเรียน มีการกระจายตัวในทุกระดับ
แนวคิด สําหรับในชวงหลังเรียน แนวคิดของในนักเรียนสวนใหญเปลี่ยนแปลงไป โดยมีระดับของ
แนวคิดที่สมบรูณจํานวนมากขึ้น และมีระดับของแนวคดิที่คาดเคลื่อนนอยลง 
 
  ลักษณะตัวแทนความคิดตอปรากฏการณดาราศาสตรพื้นฐาน 
  กลางวัน-กลางคืน 
  จากขอมูลตัวแทนความคิดของนักเรียนเร่ือง การเกิดกลางวัน-กลางคืนบนโลก พบวา 
นักเรียนที่มีแนวคิดสมบูรณ ไดแสดงใหเห็นวาการหมุนรอบตัวเองของโลกและการหันเขาหรือออก
จากดวงอาทิตยเปนปจจัยที่ทําใหเกิดกลางวันกลางคืน เชน 

ตาราง 8 (ตอ) 
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   “...เกิดขึ้นโดยโลกหมุนรอบตัวเอง เวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองนั้น จะทําใหบางจุดของโลก
โดนแสงก็จะเปนกลางวัน จุดใดที่ไมโดนแสงก็จะเปนกลางคืน สลับกัน...” (นักเรียนคนที่ 1) 
   “...กลางวันกลางคืนเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง …ทําใหดานที่โดนแสงจะทําใหเกิดความ
สวาง เรียกวากลางวัน และดานที่ไมโดนแสงจะมีลักษณะมืด เรียกวากลางคืน...” (นักเรียนคนที่ 5) 
สวนนักเรียนที่มีแนวคิดไมสมบูรณจะกลาวถึงเพียงปจจัยเดียวเทานั้น เชน  
  “...เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก” (นักเรียนคนที่ 7) 
  “โลกหมุนรอบตัวเองจะทําใหเกิดกลางวันกลางคืน” (นักเรียนคนที่ 8) 
  สําหรับนักเรียนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนคือนักเรียนที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจผิดบาง
ประการเกี่ยวกับกลางวันกลางคืน เชน  
  “เกิดจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย...กลางวันเปนดานที่โลกหันเขาหาดวงอาทิตย ขณะที่
กําลังโคจรรอบดวงอาทิตยและกลางคืน คือสวนที่หันออกจากดวงอาทิตย” (นักเรียนคนที่ 3) 
  “เกิดจากการที่โลกไมไดอยูกับที่แตหมุนรอบตัวเองอยูตลอดเวลา ทําใหดานหนึ่งหันเขา
หาดวงอาทิตยและอีกดานหนึ่งหันเขาหาดวงจันทรทําใหเกิดกลางวันกลางคืน” (นักเรียนคนที่ 10) 
สวนนักเรียนที่อยูในระดับไมเขาใจแนวคิดคือ นักเรียนที่มีแนวคิดที่ผิดไปเลยหรือไมแสดงคําตอบ 
เชน   “เม่ือดวงอาทิตยหมุนรอบโลก มันก็จะเกิดกลางวันกลางคืน” (นักเรียนคนที่ 4) 
  “...ดวงอาทิตยหมุนรอบโลกก็จะเกิดกลางวันกลางคืน” (นักเรียนคนที่ 21) เปนตน 
  ฤดูกาล 
  จากขอมูลตัวแทนความคิดของนักเรียนเร่ือง การเกิดฤดูกาลบนโลก พบวา นักเรียนที่มี
แนวคิดสมบูรณ จะแสดงใหเห็นวาการเอียงของโลกในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยเปนปจจัยที่
ทําใหเกิดฤดูกาล เชน  
  “...เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตยและแกนโลกเอียง 23.5 องศา ทําใหไดรับแสงสวางไม
เทากัน ทําใหเกิดฤดูกาล” (นักเรียนคนที่ 6) 
  “...การที่แกนโลกเอียง 23.5 องศา ทําใหแกนโลกเอียงเขาหาดวงอาทิตย และการหมุนของ
โลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย ทําใหเม่ือดานที่หันหาดวงอาทิตยรอน เปนฤดูรอน และอีกฝงจะเปนฤดู
หนาว” (นักเรียนคนที่ 9) 
สวนนักเรียนที่มีแนวคิดไมสมบูรณจะกลาวถึงเพียงปจจัยเดียวเทานั้น เชน  
  “เกิดจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตยทําใหเกิดฤดูกาลตางๆ” (นักเรียนคนที่ 13) 
  สําหรับนักเรียนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนคือนักเรียนทีแ่สดงใหเห็นถึงความเขาใจผิดบาง
ประการเกี่ยวกับฤดูกาล เชน  

 “เกิดจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย” (นักเรียนคนที่ 8) 
 “ฤดูกาลเกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยเปนวงรี เม่ือโคจรถึงจุดๆหนึ่งที่ใกลดวง

อาทิตยมากทีสุ่ดก็จะทําใหเกิดฤดูรอน และเม่ือถึงจุดที่ไกลจากดวงอาทิตยมากที่สดุจะเกิดฤดูหนาว
และฤดูอ่ืนๆอีกมากมาย” (นักเรียนคนที่ 26) 
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จะเห็นวานักเรียนเขาใจวาฤดูกาลเกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยเปนวงรี เม่ือโคจรถึงจุดที่
ใกลดวงอาทติยมากที่สุดก็จะทําใหเกิดฤดรูอน และเม่ือถึงจุดที่ไกลจากดวงอาทิตยมากที่สุดจะเกิด
ฤดูหนาว  

 สวนนักเรียนที่อยูในระดับไมเขาใจแนวคดิคือ นักเรียนที่มีแนวคิดที่ผดิไปเลยหรือไมแสดง
คําตอบ เชน นักเรียนเขียนระบุวา ดวงอาทิตยหมุนรอบโลกและโลกหมุนรอบตัวเอง เปนคําตอบ  

 “...ดวงอาทิตยหมุนรอบโลกและโลกหมนุรอบตัวเอง” (นักเรียนคนที ่3) 
 “...ดวงอาทิตย หมุนรอบโลกและโลกหมนุรอบตัวเอง ทําใหเกิดเปนฤดูกาล”  

(นักเรียนคนที ่22) 
  สุริยุปราคา 
  จากขอมูลตัวแทนความคิดของนักเรียนเรื่อง การเกิดสุริยุปราคาบนโลก พบวา นักเรียนที่
มีแนวคิดสมบูรณ จะแสดงใหเห็นวาการเรียงตัวกันของดวงอาทิตย ดวงจันทรและโลก ทําใหเกิด
ปรากฏการณและนักเรียนอธิบายลักษณะเฉพาะของตําแหนงที่เห็นปรากฏการณประกอบดวย เชน  
  “...เกิดจากดวงจันทรบดบังแสงจากดวงอาทิตย...เกิดได 3 แบบ คือ แบบเต็มดวง แบบวง
แหวน และแบบบางสวน แตละแบบขึ้นอยูกับความใกลหางระหวางดวงจันทร ดวงอาทิตยและโลก
และจุดที่เรายืนอยูบนโลกดวย” (นักเรียนคนที่ 6) 
  “...เกิดจากดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก โคจรมาอยูในแนวเดียวกัน เงามืดและเงามัว
ของดวงจันทรทอดลงพื้นโลก” (นักเรียนคนที่ 21) เปนตน  
  สวนนักเรียนที่มีแนวคิดไมสมบูรณจะกลาวถึงเพียงปจจัยเดียวเทานั้น เชน  
  “เกิดจากดวงอาทิตยและโลกโคจรมาอยูในแนวเดียวกัน โดยดวงจันทรอยูตรงกลาง” 
(นักเรียน 4) 
  “เกิดจากดวงจันทรบังโลก” (นักเรียนคนที่ 7) 
  “...เกิดจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย ดวงจันทรหมุนรอบโลก เม่ือใดที่หมุนมาอยูในแนว
เดียวกันก็จะเกิดสุริยุปราคา เรียงลําดับจากดวงอาทิตย ดวงจันทรอยูตรงกลางและโลกอยูอีกฝงหน่ึง 
และดวงจันทรจะมาบังแสงของดวงอาทิตยไมใหมาโดนโลก” (นักเรียนคนที่ 1) เปนตน 
  สําหรับนักเรียนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนคือนักเรียนทีแ่สดงใหเห็นถึงความเขาใจผิดบาง
ประการเกี่ยวกับสุริยุปราคา ซึ่งการเก็บขอมูลครั้งนี้ ไมพบนักเรียนที่แสดงใหเห็นวามีความคาด
เคลื่อนของแนวความคิด และนักเรียนที่อยูในระดับไมเขาใจแนวคิดคอื นักเรียนที่มีแนวคิดที่ผิดไป
เลยหรือไมแสดงคําตอบ เชน นักเรียนไมเขียนตอบ แตวาดรูปวตัถุทรงกลม 2 ชิ้นและเสนตรงทีล่าก
เชื่อมกันสี่เสน แตไมไดใหรายละเอียดอะไร เปนตน 
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  จันทรุปราคา 
  จากขอมูลตัวแทนความคิดของนักเรียนเร่ือง การเกิดจันทรุปราคาบนโลก พบวา นักเรียน
ที่มีแนวคิดสมบูรณ จะแสดงใหเห็นวาการเรียงตัวกันของดวงอาทิตย โลกและดวงจันทร ทําใหเกิด
ปรากฏการณและนักเรียนอธิบายลักษณะของปรากฏการณประกอบอยางถูกตองดวย เชน  
  “...เกิดจากการที่ดวงอาทิตย โลกและดวงจันทรโคจรมาอยูในแนวเดียวกัน จึงทําใหเงาของ
โลกบังแสงของดวงอาทิตยไมใหไปกระทบพื้นผิวของดวงจันทร จะสังเกตไดวาเวลาเกิดจันทรุปราคา
เต็มดวงดวงจันทรจะกลายเปนสีน้ําตาลแดง เกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย” (นักเรียนคนที่ 1) 
  “...เกิดจาก ดวงอาทิตย โลก ดวงจันทร อยูในระนาบเดียวกันและวันน้ีตองเปนวันเพ็ญ 
พระจันทรเต็มดวง ซึ่งเม่ือโลกเคลื่อนที่มาบดบังแสงจะทําใหเกิดเงาบนดวงจันทร และทําใหคนบน
โลก เห็นดวงจันทรมืดลงและเมื่อโลกเคลื่อนที่ออกจะทําใหดวงจันทรสวางเหมือนเดิม” (นักเรียนคน
ที่ 5) เปนตน  
  สวนนักเรียนที่มีแนวคิดไมสมบูรณจะกลาวถึงเพียงปจจัยเดียวเทานั้น เชน  
  “เน่ืองจากโลกอยูระหวางดวงอาทิตยกับดวงจันทรพ้ืนอยูในระนาบเดียวกัน”(นักเรียน 
คนที่ 19) 
  “เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง และดวงจันทรหมุนรอบโลก โดยที่ดวงจันทรกับดวง
อาทิตยอยูตรงขามกันและโลกอยูระหวางกลาง” (นักเรียนคนที่ 5) เปนตน 
  สําหรับนักเรียนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนคือนักเรียนที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจผิดบาง
ประการเกี่ยวกับจันทรุปราคา เชน  
“โลกเลื่อนตัวมาบังแสงอาทิตยที่กําลังจะกระทบตัวดวงจันทร” (นักเรียนคนที่ 23) เปนตน 
  สวนนักเรียนที่อยูในระดับไมเขาใจแนวคิดคือ นักเรียนที่มีแนวคิดที่ผิดไปเลยหรือไมแสดง
คําตอบ เชน  
  “เกิดขึ้นในเวลากลางวัน โลกไปบังดวงจันทรเน่ืองจากโลกอยูตําแหนงระหวางดวงอาทิตย
และดวงจันทร รวมอยูในระนาบเดี่ยวกันพอดี” (นักเรียนคนที่ 28) เปนตน 
 
  ขางข้ึน-ขางแรม 
  จากขอมูลตัวแทนความคิดของนักเรียนเรื่อง การเกิดขางขึ้น-ขางแรมบนโลก พบวา 
นักเรียนที่มีแนวคิดสมบูรณ จะแสดงใหเห็นวาปรากฏการณขางขึ้นขางแรมคือ การที่คนบนโลกเห็น
แสงอาทิตยที่สะทอนจากผิวดวงจันทรไมเหมือนกัน เน่ืองจากการที่ดวงจันทรมีการโคจรเปลี่ยน
ตําแหนงไป ทําใหเกิดปรากฏการณ เชน  
 “เกิดจากดวงจันทรโคจรรอบโลก เม่ือดวงจันทรโคจรรอบโลก ดวงจันทรจะมีดานที่หันเขา
หาดวงอาทิตย ดานนั้นจะมีลักษณะสวาง แตมีดานที่หันออกจะมีลักษณะมืด โดยเม่ือดวงจันทรโคจร 
ดวงจันทรจะมีตําแหนงที่เปลี่ยนไปทําใหคนบนโลกเห็นดวงจันทรในลักษณะที่ไมเหมือนกันในแตละ
คืน โดยเมื่อดวงจันทรโคจรไปอยูดานหลังโลก คนบนโลกจะเห็นดวงจันทรสวาง เพราะคนเห็นดวง
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จันทรดานที่หันเขาหาดวงอาทิตย และเม่ือดวงจันทรโคจรมาอยูดานหนาโลก คนบนโลกจะเห็นดวง
จันทรไมสวาง เพราะคนบนโลกเห็นดวงจันทรดานที่หันออกจากดวงอาทิตย” (นักเรียนคนที่ 5) 
  “การที่เราเห็นดวงจันทรเปนเสี้ยวเกิดจากการที่ดวงจันทรเคลื่อนที่ตามวงโคจรทําใหดวง
จันทรไดรับแสงสะทอนจากดวงอาทิตยที่ไมเทากันในแตละวัน” (นักเรียนคนที่ 24) เปนตน  
  สวนนักเรียนที่มีแนวคิดไมสมบูรณจะกลาวถึงเพียงปจจัยเดียวเทานั้น เชน  
  “...เกิดจากการที่ดวงจันทรโคจรรอบโลก” (นักเรียนคนที่ 4) 
  “...เกิดจากการเคลื่อนที่ของดวงจันทรที่หมุนรอบโลก” (นักเรียนคนที่ 8) เปนตน 
  สําหรับนักเรียนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนคือนักเรียนที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจผิดบาง
ประการเกี่ยวกับขางขึ้น-ขางแรม เชน นักเรียนเขาใจวา  
  “...การมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทรเกิดจากดวงจันทรหมุนรอบโลก ซึ่งดวงจันทรจะมีแสง
ไดตองอาศัยแสงจากดวงอาทิตย แตเม่ือโลกบังแสงจากดวงอาทิตย จะทําใหเกิดเงาบนดวงจันทร 
ทําใหเราเห็นดวงจันทรมีแสงเปนเสี้ยวๆ” (นักเรียนคนที่ 5) 
  “...เกิดจากการที่ดวงจันทรโคจรรอบโลก โดยการเกิดเสี้ยวของดวงจันทรแบงเปนสองแบบ 
คือแบบที่โดนแสงของดวงอาทิตยกับไมโดนแสงของดวงอาทิตย แตเงาของโลกไปบังบางสวนของ
ดวงจันทร” (นักเรียนคนที่ 1) เปนตน  
 และนักเรียนที่อยูในระดับไมเขาใจแนวคิดคือ นักเรียนที่มีแนวคิดที่ผิดไปเลยหรือไมแสดง
คําตอบ เชน  
 “การที่โลกโคจรรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย” (นักเรียนคนที่ 2) 
 “เกิดขึ้นเพราะเปนวันพระหรือวันขางขึ้น” (นักเรียนคนที่ 7) เปนตน 
 
 นํ้าข้ึน-นํ้าลง 
 จากขอมูลตัวแทนความคิดของนักเรียนเรื่อง การเกิดน้ําขึ้น-น้ําลงบนโลก พบวา นักเรียนที่
มีแนวคิดสมบูรณ จะแสดงใหเห็นวาปรากฏการณน้ําขึ้น-น้ําลงเกิดจาก อิทธิพลของแรงดึงดูดของ
ดวงจันทรเปนหลัก และนักเรียนใหรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการเกิดของปรากฏการณน้ําขึ้น-น้ํา
ลงถูกตองดวย เชน นักเรียนเขียนอธิบายวา  
 “...เกิดจากดวงจันทรโคจรรอบโลก ซึ่งดวงจันทรมีอิทธิพลสามารถดึงดูดของไหลบนโลก 
เม่ือดวงจันทรอยูดานเดียวกันหรือตรงขามกับดวงอาทิตย จะทําใหน้ําขึ้นสูงสุด” (นักเรียนคนที่ 5) 
 “เกิดเพราะดวงจันทร โลกและดวงอาทิตยมีแรงดึงดูดตอกัน  และดึงดูดไปฝงใกลและไกล
ดวงจันทร” (นักเรียนคนที่ 11) เปนตน  
 สวนนักเรียนที่มีแนวคิดไมสมบูรณจะกลาวถึงเพียงปจจัยเดียวเทานั้น เชน นักเรียนเขียน
อธิบายวา การเกิดน้ําขึ้นน้ําลงเกิดจากการที่ดวงจันทรโคจรรอบโลก และการที่โลกโคจรรอบตัวเอง 
เปนตน 
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 สําหรับนักเรียนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนคือนักเรียนที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจผิดบาง
ประการเกี่ยวกับนํ้าขึ้น-น้ําลง เชน  
 “การเกิดน้ําขึ้น-น้ําลงเกิดจากการที่ดวงจันทรโคจรรอบโลก และการที่โลกโคจรรอบตวัเอง”
(นักเรียนคนที ่9) 
 “เกิดจากดวงจันทรหมุนรอบโลก”(นักเรียนคนที่ 12) เปนตน  
 และนักเรียนทีอ่ยูในระดับไมเขาใจแนวคิดคือ นักเรียนที่มีแนวคิดที่ผิดไปเลยหรือไมแสดง
คําตอบ เชน  
 “การที่โลกหมุนจึงทําใหเกิดน้ําขึ้นนํ้าลง”(นักเรียนคนที่ 2) 
 “น้ําขึ้น-น้ําลง เกี่ยวกับพระจันทรทํามุมกับโลก” (นักเรียนคนที่ 3) เปนตน 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
   ผูวิจัยไดสรปุ อภิปรายผลและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยเรือ่ง ผลของกิจกรรมการ
เรียนรูที่สงเสริมการใหเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ตอตวัแทนความคิด เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตร
พ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไวดังนี้ 
 

คําถามวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งคําถามวิจัยไว ดังนี้ 

1.  กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทาง 
ดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอตัวแทนความคิดของนักเรียนหรือไม อยางไร 

2.  กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทาง 
ดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอความเขาใจตอปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐานของนักเรียน
หรือไม อยางไร 

3.  กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทาง 
ดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอการใหเหตุผลทางวทิยาศาสตรของนักเรยีนหรือไม อยางไร 

4. กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทาง 
ดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอเจตคตติอวชิาดาราศาสตรของนักเรียนหรือไม อยางไร 
 

ความมุงหมายของการวิจัย   
   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตัง้ความมุงหมายไวดังนี้  
  1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง 
ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน  
  2. เพ่ือศึกษาตัวแทนความคิด เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
  3. เพ่ือศึกษาความเขาใจทางปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน  
  4. เพ่ือศึกษาการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
  5. เพ่ือศกึษาเจตคตติอรายวิชาดาราศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
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สมมติฐานในการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว ดังนี้ 
      1. กิจกรรมการเรียนรูทีส่งเสริมการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทาง
ดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงตวัแทนความคิดเกี่ยวกบัปรากฏการณทางดารา
ศาสตรพ้ืนฐาน 
      2. กิจกรรมการเรียนรูทีส่งเสริมการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทาง
ดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอความเขาใจปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐานของนักเรียนอยางมี
นัยสําคัญ 
      3. กิจกรรมการเรียนรูทีส่งเสริมการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทาง
ดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตรของนักเรยีนอยางมีนัยสําคัญ 
      4. กิจกรรมการเรียนรูทีส่งเสริมการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทาง
ดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอเจตคตติอรายวิชาดาราศาสตรของนักเรยีนอยางมีนัยสําคัญ 
 

ขอบเขตของการวิจัย   
   ขอบของเน้ือหา 
   การวิจัยนี้มีเน้ือหาเรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน ประกอบดวย การเกิด
กลางวันกลางคืน การเกิดฤดูกาล การเกิดสุริยุปราคา การเกิดจันทรุปราคา การเกิดขางขึ้น-ขางแรม 
และการเกิดน้าํขึ้น-น้ําลง ซึ่งเปนเนื้อหาในหลักสูตรวิทยาศาสตรแกนกลาง พ.ศ.2551  
 
   ประชากรทีใ่ชในการวิจยั  
   ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเฉลมิพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ 
 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย    
    กลุมตวัอยางที่ใชในงานวจัิยไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ จํานวน 28 คน โดยเปนนักเรียนที่สมัคร
เขารวมกิจกรรมนอกเวลาเรียนปกต ิ
 
     ตัวแปรทีศ่ึกษา    
    ตัวแปรอิสระที่ใชในการวจัิยครั้งนี้ คือ กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน ที่ผูวจัิยพัฒนาขึ้น 
    ตัวแปรตามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผลที่เกิดจากการใชกิจกรรมการเรียนรูที่
ผูวิจัยพัฒนาขึน้ซ่ึงไดแก 
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   1. ตวัแทนความคิด เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
   2. ความเขาใจทางวิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
   3. การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 
   4. เจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร 
 

เคร่ืองมือวิจัย   
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เรื่อง 
ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน  จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู  รวมเวลาทั้งหมด 18 คาบ  

2. แบบศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียน เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
โดยมีลักษณะเปน คําถามปลายเปด  

3. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกบัตวัแทนความคิดตอปรากฏการณดารา
ศาสตรพ้ืนฐาน  

4. แบบทดสอบวดัความเขาใจ เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน โดยเปน
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  

5. แบบทดสอบวดัการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร โดยเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
พรอมใหนักเรียนเขียนอธบิายคําตอบ 

6. แบบวัดเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร โดยเปนแบบวดัประมาณคา 5 ระดับ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล   
  การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยทําการศึกษานํารอง (Pilot Study) ทั้งน้ีเพ่ือใหเห็นความบกพรองที่
อาจเกิดขึ้นระหวางการเก็บขอมูลจริง เชน ความตอเน่ืองของกิจกรรม ความเหมาะสมของเวลาที่ใช
ในการทําแบบทดสอบ ความเหมาะสมของเวลาในการเขียนตอบระหวางกิจกรรม ปฏิกิริยาของ
นักเรียนในระหวางทํากิจกรรม และการใชภาษาในการสื่อสารระหวางผูสอนกับนักเรียน จํานวน  
2 หนวยแรก ทั้งน้ีไดศึกษากับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ซึ่งเปน
โรงเรียนที่มีลักษณะการจัดการระบบการเลือกรายวิชาชุมนุม ที่นักเรียนสนใจ ภาคเรียนละ 1 ชุมนุม 
โดยผูวิจัยเลือกนักเรียนกลุมที่ซึ่งเดิมอยูในชุมนุมหองเรียนวิทยาศาสตร แลวสมัครใจเขารวม
กิจกรรมในชวงการเขากิจกรรมชุมนุมดังกลาว โดยทําการศึกษานํารอง วันละ 1 ชั่วโมง 4 สัปดาห 
ซึ่งผูวิจัยไดเก็บขอมูลระหวางเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2554  
   เม่ือทําการศึกษากับกลุมนํารองแลว พบวา ประเด็นที่ผูวิจัยตองปรับปรุงแกไขอยู  
3 ประเด็น ประกอบดวย ประเด็นที่ 1 ดานเวลา โดยเวลาในการทําแบบทดสอบวัดการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่กําหนดไวเดิมเทากับ 45 นาที แตพบวานักเรียนเกือบทั้งหมดทําไมเสร็จ
ตามเวลา ผูวิจัยจึงไดปรับใหกลุมตัวอยางจริงใชเวลาเทากับ 60 นาที สวนเวลาในการทํา
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แบบทดสอบฉบับอ่ืน นักเรียนสามารถสงไดตามเวลาที่กําหนดไว สําหรับเวลาในการทํากิจกรรมแต
ละขั้นพบวา นักเรียนตองการเวลาในการเขียนตอบมากวาที่ผูวิจัยคาดไว โดยเดิมเวลาในการเขียน
ตอบแตละคําถาม ผูวิจัยกําหนดใหใชประมาณ 2-3 นาที แตนักเรียนใชจริงประมาณ 5 นาที ซึ่ง
ปญหานี้ชวงแรกผูวิจัยแกปญหาโดยการกระตุนใหนักเรียนรีบเขียน เชน บอกนักเรียนวา “เหลือเวลา
อีก 1 นาที ” พบวา นักเรียนสวนใหญรีบเขียนตอบใหทันเวลา แตไมไดใสใจตรวจทานคําตอบของ
ตนเองคือรีบเขียนใหเสร็จ ตอมาผูวิจัยจึงเปลี่ยนเปนไมใชการกระตุนโดยการบอกเวลา แตเปนการ
บอกนักเรียนวา “ใหนักเรียนคิดใหดีๆ กอนคอยเขียน ไมตองรีบมาก ครูตองการใหนักเรียนเขียนใน
สิ่งที่นักเรียนคิด” จากนั้นผูวิจัยปลอยเวลาใหนักเรียนเขียนแลวสังเกตพฤติกรรม พบวานักเรียนใช
เวลาประมาณ 5 นาที ประเด็นที่ 2 ดานภาษา พบวาคําถามที่ใชถามในขั้นทํากิจกรรม บางคําถาม
ทําใหนักเรียนสับสน ทําใหผูวิจัยตองอธิบายคําถามซ้ํา หรือขยายความคําถามเพื่อใหนักเรียนเขาใจ 
ประเด็นที่ 3 ดานพฤติกรรมในการทํากิจกรรม พบวาเม่ือผูวิจัยวางอุปกรณบนโตะนักเรียนแลว 
นักเรียนจะมุงความสนใจไปที่อุปกรณทันที โดยไมฟงการชี้แจงรายละเอียด ผูวิจัยแกปญหาโดยทํา
การชี้แจงอุปกรณตัวอยางบนโตะครูและชี้แจงการทํากิจกรรมใหครบถวนกอน จากนั้นจึงใหนักเรียน
ตัวแทนกลุมออกมาหยิบอุปกรณประจํากลุมไปใชเม่ือเริ่มทํากิจกรรม หรือนักเรียนบางคนจะทําการ
ทดลองคนเดียวโดยไมไดแบงงานใหเพ่ือนในกลุมมีสวนรวม ผูวิจัยแกปญหาโดยการบอกนักเรียนให
มีการแบงการกันทําใหครบทุกคน โดยชี้แจงเสริมวา ในทุกคาบจะมีการทํากิจกรรม ใหนักเรียนแตละ
คนเปลี่ยนบทบาทหนาที่ไปเรื่อยๆ ใหครบ และเมื่อครูใหตัวแทนกลุมพูดแสดงความคิดของกลุม 
พบวานักเรียนสวนหน่ึงแสดงออกวาไมตองการพูด ซึ่งนักเรียนใหเหตุผลวา กลัวตอบผิด อายเพื่อน
อายครู และมีนักเรียนบางคนแสดงออกวาตองการนําเสนอมาก ผูวิจัยจึงกําหนดวา นักเรียนทุกคน
ในกลุมตองไดพูดนําเสนอ โดยใหเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆ ในแตละกิจกรรม แตกอนพูดนักเรียนในกลุม
จะตองปรึกษาในกอนวาจะพูดวาอยางไร  
    หลังจากไดนําผลการจัดกิจกรรมที่บกพรองไปแกไข ผูวิจัยจึงไดเริ่มเก็บขอมูลกับ
นักเรียนกลุมตัวอยางจริง  
    โดยขั้นการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาเปนเนื้อหาเรื่อง ปรากฏการณ
ทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน ประกอบดวย การเกิดกลางวันกลางคืน การเกิดฤดูกาล การเกิดสุริยุปราคา 
การเกิดจันทรุปราคา การเกิดขางขึ้น-ขางแรม และการเกิดน้ําขึ้น-น้ําลง ซึ่งเน้ือหาบางสวนเปน
เน้ือหาในรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ 
จํานวน 28 คน เนื่องจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ มีการจัด
กิจกรรมเสริมใหนักเรียนในชวงนอกเหนือเวลาเรียนปกติ โดยกิจกรรมเปนการเรียนเสริมหรือ
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมความสามารถของนักเรียนในดานอ่ืนๆ ผูวิจัยจึงประชาสัมพันธการจัด
กิจกรรม เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ โดยมีนักเรียนสนใจ
ประมาณ 35 คน ซึ่งนักเรียนที่เลือกสวนใหญเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 28 คน 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 คนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน  
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3 คน โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึงธันวาคม 2554 โดยในการทําการทดลอง
กับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1) ชี้แจงนักเรียนกลุมตวัอยางเกี่ยวกับงานวิจัย 
  2) เก็บขอมูลกอนเรียนจากนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชเครื่องมือดังตอไปน้ี   
    แบบศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียน เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตร
พ้ืนฐาน  
    แบบทดสอบวดัความเขาใจ เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
    แบบทดสอบวดัการใหเหตุผลทางวทิยาศาสตร  
    แบบวัดเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร  
  3) จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตผุลทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู   รวมเวลา
ทั้งหมด 18 คาบ บันทึกผลการจัดกิจกรรมเพื่อนําไปวิเคราะหรวมกบัผลการวิจัย 
  4) เก็บขอมูลหลังเรียนจากนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชเครื่องมือดังตอไปน้ี   
    แบบศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียน เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตร
พ้ืนฐาน  
    แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกบัตวัแทนความคิดตอปรากฏการณดารา
ศาสตรพ้ืนฐาน  
    แบบทดสอบวดัความเขาใจ เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
    แบบทดสอบวดัการใหเหตุผลทางวทิยาศาสตร  
    แบบวัดเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร 
  5) แจงใหนักเรียนทราบผลการจัดการเรียนรู 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล   
   หลังจากไดขอมูลจากการศึกษานํารองและการศึกษากับกลุมตวัอยางแลว ผูวิจัยนําขอมูล
มาจัดกระทํา ดังนี้ 
     1) ศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียน เร่ือง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน โดย
วิเคราะหจากแบบศึกษาตัวแทนความคิดของนักเรียน แลวทําการจัดกลุมการใชตัวแทนความคิด 
แยกตัวแทนความคิดที่มีมโนมติที่ผิดออก เลือกสัมภาษณนักเรียนที่มีตัวแทนความคิดที่มีลักษณะ
เดน เชน นักเรียนที่มีตัวแทนความคิดที่ซับซอน นักเรียนที่มีตัวแทนแนวคิดที่มีมโนมติที่คาดเคลื่อน 
จากนั้นจึงแปลผลโดยวิธีการตีความ (Interpretive Paradigm) 
     2) ศึกษาระดับความเขาใจปรากฏการณทางดาราศาสตรพื้นฐานของนักเรียนจาก 
คะแนนของนักเรียนในการทําแบบทดสอบวัดความเขาใจ เร่ือง ปรากฏการณทางดาราศาสตร
พ้ืนฐาน กอนและหลังเรียน โดยใช คาการพัฒนาหรือ Normalized Gain (<g>) ในการวิเคราะหผล 
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ประกอบกับใชสถิติพ้ืนฐาน เชน การหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
อธิบายประกอบดวย และทดสอบคา t เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
      3) ศึกษาระดับการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตรของนักเรียนจาก คะแนนของนักเรียนใน
การทําแบบทดสอบวัดการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร กอนและหลังเรียน โดยใช คาการพัฒนาหรือ 
Normalized Gain (<g>) ในการวิเคราะหผล ประกอบกับใชสถิติพ้ืนฐาน เชน การหาคารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายประกอบดวย และทดสอบคา t เพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐาน 
       4) ศึกษาระดับเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตรของนักเรียนจาก คะแนนของนักเรียนใน
การทําแบบวัดเจตคติตอรายวิชาวิทยาศาสตร กอนและหลังเรียน แลวทดสอบคา t เพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐานประกอบกับใชสถิติพ้ืนฐาน เชน การหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ในการอธิบายประกอบดวย  

 
สรุปผลการวิจัย 
    1. กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณทาง
ดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงตัวแทนความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณทางดารา
ศาสตรพ้ืนฐานของนักเรียน โดยทําใหตัวแทนความคิดของนักเรียนโดยรวมมีระดับความสมบูรณ
ของแนวคิดสูงขึ้น 
    2. กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณทาง
ดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอความเขาใจปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐานของนักเรียนอยางมี
นัยสําคัญ โดยคะแนนความเขาใจปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐานหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนน
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคา Normalized gain (<g>) เฉลี่ยเทากับ 
0.56 
             3. กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณทาง
ดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ โดยคะแนน
การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีคา Normalized gain (<g>) เฉลี่ยเทากับ 0.44 
    4. กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณทาง
ดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตรของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ โดยคะแนน
เจตคติตอรายวิชาดาราศาสตรหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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อภิปรายผลการวิจัย 
    จากผลการวิจัยเรื่อง ผลของกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 
ตอตัวแทนความคิด เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ผูวิจัยจะไดแยกอภิปรายแยกตามประเด็นตางๆ ดังนี้  
 

   ตัวแทนความคิด ตอปรากฏการณดาราศาสตรพืน้ฐาน 
  หลังจากวิเคราะหตัวแทนความคิดของนักเรียน พบวาแนวคิดของในนักเรียนในชวงกอน

และหลังเรียน มีการกระจายตัวในทุกระดับแนวคิด โดยพบวาจํานวนนักเรียนที่มีแนวคิดในกลุม
แนวคิดที่สมบูรณ มีจํานวนเพ่ิมขึ้นหลังผานกิจกรรม และจํานวนนักเรียนที่มีแนวคิดในกลุม
แนวความคิดคลาดเคลื่อน กลุมไมเขาใจแนวความคิด มีจํานวนลดลงหลังผานกิจกรรม โดยจํานวน
นักเรียนในกลุมแนวความคิดที่สมบูรณมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 14.3% เปน 63.7% กลุมแนวความคิด
ไมที่สมบูรณมีจํานวนจาก 33.3% เปน 29.7% กลุมแนวความคิดคลาดเคลื่อนมีจํานวนจาก 18.5% 
เปน 4.2% และกลุมไมเขาใจแนวความคิดมีจํานวนจาก 33.9% เปน 2.4% ทั้งน้ีการที่มีจํานวน
นักเรียนในกลุมแนวคิดไมสมบูรณอยูนั้น เน่ืองจากนักเรียนสวนหนึ่งเขียนสื่อความไดถูก แตยังขาด
องคประกอบบางสวนของแตละแนวความคิด สวนจํานวนนักเรียนในกลุมแนวความคิดคลาดเคลื่อน
และกลุมไมเขาใจแนวความคิด ยังเหลืออีกสวนหนึ่ง ซึ่งนักเรียนจํานวนนี้คือนักเรียนที่ขาดเรียนใน
บางคาบ เปนผลใหนักเรียนยังยึดติดกับแนวคิดเดิมของนักเรียน ซึ่งเปนแนวคิดที่คาดเคลื่อนอยู 
ทั้งน้ีผูวิจัยไดชี้แจงสรุปใหนักเรียนเห็นในภายหลังแลววารูปแบบความเขาใจของนักเรียนมีลักษณะ
เปนอยางไร มีอะไรบางที่พบวานักเรียนเขาใจผิดหรือเขาใจคาดเคลื่อน 

   จากขอมูลขางตนสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวิทย คงภักดี และคณะ 
(Khongpugdee, S.; et al. 2009: 124-126) ที่ไดสํารวจความเขาใจมโนมติดาราศาสตรพ้ืนฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 4 ในชนบทของประเทศไทย โดยใชแบบทดสอบซึ่งปรับปรุงมา
จากแบบทดสอบของ ไซลิคและคณะ (Zeilik; et al.1998) และแบบทดสอบของทรัมเปอร (Trumper. 
2001) ผลการสํารวจพบวา นักเรียนไทยมีความเขาใจนอยมากเกี่ยวกับมโนมติ การเกิดกลางวัน
กลางคืน การเกิดฤดูกาล การเกิดขางขึ้นขางแรม ดานหนาของดวงจันทร การเกิดอุปราคา และน้ํา
ขึ้นน้ําลง ทั้งๆ ที่ปรากฏการณเหลานี้สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปในชีวิตประจําวัน และจาก
การศึกษาของนักการศึกษา (Lightman; & Sadler. 1993: 162; Trumper. 2006; 875) พบวา
นักเรียนเกรด 8 ถึงเกรด12 ซึ่งเทียบไดกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย บางสวนยังคงมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนอยู แมวามีนักเรียน
มากกวารอยละ 60 ยึดถือมโนมติที่ถูกตองเกี่ยวกับการเกิดกลางวันกลางคืน แตมีนักเรียนนอยกวา
รอยละ 50 ที่เขาใจเกี่ยวกับการโคจรของดวงจันทร มีนักเรียนนอยกวารอยละ 30 ที่เขาใจเกี่ยวกับ
การเกิดขางขึ้น-ขางแรม ตําแหนงสูงสุดของดวงอาทิตยในแตละวัน และขนาดของโลกไดถูกตอง 
ยิ่งกวานั้นมีนักเรียนเพียงรอยละ 10 ที่รูเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดฤดูกาล สอดคลองกับงานวิจัย
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ของนักการศึกษา (Khongpugdee, S.; et al. 2009: 124-126; Trumper. 2006: 875; Zeilik;  
et al.1998) ที่ศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงมโนมติของนักศึกษา พบวา มี
นักศึกษาเพียงรอยละ 10 ที่มีมโนมติที่ถูกตองเก่ียวกับการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร มีนักศึกษา
รอยละ 23 ที่มีมโนมติที่ถูกตองเกี่ยวกับตําแหนงสูงสุดของดวงอาทิตยในแตละวัน และมีนักศึกษา
รอยละ 30 ที่อธิบายไดถูกตองเกี่ยวกับการเกิดอุปราคาและการเกิดขางขึ้น-ขางแรม ทั้งนี้ผูวิจัยได
วิเคราะหตัวแทนความคิดของนักเรียน ที่นักเรียนไดนําเสนอออกมาในรูปแบบตางๆ เพ่ือศึกษา
รูปแบบความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐานของนักเรียนได ดังนี้ 

  ตัวแทนความคิดเรื่อง กลางวัน-กลางคืน ชวงกอนเรียนผูวิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจ
ที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเกิดกลางวัน-กลางคืน คือ นักเรียนเขาใจวากลางวันคือ ดานที่โลกหันเขา
หาดวงอาทิตย และกลางคืน คือ ดานที่โลกหันเขาหาดวงจันทร หลังจากไดสัมภาษณนักเรียนคน
ดังกลาว ทําใหพบวา การที่นักเรียนเขาใจเชนนี้สวนหนึ่งเปนเพราะ นักเรียนขาดการสังเกตการขึ้น
ตกของดวงจันทร เม่ือถูกถามถึงการเกิดปรากฏการณกลางวัน-กลางคืน นักเรียนจึงไดพยายาม
เชื่อมโยงดวงจันทรเขาไปในคําตอบ โดยไมไดคิดใหรอบคอบ แตเอาประสบการณเดิมของตนเองที่
เคยสังเกตดวงจันทรในเวลากลางคืนเปนหลัก ทั้งน้ีการเขาใจผิดนี้สามารถแกไขได เพียงใชคําถาม
เพ่ือกระตุนใหนักเรียนคิดและทบทวนวา นักเรียนสามารถมองเห็นดวงจันทรในตอนกลางวันได
หรือไม การขึ้นตกของดวงจันทรมีความสัมพันธกับกลางวันกลางคืนหรือไม เม่ือนักเรียนรวมกลุม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมองเห็นดวงจันทรและดวงอาทิตยแลว นักเรียนคนที่คิดวา
จะสามารถมองเห็นดวงจันทรไดเฉพาะเวลากลางคืนจะหายไป 

  ตัวแทนความคิดเรื่อง ฤดูกาล ชวงกอนเรียนผูวิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจที่คาด
เคลื่อนเก่ียวกับการเกิดฤดูกาล คือ นักเรียนเขาใจวาฤดูกาลเกิดจาก การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย
เปนวงรี หลังจากไดสัมภาษณนักเรียนที่มีแนวคิดดังกลาว ทําใหพบวา การที่นักเรียนเขาใจเชนน้ี
สวนหนึ่งเปนเพราะวา นักเรียนคิดเองวาชวงเวลาที่โลกอยูหางจากดวงอาทิตย โลกจะเปนฤดูหนาว
เน่ืองจากไดรับพลังงานความรอนนอยกวาชวงที่อยูใกลดวงอาทิตย ซึ่งโลกจะเปนฤดูรอนเน่ืองจาก
ไดรับพลังงานความรอนมากกวา ถึงแมวาผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นการเอียงของแกนโลกแลว แต
นักเรียนยังคงคิดเหมือนเดิมวา การโคจรเปนวงรีของโลกก็มีสวนทําใหเกิดฤดูกาลเชนเดิม จนเม่ือ
นักเรียนได พบประจักษพยานใหมที่ไมใชเพียงคําบอกกลาวของครู ในกิจกรรมคือวีดีทัศนที่แสดง
ภาพจําลองของโลกและดวงอาทิตย ในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย โดยในวีดีทัศนแสดงวาการที่
แกนโลกเอียง 23.5 องศา เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางของอุณหภูมิ บริเวณแตละขั้วโลก แต
สําหรับนักเรียนบางคนยังมีความเชื่อวาระยะหางของโลกกับดวงอาทิตยสงผลตอการเกิดฤดูกาลอยู
นั้น ผูวิจัยไดใหนักเรียนวางลูกโลกจําลองแสดงตําแหนงของโลกกับดวงอาทิตย ในขณะชวงฤดูหนาว
ของประเทศไทย พบวานักเรียนวางลูกโลกในตําแหนงที่หางจากดวงอาทิตยมากที่สุดและหันแกน
โลกขั้วเหนือเอียงออกจากดวงอาทิตย จากนั้นผูวิจัยจึงเฉลยวา ตําแหนงของลูกโลกขณะเกิด 
ฤดูหนาวของประเทศไทย ควรจะอยูในชวงที่โลกเขาใกลดวงอาทิตยมากที่สุดและหันแกนโลกขั้ว
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เหนือเอียงออกจากดวงอาทิตย นักเรียนจึงเห็นวาปจจัยที่ทําใหเกิดฤดูกาลบนโลกคือ การเอียงของ
แกนโลกไมใชระยะหางระหวางโลกถึงดวงอาทิตย 

   ตัวแทนความคิดเรื่อง จันทรุปราคา ชวงกอนเรียนผูวิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจที่
คาดเคลื่อนเก่ียวกับการเกิดจันทรุปราคา คือ นักเรียนเขาใจวา ในขณะเกิดจันทรุปราคาโลกโคจรเขา
บังแสงที่จะกระทบดวงจันทรและเม่ือโลกโคจรออกจากตําแหนงนั้น ปรากฏการณจันทรุปราคาจึง
สิ้นสุดลง ซึ่งการเขาใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการโคจรรอบนั้นหายไป เม่ือนักเรียนไดสัมผัส
ประสบการณตรง คือ ในชวงตนเดือนธันวาคม ไดเกิดปรากฏการณจันทรุปราคาขึ้น นักเรียนสวน
ใหญไดรวมสังเกตปรากฏการณและไดรับความรู ขาวสารจากสื่อตางๆ หลังจากการทํากิจกรรมดวย 
ทําใหนักเรียนคนดังกลาวเขาใจถึงการโคจรรอบใหมเปน ขณะเกิดจันทรุปราคา ดวงจันทรจะโคจร
เขาสูเงาของโลก และเม่ือดวงจันทรโคจรออกจากเงาของโลก ปรากฏการณจันทรุปราคาจึงสิ้นสุดลง 

   ตัวแทนความคิดเรื่อง ขางขึ้น-ขางแรม ชวงกอนเรียนผูวิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจ
คาดเคลื่อนเก่ียวกับปรากฏการณขางขึ้น-ขางแรม คือ นักเรียนเขาใจวา การที่ในแตละวันคนบนโลก
มองเห็นดวงจันทรเปนเสี้ยวเกิดจากการที่ดวงจันทรมีการโคจรรอบโลก ทําใหในบางวันเงาของโลก
ไปตกที่ดวงจันทร คนบนโลกจึงเห็นดวงจันทรเพียงบางสวน จะเห็นวานักเรียนเขาใจวาการมองไม
เห็นแสงสะทอนจากดวงจันทรเกิดจากการถูกบดบังเพียงประเด็นเดียว จนทําใหนักเรียนไมไดคิดถึง
มุมมองของคนบนโลกกับตําแหนงของดวงจันทรและดวงอาทิตย ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจของ 
Fanetti (2001: 53-54) ที่ไดสํารวจความเขาใจตอการเกิดเสี้ยวของดวงจันทรกับนักเรียนพบวา 21% 
กลุมตัวอยาง 376 คน เห็นวา เสี้ยวของดวงจันทรเกิดจากเงาของโลก และยังพบความเขาใจผิดนี้ใน
ของวิจัยของ Feral Ogan-Bekiroglu (2007: 555) ซึ่งเปนการศึกษาแบบจําลองความคิดของ
นักศึกษาครูฟสิกสในประเทศตุรกี แตความเขาใจผิดดังกลาวลดลงเนื่องจากในขั้นกิจกรรมการเรียนรู
นักเรียนไดถูกถามถึงตําแหนงของดวงจันทรเม่ือเทียบกับโลกและดวงอาทิตยในขณะที่เกิดขางขึ้น-
ขางแรม และถามถึงทิศทางของเงาของโลก นักเรียนสวนใหญจึงเปลี่ยนรูปแบบความเขาใจเดิม แลว
มุงความสนใจไปที่มุมมองของคนบนโลก หลังจากกิจกรรมนักเรียนสวนใหญจึงมีระดับความเขาใจที่
สมบูรณสูงขึ้น 

   ตัวแทนความคิดเรื่อง น้ําขึ้น-น้ําลง ชวงกอนเรียนผูวิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจคาด
เคลื่อนเกี่ยวกับปรากฏการณน้ําขึ้น-น้ําลง คือ นักเรียนเขาใจวา น้ําขึ้นเกิดจากแรงดึงดูดของดวง
จันทรที่ดึงดูดน้ําใหสูงขึ้นเม่ือดวงจันทรโคจรผานตําแหนงดังกลาวและจะทําใหเกิดน้ําลงในบริเวณ
ของอีกดานของโลก การที่นักเรียนสวนใหญมีความเขาใจที่คาดเคลื่อน ผูวิจัยเห็นวาปจจัยหลักคือ 
การที่นักเรียนกลุมตัวอยางไมมีโอกาสไดสัมผัสประสบการณตรง กลาวคือภูมิลําเนาของนักเรียน
กลุมตัวอยางอยูในบริเวณที่ไมเห็นปรากฏการณน้ําขึ้น-น้ําลง แตไดรับประสบการณเพียงการบอก
กลาวเทานั้น อีกทั้งผูวิจัยยังพบวานักเรียนยังแสดงรูปแบบความเขาใจผิดเกิดกับการขึ้นตกของดวง
จันทรออกมาดวย โดยนักเรียนเขาใจวา น้ําขึ้นจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนและนํ้าลงเกิดขึ้นในตอน
กลางวัน อันเนื่องมาจากการขึ้นตกของดวงจันทรที่ขึ้นในตอนกลางคืนและตกในตอนกลางวัน ผูวิจัย
พยายามใหประสบการณนักเรียนโดยผานการทํากิจกรรม ซึ่งในขั้นการจัดกิจกรรมผูวิจัยไดให
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นักเรียนดูตารางบันทึกระดับน้ําทะเลสูงสุดและต่ําสุดในรอบ 1 เดือน แลวใหนักเรียนนําขอมูล
ดังกลาวไปเขียนกราฟ ที่แสดงความสัมพันธระหวางระดับนํ้าทะเลกับเวลาในแตละวัน เพ่ือให
นักเรียนไดเห็นรูปแบบของการเกิดน้ําขึ้น-น้ําลงในแตละรอบวัน และในรอบ 1 เดือน จากนั้นไดถาม
ถึงตําแหนงของดวงจันทรในแตละวันในหนึ่งเดือน เพ่ือใหนักเรียนไดเห็นความสัมพันธของตําแหนง
ของดวงจันทรและดวงอาทิตยกับระดับนํ้าทะเลที่ขึ้นสูงสุดและลงต่ําสุดในชวงรอบเดือน ใหนักเรียน
พิจารณาขอมูลจากกราฟแลวถามนักเรียนวาในหนึ่งวันเกิดน้ําขึ้นและนํ้าลงกี่ครั้ง นานเทาไรกวาจะ
เกิดน้ําขึ้นหรือน้ําลงในแตละครั้ง สุดทายไดใหนักเรียนชมวีดีทัศนแสดงการเกิดน้ําขึ้น-น้ําลงทั้งน้ี
เพ่ือใหนักเรียนเขาใจและเปลี่ยนรูปแบบความเขาใจเกี่ยวกับการเกิดน้ําขึ้น-น้ําลง ใหสมบูรณขึ้น ซึ่ง
พบวานักเรียนสวนใหญมีระดับความเขาใจที่สมบูรณมากขึ้น 

   ทั้งน้ีแนวคิดที่คาดเคลื่อนเหลานี้สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคน ทุกระดับ (Kavanagh;  
et al.2005: ออนไลน) โดยมีปจจัยที่สงผลตอการเกิดความเขาในที่คาดเคลื่อนตาง ๆ เชน  
ตัวนักเรียน (Wall Abdi, S. 2006: 39) ตําราเรียน และผูสอน (สมควร ขนชัยภูมิ. 2545 : 9, สุวิมล 
เขี้ยวแกว. 2540: 55-56) แตสําหรับในชวงหลังเรียน แนวคิดของนักเรียนสวนใหญเปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีระดับของแนวคิดที่สมบูรณจํานวนมากขึ้น และมีระดับของแนวคิดที่คาดเคลื่อนนอยลง ทั้งน้ี
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจเกิดขึ้นในระหวางการทํากิจกรรม ซึ่งกอนนักเรียนไดทํากิจกรรม 
นักเรียนสรางตัวแทนความคิดผานประสบการณเดิมของตนเองเทานั้น ตอมาเม่ือนักเรียนไดทํา
กิจกรรม นักเรียนจะเกิดปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม เม่ือเกิดความไมสมดุลระหวาง
โครงสรางความรูเดิมและแนวคิดใหม นักเรียนจะสังเคราะหความเชื่อของตนเองกับความคิดใหมโดย
นักเรียนจะบูรณาการขอมูลและแนวคิดใหมกับโครงสรางความรูเดิม ทําใหความเชื่อเดิมอาจถูก
แทนที่หรือถูกสรางใหมจากแนวคิดและขอมูลใหม ผลลัพธคือ โครงสรางความรูของนักเรียนเดิม
อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนมโนมติเดิมบางสวนหรือเกิดมโนมติใหมแทนที่มโน
มติเดิม การเรียนรูจึงเปนการเพิ่มเติม ดัดแปลงโครงสรางความรูหรือเปลี่ยนมโนมติ  
(ทิศนา แขมมณี. 2548: 95; สุวิทย คงภักดี. 2553: 22; Wheatley. 1991: 10; Walker; & Lambert. 
1995: 17) 

 
  ความเขาใจปรากฏการณทางดาราศาสตรพื้นฐานของนักเรียน 

   ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เร่ือง 
ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอความเขาใจปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐานของ
นักเรียนอยางมีนัยสําคัญ โดยคะแนนความเขาใจปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐานหลังเรียนมี
คาสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคาการพัฒนาการ หรือ 
Normalized gain (<g>) เฉลี่ยเทากับ 0.56 อีกทั้งการศึกษาความเขาใจในปรากฏการณดาราศาสตร
พ้ืนฐานครั้งน้ียังทําใหทราบวา เดิมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีความเขาใจตอ
ปรากฏการณทางดาราศาสตรอยูบาง สังเกตไดจากผลคะแนนกอนเรียนซึ่งพบวา คะแนนเฉลี่ยของ
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นักเรียนมีคาถึงประมาณรอยละ 52 ของคะแนนเต็ม โดยพบวาคะแนนความเขาใจตอการเกิด
ปรากฏการณจันทรุปราคา (72.8%) มีคามากที่สุด รองลงมาคือ กลางวัน-กลางคืน (70.8%) 
สุริยุปราคา (64.2%) ขางขึ้น-ขางแรม (45.8%) ฤดูกาล (42.8%) และน้ําขึ้น-น้ําลง(15.8%) 
ตามลําดับ เปนที่นาสนใจวา คะแนนความเขาใจตอปรากฏการณน้ําขึ้น-น้ําลงของนักเรียนกอนเรียน 
มีคานอยเม่ือเทียบกับความเขาใจตอปรากฏการณอ่ืนๆ ทั้งนี้ผลคะแนนยังสอดคลองกับการศึกษา
ตัวแทนความคิดเรื่องนํ้าขึ้น-น้ําลง ในสวนแรก คือมีนักเรียนถึง 64.3% ที่มีระดับความสมบูรณของ
แนวคิดในระดับ 1(ไมเขาใจแนวคิด) ทั้งน้ีผูวิจัยเห็นวาปจจัยหลักคือ การที่นักเรียนกลุมตัวอยางไมมี
โอกาสไดสัมผัสประสบการณน้ําขึ้น-น้ําลงโดยตรง กลาวคือภูมิลําเนาของนักเรียนกลุมตัวอยางอยูใน
บริเวณที่ไมเห็นปรากฏการณน้ําขึ้น-น้ําลง แตไดรับประสบการณเพียงการบอกกลาวเทานั้น เม่ือ
เปรียบเทียบสําหรับคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนในภาพรวมทุกเนื้อหา มีคาประมาณรอยละ 79 
ของคะแนนเต็ม เม่ือเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยรายเนื้อหา โดยพบวาคะแนนความเขาใจตอการเกิด
ปรากฏการณกลางวัน-กลางคืน (89.2%) มีคามากที่สุด รองลงมาคือจันทรุปราคา (86.4%) 
สุริยุปราคา (83.6%) ขางขึ้น-ขางแรม (72.2%) น้ําขึ้น-น้ําลง (71.4%) และฤดูกาล (70.8%) ผล
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาคะแนนความเขาใจตอปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐานทุกปรากฏการณ มี
คะแนนเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีการเพิ่มขึ้นของคะแนนในแตละปรากฏการณมีอัตราสวนที่ไมเทากัน เม่ือนํา
คะแนนนักเรียนมาคํานวณหาคาดัชนีระดับพัฒนาการ จากการพิจารณาคาการพัฒนาหรือ 
Normalized gain (<g>) ของคะแนนภาพรวมแลวพบวามีคา <g>=0.56 ทั้งน้ีการพัฒนาของนักเรียน
จะอยูในระดับสูงเม่ือ <g> ≥ 0.7 การพัฒนาอยูในระดับปานกลางเมื่อ 0.3  <g>  0.7 และการ
พัฒนาอยูในระดับต่ํา เม่ือ <g> ≤ 0.3 โดยทุกปรากฏการณนักเรียนมีคาการพัฒนาการอยูระหวาง 
0.49 - 0.66 ซึ่งถือวาคะแนนรวมทุกปรากฏการณและคะแนนรายเนื้อหา มีคาการพัฒนาอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือแยกพิจารณาพบวา การเกิดปรากฏการณน้ําขึ้น-น้ําลง มีคา <g>=0.66 ปรากฏการณ
กลางวัน-กลางคืน มีคา <g>=0.63 ปรากฏการณสุริยุปราคา มีคา <g>=0.54 ปรากฏการณ
จันทรุปราคามีคา <g>=0.50 ปรากฏการณขางขึ้น-ขางแรมและฤดูกาล มีคาเทากันคือ <g>=0.49 
ผลดังกลาวใหผลไมแตกตางกับผลการศึกษาของ วาดและคณะ (Ward, et al. 2008: 7-9) และ  
สุวิทย คงภักดี (2553: 176-177) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจมโนมติทางดาราศาสตรและไดมีการ
แปลผล โดยใชการพิจารณาคาการพัฒนาหรือ Normalized gain เชนเดียวกัน พบวาคาการพัฒนา
ของความเขาใจมโนมติทางดาราศาสตรโดยรวมอยูระหวาง 0.3  <g>  0.7 ซึ่งถือวาอยูในระดับ
ปานกลางเชนเดียวกัน ทั้งนี้การพัฒนาดังกลาวเปนผลมาจากกิจกรรมการเรียนรู ทั้งน้ีอาจจะเปน
เพราะวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูความรูไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดเชื่อมโยงความรูเดิม 
ประสบการณตรงและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคม เปนผลใหเกิดการสรางองคความรูดวยตัวเอง โดย
ครูทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพ ซึ่งการเรียนรูที่ดีจะ
เกิดจากประสบการณหรือการลงมือปฏิบัติ เปนการทําใหผูเรียนเกิดทักษะปฏิบัติที่สงผลใหผูเรียน 
เกิดการเรียนรูที่มีความหมายเมื่อผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง สอดคลองกับ วิชัย วงษใหญ (2542: 22) 
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ที่กลาววา การเรียนรูจะตองออกแบบใหเหมาะสมกับนักเรียนและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิด
การเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนไดแสดงออกถึงการแสวงหาความรูไดเต็มศักยภาพ ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริง เผชิญปญหา และแกปญหาดวยตัวเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณตรง และลงมือปฏิบัติดวยตัวเองจึงจะทําใหนักเรียนเกิดมโนมติเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได
ดียิ่งขึ้น 
 
      การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 

 ผลการวิจัยพบวากิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เรื่อง 
ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีผลตอการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนอยางมี
นัยสําคัญ โดยคะแนนการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคาการพัฒนาการ หรือ Normalized gain (<g>) เฉลี่ยเทากับ 
0.44 เม่ือพิจารณาการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรในแตละดานพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน
ในภาพรวมทุกดาน มีคาเทากับ 5.00 (33%) เม่ือเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยรายดาน พบวาดานการ
สรุปผล (  = 6.57) มีคามากที่สุด รองลงมาคือดานการแสดงโอกาส (  = 5.50) ดานการแสดง
ความสัมพันธ (  = 5.11) ดานการแสดงสัดสวน (  = 4.07) และดานการควบคุมตัวแปร  
(  = 3.75) สวนคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนในภาพรวมทุกดาน มีคาเทากับ 9.39 (63%) เม่ือ
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยรายดาน พบวาดานการสรุปผล (  = 10.18) มีคามากที่สุด รองลงมาคือดาน
การแสดงสัดสวน (  = 9.43) ดานการแสดงโอกาส (  = 9.32) ดานการแสดงความสัมพันธ  
(  = 9.07) และดานการควบคุมตัวแปร (  = 8.96) จากคะแนนดังกลาวทําใหเห็นวานักเรียนมีการ
พัฒนาการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรสูงขึ้นทุกดานและเม่ือพิจารณาคาการพัฒนาหรือ Normalized 
gain (<g>) โดยเรียงลําดับคา <g> รายดาน พบวา ดานการแสดงสัดสวน <g> = 0.49 ซึ่งมีคามาก
ที่สุด รองลงมาคือดานการควบคุมตัวแปร <g> = 0.46 ดานการสรุปผล <g> = 0.43 สวนดานการ
แสดงโอกาสและดานการแสดงความสัมพันธ มีคา <g> = 0.40 เทากัน จะเห็นวาการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตรทุกดานของนักเรียนมีการพัฒนาอยูในระดับปานกลางและมีคาใกลเคียงกันมาก ทั้งนี้
เปนผลมาจากการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรเปนทักษะที่ขึ้นอยูกับหลายปจจัย โดยการศึกษาของ 
Porntip Siripatharachai (2006: 123-124) ระบุวา ตัวแปรสาเหตุ อันประกอบดวย รูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดู การสนับสนุนของครอบครัว  คุณภาพการสอนวิทยาศาสตร สมรรถภาพพื้นฐานทาง
สมอง ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ผลการเรียนรูเดิมวิชาวิทยาศาสตร และเจตคติตอ
วิทยาศาสตรลวนสงผลตอทักษะการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร ดังนั้นการจะพัฒนาใหนักเรียนมี
การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรสูงขึ้นโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงอยางเดียวจึงไมสามารถ
ทําใหนักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นได แตอาศัยปจจัยอ่ืนรวมดวย เชนรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู  
(Harland; & Rivkin. 2000: 24) การสนับสนุนของครอบครัว สมรรถภาพพื้นฐานทางสมอง ซึ่งลวน
แตเปนปจจัยที่ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองจากผูปกครองและสิ่งแวดลอม และนอกเหนือจากที่
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กลาวแลว ปจจัยดานวัฒนธรรม(Sternberg.1997: 100) เพศ อายุ (Lynn. 1999: Online)  ก็สงผล
ตอการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรทั้งสิ้น แตทั้งน้ีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หองเรียนก็เปนปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาไดเชนกัน (Sternberg. 1997: 116) กิจกรรมที่สงผล
ตอการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรประกอบดวย การใชคําถามเปนตัวนําใหคิด การอธิปรายกลุมยอย 
การเรียนรูปแบบรวมมือ หรือแมแตการบรรยายในประเด็นที่สําคัญ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวลวนเกิดขึ้น
ในขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้ เปนผลใหนักเรียนเกิดการพัฒนาการเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรขึ้น
เปนลําดับ ทั้งน้ีหากนักเรียนไดรับการสนับสนุนจากปจจัย รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและการสนับสนุน
ของครอบครัว (Porntip Siripatharachai, 2006: 137-138) จะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการ
ใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรไดมากยิ่งขึ้น  

  
    เจตคติตอวิชาดาราศาสตร 
    จากผลการวิจัยพบวา เจตคติตอวิชาดาราศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนในภาพรวม มีคา
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แตเม่ือพิจารณาราย
ดานพบวา มีเพียงดานความสําคัญของวิชาดาราศาสตร ที่มีคะแนนเจตคติตอวิชาดาราศาสตรสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการเรียนรูดาราศาสตรในและนอกโรงเรียน มีคา
คะแนนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หรือทดลองทางดานดาราศาสตรและดานการมีสวนเกี่ยวของในอนาคตของวิชาดาราศาสตรกับตัว
นักเรียน มีคาไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ีการที่นักเรียนมีเจตคติตอรายวิชาดาราศาสตร
ที่เพ่ิมขึ้นนั้น เปนผลมาจากที่นักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนดาราศาสตรมากขึ้น เห็นวาการ
เรียนรูดาราศาสตรสามารถเกิดขึ้นไดทั้งในและนอกหองเรียน แตถึงอยางนั้นเจตคติของนักเรียนใน
ประเด็นการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมทางดาราศาสตร ไปจนถึงการมีสวนเกี่ยวของในอนาคตของ
นักเรียนกับดาราศาสตรนั้น ไมไดแสดงใหเห็นวาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือถึงแมวานักเรียน
จะเห็นวาวิชาดาราศาสตรมีความสําคัญ แตก็ไมคิดวาดาราศาสตรจะเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการ
ทํางานในอนาคตของนักเรียน ทั้งนี้การที่นักเรียนเห็นความสําคัญของวิชาดาราศาสตรมากขึ้นน้ัน 
สวนหนึ่งเปนผลมาจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู กลาวคือกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนไดเห็น
และตระหนักวา องคความรูทางดาราศาสตรที่มีอยูในปจจุบัน เกิดจากการสังเกต แลวเกิดคําถาม 
และพยายามหาคําตอบ โดยการหาหลกัฐานเพื่อมาสนับสนุนคําตอบของตนเอง ทั้งน้ีกิจกรรมไดถาม
ถึงปรากฏการณทางดาราศาสตรที่ใกลตัว ซึ่งนักเรียนสวนใหญคิดวาตนเองรูคําตอบอยูกอนแลว 
เม่ือนักเรียนถูกถามและใหแสดงเหตุผลของคําตอบนักเรียน จึงตอบคําถามโดยใชประสบการณและ
ความรูเดิม เม่ือกิจกรรมดําเนินไปจนเสร็จสิ้น นักเรียนพบวา คําตอบของคําถามเดิมของนักเรียน
เปลี่ยนไป ซึ่งเปนผลมาจากการที่นักเรียนมองขามหรือไมไดใสใจองคประกอบหรือรายละเอียดของ
ปรากฏการณทางดาราศาสตรเหลานั้นไป ดวยเหตุนี้หลังการจัดกิจกรรมนักเรียนจึงไดมีคะแนนดาน
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การใหความสําคัญกับวิชาดาราศาสตรมากขึ้น อีกทั้งยังเห็นวาการเรียนรูดาราศาสตรสามารถเกิดขึ้น
ไดทั้งในและนอกหองเรียน 

 
ขอเสนอแนะ 
    จากการศึกษาวิจัย ผลของกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ตอ
ตัวแทนความคิด เร่ือง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
ผูวิจัยมีขอแนะนําสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช และขอแนะนําสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
              งานวิจัยน้ีออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับเปาหมายในการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข พ.ศ.2545 ที่ยึดหลักวา ผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรู
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภา
ก า ร ศึ ก ษ า . 2552) ม า ต ร า  24 ข อ 1-3 ก ล า ว เ กี่ ย ว กั บ  ก า ร จั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) อันประกอบดวยการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัด ของผูเรียน โดยคํานึงถึงการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา และจัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยลักษณะของกิจกรรมการ
เรียนรูในงานวิจัยจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร เริ่มจากการใหเหตุผล
บนมุมมองของนักเรียนเอง เพ่ือน ไปจนถึงการรวมกันใหเหตุผลกับเหตุการณที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริง 
โดยพยายามใหนักเรียนตระหนักถึงปจจัยที่สงผลตอการเกิด โอกาส ความเปนไปได จนไปถึงการลง
ขอสรุป จากนั้นใหไดนักเรียนยอนกลับมาพิจารณาเปรียบเทียบเหตุผลหรือมุมมองของตัวนักเรียน
กอนหนานั้น เพ่ือใหเห็นความแตกตาง ขอบกพรองหรือมุมมองที่เปลี่ยนไป และใหนักเรียนระบุ
ความแตกตางของความคิดในขั้นสุดทาย หลังจากที่นักเรียนผานกิจกรรมพบวา นักเรียนมีการ
พัฒนาในเรื่องการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ความเขาใจในเนื้อหา เกิดการเปลี่ยนแปลงความเขาใจ 
หรือแมแตการพัฒนาของเจตคติตอวิชาดาราศาสตรไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวารูปแบบกิจกรรมนี้
สามารถตอบโจทยของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในเรื่องการสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการคิด การใหเหตุผลของนักเรียน ทั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่ง หากหนวยงานที่มีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา สถานศึกษา ไดนํารูปแบบการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตรนี้ ไปปรับปรุงหรือพัฒนาใหเหมาะสมกับนักเรียนสวนใหญของประเทศ ทั้งน้ีเปาหมาย
คือใหนักเรียนไทยไดรับการสนับสนุน สงเสริมและถูกพัฒนากระบวนการคิด การใหเหตุผลอยาง
ตอเน่ืองและเปนระบบตอไป  
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2.  ขอแนะนําสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลนี้ สามารถสงเสริม

การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ความเขาใจในเนื้อหาดาราศาสตรพ้ืนฐาน ทําใหนักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบความเขาใจ หรือแมแตการพัฒนาของเจตคติตอวิชาดาราศาสตรใหสูงขึ้นได 
ดังนั้นรูปแบบการจัดกิจกรรมหรือแมแตกิจกรรมในงานวิจัยจึงสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรม
ของครูได ทั้งน้ีหากจะอางอิงผลการวิจัย สิ่งที่ควรตระหนักคือการอางถึงกลุมประชากร สําหรับใน
งานวิจัยนี้ไดใชกลุมประชากรเปนนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ 
ซึ่ งถือวา มีลักษณะเฉพาะคือ  เปนโรงเ รียนประจํา  นักเรียนมีภู มิลํ า เนาอยู ใน พ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง สวนใหญอยูในจังหวัดศรีสะเกษ มีผลการเรียนในระดับปานกลาง อีก
ทั้งบริบทการจัดการเรียนในชั้นเรียน หน่ึงหองเรียนปกติมีนักเรียนจํานวนเพียง 25-30 คน และหาก
ผูที่สนใจจะนําเครื่องมือวัดประประเมินในงานวิจัยไปใชประโยชน ควรจะตองทําการหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือใหม หากกลุมตัวอยางที่จะนําไปใชงานมีลักษณะที่แตกตางจากกลุมตัวอยางของงานวิจัย
เดิมมาก ทั้งน้ีเครื่องมือวัดผลของงานวิจัย ผูวิจัยไดหาประสิทธิภาพกับนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุมตัวอยางที่ใชหาประสิทธิภาพ คือนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยคละความสามารถ 

สําหรับการนํากิจกรรมทั้งหมดไปใชในการจัดกิจกรรม ครูควรทําการปรับปรุงเนื้อหาให
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแตละระดับชั้น ณ เวลานั้น และควรตระหนักถึง
ความเหมาะสมกับชวงอายุของนักเรียน โดยกอนนําไปใชครูควรศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความรูความเขาใจในหลักการทางวิทยาศาสตรและรูปแบบความเขาใจ แบบจําลองความคิดของ
นักเรียนในเนื้อหานั้น ตลอดจนตองศึกษาเหตุผลหรือเหตุการณปจจัยที่ทําใหเกิดรูปแบบความเขาใจ
และแบบจําลองความคิดของนักเรียนในรูปแบบที่มี เพ่ือเปนแนวทางใหตัวครูเองสามารถใชคําถาม
หรือออกแบบสถานการณใหสอดคลองกับแบบจําลองความคิดที่นักเรียนมีได  ควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรูนี้ในชวงที่ไมกระทบเวลาเรียนหลักในภาคเรียน แตตองใหนักเรียนไดทําอยางตอเน่ือง 
เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่เนนการใชกระบวนการคิด การใหเหตุผลผานกิจกรรม จึงจําเปนตองใช
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมการเรียนรูอยางตอเน่ือง การวางจากภาระในการเรียนวิชาอ่ืนๆ จะทําให
ผูเรียนไดครุนคิดและไดฝกทักษะการคิดผานกิจกรรมอยางตอเน่ืองจะทําใหไดผลดียิ่งขึ้น อีกทั้งใน
ขั้นของกิจกรรมนักเรียนจะตองสื่อสารตัวแทนความคิดของนักเรียนออกมาในรูปแบบตางๆ เปนสวน
ที่นักเรียนแตละคนมีความสามารถไมเทากัน เพราะฉะน้ันเวลาที่ใชจัดกิจกรรมตองมีความยืดหยุน
สูง เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดฝกและแสดงความคิดไดอยางเต็มศักยภาพ 
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3.  ขอแนะนําสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
    3.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนา เพ่ือทําใหกิจกรรมการสงเสริมการใหเหตุผลเชิง

วิทยาศาสตร ถูกผสมผสานกับเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานอื่นๆ หรือแมแตใชกิจกรรม 
เหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมทองถิ่นมาใชประโยชน และนําความรูที่ไดไปขยายผลเปนโครงงานที่ใช
ในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน หรือปรับขยายเขาสูกิจกรรมการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรที่ยั่งยืนตอไป 

    3.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบหรือลักษณะการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของครู
วิทยาศาสตรในทุกระดับ ทั้งน้ีเพ่ือใหไดขอมูลที่จะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู ใหครูมี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรตอไป 

    3.3 นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรแลว ควร
มีการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนในทุกระดับ เพ่ือใหได
ขอมูลเพียงพอที่จะทําใหรัฐบาล สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาปจจัยอ่ืนๆ ไปพรอมกัน 
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5) ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษา คือ ดร.ชนินันท พฤกษประมูล  
ตําแหนงอาจารย ศูนยวทิยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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ตาราง 9 แสดงผลการประเมินหาคาดัชนีความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสรมิ 
     การใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 

 

ขอที่ รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ IOC 
ผลการ
ประเมิน 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 
รูปแบบการจดัการเรียนรู มีความสอดคลอง
กับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตผุล
เชิงวิทยาศาสตร 

1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 

2 
รูปแบบการจดัการเรียนรูมีความสอดคลองกับ 
แนวคิดการจัดการเรียนรูทีส่อดคลองกับ
ทฤษฎีสรรคนยิม 

1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 

3 รูปแบบการจดัการเรียนรูมีความชัดเจน 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 

4 
รูปแบบการจดัการเรียนรูมีความเหมาะสมแก
การนําไปใช 

1 1 0 0.67 ผานเกณฑ 

5 
บทบาทของครูและนักเรียนในแตละขั้นมีความ
สอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับทฤษฎีสรรคนยิม 

1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 

6 
รูปแบบการจดัการเรียนรูนี้สามารถสงเสริม
การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 

1 1 0 0.67 ผานเกณฑ 

7 
แตละขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู มี
ความสอดคลองและตอเน่ืองกัน 

1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
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ตาราง 10 แสดงผลการประเมินหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริม 
     การใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
 

รายการประเมิน 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

แผนการ
เรียนรูที่ 

1 

แผนการ
เรียนรูที่ 

2 

แผนการ
เรียนรูที่ 

3 

แผนการ
เรียนรูที่ 

4 

แผนการ
เรียนรูที่ 

5 

แผนการ
เรียนรูที่ 

6 
1. องคประกอบของแผนการ

จัดการเรียนรูมีความ
เหมาะสม 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู
แกนกลางมีความชัดเจน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สอดคลองกับสาระการเรียนรู
แกนกลาง 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4. เน้ือหาสอดคลองกับผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

5. กระบวนการจดัการเรียนรู
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

6. สื่อและแหลงการเรียนรู
เหมาะสมกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู 

1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 0.67 
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ตาราง 11 แสดงผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบศึกษาตัวแทนความคิด 
     ของนักเรียน เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน  
 

คําถามขอที ่
ผลการประเมนิของผูเชี่ยวชาญคนที ่

IOC ผลการประเมนิ 
1 2 3 

1 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
2 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
3 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
4 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
5 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
6 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 

 
ตาราง 12 แสดงผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบสัมภาษณนักเรียน  
     เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน  
 

เน้ือหา 
ผลการประเมนิของผูเชี่ยวชาญคนที ่

IOC ผลการประเมนิ 
1 2 3 

กลางวัน-กลางคืน 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
ฤดูกาล 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 

สุริยุปราคา 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
จันทรุปราคา 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 

ขางขึ้น-ขางแรม 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
น้ําขึ้น-น้ําลง 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
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ตาราง 13 แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความเขาใจ 
     ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
 

ขอที่ p r ผลการประเมนิ ขอที่ p r ผลการประเมนิ 

1 0.54 0.21 ผาน 16 0.52 0.64 ผาน 

2 0.58 0.50 ผาน 17 0.40 0.29 ผาน 

3 0.30 0.21 ผาน 18 0.56 0.43 ผาน 

4 0.76 0.50 ผาน 19 0.40 0.64 ผาน 

5 0.58 0.50 ผาน 20 0.48 0.79 ผาน 

6 0.36 0.21 ผาน 21 0.36 0.50 ผาน 

7 0.34 0.21 ผาน 22 0.28 0.43 ผาน 

8 0.40 0.21 ผาน 23 0.46 0.29 ผาน 

9 0.46 0.86 ผาน 24 0.30 0.50 ผาน 

10 0.50 0.71 ผาน 25 0.26 0.43 ผาน 

11 0.42 0.36 ผาน 26 0.46 0.36 ผาน 

12 0.46 0.50 ผาน 27 0.26 0.43 ผาน 

13 0.26 0.21 ผาน 28 0.66 0.29 ผาน 

14 0.26 0.21 ผาน 29 0.32 0.21 ผาน 

15 0.48 0.50 ผาน 30 0.50 0.71 ผาน 

 
ตาราง 14 แสดงการผลการหาคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบวัดความเขาใจตอปรากฏการณ 
     ดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
 

แบบทดสอบวดัความเขาใจ
ตอปรากฏการณดาราศาสตร
พ้ืนฐาน 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
ขอสอบ  S.D. S2 r 

50 30 13.18 7.54 30.83 0.80 
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ตาราง 15 แสดงผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบทดสอบวัดการใหเหตุผล 
      เชิงวิทยาศาสตร 
 

ขอ 
ผลการประเมนิของผูเชี่ยวชาญคนที ่

IOC ผลการประเมนิ 
1 2 3 

1 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
2 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
3 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
4 1 1 0 0.67 ผานเกณฑ 
5 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
6 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
7 1 1 0 0.67 ผานเกณฑ 
8 1 1 0 0.67 ผานเกณฑ 
9 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
10 1 1 0 0.67 ผานเกณฑ 
11 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
12 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
13 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
14 1 1 0 0.67 ผานเกณฑ 
15 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
16 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
17 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
18 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
19 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
20 1 1 1 1.00 ผานเกณฑ 
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ตาราง 16 แสดงการคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวดัการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร 
 

แบบทดสอบวดัการให
เหตุผลเชิงวทิยาศาสตร 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
ขอสอบ  S.D. S2 R 

35 20 25.00 14.93 130.23 0.86 

 
 
ตาราง 17 แสดงการวิเคราะหความยาก แบบทดสอบวัดการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 
 

ขอที่ คาความยาก (p) ผลการประเมนิขอสอบ 
1 0.66 ผาน 
2 0.54 ผาน 
3 0.50 ผาน 
4 0.80 ผาน 
5 0.69 ผาน 
6 0.54 ผาน 
7 0.43 ผาน 
8 0.80 ผาน 
9 0.23 ผาน 
10 0.43 ผาน 
11 0.26 ผาน 
12 0.80 ผาน 
13 0.26 ผาน 
14 0.34 ผาน 
15 0.57 ผาน 
16 0.43 ผาน 
17 0.46 ผาน 
18 0.49 ผาน 
19 0.23 ผาน 
20 0.29 ผาน 
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ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะหอํานาจจําแนกรายขอ ของแบบทดสอบวัดการใหเหตุผล 
      เชิงวิทยาศาสตรโดยใชการทดสอบคาที (Independent Samples Test) 

 

ขอสอบขอ
ที่ 

กลุมของ
นักเรียน 

N Mean S.D. ผลตางของคาเฉลี่ย t 

1 
กลุมสูง 17 2.18 0.81 

0.65 2.345* 
กลุมต่ํา 17 1.53 0.80 

2 
กลุมสูง 17 1.82 1.33 

0.94 2.190* 
กลุมต่ํา 17 0.88 1.17 

3 
กลุมสูง 17 2.35 0.93 

1.65 5.009* 
กลุมต่ํา 17 0.71 0.99 

4 
กลุมสูง 17 2.53 1.01 

1.06 2.680* 
กลุมต่ํา 17 1.47 1.28 

5 
กลุมสูง 17 2.24 0.66 

0.88 2.914* 
กลุมต่ํา 17 1.35 1.06 

6 
กลุมสูง 17 1.18 1.13 

0.65 1.866* 
กลุมต่ํา 17 0.53 0.87 

7 
กลุมสูง 17 1.65 1.27 

1.24 3.494* 
กลุมต่ํา 17 0.41 0.71 

8 
กลุมสูง 17 1.94 0.24 

0.82 3.542* 
กลุมต่ํา 17 1.12 0.93 

9 
กลุมสูง 17 1.12 1.22 

1.00 3.264* 
กลุมต่ํา 17 0.12 0.33 

10 
กลุมสูง 17 1.88 1.11 

1.35 4.074* 
กลุมต่ํา 17 0.53 0.80 

11 
กลุมสูง 17 0.94 0.97 

0.82 3.323* 
กลุมต่ํา 17 0.12 0.33 

12 
กลุมสูง 17 1.94 0.56 

0.65 2.483* 
กลุมต่ํา 17 1.29 0.92 

13 กลุมสูง 17 1.59 1.23 1.06 2.896* 
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ขอสอบขอ
ที่ 

กลุมของ
นักเรียน 

N Mean S.D. ผลตางของคาเฉลี่ย t 

กลุมต่ํา 17 0.53 0.87 

14 
กลุมสูง 17 2.18 0.73 

0.71 1.781* 
กลุมต่ํา 17 1.47 1.46 

15 
กลุมสูง 17 2.00 1.17 

1.12 2.667* 
กลุมต่ํา 17 0.88 1.27 

16 
กลุมสูง 17 0.82 1.07 

0.53 1.782* 
กลุมต่ํา 17 0.29 0.59 

17 
กลุมสูง 17 2.00 1.41 

1.53 3.881* 
กลุมต่ํา 17 0.47 0.80 

18 
กลุมสูง 17 1.82 1.47 

0.94 2.000* 
กลุมต่ํา 17 0.88 1.27 

19 
กลุมสูง 17 1.35 1.37 

1.06 2.935* 
กลุมต่ํา 17 0.29 0.59 

20 
กลุมสูง 17 1.35 1.37 

1.29 3.844* 
กลุมต่ํา 17 0.06 0.24 

 
* P < .05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตาราง 18 (ตอ) 
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ตาราง 19 แสดงผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบวัดเจตคติตอวชิาดาราศาสตร 
 

ขอ 
ผลการประเมนิของผูเชี่ยวชาญคนที ่

IOC ผลการประเมนิ 
1 2 3 

1 1 1 1 1.00 ผาน 
2 1 1 0 0.67 ผาน 
3 1 1 1 1.00 ผาน 
4 1 1 1 1.00 ผาน 
5 1 1 1 1.00 ผาน 
6 1 1 1 1.00 ผาน 
7 1 1 1 1.00 ผาน 
8 1 1 1 1.00 ผาน 
9 1 1 1 1.00 ผาน 
10 1 1 1 1.00 ผาน 
11 1 1 1 1.00 ผาน 
12 1 1 1 1.00 ผาน 
13 1 1 0 0.67 ผาน 
14 1 1 1 1.00 ผาน 
15 1 1 1 1.00 ผาน 
16 1 1 1 1.00 ผาน 
17 1 1 1 1.00 ผาน 
18 1 1 1 1.00 ผาน 
19 1 1 1 1.00 ผาน 
20 1 1 1 1.00 ผาน 
21 1 1 1 1.00 ผาน 
22 1 1 1 1.00 ผาน 
23 1 1 1 1.00 ผาน 
24 1 1 1 1.00 ผาน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอยางเครือ่งมือวิจัย 
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คูมือการจัดการเรียนรู ที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือเลมน้ีเปนสวนหนึ่งของงานปริญญานิพนธ 
เรื่อง ผลของกิจกรรมการเรียนรูทีส่งเสริมการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร ตอตัวแทนความคิด 
 เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 
ผูวิจัย    นายสิทธศิักดิ์  จินดาวงศ    คณะกรรมการควบคุม 
รหัสประจําตัว 51199120027   รองศาสตราจารย ดร.ณสรรค ผลโภค ประธาน 
ปริญญา   การศึกษาดษุฎีบัณฑิต ดร.กานจุลี ปญญาอินทร     กรรมการ 
สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา ดร.นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล  กรรมการ 
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คํานํา 
 
 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรูเลมน้ี จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการวิจัยเร่ือง ผลของกิจกรรม
การเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ตอตัวแทนความคิดเรื่อง ปรากฏการณดารา
ศาสตรพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ภายในเอกสารประกอบดวย มาตรฐาน
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ ระดับประถมศึกษา ถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน แนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทฤษฎีสรรคนิยม กิจกรรมการเรียนรู
ที่สงเสริมทักษะการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร แผนการจัดการเรียนรู และเอกสารประกอบการ
จัดการเรียนรูทั้งหมด เรื่อง ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน  
 โดยผูวิจัยมุงหวังวา กิจกรรมการเรียนรูในเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูเลมนี้ จะ
สงเสริมใหนักเรียนมีความเขาใจ เรื่อง ปรากฏการณทางดาราศาสตรพ้ืนฐาน มีเจตคตทิี่ดีตอวชิา
ดาราศาสตรและมีทักษะการใหเหตุผลเชงิวิทยาศาสตร มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถ
นําไปใชเปนหลักในการใชแกปญหาที่เกิดกับตวันักเรียนในอนาคตได 
  

สิทธิศักด์ิ จนิดาวงศ 
 ผูวิจัย 
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มาตรฐานการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 
 
  ในประเทศไทยไดจัดระบบการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเปน 8 สาระ 
13 มาตรฐานการเรียนรู สําหรับสาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ ที่มีเน้ือหาโดยรวมคือ วิวัฒนาการ
ของระบบสุริยะ กาแล็กซี่ เอกภพ ปฏิสัมพันธและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธระหวางดวง
อาทิตย ดวงจันทร และโลก ความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 5) ใน
มาตรฐาน ว. 7.1 ไดกําหนดใหนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรแลวตอง เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ
และกาแล็กซี ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ และผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551: 7) โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 89-
93) แยกตามระดับชั้นตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดดังนี้ 

ตาราง 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางวทิยาศาสตร มาตรฐาน ว 7.1 แยกตาม
ระดับชั้น 

ระดับชั้
น 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

ประถมศึ
กษาปที่ 
1 

ตัวชี้วัด 
     1.ระบุวาในทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทรและดวงดาว   
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     ในทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทรและดวงดวง โดยมองเห็นทองฟามีลักษณะเปน
ครึ่งวงกลมครอบแผนดินไว 

ประถมศึ
กษาปที่ 
2 

ตัวชี้วัด 
     1.สืบคนและอภิปรายความสําคัญของดวงอาทิตย 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานที่สําคญัของโลก เพราะใหทั้งพลังงานความรอนและ
พลังงานแสง ซึ่งชวยในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

ประถมศึ
กษาปที่ 
3 

ตัวชี้วัด 
     สังเกต และอธิบายการขึน้ตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร การเกิดกลางวันกลางคืน 
และการกําหนดทิศ 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     โลกหมุนรอบตัวเองทําใหเกิดปรากฏการณดังตอไปน้ี 

- ปรากฏการณขึ้น-ตกของดวงอาทิตยและดวงจันทร 
- เกิดกลางวันและกลางคืนโดยดานที่หันรับแสงอาทิตยเปนเวลากลางวันและดาน

ตรงขามที่ไมไดรับแสงอาทิตยเปนเวลากลางคืน 
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ระดับชั้
น 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

กําหนดทิศโดยการสังเกตจากการขึ้นและการตกของดวงอาทิตย ใหดานที่เห็นดวง
อาทิตยขึ้นเปนทิศตะวันออกและดานที่เห็นดวงอาทิตยตกเปนทิศตะวันตก เม่ือใชทิศ
ตะวันออกเปนหลักโดยใหดานขวามืออยูทางทิศตะวันออก ดานซายมือเปนดานทิศ
ตะวันตก ดานหนาจะเปนทิศเหนอืและดานหลังจะเปนทิศใต 

ประถมศึ
กษาปที่ 
4 

ตัวชี้วัด 
     สรางแบบจําลองเพ่ืออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     ระบบสุริยะประกอบดวยดวงอาทิตยเปนศูนยกลางและมีบริวารโคจรอยูโดยรอบ คือ 
ดาวเคราะหแปดดวง ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็ก
อ่ืนๆ สวนดาวตกหรือผีพุงใต อุกกาบาต อาจเกิดมาจากดาวหาง ดาวเคราะหนอยหรือ
วัตถุขนาดเล็กอ่ืนๆ 

ประถมศึ
กษาปที่ 
5 

ตัวชี้วัด 
     สังเกตและอธิบายการเกดิทิศ และปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดยใชแผนที่
ดาว 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     การที่โลกหมุนรอบตัวเองนี้ทําใหเกิดการกําหนดทิศ โดยโลกหมุนรอบตัวเองทวน
เข็มนาฬิกาจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก เม่ือสังเกตจากขั้วเหนือจึงปรากฏใหเห็น
ดวงอาทิตยและดวงดาวตางๆ ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกและแผนที่
ดาวชวยในการสังเกตดาวบนทองฟา 

ประถมศึ
กษาปที่ 
6 

ตัวชี้วัด 
     สรางแบบจําลองและอธบิาย การเกิดฤดู ขางขึ้นขางแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา 
และนําความรูไปใชประโยชน 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
- การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในเวลา 1 ป ในลักษณะที่แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉาก
ของระนาบการโคจรทําใหบริเวณสวนตางๆ ของโลกรับพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตาง
กันเปนผลใหเกิดฤดูตางๆ 
- ดวงจันทรไมมีแสงสวางในตัวเอง แสงสวางที่เห็นเกิดจากแสงอาทิตยตกกระทบดวง
จันทรแลวสะทอนมายังโลก การที่ดวงจันทรโคจรรอบโลก ขณะที่โลกโคจรรอบดวง
อาทิตย ดวงจันทรจึงเปลี่ยนตําแหนงไป ทําใหมองเห็นแสงสะทอนจากดวงจันทร
แตกตางกันในแตละคืน ซึ่งเรียกวา ขางขึ้นขางแรมและนํามาใชจัดปฏิทินในระบบ
จันทรคติ 
- การที่โลก ดวงจันทร ดวงอาทิตยอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน ทําใหดวงจันทรบังดวง
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ระดับชั้
น 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

อาทิตย เรียกวาเกิดสุริยุปราคา และเม่ือดวงจันทรเคลื่อนที่เขาไปอยูในเงาของโลก 
เรียกวา เกิดจันทรุปราคา 

มั ธยมศึ
กษาปที่ 
3 

ตัวชี้วัด 
      1.สืบคนและอธิบายความสัมพันธระหวาง ดวงอาทิตย โลก ดวงจันทรและดาวเคราะห
อ่ืน ๆ และผลที่เกิดขึ้นตอสิง่แวดลอมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 
     2.สืบคนและอธิบายองคประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ   
     3.ระบุตําแหนงของกลุมดาว และนําความรูไปใชประโยชน 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     - ดวงอาทิตย โลก และดวงจันทรอยูเปนระบบไดภายใตแรงโนมถวง 
     - แรงโนมถวงระหวางโลกกับดวงจันทร ทําใหดวงจันทรโคจรรอบโลก แรงโนมถวง
ระหวางดวงอาทิตยกับบริวารทําใหบริวารเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตยกลายเปนระบบสุริยะ 
     - แรงโนมถวงที่ดวงจันทร ดวงอาทิตยกระทําตอโลก ทําใหเกิดปรากฏการณน้ําขึ้น 
น้ําลง ซึ่งสงผลตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 
     - เอกภพประกอบดวยกาแล็กซีมากมายนับแสนลานแหง  แตละกาแล็กซี
ประกอบดวยดาวฤกษจํานวนมากที่อยูเปนระบบดวยแรงโนมถวง กาแล็กซีทางชางเผือก
มีระบบสุริยะอยูที่แขนของกาแล็กซีดานกลุมดาวนายพราน 
     - กลุมดาวฤกษประกอบดวยดาวฤกษหลายดวงที่ปรากฏอยูในขอบเขตแคบๆ และ
เรียนเปนรูปรางตางกันบนทรงกลมทองฟา โดยดาวฤกษที่อยูในกลุมดาวเดียวกัน ไม
จําเปนตองอยูใกลกันอยางที่ตาเห็น แตมีตําแหนงที่แนนอนบนทรงกลมทองฟา จึงใช
บอกทิศและเวลาได 

 
จากการศึกษามาตรฐานการเรียนรู ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรูแกนกลางและหนังสือเรียน

กิจกรรมสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี. 2547,
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) จะสามารถแบงเน้ือหาที่เกี่ยวของกับ ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
ไดเปน การเกิดกลางวันกลางคืน การเกิดฤดูกาล การเกิดขางขึ้นขางแรม การเกดิสุริยุปราคา และ
การเกิดจันทรุปราคา 
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แนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทฤษฎีสรรคนิยม 
 

 สําหรับแนวทางในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทฤษฎีสรรคนิยมน้ัน ไดมีนักการศึกษา
เสนอแนะไวพอสรุปได ดังนี้ 
  1) ผลการเรียนรูตองมุงเนนไปที่กระบวนการสรางความรู และการตระหนักรูใน
กระบวนการ  ดังนั้นเปาหมายการเรียนรูจะตองมาจากการปฏิบัติงานจริง ครูตองฝกฝนกระบวนการ
การเรียนรู ใหผูเรียนเห็นวา ผูเรียนจะตองฝกฝนและรูดวยตนเอง อีกทั้งใหนักเรียนใชประสบการณ
เดิมสรางความรูและความเขาใจตอสิ่งที่รับรูใหมอยางกระตือรือรน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
มีความหมายมากกวาการรับรูและจดจําความรูที่จัดระเบียบไวแลว (ทิศนา แขมมณี. 2548: 94; 
สุวิทย. 2553: 21;ศุภชัย. 2548: 17; Driver & Bell. 1986: 448; Jonassen. 1992; Wheatley.  
1991: 10; Walker; & Lambert. 1995: 17 )  
  2) ในการเรียนการสอน ผูเรียนตองมีบทบาทในการเรียนรูอยางเต็มที (Devries, 1992 :1-
2) โดยผูเรียนจะตองนําตนเอง ควบคุมตนเองในการเรียนรูและตองลงมือปฏิบัติเอง กลาวคือ การ
สรางความรูนักเรียนจะตองนําตนเองและควบคุมตนเองในการสรางตัวแทนหรือแบบจําลองในสมอง
ขึ้นใหมดวยเครื่องมือและสัญลักษณทางวัฒนธรรม มีการประนีประนอมตอรองความหมายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสรางความรูเปนกิจกรรมทางสังคมที่สงเสริมใหนักเรียนคุนเคยและ
เรียนรูวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตรซึ่งหมายถึงการเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม การใชวัฒนธรรม
ภาษา วัฒนธรรมการรับรู การสนทนา การอภิปราย และการตั้งคําถามเพื่อแกปญหา ตรวจสอบโลก
ทัศนและฝกปฏิบัติแบบวิทยาศาสตร (ทิศนา แขมมณี. 2548: 95; สุวิทย. 2553: 22; ศุภชัย. 2548: 
17; Wheatley. 1991: 13; Walker; & Lambert. 1995:18) 
  3) เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนจะเปลี่ยนจากการถายทอดใหผูเรียนไดรับสาระ
ความรูที่แนนอนตายตัว ไปสูการสาธิต กระบวนการแปลและสรางความหมายที่หลากหลาย การ
เรียนรูทักษะตางๆ จะตองใหมีประสิทธิภาพถึงขั้นทําไดและแกปญหาจริงได โดยกิจกรรมการเรียนรู
ควรจะทําใหนักเรียนไดรับและเขาถึงประสบการณ และเปดโอกาสใหนักเรียนแปลความหมาย
ประสบการณ ความรูความเขาใจ และความเชื่อดวยตนเองเพื่อสรางความรูใหม (ทิศนา แขมมณี. 
2548: 94;สุวิทย. 2553: 22; ศุภชัย. 2548: 17; Walker; & Lambert. 1995: 17-18) 
 4) การจัดการเรียนการสอนครูจะตองพยายามสรางบรรยากาศจริยธรรมทางสังคมใหเกิดขึ้น 
(สุระ, 2547: 22) กลาวคือ ผูเรียนจะตองมีโอกาสเรียนรูในบรรยากาศที่เอ้ือตอการปฏิสัมพันธทาง
สังคม ซึ่งทางสังคมถือวาเปนปจจัยสําคัญของการสรางความรู เพราะลําพังกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ
ทั้งหลายที่ครูจัดใหหรือผูเรียนแสวงหามาเพื่อการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียนหรือบุคคลอื่นๆ จะ
ชวยใหการเรียนรูของผูเรียนไดกวางขึ้น ซับซอนขึ้น และหลากหลายขึ้น (Grady. 2002; ศุภชัย. 
2548: 18) โดยบทบาทของครูคือทําใหผูเรียนสรางความรู ครูจะตองทําหนาที่ชวยสรางแรงจูงใจ
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ภายในใหเกิดแกผูเรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูที่ตรงกับความสนใจของผูเรียน ดําเนินกิจกรรม
ใหเปนไปในทางที่สงเสริมพัฒนาการของผูเรียน ใหคําปรึกษาแนะนํา ทั้งทางดานวิชาการและดาน
สังคมแกผูเรียน ดูแลใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหา และประเมินการเรียนรูของผูเรียน 
นอกจากนั้น ครูยังตองมีความเปนประชาธิปไตยและมีเหตุผลในการสัมพันธกับผูเรียน (ทิศนา, 
2547: 94) 
  5) นักเรียนสรางความหมายจากประสบการณ และจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและ
สิ่งแวดลอม โดยบูรณาการขอมูลและแนวคิดใหมกับโครงสรางความรูเดิม (existing knowledge 
structures) เม่ือเกิดความไมสมดุลระหวางโครงสรางความรูเดิมและแนวคิดใหมนักเรียนจะ
สังเคราะหความเชื่อของตนเองกับความคิดใหม ความเชื่อเดิมอาจจะถูกแทนที่หรือสรางใหมจาก
แนวคิดและขอมูลใหม ผลผลิตคือ โครงสรางความรูเดิมที่อาจจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติม มีการเปลี่ยน
มโนมติเดิมบางสวนหรือเกิดมโนมติใหมแทนที่มโนมติเดิม การเรียนรูจึงเปนการเพิ่มเติม ดัดแปลง
โครงสรางความรูหรือเปลี่ยนมโนมติ (ทิศนา แขมมณี. 2548: 95; สุวิทย. 2553: 22; Wheatley. 
1991: 10; Walker; & Lambert. 1995: 17) 
  6) การสรางความหมายเปนกระบวนการมีสวนรวมทีต่อเน่ือง เริ่มตนดวยการสราง
สมมติฐาน ตรวจสอบสมมตฐิานและปรบัเปลี่ยนแนวคิดในขณะที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับ
ปรากฏการณและบุคคลอ่ืน (สุวิทย. 2553: 22; Driver; & Bell. 1986: 448) 
  7) นักเรียนสะทอนความคิดเห็นและไตรตรองความรูความเขาใจ (Metacognition) ใช
ทักษะการคิดเพื่อตรวจสอบ ควบคุมและประเมินสิ่งที่ตนเองเรียนรู และเขาใจ (สุวิทย. 2553: 22; 
Driver; & Bell. 1986: 445; Walker; & Lambert. 1995: 18) 
  8) ผลผลิตการเรียนรูเกิดจากการเรียนรูแบบรวมมือ และการมีปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมในชั้นเรียนเพ่ือสรางความหมายตามคุณคาและความเชื่อของนักเรียน ดังน้ัน ผลผลิต
การเรียนรูที่เกิดขึ้นจึงแตกตางกันไปตามความสามารถ ความสนใจ และประสบการณเดิมของ
นักเรียน (ทิศนา แขมมณี.  2548: 95; สุวิทย. 2553: 22; Driver; & Bell. 1986: 445; Walker; & 
Lambert. 1995: 19) 
 จากที่กลาวมาแลวจะเห็นวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นจากการที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมเอง 
การเรียนรูเกดิจากโครงสรางสวนบุคคลและโครงสรางทางความคิด เปนความสามารถของบุคคลใน
การปรับประสบการณเกาใหเขากับประสบการณใหมดวยกระบวนการพิสูจนใหเห็นจริงได และความ
สมเหตุสมผลที่กอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ การสรางความหมายที่ผูเรียนเปนผูสรางขึ้น อยาง
เปนกระบวนการที่ตอเน่ือง ผูเรียนจะตั้งสมมติฐาน ตรวจสอบและอาจเปลี่ยนแปลง สมมติฐานใน
ขณะที่มีปฏิสมัพันธกับสถานการณที่เกิดขึ้นได การเรียนรูจะเกิดจากความขัดแยงทางปญญา ฉะนั้น
ครูจึงเปนผูทีอํ่านวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ที่จะสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดมากที่สุดและดีที่สุด 
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การใหเหตุผลเชงิวทิยาศาสตร  
(Scientific Reasoning) 

 
 การพัฒนาความสามารถและรูปแบบการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร เปนเปาหมายสําคัญ
ของการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบัน ที่มีความหลากหลายของ
การเผชิญหนาทางสังคม โดยปญหาทางสังคมและผลกระทบทางวิทยาศาสตรจะสงผลโดยตรงตอทุก
ชีวิต ดวยเหตุนี้ผูคนตองมีการเตรียมความพรอม เพ่ือใหทุกคนตองเปนนักคิดที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและสามารถประเมินขอมูลตางๆ ที่ไดมาเพ่ือใชแกปญหาได โดยผูวิจัยใหแนวความคิดเกี่ยวกับ
การใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร ไวดังนี้ 
 การใหเหตุผลเชงิวทิยาศาสตร (Scientific Reasoning) หมายถึง ความสามารถในการ
อธิบาย การหาความสัมพันธ การวิเคราะหและแสดงขอสรุปของขอมูลอยางสมเหตุสมผล โดยผูวิจัย
แบงการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตรเปน 5 ลักษณะ ไดแก  
   1) Controlling ability หมายถึง ความสามารถที่แสดงถึงความเขาใจในความจําเปน
ที่จะตองออกแบบการทดลอง โดยการควบคุมตัวแปรอ่ืนๆได 
   2) Proportional ability หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความสัมพันธของตวั
แปรตางๆ เชงิคณิตศาสตรได 
   3) Probabilistic ability หมายถึง ความสามารถในการสรุปหรืออธิบาย
ปรากฏการณใดๆ บนพื้นฐานของทฤษฎคีวามนาจะเปนได 
   4) Correlational ability หมายถึง ความสามารถในการแปลผลการศึกษาโดย
คํานึงถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกัน 
   5) Generalized ability หมายถึง ความสามารถในการสรางขอสรุปทัว่ไป ที่
นอกเหนือไปจากการทดลองหรือเง่ือนไขที่กําหนดใหและประยุกตใชสรางขอสรุปใหมที่เหมาะสม 
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กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 
 

กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิทักษะการใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร หมายถึง รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาโดยผูวิจัย โดยมีพ้ืนฐานมาจากการสอดแทรกกิจกรรมที่สงเสริมการให
เหตุผลในวงจรการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 8 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นการเรา (Instigation) 2) ขั้น
การศึกษาสํารวจ (Exploration) 3) ขั้นการสรางมโนมติเริ่มแรก (Pre-concept) 4) ขั้นการทํานาย 
(Predict) 5) ขั้นอธิบายเหตุในการพยากรณ (Explain the predict) 6) ขั้นการทดลอง (Experiment) 
7) ขั้นอธิบายผลการทดลอง (Explain the result) และ 8) ขั้นอธิบายความแตกตาง (Describe the 
Differences) 
ซึ่งมีรายละเอียดการจัดประสบการณการเรียนรูเปน 8 ขั้นตอน มีดังนี้ 

1. ขั้นการเรา (Instigation) 
 ขั้นน้ีเปนขั้นที่จะกระตุนใหนักเรียนเกิดภาวะอสมดุล โดยนักเรียนจะถูกกระตุนโดยใช

คําถามเพ่ือใหนักเรียนไดประเมินความรูเดิมของตน วามีความรูเ ร่ืองน้ันเปนอยางไร และมี
ความสัมพันธกับคําถามหรือปญหาที่กําลังศึกษาอยางไร แลวเริ่มจัดระบบโครงสรางทางความคิด
ของตนเองใหม  

โดยในขั้นกระตุนน้ี นักเรียนจะไดแสดงความคิดเห็น ประสบการณเดิมของตนเองออกมา 
2. ขั้นการศึกษาสํารวจ (Exploration) 
เม่ือผานขั้นที่ 1 นักเรียนจะพบความขัดแยงทางความคิดของตนเองและเพื่อน จากนั้นจะ

เปดโอกาสใหนักเรียนจับกลุมอภิอปรายเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เหมือนและตางกันวาแตละความ
คิดเห็นมีเหตุผล หรือประจักษพยานใดมาสนับสนุนความคิดเห็นน้ัน  

จากนั้นจัดใหนักเรียนไดรับประสบการณจากสิ่งตางๆ ที่เปนรูปธรรม ไดเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติ และเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติในสถานการณ ผลจากการศึกษาสํารวจจะทําให
นักเรียนเกิดคําถามสงสัยที่ไมสามารถใชแบบแผนการใหเหตุผลแบบเดิมที่เคยใช มาตอบคําถามเดิม
ไดอีก  

การอภิปรายในกลุมขนาดเล็กเปนสิ่งสําคัญสําหรับการทํากิจกรรมในขั้นน้ี เพราะนักเรียนแต
ละคนจะถูกกระตุนใหตระหนักถึงความสําคัญของความคิดเห็นของตนเองและของผูอ่ืน ครูทําหนาที่
เปนเพียงผูสังเกต ผูซักถาม และผูชวยของนักเรียนเทานั้น ซึ่งครูอาจแนะนําเพียงเล็กนอยหรือใช
คําถามเพื่อชวยแนะแนวทางในการคิดของนักเรียนไดบางขั้นการศึกษาสํารวจจึงเปนขั้นการเรียนรู
โดยการคนพบ และเปนขั้นที่นักเรียนพรอมที่จะดําเนินการควบคุมการเรียนรูของตนเอง 

3. ขั้นการสรางมโนมติเริ่มแรก (Pre-concept) 
เปนขั้นที่ตอจากขั้นการศึกษาสํารวจ มีความสัมพันธกับผลที่ไดจากการศึกษาสํารวจ ในขั้น

นี้เนนการถายทอดความรูทางสังคมที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดจากการอธิบายและไดรับความรู
เพ่ิมเติม โดยครูมีบทบาทในการชวยแนะนําศัพทหรือหลักการทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งครู
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อธิบายดวยตนเองหรือใชตําราและสื่อตางๆ ก็ไดนักเรียนดําเนินการปรับและจัดโครงสรางทาง
ความคิดของตน โดยเชื่อมโยงความรูหรือแบบแผนการใหเหตุผลใหมที่กําลังเรียนรูใหเขากับ
ประสบการณเดิมที่มีอยู นักเรียนจะถูกกระตุนใหพัฒนาแบบแผนการใหเหตุผลใหม ๆ ใหมากเทาที่
จะเปนไปได ขั้นการสรางมโนทัศนจึงเปนขั้นที่ชวยใหนักเรียนดําเนินการควบคุมการเรียนรูของ
ตนเอง 

4. ขั้นการทํานาย (Predict) 
เปนขั้นตอจากขั้นการสรางมโนมติเริ่มแรกแลว นักเรียนจะถูกถามถงึสถานการณที่

นอกเหนือออกไป เพ่ือใหนักเรียนจะตองทํานายผล  
การถูกถามถงึสถานการณที่นอกเหนือออกไป เปนการรบกวนสมดลุของนักเรียนอีกครั้ง 

เพ่ือใหนักเรียนไดประมวลความคิด ประสบการณเดิมและตลอดถึงความเขาใจทีผ่านมา ในการ
พยายามหาเหตุผลมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้น  

5. ขั้นอธิบายเหตุในการพยากรณ (Explain the predict)  
เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะไดอธิบายสิ่งที่ทํานาย ขั้นนี้นักเรียนจะพบความขัดแยงทาง

ความคิดของตนเองและเพื่อน จากนั้นจะเปดโอกาสใหนักเรียนจับกลุมอภิปรายเกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่เหมือนและตางกันวาแตละความคิดเห็นมีเหตุผล หรือประจักษพยานใดมาสนับสนุนความ
คิดเห็นนั้น 

การอภิปรายในกลุมขนาดเล็กเปนสิ่งสําคัญสําหรับการทํากิจกรรมในขั้นน้ี เพราะนักเรียนแต
ละคนจะถูกกระตุนใหตระหนักถึงความสําคัญของความคิดเห็นของตนเองและของผูอ่ืน ครูทําหนาที่
เปนเพียงผูสังเกต ผูซักถาม และผูชวยของนักเรียนเทานั้น ซึ่งครูอาจแนะนําเพียงเล็กนอยหรือใช
คําถามเพื่อชวยแนะแนวทางในการคิดของนักเรียนไดบาง ขั้นควรใหนักเรียนในกลุมไดสรุปเหตุผล 
ปจจัยหรือประจักษพยานตางๆ ที่ไดรวมกัน เพ่ือใชเปนขอสังเกตในการทดลองหาคําตอบตอไป 

6. ขั้นการทดลอง (Experiment)  
เปนขั้นตอนการทดลองหรือสืบคนขอมูลเพ่ือหาคําตอบจากสถานการณ โดยนักเรียนแตละ

กลุมจะไดทําการทดลอง เพ่ือใหสามารถตอบโจทยหรือเพ่ือหาเหตุผล และประจักษพยานที่สามารถ
สนับสนุนหรือเปลี่ยนความคิดที่ไดทํานายไวกอนหนา แลวยังจะไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดทดลอง
ตามแบบที่ออกแบบไวดวย 

7. ขั้นอธิบายผลการทดลอง (Explain the result)  
เปนขั้นตอนที่นักเรียนแตละกลุมรวมกันอธิบายถึงผลที่ไดจากการทดลอง  ซึ่งตอ

เน่ืองมาจากการที่ไดสัมผัสกับประสบการณที่เปนรูปธรรม ไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ และเห็นผล
ที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติในสถานการณนั้นแลว ผลจากการทดลองจะทําใหนักเรียนสามารถหา
ขอสรุป อันเกิดจากการทดลองและสามารถใหเหตุผลประกอบการอธิบายคําตอบได 

8. ขั้นอธิบายความแตกตาง (Describe the Differences)  
เปนขั้นตอนทีน่ักเรียนตองรวมกันอธิบาย พรอมทั้งอภิปรายถึงความเหมือนหรือความตางกันของ
ความคิดกอนและหลังทําการทดลอง เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะไดวิเคราะหความคิดของตนเอง
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เกี่ยวกับการใหเหตุผล ทําใหนักเรียนไดเห็นมุมมองความคิดที่ผิดพลาดของตนเองและเพื่อน
นักเรียน ซึ่งจะเปนขั้นตอนที่จะทําใหนักเรียนไดปรับสมดุลความคิดใหม อีกทั้งเปนการย้ําใหนักเรียน
เห็นความบกพรองของความคิดของแตละคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



147 
 

กําหนดการสอน 
 
แผนการจัดการ

เรียนรูที ่
สัปดาหที่ กิจกรรม หมายเหตุ 

1 1 

o ปฐมนิเทศ 
o วัดเจตคติตอวชิาดาราศาสตร 
o วัดตวัแทนความคิด ตอ

ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
o วัดความเขาใจตอปรากฏการณ

ดาราศาสตรพ้ืนฐาน 

27/10 

2 2 o วัดการใหเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร 3/11 
3 3-4 กิจกรรมเรื่อง กลางวัน-กลางคืน 10/11,17/11 
4 5-7 กิจกรรมเรื่อง ฤดูกาล 24/11,1/12,8/12 
5 8-10 กิจกรรมเรื่อง ขางขึ้น-ขางแรม 15/12,22/12,29/12 
6 11-13 กิจกรรมเรื่อง จันทรุปราคา 5/1,12/1,19/1 
7 14-16 กิจกรรมเรื่อง สุริยุปราคา 26/1,2/2,9/2 
8 17-19 กิจกรรมเรื่อง น้ําขึ้น-น้ําลง 16/2,23/2,1/3 
9 20 o วัดการใหเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร 8/3 

10 21 

o วัดเจตคติตอวชิาดาราศาสตร 
o วัดตวัแทนความคิด ตอ

ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
o วัดความเขาใจตอปรากฏการณ

ดาราศาสตรพ้ืนฐาน 
o ปจฉิมนิเทศ 

15/3 
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ตัวอยาง แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
เร่ือง กลางวนั-กลางคืน       เวลา 3 คาบ 

 
ตัวชี้วัด 

 สังเกต และอธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร การเกิดกลางวันกลางคนื และการ
กําหนดทิศ 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     โลกหมุนรอบตัวเองทําใหเกิดปรากฏการณดังตอไปน้ี 

- ปรากฏการณขึ้น-ตกของดวงอาทิตยและดวงจันทร 
- เกิดกลางวันและกลางคืนโดยดานที่หันรับแสงอาทิตยเปนเวลากลางวันและดานตรงขามที่

ไมไดรับแสงอาทิตยเปนเวลากลางคืน 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

o นักเรียนสามารถบอกสาเหตุของการเกิดปรากฏการณกลางวัน-กลางคืนได 
o นักเรียนสามารถแสดงความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอปรากฏการณกลางวัน-

กลางคืนได 
o นักเรียนสามารถแสดงเหตุผลประกอบการตอบคําถามได 

 
เน้ือหาที่ครูควรรู 

การเกิดปรากฏการณกลางวัน-กลางคืน ถาอางอิงกับดวงอาทิตย โดยคิดวาเอาตําแหนงที่
โลกหันเขาหาดวงอาทิตย หมุนวนกลับเขาหาดวงอาทิตยอีกครั้ง นับเปน 1 วัน จะได 24 ชั่วโมง การ
คิดโดยอางอิงกับดวงอาทิตยนี้ ทางดาราศาสตรเรียกวา Solar day 

แตถาคิดวาปรากฏการณกลางวัน-กลางคืน เกิดจากการหมุนรอบตัวเองครบ 1 รอบในหนึ่ง
วัน จะทําให 1 วัน ไมเทากบั 24 ชั่วโมง เพราะวาโลกหมุนรอบตัวเองครบ 360 องศา ใชเวลา 
86,164.091 วินาที หรือ 23 ชั่วโมง 56 นาที 4.091 วนิาที ทางดาราศาสตรจะเรยีกวา Sidereal day  
 การคิดแบบ Sidereal day นี้เองที่ทําใหใน 1 ปจะมี 366.25636042 วัน และถาเปน Solar 
day ใน 1 ป เราจะมี 365.25636042 วัน เศษทศนิยม 0.256... นี้เองท่ีทําใหเรามีปญหา จนตอง
ชดเชยดวยการเพิ่มวันที่ 29 กุมภาพันธ เขาไปทุกๆ 4 ป ตามปฏิทินแบบสุริยะคติ (Solar 
Calendar) 
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ความเขาใจคลาดเคลื่อน 
 ปรากฏการณกลางวัน-กลางคืนเกิดจาก 

- เกิดจากดวงอาทิตยโคจรรอบโลก 1 รอบ 
- เกิดจากดวงอาทิตยเคลื่อนที่ลงไปใตโลกแลวขึ้นมาใหมตอนเชา 
- โลกโคจรรอบดวงอาทิตย 1 รอบ 
- ดวงจันทรโคจรรอบโลก 1 รอบ 

ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
1.ขั้นการเรา (Instigation) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
     กลาวนําเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนจะไดทําในคาบนี ้ 
(3-5 นาที) 
กิจกรรมที่ 1 เขียนตอบเร็ว (5 นาที) 
    ถามคําถาม แลวใหนักเรียนเขียนตอบภายในเวลา 1 นาที 
ทีละคําถาม 

- นักเรียนคิดวากลางวัน กลางคืน เกิดขึ้นไดอยางไร 
- นักเรียนคิดวาทําไมประเทศแตละประเทศจึงมีเวลา

ไมตรงกัน 
     เม่ือหมดเวลาใหนักเรียนสงขอความที่เขียนใหเพ่ือนที่นั่ง
ดานหลังของตนเอง แถวหลังสุดสงใหเพ่ือนดานหนาหอง 
      
    ใหนักเรียนอานขอความของเพื่อน และใหนักเรียนเขียน
ตอทายวา เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับคําตอบของเพื่อน
พรอมทั้งแสดงเหตุผลกับการแสดงความคิดเห็นนั้น (3-5 
นาที) 
 
    แลวเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ครูเขียน
ความคิดเห็นนักเรียนออกเปนกลุมๆ บนกระดาน (5 นาที) 

 
 
      
      นักเรียนเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการเกิดกลางวัน
กลางคืน 
      นักเรียนเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการมีเวลาไม
ตรงกันของแตละประเทศ 
 
      
     
      นักเรียนเขียนแสดงความ
คิดเห็นพรอมทั้งเหตุผลประกอบ 
กับคําตอบของเพื่อนที่นักเรียน
ไดรับ 
 
       
     นักเรียนแสดงความคิดเห็นตอ
หนาเพื่อนๆ และครู 
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2. ข้ันการศึกษาสํารวจ (Exploration) 

กิจกรรมครู กิจกรรม
นักเรียน 

     แบงกลุมนักเรียนโดยการใหนักเรียนนับ 1-8 นักเรียนที่นับตัวเลขเดียวกันจะได
อยูกลุมเดียวกัน แลวจึงแจกอุปกรณที่แตละกลุมจะได (3-5 นาที) 
 
ครูชี้แจงกิจกรรม 
     ใหนักเรียนแตละคนในกลุมแสดงความคิดเห็นรวมกัน เกี่ยวกับคําถาม 2 ขอ
ขางตน ซึ่งอุปกรณที่ครูแจกให จะใชเพ่ือใหนักเรียนใชในการทําความเขาใจหรือ
อธิบายใหเพ่ือนฟง ตามที่นักเรียนเห็นสมควร และใหเขียนแสดงเหตุผล หรือ
ยกตัวอยางที่เปนที่ยอมรับรวมกันในกลุมเกี่ยวกับคําตอบดังกลาว โดยเขียนเปนสง
เปนรายกลุม (10-15 นาที) 
      ในระหวางที่นักเรียนทํากิจกรรม ใหครูเดินสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนใน
แตละกลุม เพ่ือประมวลแนวคิดภาพรวมที่มีของนักเรียนทั้งหมด จับประเด็นที่
นักเรียนมีความเขาใจผิด หรืออธิบายผิดไว เพ่ือจะไดชวยอธิบายแกไขในขั้นตอไป 
(แตไมใหครูแสดงความคิดเห็นหรืออธิบายในขณะที่นักเรียนกําลังอธิบายภายใน
กลุม) 

   นั ก เ รี ย น
แ บ ง ก ลุ ม 
และเขากลุม 
 
 
 
 
   นักเรียน
แสดงความ
คิดเห็นใน
ระหวางการ
ทํากิจกรรม
กลุม 

 
3.ข้ันการสรางมโนมติเร่ิมแรก (Pre-concept) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
      เก็บรายงานนักเรียนทุกกลุม และพิจารณาแนวคิด 
เพ่ือคัดเลือกนักเรียนกลุมที่มีแนวคิด เหตุผลหรือหลักฐาน
ความเชื่อ ที่แตกตางกันมานําเสนอใหเพ่ือนฟง กลุมละไม
เกิน 3 นาที (10-15 นาที) 
 
     ครูชี้ใหเห็น พรอมทั้งอธิบาย และแกไขในแนวคิด 
เหตุผลหรือหลักฐานความเชื่อ  ที่นักเรียนยังเขาใจ
คลาดเคลื่อนไป โดยใชสื่อประกอบตามความเหมาะสม 
(สาธิตโดยใชอุปกรณที่นักเรียนแตละกลุมมี และคลิป
ประกอบการอธิบาย)  (5-15 นาที) 
 
     ครูอธิบายสรุปเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณกลางวัน-
กลางคืน (5 นาที) 

นักเรียนกลุมที่ไดรับคัดเลือกนําเสนอ
แนวคิด เหตุผลหรือหลักฐานความเชื่อ 
หนาชั้นเรียน  
 
 
นักเรียนเขียนสรุปความเขาใจ 
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3.ข้ันการสรางมโนมติเร่ิมแรก (Pre-concept) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

 
    ใหนักเรียนแตละคน เขียนสรุปเพ่ืออธิบายการเกิด
ปรากฏการณกลางวันกลางคืน 
และ ใหนักเรียนเขียนอธิบายปรากฏการณการเกิดอาทิตย
เที่ยงคืน มาเปนการบาน 

 
 
 
นักเรียนทําการบาน 

 
4.ข้ันการทํานาย (Predict) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
     ครูกลาวถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในคาบที่แลวและกลาวนํา
เกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนจะไดทําในคาบนี้ (3-5 นาที) 
     กิจกรรมที่ 1 คิดเร็ว ตอบเร็ว (5-10 นาที) 
ถามคําถาม แลวใหนักเรียนเขียนตอบภายในเวลา 3 นาที 
ทีละคําถาม 

- มีคํากลาววาเดิมทีแกนโลกไมไดเอียงอยางเชนทุก
วันน้ี เดิมแกนโลกเอียง 23.5 องศา ถาในอนาคต
แกนโลกเอียงเพ่ิมขึ้นจากเดิม นักเรียนคิดวา
ปรากฏการณกลางวั น -กลางคื น  จะ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน 

- มีคํากลาววาโลกหมุนรอบตัวเองเน่ืองจากการ
อนุรักษโมเมนตัม ถามีเหตุใหการหมุนของโลกมี
การเปลี่ยนแปลง โดยทําใหโลกหมุนชากวาเดิมอีก
เทาตัว นักเรียนคิดวาปรากฏการณกลางวัน-
กลางคืน จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร เพราะเหตุ
ใดจึงเปนเชนน้ัน 

 
 
      
 
 
นักเรียนเขียนแสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนของแกนโลก 
       
 
 
นักเรียนเขียนแสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนความเรว็ในการ
หมุนของโลก 
 

 
5.ข้ันอธิบายเหตุในการพยากรณ (Explain the predict) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
     แบงกลุมนักเรียนโดยการใหนักเรียนนับ 1-5 นักเรียน
ที่นับตัวเลขเดียวกันจะไดอยูกลุมเดียวกัน (3-5 นาที) 
 
ครูชี้แจงกิจกรรม 

นักเรียนแบงกลุม และเขากลุม 
 
 
 



152 
 

5.ข้ันอธิบายเหตุในการพยากรณ (Explain the predict) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

     ใหนักเรียนแตละคนในกลุมแสดงความคิดเห็น เหตุผล
และแนวคิดของตนเอง 
ในกลุม เกี่ยวกับคําถาม 2 ขอขางตน แลวเปดโอกาสให
อภิปรายและใหเขียนแสดงเหตุผล หรือยกตัวอยางที่เปนที่
ยอมรับรวมกันในกลุมเกี่ยวกับคําตอบดังกลาว โดยเขียน
เปนสงเปนรายกลุม (10-15 นาที) 

นักเรียนแสดงความคิดเห็น เหตุผลและ
แนวคิดของตนเอง ในระหวางการทํา
กิจกรรมกลุม 

 
6.ข้ันการทดลอง (Experiment) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
     เก็บรายงานนักเรียนทุกกลุม แจกอุปกรณการทดลอง
ประจํากลุม 
      
กิจกรรม  ใหนักเรียนออกแบบวิธีการทดลอง เพ่ือแสดงให
เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับโลกและ/หรือการไดมาซึ่ง
หลั ก ฐ าน  ที่ ส อดคล อ งกั บก า ร เปลี่ ย นแปล งขอ ง
ปรากฏการณกลางวัน-กลางคืน จากอุปกรณที่มีอยู (15-
20 นาที) 

 
 
      
นักเรียนทํากจิกรรมการทดลองเพื่อ
แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับ
โลกและ/หรือการไดมาซึ่งหลักฐาน ที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณกลางวัน-กลางคืน 

 
7.ข้ันอธิบายผลการทดลอง (Explain the result) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
     นักเรียนอภิปรายผลการทดลองในกลุมของตนเอง 
และ เขียนรายงานการทดลองที่เกิดขึ้น (5-10 นาที)      
    ใหนักเรียนแตละกลุมไดนําเสนอ การทดลองและผล
การทดลอง พรอมทั้ งการสรุปผลให เ พ่ือนกลุม อ่ืนดู 
ประมาณกลุมละ 3 นาที แลวเก็บรายงานการทดลองของ
นักเรียนทุกกลุม (15 นาที) 

นักเรียนอภิปรายผลการทดลองรวมกัน
และเขยีนรายงานการทดลอง 
นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลหนาชั้น
เรียน 

 
 
 
8.ข้ันอธิบายความแตกตาง (Describe the Differences) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
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8.ข้ันอธิบายความแตกตาง (Describe the Differences) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

    ใหนักเรียนเขียนตอบคําถามเดิมคือ  
- มีคํากลาววาเดิมทีแกนโลกไมไดเอียงอยางเชนทุก

วันน้ี เดิมแกนโลกเอียง 23.5 องศา ถาในอนาคต
แกนโลกเอียงเพ่ิมขึ้นจากเดิม นักเรียนคิดวา
ปรากฏการณกลางวั น -กลางคื น  จะ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน 

- มีคํากลาววาโลกหมุนรอบตัวเองเน่ืองจากการ
อนุรักษโมเมนตัม ถามีเหตุใหการหมุนของโลกมี
การเปลี่ยนแปลง โดยทําใหโลกหมุนชากวาเดิม
อีกเทาตัว นักเรียนคิดวาปรากฏการณกลางวัน-
กลางคืน จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร เพราะเหตุ
ใดจึงเปนเชนน้ัน 

อีกครั้ง และใหนักเรียนเขียนเปรียบเทียบวา การตอบ
คําถามและการใหเหตุผลของนักเรียนครั้งแรกเหมือนหรือ
ตางจากครั้งหลังอยางไร เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน 
(5-10 นาที) 
     การบาน ใหนักเรียนตอบคําถาม 

- ปจจัยที่สงผลตอการเกิดปรากฏการณกลางวัน
กลางคืน  มีอะไรบาง  พรอมทั้ งแสดงเหตุผล
ประกอบ 

นักเรียนเขียนตอบคําถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนเขียนเปรียบเทียบ พรอมทั้ง
อธิบายเหตุผลของตนเอง 

 
สื่อการเรียนรู 

- ลูกโลกจําลอง กลุมละ 1 อัน 
- ไฟฉาย กลุมละ 1 กระบอก 
- นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 
- กลองลัง กลุมละ 1 กลอง 
- คลิป อธิบายการเกิดปรากฏการณกลางวัน-กลางคืน 
- โฟมทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 8-10 cm กลุมละ 1 ลูก 
- แทงไม หรือลวดเหล็กแข็ง ยาวประมาณ 2 ฟุต (เพ่ือใชเสียบลูกโฟม) กลุมละ 1 แทง 
- กระดาษ A4  
- ใบกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงของโลกตอการเกิดปรากฏการณกลางวนั-กลางคืน 
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การวัดและการประเมินผล 
- ใบกิจกรรม 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 
เร่ือง ฤดูกาล       เวลา 3 คาบ 

 
ตัวชี้วัด 

 สรางแบบจําลองและอธิบาย การเกิดฤดู และนําความรูไปใชประโยชน 
 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในเวลา 1 ป ในลักษณะที่แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของ
ระนาบการโคจรทําใหบริเวณสวนตางๆ ของโลกรับพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตางกันเปนผลให
เกิดฤดูตางๆ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

o นักเรียนสามารถบอกสาเหตุของการเกิดฤดูกาลได 
o นักเรียนสามารถแสดงความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอฤดูกาลได 
o นักเรียนสามารถแสดงเหตุผลประกอบการตอบคําถามได 

 
เน้ือหาที่ครูควรรู 
 ฤดูกาล (Season) เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของพลงังานความรอนที่ไดรับจากดวง
อาทิตย ซึ่งเปนผลมาจากแกนของโลกเอียง 23.5° เทียบกับเสนตั้งฉากของระนาบวงโคจรของโลก 
ในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ในชวงเดือนมิถุนายนโลกเอียงขัว้เหนือเขาหาดวงอาทิตย ทาํให
ซีกโลกเหนือกลายเปนฤดูรอน และซีกโลกใตกลายเปนฤดูหนาว หกเดือนตอมา (ธันวาคม) โลก
โคจรไปอยูอีกดานหนึ่งของวงโคจร โลกเอียงขั้วใตเขาหาดวงอาทิตย ทําใหซีกโลกใตกลายเปนฤดู
รอน และซีกโลกเหนือกลายเปนฤดูหนาว 
 
ความเขาใจคลาดเคลื่อน 
 ปรากฏการณการเกิดฤดูกาลเกิดจาก 

- การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยเปนวงรี ทาํใหชวงที่โลกอยูหางจากดวงอาทิตยเปนฤดู
หนาว และชวงที่โลกเขาใกลดวงอาทิตยเปนฤดูรอน 

- การที่ดวงอาทิตยโคจรรอบโลกเปนวงร ีทําใหชวงที่ดวงอาทิตยอยูหางจากโลกเปนฤดู
หนาว และชวงที่ดวงอาทิตยเขาใกลโลกเปนฤดูรอน 
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ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.ข้ันการเรา (Instigation) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
     กลาวถึงกิจกรรมในคาบเรียนที่ผานมาเพื่อเปนการ
ทบทวนความรูของนักเรียน โดยถามถึงปจจัยที่สงผลตอ
การเกิดกลางวัน-กลางคืน และผลของการเปลี่ยนแปลงอัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปจจัยที่เกี่ยวของ     (3-5 นาที) 
 
     กลาวนําเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนจะไดทําในคาบนี้  
(3-5 นาที) 
กิจกรรมที่ 1 เขียนตอบเร็ว (5 นาที) 
    ถามคําถาม แลวใหนักเรียนเขียนตอบภายในเวลา 1 
นาที ทีละคําถาม 

- นักเรียนคิดวาฤดูกาลเกิดขึ้นไดอยางไร 
- นักเรียนคิดวาในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศ

หนาว อากาศในประเทศอื่นจะมีอากาศหนาว
เหมือนกันหรือไมเพราะเหตุใด 

     เม่ือหมดเวลาใหนักเรียนสงขอความที่เขียนใหเพ่ือนที่
นั่งดานหลังของตนเอง แถวหลังสุดสงใหเพ่ือนดานหนา
หอง 
      
    ใหนักเรียนอานขอความของเพื่อน และใหนักเรียน
เขียนตอทายวา เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับคําตอบของ
เพ่ือนพรอมทั้งแสดงเหตุผลกับการแสดงความคิดเห็นนั้น 
(3-5 นาที) 
 
    แลวเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ครูเขียน
ความคิดเห็นนักเรียนออกเปนกลุมๆ บนกระดาน (5 นาที) 

      นักเรียนทบทวนความรูเดิม โดย
การรวมแสดงความคิดเห็นในคําถาม
ของครูผูสอน 
 
      
 
 
 
      นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเกิดฤดูกาล 
 
      นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับอากาศของแตละประเทศใน
เวลาเดียวกัน 
 
      
     
      นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น
พรอมทั้งเหตุผลประกอบ กบัคําตอบ
ของเพ่ือนที่นักเรียนไดรับ 
 
      นักเรียนแสดงความคดิเห็นตอ
หนาเพื่อนๆ และคร ู

 
2. ข้ันการศึกษาสํารวจ (Exploration) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

     แบงกลุมนักเรียนโดยการใหนักเรียนนับ 1-8 นักเรียน
ที่นับตัวเลขเดียวกันจะไดอยูกลุมเดียวกัน แลวจึงแจก

   นักเรียนแบงกลุม และเขากลุม 
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2. ข้ันการศึกษาสํารวจ (Exploration) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

อุปกรณที่แตละกลุมจะได (3-5 นาที) 
 
ครูชี้แจงกิจกรรม 
     ใหนักเรียนแตละคนในกลุมแสดงความคิดเห็นรวมกัน 
เกี่ยวกับคําถาม 2 ขอขางตน ซึ่งอุปกรณที่ครูแจกให จะใช
เพ่ือใหนักเรียนใชในการทําความเขาใจหรืออธิบายให
เพ่ือนฟง ตามที่นักเรียนเห็นสมควร และใหเขียนแสดง
เหตุผล หรือยกตัวอยางที่เปนที่ยอมรับรวมกันในกลุม
เกี่ยวกับคําตอบดังกลาว โดยเขียนสงเปนรายกลุม (10-15 
นาที) 
      ในระหวางที่นักเรียนทํากิจกรรม ใหครูเดินสํารวจ
ความคิดเห็นของนักเรียนในแตละกลุม เพ่ือประมวล
แนวคิดภาพรวมที่มีของนักเรียนทั้งหมด จับประเด็นที่
นักเรียนมีความเขาใจผิด หรืออธิบายผิดไว เพ่ือจะไดชวย
อธิบายแกไขในขั้นตอไป (แตไมใหครูแสดงความคิดเห็น
หรืออธิบายในขณะที่นักเรียนกําลังอธิบายภายในกลุม) 

 
 
 
   นักเรียนแสดงความคิดเห็นใน
ระหวางการทาํกิจกรรมกลุม เรื่อง
ปจจัยที่สงผลตอการเกิดฤดกูาล 

 
3.ข้ันการสรางมโนมติเร่ิมแรก (Pre-concept) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
      เก็บรายงานนักเรียนทุกกลุม และพิจารณาแนวคิด 
เพ่ือคัดเลือกนักเรียนกลุมที่มีแนวคิด เหตุผลหรือหลักฐาน
ความเชื่อ ที่แตกตางกันมานําเสนอใหเพ่ือนฟง กลุมละไม
เกิน 3 นาที (10-15 นาที) 
     ครูใหขอมูลเกี่ยวกับปริมาณแสงแดดในรอบปของแต
ละประเทศ เพ่ือใหนักเรียนจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
เปนกลุม ซึ่งขอมูลในแตละกลุมแตกตางกัน (10-15 นาที) 
 
 
 
ครูกลาวเชื่อมโยงแนวคิด จากการที่นักเรียนทํากิจกรรม
กลุมทั้งสอง จากนั้นจึงชี้ใหเห็น พรอมทั้งอธิบาย และแกไข

   นักเรียนกลุมที่ไดรับคัดเลือก
นําเสนอแนวคิด เหตุผลหรอืหลักฐาน
ความเชื่อ หนาชั้นเรียน  
 
   นักเรียนจัดกระทําขอมูลและ
วิเคราะหผลของการจัดกระทําขอมูล
ปริมาณแสงในรอบปของแตละประเทศ 
   นักเรียนแตละกลุมแสดงผลการจัด
กระทําและวิเคราะหขอมูลปริมาณ
แสงแดด 
    นักเรียนเขียนสรุปความเขาใจ 
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3.ข้ันการสรางมโนมติเร่ิมแรก (Pre-concept) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ในแนวคิด เหตุผลหรือหลักฐานความเชื่อ ที่นักเรียนยัง
เขาใจคลาดเคลื่อนไป โดยใชสื่อประกอบตามความ
เหมาะสม (สาธิตโดยใชอุปกรณที่นักเรียนแตละกลุมมี และ
คลิปประกอบการอธิบาย)  (5-15 นาที) 
     ครูอธิบายสรุปเกี่ยวกับการเกิดฤดูกาล (5 นาที) 
    ใหนักเรียนแตละคน เขยีนสรุปเพ่ืออธิบายการเกิด
ฤดูกาล 
โดยกําหนดใหนักเรียนเขียนภายใน 1 หนากระดาษ (เปน
การบาน) 

 
    
 
 
นักเรียนเขียนสรุปความเขาใจ 
    
 นักเรียนทําการบาน 

 
4.ข้ันการทํานาย (Predict) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

     ครูกลาวถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในคาบที่แลวและกลาวนํา
เกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนจะไดทําในคาบนี้ (3-5 นาที) 
     กิจกรรมที่ 1 คิดเร็ว ตอบเร็ว (5-10 นาที) 
ถามคําถาม แลวใหนักเรียนเขียนตอบภายในเวลา 3 นาที 
ทีละคําถาม 

- มีคํากลาววาเดิมทีแกนโลกไมไดเอียงอยางเชนทุก
วันน้ี เดิมแกนโลกเอียง 23.5 องศา ถาในอนาคต
แกนโลกเอียงเพ่ิมขึ้นจากเดิม นักเรียนคิดวา การ
เกิดฤดูกาล จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร เพราะ
เหตุใดจึงเปนเชนน้ัน 

- มีคํากลาววาโลกหมุนรอบตัวเองเนื่องจากการ
อนุรักษโมเมนตัม ถามีเหตุใหการหมุนของโลกมี
การเปลี่ยนแปลง โดยทําใหโลกหมุนชากวาเดิมอีก
เทาตัว นักเรียนคิดวาการเกิดฤดูกาล จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน 

 
 
      
 
 
นักเรียนเขียนแสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนของแกนโลก 
       
 
 
นักเรียนเขียนแสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนความเรว็ในการ
หมุนของโลก 
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5.ข้ันอธิบายเหตุในการพยากรณ (Explain the predict) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

     แบงกลุมนักเรียนโดยการใหนักเรียนนับ 1-5 นักเรียน
ที่นับตัวเลขเดียวกันจะไดอยูกลุมเดียวกัน (3-5 นาที) 
 
ครูชี้แจงกิจกรรม 
     ใหนักเรียนแตละคนในกลุมแสดงความคิดเห็น เหตุผล
และแนวคิดของตนเอง 
ในกลุม เกี่ยวกับคําถาม 2 ขอขางตน แลวเปดโอกาสให
อภิปรายและใหเขียนแสดงเหตุผล หรือยกตัวอยางที่เปนที่
ยอมรับรวมกันในกลุมเกี่ยวกับคําตอบดังกลาว โดยเขียน
เปนสงเปนรายกลุม (10-15 นาที) 

นักเรียนแบงกลุม และเขากลุม 
 
 
 
นักเรียนแสดงความคิดเห็น เหตุผลและ
แนวคิดของตนเอง ในระหวางการทํา
กิจกรรมกลุม 

 
6.ข้ันการทดลอง (Experiment) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
     เก็บรายงานนักเรียนทุกกลุม แจกอุปกรณการทดลอง
ประจํากลุม 
      
กิจกรรม  ใหนักเรียนออกแบบวิธีการทดลอง เพ่ือแสดงให
เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับโลกและ/หรือการไดมาซึ่ง
หลักฐาน ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของการเกิด
ฤดูกาล จากอุปกรณที่มีอยู (15-20 นาที) 

 
 
      
นักเรียนทํากจิกรรมการทดลองเพื่อ
แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับ
โลกและ/หรือการไดมาซึ่งหลักฐาน ที่
สอดคลองกับการเกิดฤดูกาล 

 
7.ข้ันอธิบายผลการทดลอง (Explain the result) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
     นักเรียนอภิปรายผลการทดลองในกลุมของตนเอง 
และ เขียนรายงานการทดลองที่เกิดขึ้น (5-10 นาที)      
    ใหนักเรียนแตละกลุมไดนําเสนอ การทดลองและผล
การทดลอง พรอมทั้ งการสรุปผลให เ พ่ือนกลุม อ่ืนดู 
ประมาณกลุมละ 3 นาที แลวเก็บรายงานการทดลองของ
นักเรียนทุกกลุม (15 นาที) 

นักเรียนอภิปรายผลการทดลองรวมกัน
และเขยีนรายงานการทดลอง 
นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลหนาชั้น
เรียน 
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8.ข้ันอธิบายความแตกตาง (Describe the Differences) 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

    ใหนักเรียนเขียนตอบคําถามเดิมคือ  
- มีคํากลาววาเดิมทีแกนโลกไมไดเอียงอยางเชนทุก

วันน้ี เดิมแกนโลกเอียง 23.5 องศา ถาในอนาคต
แกนโลกเอียงเพ่ิมขึ้นจากเดิม นักเรียนคิดวาการ
เกิดฤดูกาล จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร เพราะ
เหตุใดจึงเปนเชนน้ัน 

- มีคํากลาววาโลกหมุนรอบตัวเองเน่ืองจากการ
อนุรักษโมเมนตัม ถามีเหตุใหการหมุนของโลกมี
การเปลี่ยนแปลง โดยทําใหโลกหมุนชากวาเดิม
อีกเทาตัว นักเรียนคิดวาการเกิดฤดูกาล จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน 

อีกครั้ง และใหนักเรียนเขียนเปรียบเทียบวา การตอบ
คําถามและการใหเหตุผลของนักเรียนครั้งแรกเหมือนหรือ
ตางจากครั้งหลังอยางไร เพราะเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน 
(5-10 นาที) 
     การบาน ใหนักเรียนตอบคําถาม 

- ปจจัยที่สงผลตอการการเกิดฤดูกาล มีอะไรบาง 
พรอมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ 

นักเรียนเขียนตอบคําถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนเขียนเปรียบเทียบ พรอมทั้ง
อธิบายเหตุผลของตนเอง 

 
สื่อการเรียนรู 

- ลูกโลกจําลอง กลุมละ 1 อัน 
- ไฟฉาย กลุมละ 1 กระบอก 
- นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 
- กลองลัง กลุมละ 1 กลอง 
- คลิป อธิบายการเกิดฤดูกาล 
- โฟมทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 8-10 cm กลุมละ 1 ลูก 
- แทงไม หรือลวดเหล็กแข็ง ยาวประมาณ 2 ฟุต (เพ่ือใชเสียบลูกโฟม) กลุมละ 1 แทง 
- กระดาษ A4  
- ใบกิจกรรม เรื่อง การเกิดฤดูกาล 
- ใบกิจกรรม เรื่อง ปริมาณแสดงแดดในรอบป 
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การวัดและการประเมินผล 
- ใบกิจกรรม 
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ใบกิจกรรมกลุม  
เรื่อง.......................................................................................................................... 

สมาชิกกลุม 
1.___________________________ เลขที_่____  2._____________________เลขที_่____ 
3.___________________________ เลขที_่____  4._____________________เลขที_่____ 

 
สิ่งที่ตองการศกึษา คืออะไร 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
สมมติฐาน คอือะไร 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
มีปจจัยใดบางที่นักเรียนคิดวาจะสงผลตอเหตุการณดังกลาว 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
เพ่ือใหสามารถหาคําตอบได นักเรียนจะมีวิธีการทดลองอยางไร 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
นักเรียนตองควบคุมตัวแปรใดบาง เพ่ือใหการทดลองไมเกิดการผิดพลาดมากที่สุด 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
ในการทดลองนักเรียนตองการสังเกตอะไร 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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ปญหาที่เกิดขึน้ระหวางการทดลองคืออะไร 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
จากการออกแบบการทดลองของนักเรียน ผลการทดลองเปนอยางไร 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ (ปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน) ดังกลาวขึ้น มีคามากขึ้นหรือนอยลง
จากในสภาพปจจุบัน  
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
จากผลการทดลองที่นักเรียนออกแบบ นักเรียนสามารถสรุปไดวาอยางไร 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรมการใหเหตุผล 
เรื่อง.............................................................................................................. 
ชื่อ..........................................................................................เลขที่............... 

คําถาม 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
คําตอบกอนการทดลอง 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
เหตุผลของการตอบ
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
คําตอบหลังการทดลอง 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
เหตุผลของการตอบ
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
ความแตกตางของคําตอบ กอนและหลังการทดลอง คือ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
อะไร หรือเพราะเหตุใด จึงเกิดความแตกตางขึ้น 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดการใหเหตุผลเชงิวทิยาศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 
คําชี้แจง 

• แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 20 ขอ โดยแตละขอจะมีขอยอย 2 ขอ  ซึ่งรูปแบบการตอบมี
ทั้งแบบเลือกตอบ แบบเขียนตอบและเขยีนอธิบายคําตอบ ในแตละขอมีคะแนนไมเทากัน 
ซึ่งจะมีคะแนนระบุไวในแตละขอแลว  

• ใหนักเรียนอานโจทยและพิจารณาใหดีกอนเขียนตอบ โดยใหนักเรียนเขียนตอบลงใน
แบบทดสอบได  

• เวลาในการทาํแบบทดสอบทั้งหมด 60 นาที 
 

0. จากรูป เชือกแตละเสนถูกผูกปลายดานหนึ่งไวกับคาน ปลายอีกดานมีตุมนํ้าหนักขนาด 
ตางๆ ผูกอยู  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 คําถามสวนที่ 1 ถานักเรียนสงสัยวาความยาวเชือกมีผลตอการแกวงของเชือกหรือไม 
นักเรียนจะตองทําอยางไร (1 คะแนน) 
 
 
 
  
 คําถามสวนที่ 2 เพราะเหตุใด นักเรียนจึงทําเชนน้ัน (2 คะแนน) 
 
 
 

 

7 g  5 g 

7 g  5 g 

10 g  

10 g  

A B C D E F 
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00.ในการแขงขันจรวดขวดน้ําประเภทยิงไกล ของโรงเรียนแหงหนึ่ง ไดกําหนดกติกาใหแตละทมี
ปฏิบัตติาม เพ่ือใหเกิดความยุติธรรม  
 
คําถามสวนที่ 1  ขอใดตอไปน้ี ไมควรกําหนดในกติกา (1 คะแนน) 

ก. ใหทุกทีมใชน้าํเทากัน 

ข. ใหทุกทีมใชแรงดันเทากัน 

ค. ใหทุกทีมใชขวดขนาดเดียวกัน 

ง. ใหทุกทีมใชผูเขาแขงขันที่มีอายุเทากัน 

จ. ใหทุกทีมใชขนาดของมุมในการยิงเทากัน 

คําถามสวนที่ 2  เพราะเหตใุดนักเรียนจึงตอบเชนน้ัน (2 คะแนน) 
 
 
 
 
000.จากรูป แสดงแผนที่โลกที่แสดงเสนละติจูดและตําแหนงตางๆ บนผิวโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คําถามสวนที่ 1 ตําแหนงใดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปใกลเคียงกับตําแหนง X (1 คะแนน) 
 
 
  

คําถามสวนที่ 2 นักเรียนตอบตําแหนงดังกลาว เพราะเหตุใด (2 คะแนน) 
 
 
 
 



167 
 

00. จากรูป เทียน 3 เลม มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ ถกูจุดและตั้งไวในขวด x ขวด y และ
ขวด z พรอมกัน 

 
 
 
 
 
 
 

คําถามสวนที่ 1 เทียนในขวดใดจะดับกอน (1 คะแนน) 
ก. ขวด X 
ข. ขวด Y 
ค. ขวด Z 
ง. ขวด X และขวด Y ดับพรอมกัน 
จ. ขวด Y และขวด Z ดับพรอมกัน 
ฉ. ดับพรอมกันทุกขวด 

คําถามสวนที่ 2 เพราะเหตใุดจึงเปนเชนน้ัน (2 คะแนน) 
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ตัวอยาง เกณฑการใหคะแนนขอ 0 
สวนที ่ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 1 

คําตอบของนกัเรียนอางถึงการเปรียบเทยีบการแกวงของเชือกที่มีความ
ยาวตางกันและมีน้ําหนักของลูกตุมเทากนั เชน เปรียบเทียบการแกวง
ของเชือก A กับเชือก B หรือ เชือก C กับเชือก D หรือ เชือก E กับ
เชือก F 

2 

2 

นักเรียนอางถึงตัวแปรที่ตองการศึกษาและตวัแปรควบคุมที่ถูกตอง เชน 
เม่ือตองการรูวาความยาวเชือกมีผลตอการแกวงหรือไม จะตองทําการ
สังเกตการแกวางของเชือกที่มีความยาวตางกัน และตองมีลูกตุมหนัก
เทากันดวย เพราะนํ้าหนักของลูกตุมอาจมีผลตอการแกวงของเชือกก็ได 

1 
นักเรียนอางถึงตัวแปรที่ตองการศึกษาแตไมอางถึงตัวแปรควบคุม เชน 
จะตองสังเกตเชือกที่มีความยาวตางกัน เพราะตองการศึกษาผลของ
ความยาวตอการแกวง 

0 
คําตอบไมถูกตองหรือไมตอบ หรือคําตอบไมไดเกี่ยวของกับการหา
คําตอบเชิงวิทยาศาสตร เชน ตองเปรียบเทียบเชือกทีย่าวเทากันแตมี
น้ําหนักลูกตุมตางกัน หรือลองแกวงดูทุกเสน 

 
เกณฑการใหคะแนน  

สวนที ่ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 1 ตอบ ง 

2 

2 
นักเรียนอางถึงปจจัยที่มีผลตอการยิงไกลไดสามปจจัยขึ้นไป เชน 
ปริมาณน้ํา แรงดัน และขนาดขวด เปนตน หรือนักเรียนอางถึงอายุไมใช
ปจจัยที่มีผลตอการยิงไกล พรอมบอกเหตุผล 

1 
นักเรียนอางถึงปจจัยที่มีผลตอการยิงไกลไดหนึ่งหรือสองปจจัย เชน 
ปริมาณน้ํา หรือแรงดัน หรือขนาดขวด หรือขนาดของมุม เปนตน 

0 นักเรียนไมตอบ หรือตอบผดิ 
 
เกณฑการใหคะแนน ขอ 000 

สวนที ่ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 1 ตอบ ตําแหนง A 

2 2 
นักเรียนอางถึงตําแหนงละติจูดพรอมทั้งแสดงเหตุผลของการเทากันของ
อุณหภูมิ เชน ตําแหนงละตจูิดของ X และตําแหนง A หางจากเสนศูนย
สูตรเทากันจะอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปเทากัน เนื่องจากไดรับปริมาณ
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สวนที ่ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
แสงอาทิตยทัง้มีใกลเคียงกนั 

1 
นักเรียนอางถึงตําแหนงละติจูดแตไมแสดงสาเหตุของการเทากันของ
อุณหภูมิ เชน X และ A มีละติจูดเทากัน 

0 
นักเรียนอางถึงระยะหางระหวางตําแหนง X เทียบกบัตําแหนงอ่ืนๆ หรือ
ตอบผิด หรือไมเขียนตอบ เชน อยูใกลขัว้โลกเหนือเหมือนกัน 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 

สวนที ่ คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 1 ตอบ ค. 

2 

2 
นักเรียนระบุชดัวา ออกซิเจน เปนสิ่งจําเปนในการเผาไหม เชน ขวด Z 
มีแกสออกซิเจนนอยที่สุดจึงทําใหเทียนดับกอน เน่ืองจากการเผาไหม
ตองใชแกสออกซิเจน 

1 
นักเรียนระบวุา อากาศ (ไมปรากฏคําวา ออกซิเจน) ในขวดเปน
สิ่งจําเปนในการเผาไหม เชน ขวด Z มีอากาศนอยที่สดุจึงทําใหเทียน
ดับกอน เน่ืองจากการเผาไหมตองใชอากาศ 

0 

นักเรียนไมไดกลาวถึงปจจัยการเผาไหม หรือตอบในสิ่งที่ไมได
เกี่ยวของหรือตอบผิดหลักการทางวิทยาศาสตร หรือไมใหเหตุผล เชน 
ขวด X ดับกอนเพราะลมมีโอกาสเขาไปในขวดได ,ขวด Z ดับกอน
เพราะแกสคารบอนไดออกไซดถูกสรางมามากที่สุด 
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ตัวอยาง แบบวัดเจตคตติอรายวิชาดาราศาสตร 
คําชี้แจง  
 ใหนักเรียนอานรายการคําถาม โดยรายการคําถามมีทั้งหมด 24 ขอ แลวพิจารณาวา 
นักเรียนเห็นดวยกับรายการคําถามขอน้ันในระดับใด  
   5 แทนการเห็นดวยมากที่สุด 
   4 แทนการเห็นดวยมาก 
   3 แทนการเห็นดวยปานกลาง 
   2 แทนการเห็นดวยนอย 
   1 แทนการเห็นดวยนอยที่สุด 
 

ขอ ตัวอยางรายการคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 วิชาดาราศาสตรควรคาแกการศึกษา      
2 เน้ือหาวิชาดาราศาสตร เปนสิ่งที่ไกลตัว      
3 เน้ือหาวิชาดาราศาสตรมีความจําเปนตอตัวฉัน      
4 การเรียนวิชาดาราศาสตรเปนการสิ้นเปลืองเวลา      
5 เน้ือหาวิชาดาราศาสตรสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนัได      
6 ฉันคิดวาทุกคนตองเรียนวิชาดาราศาสตร      
7 การเขาคายดาราศาสตรเปนเรื่องที่นาเบือ่      
8 เน้ือหาวิชาดาราศาสตรเรยีนแลวสนุกสนาน      

9 
ถารายการโทรทัศนเปนเร่ืองราวเกี่ยวกบัดาราศาสตรฉนัจะ
เปลี่ยนชองทนัที 

     

10 ฉันอยากเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับดาราศาสตร      
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ตัวอยาง แบบทดสอบวัดความเขาใจปรากฏการณดาราศาสตรพื้นฐาน 
 
คําชี้แจง 
 ใหนักเรียนอานคําถามแตละขอแลวเลือกตอบ ตวัเลือกที่ถูกตองที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว ลง
ในกระดาษคําตอบ โดยขอสอบมีทั้งหมด 30 ขอ 
 
 1. ปจจัยใดเปนสาเหตุของการเกิดกลางวัน-กลางคืน 
  ก. โลกหมุนรอบแกนตัวเอง 
  ข. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย 
  ค. เมฆบังแสงของดวงอาทิตย   
  ง. ดวงอาทิตยและดวงจันทรโคจรรอบโลก 
 
 10. ถาวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตยเปลี่ยนเปนวงกลมอยางสมบูรณ ทําใหระยะหาง
ระหวางโลกกับดวงอาทิตยเทากันตลอดทั้งป จะสงผลตอการเกิดฤดูกาลอยางไร 
  ก. ไมเกิดฤดูกาล     
  ข. ยังคงเกิดฤดูกาลเหมือนปจจุบันทุกอยาง 
  ค. ยังคงเกิดฤดูกาล แตความแตกตางระหวางฤดูกาลมากขึ้น   
  ง. ยังคงเกิดฤดูกาล แตจะมีความแตกตางระหวางฤดูกาลนอยลง 
 
 12. การเกิดฤดูกาลบนโลกที่เราสามารถรับรูไดทุกป มีสาเหตุมาจากอะไร 
  ก. ระยะหางระหวางโลกกับดวงอาทิตยมีการเปลี่ยนแปลง 
  ข. ระยะหางระหวางโลก ดวงอาทิตย และดวงจันทรมีการเปลี่ยนแปลง 
  ค. แกนของโลกเอียงในขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย 
  ง. การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย 
 
 17. นับตั้งแตคืนที่ดวงจันทรมืดถึงคืนที่ดวงจันทรเต็มดวง ใชเวลาโดยประมาณกี่วัน 
  ก. 7 วัน      
  ข. 15 วัน 
  ค. 28 วัน     
  ง. 30 วัน 
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ตัวอยาง แบบศึกษาตัวแทนความคิด 
เพื่อศึกษาตัวแทนความคิดเก่ียวกับปรากฏการณดาราศาสตรพื้นฐาน  

 
วัน/เดือน/ป ……........../.............................../................ เวลา........................ ถึง................... น. 
ชื่อ-สกุล………………................................................... ระดับชั้น ............................................. 
โรงเรียน .................................................................... จังหวัด.................................................... 
 
 
คําชี้แจงเกี่ยวกับการทํา แบบศึกษาตวัการความคดิ 
 

1. ในแบบศึกษาตวัแทนความคิด ฉบับนี้ ประกอบดวยคําถาม 6 ขอ โดยเปนคําถามเพื่อ
ศึกษาความคดิของผูตอบตอปรากฏการณดาราศาสตรพ้ืนฐาน 

2. ในแตละขอผูตอบคําถามสามารถเขียนตอบ วาดภาพ เขียนกราฟ หรืออ่ืนๆ เพ่ือสื่อสาร
ใหผูอานเขาใจ ในความคิดของผูตอบใหไดมากที่สุด ทั้งน้ีการศึกษานี้ไมมีผลตอคะแนนของผูตอบ 

 
1. ใหนักเรียนอธบิายเกี่ยวกับ การเกิดกลางวัน – กลางคนืบนโลก วาเกิดขึ้นไดอยางไร มาโดย
ละเอียดผูตอบคําถามสามารถเขียนตอบ วาดภาพ เขียนกราฟ หรืออ่ืนๆ เพ่ือสื่อสารใหผูอานเขาใจ 
ในความคิดของผูตอบใหไดมากที่สุด ทั้งน้ีการศึกษานี้ไมมีผลตอคะแนนของผูตอบ 
 
2. ใหนักเรียนอธิบายเกี่ยวกบั ปรากฏการณการเกิดฤดูกาลบนโลก เกิดขึ้นไดอยางไร มาโดย
ละเอียดผูตอบคําถามสามารถเขียนตอบ วาดภาพ เขียนกราฟ หรืออ่ืนๆ เพ่ือสื่อสารใหผูอานเขาใจ 
ในความคิดของผูตอบใหไดมากที่สุด ทั้งน้ีการศึกษานี้ไมมีผลตอคะแนนของผูตอบ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรมและตวัอยางผลงานนักเรียน 
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ภาพประกอบ 8 แสดงนักเรียนกลุมตวัอยาง 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 แสดงนักเรียนขณะกําลังทํากิจกรรม 
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ภาพประกอบ 10 แสดงนักเรียนและครขูณะกําลังทํากจิกรรม 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 แสดงนักเรียนและครขูณะกําลังทํากจิกรรม 
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ภาพประกอบ 12 แสดงนักเรียนและครขูณะกําลังทํากจิกรรม 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 แสดงนักเรียนขณะกําลงัทํากิจกรรมกลุม 
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ภาพประกอบ 14 แสดงนักเรียนขณะกําลงัทํากิจกรรมกลุม 

 
ภาพประกอบ 15 แสดงผลงานนักเรียน 
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ภาพประกอบ 16 แสดงผลงานนักเรียน 

 
ภาพประกอบ 17 แสดงผลงานนักเรียน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัติยอผูวิจัย 
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