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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับแนวคิด
มโนทัศนดาราศาสตรพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา: กรณีศึกษากลุมชาติพันธุมง
Concepts about Basic Astronomy of Students in Elementary Level:
A Case Study of a Hmong Ethnic Group
วสุพงษ อิวาง1 และ กรีฑา แกวคง2
Wasupong Iwang and Kreetha Kaewkhong
บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหมโนทัศนดาราศาสตรพื้นฐานของนักเรียน
กลุมชาติพันธุมง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 14 คน โดยการสัมภาษณเชิงลึก โดยนักเรียนตอบ
คําถามเชิงมโนทัศนเกี่ยวกับปรากฏการณพื้นฐานทางดาราศาสตร 18 ขอ ผานการพูด การวาดภาพ และ
การปน ดินนํา้ มัน ผลการสัมภาษณนาํ จัดกลุม โดยพิจารณาจากระดับความเขาใจมโนทัศน ผลการวิจยั พบวา
นักเรียนสวนใหญมมี โนทัศนดาราศาสตรพนื้ ฐานทีค่ ลาดเคลือ่ นเกีย่ วกับรูปราง การเกิดเงา และการเคลือ่ นที่
ของเทหวัตถุบนทองฟา ซึ่งไดรับอิทธิพลจากประสบการณของนักเรียนแตละคน
คําสําคัญ: มโนทัศนดาราศาสตร / ชั้นประถมศึกษา / กลุมชาติพันธุมง
Abstract
This qualitative research aims to analyze basic astronomy concepts of 14 grade
6 Hmong students in an elementary school level by in-depth interviewing. Students
were engaged to answer the 18 conceptual questions about basic astronomy phenomena
by speaking, drawing and play-dough modeling. The answers of each student were
decoded and categorized by determining types of conceptual understanding. The results
revealed that most students had alternative conceptions about the shape of celestial
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objects, the formation of shadows, and celestial motion which inﬂuenced by the
experiences of each student.
KEYWORDS: ASTRONOMY CONCEPTS / ELEMENTARY LEVEL / HMONG ETHNIC GROUP

บทนํา
การจัดการเรียนการสอนดาราศาสตรถือวามีความสําคัญมาก เนื่องจากสามารถ
สร า งแรงบั น ดาลใจ และสร า งเจตคติ ที่ ดี ใ นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ใ ห แ ก นั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นประถมศึกษา (Baybars & Can, 2018; Lelliott & Rollnick, 2010) วิธีการศึกษา
ทางดาราศาสตรยังมุงเนนใหนักเรียนเริ่มสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนทองฟาอยางเปน
ระบบ รวบรวมหลักฐานเพือ่ สรางคําอธิบาย สรางสมมติฐานและทดสอบความสัมพันธระหวาง
โลกและวัตถุบนทองฟา โดยประยุกตใชความสามารถในการสรางแบบจําลอง ความสามารถ
ในการใหเหตุผล และความสามารถในเชิงมิติสัมพันธ ซึ่งเปนทักษะสําคัญสําหรับอาชีพ
ที่เกี่ยวของกับ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี คณิตศาสตร และวิศวกรรม (STEM) (Cole, Cohen,
Wilhelm, & Lindell, 2018; Plummer, Kocareli, & Slagle, 2014; Wilhelm, Toland, &
Cole, 2017) นอกจากนี้ การเรียนการสอนในเนื้อหาดาราศาสตรประกอบดวยมโนทัศน เรื่อง
แสง แรงโนมถวง บรรยากาศ จึงเปนโอกาสสําคัญในการพัฒนาและประยุกตใชมโนทัศนขาม
สาขาวิชา (Cross cutting concept) ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรยุคใหม
ป พ.ศ. 2556 (Next Generation Science Standard: NGSS) ของสภาวิจัยแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา ทีต่ อ งการใหนกั เรียนเชือ่ มโยงความรูจ ากหลายหลักการ เพือ่ อธิบายปรากฏการณ
ทางธรรมชาติอยางเปนวิทยาศาสตร (National Research Council, 2012; Plummer, 2014;
Sneider, Bar, & Kavanagh, 2011)
ประเด็นขางตนทําใหเห็นวา เนื้อหาดาราศาสตรมีความสําคัญตอนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษา แตนักเรียนกลับยังไมสามารถสรางคําอธิบายปรากฏการณดาราศาสตร
ที่พบเจอในชีวิตประจําวันได (Heywood, Parker, & Rowlands, 2013; Parnafes, 2012)
นั ก เรี ย นเกิ ด มโนทั ศ น ที่ ค ลาดเคลื่ อ น นั ก เรี ย นไม ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นแบบจํ า ลองทาง
ความคิด (Mental model) ทีร่ ะดับเริม่ ตน (Initial model) ไปสูร ะดับสังเคราะห (Synthetic
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model) และระดับที่ตรงกับมโนทัศนวิทยาศาสตรได (Scientiﬁc model) (Ampartzaki &
Kalogiannakis, 2016; Plummer et al., 2014; Sneider et al., 2011; Vosniadou &
Skopeliti, 2017) เนื่องจากนักเรียนใชประสบการณจากการสังเกต ความรูเดิม สิ่งแวดลอม
ในการเรียนรู มาสรางคําอธิบายปรากฏการณทางดาราศาสตร (Baybars & Can, 2018;
Vosniadou & Skopeliti, 2017)
การพัฒนามโนทัศนในเนื้อหาดาราศาสตรที่มีความซับซอน เชน การเกิดขางขึ้นขางแรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาแทบจะไมเกิดมโนทัศนที่สมบูรณตามแนวคิดของ
นักวิทยาศาสตร (Åberg-Bengtsson, Karlsson, & Ottosson, 2017; Parnafes, 2012;
Wilhelm, 2014) มโนทัศนคลาดเคลื่อนของนักเรียนเปนสิ่งจําเปนที่ตองแกไข เพื่อชวยให
นักเรียนเปลีย่ นแบบจําลองทางความคิดใหมลี กั ษณะสอดคลองกับมโนทัศนของนักวิทยาศาสตร
และสรางคําอธิบายปรากฏการณธรรมชาติได (Dankenbring & Capobianco, 2016;
Slater, Morris, & McKinnon, 2018) จุดเริ่มตนของการเปลี่ยนมโนทัศนตองเริ่มตนจาก
การที่นักเรียนไมพึงพอใจแนวคิดเดิมของตนเอง (Posner, Strike, Hewson, & Gertzog,
1982) การจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่เนนการบรรยายไมสามารถที่จะทําใหเกิด
การเปลีย่ นมโนทัศนไดสาํ หรับนักเรียนสวนใหญ ดังนัน้ ครูจาํ เปนทีจ่ ะตองจัดการเรียนการสอน
โดยตองคํานึงถึงมโนทัศนเดิมของนักเรียน ครูควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย นของตนเองบนพื้ น ฐานแนวคิ ด ความรู  ใ นเนื้ อ หาผนวกวิ ธี ส อน
(Pedagogical Content Knowledge: PCK) (Dankenbring & Capobianco, 2016;
Mills, Tomas, & Lewthwaite, 2016; Slater et al., 2018) ดังนัน้ การสํารวจมโนทัศนจงึ เปน
สิ่ ง จํ า เป น ในการออกแบบการเรี ย นการสอนเนื้ อ หาดาราศาสตร (Ampartzaki &
Kalogiannakis, 2016; Slater et al., 2018)
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการสอนดาราศาสตรในชวงสามสิบปมานี้
Lelliott and Rollnick (2010) พบวา ปจจัยทางดานภาษาและวัฒนธรรมมีผลตอมโนทัศน
คลาดเคลื่อนในเนื้อหาดาราศาสตร สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของผูวิจัย ซึ่งไดสัมภาษณ
นักเรียนกลุมชาติพันธุมง โดยใชขอคําถามปลายเปดเกี่ยวกับดวงจันทร พบวา นักเรียน
มีมโนทัศนคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับดวงจันทร (วสุพงษ อิวาง และ กรีฑา แกวคง, 2561) เพื่อให

วสุพงษ อิวาง และ กรีฑา แกวคง 387

ทราบถึงมโนทัศนเชิงลึกของนักเรียนซึง่ ครอบคลุมในเนือ้ หาดาราศาสตรตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) เรื่อง รูปรางและแบบรูปของดวงจันทร การเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่ปรากฏของ
ดวงจันทร การเกิดขางขึน้ -ขางแรม และการเกิดอุปราคา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ผูวิจัยจึงออกแบบเครื่องมือ สํารวจและวิเคราะห
มโนทัศนทาง ดาราศาสตรพนื้ ฐานของนักเรียนกลุม ชาติพนั ธุม ง อีกครัง้ โดยมุง เนนการอภิปราย
ขอมูลทีค่ รอบคลุมในเชิงลึก อีกทัง้ กระบวนการวิเคราะหขอ มูลในการจําแนกระดับความเขาใจ
มโนทัศนของนักเรียน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหกับครูผูสอน นักการศึกษา นักพัฒนาหลักสูตร
และผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เครื่องมือวัดและประเมินผล และ
สือ่ การเรียนรู ใหสอดคลองกับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา โดยเฉพาะ นักเรียนทีใ่ ชภาษาไทย
เปนภาษาที่สองและนักเรียนกลุมชาติพันธุ
วัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหมโนทัศนดาราศาสตรพื้นฐานของนักเรียนกลุมชาติพันธุมง ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางหรือกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย
กลุม เปาหมาย เปนนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2561 จํานวน 14 คน โรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนนักเรียนกลุมชาติพันธุมง
ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองในการสื่อสาร
2. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีแบบแผนการวิจัยเชิงกรณีศึกษาเพื่ออภิปราย (Descriptive
case study) ภายใตขอบขายงานวิจัยเชิงคุณภาพ เนนอภิปรายเพื่อแสดงใหเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ในเบือ้ งลึก ไมมงุ เนนทีจ่ ะแสดงความเปนเหตุเปนผลของตัวแปรตาง ๆ ขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษา
ไดนํามาวิเคราะหโดยใชวิธีเปรียบเทียบขอมูล (Constant comparative method) เพื่อ
อธิบายลักษณะมโนทัศน และจัดกลุมระดับความเขาใจมโนทัศน
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง (Semistructure in-depth interview) จํานวน 18 ขอ ประกอบดวย เรื่อง รูปรางและแบบรูป
ของดวงจันทร จํานวน 4 ขอ การเคลือ่ นทีแ่ ละการเคลือ่ นทีป่ รากฏของดวงจันทร จํานวน 4 ขอ
การเกิดขางขึน้ -ขางแรม จํานวน 5 ขอ และการเกิดอุปราคา จํานวน 5 ขอ เวลาในการสัมภาษณ
คนละประมาณ 30 นาที
ผูวิจัยสังเคราะหขอสอบจากงานวิจัยของ Barnett and Morran (2002) Bryce and
Blown (2013) Lindell and Olsen (2002) Trundle, Atwood, and Christopher (2007)
Wilhelm (2009) และ Wilhelm (2014) แลวปรับปรุงขอคําถามโดยใชภาษาที่งายสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตัดขอคําถามที่ไมเกี่ยวของออก และเพิ่มเติมขอคําถามเพื่อ
ใหครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร จากนั้นนําขอคําถามที่ไดมาจัดเปนชุดคําถามใหสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู
แบบสัมภาษณมีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
มีคาดัชนี ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of item objective
congruence: IOC) อยูระหวาง 0.60-1.00 และไดรับการประเมินคุณภาพของขอคําถาม
ดานความเหมาะสมของภาษา เวลา และพัฒนาประสบการณของผูวิจัย โดยการนําแบบ
สัมภาษณไปทดลองใชกับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ
และโรงเรียนที่มีกลุมนักเรียนชาติพันธุ จํานวน 50 คน
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
นักเรียนกรอกแบบยินยอมในการเขารวมงานวิจัยกอนเก็บรวมรวมขอมูล ผูวิจัย
ดําเนินการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ผานการพูด การวาดภาพ และการปนดินนํ้ามัน ขณะ
สัมภาษณคาํ ตอบของนักเรียนถูกบันทึกดวยกลองวีดโี อ ผูว จิ ยั สามารถปรับเปลีย่ นและเพิม่ เติม
ขอคําถาม เพื่อตรวจพิสูจนคําตอบในกรณีที่ตองการการยืนยันความชัดเจนของคําตอบ
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล
ตามกรอบแนวคิดของ Trundle et al. (2007) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1: เก็บขอมูล ขั้นตอนนี้เปนการเก็บขอมูลแลวตรวจสอบความนาเชื่อถือ
ของขอมูลแบบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation) โดยใช
วิธีการเก็บขอมูลที่แตกตางกันสามวิธี ไดแก การพูด การวาดภาพ และการปนดินนํ้ามัน
ดังตัวอยางในตาราง 1
ตาราง 1 ตัวอยางคําตอบ เรื่อง การเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงจันทร ของนักเรียนคนที่ 9
ขอที่ 2.1 นักเรียนคิดวาดวงจันทรเคลื่อนที่หรือไม ถาหากเคลื่อนที่ ดวงจันทรมีลักษณะเคลื่อนที่อยางไร
บทสัมภาษณ
วาดภาพ
ปนดินนํ้ามัน
S9: มีคะ
T: แลวเคลื่อนอยางไร
S9: เหมือนกับหมอก
เคลื่อนชา ลอยไปมา

ขัน้ ตอนที่ 2: ตีความคําตอบของนักเรียน ขัน้ ตอนนีเ้ ปนการตรวจสอบความนาเชือ่ ถือ
ของขอมูลแบบสามเสาดานผูวิเคราะหขอมูล (Data interpreter triangulation) โดยใช
ผูวิเคราะหและตีความขอมูลที่แตกตางกัน ไดแก ผูวิจัย อาจารยที่ปรึกษาวิจัย และครูที่มี
ประสบการณ 10 ป ในการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาและเปรียบเทียบคําตอบของ
นักเรียนกับมโนทัศนที่พบจากงานวิจัยที่ผานมา ดังตัวอยางในภาพ 1

ภาพ 1 ตัวอยางการเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนกับมโนทัศนที่พบจากงานวิจัยที่ผานมา ของนักเรียน
คนที่ 9

ขัน้ ตอนที่ 3: จัดกลุม ตามเกณฑระดับความเขาใจมโนทัศน ขัน้ ตอนนีเ้ ปนการรวบรวม
มโนทัศนของนักเรียนตามหัวขอมโนทัศนทางดาราศาสตร ดังตัวอยางในตาราง 2 แลวนํา
ขอมูลไปจัดกลุมตามเกณฑระดับความเขาใจมโนทัศน ของ Sackes (2010) ดังตาราง 3
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ตาราง 2 ตัวอยางการสรุปมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงจันทร ของนักเรียน
คนที่ 9

2.1
2.2
2.3
2.4

ไมแสดงแนวคิด

ไมเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่ขึ้นลง
หรือเคลื่อนที่ซายขวา

ดวงอาทิตยและดวง
จันทรโคจรรอบโลก

การโคจรรอบดวงอาทิตย

องคประกอบ 5

องคประกอบ 4

องคประกอบ 3

องคประกอบ 2

ขอที่

องคประกอบ 1

สรุปมโนทัศนของนักเรียนคนที่ 9 เรื่อง การเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงจันทร
มโนทัศนวิทยาศาสตร
มโนทัศนคลาดเคลื่อน

√
√
√
√

สรุประดับความเขาใจมโนทัศน

ระดับความเขาใจมโนทัศนอยูในระดับที่ 2 คือ
มโนทัศนคลาดเคลื่อนหลายประเด็น (หมายเหตุ: พิจารณาจากตาราง 3)

ตาราง 3 เกณฑระดับความเขาใจมโนทัศน ของ Sackes (2010)
ระดับ 7

ระดับ 6

ระดับ 5

มโนทัศน
วิทยาศาสตร
สมบูรณ

มโนทัศน
วิทยาศาสตร
บางสวน

มโนทัศน
วิทยาศาสตร
สมบูรณ
รวมกั
บมโนทัศน
คลาดเคลื่อน

ไมปรากฏ
มโนทัศน
มโนทัศน
มโนทัศน
คลาดเคลือ่ น คลาดเคลือ่ น ความเข า ใจ
วิทยาศาสตร
หนึ่งประเด็น หลายประเด็น มโนทัศน
บางสวน
รวมกับมโนทัศน
คลาดเคลื่อน

- คําอธิบาย
แสดงมโนทัศน
วิทยาศาสตร
ตาม
องคประกอบ
ครบถวน
- คําอธิบาย
แสดง
มโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน
บางสวน

- คําอธิบาย
ปรากฏมโนทัศน
ที่ ค ลาดเคลื่ อ น
เปนหลัก
- คําอธิบายแสดง
มโนทัศน
วิทยาศาสตร
ตามองค
ประกอบ
ไมครบถวน

- คําอธิบาย
- คําอธิบาย
แสดงมโนทัศน แสดงมโนทัศน
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
ตาม
ตาม
องคประกอบ องคประกอบ
ไมครบถวน
ครบถวน
- คําอธิบายไม - คําอธิบายไม
แสดงมโนทัศน แสดงมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อน ที่คลาดเคลื่อน

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

- ไมแสดง
- ไมมีคํา
- ไมมีคํา
คําอธิบาย
อธิบาย
อธิบาย
ที่แสดง
ที่แสดง
มโนทัศน
มโนทัศน
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร
- คําอธิบาย - คําอธิบาย
ปรากฏ
ปรากฏ
มโนทัศนที่ มโนทัศนท่ี
คลาดเคลือ่ น คลาดเคลื่อน
มากกวาหนึ่ง
เพียงหนึ่ง
ประเด็น
ประเด็น
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหมโนทัศนดาราศาสตรพนื้ ฐานของนักเรียนกลุม ชาติพนั ธุม ง ชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ 6 พบวา สามารถจําแนกไดเปน 4 กลุมโดยพิจาณาจากมโนทัศนดังนี้ คือ 1. รูปราง
และแบบรูปของดวงจันทร (ตาราง 4) 2. การเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงจันทร
(ตาราง 5) 3. การเกิดขางขึ้น-ขางแรม(ตาราง 6) 4. การเกิดอุปราคา (ตาราง 7) ซึ่งจาก
การพิจารณาเกณฑระดับความเขาใจมโนทัศนของ Sackes (2010) สามารถจําแนกมโนทัศน
ดาราศาสตรของนักเรียนที่ปรากฏได ดังตาราง 8
ตาราง 4 มโนทัศนของนักเรียน เรื่อง รูปรางและแบบรูปของดวงจันทร

องคประกอบ

มโนทัศนวิทยาศาสตร

มโนทัศนที่ปรากฏ

รหัสนักเรียน

1 ดวงจันทรเปนวัตถุที่เปนทรงกลม

S1, S2, S3, S4, S5,
S6, S7, S10, S11,
S12, S13, S14

2 รูปรางของดวงจันทรที่มองเห็นแตกตางกันในแตละวัน

S1, S2, S3, S4, S6,
S7, S8, S9, S10, S11,
S12, S13, S14

3 รูปรางปรากฏของดวงจันทรจะเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่องจนเต็มดวง เรียกวา
ขางขึ้น

S1, S11, S12

4 รูปรางปรากฏของดวงจันทรจะมีขนาดลดลง อยางตอเนื่องจนมองไมเห็น
ดวงจันทร เรียกวา ขางแรม

S1, S11, S12

มโนทัศนคลาดเคลื่อน
อางอิงจาก Bryce and Blown,
2013; Wilhelm, 2014

5 ดวงจันทรเปลี่ยนแปลงแบบรูปซํ้ากันทุกเดือน
ดวงจันทรเปนวงกลมครึ่งและวงกลมแบน

S8, S9

ดวงจันทรเปนวงกลมแบน
ดวงจันทรเปนครึ่งวงกลมแบน
ดวงจันทรเปนเปนเสี้ยว
รูปรางไมแนนอน
ไมแสดงแนวคิด หรือ คําตอบ

S9
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อางอิงจาก CalderónCanales, FloresCamacho, & GallegosCázares, 2013;
Slater et al., 2018

มโนทัศน
คลาดเคลื่อน

องคประกอบ

มโนทัศนวิทยาศาสตร

ตาราง 5 มโนทัศนของนักเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงจันทร
มโนทัศนที่ปรากฏ
1 ดวงจันทรหมุนรอบตัวเอง
2 ดวงจันทรโคจรรอบโลก
3 ดวงจันทรโคจรรอบดวงอาทิตย
4 ดวงจันทรปรากฏขึ้นทางดานทิศตะวันออกและ
ตกทางดานทิศตะวันตกเปนแบบรูปซํ้า ๆ
5 การขึ้นตกของดวงจันทร เกิดจากการหมุนรอบตัวเอง
ของโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬกาเมื่อมองจากขั้วโลกเหนือ
ดวงจันทรโคจรรอบดวงอาทิตยแตไมโคจรรอบโลก
ดวงอาทิตยและดวงจันทรโคจรรอบโลก
ดวงจันทรเคลื่อนที่ขึ้นลง หรือเคลื่อนที่ซายขวาไปมา
ดวงจันทรไมเคลื่อนที่
ไมแสดงแนวคิด หรือ คําตอบ

รหัสนักเรียน
S1, S3, S4, S7, S14
S3
S1, S3, S4, S11, S14
S5
S2, S9, S12
S2, S6, S7, S8, S11, S13
S5, S10

ตาราง 6 มโนทัศนของนักเรียน เรื่อง การเกิดขางขึ้น-ขางแรม
มโนทัศนที่ปรากฏ
1 ดวงจันทรไมมีแสงในตัวเอง

องคประกอบ

มโนทัศนวิทยาศาสตร

2 สวนสวางของดวงจันทรเกิดจากแสงสะทอนจากดวงอาทิตย
3 สวนดานมืดของดวงจันทรเกิดจากสวนโคงของดวงจันทรบังแสง
ทําใหเกิดเงามืดทางดานตรงขามกับดวงอาทิตย
4 การที่ดวงจันทรโคจรรอบโลก ทําใหคนบนโลกมองเห็นสวนสวาง
ของดวงจันทรแตกตางกันไป ในแตละคืน
5 วันขึ้น 15 คํ่า เมื่อดวงจันทรเคลื่อนมาอยูดานตรงขามกับดวงอาทิตย
ดวงจันทรหันดานที่ไดรับแสงอาทิตยเขาหาโลก ทําใหมองเห็น
ดวงจันทรเต็มดวง
6 วันแรม 15 คํ่า เมื่อดวงจันทรเคลื่อนมาอยูระหวางโลกกับดวงอาทิตย
ดวงจันทรหันดานที่ไมไดรับแสงอาทิตยเขาหาโลก ทําใหมองไมเห็น
ดวงจันทร
7 วันขึ้น 8 คํ่า เมื่อดวงจันทรเคลื่อนมาอยูในตําแหนงทํามุมฉากกับโลก
และดวงอาทิตย ทําใหมองเห็นดานสวางและดานมืดของดวงจันทร
มีขนาดเทา ๆ กัน
8 วันแรม 8 คํ่า เมื่อดวงจันทรเคลื่อนมาอยูในตําแหนงทํามุมฉาก
กับโลกและดวงอาทิตยทําใหมองเห็นดานสวางและดานมืด
ของดวงจันทรมีขนาดเทา ๆ กัน

รหัสนักเรียน
S1, S3, S4, S7, S11,
S12, S13, S14
S1, S3, S4, S7, S11,
S12, S13, S14
S1
S1

S1, S8
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ตาราง 6 (ตอ) มโนทัศนของนักเรียน เรื่อง การเกิดขางขึ้น-ขางแรม
อางอิงจาก Barnett and Morran, 2002; Trundle et al., 2007;
Slater et al., 2018

มโนทัศนคลาดเคลื่อน

มโนทัศนที่ปรากฏ
เงาของโลกทอดบนดวงจันทรทําใหเกิดขางขึ้น-ขางแรม
โลกหมุนรอบตัวเองทําใหเกิดขางขึ้น-ขางแรม
เงาของดาวเคราะหทําใหเกิดขางขึ้น-ขางแรม
ดวงจันทรโคจรรอบดวงอาทิตยทําใหเกิดขางขึ้น-ขางแรม (ไมกลาวถึงโลก)
เมฆบดบังดวงจันทรใหเกิดขางขึ้น-ขางแรม
ดวงอาทิตยเคลื่อนที่มาอยูดานหนาของดวงจันทร และอยูระหวางโลกกับ
ดวงจันทรทําใหเกิดขางขึ้น-ขางแรม
ตําแหนงของดวงจันทรสัมพันธกับตําแหนงของผูสังเกตบนโลกทําใหเกิด
ขางขึ้น-ขางแรม (เมื่อดวงจันทรอยูตรงกับผูสังเกต เกิดดวงจันทรเต็มดวง)
ดวงจันทรมีแสงสวางในตัวเอง หรือ เปนสิ่งมีชีวิต
ใชความเชื่อจากสังคมและวัฒนธรรมมาอธิบายปรากฏการณ
ขางขึ้น-ขางแรม

รหัสนักเรียน
S1, S4, S13
S4

S5, S6, S8, S9, S12
S11

S2, S5, S6, S8, S9,
S10, S11, S14
S3, S6, S10, S14

ไมแสดงแนวคิด หรือ คําตอบ

ตาราง 7 มโนทัศนของนักเรียน เรื่อง การเกิดอุปราคา

3
องคประกอบ

มโนทัศนวิทยาศาสตร

1
2

4

อางอิงจาก Barnett
and Morran, 2002

มโนทัศนคลาดเคลื่อน

5

มโนทัศนที่ปรากฏ
อุปราคาเกิดจากโลก ดวงจันทร โคจรมาอยูในแนวเสนตรงกับดวงอาทิตย
เมื่อดวงจันทรอยูระหวางโลกและดวงอาทิตยในแนวเสนตรง
ทําใหดวงจันทรบังดวงอาทิตย เงาของดวงจันทรตกลงยังโลก
ผูสังเกตที่อยูบริเวณเงาเห็นปรากฏการณสุริยุปราคา
ผูสังเกตที่อยูบริเวณเงามืดจะเห็น สุริยุปราคาเต็มดวง สวนสังเกตที่อยู
บริเวณเงามัวจะเห็น สุริยุปราคาบางสวน และกรณีที่เงามืดของดวงจันทร
ตกไปไมถึงพื้นโลก มีเพียงเงามัวที่อยูใตเงามืดตกลงบนโลก ทําใหสังเกต
บริเวณนั้นเห็น สุริยุปราคาวงแหวน
เมื่อโลกอยูระหวางดวงจันทรและดวงอาทิตยในแนวเสนตรง โดย ดวงจันทร
จะเคลื่อนที่ผานเงาของโลก ทําใหมองเห็นดวงจันทรมืดไป
เกิดปรากฏการณจันทรุปราคา
เมื่อดวงจันทรเคลื่อนที่ผานเงามืดของโลกทั้งดวงเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง
แตถาดวงจันทรเขาไปอยูในเงามืดบางสวนเกิดจันทรุปราคาบางสวน
ถาดวงจันทรเขาไปอยูในเงามัวของโลกเกิดจันทรุปราคาเงามัว
ใชแนวคิดการเกิดขางขึ้น-ขางแรมมาอธิบายปรากฏการณอุปราคา
เมฆเปนสาเหตุของการเกิดอุปราคา
ใชความเชื่อจากสังคมและวัฒนธรรมมาอธิบายปรากฏการณอุปราคา
ไมแสดงแนวคิด หรือ คําตอบ

หมายเหตุ: S1-S14 หมายถึง นักเรียนคนที่ 1-14

รหัสนักเรียน
S1, S4, S7
S1, S4, S7

S8, S13
S10, S14
S2, S3, S5, S6,
S9, S10, S11
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ตาราง 8 จํานวนนักเรียนจําแนกตามเกณฑระดับความเขาใจมโนทัศนของ Sackes (2010)
เรื่อง
ระดับความเขาใจมโนทัศน

รูปรางและ
แบบรูปของ
ดวงจันทร

การเคลื่อนที่และ
การเคลื่อนที่
ปรากฏของ
ดวงจันทร

การเกิด
ขางขึ้น-ขาง
แรม

การเกิด
อุปราคา

3 คน
S1, S4, S14

1 คน
S7

3 คน
S1, S4, S7

3 คน
S3, S7, S11

7 คน
S1, S3, S4,
S11, S12,
S13, S14

ระดับ 7 มโนทัศนวิทยาศาสตรสมบูรณ
12 คน
S1, S2, S3, S4, S5,
ระดับ 6 มโนทัศนวิทยาศาสตรบางสวน
S6, S7, S10, S11,
S12, S13, S14
ระดับ 5

มโนทัศนวิทยาศาสตรสมบูรณ
รวมกับมโนทัศนคลาดเคลื่อน

ระดับ 4

มโนทัศนวิทยาศาสตรบางสวน
รวมกับมโนทัศนคลาดเคลื่อน

ระดับ 3

มโนทัศนคลาดเคลื่อน
หนึ่งประเด็น

ระดับ 2

มโนทัศนคลาดเคลื่อน
หลายประเด็น

ระดับ 1 ไมปรากฏความเขาใจมโนทัศน

2 คน
S8, S9

5 คน
S5, S8, S10,
S12, S13
3 คน
S2, S6, S9

4 คน
S8, S10,
S13, S14
6 คน
S2, S5, S6,
S8, S9, S10
7 คน
S2, S3, S5,
S6, S9,
S11, S12

อภิปรายผล
ผลการวิจัย พบวา จากการวิเคราะหมโนทัศนดาราศาสตรพื้นฐานของนักเรียนกลุม
ชาติพันธุมง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนสวนใหญมีมโนทัศนดาราศาสตรพื้นฐาน
ทีค่ ลาดเคลือ่ น เกีย่ วกับรูปราง การเกิดเงา และการเคลือ่ นทีข่ องเทหวัตถุบนทองฟา คําอธิบาย
ของนักเรียนถูกสรางขึ้นจากประสบการณในการสังเกต และวัฒนธรรมทองถิ่น
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1. มโนทัศนของนักเรียน เรื่อง รูปรางและแบบรูปของดวงจันทร
การสัมภาษณเริ่มตนใหนักเรียนระบุลักษณะและแบบรูปของดวงจันทร หลังจาก
นัน้ จึงใหนกั เรียนอธิบายคําวาขางขึน้ -ขางแรม จากการสัมภาษณไมพบนักเรียนทีม่ ีระดับความ
เขาใจมโนทัศนวทิ ยาศาสตรสมบูรณ แตพบนักเรียนทีม่ รี ะดับความเขาใจมโนทัศนวทิ ยาศาสตร
บางสวน (12 คน จาก 14 คน) โดยสามารถระบุวา ดวงจันทรมีรูปรางทรงกลม และแบบรูป
ของดวงจันทรแตกตางกันไปในแตละวัน แตไมสามารถระบุลําดับการเกิดขางขึ้น-ขางแรมเมื่อ
สังเกตจากผิวโลก
สวนนักเรียนที่มีระดับความเขาใจมโนทัศนวิทยาศาสตรบางสวนรวมกับระดับ
ความเขาใจมโนทัศนคลาดเคลื่อน (2 คน จาก 14 คน) พบวา นักเรียนสามารถอธิบายไดวา
เราจะสังเกตเห็นรูปรางของดวงจันทรแตกตางกันไปในแตละวัน นักเรียนระบุวา รูปรางของ
ดวงจันทรมลี กั ษณะกลม เมือ่ ใหปน ดินนํา้ มันเพือ่ ยืนยันคําตอบ นักเรียนทัง้ สองคนปน ดินนํา้ มัน
เปนวงกลมแบน ดังภาพ 2 สอดคลองกับงานวิจัยของ Baybars and Can (2018) และ
Bryce and Blown (2013) ที่พบวา นักเรียนมีมโนทัศนคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับรูปทรง ขนาด
และโครงสรางของวัตถุบนทองฟา ซึ่งผลการวิจัยของ Bryce and Blown (2013) พบวา
นักเรียนตัง้ แตอายุ 3–18 ป มีแนวคิดทีห่ ลากหลายเกีย่ วกับรูปรางของดวงจันทร ตัง้ แตไมทราบ
รูปราง ทราบวาดวงจันทรมีรูปรางเปนวงกลมแผนแบน จนกระทั้งรูวาดวงจันทรมีรูปรางเปน
ทรงกลม

ภาพ 2 มโนทัศนคลาดเคลื่อน เรื่องรูปรางของดวงจันทรโดยการปนดินนํ้ามัน ของนักเรียนคนที่ 8

1. มโนทัศนของนักเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงจันทร
ขอคําถามในการสัมภาษณใหนักเรียนระบุการเคลื่อนที่ของดวงจันทร หลังจากนั้น
ใหนกั เรียนอธิบายสาเหตุการเคลือ่ นทีป่ รากฏของดวงจันทร จากการสัมภาษณไมพบนักเรียนทีม่ ี
ระดับความเขาใจ มโนทัศนวทิ ยาศาสตรสมบูรณ แตพบนักเรียนทีม่ รี ะดับมโนทัศนวทิ ยาศาสตร
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บางสวน (3 คน จาก 14 คน) โดยสามารถระบุไดวาดวงจันทรโคจรรอบโลก และดวงจันทรขึ้น
ทางทิศตะวันออก ตกทางทิศตะวันตก แตไมสามารถอธิบายไดวาเพราะเหตุใดดวงจันทรจึง
มีการขึ้นตก สอดคลองกับงานวิจัยของ Cole et al. (2018) Plummer et al. (2014) และ
Wilhelm et al. (2017) ที่พบวา แมนักเรียนมีประสบการณในการสังเกตอยางชัดเจนเรื่อง
การขึน้ ตกของวัตถุบนทองฟา แตการสรางคําอธิบายปรากฏการณดงั กลาวเปนสิง่ ทีย่ ากสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องจากนักเรียนตองอาศัยทักษะทางดานมิติสัมพันธเชื่อมตอ
มุมมองของผูสังเกตบนพื้นผิวโลกกับมุมมองของผูสังเกตในอวกาศ
สวนนักเรียนที่มีระดับความเขาใจมโนทัศนวิทยาศาสตรบางสวนรวมกับมโนทัศน
คลาดเคลื่อน (3 คน จาก 14 คน) นักเรียนที่มีระดับความเขาใจมโนทัศนคลาดเคลื่อนหนึ่ง
ประเด็น (5 คน จาก 14 คน) และนักเรียนที่มีระดับความเขาใจมโนทัศนคลาดเคลื่อนหลาย
ประเด็น (3 คน จาก 14 คน) อธิบายการเคลื่อนที่ของดวงจันทร ดังภาพ 3 สอดคลองงาน
วิจัยของ Slater et al. (2018) ที่พบวา นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับระดับชั้นปที่ 1
ถึงปที่ 10 หรือ ระหวางอายุ 6-15 ป ในประเทศออสเตรเลีย มีมโนทัศนคลาดเคลื่อน เรื่อง
การเคลือ่ นทีข่ องดวงอาทิตย โลก ดวงจันทรหลายรูปแบบ เชน ดวงจันทรไมเคลือ่ นที่ ดวงจันทร
ไมเคลื่อนที่รอบโลก ดวงจันทรเคลื่อนที่ขึ้นลง

ภาพ 3 มโนทัศนคลาดเคลื่อน เรื่อง การเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงจันทร

2. มโนทัศนของนักเรียน เรื่อง การเกิดขางขึ้น-ขางแรม
ขอมูลจากการสัมภาษณไมพบนักเรียนที่มีระดับความเขาใจมโนทัศนวิทยาศาสตร
สมบูรณ แตพบนักเรียนทีม่ รี ะดับความเขาใจมโนทัศนวทิ ยาศาสตรบางสวน (1 คน จาก 14 คน)
แมงานวิจยั ทีผ่ า นมามีการศึกษา แนวทางการพัฒนาความเขาใจมโนทัศน เรือ่ ง การเกิดขางขึน้ ขางแรม อยางกวางขวาง แตพบวานักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
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ยังคงมีมโนทัศนคลาดเคลื่อน (Åberg-Bengtsson et al., 2017; Lelliott & Rollnick, 2010;
Parnafes, 2012; Wilhelm, 2014)
สวนนักเรียนที่มีระดับความเขาใจมโนทัศนวิทยาศาสตรบางสวนรวมกับมโนทัศน
คลาดเคลื่อน (7 คน จาก 14 คน) และนักเรียนที่มีระดับความเขาใจมโนทัศนคลาดเคลื่อน
หลายประเด็น (6 คน จาก 14 คน) อธิบายการเกิดขางขึน้ -ขางแรม ดังภาพ 4 สอดคลองงานวิจยั
ของ Trundle et al. (2007) ที่พบวา มโนทัศนของนักเรียนเกี่ยวกับการเกิดขางขึ้น-ขางแรม
เกิดจากสาเหตุที่หลากหลาย ไดแก เมฆบัง เงาของโลก ระยะหางระหวางดวงจันทรกับโลก
ผลการวิจยั พบวา ความเชือ่ ทีว่ า ดวงจันทรมแี สงในตัวเอง เปนมโนทัศนคลาดเคลือ่ นที่
ถูกนํามาใชอธิบายปรากฏการณขางขึ้น-ขางแรมมากที่สุดในการสัมภาษณนักเรียนกลุมชาติ
พันธุมง ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Slater et al. (2018) และ Trundle, Atwood,
and Christopher (2002) ที่พบวา เงาของโลก เปนมโนทัศนคลาดเคลื่อนที่ถูกนํามาใช
อธิบายปรากฏการณขางขึ้น-ขางแรมมากที่สุดในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ผูวิจัยตั้งขอ
สังเกตวา นักเรียนในกลุมชาติพันมง สวนใหญใชมุมมองของผูสังเกตที่อยูบนผิวโลก สราง
คําอธิบายวา ดวงจันทรมีแสงในตัวเอง เปนสาเหตุของการเกิดขางขึ้น-ขางแรม แตในงานวิจัย
ของ Slater et al. (2018) และ Trundle et al. (2002) นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
สวนใหญใชมุมมองของผูสังเกตในอวกาศ ซึ่งมีความซับซอนมากกวาสรางคําอธิบายวา
เงาของโลก เปนสาเหตุของการเกิดขางขึ้น-ขางแรม อาจเนื่องมาจากปจจัยทางภาษาและ
วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอมโนทัศนของนักเรียน (วสุพงษ อิวาง และ กรีฑา แกวคง, 2561;
Lelliott & Rollnick, 2010)

ภาพ 4 มโนทัศนคลาดเคลื่อน เรื่อง การเกิดขางขึ้น-ขางแรม
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3. มโนทัศนของนักเรียน เรื่องการเกิดอุปราคา
จากการสัมภาษณไมพบนักเรียนทีม่ รี ะดับความเขาใจมโนทัศนวทิ ยาศาสตรสมบูรณ
แตพบนักเรียนทีม่ รี ะดับความเขาใจมโนทัศนวทิ ยาศาสตรบางสวน (3 คน จาก 14 คน) สามารถ
อธิ บ ายสาเหตุ การเกิ ด ปรากฏการณ สุ ริ ยุ ป ราคา แต ไ ม ส ามารถอธิ บ ายสาเหตุ ก ารเกิ ด
ปรากฏการณจนั ทรุปราคา ประเภทของสุรยิ ปุ ราคา และประเภทของจันทรุปราคาได นอกจากนี้
ผลการวิจัย พบวา มีนักเรียนที่ไมปรากฏความเขาใจมโนทัศนจํานวนมาก (7 คน จาก 14 คน)
เนื่องจากปรากฏการณอุปราคาเปนปรากฏการณที่พบเห็นไดไมบอยครั้ง (Brown & Brown,
2017) นักเรียนที่ไมมีประสบการณจากการสังเกตจะไมสามารถสรางคําอธิบายได (Cole
et al., 2018; Plummer et al., 2014)
สวนนักเรียนที่มีระดับความเขาใจมโนทัศนคลาดเคลื่อนหนึ่งประเด็น (7 คน จาก
14 คน) มีมโนทัศนคลาดเคลือ่ นทีป่ รากฏ ไดแก เมฆเปนสาเหตุของการเกิดอุปราคา นอกจากนี้
ยังมีนกั เรียนใช ความเชือ่ เรือ่ ง ราหู ตํานานเรือ่ งเลาและนิทานทองถิน่ ในการอธิบายปรากฏการณ
อุปราคา ดังบทสัมภาษณดานลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ Mohapatra (1991) ซึ่งไดศึกษา
มโนทัศนการเกิดสุริยุปราคาของนักเรียน พบวา ตํานานเรื่องเลามีอิทธิพลตอมโนทัศนคลาด
เคลือ่ นของนักเรียน นอกจากนีง้ านวิจยั ของ Wilhelm (2014) ยังพบวา แนวคิดเรือ่ งดวงจันทร
ของนักเรียนอายุ 5 ป ไดรบั อิทธิพลจากหนังสือนิทาน บทเพลง และความเชือ่ ในเรือ่ งของพระเจา
ผูสัมภาษณ
นักเรียนคนที่ 14
ผูสัมภาษณ
นักเรียนคนที่ 14
ผูสัมภาษณ
นักเรียนคนที่ 14
ผูสัมภาษณ
นักเรียนคนที่ 14

นักเรียนรูจักสุริยุปราคาไหม
คิดวามันเกิดขึ้นไดอยางไร
อยู ๆ ดวงอาทิตยก็มืด
ทําไมมันถึงเกิด
หนูไดยินวาดํากับขาวมันตีกัน
ดําชนะเลยมาบังดวงอาทิตย
รูไดอยางไร ใครบอก
ยาเลาใหฟงคะ
คิดวาเรื่องนี้มันจริงไหม
จริงคะ

ผูสัมภาษณ
นักเรียนคนที่ 10
ผูสัมภาษณ
นักเรียนคนที่ 10
ผูสัมภาษณ
นักเรียนคนที่ 10
ผูสัมภาษณ
นักเรียนคนที่ 10
ผูสัมภาษณ
นักเรียนคนที่ 10

นักเรียนรูจักสุริยุปราคาไหม
คิดวามันเกิดขึ้นไดอยางไร
ดวงอาทิตยมืด
ทําไมมันถึงเกิด
ราหูอมจันทรคะ
มันเปนอยางไร ราหูอมจันทร
เปนผีมาบัง เลยมืด
รูไดอยางไร ใครบอก
อานในหนังสือคะ
คิดวาเรื่องนี้มันจริงไหม
จริงคะ
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
มโนทัศนที่ไมสมบูรณและมโนทัศนคลาดเคลื่อนที่พบจากงานวิจัย ควรถูกนําไปใช
ออกแบบ การจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุมง หรือนักเรียนกลุมที่ใชภาษาไทย
เปนภาษาที่สอง ตามแนวคิดการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งครูผูสอนจําเปนตองศึกษา
แนวคิดเดิมของผูเรียน ตลอดจนสภาพดานสังคมและวัฒนธรรม เพื่อใชในการออกแบบ
การเรียนรูอยางมีความหมายใหเหมาะสมกับผูเรียนตามสภาพบริบท
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการสํารวจและวิเคราะหมโนทัศนในกลุมชาติพันธุอื่นเพิ่มเติม
2.2 การสัมภาษณผา นกระบวนการพูด การวาดภาพ การสรางแบบจําลอง จัดเปน
แนวทางในการเปดเผยแนวคิดของนักเรียน ซึ่งสามารถใชสําหรับสํารวจมโนทัศนของนักเรียน
ในเชิงลึกได
รายการอางอิง
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