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ช่ือเรื่อง การพฒันาแบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้เพ่ือสง่เสรมิความ
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งานวิจยันีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือ 1)พฒันาแบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าเพ่ือ

ส่งเสริมความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร์ 2)ศึกษาผลจากการใชแ้บบจ าลองระบุพิกดัวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลม
ฟ้าในดา้นความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร  ์และความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของ
วตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎิ์ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 28 คน และไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้บบจ าลองระบุ
พิกัดของวัตถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร์ เรื่อง ระบบพิกัดขอบฟ้า 
ระบบพิกดัศนูยส์ตูร ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย์ เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู
ประกอบดว้ย แบบจ าลองระบุพิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในแนวคิดดารา
ศาสตร ์และแบบวดัความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใชแ้บบจ าลองระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า  
การวิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (Dependent t-test) 
และค่าการพัฒนา (Normalized gain (g))  ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบจ าลองระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรง
กลมฟ้า มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด (3.51) 2) นกัเรียนมีความเขา้ใจในแนวคิด
ดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกดัขอบฟ้า ระบบพิกัดศนูยส์ตูร ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย์ 
หลังการเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 และมีค่าเฉลี่ยการพัฒนา 
(Normalized gain (g)) เฉลี่ยเท่ากับ 0.75 โดยมีระดบัของแนวคิดท่ีสมบูรณ์มากขึน้ และมีระดับของแนวคิดท่ี
คลาดเคลื่อนนอ้ยลง แสดงว่าแบบจ าลองท่ีพัฒนาขึน้สามารถส่งเสริมความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรไ์ด้ 
และ 3) นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าอยู่ระดบัพึงพอใจ
มากท่ีสดุ   
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The goals of this research were as follows: (1) to develop a spherical model with 

specified coordinates of celestial objects to promote a better understanding of astronomical 
concepts; and (2) to study the effectiveness of the spherical model in the abilities of students to 
grasp astronomical concepts and satisfaction levels while using the model. The sample group was 
the group of 28 eleventh-grade students from Benchamaracharungsarit Chachoengsao School in the 
first semester of the 2019 academic year. Using the spherical model with specified coordinates of 
celestial objects as a learning aid, the students studied various astronomical topics, such as the 
horizontal coordinate system, the equatorial coordinate system, the positions and paths of sunrise 
and sunset throughout the year. The data collecting tools in this research consisted of two 
assessment forms: a conceptual understanding of astronomy tests and a satisfaction questionnaire. 
The collected data were analyzed following standard statistical formalisms such as percentage, 
mean, standard deviation, a dependent t-test, and normalized gain (). The statistical analysis 
revealed the following. First, the spherical model is suitable for the learning environment and had a 
higher efficiency than the established criteria (3.51). Second, the students scored higher on the 
astronomical topics after the implementation of the spherical model with a statistical significance of 
0.01 and the average normalized gain (g) of 0.75, indicating a decrease in misconceptions and 
increase in understanding. Lastly, the satisfaction questionnaire showed that the students had the 
highest level of satisfaction with the use of the spherical model. The spherical model may foster a 
better conceptual understanding of astronomical topics and therefore is more suitable for a 
classroom environment. 
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บทที ่1  
บทน า 

ภมิูหลัง 
วิถีชีวิตของมนษุย ์มีความผกูพนัและคุน้เคยกบัปรากฏการณท์างดาราศาสตรม์าชา้นาน  

ดว้ยความอยากรูข้องมนุษยผ์ลกัดนัใหม้นุษยพ์ยายามสงัเกตปรากฏการณ์ รวบรวมขอ้มูลและ
คน้หาเหตผุลความจรงิเก่ียวกบัวฏัจกัรของวตัถทุอ้งฟ้าอย่างตอ่เน่ือง จนสามารถสงัเกตเห็นวฏัจกัร
แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบของวตัถทุอ้งฟ้า  การเปลี่ยนต าแหน่งการขึน้การตกของดวง
อาทิตยมี์ความเช่ือมโยงสมัพนัธก์ับการเกิดฤดกูาล ใชก้ าหนดเวลาและทิศทาง ตลอดจนการท า
ปฏิทินท่ีสอดคลอ้งกบัวฏัจกัรของฤดกูาล มีความเขา้ใจระบบของธรรมชาติและศาสตรแ์ห่งทอ้งฟ้า
มากขึน้เรื่อย ๆ ท าใหก้ารด ารงชีวิตของมนุษยเ์ป็นระบบ       และเป็นไปอย่างปกติสขุ (บุญรกัษา 
สนุธรธรรม, 2550) การเรียนรูเ้รื่องความสมัพนัธข์องระบบพิกดัหรือต าแหน่งของวตัถทุอ้งฟ้า รูจ้กั
ต  าแหน่งดาวเหนือ สาเหตแุละแนวทางการขึน้การตกของดาว สาเหตท่ีุดวงอาทิตยป์รากฏเคลื่อนท่ี
ผ่านกลุ่มดาวจักรราศี  กลุ่มดาวท่ีใชบ้อกทิศและกลุ่มดาวอ่ืน ๆ รวมถึงปรากฏการณ์ทางดารา
ศาสตรต์่าง ๆ  จะเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรูอ้ยากเห็น เกิดแรงบันดาลใจและ
สามารถน าความรูท้างดาราศาสตร ์หรอืการศกึษาวตัถทุอ้งฟ้าแบบวิทยาศาสตรม์าประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั (นิพนธ ์ทรายเพชร, 2558) การรูด้าราศาสตร ์นอกจากจะท าใหผู้เ้รยีนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพิ่มขึน้แลว้ ยงัช่วยใหผู้เ้รียนมีความสามารถเช่ือมโยงองคค์วามรูใ้นหอ้งเรียนเขา้กบั
ปรากฏการณห์รือเหตกุารณท่ี์เก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั จะท าใหเ้กิด  การเรียนรูท่ี้มีความหมาย   
สอดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์ท่ี
มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูว้ิทยาศาสตรท่ี์เนน้เช่ือมโยงความรูก้ับกระบวนการ มีทกัษะส าคญัท่ีใช้
คน้ควา้และสามารถสรา้งองคค์วามรู ้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ละการแกปั้ญหาท่ี
หลากหลาย  ใหผู้เ้รยีนไดมี้สว่นรว่มในการเรยีนรูท้กุขัน้ตอน มีการท ากิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบตัิ
จรงิอยา่งหลากหลาย และเหมาะสมกบัแตล่ะระดบัชัน้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551)   

ในปัจจบุนัประเทศไทยไดบ้รรจเุนือ้หาดาราศาสตรไ์วใ้นกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร(์ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 สาระท่ี 3 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ และในวิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม สาระโลก ดาราศาสตร ์
และอวกาศ ส าหรบัผูเ้รียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์ซึ่ง
ก าหนดใหเ้รียนรูก้ระบวนการเกิด ลกัษณะ องคป์ระกอบ และวิวฒันาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ระบบสรุิยะและดาวฤกษ์ ความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงดาราศาสตรก์ับมนุษย ์ปฏิสมัพนัธภ์ายในระบบ
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สุริยะ  จากการศึกษาต าแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้า รวมทั้งการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีอวกาศใน   
การด ารงชีวิต (กระทรวงศกึษาธิการ, 2560)  ซึ่งธรรมชาติของวิชาดาราศาสตรเ์ป็นศาสตรท่ี์อาศยั
ความสงสยัใคร่รูแ้ละจินตนาการ เนือ้หาส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นนามธรรมยากต่อการท าความ
เข้าใจ ท าให้ผู้เรียนจ านวนมากมีความเข้าใจในแนวคิดดาราศาสตรท่ี์คลาดเคลื่อนในหลาย
ประเด็น ส่งผลใหเ้กิดความไม่เขา้ใจและไม่สามารถอธิบายการเกิดปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ี
เก่ียวขอ้งได ้(Trumper, 2001;  Percy, 2005) ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ถึงแมว้่ามีความพยายามท่ีจะ
ปฏิรูปการศกึษามาอย่างตอ่เน่ืองก็ตาม แตอ่นัดบัสมรรถนะในการแขง่ขนัของประเทศไทยภาพรวม 
ปี 2561 อยู่อนัดบัท่ี 30 จาก 63 ประเทศ แต่เม่ือพิจารณาอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัดา้น
การศึกษาของประเทศไทยอยู่อนัดบัท่ี 56  และประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันดา้น
การศกึษาลดต ่าลงอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2551-2561(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2561) 

จากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2561 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ รวมทุกสงักัดไดร้อ้ยละ 
30.51 และเม่ือพิจารณาเป็นรายสาระ พบว่า สาระดาราศาสตรแ์ละอวกาศ มีคะแนนเฉลี่ยต ่าสดุ
คือ รอ้ยละ 22.62 (สทศ. 2562) และปีการศึกษา 2562 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบวิชา
วิทยาศาสตร ์รวมทุกสงักดัไดร้อ้ยละ 29.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายสาระ พบว่า สาระดาราศาสตร์
และอวกาศ มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 35.58 (สทศ. 2563) และจากการศึกษาพบว่า นกัเรียนเกรด 8 
ถึงเกรด 12 บางสว่นยงัคงมีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน  มีนกัเรียนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ท่ีเขา้ใจเก่ียวกบั
การโคจรของดวงจนัทรแ์ละมีนกัเรียนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ท่ีเขา้ใจเก่ียวกบัการเกิดขา้งขึน้ขา้งแรม 
ต าแหน่งสงูสดุของดวงอาทิตยใ์นแตล่ะวนั และขนาดของโลกไดถ้กูตอ้ง และมีนกัเรยีนเพียงรอ้ยละ 
10 ท่ีเขา้ใจเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดฤดูกาล (Lightman; & Sadler, 1993;  Trumper, 2001)  
สอดคลอ้งกบัการศกึษาแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของนกัศกึษา พบว่า มี
นกัศึกษาเพียงรอ้ยละ 10 ท่ีมีแนวคิดท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัการหมนุรอบตวัเองของดวงจนัทร ์ รอ้ยละ 
23 ท่ีมีแนวคิดท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัต าแหน่งสงูสดุของดวงอาทิตยใ์นแตล่ะวนั  และมีนกัศกึษารอ้ยละ 
30 ท่ีอธิบายไดถู้กตอ้งเก่ียวกับการเกิดอุปราคาและการเกิดขา้งขึน้ขา้งแรมและจากการศึกษา
ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรข์องครูผูส้อนพบว่า ครูผูส้อนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้
อธิบายถึงการเกิดขา้งขึน้ขา้งแรมวา่มีสาเหตมุาจากเงาของโลกไปบงัดวงจนัทร ์และครูคนอ่ืน ๆ ใน
โรงเรียนเดียวกันก็ไม่สามารถอธิบายเก่ียวกับการเกิดข้างขึน้ข้างแรมได้  (Zeilik; Schau; & 
Mattern, 1998;  Trumper, 2001) จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนทั้งในระดับชั้น
ประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย หรือแม้แต่ครูผู้สอนยังมีความเข้าใจท่ี
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คลาดเคลื่อนอยู่มากเก่ียวกบัแนวคิดดาราศาสตรพ์ืน้ฐาน   สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสวุิทย ์
คงภกัดี(สวุิทย ์คงภกัดี, 2553) และสวุิทย ์คงภกัดีและคณะ (Khongpugdee; et al., 2009) ท่ีได้
ส  ารวจความเขา้ใจแนวคิดดาราศาสตรพ์ืน้ฐานของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และปีท่ี 4  โดยใช้
แบบทดสอบซึ่งปรับปรุงมาจากแบบทดสอบของไซลิคและคณะ(Zeilik; et al., 1998)  และ
แบบทดสอบของทรมัเปอร(์Trumper, 2001a) ผลการส ารวจพบว่า นกัเรยีนไทยมีความเขา้ใจนอ้ย
มากเก่ียวกับแนวคิดการเกิดกลางวนักลางคืน การเกิดฤดกูาล การเกิดขา้งขึน้ขา้งแรม ดา้นหนา้
ของดวงจนัทรก์ารเกิดอุปราคา และการเกิดน า้ขึน้น า้ลงทัง้ ๆ ท่ีปรากฏการณเ์หล่านีส้ามารถพบ
เห็นไดโ้ดยทั่วไปในชีวิตประจ าวนั  

ผลงานวิจัยท่ีผ่านมาได้มีผู้วิจัยเก่ียวกับ การสอนดาราศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้
แบบจ าลอง ระบบโลก ดวงจนัทร ์ดวงอาทิตย ์(EMS-Model) ภายใตเ้นือ้หาวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 
สาระท่ี 7 ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ มีเนือ้หาประกอบดว้ย 6 แนวคิด ไดแ้ก่ มาตราส่วน กลางวนั
กลางคืน ฤดกูาล ขา้งขึน้ขา้งแรม ดา้นหนา้ของดวงจนัทรแ์ละอปุราคา  ผลการวิจยัพบว่า การสอน
ดาราศาสตรแ์บบสืบเสาะโดยใชแ้บบจ าลองท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร์
พืน้ฐาน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และมีจิตวิทยาศาสตรส์ูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญ       
(สวุิทย ์คงภกัดี. 2553: บทคดัย่อ)  และจากการศึกษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้ก่ียวกับ
การใหเ้หตุผลเชิงวิทยาศาสตรท่ี์มีต่อตัวแทนความคิด เรื่อง ปรากฏการณ์ดาราศาสตรพ์ืน้ฐาน
ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ เนือ้หาในกิจกรรมการเรียนการสอนครอบคลุม
ปรากฏการณท์างดาราศาสตร ์พืน้ฐาน 6 แนวคิด ไดแ้ก่ การเกิดกลางวนักลางคืน การเกิดฤดกูาล 
การเกิดสุริยุปราคา การเกิดจันทรุปราคา การเกิดข้างขึน้ข้างแรมและการเกิดน ้าขึน้ -น ้าลง 
ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมการเรียนท่ีส่งเสริมการใหเ้หตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์เรื่อง ปรากฏการณ์
ทางดาราศาสตรพ์ืน้ฐาน มีผลต่อตวัแทนความคิดของผูเ้รยีนโดยท าใหผู้เ้รียนมีระดบัสมบูรณข์อง
แนวคิดสงูขึน้ มีความเขา้ใจปรากฏการณท์างดาราศาสตรพ์ืน้ฐาน การใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์
และมีเจตคติตอ่รายวิชาดาราศาสตรส์งูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (สิทธิศกัดิ ์จินดาวงศ,์ 2555)  
และจากผลงานวิจยัของวีรวฒัน ์หนองหา้ง(วีรวฒัน ์หนองหา้ง, 2556)  เรื่อง การประดิษฐ์นาฬิกา
แดดแบบศนูยส์ตูรท่ีมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินสามนาทีส าหรบัโรงเรยีนจิตรดา กรุงเทพมหานคร 
พบวา่ เม่ือมีการปรบัหนา้ปัดนาฬิกาแดดแบบศนูยส์ตูรตามสญัญลกัษณท่ี์สมัพนัธก์บัสญัลกัษณท่ี์
ปรากฏบนอปุกรณส์ าหรบัตรวจวดัเงาแลว้   นาฬิกาแดดแบบศนูยส์ตูรท่ีประดิษฐ์จะสามารถบอก
เวลา  โดยใชเ้งาของสนัเกิดเงาท่ีปรากฏบนหนา้ปัดนาฬิกาแดด  ท่ีมีความเท่ียงตรง มีความคลาด
เคลื่อนไมเ่กิน 3 นาทีจากเวลามาตรฐานประเทศไทยได ้ 
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จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบั การสรา้งแบบจ าลอง การสรา้งสื่อการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กิด
แนวคิดดาราศาสตร ์และการจัดการเรียนรูด้าราศาสตร ์เก่ียวกับการระบุพิกัดของวัตถุทอ้งฟ้า 
พบว่าในประเทศไทยมีผูศ้ึกษาเรื่องนีน้้อยมาก และในส่วนของงานวิจัยของต่างประเทศก็เป็น
การศึกษาท่ียังไม่ครอบคลุมตามบริบททางการศึกษาของประเทศไทย และท่ีส าคัญยังไม่มี
แบบจ าลองหรือสื่อการเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้ท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยส่วนใหญ่จะตอ้งมี
ครูเป็นผูส้อนเป็นหลกัส าหรบังานวิจยัในตา่งประเทศ ไดมี้การศกึษาการสรา้งสื่อการเรยีนรูใ้นระดบั
ประถมศกึษา เพื่ออธิบายการเคลื่อนท่ีของทรงกลมทอ้งฟ้าจากการสงัเกตการณบ์นโลก  เก่ียวกบั 
การเคลื่อนท่ีของ ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร ์และดวงดาว ศึกษาการเรียนรู ้การอธิบาย ดาราศาสตร์
นอกกรอบอา้งอิง การส ารวจหลักสูตรท่ีเรียน  และการใช้ท้องฟ้าจ าลองใน การเรียนการสอน  
ศึกษากระบวนการสรา้ง การเรียนรู ้เรื่อง การเคลื่อนท่ีของทรงกลมฟ้า การส ารวจเชิงเหตผุลของ
นกัเรยีนเก่ียวกบั ฤดกูาล ศกึษาการเรยีนรูด้า้นดาราศาสตร ์ท่ีเก่ียวกบักระบวนการเกิดระบบสรุยิะ 
กระบวนการการเกิด  ดาวเคราะหใ์นระดบัเชิงลกึ ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รยีนมีความรูค้วามเขา้ใจใน
แนวคิดดาราศาสตรเ์พิ่มขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิต (J. D. Plummer, 2006; J. D. Plummer; & 
Maynard, 2014)  ผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจ สภาพการจดัการเรียนรูด้าราศาสตร ์ปัญหาและความ
ตอ้งการของครูผูส้อนดาราศาสตรจ์ากโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 32 โรงเรยีน 
ผลการส ารวจ พบว่า ครูผูส้อนดาราศาสตร ์มีระดบัของการปฏิบตัิ หรือมีพฤติกรรมในการจดัการ
เรียนรูด้าราศาสตรส์  าหรบันักเรียน ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนท่ีมีการปฏิบตัิอยู่ใน
ระดบัมาก 5 ล  าดบัแรก ไดแ้ก่ การสรา้งจินตนาการ ทรงกลมทอ้งฟ้าใหแ้ก่นักเรียนเขา้ใจตามได ้  
การบอกพิกดัทอ้งฟา้บนทรงกลมทอ้งฟา้ การอธิบายทรงกลมทอ้งฟา้โดยใชโ้มเดลใหน้กัเรยีนเขา้ใจ 
การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร ์แอนนิเมชั่นในการประกอบการอธิบายทรงกลมทอ้งฟ้า และ
ความเขา้ใจขอ้ก าหนดใน การจ าแนกวัตถุทอ้งฟ้าว่า วตัถุใดเป็นดาวเคราะห ์ส าหรบัประเด็นท่ี
ครูผูส้อนดาราศาสตรมี์ระดบัการปฏิบตัินอ้ย และไม่ไดป้ฎิบตัิ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมและอธิบายกฏ
ของฮบัเบิล การอธิบายความสมัพนัธข์องคลื่นไมโครเวฟท่ีสอดคลอ้งกบัอณุหภมูิเฉลี่ย การอธิบาย

คา่ไรตแ์อสเซนชั่น (RA; α) และค่าเดคลิเนชนั (DEC; δ) บนทรงกลมทอ้งฟ้าแลว้น ามาใชอ้ธิบาย
กบัทอ้งฟ้าจรงิ  และการจดุประกายความคิดใหน้กัเรียนคิดสรา้งเครื่องมือ หรือพฒันาอปุกรณใ์น
การศึกษาวตัถทุอ้งฟ้า  ส  าหรบัปัญหาในการจดัการเรียนรูด้าราศาสตรข์องครูผูส้อนดาราศาสตร์
นัน้ พบว่า การขาดสื่อและอปุกรณด์า้นดาราศาสตรเ์ป็นปัญหามากท่ีสดุ และท่ีเป็นปัญหาอยู่ใน
ระดบัปานกลางถึงระดบัมาก ไดแ้ก่ ความไม่มั่นใจในความรูด้า้นดาราศาสตรข์องตนเอง สว่นดา้น
ความตอ้งการในการอบรมดา้นเนือ้หาและการจัดการเรียนรูด้าราศาสตร ์ พบว่า ครูผูส้อนดารา
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ศาสตรมี์ความตอ้งการการอบรมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ การอบรมเชิงปฏิบตัิการการใชแ้ละ
สรา้งสื่อการเรยีนการสอนดาราศาสตรโ์ดยท่ีนกัเรยีนสามารถลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง (Hands-On) 
และครูผูส้อนสามารถสรา้งสื่อการเรียน  การสอนดาราศาสตรน์ัน้ไดด้ว้ยตนเอง  ส  าหรบัประเด็น
ความตอ้งการความช่วยเหลือการสนบัสนนุ อยา่งเรง่ดว่นเพื่อการจดัการเรยีนรูด้าราศาสตรส์  าหรบั
นักเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความตอ้งการดา้นสื่อการเรียนรูด้ารา
ศาสตรแ์ละอปุกรณท์างดาราศาสตรม์ากท่ีสดุ  

ส่วนสิทธิศกัดิ์ จินดาวงศ ์(2556: 141-153) ไดศ้ึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียน 
การสอน และระดบัของความตอ้งการในการพัฒนาการจดัการเรียนการสอน การเตรียมการจัด 
การเรียนการสอน รูปแบบการจดัการเรียนการสอน การใชส้ื่อในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
รวมถึงวิ ธีการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน ปัญหาความเร่งด่วนท่ีต้องการ            
ความช่วยเหลือ การเขา้ถึง การรบัรู ้และการใชส้ื่อในการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ์
สาระท่ี 7 ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการสุ่ม
แบบเจาะจง  ผลการศกึษาพบวา่ ครูแกนน าวิทยาศาสตรไ์ดมี้ระดบัการปฏิบตัิเฉลี่ยทกุประเด็น อยู่
ในระดบัปานกลาง(3.24) ท่ีเก่ียวกบัการเตรยีมการ การใชส้ื่อการเรยีนการสอน รูปแบบการจดัการ
เรียนการสอน และการวดัผลประเมินผลการจดัการเรียนเรียนการสอน และมีระดบัของปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอนทุกประเด็นเฉลี่ยอยู่ ในระดับปานกลาง  (3.20) แต่ มีระดับของ            
ความตอ้งการท่ีจะพัฒนา อยู่ในระดับมาก (3.45-4.18)ในทุกประเด็น ครูแกนน ามีการรบัรูถ้ึง     
สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรูใ้นรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย แต่สามารถท่ีจะเขา้ถึง
และเลือกใชส้ื่อการเรียนการสอนไดเ้พียงบางชนิด และมีครูแกนน าจ านวนหนึ่งท่ีเห็นว่าตนเอง มี
ความประสงคท่ี์จะไดร้บัการพฒันาดา้นเนือ้หาความรูเ้พิ่มเตมิ 

จากปัญหาและความส าคัญขา้งตน้ ผูว้ิจัยในฐานะครูผูส้อนสาระดาราศาสตร ์ มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูท้างดาราศาสตรน์กัเรียน มีความตระหนกัดีว่า ครูเป็น
หวัใจส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาศกัยภาพความสามารถของผูเ้รียน และสามารถจดัการเรียนรู ้     
ดาราศาสตรอ์ย่างมีประสิทธิภาพ ใหป้ระสบผลส าเร็จตามเจตนารมยข์องหลกัสูตรได ้และจาก
การศกึษาส ารวจตรวจสอบ เก่ียวกบั  การจดัการเรียนรูด้าราศาสตร ์พบว่า ประเด็นการระบุพิกดั
หรือต าแหน่งของดาวและวตัถทุอ้งฟ้านัน้ ทัง้ครูผูส้อนดาราศาสตรแ์ละนกัเรียนประสบปัญหาต่อ
ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์และขาดแคลนสื่อการเรยีนรูด้าราศาสตรอ์ย่างมาก ผูว้ิจยัจึงได้
ออกแบบและพัฒนาแบบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้าจากการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขึน้ โดยท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยการสืบเสาะหาความรูโ้ดย     
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การลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง เพื่อสรา้งความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกดัขอบฟ้า 
ระบบพิกดัศนูยส์ตูร  ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์

ค าถามวิจยั 
2.1  การใชแ้บบจ าลองระบพิุกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า ในการจดักิจกรรมการเรียนรูมี้ผล

ตอ่ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรข์องนกัเรยีนหรอืไม ่อยา่งไร 
2.2  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใชแ้บบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าใน   

การเรยีนรูแ้นวคิดดาราศาสตรห์รอืไม่ อยา่งไร 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
3.1  เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองระบุพิกดัของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจใน

แนวคิดดาราศาสตร ์ 
3.2.  เพ่ือศกึษาผลจากการใชแ้บบจ าลองระบพิุกดัวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟา้ ในดา้น 

3.2.1  ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์  
3.2.2  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้าบน            

ทรงกลมฟา้ในการเรยีนรู ้

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลจากการวิจยัในครัง้นี ้ จะท าให้ไดแ้บบจ าลองระบุพิกดัของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า    

ที่สามารถใช้ในการพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดดาราศาสตร ์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ด้ด้วย       
การสืบเสาะหาความรูโ้ดยการลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองในเรื่อง ระบบพิกดัขอบฟ้า ระบบพิกดัศนูยส์ตูร 
ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์และไดต้น้แบบของแบบจ าลองระบุพิกัดของ  
วัตถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า ที่ครูผู้สอนและบุคคลากรทางการศึกษาสามารถน าไปจัดการเรียนรู ้  
ดาราศาสตรไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถที่จะสรา้งแบบจ าลองนีไ้ดด้ว้ยตนเอง 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร -์
คณิตศาสตร ์ โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎิ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
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2.  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎิ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ่งก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียน   
ท่ี 1 ปีการศกึษา 2563   จ  านวน 28 คน  

 

ตวัแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ คือ การใชแ้บบจ าลองระบพิุกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟา้ 
2. ตวัแปรตาม : ผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ดงันี ้

1)   ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรข์องนกัเรยีน 
2)   ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการใชแ้บบจ าลองระบุพิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบน    ทรง

กลมฟา้ในการเรยีนรู ้ 
 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจิยั 
เนือ้หาท่ีใช้ส  าหรบัการวิจัยครัง้นี ้  อยู่ในหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร ์ วิชาโลก     

ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560)   ประกอบดว้ยแนวคิดหลกั 
ดงันี ้ระบบพิกดัขอบฟา้ ระบบพิกดัศนูยส์ตูร ต าแหนง่และเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์

นิยามศัพทเ์ฉพาะ    
1. แบบจ าลองการระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้า (Coordinate Celestial 

Object on Celestial Sphere Model, CCM) หมายถึง แบบจ าลองท่ีผูว้ิจัยพัฒนาและสรา้งขึน้
ประกอบดว้ยชิน้ส่วนโครงสรา้งหลักแสดงพิกัดของวัตถุทอ้งฟ้า มุมทิศ มุมเงย ไรตแ์อสเซนชัน 
เดคลิเนชนั ลกูโลกจ าลอง ระนาบขอบฟ้า ระนาบศนูยส์ตูรฟ้า ระนาบสรุยิวิถี ขัว้ฟ้าเหนือ ขัว้ฟ้าใต ้
ท่ีสรา้งจากการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีการพิมพส์ามมิติ (3D Printing Technology, 3DP) เพื่อใช้
ประกอบในการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้พื่อความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกดัขอบ
ฟา้ ระบบพิกดัศนูยส์ตูร ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์

2. การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้         
ดาราศาสตรโ์ดยใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟ้า เพื่อสง่เสรมิความเขา้ใจใน
แนวคิดดาราศาสตรต์ามหลกัสตูรของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท. 
2546: 34-36), วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2545: 41-43), ลอวส์นั (Lawson. 1995: 164-166)  บายบี 
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(Bybee. 1997: 176) และส านักมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตรแ์ห่งชาติอเมริกา(NSES) 
(National Research Council. 2000: 35) ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน  ดงันี ้ 

1) ขั้นสรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู ้
อยากเห็น และสนใจท่ีจะเรียนรูใ้นหวัขอ้ใหม่ หรือเรื่องใหม่ท่ีผู้สอนน าเสนอ  กระตุน้ใหผู้เ้รียนตัง้
ค  าถามหรอืก าหนดประเด็นปัญหาท่ีจะศกึษา และยงัเป็นการตรวจสอบความรูป้ระสบการณต์่างๆ  
ของผูเ้รยีน ท าใหผู้ส้อนไดเ้รยีนรูแ้นวคดิท่ีคลาดเคล่ือนของผูเ้รยีน  

2) ขัน้ส  ารวจและคน้หา (Exploration) เป็นขัน้ท่ีผูเ้รยีนจะมีโอกาสไดร้บัประสบการณ ์
ตรงจากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการเรยีนรูต้่าง ๆ  ขัน้ตอนนีส้ืบเน่ืองจากค าถามท่ีผูเ้รยีนก าหนด
ขึน้ในขัน้แรก  จากนัน้น ามาสู่การวางแผนและการออกแบบในการศึกษา แลว้ด าเนินการทดลอง 
ส ารวจหรือศึกษาคน้ควา้เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน การคาดคะเนของตนเอง ซึ่งน าไปสู่การสรา้ง
แนวคิดหรือการท าความเขา้ใจปรากฏการณท่ี์ศึกษา  ผูส้อนจะมีบทบาทในการชีแ้นะประเด็นใน
การสงัเกต  

3) ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เป็นขัน้ท่ีผูส้อนจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนท า
ความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีศึกษา อธิบายความเป็นไปไดข้องค าตอบ หรือความสมัพันธ์ของสิ่ง 
ตา่ง ๆ หรอืวิธีการแกปั้ญหา โดยใชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกตและบนัทึกไว ้เพื่อน ามาสูข่อ้สรุปของ
แนวคดิในเรือ่งนัน้ ๆ  

4) ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration) เป็นขัน้ขยายแนวคิดท่ีไดเ้รียนรูเ้ช่ือมโยงกับมโน
ทัศนอ่ื์นท่ีไดเ้รียนรูก้่อนหนา้นีร้วมทั้งการเช่ือมโยงกับสิ่งรอบตวัของผูเ้รียนเปรียบเสมือนการน า
ความรูไ้ปใชเ้พื่อใหผู้เ้รยีนมีความเขา้ใจในเรือ่งท่ีเรยีนมากขึน้  

5) ขัน้ประเมิน (Evaluation) เป็นขัน้ตอนในการประเมินผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดย
ผูส้อนและผูเ้รยีนมีสว่นรว่มในการประเมิน และแทรกอยูใ่นทกุขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรู ้ 

3. ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์หมายถึง ความเขา้ใจของนักเรียนเก่ียวกับการระบุพิกัด      
ของวัตถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า ในระบบพิกัดขอบฟ้า  ระบบพิกัดศูนยส์ูตร  ต าแหน่งและสน้ทางการขึน้      
การตกของดวงอาทิตย ์  จากการใชแ้บบจ าลองระบุพิกัดของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า   โดยวดัจาก
คะแนนท่ีไดจ้ากการตอบค าถาม ในแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์ท่ีผูว้ิจยัพัฒนาขึน้   
และพิจารณาความเขา้ใจของนกัเรียน จากการใชแ้บบจ าลองระบพิุกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าโดยใช้
การสงัเกตและการสมัภาษณ ์   

4.  ความพึงพอใจของนักเรียน  หมายถึง  ความรูส้ึกชอบ พอใจและความสนใจของนักเรียน            
ท่ีมีต่อการใช้แบบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้า ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้แบบวัด            
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ความพึงพอใจของนักเรียนท่ี มีต่อการร่วมกิจกรรมฯ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ ้น  ซึ่งเป็นแบบวัดมาตราส่วน           
ประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 15 ขอ้  

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรูด้าราศาสตรส์  าหรับนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา การศกึษา
แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับผู้เรียน และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีผา่นมา  ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยัดงันี ้
 

                       ตัวแปรอิสระ               ตวัแปรตาม 

 

  

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั 

สมมุตฐิานในการวิจัย 
1.  แบบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ        

อยูใ่นระดบัเหมาะสมคอ่นขา้งมาก (3.51) 
2.  นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้บบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้า        

บนทรงกลมฟา้หลงัเรยีน มีความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรส์งูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใชแ้บบจ าลองการระบุพิกัดของวัตถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า      

อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก  
 
 

 

ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์

และความพงึพอใจตอ่ 

การใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของ

วตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
1.1  หลกัการของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551 
1.2  จดุมุง่หมายของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551 
1.3  เปา้หมายการจดัการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร ์
1.4  ตัวชี ้วัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์      

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560)        
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตรโ์ลก และอวกาศ และวิทยาศาสตรเ์พิ่มเตมิ 

2.  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้
2.1  ความหมายของสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ 
2.2  คณุลกัษณะส าคญัของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้
2.3  ประเภทของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้
2.4  รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้
2.5  บทบาทของผู้สอนและบทบาทผู้เรียนในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู ้
2.6  การประเมินผลการเรยีนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้
2.7  ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้

3.  สื่อการสอน           
3.1  ความหมายของสื่อการสอน 
3.2  ประเภทของสื่อการสอน 
3.3  การน าสื่อการสอนไปใชใ้นหอ้งเรยีน 
3.4  การออกแบบสื่อการสอน 
3.5  การประเมินสื่อการสอน 
3.6  ประโยชนข์องสื่อการสอน 
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4.  แบบจ าลอง 
4.1  ความส าคญัของแบบจ าลอง 
4.2  ความหมายของแบบจ าลอง 
4.3  ลกัษณะของแบบจ าลองท่ีดี 
4.4  เปา้หมายของการสรา้งแบบจ าลอง 
4.5  การสรา้งแบบจ าลองและการทดสอบแบบจ าลอง 
4.6  แบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ 

5.  ความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร ์
5.1  ความหมายของแนวคิด (concept)  
5.2  ความเขา้ใจในแนวคดิ (Conceptual Understanding) 
5.3  ความเขา้ใจในแนวคดิท่ีคลาดเคล่ือน (Misconception) 
5.4  สาเหตขุองความเขา้ใจในแนวคดิท่ีคลาดเคล่ือน 
5.5  ความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตรท่ี์คลาดเคล่ือน 
5.6  การจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร ์

6.  ความพงึพอใจ 
6.1  ความหมายของความพงึพอใจ 
6.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพงึพอใจ 
6.3  การประเมินผลความพงึพอใจ 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ใน

มาตรา 22 กลา่ววา่ การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่า นกัเรยีนมีความส าคญัท่ีสดุ  นกัเรยีนทกุคนมี
ศกัยภาพมีความสามารถในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตวัเองได ้กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิ
ใหน้ักเรียนสามารถพฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพตามธรรมชาติ ในส่วนของการจดัการเรียนรู ้
ตาม มาตรา 24 นั้น    ทั้งของครูและนักเรียนจ าเป็นตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน    
การสอน โดยท่ีครูผูส้อนตอ้งลดบทบาทของตนเองจากการเป็นผูอ้ธิบาย บอกเล่า สาธิต มาเป็น
ผูส้นับสนุน ท่ีวางแผนใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู ้จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมท่ีได้
จดัเตรยีมนัน้จะตอ้งสามารถพฒันากระบวนการคิด การวางแผน สามารถสืบเสาะแสวงหาความรู ้
ดว้ยการศึกษาคน้ควา้โดยใชว้ิธีการและแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ อย่างหลากหลาย มีความสามารถใน
วิเคราะหข์อ้มลู การจดักระท าขอ้มลู การแกปั้ญหา การประเมินผลท่ีแสดงถึงพฒันาการของผูเ้รยีน 
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การเช่ือมโยงการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อน าไปสู่การได้มาซึ่งองค์ความรู ้ (ส  านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545) 

1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
1.1 หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานมีหลกัการท่ีส าคญั (กรมวิชาการ . 2551: 3) 
โดยสรุป กล่าวคือ เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยหลักสูตรการศึกษามี
จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู ้พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้มีทักษะ มีเจตคติและ
คณุธรรมอนัดีงามบนรากฐานของความเป็นไทยทุกคนมีความเป็นสากล เพื่อความเป็นเอกภาพ
ของชาติ  ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคท่ีได้รับโอกาสได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ            
มีการกระจายอ านาจใหส้งัคมมีส่วนรว่มจดัการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน
และบรบิทของตนเอง สามารถก าหนดหลกัสตูรใหมี้ความยืดหยุน่  ทัง้ดา้นสาระการเรยีนรู ้ การจดั 
การเรยีนรูแ้ละเวลา  จดัเป็นหลกัสตูรการศกึษาทกุกลุม่เปา้หมาย ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษา
นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั สามารถเทียบโอนประสบการณแ์ละผลการเรยีนรูไ้ด ้

1.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  คนมีปัญญา 

อยู่อย่างมีความสุข  มีศักยภาพความสามารถในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อได ้โดย
ก าหนดจดุหมายเพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รยีน (กรมวิชาการ, 2551, น. 3) กลา่วโดยสรุป คือ ผูเ้รยีนเป็นผูท่ี้
มีคณุธรรมจริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีระเบียบวินยัเห็นคณุค่าของตนเอง และปฏิบตัิตน
โดยยึดหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดหลกัธรรมค าสอนตามหลกัพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ  มีองคค์วามรูท่ี้เป็นสากล  มีทกัษะความสามารถในการสื่อสาร ทกัษะการคิด
ทักษะการแกปั้ญหา ทักษะชีวิตและการใชเ้ทคโนโลยี รกัการออกก าลงักาย มีสุขนิสยั สุขภาพ
สขุภาพจิตสขุภาพกายท่ีดี  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีความรกัชาติ ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  มีจิตส านึกใน   
การอนุรกัษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม การอนุรกัษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย มุ่งท าประโยชน ์ 
และสรา้งสิ่งท่ีดีงามในสงัคม  มีจิตสาธารณะและอยูร่ว่มกนัในสงัคมอยา่งมีความสขุ      

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) ไดร้บัมอบหมายจาก 
กระทรวงศึกษาธิการใหร้บัผิดชอบการปรบัปรุงหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์) ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560) ไดก้ าหนด
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มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี ้วัด และเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์ไว้ตาม
รายละเอียดดงันี ้(กระทรวงศกึษาธิการ. 2560) 

1.3 เป้าหมายการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
ในการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้เพื่อผู้เรียนได้ใช้กระบวนการสรา้งหลักการและ

แนวคิดและความรู ้จากการส ารวจตรวจสอบ การสงัเกต การทดลอง ผูเ้รียนไดส้รา้งองคค์วามรู ้
คน้พบความรูด้ว้ยตนเองมากท่ีสดุ  การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจ์ึงมีเป้าหมายท่ีส าคญั 
กล่าวโดยสรุป คือ เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจหลักการ ทฤษฎี และกฎท่ีเป็นพืน้ฐานของวิทยาศาสตร์
เขา้ใจขอ้จ ากดัขอบเขตธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละการศกึษาวิทยาศาสตร ์ ใหมี้ทกัษะท่ีส าคญั
ในการศึกษาค้นคว้าและการคิดค้นทางเทคโนโลยี  ตระหนักถึงความสัมพันธ์ อิทธิพลและ
ผลกระทบซึง่กนัและกนัระหวา่มวลมนษุยก์บัวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสภาพแวดลอ้ม สามารถ
ประยุกตใ์ชค้วามรู ้ความเขา้ใจ ใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมและการด ารงชีวิต ใชว้ิทยาศาสตรใ์น  
การพัฒนากระบวนการคิดและสรา้งจินตนาการ มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการแกปั้ญหา 
และการจดัการ และความสามารถในการตดัสินใจ เป็นผูท่ี้มีคณุธรรม จรยิธรรม จิตวิทยาศาสตร ์
และคา่นิยมท่ีสรา้งสรรคต์อ่การใชว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ในส่วนเนือ้หาดาราศาสตรส์  าหรบัผูเ้รียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย แผน  
การเรยีนวิทยาศาสตร ์ไดถ้กูก าหนดไวใ้นวิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา  
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560)    

1.4 ตวัชีวั้ดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
สาระที ่3 วิทยาศาสตรโ์ลก และอวกาศ และวิทยาศาสตรเ์พิม่เตมิ 

ผูเ้รียนทุกคนไดเ้รียนรูด้าราศาสตร ์ ตามท่ีหลกัสตูรได้ก าหนดไวใ้นมาตรฐาน ว 3.1 
เพื่อใหเ้ขา้ใจ วิวฒันาการของเอกภพ จากการศึกษากระบวนการเกิด องคป์ระกอบ ลกัษณะของ 
กาแล็กซี ระบบสุริยะ และดาวฤกษ์  ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และ      
การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งก าหนดใหเ้ป็นรายวิชาพืน้ฐาน  และไดจ้ัดท าวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติมส าหรบัแผนการเรียนวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เพื่อเป็น
พืน้ฐานส าคญัและเพียงพอต่อการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในดา้นวิทยาศาสตร ์มีการปรบัปรุง
เนือ้หาท่ีทดัเทียมกบันานาชาติ ท่ีผูเ้รยีนจ าเป็นตอ้งเรียนเนือ้หาทัง้สาระฟิสิกส ์ชีววิทยา เคมี และ
โลก ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ โดยมีผลการเรียนรูท่ี้ครอบคลมุดา้นเนือ้หา ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทักษะแห่งศตวรรษท่ี  21 และ             
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จิตวิทยาศาสตร์   เพื่อเตรียมพรอ้มส าหรับการประกอบวิชาชีพในสาขาท่ีใช้วิทยาศาสตร ์         
เป็นฐาน  เช่น แพทย ์สตัวแพทย ์ทนัตแพทย ์เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย ์สถาปัตยกรรม
วิศวกรรมศาสตร ์ฯลฯ รวมถึงการเช่ือมโยงความรูสู้ก่ารน าไปใชใ้นชีวิตจรงิ  

ในหลกัสตูรวิทยาศาสตรเ์พิ่มเติมนี ้ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูด้าราศาสตรใ์นเน่ือหาสาระท่ี
เก่ียวกบั ความสมัพนัธข์องสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่ในเอกภพ โดยศกึษาการก าเนิด วิวฒันาการของเอกภพ 
กาแล็กซี ระบบสรุยิะ ดาวฤกษ์  และดาวเคราะหท่ี์เอือ้ต่อการด ารงชีวิต  ศึกษาความสมัพนัธข์อง      
ดาราศาสตรก์บัมนุษย ์เก่ียวกบัองคป์ระกอบของทรงกลมฟ้า การระบุพิกดัหรือต าแหน่งของวตัถุ
ท้องฟ้าในระบบพิกัดขอบฟ้า ระบบพิกัดศูนย์สูตร ต าแหน่งและเส้นทางการขึน้การตกของ        
ดวงอาทิตยแ์ละดาวฤกษ์  เวลาสุริยคติ  และการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก     
การส ารวจอวกาศและการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีอวกาศ   สถานศึกษาควรให้ความส าคัญใน       
การจัดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนในสาระนี ้ นอกจากจะท าให้นักเรียนสามารถน าองคค์วามรูนี้ไ้ปเป็น
พืน้ฐานเพื่อท่ีจะเรยีนรูใ้นระดบัท่ีสงูขึน้แลว้ ยงัสามารถเป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีใชใ้นการศกึษาตอ่และ
การประกอบอาชีพในหลาย ๆ ดา้น อาทิ อากาศยานการบิน การเดินเรือ วิศวกร นักธรณีวิทยา  
นกัดาราศาสตร ์นกับินอวกาศ นกัวิจยั นกัเทคโนโลยีและนวตักรรมทางดา้นอวกาศ เป็นตน้  หาก
มนุษย์มีความเขา้ใจเก่ียวกับโลกท่ีตัวเองอาศัยอยู่ และการศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอยู่นอกโลก 
นอกจากช่วยพัฒนาตนเองแลว้ ยังสามารถน าองคค์วามรู ้ทางดาราศาสตรม์าประยุกตใ์ชเ้พื่อ
พฒันาคณุภาพชีวิตใหด้ีขึน้ 

ส าหรบัการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ ผู้วิจัยได้เลือกด าเนินการวิจัยในสาระดาราศาสตร์
เพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเรื่อง ความสัมพันธ์ของมนุษยก์ับดาราศาสตร ์จาก
การศึกษาพิกัดหรือต าแหน่งวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า โดยมีผลการเรียนรูแ้ละสาระการเรียนรู ้
ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 1  ผลการเรยีนรูแ้ละสาระการเรยีนรูเ้พิ่มเตมิ สาระโลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ 

ผลการเรยีนรู ้ สาระการเรยีนรูเ้พิ่มเตมิ 
1. สรา้งแบบจ าลองทรงกลมฟา้ สงัเกต 
และเช่ือมโยงต าแหน่งและเสน้ส าคญับน
แบบจ าลองฟา้กบัทรงกลมทอ้งฟา้จรงิ และ
อธิบายการระบพุิกดัหรอืต าแหน่งของวตัถุ
ทอ้งฟา้ ในระบบพิกดัขอบฟา้  

• ทรงกลมฟา้ เป็นทรงกลมขนาดใหญ่ท่ีสมมติขึน้ มีรศัมี
อนนัต ์จดุศนูยก์ลางของทรงกลมฟา้คือจดุศนูยก์ลางของ
โลก  มีดาวและวตัถทุอ้งฟา้ตา่ง ๆ ปรากฏอยูบ่นผิวของทรง
กลมฟา้นี ้ระบบพิกดัท่ีส  าคญัท่ีใชใ้นการระบพุิกดัของดาว
และวตัถทุอ้งฟา้ตา่งๆ   
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ผลการเรยีนรู ้ สาระการเรยีนรูเ้พิ่มเตมิ 
และระบบพิกดัศนูยส์ตูร ไดแ้ก่ 

- ระบบพิกดัขอบฟา้ เป็นระบบท่ีใชท้ิศเหนือและเสน้ขอบ
ฟา้และต าแหน่งผูส้งัเกตบนโลกเป็นจดุอา้งอิง โดยการระบุ
พิกดัหรอืต าแหน่งของวตัถทุอ้งฟา้เป็นคา่มมุทิศและคา่มมุ
เงย  
- ระบบพิกดัศนูยส์ตูร เป็นระบบท่ีใชเ้สน้ศนูยส์ตูรฟ้าและ
จดุวสนัตวิษุวตัเป็นจดุอา้งอิง ระบพุิกดัหรอืต าแหน่งของ
วตัถทุอ้งฟา้เป็นคา่ไรตแ์อสเซนชนั และ คา่เดคลิเนชนั 

2. สงัเกตทอ้งฟา้และอธิบายต าแหน่งและ
เสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตยแ์ละ
ดาวฤกษ ์

• ปรากฏการณก์ารขึน้การตกของดวงอาทติยแ์ละดาวฤกษ์
ในรอบวนั เกิดจากโลกหมนุรอบตวัเองจากทางทิศตะวนัตก
ไปทางทิศตะวนัออก การสงัเกตเห็นต าแหน่งและเสน้ทาง
ปรากฏของการขึน้การตกของดวงอาทิตยจ์ะเปลี่ยนแปลง
ตาม วนั เวลาและต าแหน่งละติจดูของผูส้งัเกต และส าหรบั
เสน้ทางการขึน้การตกปรากฏของดาวฤกษจ์ะเปลี่ยนแปลง
ไปตามละตจิดูของผูส้งัเกต 

 
จากการศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ้ผลการเรียนรู ้สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม  

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี,  2560)    และหนังสือกิจกรรมสาระการ
เรียนรูเ้พิ่มเติม โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี,  2554) สามารถแบง่เนือ้หาสาระ เรื่อง ความหมายของทรงกลมฟ้า ความสมัพนัธข์อง
ทรงกลมฟ้ากับโลก ความหมายของเสน้และจุดอา้งอิงบนทรงกลมฟ้า การระบุต  าแหน่งของวตัถุ
ทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า ตามระบบพิกดัขอบฟ้า และระบบพิกดัศนูยส์ตูรฟ้า ต าแหน่งและเสน้ทาง
การขึน้การตกของดวงอาทิตย์และดวงดาว เวลาสุริยคติปรากฏ เวลาสุริยคติปานกลางและ       
การเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูเวลามาตรฐาน ต าแหน่งใน  
วงโคจรและต าแหน่งปรากฏของดาวเคราะหว์งใน ดาวเคราะหว์งนอก  ปรากฏการณ์ทางดารา
ศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัดาวเคราะห ์
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2. การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

เพื่อใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งความรูด้ว้ยตนเอง และเป็นวิธีการจดัการเรยีนรูท่ี้ไดร้บัความนิยมอยา่งมากใน 
การน ามาจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้นกลุม่สาระวิทยาศาสตร ์ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

2.1  ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
นกัวิชาการศึกษาเรียก การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ในค าท่ีแตกต่างกันไป เช่น 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้การสอนแบบสอบสวน การสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอน
แบบสืบสอบ การสอนแบบสืบเสาะ การสอนแบบสืบคน้ เป็นตน้ ส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชค้  า
ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ซึ่งไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ 
ดงันี ้

ซนัดแ์ละทรอบริดจ ์(Sun and Trowbridge, 1973, pp. 62-63) ไดก้ล่าวโดยสรุปว่า 
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้เป็นการเรียนการสอนท่ีผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง ผูเ้รยีนสรา้งแนวคิด
ดว้ยตนเองและไดพ้ัฒนาความสามารถดา้นต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสังคม ความคิดสรา้งสรรค ์
ผูเ้รยีนมีอิสระในการคดิไดก้ารทดลองและคน้พบดว้ยตนเอง 

กู๊ด (Good, 1973, p. 33) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้เป็นเทคนิคหรือ
กลวิธีเฉพาะ ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนส าหรบัเนือ้หาความรูบ้างหวัขอ้ในวิชาวิทยาศาสตร ์
ใชก้ารแกปั้ญหา(Problem-Solving) ในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเกิดขึน้  โดยการกระตุน้ความ
อยากรูอ้ยากเห็นของนักเรียนจากการใชค้  าถาม ให้นักเรียนได้คน้หาค าตอบโดยการสืบเสาะ
แสวงหาความรูด้ว้ยตวัของนกัเรยีนเอง  

ซิมป์สันและแอนเดอรส์ัน  (Simpson and Anderson, 1981, p. 177) ได้กล่าวว่า      
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้  เป็นการจัดการเรียนรูท่ี้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตรค์น้หาความรูด้ว้ยตนเอง  โดยครูเป็นเพียงผูแ้นะน าหรือผูอ้  านวย
ความสะดวกเพื่อใหน้กัเรยีนเกิดการเรยีนรูใ้หบ้รรลตุามเปา้หมาย 

คาริน  (Carin, 1993, p. 86) กล่าวว่า  การสอนแบบสืบ เสาะหาความ รู ้ เป็น
กระบวนการท่ีเริ่มตน้จากการพบปัญหา จากนั้นจะมีการตัง้สมมติฐานหรือคาดคะเนค าตอบท่ี
เป็นไปได ้ท าการทดลองเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐานนัน้ น าขอ้สรุปท่ีไดม้าประยกุต์
สรา้งเป็นองคค์วามรูใ้หม ่ใหค้วามส าคญัท่ีกระบวนการ (Process) มากกวา่ผลผลติ (Product) 

แมททิว (Matthews, 1994, p. 146) กล่าวว่า การเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้เป็น
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการแสวงหาความรู ้เช่นการส ารวจตรวจสอบ การ
อภิปราย การโตว้าทีหรือการบรรยาย ครูท าหนา้ท่ีเสนอประเด็นท่ีจะศึกษา ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
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สรา้งความหมายและพฒันาแนวคิด โดยใชกิ้จกรรมการทดลอง การสะทอ้นความคิดเห็น และการ
ประเมินผล 

ผดงุยศ ดวงมาลา  (2530, p. 122) ไดก้ลา่วว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้เป็น
การสอนท่ีใหน้กัเรยีนไดค้น้หาความรู ้หรอืคน้หาความจรงิทางวิทยาศาสตรด์ว้ยตนเอง ครูผูส้อนจะ
กระตุน้ใหน้ักเรียนไดว้างแผนจากสรา้งสถานการณ์ยั่วยุ และใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ก าหนดวิธีการคน้หาความรูด้ว้ยตวันกัเรยีนเอง 

ภพ เลาหไพบูลย ์(ภพ เลาหไพบูลย ,์ 2542)  ไดก้ล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู ้เป็นการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนได้ค้นพบความจริงต่าง ๆ และมีประสบการณ์ตรงใน         
การเรียนรูเ้นือ้หาวิชาดว้ยตนเองโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการแสวงหาความรู ้ ซึ่ง
เป็นกระบวนการท างานเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์  สรา้งความกระตือรือรน้ท่ีจะเรียนรู ้
ปรบัเปลี่ยนแนวความคิดมาเป็นผูแ้สวงหาความรูแ้ทนท่ีจะเป็นเพียงผูร้บัความรู ้ มีการอ านวย
ความสะดวกโดยครู  

พิมพนัธ ์เดชะคปุต ์(พิมพนัธ ์เดชะคปุต,์ 2544)  ไดใ้หค้วามหมายของการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูว้่า หมายถึง การจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยมุ่งเนน้ใหน้ักเรียนใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยการสืบเสาะหาความรูด้ว้ยตวัเอง ให้
นกัเรยีนบรรลเุปา้หมายโดยมีครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก  

ไสว ฟักขาว(ไสว ฟักขาว, 2544) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้เป็น
วิธีการสอนท่ีเนน้การแสวงหาความรูเ้พื่อการแกปั้ญหา โดยการใชค้  าถามเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดมี้
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูผูส้อนจะเป็นผู้ชีแ้นะใหผู้เ้รียนไดร้่วมคิดแสดงความ
คิดเห็น คน้ควา้และสรุปความรูด้ว้ยตนเอง  

ทิศนา แขมมณี (ทิศนา แขมมณี, 2545) ไดก้ลา่วว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้
กล่าวโดยว่า เป็นการจัดการเรียนรูท่ี้กระตุน้ให้นักเรียนเกิดขอ้สงสัย โดยครูผูส้อนใชค้  าถามให้
นักเรียนเกิดความคิดท่ีจะลงมือปฏิบตัิเสาะแสวงหาความรู ้เพื่อหาค าตอบ ขอ้สรุป ดว้ยตนเอง   
ครูผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกเพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้กิดการเรยีนรูใ้นดา้นตา่ง ๆ   

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท, 2546, p. 34) ไดก้ล่าว
ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีผสมผสานระหว่างการใช้
กระบวนการคิดและทักษะต่าง ๆ เพื่อท่ีจะแก้ปัญหาและค าตอบ  ท าให้เกิดความเข้าใจ และ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 
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จากความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ สรุปไดว้่า การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู ้  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรูห้รือวิธีการเรียนรูท่ี้ส่งเสรมิใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบตัิและ
เรียนรู ้ไดค้น้พบความรูโ้ดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกิดประสบการณ์การเรียนรูอ้ย่างมี
ความหมายดว้ยตนเอง เพื่อพฒันาความรูแ้ละความเขา้ใจของตน เก่ียวกับความรูว้ิทยาศาสตร์
และพฒันาความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการสืบเสาะหาความรูข้องนกัวิทยาศาสตร ์โดยกิจกรรม
หรือวิธีการเรียนรูต้่าง ๆ จะกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดส้งัเกต ตัง้ค  าถาม คน้ควา้สืบเสาะหาความรูจ้าก
แหลง่เรยีนรูต้่าง ๆ ท่ีใหข้อ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ ไดอ้อกแบบวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูหรอืการทดลอง ใช้
วสัด ุอปุกรณ ์เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู วิเคราะหแ์ละแปลความหมายขอ้มลู เพื่ออธิบาย 
ตอบค าถาม การท านายและการน าเสนอผลงาน การสื่อความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ โดยท่ีครูท า
หนา้ท่ีเป็นผูช้่วยเป็นผูอ้  านวยความสะดวก พรอ้มทัง้จดัเตรียมสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้
ใหก้บัผูเ้รยีน 

2.2 คุณลักษณะส าคัญของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้เป็นวิธีการหรอืแนวทางท่ีท าใหผู้เ้รยีนสรา้งหรอืไดร้บั

องคค์วามรูด้ว้ยตวัผูเ้รยีนเอง ผ่านกระบวนการส ารวจตรวจสอบหรอืทดลอง โดยมีครูท าหนา้ท่ีเป็น
ผูช้่วย (Facilitator) เพื่อใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัรูว้่า “เราไดอ้งคค์วามรูต้่างๆ มาไดอ้ย่างไร หรือ How 
"we know what we know” มากกว่าแค่รูว้่า“เรารูอ้งคค์วามรูอ้ะไรหรือ we know what we know” 
ดงันัน้ กิจกรรมท่ีจดัไดว้่าเป็นการสืบเสาะหาความรูจ้ะมีคณุลกัษณะส าคญั 5 ประการ ดงัต่อไปนี ้     
(Bybee, 1997) (NRC., 2000); (กมลวรรณ กันยาประสิทธ์ิ, 2558) มีลกัษณะส าคญัท่ีสามารถ
อธิบายได ้ดงันี ้ 

 1. กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนดว้ยค าถามทางวิทยาศาสตร ์จะเป็นค าถามท่ี
ถามเก่ียวกบั วสัด ุสิ่งของ สิ่งมีชีวิตและเหตกุารณใ์นธรรมชาติรอบๆ ตวั  ผูเ้รยีนตัง้ค  าถาม ผูเ้รยีน
จะตัง้ค  าถามทางวิทยาศาสตรไ์ด ้ก็ต่อเม่ือเกิดการสงัเกต เกิดปัญหา หรือขอ้สงสยัต่างๆ ขึน้ใน
ตนเอง  การถามค าถามจะน าไปสูก่ารส ารวจการตรวจสอบ การเก็บรวบรวมและการใชข้อ้มลู เพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยทั่วไปแลว้ นักวิทยาศาสตรม์ักจะใชค้  าถามสอง
ลักษณะ คือ “ท าไม” และ “อย่างไร” ผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะถามใช้ค  าถาม  “ท าไม” ค าถามนี้
สามารถเปลี่ยนไปเป็นค าถาม “อย่างไร” ได ้ซึง่จะไปสูก่ระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู  ้เพราะ
ค าถาม “อย่างไร” เป็นค าถามท่ีท าใหก้รอบแนวคิดมีความชดัเจนมากขึน้ แมว้า่ผูส้อนจะกระตุน้ให้
ผูเ้รยีนเกิดทกัษะและฝึกกระบวนการการสรา้งค าถาม แตจ่ะพบไดว้่า ในสถานการณจ์รงิอาจจะไม่
สามารถตอบค าถามไดทุ้กเรื่องในช่วงเวลานั้น  ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะขอ้จ ากัดของความรู ้ วัสด ุ
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อปุกรณต์่างๆ ท่ีจะมาช่วยในการตอบค าถามท่ีสงสยั ดงันัน้ ผูส้อนควรจะเป็นผูช้่วย เป็นผูแ้นะน า
ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด หรือปรับข้อค าถามให้เป็นค าถามท่ีสามารถส ารวจตรวจสอบ
(Testable question) หรือสามารถตั้งสมมติฐานท่ีตรวจสอบได้ ผ่านกระบวนการท างานทาง
วิทยาศาสตร ์ 

2. ผูเ้รียนให้ความส าคัญกับหลักฐานหรือประจักษ์พยานของค าถามท่ีตั้งขึน้  
เพราะวิทยาศาสตรใ์ชห้ลกัฐานเชิงประจกัษเ์ป็นฐานในการอธิบายปรากฏการณธ์รรมชาติท่ีเกิดขึน้ 
จากค าถามท่ีตัง้ขึน้ ผูเ้รียนจะท าการปฏิบตัิเพื่อหาค าตอบดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น จากการส ารวจ
ตรวจสอบ หรือจากการทดลอง ผูเ้รียนจึงจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยความละเอียดถูกตอ้งและ
แม่นย าดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งการจะใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและแม่นย า ผูเ้รยีน
ควรไดร้บัการฝึกฝนทักษะในการใชเ้ครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ประเมินถึงขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของ
เครื่องมือแต่ละชนิดเสียก่อน เพื่อจะไดเ้ลือกใชไ้ดถ้กูตอ้งเหมาะสมดว้ยความช านาญ ดงันัน้ ครูจึง
ควรใหค้วามส าคญักบัการฝึกทกัษะการปฏิบตัิการเบือ้งตน้ก่อนการใชก้ารเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรู ้

3.  ผูเ้รียนสรา้งค าอธิบายจากขอ้มูลและหลักฐานท่ีมี  เม่ือผูเ้รียนไดเ้ก็บขอ้มูล
ต่างๆ ดว้ยความละเอียดแลว้ ขอ้มลูดิบท่ีไดม้าจะถกูน ามาวิเคราะหแ์ละใชเ้ป็นหลกัฐานในการใช้
สรา้งค าอธิบาย การอธิบายจะบอกให้ทราบถึงเหตุท่ีเกิดขึน้และผลท่ีเกิดจากเหตุ และแสดง
ความสมัพนัธข์องเหตแุละผลซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของหลกัฐานท่ีไดจ้ากการสงัเกต การทดลองและ
การโต้แย้งท่ีมีเหตุผล ดังนั้น ผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสมอย่างซื่อสตัย์ และสอดคลอ้งกับค าถามหรือปัญหาท่ีตัง้ไว ้ซึ่งจะท าใหผู้้เรียนไดส้รา้ง
ความรูใ้หมบ่นพืน้ฐานความรูเ้ดิมของตนเอง 

4.  ผูเ้รียนเช่ือมโยงองคค์วามรูท่ี้ได ้สู่องคค์วามรูท้างวิทยาศาสตร ์เม่ือผูเ้รียนได้
หลกัฐานสามารถสรา้งค าอธิบาย และใชก้ระบวนการสงัเคราะหอ์อกมาเป็นค าอธิบายของตนเอง
แลว้ ผูเ้รียนควรประเมินเก่ียวกับการอธิบายของตนเอง และท าการสืบคน้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมว่า 
จากองคค์วามรูท่ี้ผูเ้รียนไดน้ัน้ มีความสอดคลอ้งหรือแตกต่างจากองคค์วามรู ้ เช่น หลกัการ กฎ 
ทฤษฎี หรอืแนวคดิทางวิทยาศาสตร ์ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัอยา่งไร   

5.  ผูเ้รยีนสื่อสารและประเมินองคค์วามรูอ้ย่างมีเหตผุล การท่ีผูเ้รยีนไดส้รา้งองค์
ความรูจ้ากการลงมือปฏิบตัิและสืบเสาะดว้ยตนเอง ความรูใ้หม่ท่ีได(้ในทีนีอ้าจไม่ใช่ความรูใ้หม่
ทั่วไปแต่เป็นความรูใ้หม่ของผูเ้รยีน) จะช่วยใหผู้เ้รยีนไดรู้ส้กึเห็นคณุค่าของการท างาน ดงัเช่น นกั
วิทยา ศาสตร ์ซึ่งการท างานของนักวิทยาศาสตรจ์ะไม่สิน้สุดลงท่ีการได้ผลการทดลอง  แต่
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นกัวิทยาศาสตรจ์ะน าเอาองคค์วามรูท่ี้ไดม้าใชส้ื่อสารต่อประชาคมโลก ดงันัน้ การสื่อสารจึงเป็น
อีกคุณลักษณะหนึ่งท่ีจ าเป็น กล่าวคือ การเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้วิพากษ์วิจารณ์ผลงาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้นันัน้ เป็นการช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกการใหแ้ละรบัขอ้เสนอแนะจากผูอ่ื้น 
ซึง่เป็นการช่วยเตมิเตม็ความรูใ้นสว่นท่ียงัไมส่มบรูณใ์หด้ียิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนเรยีนรู ้
ท่ีจะรบัฟังความคิดเห็น ขอ้วิพากษแ์ละวิจารณจ์ากผูอ่ื้นไดด้ว้ย 

นอกจากคณุลกัษณะส าคญั 5 ประการ ตามท่ีกลา่วมาแลว้ นกัการศกึษา หลายท่าน
ไดพ้ยายามแยกใหเ้ห็นความชดัเจนว่า ก่อนการส ารวจตรวจสอบ ควรจะตอ้งมีการวางแผน หรือ
รวบรวมขอ้มลูในการตัง้สมมติฐานเก่ียวกบัประเด็นปัญหาท่ีเจอ เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีมี
อยู่ (Khan, 2007 ; Martin-Hansen. 2002; Crawford, 2000; Khalick et al. 2004; Juana et al. 
2011) ท าใหค้ณุลกัษณะของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์ประกอบไปดว้ย 6 
ลกัษณะ ดงันี ้ 

1. ผูเ้รยีนมีสว่นรว่มในประเดน็ค าถามทางวิทยาศาสตร ์ 
2. ผูเ้รยีนวางแผนการส ารวจตรวจสอบดว้ยขอ้มลูท่ีมีอยู ่ 
3. ผู้เรียนส ารวจตรวจสอบหาหลักฐาน เพื่อน าไปสู่การสรา้งค าอธิบายทาง

วิทยาศาสตร ์ 
4. ผูเ้รียนสรา้งค าอธิบายจากหลกัฐานในการส ารวจตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ี

เกิดขึน้  
5. ผูเ้รยีนประเมินการเช่ือมโยงค าอธิบาย ไปสูค่วามรูท้างวิทยาศาสตร ์ 
6. ผูเ้รยีนสื่อสารและพรอ้มแสดงหลกัฐานท่ีสนบัสนนุ 

สนีุย ์เหมะประสิทธ์ิ (สนีุย ์เหมะประสิทธ์ิ, 2543) ไดร้ะบุคณุลกัษณะส าคญัของการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูไ้ว ้ดงันี ้ 

1. ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหา คน้พบ และสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง โดยใช้ประสาท
สมัผสัทัง้หา้ คือ การฟัง การด ูการอา่น การเขียน และการปฏิบตัิ 

2. ความเข้าใจในบทเรียนปัจจุบันจะท าให้เกิดการเรียนรูใ้หม่  ผู้เรียนอาจมี
ประสบการณ์และความรูค้วามเขา้ใจเดิมของผูเ้รียน จะช่วยส่งเสริมหรืออาจจะเป็นอุปสรรค
ขดัขวางตอ่การเรยีนรูใ้หม่ ดงันัน้ ผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมท่ีผูเ้รยีนสามารถสรา้งความเขา้ใจบทเรยีน
สรา้งประสบการณแ์ก่ตนเอง  
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3. การเรียนรูจ้ะเกิดไดส้ะดวกเม่ือมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม หมายถึง ผูเ้รียนตอ้ง
รว่มมือกันคิด ปฏิบตัิและสื่อสารซึ่งกันและกัน ดงันัน้ จึงจ าเป็นตอ้งอาศยั กระบวนการกลุ่มหรือ
การเรยีนแบบรว่มมือ  

4. การเรยีนรูอ้ยา่งมีความหมาย หมายถึง จะตอ้งด าเนินการภายใตก้ารปฏิบตัิใน
สภาพจริงหรือใกลเ้คียงกับสภาพจริงมากท่ีสุด การจัดการเรียนการสอนภายใตส้ภาพจริงหรือ
ใกลเ้คียง จะส่งผลท าใหผู้เ้รียนคน้พบความรูท่ี้เกิดจากความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิมากกว่าความรูท่ี้
เกิดจากความจ า นั่นคือ ตอ้งใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูก้ระบวนการเป็นเรื่องท่ีควรสง่เสรมิ และตอ้งฝึกฝน
ใหผู้เ้รยีนมีทกัษะทางสตปัิญญาหรอืทกัษะกระบวนการตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต 

2.3  ประเภทของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
คารนิและซนัด ์(พิมพนัธ ์เดชะคปุต,์ 2544: 58-59 อา้งอิงจาก Carin & Sun, 1970) 

ไดแ้บ่งประเภทของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้โดยพิจารณาบทบาทของครูและบทบาทของ
นกัเรยีนเป็นเกณฑ ์ดงันี ้ 

แบบท่ี 1 การคน้พบแบบน าทาง (Guided discovery) เป็นวิธีการสืบเสาะหา
ความรูท่ี้ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบตัิการทดลองและกิจกรรม โดยท่ีครูและผูเ้รียนต่างก็มีบทบาทเท่าเทียม
กัน ครูเป็นผูเ้ตรียมวิธีการปฏิบัติการทดลอง ก าหนดปัญหา วางแผนการทดลองและการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือไวใ้หเ้รียบรอ้ย นักเรียนมีหนา้ท่ีปฏิบัติการทดลอง ท า
กิจกรรมตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการสืบเสาะหาความรูโ้ดยมีค าแนะน า มีขั้นตอนใน     
การปฏิบตัิการ หรอืมีกิจกรรมท่ีจดัเตรยีมไวแ้ลว้ ซึง่มีล  าดบัขัน้ตอน ดงันี ้คือ 

1) ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีน  ครูตัง้ปัญหาแลว้น าการอภิปราย 
2) ขัน้อภิปรายก่อนจะลงมืท ากิจกรรมหรอืท าการทดลอง อาจมีการตัง้ 

สมมติฐาน  หากมีการใชอ้ปุกรณห์รอืเครื่องมือในการทดลอง ครูตอ้งอธิบาย
หรือใหค้  าแนะน าก่อนว่ามีวิธีการใชอ้ย่างไร ปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เป็นอันตราย และมีขอ้ตอ้ง
ระมดัระวงัอยา่งไร   

3) ขัน้การทดลองเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูเ้รยีนจะเป็นผูล้งมือ 
ปฏิบตักิารทดลองและบนัทกึผลการทดลองดว้ยตวัเอง   

4) ขัน้อภิปรายหลงัการทดลอง เป็นขัน้ตอนของการสรุปผลจากการ 
ทดลองแลว้น าเสนอขอ้มลู  โดยท่ีครูเป็นผูน้  าการอภิปรายโดยการใชค้  าถาม 

เพื่อน าผูเ้รยีนสามารถลงขอ้สรุป เพื่อใหไ้ดแ้นวคดิหรอืหลกัการท่ีส าคญัของบทเรยีน 
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แบบท่ี 2  การค้นพบแบบกึ่งน า (Less guided discovery) การสืบเสาะหา
ความรูแ้บบนี ้ ครูมีบทบาทลดลงและเพิ่มบทบาทของผูเ้รียนใหม้ากขึน้ โดยท่ีครูจะเป็นผูว้างแผน 
ก าหนดปัญหาเอง  แต่ให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดหาวิธีการแก้ปัญหาดว้ยตนเอง โดยเริ่มตน้จากการ
ตัง้สมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ลงมือทดลอง แลว้สรุปผลการทดลอง โดยท่ีครูเป็นผู้คอย
อ านวยความสะดวก หรืออาจเรียกว่าเป็น วิธีการทดลองแบบไม่ก าหนดแนวทาง (Unstructured 
Laboratory) ซึง่มีล  าดบัขัน้ตอน ดงันี ้คือ  

1)  ระบุ ปัญหาหรือเสนอปัญหา อาจจะท าโดยการใช้ค  าถาม การใช้
สถานการณจ์รงิ การสรา้งสถานการณ ์การสาธิต การใชภ้าพปรศินา หรอืการใชภ้าพยนตร ์ 

2)  ผูเ้รยีนวางแผนแกปั้ญหาครูแนะแนวทางแหลง่ความรู ้ 
3)  ผูเ้รยีนด าเนินการแกปั้ญหาตามแผนท่ีวางไว ้ 
4)  ผู้เรียนรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง โดยท่ีครูจะตอ้งรว่มกนัอภิปราย และตรวจสอบวา่ผูเ้รยีนไดค้วามรูท่ี้ถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
แบบท่ี 3  การคน้พบแบบอิสระ (Free discovery) การสืบเสาะหาความรูแ้บบนี ้

จะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็นผูว้างแผน ผูเ้รียนจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทมากท่ีสุด ครูลดบาทบาทของ
ตนเองใหเ้หลือนอ้ยท่ีสดุหรืออาจจะไม่มีบทบาทเลย  เป็นเพียงผูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนก าหนดปัญหา
ดว้ยตนเองเท่านัน้  ผูเ้รยีนจะตอ้งเป็นผูก้  าหนดปัญหาเอง วางแผนการทดลองเอง ลงมือด าเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลเอง และตอ้งสรุปผลการทดลองดว้ยตนเอง  ผูเ้รียนจะมีอิสระใน
การศกึษาตามความสนใจอยา่งเต็มท่ี   

การจดัการเรยีนการสอนโดยเนน้ท่ีการสืบเสาะหาความรูน้ัน้มีหลายระดบั จากท่ีเนน้
ครูเป็นส าคญัไปจนถึงเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั และแตล่ะระดบัมีความตอ่เน่ืองกนั ซึง่สถาบนัสง่เสรมิ
การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท. 2545)  ไดเ้สนอแนะไว ้รายละเอียดดงัตาราง 
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ตาราง 2 ระดบัของการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนน้การสืบเสาะหาความรูข้อง สสวท  

การสืบเสาะหาความรูแ้บบ
ครูเป็นผูก้  าหนดแนวทาง 
(Structured Inquiry) 

 การสืบเสาะหาความรูแ้บบทัง้
ครูและผูเ้รยีนเป็นผูก้  าหนด
แนวทาง (Guided Inquiry) 

 การสืบเสาะหาความรูแ้บบ
ผูเ้รยีนเป็นผูก้  าหนดแนวทาง 
(Open Inquiry) 

ผูเ้รยีนท ากิจกรรมท่ีครู
ก าหนด 

 ผเ้รยีนพฒันาวิธีด  าเนินการ
ส ารวจตรวจสอบจากค าถามท่ี
ครูตัง้ขึน้ 

 ผูเ้รยีนตัง้ค  าถามในหวัขอ้ ท่ี
ครูเลือกพรอ้มทัง้ออกแบบ 
การส ารวจตรวจสอบดว้ย
ตนเอง 

ท่ีมา: สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2545)  

การสืบเสาะหาความรูแ้บบครูเป็นผูก้  าหนดแนวทาง (Structured Inquiry)  
การสืบเสาะหาความรูแ้บบนี ้ ครูจะเป็นผูเ้ริ่มตัง้ค  าถามและน าเสนอวิธีการให้

ผูเ้รียนคน้หาค าตอบ ครูชีแ้นะผูเ้รียนทุกขัน้ตอน โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งอาจจะ
ใชไ้ดเ้หมาะสมกับเนือ้หาบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับการตอบค าถามตามท่ีตอ้งใช้
เครื่องมือทดลองพิเศษมาตรฐานการเรียนรู ้  เช่น การทดลองเพื่อพิสจูนว์่าพืชสญูเสียน า้โดยผ่าน
ทางใบใช่หรอืไม่  มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีจ าเป็นตอ่การเผาไหม ้ อะไรคือความสมัพนัธร์ะหว่างแรงและ
การเคลื่อนท่ี เป็นตนั ซึ่งประโยชนใ์นการสืบเสาะหาความรูด้ว้ยวิธีนี ้จะท าใหผู้เ้รียนคุน้เคยกับ
วิธีการสืบเสาะหาความรูเ้พื่อน าไปสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เน่ืองจาก
ผู้เรียนจะได้รบัการฝึกฝนเทคนิคบางอย่าง  เช่น การทดสอบค่า pH หรือค านวณหาค่าความ
หนาแน่น ซึ่งครูสามารถทราบล่วงหนา้ถึงค าถามท่ีผูเ้รียนจะตัง้ขึน้เพื่อหาค าตอบ จึงท าใหค้รูมี
ความพรอ้มในสิ่งท่ีตอ้งอภิปรายรว่มกนั  การสืบเสาะหาความรูแ้บบครูเป็นผูก้  าหนดแนวทางอาจ
ไม่ไดท้  าใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มทัง้หมด หรอืไม่ไดพ้ฒันาทกัษะและการคิดวิจารณญาณขัน้สงูเหมือน
อยา่งสองรูปแบบถดัไป 
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การสืบเสาะหาความรูแ้บบทัง้ครูและผูเ้รยีนเป็นผูก้  าหนดแนวทาง (Guided Inquiry)  
การสืบเสาะหาความรูแ้บบนี ้ครูยงัเป็นผูต้ัง้ค  าถามและจดัเตรียมวสัดอุปุกรณท่ี์

ใชใ้นการส ารวจทดลองใหก้ับผูเ้รียน ผูเ้รียนจะเป็นผูอ้อกแบบการทดลองดว้ยตนเอง หวัขอ้เรื่อง
ตามมาตรฐานการเรียนรูห้ลายหวัขอ้ สามารถใชก้ารสืบเสาะหาความรูแ้บบนี ้ค าถามท่ีครูอาจใช้
ถามผูเ้รยีน เช่น จะเกิดอะไรขึน้กบับอลลนูถา้ลอยจากบรเิวณท่ีมีอากาศรอ้นไปสูบ่รเิวณท่ีมีอากาศ
เย็น  พืชโดยทั่วไปมีโครงสรา้งอะไรท่ีเหมือนกัน  จะเกิดอะไรขึน้เม่ือวตัถุท่ีมีมวลต่างกันลงในน า้ 
เป็นตน้  การสืบเสาะหาความรูแ้บบนีต้อ้งการให้ผูเ้รียนไดคุ้น้เคยกับขั้นตอนหลักของการสืบ
เสาะหาความรู ้ และครูตอ้งความรบัผิดชอบในการเตรยีมการประเมินนกัเรยีน  

การสืบเสาะหาความรูแ้บบผูเ้รยีนเป็นผูก้  าหนดแนวทาง (Open Inquiry)  
การสืบเสาะหาความรูแ้บบนี ้ครูเป็นผูเ้ตรยีมจดัหาวสัดอุปุกรณท่ี์ใชใ้นการส ารวจ

ทดลองใหก้ับผูเ้รียน แต่ผูเ้รียนจะเป็นผูต้ัง้ค  าถาม และออกแบบการส ารวจทดลองดว้ยตนเอง 
ดงัเช่นตวัอย่างวสัดอุปุกรณท่ี์ครูจดัหาใหก้บัผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนตัง้ค  าถามปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วสัดอุปุกรณท่ี์จดัให ้เช่น เทียนไข ไมขี้ดไฟ แผ่นกัน้แสงท่ีแสงผ่านไดต้่างกนั สิ่งของต่าง ๆ หลาย
ชนิดท่ีอาจจมหรือลอยน า้ ของแข็ง บีกเกอรน์  า้และแท่งแกว้คน  ถุงท่ีมีกอ้นหินขนาดต่าง ๆ 1 ถุง 
เป็นตน้  เน่ืองจากผูเ้รียนเป็นผูอ้อกแบบการทดลองตามค าถามท่ีตัง้ขึน้เอง จึงเป็นการยากท่ีจะใช้
วิธีการนีก้บัทุกหวัขอ้เรื่องตามมาตรฐานการเรียนรู ้ สิ่งส  าคญัในการสืบเสาะหาความรูแ้บบนี ้คือ 
การท่ีผูเ้รียนเลือกหัวขอ้เรื่องหลงัจากการตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ท่ีก าหนดมาให้ เพื่อใหป้ระสบ
ความส าเรจ็กบัการสืบเสาะหาความรูด้ว้ยวิธีนี ้ ครูควรสามารถวางแผนการประเมินอยา่งรอบคอบ 
สรา้งกฎระเบียบขอ้ปฏิบตัิในการท างานรว่มกนัของผูเ้รยีน  และการใชว้สัดอุปุกรณ ์   การทดลอง
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ใหค้  าแนะน ากบัผูเ้รยีนท่ียงัสบัสนเก่ียวกบัการสืบเสาะหาความรูโ้ดยวิธีนี ้
เตรียมค าถามหลงัจากการท ากิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงกับมาตรฐานในการเรียนรู ้  การจดัการเรียน
การสอนแบบการสืบเสาะหาความรูแ้บบผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดแนวทางนี ้ อาจท าใหค้รูตอ้งเผชิญ
ปัญหาเฉพาะหนา้มากขึน้กว่าการจดัการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรูแ้บบครูเป็นผู้
ก  าหนดแนวทาง แต่ถา้ใชห้วัขอ้ท่ีเหมาะสมและมีการเตรียมบทเรียนอย่างรอบคอบ วิธีนีส้ามารถ
ท าใหท้ัง้ผูเ้รียนและครูตื่นตวั และยงัเป็นการใหโ้อกาสผูเ้รียนในการพฒันาทกัษะการสืบเสาะหา
ความรูใ้นการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตรอี์กดว้ย 

กมลวรรณ กันยาประสิทธ์ิ (2558) ไดก้ล่าวว่า การจัดประเภทของการสืบเสาะหา
ความรูโ้ดยทั่วไปจะพิจารณาไดจ้ากระดบัของการมีส่วนร่วมและบทบาทของผูส้อน  ระดบัของ
ความทา้ทายและบทบาทผูเ้รยีนตอ่การปฏิบตักิิจกรรม ซึง่สามารถจดัไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
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1. Structure Inquiry บทบาทของผู้สอนอยู่ในระดับสูง โดยท่ีผู้เรียนจะได้รบั
ค าแนะน าการส ารวจตรวจสอบหรอืทดลอง ตลอดทกุขัน้ตอนจากครูผูส้อน  โดยท่ีครูเป็นผูก้  าหนด
ปัญหาหรือค าถามทางวิทยาศาสตร์ ใหแ้นวคิดและก าหนดขัน้ตอนวิธีการในการส ารวจทดลอง 
โดยบทบาทของผูเ้รียนจะมีเพียงการหาค าตอบตามแนวทางท่ีครูก าหนด ซึ่งการสืบเสาะประเภท 
Structure inquiry นีจ้ะเหมาะกับผูเ้รียนท่ียังมีประสบการณ์ในการสืบเสาะหาความรูใ้นระดับ
เริม่ตน้ หรอืหอ้งเรยีนขนาดใหญ่ 

2. Guided Inquiry ผู้สอนจะลดระดับบทบาทการมีส่วนร่วมลง ให้ผู้เรียนมี
บทบาทเพิ่มขึน้ในการเรียนรู ้ ครูก็ยงัเป็นผูก้  าหนดปัญหาหรือค าถามทางวิทยาศาสตรใ์ห้ แต่เปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนออกแบบวิธีการและด าเนินการส ารวจทดลองดว้ยตนเอง  

3. Collaborative Inquiry ทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีนมีบทบาทรว่มกนัทกุขัน้ตอนในการ
สืบเสาะความรูใ้หม ่กลุม่ผูเ้รยีนท่ีมีประสบการณใ์นการสืบเสาะมากขึน้ควรใชว้ิธีการนี ้ 

4. Open Inquiry ผูเ้รยีนสรา้งค าถามดว้ยตนเอง ออกแบบวิธีการและน าเสนอผล
การส ารวจตรวจสอบหรือทดลองด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทเพียงการให้ค  าปรึกษาและ
จดัเตรยีมวสัดอุปุกรณเ์ท่านัน้ ซึง่วิธีการนีเ้หมาะส าหรบัผูเ้รยีนในระดบัสงู  

การสืบเสาะหาความรูท้ัง้ 4 ประเภทนี ้ไม่อาจกล่าวไดว้่าประเภทใดเป็นประเภทท่ีดี
ท่ีสุด เพราะแต่ละประเภทก็มีข้อดีแตกต่างกันออกไป  ดังนั้น  ผู้สอนจะต้องพิจารณาจาก         
ความพรอ้มและความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ ทรพัยากร และบริบทท่ี
แตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่มผูเ้รียน แต่สิ่งท่ีส  าคัญท่ีสุด คือ การท่ีผูส้อนจะตอ้งปรบักรอบ
ความคิดของตนเองใหไ้ดเ้สียก่อน และออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้ประกอบไปดว้ยคณุลกัษณะ
ส าคญัของการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะ ก็จะเป็นการช่วยใหผู้ส้อนจดักิจกรรมการเรยีนรูท่ี้ช่วยสง่เสรมิให้
มีศกัยภาพความสามารถทางวิทยาศาสตรเ์สมือนการท างานอย่างนักวิทยาศาสตร ์เพื่อใหเ้กิด
ความรู ้ทกัษะและเจตคตท่ีิดีตอ่วิทยาศาสตรต์อ่ไป 

นอกจากนี ้เทเลอร ์และคณะ(Taylor, Barker, & Jones, 2003)  กลา่ววา่ การจดัการ
เรยีนรูแ้บบสืบเสาะจะมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ ถา้จดักิจกรรมตามแนวทางที่ก าหนดไว ้4 ขอ้ ตอ่ไปนี ้ 

1)  ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดน้ าเสนอแบบจ าลองท่ีมีอยู่ในสมองก่อนเรียน  และให้
นักเรียนร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์แบบจ าลองเหล่านีซ้  า้ ๆ เม่ือไดร้บัขอ้มูลเพิ่มขึน้ จนแบบจ าลอง
เหลา่นีอ้ธิบายขอ้มลูไดถ้กูตอ้ง สอดคลอ้งกบั เฮสเซ (Hesse, 2000) ท่ีกล่าวว่า ผูท่ี้วิพากษ์วิจารณ์
แบบจ าลองควรเป็นบทบาทของนักเรียน และควรใหน้ักเรียนได้รบัรูถ้ึงแบบจ าลองในสมองของ
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เพื่อนๆ ท่ีเสนอน าออกมา และครูควรแนะน าถึงวิธีการเลือกแบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสดุส าหรบั 
นกัเรยีนเอง 

2)  เชิญชวนให้นักเรียนเลือกแบบจ าลองท่ีสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้
แบบจ าลองในการแกปั้ญหาใหม ่ๆ สงูท่ีสดุ  การน าแบบจ าลองไปอธิบายและท านายผลการสงัเกต 
จะช่วยใหน้กัเรยีนมีความมั่นใจแบบจ าลองในสมองของตนเอง  

3)  ส่งเสริมใหน้ักเรียนประเมินผลและมีการแลกเปลี่ยนการคน้พบกับเพื่อน ๆ  
โดยเปิดโอกาสใหมี้การน าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรยีน มีการตอบค าถามของเพื่อน ๆ และใหเ้หตผุล
สนบัสนนุแบบจ าลองของตนเอง  

4)  วิเคราะห์การตีความในประเด็นการน าเสนอแบบจ าลองในมุมมองของ
นักเรียน  และเปรียบเทียบกับมุมมองของนักเรียนคนอ่ืน ๆ กับวิธีการท่ีนักวิทยาศาสตรใ์ช้
แบบจ าลอง นั่นหมายความวา่ แบบจ าลองในสมองแสดงไดห้ลายวิธีท่ีสามารถสรา้งและทดสอบได ้

กล่าวโดยสรุปแลว้ การสอนแบบสืบเสาะหาความรูท่ี้พิจารณาจากบทบาทของครู
และผูเ้รียนเป็นเกณฑใ์นการจ าแนก สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูท่ี้ครูมีบทบาทส าคญั การสอนแบบสืบเสาะหาความรูท่ี้ครูและผูเ้รยีนมีบทบาทเท่าเทียมกนั 
และการสอนแบบสืบเสาะหาความรูท่ี้ผูเ้รยีนมีบทบาทส าคญั  

2.4  รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้วตัถปุระสงคใ์หผู้เ้รียนไดฝึ้กประสบการณก์ารสรา้ง

องคค์วามรูด้ว้ยตนเอง เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจ มีทกัษะและเจตคติท่ีดีตอ่วิทยาศาสตร ์ผ่าน
กระบวนการส ารวจตรวจสอบหรือทดลอง (กมลวรรณ กนัยาประสิทธ์ิ, 2558) นกัการศึกษาไดใ้ช้
ความหมายและคณุลกัษณะท่ีส าคญัของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูแ้ตล่ะประเภท มาพฒันา
เป็นรูปแบบการสอน ท่ีมีล  าดบัขัน้ตอนแตกตา่งกนั ดงันี ้

 ซคุแมน (Suchman, 1966, pp. 90-113) ไดแ้บง่ขัน้ตอนในการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูไ้ว ้3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1)  ขัน้เผชิญปัญหาหรอืสถานการณ์ โดยใหผู้เ้รยีนเผชิญกบัสถานการณท่ี์ผูส้อน
สรา้งขึน้ อาจจะเป็นการใชค้  าถาม การทดลองหรือใหน้กัเรียนท ากิจกรรม เพื่อเป็นการกระตุน้ใน
นกัเรยีนอยากท่ีจะสืบเสาะหาความรู ้ 

2)  ขัน้สืบเสาะคน้หา ขัน้นีอ้าจใชรู้ปแบบของตัง้ค  าถามและการค าตอบติดตอ่กนั
ไป หรอืท าการทดลองตรวจสอบใหม ่ศกึษาขอ้มลูใหม่ หรอืใชว้ิธีการตา่ง ๆ ผสมผสานเขา้ดว้ยกนั  
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3)  ขัน้การสรา้งแนวคิดรวบยอดขึน้ใหม่  จากการสรุปความคิดท่ีคิดคน้พบใหม่ 
ซึง่เป็นสรา้งองคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากการคน้พบของตนเอง 

 ผดงุยศ ดวงมาลา (2530, pp. 124-125) ไดน้  าเสนอการจดัการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูไ้ว ้4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1)  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียนและการตั้งสมมติฐาน (Orientation and Hypothesis) 
เริ่มตน้ท่ีครูตอ้งเป็นผูจ้ัดกิจกรรม สรา้งสถานการณห์รือเง่ือนไขท่ีท าใหเ้กิดปัญหา เกิดขอ้ขอ้งใจ 
(Conceptual Conflicts) ขึน้ในตวัผูเ้รียน ผูเ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะสืบเสาะต่อไปว่าปัญหา หรือ
ขอ้ขอ้งใจนัน้คืออะไร และจะสามารถอธิบายไดว้่าอยา่งไร ซึง่ผูเ้รยีนตอ้งใชท้กัษะการสงัเกตเพื่อคิด
พิจารณาถึงสภาพของปัญหาท่ีแท้จริง แลว้ฝึกให้ผูเ้รียนรูจ้ักการคาดคะเนค าตอบของปัญหา
ลว่งหนา้หรอืฝึกการตัง้สมมตฐิานนั่นเอง  

2)  ขั้นปฏิบัติการ การส ารวจค้นคว้า (Exploration) เพื่อเป็นการตรวจสอบ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผูเ้รียนจะตอ้งหาขอ้มลู คน้หาเหตผุล ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย อาจจะรวมถึง 
การสอบถามจากผูส้อนดว้ย ครูตอ้งอดทนท่ีไม่ตอบค าถามหรือบรรยายใหน้กัเรียนฟังทนัที หาก
จ าเป็นตอ้งตอบค าถามโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง ใหค้รูใชว้ิธีการถามค าถามกลบั เพื่อใหผู้เ้รียนได ้
สดดุคิดแลว้หาเหตผุลหรอืค าตอบดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได ้ 

3)  ขัน้อภิปรายและสรุปผล (Discussion and Conclusion) เม่ือรวบรวมขอ้มูล
จากการท าปฏิบตัิการหรอืการส ารวจคน้ควา้แลว้ ครูตอ้งเปิดโอกาสในการรว่มกนัอภิปรายถึงผลท่ี
จากการคน้ควา้ของผูเ้รยีน  ใหผู้เ้รยีนพยายามเช่ือมโยงขอ้สรุปท่ีไดว้า่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไวว้่ามากนอ้ยเพียงใด หากสอดคลอ้งเป็นจรงิตามสมมติฐานก็สามารถท่ีจะสรุปเป็นหลกัการ หรอื
แนวคดิตอ่ไป ทัง้นีส้มมติฐานตอ้งไดร้บัการพิสจูนอ์ยา่งเพียงพอ  

4)  ขัน้การน าไปใช ้(Application) จากขอ้สรุปท่ีได ้ซึง่อาจจะอยู่ในรูปของหลกัาร
หรือแนวคิดนัน้ ครูควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดมี้การเช่ือมโยงว่าสิ่งท่ีไดจ้ากการสืบเสาะหาความรูน้ัน้ 
สามารถท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งไรบา้ง หรอืน าไปผสมผสานเช่ือมโยงเขา้กบัองคค์วามรูอ่ื้น ๆ 
ท่ีไดเ้รยีนมาแลว้สรา้งเป็นองคค์วามรูใ้หมไ่ดอ้ยา่งไร  

สวุฒัน ์นิยมคา้ (สวุฒัก ์นิยมคา้, 2531) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูท่ี้มี 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1)  ครูก าหนดปัญหา 
2)  เสนอแนะวิธีเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3)  ใหผู้เ้รยีนเก็บรวบรวมขอ้มลู 
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4)  เม่ือรวบรวมขอ้มลูเสรจ็แลว้ ผูเ้รียนจดักระท าขอ้มลู โดยใชต้ารางหรือกราฟ
ตามท่ีครูบอก 

5)  ตัง้ค  าถามท่ีตอ้งการไว ้แลว้ใหผู้เ้รยีนตอบโดยใชข้อ้มลูเบือ้งตน้ 
6)  ใหผู้เ้รยีนสรุปค าตอบของปัญหา แลว้อภิปรายหนา้ชัน้เรยีน 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท , 2546, น. 34-36) ได้
เสนอการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ตามวฏัจกัรการเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบั วฒันาพร ระงบัทกุข ์
(วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2545)  ลอว์สัน (Lawson, 1995, p. 164-166)  บายบี (Bybee, 1997)  
และส านักมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตรแ์ห่งชาติอเมริกา(NSES) (National Research 
Council, 2000, p. 35) ไว ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1.  ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement) น าเขา้สู่บทเรียนโดยครูอาจเริ่มตน้จาก
เรื่องท่ีตื่นเตน้ เราใจ ท่ีอาจจะมาจากความสนใจของนกัเรยีนเอง หรอืเกิดจากการอภิปรายรว่มกนั
ในกลุ่ม จากปรากฏการณ ์เหตกุารณปั์จจบุนัท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลานัน้ สามารถเช่ือมโยงกบัความรู ้
และประสบการณเ์ดิมของนกัเรยีน กระตุน้ความสนใจใหผู้เ้รยีนตัง้ค  าถาม ระบปุระเด็นท่ีสนใจ  ครู
อาจจะใชส้ื่อการเรียนการสอน มากระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนในกรณีท่ีผูเ้รียนยงัไม่มีประเด็นท่ี
น่าสนใจ  แตค่รูตอ้งไมเ่ป็นผูก้  าหนดประเด็นหรอืค าถามท่ีครูก าลงัสนใจใหผู้เ้รยีนยอมรบัเป็นเรือ่งท่ี
จะใชศ้ึกษา  เม่ือมีค าถามท่ีน่าสนใจและผูเ้รียนส่วนใหญ่ยอมรบัใหเ้ป็นประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา
แลว้ ใหร้ว่มกนัแจกแจงรายละเอียด พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตของเรื่องท่ีจะศกึษาใหมี้ความชดัเจน
ยิ่งขึน้ และเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจเรือ่งหรอืประเด็นท่ีจะศกึษามากขึน้ อาจจ าเป็นตอ้งมีการรวบรวม
ข้อมูบความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติม ก าหนดแนวทางท่ีหลากหลายร่วมกันในการส ารวจ
ตรวจสอบ ขัน้สรา้งความสนใจนีย้งัเป็นการตรวจสอบความรูป้ระสบการณต์า่ง ๆ ของผูเ้รยีน ท าให้
ครูผูส้อนไดท้ราบถึงแนวคดิท่ีคลาดเคล่ือนของผูเ้รยีนดว้ย  

2.  ขัน้ส  ารวจและคน้หา (Exploration) เม่ือท าความเขา้ใจในค าถามหรอืประเด็น
ท่ีสนใจจะศึกษาอย่างถ่องแทแ้ลว้ มีใหค้าดคะเนค าตอบของค าถามล่วงโดยการตัง้สมมติฐาน      
แลว้วางแผนก าหนดวิธีการหรือกระบวนการในการส ารวจตรวจสอบ ซึ่งเป็นทางเลือกท่ีมีโอกาส
เป็นไปได ้จากนัน้ก็ลงมือด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูอย่างเพียงพอ ซึง่อาจท าได้
หลากหลายวิธี อาทิเช่น โดย การท าปฏิบตัิการทดลอง  การเก็บขอ้มลูภาคสนาม  การสืบคน้จาก
เอกสารอา้งอิง การจ าลองสถานการณ ์(Simulation) จากคอมพิวเตอร ์เป็นตน้   

3.  ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เป็นขัน้ตอนการวิเคราะหข์อ้มลูหรือ
ขอ้สนเทศท่ีไดม้าจากการส ารวจและคน้หา น าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์แปลผล แลว้ลงขอ้สรุป และ
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น าเสนอผลการวิเคราะหใ์นรูปแบบตา่ง ๆ  เช่น  สรา้งตาราง แผนภาพ กราฟ สรา้งแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร ์รูปวาด  ฯลฯ การคน้พบในขั้นนี ้ อาจจะสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ หรือไม่
สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้หรือไม่มีความเก่ียวขอ้งเลยก็ได ้ แต่ผลท่ีไดท้  าใหเ้กิดการเรียนรู ้
และสรา้งองคค์วามรูใ้หมไ่ด ้ 

4.  ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration) เป็นการเช่ือมโยงระหว่างความรูท่ี้สรา้งขึน้กบั
แนวคิดหรือความรูเ้ดิม น าไปใชอ้ธิบายสถานการณ์หรือเหตกุารณ์อ่ืน ๆ หากสามารถใชอ้ธิบาย
สถานการณ ์เหตกุารณ ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ ไดอ้ย่างกวา้งขวาง จะท าใหมี้องคค์วามรูเ้พิ่มขึน้และ
ความสามารถในการเช่ือมโยงกบัเรือ่งราวตา่ง ๆ  ไดก้วา้งขวางขึน้  

5.  ขั้นประเมิน  (Evaluation) เป็นขั้นตอนท่ีสะท้อนถึงผู้ เรียนว่ามีความรู ้      
ความเข้าใจอย่างไร เก่ียวกับสิ่งใดบ้าง และมากน้อยเพียงใด โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ท่ี
หลากหลาย  ซึง่จะน าไปสูก่ารประยกุตค์วามรูใ้นเรือ่งอ่ืน ๆ  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (สสวท) ไดน้  าเสนอขัน้ตอน  
การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเ้ป็นวงจรท่ีต่อเน่ืองเป็นวัฏจักร ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู ้

 

การสรา้งความสนใจ 

(Engagement) 

การประเมิน 

(Evaluation) 

การขยายความรู ้

(Elaboration) 
การอธิบายและ           

ลงขอ้สรุป (Explanation) 

การส ารวจและคน้หา 

(Exploration) 
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การประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละแบบจ าลองไปใชอ้ธิบายเหตกุารณ ์หรอืเรื่องราวอ่ืน ๆ จะ
น าไปสู่ขอ้คิดเห็น ขอ้โตแ้ยง้หรืออาจมีขอ้จ ากัด น าไปสู่การเกิดค าถามใหม่ มีปัญหาใหม่หรือ
ประเด็นใหม ่ๆ จะตอ้งท าการศกึษาตอ่ไป การเกิดกระบวนการเรยีนรูท่ี้ตอ่เน่ืองกนัเรือ่ย ๆ เป็นวงจร
นีเ้รียกว่า วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Cycle) การจดัการเรียนการสอนโดยใชว้ฏัจกัร
การสืบเสาะหาความรูนี้ ้จึงช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รียนไดส้รา้งองคค์วามรู ้ท าใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจ
ทัง้ในดา้นเนือ้หา หลกัการ และทฤษฎี  ตลอดจนการท่ีไดส้ืบเสาะหาความรูด้ว้ยการลงมือปฏิบตัิ
ดว้ยตนเอง จะเป็นทักษะพืน้ฐานส าคัญแสวงหาความรู ้และสรา้งองคค์วามรูไ้ดอ้ย่างต่อเน่ือง
ตลอดไป 
 

2.5  บทบาทของผู้สอนและบทบาทผู้เรียนในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูน้ั้น ผู้สอนควรจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้
เหมาะสมกบัพืน้ฐานความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูส้อนตอ้งเขา้ใจบทบาท
ของตนเองและบทบาทของผู้เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนรูเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้สรุปได ้   
ดงัตาราง  

ตาราง 3 บทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนในการเรยีนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ 

ขัน้ตอน 
การจดัการเรยีนรู ้

บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รยีน 

1. ขัน้สรา้ง 
    ความสนใจ   
    (Engagement) 

1. กระตุน้ความสนใจและความอยากรู ้ 
    อยากเห็นของผูเ้รยีน 
2. ตัง้ค  าถามใหผู้เ้รยีนคดิ 

1. ถามค าถาม เช่น เพราะเหตใุด   
   จงึเกิดสิง่นีข้ึน้ ไดเ้รยีนรูเ้ก่ียวกบั 
    อะไรบา้ง 
2. แสดงความสนใจหวัขอ้ท่ีจะศกึษา 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอน 
การจดัการเรยีนรู ้

บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รยีน 

2. ขัน้ส  ารวจและ 
    คน้หา  
    (Exploration) 

1. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนท างานรว่มกนั 
    เป็นกลุม่ในการศกึษาส ารวจ 
2. สงัเกตและฟังการอภิปรายของ 
    ผูเ้รยีนขณะปฏิบตัิการ 
3. ซกัถามเพื่อการส ารวจตรวจสอบ 
4. ใหเ้วลาในการคดิขอ้สงสยัรวมถึง 
    ปัญหาตา่ง ๆ  
5. ใหค้  าปรกึษาแนะน าแก่ผูเ้รยีน 

1. คิดอยา่งอิสระแตอ่ยูใ่นขอบเขต 
    ของประเดน็การศกึษา 
2. สรา้งและตรวจสอบสมมติฐาน 
3. พยายามแสวงหาทางเลอืกใน 
    การแกปั้ญหาและรว่มกบัสมาชิก 
    ในกลุม่อภิปรายถึงทางเลือกนัน้ 
4. บนัทกึการสงัเกตและขอ้คิดเห็น 
5. ลงขอ้สรุป 

3. ขัน้อธิบายและ 
    ลงขอ้สรุป    
    (Explanation) 

1. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออกโดย 
    การพดูสะทอ้นถึงแนวคดิหรอืความคดิ 
    รวบยอด รวมถึงค าจ ากดัความตา่ง ๆ 
2. ใหผู้เ้รยีนไดอ้ธิบายและแสดงเหตผุล 
    ใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนโดยการอา้งอิง 
    หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
3. ใหผู้เ้รยีนอธิบายสิ่งท่ีไดเ้รยีนรูโ้ดย 
    ใชป้ระสบการณเ์ดิมของตนเป็น 
    พืน้ฐาน 
 
 

1. อธิบายวธีิการแกปั้ญหา หรอื  
    ความเป็นไปไดข้องค าตอบ 
2. ใชว้ิจารณญาณในการฟัง 
    ค  าอธิบายของคนอ่ืน 
3. ตัง้ค  าถามท่ีเช่ือมโยงกบั 
    ค  าอธิบายของผูอ่ื้น 
4. ใหค้วามสนใจกบัค าอธิบายของ 
    ผูอ่ื้นดว้ยความเขา้ใจ 
5. เช่ือมโยงกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบตัิแลว้ 
6. บนัทกึและอธิบายโดยใชข้อ้มลูท่ี 
     ไดจ้ากการสงัเกต 
7. ลงขอ้สรุปอยา่งสมเหตสุมผล 
    จากหลกัฐานท่ีปรากฏ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอน 
การจดัการเรยีนรู ้

บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รยีน 

4. ขัน้ขยายความรู ้  
(Elaboration) 

1. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดข้ยายความรูแ้ละ 
    ทกัษะโดยการเช่ือมโยงสิ่งท่ีไดเ้รยีนรู ้
    น าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณใ์หม่ 
2. ตัง้ค  าถามเก่ียวกบัสิ่งท่ีผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู ้
    เพ่ือใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงเหตผุล หลกัฐาน 
    อา้งอิงท่ีมี  

1. ประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะใน 
    สถานการณใ์หม่ที่คลา้ยกบั  
    สถานการณเ์ดมิ 
2. ใชข้อ้มลูท่ีไดเ้รยีนรูม้าในการ 
   ตอบค าถามหาหนทางแกปั้ญหา 
3. ตดัสินใจและออกแบบ 
   การทดลองในสถานการณใ์หม่  
4. ตรวจสอบความเขา้ใจกบัผูส้อน  
   และเพ่ือน 

5. ขัน้ประเมินผล  
(Evaluation) 

1. สงัเกตการประยกุตใ์ชแ้นวคิดหรอื 
    ทกัษะที่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูไ้ปกบั 
    สถานการณใ์หม ่
2. ประเมินความรูแ้ละทกัษะของผูเ้รยีน 
3. แสดงหลกัฐานท่ีสนบัสนนุการเปลี่ยน 
    เปลี่ยนความคดิหรอืพฤติกรรมของ 
    ผูเ้รยีน 
4. สง่เสรมิการประเมินตนเองในดา้น 
    กระบวนการกลุม่และกระบวนการ 
    เรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
5. ประเมินการเรยีนรูข้องนกัเรยีน โดย 
    การใชค้  าถามท่ีสะทอ้นถึงวา่นกัเรยีนรู ้
     อะไรบา้ง นกัเรยีนมีเหตผุลอะไรจงึคิด 
     เช่นนัน้ สามารถอธิบายไดอ้ยา่งไร 

1. ใชห้ลกัฐานและค าอธิบายท่ี  
    ยอมรบัมาแลว้ในการตอบค าถาม 
2. แสดงออกโดยการสะทอ้นถึง  
    ความคดิรวบยอดหรอืทกัษะ 
    ท่ีตนเองมีความรูค้วามเขา้ใจ 
3. ประเมินถึงความรูแ้ละ 
    ความกา้วหนา้ของตนเอง 
4. ตัง้ค  าถามท่ีสง่เสรมิใหมี้  
    การส ารวจศกึษาคน้ควา้ 
 
 
 

ท่ี ม า :  Bybee et al., 1990; cited in Montgomery County Public School, 2001: 
online 
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จากการศึกษารูปแบบและบทบาทของผูส้อน บทบาทของผูเ้รียนในการจดัการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้สรุปไดว้่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรูน้ั้น เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั โดยเนน้ใหผู้เ้รียนไดส้รา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง จากการสืบเสาะหาความรูแ้ละการสืบ
คน้พบความจรงิตา่ง ๆ  ดว้ยการไดล้งมือปฏิบตัิ การแลกเปลี่ยนเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั โดยมีครูผูส้อน
ท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก จดัเตรยีมความพรอ้มท่ีสง่เสรมิสนับสนนุการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมีความหมายและเกิดการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 

2.6  การประเมินผลการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
การวดัและประเมินผลการเรียนรูน้ั้นมีความมุ่งหมายส าคญั เพื่อท่ีจะวิเคราะห์หา

ขอ้มลูหลกัฐานท่ีสะทอ้นว่าผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันา มีความเจรญิงอกงามดา้นองคค์วามรูค้วามคิด 
ดา้นทกัษะกระบวนการ ดา้นจรยิธรรมคณุธรรมและคา่นิยมปฏิบตัิท่ีพึงประสงคห์รอืไม่อย่างไร ซึ่ง
เป็นผลเน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น การวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู ้ จึงจ าเป็นท่ีตอ้งใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
ประเมินการปฏิบตัิท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียนและสาระการเรียนรู ้
สามารถประเมินผลอยา่งตอ่เน่ืองควบคูไ่ปขณะท่ีจดักิจกรรมการเรยีนรูไ้ด ้ โดยสามารถประเมินได้
จากการเขา้รว่มกิจกรรมและการแสดงผลงานโครงงานหรือแฟ้มสะสมผลงาน  รวมถึงดา้นความ
ประพฤติและการแสดงออกในการเรยีน การประเมินผลในระดบัชัน้เรยีนประสบความส าเรจ็ไดต้อ้ง
เกิดจากความรว่มมือทัง้ ตวัผูเ้รียนเอง ครูผูส้อนรวมถึงพ่อแม่ผูป้กครองของนกัเรียนดว้ย โดยการ
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ก าหนดเกณฑแ์ละวิธีการต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลหลกัฐานท่ีสะทอ้นถึง
พัฒนาการหรือผลสัมฤทธ์ิของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ผู้เรียนได้ทราบถึงพัฒนาการและ
ความส าเรจ็ของตน ครูผูส้อนไดเ้ขา้ใจถึงพืน้ฐานและความตอ้งการของผูเ้รยีนแต่ละคน การใชผ้ล
การประเมินในการจัดระดบัคะแนนและใชใ้นการจัดกลุ่มผูเ้รียน รวมทั้ง การประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะท าให้ผูเ้รียนและพ่อแม่ผูป้กครองไดท้ราบพัฒนาการและระดับ
ความส าเรจ็ของผูเ้รยีน (กรมวิชาการ, 2544, น. 28-29)  

ส าหรบัการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูส้รา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจดว้ยตนเอง จ าเป็นตอ้งมีการวดัผลประเมินผลความกา้วหนา้ของผูเ้รียนแต่ละ
คน ว่าเกิดสัมฤทธ์ิผลการเรียนรูอ้ย่างนอ้ย 3 ประการเหล่านั้นหรือไม่ คือ ความเขา้ใจเก่ียวกับ
ความรูแ้ละแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์ความสามารถในการปฏิบตัิกิจกรรมสืบเสาะ และความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการสืบเสาะ ซึ่งในการวดัและประเมินผลดงักล่าว ไม่สามารถใชรู้ปแบบหรอืกระบวนการ
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วดัประเมินผลแบบเดิมได ้เพราะการใชแ้บบทดสอบแบบเลือกตอบ การตอบค าถามสัน้ๆ หรอืแบบ
เติมค า เป็นการวดัเฉพาะความรูเ้ก่ียวกบัความจรงิ หรือค าศพัทเ์ท่านัน้ ซึ่งแบบทดสอบประเภทนี้
วัดเนือ้หาไดค้รอบคลุม แต่วัดการคิดเชิงเหตุผลไดเ้พียงเล็กน้อย หรือวัดความเขา้ใจเก่ียวกับ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และการท างานของนักวิทยาศาสตรไ์ด้เพียงผิวเผินเท่านั้น  เพราะ
แบบทดสอบสว่นมากตอ้งการความสามารถในการจดจ า หรอืระลกึไดข้องสิ่งท่ีเรยีนรูม้ากกว่าการ
วดัการใหเ้หตผุลและการน าแนวคิดหลกัการทางวิทยาศาสตรไ์ปใชอ้ย่างลกึซึง้  ยิ่งกว่านัน้รูปแบบ
การออกขอ้สอบดงักล่าว ยงันิยมใชก้ันมากในการสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา จึงเป็น
สาเหตหุนึ่งท่ีท าใหท้กุโรงเรยีนใชแ้บบทดสอบแบบปรนยักนัอย่างแพรห่ลาย (Rauzen and Kaser, 
1989, pp. 718-722)  

ดงันัน้ ในการประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน ควรจะตอ้งเนน้วดัความสามารถของ
ผูเ้รียน ในการตั้งค าถาม การท าความเขา้ใจในค าถาม สรา้งค าอธิบาย ออกแบบ และท าการ
ทดลอง ใชข้อ้มลูเป็นหลกัฐานในการสนบัสนุนหรอืปฏิเสธค าอธิบายของตนเอง หรืออาจจะกล่าว
ได้ว่าจะต้องวัดผลประเมินความสามารถของผู้เรียนในการประเมินชนิดของค าถามท่ี
นกัวิทยาศาสตรใ์ชใ้นการสืบคน้ค าตอบเขา้ใจวตัถปุระสงคข์องการสืบเสาะ ประเมินคณุภาพขอ้มลู 
ค าอธิบาย และขอ้ขัดแยง้ขอ้สนับสนุนต่างๆ รูปแบบการประเมินท าไดห้ลายแบบ ตัง้แต่การใช้
ค  าถามในการเรียนการสอนจนถึงการสอบเม่ือเรียนจบบทหนึ่งๆ ผลการประเมินจะไดน้ าไปใชใ้น
การวางแผนบทเรยีนแนะน าให้ผูเ้รยีนเกิดการเรียนรู ้การตดัสินผลการเรยีน ตลอดจนการประเมิน
คณุภาพของหลกัสตูร และการสอนครูวิทยาศาสตร ์ตอ้งใชก้ารประเมินแบบปรบัปรุง (Formative 
Evaluation) ซึ่งครูสามารถใชไ้ดทุ้กโอกาส และใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนการจดัการเรียนรู ้เพื่อ
จดัประสบการเรยีนรูเ้ฉพาะใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความตอ้งการของนกัเรยีน แลว้ใชก้าร
ประเมินเพื่อตดัสินผล (Summative Evaluation) ซึ่งกระท าเม่ือเรียนจบกิจกรรมการเรียนรูห้นึ่งๆ 
เพื่อก าหนดผลกระทบท่ีมีต่อการเรียนรูข้องนักเรียน ท าใหท้ราบว่านกัเรียนมีความกา้วหนา้ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ มากน้อยเพียงใด สมควรจะไดผ้ลการเรียนระดับใด เป็นตน้  ในการ
ประเมินผลนั้น นอกจากให้ครูเป็นผูป้ระเมินแลว้ ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการ
ประเมินดว้ย เช่น การประเมินความคิดของตนเอง ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง การ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของเพื่อนสมาชิกในหอ้ง ฯลฯ  

นอกจากนี้ แบล็คและวิลเลี่ยม (ปิยะรตัน์ คัญทัพ , 2545); อ้างอิงจาก Black; & 
William. 1998) ไดเ้สนอแนวทางในการประเมินความเขา้ใจ ทักษะ และทัศนคติของนักเรียนใน
ระหวา่งจดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะไว ้ดงันี ้ 
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1)  ประเมินความเขา้ใจจากการให้นักเรียนท ากรณีศึกษา (Case study) โดย
ก าหนดสถานการณปั์ญหาใหน้กัเรยีน และใหน้กัเรยีนตัง้สมมติฐาน เก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อพิสจูน์
สมมติฐานและสรุปผลโดยมีหลกัฐานประกอบ  

2)  ประเมินทกัษะกระบวนการตอ่ไปนี ้ 
2.1)  สงัเกต (Observing)  
2.2)  การอธิบายและตัง้สมมตฐิาน (Explaining and hypothesizing)  
2.3)  การท านาย (Predicting)  
2.4)  การตัง้ค  าถาม (Raising questions)  
2.5)  การวางแผนและด าเนินการส ารวจ (Planning and conducting 

investigations)  
2.6)  การตีความหลกัฐานตา่งๆท่ีพบ (Interpreting evidence)  
2.7)  การสื่อสารสิ่งท่ีพบ (Communicating)  

3)  ประเมินทศันคติตอ่ไปนี ้ 
3.1)  ยอมรบัในหลกัฐานท่ีพบ และพยายามหาหลกัฐานใหไ้ดม้ากท่ีสดุ  
3.2)  มีความยืดหยุน่เปลี่ยนแปลงความคดิไปตามหลกัฐานท่ีไดร้บั  
3.3)  ยอมรบัท่ีจะทบทวนกระบวนการทัง้หมดเพื่อหาขอ้ผิดพลาดใดๆ 

 

2.7 ข้อดแีละข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
ขอ้ดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้

นกัการศกึษาไดเ้สนอแนะขอ้ดี ของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไ้วค้ลา้ยคลึง
กนั  6 ประการ ดงันี ้ 

 1)  ช่วยเพิ่มศักยภาพดา้นสติปัญญา เน่ืองจากการเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรูผู้เ้รยีนตอ้งเขา้มามีส่วนรว่มในกิจกรรมการเรยีนรูทุ้กขัน้ตอน (Bruner, 1961, p. 30) ท าให้
ผูเ้รยีนไดมี้โอกาสพฒันาความคิดอย่างเต็มท่ี ไดศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จึงมีความอยากรูอ้ยาก
เห็นตลอดเวลา (สุโขทัยธรรมาธิราช ,  2526, น. 53-54); (ภพ เลาหไพบูลย์, 2537, น. 126) 
สอดคลอ้งกบั ชอวบ กินาวงศ ์(2533, น. 37-38) ท่ีกลา่ววา่ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ช่วยฝึก
ใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิด อนัเป็นการส่งเสริมความสามารถทางดา้นสติปัญญาของผูเ้รียน เพราะ
พฒันาการทางดา้นสติปัญญาจะเกิดขึน้ไดด้ีก็ต่อเม่ือผูเ้รยีนมีโอกาสคิดดว้ยตนเอง ไม่ใช่ฟังแต่ครู
บอกเพียงอยา่งเดียว 
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2)  ส่งเสรมิการเรียนรู ้ท่ีเกิดจากแรงจงูใจภายใน เน่ืองจากผูเ้รียนจะมุ่งอยู่ท่ี
ความ ส าเรจ็ของการแกปั้ญหาจนกระทั่งไดร้บัความรูใ้หม่ดว้ยตนเอง ไม่ค  านึงถึงเรื่องรางวลัและ
การลงโทษ สามารถพัฒนาความมีวินัยในตนเองได ้(Bruner, 1961, p. 30) นอกจากนี้ การท่ี
ผูเ้รยีนจะตอ้งศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผูเ้รยีนจึงมีแรงจงูใจท่ีกระหายอยากรูอ้ยากเรยีนตลอดเวลา 
(สโุขทยัธรรมาธิราช, 2526, น. 53-54); (ชอวบ กินาวงศ,์ 2533, น. 37-38)  

3)  เป็นการเรยีนรูย้ทุธศาสตรใ์นการเรยีน เน่ืองจากการเรยีนแบบสืบเสาะหา
ความรูผู้เ้รยีนจะไดร้บัการฝึกฝนวิธีการแกปั้ญหา ตลอดจนการใชค้วามพยายามในดา้นการคน้พบ
ความรูยุ้ทธวิธีในการสืบเสาะท่ีใชก้ันมาก ไดแ้ก่ กระบวนการใชค้  าถาม กระบวนการจัดกระท า
ขอ้มลู ซึ่งรวมถึง การบนัทึก การวิเคราะห ์การประเมินผล และการปรบัปรุงแกไ้ข (Bruner. 1961: 
30) การท่ีผูเ้รยีนมีโอกาสคิดและลงมือปฏิบตัิ ท าใหไ้ดเ้รียนรูว้ิธีการจดัระบบความคิด และวิธีการ
เสาะแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง (สโุขทยัธรรมาธิราช, 2526, น. 53-54) สอดคลอ้งกบัชอวบ กินา
วงศ ์(2533, น. 37-38) ท่ีกลา่วว่า วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้
กระบวนการในการแกปั้ญหาดว้ยตนเองเป็นการฝึกทกัษะในกระบวนการวิทยาศาสตรเ์ป็นอย่างดี
เพราะผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกฝนกระบวนการ ตัง้ปัญหา ตัง้สมมติฐาน การวางแผนการทดลอง การ
ทดลอง พิสจูน ์และสรุปผล เพื่อหาค าตอบท่ีถกูตอ้ง  

4)  ส่งเสริมการจดจ าความรู ้เน่ืองจากการเรียนแบบสืบเสาะนั้น เป็นการ
เรียนรูอ้ย่างมีความหมาย สิ่งท่ีเรียนรูจ้ะถกูเก็บไวแ้ละสามารถเรียกมาใชไ้ดต้ลอดเวลา ความรูจ้ึง
คงทนไม่ถกูลืม (Bruner, 1961, p. 30) และถ่ายโยงความรูไ้ดด้ี (สโุขทยัธรรมาธิราช, 2526, น. 53-
54) การลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองและคน้ควา้ดว้ยตนเอง จะท าใหเ้ราเขา้ใจลกึซึง้และจ าไดน้านกว่า
เนือ้หาวิชาท่ีเราเรยีนรูจ้ากการบรรยายหรอืค าบอกเลา่ของครูแตเ่พียงอย่างเดียว (ชอวบ กินาวงศ.์ 
2533, น. 37-38)  

5)  เป็นการจดัการเรยีนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั (สโุขทยัธรรมาธิราช, 
2526, น. 53-54); (ภพ เลาหไพบลูย,์ 2537, น. 126)  

6)  ส่งเสริมใหมี้เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร  ์ (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2526, น. 
53-54); (ภพ เลาหไพบลูย,์ 2537, น. 126) 

ขอ้จ ากดัของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้
นกัการศึกษา ไดก้ล่าวถึง ขอ้จ ากดัของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้อนัเป็น

อปุสรรคตอ่การน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้สามารถสรุปได ้ดงันี ้
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1)  ดา้นเวลา การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ ตอ้งใชเ้วลามากในการเตรยีม
วสัดุอุปกรณ์การสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถเรียนเนือ้หาไดท้ัน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตร (ไพฑูรย ์สุขศรีงาม , 2545, น. 9-10; อา้งอิงจาก Costenson and 
Lawson, 1986, p. 151; สโุขทยัธรรมาธิราช, 2526, น. 53-54; ชอวบ กินาวงศ,์ 2533, น. 37-38; 
ภพ เลาหไพบลูย,์ 2537, น. 126) 

2)  ดา้นพืน้ฐานการอ่านของผูเ้รียน ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในการอ่านต ่า
กวา่ระดบัท่ีก าหนดไว ้ผูเ้รยีนจะไม่สามารถสืบเสาะหาความรูจ้ากการอ่านหนงัสือ และต าราเพื่อท า
ความเขา้ใจเนือ้หาดว้ยตนเองได ้(ไพฑูรย ์สขุศรีงาม, 2540)(ไพฑูรย ์สุขศรีงาม, 2545, น. 9-10; 
อา้งอิงจาก Costenson and Lawson, 1986, p. 151)  

3)  ดา้นความเสี่ยง การสอนสืบเสาะหาความรูอ้าจท าใหผู้บ้รหิารเขา้ใจวา่ ครู
ไม่ไดส้อนผูเ้รยีน เน่ืองจากในขณะท่ีผูเ้รยีนท ากิจกรรม จะมีความไม่เป็นระเบียบ ผูเ้รยีนเดินไปเดิน
มาในหอ้งเรยีน พดูคยุกนัตลอดเวลา นอกจากนี ้ผูบ้รหิารยงัไมแ่น่ใจวา่ เม่ือสอนจบแลว้ ผูเ้รยีนเกิด
การเรียนรูต้ามท่ีก าหนดหรือไม่ (ไพฑูรย์ สขุศรีงาม, 2545, น. 9-10; อา้งอิงจาก Costenson and 
Lawson, 1986, p. 151)  

4)  ดา้นรูปแบบการจดัชัน้เรยีน เน่ืองจากโรงเรยีนนิยมจดัผูเ้รยีนเก่งไวใ้นหอ้ง
เดียวกนั และจดัเด็กอ่อนและเดก็ปานกลางคละกนั ท าใหเ้ดก็ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนปานกลาง
และอ่อน เรียนแบบสืบเสาะหาความรูไ้ม่ค่อยไดผ้ล (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2545, น. 9-10; อา้งอิง
จาก Costenson and Lawson, 1986, p. 151) สอดคลอ้งกับชอวบ กินาวงศ ์(2533, น. 37-38)  
ท่ีกล่าวว่า การสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรูจ้ะไดผ้ลดีกบัเด็กเก่งเท่านัน้ ส่วนเด็กอ่อนจะประสบ
กบัความยุ่งยากและในท่ีสดุเขาจะละทิง้งานนัน้ แต่ครูอาจจะแกไ้ขไดโ้ดยวิธีการสอนแบบครูช่วย
แนะน ามากขึน้ โดยการเตรยีมกิจกรรมส าเรจ็รูปไวใ้หผู้เ้รยีนเลือกตามความสามารถ  

5) ดา้นวฒุิภาวะของผูเ้รยีน ผูเ้รยีนสว่นมากขาดวฒุิภาวะ ขาดวินยัในตนเอง 
ขาดความรบัผิดชอบ ท าใหเ้สียเวลา กว่าจะเรียนจบในแต่ละครัง้ จึงไม่สามารถท ากิจกรรมแลว้
เสร็จในเวลาท่ีก าหนดได้ (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม , 2545, น. 9-10; อ้างอิงจาก Costenson and 
Lawson.1986, p. 151) นอกจากนี ้ผูเ้รยีนท่ีมีระดบัสติปัญญาคอ่นขา้งต ่า หรอืไดร้บัแรงกระตุน้ไม่
มากพอจะไมส่ามารถเรยีนรูด้ว้ยวิธีนีไ้ด ้หากสถานการณท่ี์ครูสรา้งขึน้ไมช่วนสงสยั หรอืไม่น่าสนใจ
จะท าใหผู้เ้รียนเบื่อหน่ายและไม่อยากเรียนดว้ยวิธีนี ้(สโุขทัยธรรมาธิราช, 2526, น. 53-54, ภพ 
เลาหไพบูลย,์ 2537, น. 126) เช่นเดียวกับชอวบ กินาวงศ ์(2533, น. 37-38) ท่ีกล่าวว่า การสอน
โดยวิธีสืบเสาะหาความรู ้ยังไม่เหมาะกับเด็กท่ีมีวัยต ่ากว่า 9 ขวบ เพราะความสามารถทาง
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สติปัญญาของเขา ยงัไมถ่ึงระดบัท่ีจะใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นระดบัสงูๆ ท่ียุง่ยาก
ซบัซอ้นได ้ 

6)  ดา้นการเรียงล าดบัเนือ้หาต าราท่ีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ก าหนดล าดบั
ของกิจกรรมไวต้ายตวั ไม่สามารถสอนขา้มกิจกรรมได้ เน่ืองจากกิจกรรมแรก ๆ เป็นพืน้ฐานของ
ความเขา้ใจในกิจกรรมถัดมา (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2545, น. 9-10; อา้งอิงจาก Costenson and 
Lawson, 1986, p. 151) ขอ้จ ากดัเรื่องเนือ้หาวิชา อาจจะท าใหน้กัเรยีนไม่อาจจะศกึษาหาความรู ้
ด้วยตนเองได้กว้างเท่าท่ีควร (สุโขทัยธรรมาธิราช , 2526, น. 53-54) นอกจากนี้ เนื ้อหาวิชา
บางอยา่งไมเ่หมาะสมท่ีจะใชว้ิธีการสอนแบบนี ้(ชอวบ กินาวงศ,์ 2533, น. 37-38)  

7)  ดา้นความเคยชินของครู ครูส่วนมากมีความเคยชินกบัการสอนท่ีเนน้ครูเป็น
ศนูยก์ลางทางการเรียน โดยการบรรยาย ใหอ้่านหนงัสือ การสาธิต หรือมอบหมายงานให ้ ท าครู
ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน (ไพฑูรย์  สุขศรีงาม , 2545, น. 9-10; อ้างอิงจาก 
Costenson and Lawson, 1986, p. 151) และถา้ครูควบคมุพฤติกรรมในหอ้งเรยีนของผูเ้รยีนมาก
เกินไป  จะท าให้ผู้เรียนไม่มีโอกาสสืบเสาะด้วยตนเอง (สุโขทัยธรรมาธิราช. 2526: 53-54,  
ภพ เลาหไพบลูย,์ 2537, น. 126)  

8) ดา้นความอึดอดัใจ ครูส่วนมากมีความไม่สบายใจท่ีไม่สามารถมีบทบาทใน
การควบคุมดูแลผูเ้รียนไดต้ามปกติ เน่ืองจากการสืบเสาะหาความรูต้อ้งการให้ผูเ้รียนมีวินัยใน
ตนเอง มีความรบัผิดชอบในการเรยีน และในขณะเดียวกนัก็มีผูเ้รยีนจ านวนมากไม่อยากเรยีนวิธีนี ้
กลวัจะมีความรูไ้ม่เพียงพอท่ีจะไปสอบเรียนต่อ (ไพฑูรย์ สขุศรีงาม, 2545, น. 9-10; อา้งอิงจาก 
Costenson and Lawson, 1986, p. 151)  

9) ดา้นคา่ใชจ้่าย การสอนแบบสืบเสาะหาความรูต้อ้งใหง้บประมาณมาก ในการ
จัด ซื ้อ วัส ดุ อุ ป ก รณ์  แต่ โรง เรีย น ส่ วน ม าก มี งบป ระม าณ ใน การจัด ซื ้อ ไม่ เพี ย งพ อ  
(ไพฑรูย ์สขุศรงีาม, 2545: 9-10; อา้งอิงจาก Costenson and Lawson, 1986, p. 151)  

นอกจากนี ้ยงัพบวา่ครูวิทยาศาสตรจ์ านวนมากมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน เก่ียวกบั
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้5 ประการ ดงันี ้(กุศลิน มุสิกุล, 2550 36; Llewellyn, 2002: 7; 
National Research Council, 2000, pp. 35-37)  

1) เนือ้หาความรูท้างวิทยาศาสตรท์กุเรื่อง  สามารถสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้
ได ้ซึ่งไม่เป็นความจริง การสอนวิทยาศาสตรท่ี์มีประสิทธิภาพจะตอ้งใช้รูปแบบการสอนหรือ
ยทุธวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ไม่มีทางเป็นไปไดท่ี้จะสอนเนือ้หาวิทยาศาสตรท์กุเรือ่ง ดว้ยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู ้การสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชว้ิธีการอยา่งเดียวตลอดเวลา ไม่สามารถท าให้
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ผูเ้รยีนเกิดการเรยีนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หรอือย่างมีความหมายได ้หรอืเกิดการเรยีนรูไ้ดท้กุชนิด
ตามท่ีตอ้งการและท าใหน้กัเรยีนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรยีนได ้ 

2) การสืบเสาะท่ีแทจ้ริงเกิดขึน้ได้ เม่ือผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดปัญหา หรือค าถาม
และท าการศึกษาคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเองเท่านัน้  ในการสืบเสาะนัน้มีหลายระดบั การเกิด
ปัญหาหรือการตัง้ค  าถาม   สามารถท าไดท้ั้งแบบครูเป็นผูก้  าหนดให้  หรือผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนด
ขึน้มาเอง การจะก าหนดปัญหาหรือตัง้ค  าถามท่ีน าไปสู่การสืบคน้ค าตอบได้ จะตอ้งไดร้บัการ
ฝึกฝนการตัง้ค  าถามมาก่อน แต่ถา้ครูใชก้ารสอนแบบบรรยาย หรือการสอนท่ีบอกความรูใ้หก้ับ
ผูเ้รียน ผูเ้รียนจะขาดโอกาสในการฝึกทกัษะการตัง้ค  าถาม และขาดโอกาสในการสืบคน้ค าตอบ
ของปัญหา ดงันัน้ ครูวิทยาศาสตรจ์ะตอ้งเป็นแบบอยา่งในการใชค้  าถามท่ีมีประสิทธิภาพ พรอ้มทัง้ 
ใหน้ักเรียนไดท้ ากิจกรรมเพื่อน าไปสู่การหาค าตอบของปัญหา เม่ือนักเรียนมีทักษะมากขึน้ก็จะ
สามารถสรา้งค าถามหรือก าหนดปัญหาไดด้ว้ยตนเอง และด าเนินการท ากิจกรรมเพื่อคน้หา
ค าตอบดงักลา่วได ้ 

3)  การสอนแบบสืบเสาะเกิดขึน้ไดอ้ย่างง่าย ๆ โดยใชชุ้ดการสอนท่ีก าหนด
รูปแบบการสืบเสาะหาความรูไ้วแ้ลว้ เน่ืองจากการสืบเสาะตามชุดการสอนจะท าให้ผูเ้รียนได้
ฝึกฝนการคิดการใชเ้หตุผลท่ีถูกตอ้ง ไดค้วามรูท่ี้ถูกตอ้ง ท าให้เกิดการเรียนเป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนท่ีเหมาะสมอย่างไรก็ตาม รูปแบบการสอนท่ีดีท่ีสุดท่ีก าหนดให้ผู้เรียนสืบเสาะไม่มี
หลักประกันว่า เม่ือเรียนแลว้ผูเ้รียนจะไดท้ าการสืบเสาะท่ีสมบูรณ์ หรือท าให้ผูเ้รียนไดผ้ลการ
เรยีนรูต้ามท่ีคาดหวงัไว ้อนัท่ีจรงิแลว้ครูท่ีมีทกัษะในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ยงัเป็นบคุคล
ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัระดบัความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน  

4)  เม่ือผูเ้รียนไดป้ฏิบตัิกิจกรรมดว้ยตนเอง จะท าใหเ้กิดการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู ้ในความเป็นจรงิการเรยีนการสอนท่ีผูเ้รยีนเป็นผูล้งมือปฏิบตัิกิจกรรม หรอื
ท าปฏิบตัิการนัน้ บางกิจกรรมเป็นการปฏิบตัิเพ่ือน าไปสูก่ารตรวจสอบ หรอืพิสจูนย์ืนยนัสิ่งท่ีทราบ
มาก่อนแลว้ จากการสอนหรอืการอ่านต ารา ท าใหผู้เ้รยีนไม่ไดฝึ้กการใชค้วามคิด การใหเ้หตผุลซึ่ง
เป็นลกัษณะส าคญัของการสืบเสาะหาความรู ้ 

5) การเรยีนการสอนสืบเสาะหาความรู ้ไม่จ าเป็นตอ้งใส่ใจกบัเนือ้หาความรู ้
ทางวิทยาศาสตร ์ ซึง่เป็นยคุท่ีเนน้การจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งเป็นทกัษะทางสติปัญญาโดยเช่ือว่าเม่ือผูเ้รียนมีทกัษะดงักล่าวแลว้ ก็สามารถสรา้ง  “ความรู”้ 
ไดเ้อง  หรอืแมแ้ตใ่นปัจจบุนั ก็ยงัมีนกัการศกึษาจ านวนไม่นอ้ยเช่ือว่า ถา้ผูเ้รยีนเรยีนกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตรก็์สามารถใชก้ระบวนการเหลา่นีส้รา้งความรูท้กุอย่างได้ แต่ทฤษฎีสรรคนิยมระบุ
ว่า ผูเ้รยีนจะตอ้งมีกรอบความรู ้ความคิด ความเช่ือ ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ท่ีมีอยู่ก่อนแลว้เป็นสิ่งชีน้  า
ใหเ้กิดปัญหา อนัจะน าไปสูก่ารสืบเสาะหาความรู ้และเกิดการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 

ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์ท่ีจะพัฒนาแบบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุ
ทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า เพื่อใหเ้กิดแนวคิดทางดาราศาสตร ์โดยการจดัการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู ้ตามแนวคิดของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท, 25, น. 6: 34-
36), วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545, น. 41-43), ลอว์สัน (Lawson, 1995, pp. 164-166)  บายบี 
(Bybee, 1997, p. 176) และส านักมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตรแ์ห่งชาติอเมริกา(NSES) 
(National Research Council, 2000, p. 35) ตามวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1)  ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นขัน้กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความอยาก
รูอ้ยากเห็น และสนใจท่ีจะเรียนรูใ้นหวัขอ้ใหม่ หรือเรื่องใหม่ท่ีผูส้อนน าเสนอ  กระตุน้ใหผู้เ้รียนตัง้
ค  าถามหรอืก าหนดประเด็นปัญหาท่ีจะศกึษา และยงัเป็นการตรวจสอบความรูป้ระสบการณต์า่ง ๆ 
ของผูเ้รยีน ท าใหผู้ส้อนไดเ้รยีนรูแ้นวคดิท่ีคลาดเคล่ือนของผูเ้รยีน  

2)  ขัน้ส  ารวจและคน้หา (Exploration) เป็นขัน้ท่ีผูเ้รียนจะมีโอกาสไดร้บัประสบ 
การณต์รง จากการมีส่วนรว่มในกิจกรรมการเรยีนรูต้่าง ๆ   ขัน้ตอนนีส้ืบเน่ืองจากค าถามท่ีผูเ้รยีน
ก าหนดขึน้ในขัน้แรก  จากนัน้ น ามาสู่การวางแผนและการออกแบบในการศกึษา แลว้ด าเนินการ
ทดลอง ส ารวจ หรือศึกษาคน้ควา้ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน การคาดคะเนของตนเอง ซึ่งน าไปสู่
การสรา้งแนวคิด หรือการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีศึกษา  ผูส้อนจะมีบทบาทในการชีแ้นะ
ประเด็นในการสงัเกต  

3)  ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เป็นขัน้ท่ีผูส้อนจะกระตุน้ใหผู้เ้รียน
ท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีศึกษา อธิบายความเป็นไปไดข้องค าตอบ หรือความสมัพันธข์อง   
สิ่งต่าง ๆ หรือวิธีการแกปั้ญหา โดยใชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกตและบนัทึกไว้ เพื่อน ามาสู่ขอ้สรุป
ของแนวคดิในเรือ่งนัน้ๆ  

4)  ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration) เป็นขัน้ขยายแนวคิดท่ีไดเ้รียนรูเ้ช่ือมโยงกับ
มโนทศันอ่ื์นท่ีไดเ้รยีนรูก้่อนหนา้นีร้วมทัง้การเช่ือมโยงกบัสิ่งรอบตวัของผูเ้รยีนเปรยีบเสมือนการน า
ความรูไ้ปใชเ้พื่อใหผู้เ้รยีนมีความเขา้ใจในเรือ่งท่ีเรยีนมากขึน้  

5)  ขัน้ประเมิน (Evaluation) เป็นขัน้ตอนในการประเมินผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
โดยผูส้อนและผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมิน และแทรกอยู่ในทุกขัน้ตอนของการจัดการเรียน    
การสอน 
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3. ส่ือการสอน  
 3.1 ความหมายของส่ือการสอน 

นกัวิชาการและนกัเทคโนโลยีการศกึษา ไดก้ลา่วถึงความหมายของ “สื่อการสอน” ไว ้
พอสรุปได ้ดงันี ้

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2526) ใหก้ล่าวว่า สื่อการสอน มิใช่
เป็นเพียงวสัด ุอปุกรณห์รอืเหตกุารณต์่าง ๆ เท่านัน้ท่ีท าใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรู ้ทกัษะและทศันคติ   
บคุคล ตวัครู หนงัสือและสิ่งแวดลอ้มของโรงเรยีนจดัเป็นสื่อการสอนทัง้สิน้ 

พิมพพ์รรณ เทพสมุาธานนท ์(พิมพพ์รรณ เทพสเุมธานนท,์ 2017)(2531, น. 29) 
ได้กล่าวว่า สิ่งต่าง ๆ ท่ีครูใช้เป็นเครื่องมือหรือครูใช้เพื่อการสื่อสารกับนักเรียน แลว้ส่งผลให้
นักเรียนไดเ้กิดการเรียนรูค้วามมุ่งหมาย หรือตามวตัถุประสงคท่ี์ครูผูส้อนก าหนดไวเ้ป็นอย่างดี 
จดัเป็นสื่อการสอนทัง้สิน้ 

วาสนา ชาวหา (วาสนา ชาวหา, 2533) ใหไ้ดก้ล่าวว่า สื่อการสอน เป็นตวักลาง
หรอืพาหะใด ๆ ก็ตามท่ีน าประสบการณค์วามรูไ้ปสูน่กัเรยีน สง่ผลใหน้กัเรยีนเกิดเรยีนรูเ้ป็นอยา่งดี
ไดต้ามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้  

กิดานนัท ์มะลทิอง (กิดานนัท ์มลทิอง, 2543)  ใหก้ลา่ววา่ สื่อการสอน  เป็นวสัดุ
ทางกายภาพท่ีน ามาใชใ้นเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งบรรจุเนือ้หาสาระท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
น ามาใชเ้ป็นเครื่องมือส าหรบัครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูไ้ด้
เป็นอย่างดีตามจุดมุ่งหมายท่ีผูส้อน  ก าหนดไว ้อาทิเช่น ภาพนิ่ง แผนภูมิ แถบเสียง แผ่นสไลด ์
วิทย ุวีดทิศัน ์โทรทศัน ์เป็นตน้   

ดงันั้นพอสรุปไดว้่า สื่อการสอน หมายถึง วสัดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคนิคและ
วิธีการ เป็นสื่อกลางหรอืช่องทางท่ีน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน ส าหรบัครูผูส้อนใช้
ในการสื่อสารความเขา้ใจในแนวคิด ประสบการณเ์รียนรูต้่าง ๆ  ไปสู่นกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนเกิด
การเรยีนรูไ้ดต้ามวตัถปุระสงคห์รอืจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2  ประเภทของส่ือการสอน 
สื่อการสอนนั้น มีมากมายและได้พัฒนาให้เกิดขึ ้นใหม่อยู่ เสมอตามความ

เจรญิกา้วหนา้ทาง ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จงึสามารถแบง่ไดห้ลายประเภท ตามลกัษณะ
และวิธีการใชน้กัวิชาการ และนกัเทคโนโลยีทางการศกึษา จ าแนกประเภทของสื่อการสอนดงันี ้

ไชยยศ เรอืงสวุรรณ(ไชยยศ เรอืงสวุรรณ, 2526) : 4) ไดใ้ชล้กัษณะรูปรา่งของสื่อ
การสอนเป็นเกณฑก์ าหนด โดยแบง่เป็น 4 ประเภท คือ  
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1) สื่อประเภทเครื่องมือ หมายถึง สื่อท่ีไดจ้ากการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูท้าง
วิศวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์ สว่นมากจะเป็นอปุกรณท่ี์ใหภ้าพ เช่น เครือ่งฉาย
ตา่ง ๆ หรอืใหเ้สียง เช่น วิทย ุเครือ่งเสียง หรอืใหท้ัง้ภาพและเสียง เช่น โทรทศัน ์  

2) สื่อประเภทวสัดุ หมายถึง สื่อท่ีไดจ้ากจากการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูท้าง
วิทยาศาสตรท่ี์มีความเจริญกา้วหนา้  เป็นสื่อท่ีสิน้เปลืองเพราะสรา้งจากวสัดท่ีุมีการผุพงัไดง้่าย 
เช่น แบบจ าลองของจรงิ รูปภาพ ภาพโฆษณา แผนภมูิ แผนสถิติ และแผนท่ี เป็นตน้  

3) สื่อประเภทวิธีการ  หมายถึง  สื่อประเภทใชเ้ทคนิควิธี ใช้กระบวนการ 
ตา่ง ๆ  เช่น นิทรรศการ การทดลอง การสาธิต  การแสดงละคร และการศกึษานอกสถานท่ี เป็นตน้  

4)  สื่อประสม หมายถึง การน าสื่อประเภทต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นเครื่องมือวสัดุ และ
วิธีการมาใชร้่วมกันอย่างสมัพนัธก์ันในลกัษณะท่ีสื่อแต่ละอย่างส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
เช่น บทเรยีนโปรแกรม ชดุการสอน การจดัการเรยีนการสอนแบบศนูยก์ารเรยีน เป็นตน้  

ฉลองชัย สุรวฒันบูรณ์ (ฉลองชัย สุขวฒันบูรณ์, 2528): 56-58) ไดแ้บ่งสื่อการ
สอนตามลกัษณะทางกายภาพไว ้6 ประเภท ดงันี ้ 

1)  ภาพนิ่ง เป็นการบนัทกึวตัถสุิ่งของ และเหตกุารณเ์ป็นลกัษณะภาพนิ่ง ไม่
มีลกัษณะเคลื่อนไหว อาจเป็นเป็นสไลด ์ฟิลม์ แผ่นภาพโปรง่ใส ภาพประกอบในหนงัสือ หรอืภาพ
ประกอบการจดัปา้ยนิเทศ ก็ได ้

2)  วัสดุประเภทเสียง ไดแ้ก่ การบันทึกเสียงในแผ่นเสียง เทปบันทึกเสียง 
หรือระบบเสียงในฟิลม์ภาพยนตร ์วัสดุประเภทเสียงจะมีลักษณะท่ีเป็นนามธรรมมาก ส าหรบั
เครื่องเสียงอาจใชส้  าหรบัการเรยีนเป็นรายบคุคล การสอนเป็นกลุ่มย่อยหรอืกลุ่มใหญ่ หรอือาจใช้
กบัระบบการกระจายเสียงภายใน  หรอืใชว้ิทยกุระจายเสียงก็ได ้

3)  ภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ อาจเป็นภาพสีหรือขาวด าท่ีมีลักษณะการ
เคลื่อนไหว ได ้ผลิตจากการแสดงสด หรอืใชเ้ทคนิคงานกราฟิกก็ได ้อาจจะถ่ายท าใหเ้ห็นลกัษณะ
อาการปกต ิหรอืชา้เรว็กวา่ปกต ิสามารถหยดุภาพชั่วขณะ อาจมีการตดัตอ่เพื่อใหเ้ขา้ใจเรือ่งราวได้
ชัดเจน หรือท าใหเ้รื่องราวเกิดความน่าสนใจยิ่งขึน้ จะมีเสียงหรือไม่มีเสียงประกอบก็ได้ เสียง
ประกอบจะใชเ้สียงธรรมชาต ิใชเ้สียงประดษิฐ์ การบรรยาย การพากยป์ระกอบก็ได ้ 

4)  โทรทัศน์ จะปรากฎภาพและเสียงบนจอเครื่องรบัโทรทัศน์  ภาพจะเป็นจา
กวีดิทศัน ์ จากภาพยนตร ์หรือรายการสดจากสถานีส่งก็ได้ จะเป็นการส่งในระบบแบบวงจรปิด
หรอืระบบการสง่ออกอากาศ หรอืการถ่ายทอดผา่นสญัญาณดาวเทียมไปยงัเครือ่งรบัโทรทศัน ์เพื่อ
เปิดชมรายการ  
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5)  ของจริง สถานการณ์จ าลอง และหุ่นจ าลอง สื่อการสอนประเภทนี้ ไดแ้ก่ 
บคุคลเหตกุารณ ์วตัถสุิ่งของ และการสาธิต  

6)  บท เรียน โปรแกรมและคอมพิ ว เตอร์ช่ วยสอน   (Programmed and 
Computer Assisted Instruction) บทเรียนโปรแกรมใช้หลักความสัมพันธ์ของสิ่งเรา้กับการ
ตอบสนองท่ีมีประสิทธิภาพ จะเนน้ทกัษะการสื่อความหมายของนกัเรียนเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จ
ในการเรยีน โดย  บทเรียนแบบโปรแกรมมีหลายรูปแบบ เพราะสามารถใชส้ื่อต่าง ๆ  เสนอเนือ้หา
หรอืขอ้สนเทศ  ตา่ง ๆ เช่น ภาพยนตร ์วีดิทศัน ์ฟิลม์สตรปิ สไลด ์อาจจะเป็นรูปหนงัสือ เครื่องช่วย
สอนและคอมพิวเตอร ์เป็นตน้  

3.3  การน าส่ือการสอนไปใช้ในหอ้งเรียน 
การใช้สื่อในระบบการเรียนการสอน  ก็เพื่ อให้นักเรียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพดงันัน้ การใชส้ื่อการสอนจะไดผ้ลดีไม่ใช่จะขึน้อยู่กบัทศันคติและทกัษะของผูส้อนแต่
ละคนเท่านัน้ แต่การใชส้ื่อการเรียนการสอนจะดีเพียงไรจะขึน้อยู่กับนกัเรียนดว้ยหลกั 6 ประการ 
เก่ียวกับการเรียนรูท่ี้สมัพันธ์กับการใชส้ื่อการสอนต่อไปนี้ จะเป็นแนวคิดส าหรบันักเทคโนโลยี
การศกึษาและผูส้อนไดเ้ป็นอยา่งดี (ไชยยศ เรอืงสวุรรณ, 2533, น. 88-91)  

1) นกัเรยีนแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะตวั  หลกัการขอ้นีชี้ใ้หเ้ห็นว่านกัเรยีนแต่ละ
คนจะมีสมรรถภาพของการรบัรูแ้ละการตอบสนองของตนเองแตกต่างกนั ดงันัน้ การจดัการเรยีน      
การสอนโดยใชร้ะบบสื่อ จงึควรพิจารณาเรือ่งตอ่ไปนีด้ว้ย  

1.1) ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนกัเรียน  รวมทัง้ลกัษณะการจดักลุ่ม
หรอืกิจกรรมการเรยีนและอ่ืน ๆ 

1.2)  สภาพการจดัการเรยีนการสอนควรยืดหยุน่ได ้ 
1.3)  ใหน้กัเรยีนไดล้งมือปฏิบตัิมีสว่นรว่มและไดต้อบสนอง  

2) การรบัรูเ้ป็นพืน้ฐานของการเรยีนรู ้นกัเรยีนท่ีมีประสบการณมี์ความรูค้วามเขา้ใจ 
และมีมโนทศันใ์นเรือ่งตา่ง ๆ อยา่งกวา้งขวาง ยอ่มมีวิธีการแกปั้ญหาตา่ง ๆ ไดด้ีกวา่   นอกจากนัน้
นกัเรยีนท่ีมีความพอใจในสิ่งท่ีรบัรูผ้่านเขา้มาทางประสาทสมัผสั ยอ่มเรยีนรูม้โนทศันแ์ละหลกัการ
ตา่ง ๆ ในเรือ่งนัน้ไดง้่ายกว่า ไม่วา่จะเป็นการเรยีนรูใ้นสถานการณใ์ด ๆ ก็ตาม จากค ากลา่วนัน้ท า
ใหท้ราบว่า การรบัรูก้บัความคิด และการรบัรูก้บัเจตคติ มีความประสานกนั  หรือกล่าวง่าย ๆ ได้
วา่ การรบัรูมี้อิทธิพลตอ่การคิดและเจตคตใินการเรยีนรู ้ 
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3) นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมในการเรียน   หลักการข้อนีเ้ป็นท่ี
ยอมรบักนัอยู่แลว้ว่า นกัเรยีนจะประสบความส าเรจ็ในการเรียนสงู ถา้นกัเรียนไดมี้ปฏิสมัพนัธก์บั
สื่อนัน้ ๆ ในกิจกรรมการเรยีนการสอนดว้ย  

4) ประสบการณก์ารเรียนรูต้อ้งเหมาะสมกับนกัเรียนดว้ยเหตท่ีุสื่อการเรียนการ
สอนเป็นประสบการณก์ารเรยีนรูโ้ดยผ่านการรบัรู ้สื่อการสอนจึงไม่ใช่แต่เพียงน าเสนอเนือ้หาการ
เรยีนเท่านัน้ แตส่ื่อยงัจะใหป้ระสบการณก์ารเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีนอยา่งกวา้งขวาง ดงันัน้ การจดัสื่อใน
การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน จงึควรจดัใหเ้หมาะกบันกัเรยีน  

5) เทคนิคการสอนและการน าเสนอสื่อตอ้งเหมาะสม หมายถึง ควรจดัสื่อ และ
ระบบการเรยีนการสอนใหส้มัพนัธก์นักบัยทุธศาสตรเ์ทคนิคและวิธีการ  

6) ความคิดสรา้งสรรคข์องนกัเรียน คือ จุดมุ่งหมายการเรียนการสอน หลกัการ
ขอ้นีมุ้่งเนน้ใหผู้ส้อนตระหนักอยู่เสมอว่า ในกระบวนการการเรียนการสอนนัน้ ไม่ไดเ้พียงแต่ให้
นักเรียนเกิดมีความรูค้วามเขา้ใจสิ่งท่ีเรียนมาเท่านั้น  แต่กิจกรรมการเรียนการสอนควรมุ่งให้
นกัเรียนเกิดความคิดสรา้งสรรคด์ว้ย ดงันัน้ การตดัสินใจเก่ียวกบัการใชส้ื่อการเรียนการสอนของ
ผูส้อน  จึงควรพิจารณาใหร้อบดา้นและรอบคอบวา่ สื่อนัน้นอกจากจะเป็นพาหะน าความรูแ้ลว้ สื่อ
นัน้ไดจ้งูใจใหน้กัเรยีนเกิดความคดิสรา้งสรรคด์า้นใดหรอืไม่อย่างไร  

3.4 การออกแบบส่ือการสอน 
จะเห็นว่าการใชส้ื่อการเรียนการสอนท่ีไดผ้ล จะตอ้งพิจารณาในเรื่องส าคญัหลาย

ประการเช่น นักเรียน จุดมุ่งหมาย กระบวนการเรียนการสอนวิธีการสอน และสื่อ โดย สภุาภรณ ์
ยิ่งยวด ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบส าคญัของการออกแบบสื่อการสอนไว ้7 ประการ ตามล าดับ
ขัน้ตอน ดงันี ้ (สภุาภรณ ์ยิ่งยวด, 2547, น. 20-21) 

1)  การวิเคราะห์นักเรียนเป็นการศึกษารายละเอียดต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
ออกแบบระบบการใช้สื่อการสอนท่ีส าคัญ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์พฤติกรรมเบือ้งตน้ และความ
ตอ้งการของนักเรียน ดงันั้น การออกแบบระบบการใชส้ื่อการเรียนการสอนนัน้   ผูส้อนจะตอ้งมี
ขอ้มูลเก่ียวกับนักเรียนอย่างเพียงพอทัง้ในดา้นขอ้มูลเฉพาะทั่วไป เช่น เพศ อายุ ระดบัชัน้ หรือ
ระดบัการศกึษา  เจตคติ ระบบสงัคมและวฒันธรรม ฯลฯ และขอ้มลูเฉพาะซึง่เป็นขอ้มลูเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกับการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมีประสบการณ์เดิม  ทักษะความรูพ้ื ้นฐาน และ
ความสามารถในบทเรยีนนัน้เพียงใด ตลอดจนพิจารณาเจตคติของนกัเรยีนท่ีมีตอ่เนือ้หาท่ีจะเรยีน 
รวมทั้งความต้องการของนักเรียนและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น  การวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้สอนและนัก
เทคโนโลยีการศกึษาสามารถตดัสินใจเลือกสื่อและจดุมุง่หมายการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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2)  การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนจากสื่อการ
เรยีนการสอน เม่ือนกัเรยีนไดเ้รยีนจากระบบสื่อตา่ง ๆ จนจบบทเรยีนแลว้  นกัเรยีนควรจะมีความรู ้
ความสามารถและเจตคติดา้นใดบา้ง จุดมุ่งหมายการเรียนจะช่วยชีแ้นะใหน้ักเรียนไดท้ราบว่า
จะตอ้งเรยีนรูอ้ะไรบา้ง ไม่วา่จะเป็นดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคติก็ตาม  

3)  การก าหนดสื่ อการเรียนการสอน  การพิ จารณาจัดหาสื่ อมาเพื่ อใช้
ประกอบการสอนนัน้ อาจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ประการ ดงันี ้คือ การเลือกใชส้ื่อท่ีมี
อยูแ่ลว้ ดดัแปลงจากสื่อวสัดท่ีุมีอยูแ่ลว้ และการออกแบบสื่อใหม ่ 

4)  กิจกรรมการใชส้ื่อการเรยีนการสอน จะขึน้อยู่กบัเทคนิค และวิธีการเรยีนของ
นกัเรยีนกบัวิธีสอนท่ีออกแบบวางแผนไวใ้นระบบการสอน แตมี่สิ่งหนึ่งท่ีผูส้อนไม่ควรมองขา้มไปก็
คือ การมีสว่นรว่มของนกัเรยีนการใชส้ื่อการเรยีนการสอน ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมีสว่นรว่ม ใน
กิจกรรมการเรยีนการสอนใหม้ากท่ีสดุและไดล้งมือปฏิบตั ิ 

5)  การก าหนดพฤติกรรมตอบสนองของนกัเรียน   การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีสดุนัน้ นกัเรียนจะตอ้งมีปฏิกรยิาตอบสนอง และมีการเสริมแรงส าหรบัพฤติกรรม  
การตอบสนองท่ีถูกตอ้งอยู่เสมอ การใหน้ักเรียนไดต้อบสนองต่อสถานการณก์ารเรียนอาจท าได้
ดว้ยวิธีง่าย ๆ ไปจนถึงวิธีการท่ีซับซอ้น  เช่น การให้สังเกตไปจนถึงการให้ท าโครงการ   หรือ
ออกแบบสิ่งของตา่ง ๆ การอภิปราย  การทดสอบยอ่ย การท าแบบฝึกหดั เป็นตน้  

6)  การประเมินการเรียนการสอนโดยทั่ วไป  มักจะเป็นการประเมินผลจาก
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายเพียงใด  โดยพิจารณาจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน แต่
การประเมินการใชส้ื่อการเรียนการสอนนัน้ตอ้งพิจารณาใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีน  ดา้นตวัสื่อและวิธีการใชส้ื่อ และดา้นกระบวนการเรยีนการสอน 

7)  การปรบัปรุงแกไ้ข เป็นการน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาตรวจสอบการใชส้ื่อ
เพื่อการพัฒนาและปรบัปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ในเรื่องนีผู้ส้อน
จะตอ้งไมล่ืมวา่ไมมี่ระบบการสอนใดท่ีจะก าหนดไดแ้น่ชดัวา่เป็นวิธีการและสื่อท่ีดีท่ีสดุ  

 3.5  การประเมินส่ือการสอน 
ไชยยศ เรอืงสวุรรณ (2533, น. 126-130) การประเมินสื่อการเรยีนการสอน  เป็นการ

พิจารณาประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน ดังนั้น โดยเริ่มดว้ยการก าหนด
ปัญหาหรอืค าถามเช่นเดียวกนักบัการวิจยั เช่น ประสิทธิผลของสื่อการเรยีนการสอนท่ีใชมี้เพียงใด 
จะสามารถช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพดีขึน้เพียงใด เม่ือพิจารณาผลการเรียนรู ้แล้วมี        
ความคุม้คา่หรอืไม่ เวลาในการใชส้ื่อมากเพียงใด เป็นตน้ การประเมินสื่ออาจท าได ้5 วิธี คือ  
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1)  ผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน   โดยการคดัเลือกผูส้อนท่ีมีประสบการณืในการสอน 
ผ่านการฝึกอบรมจนเป็นผูมี้ความช านาญ ทัง้ในดา้นการผลิตและในดา้นการน ามาใชง้านในการ
เรยีนการสอนเป็นอย่างดี ผูส้อนจึงสามารถเป็นผูช้  านาญไดห้ากมีความเช่ียวชาญในดา้นการสอน
และการใชส้ื่อการสอน  

2)  ผู้ช  านาญเป็นผู้ประเมิน ซึ่งผู้ช  านาญท่ีเป็นผู้สอนท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว      
อาจเป็นผูช้  านาญท่ีเป็นอาจารยใ์นสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา การ
สรา้งนวตักรรมทางการศกึษา รวมถึงคณาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญดา้นวดัผลและประเมินผลและ 
เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถดา้นสื่อการเรยีนการสอน เป็นตน้  

3)  คณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นผูป้ระเมิน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลท่ี
หน่วยงานแต่งตัง้ขึน้มาเฉพาะกิจเพื่อมาประเมินสื่อการสอน คณะกรรมการคณะนีมี้ลักษณะ
คลา้ยคลงึกบัคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ จะประเมินคณุสมบตัิดา้นกายภาพท่ีก าหนดขึน้มาก่อน
การจดัซือ้โดยเฉพาะซึง่สามารถประเมินคณุลกัษณะและประสิทธิภาพการใชง้านในดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย  

4)  นักเรียนเป็นผูป้ระเมิน  นักเรียนจะเป็นผูท่ี้ไดร้บัรูแ้ละเรียนรูจ้ากสื่อโดยตรง  
จึงควรมีโอกาสไดป้ระเมินสื่อท่ีตนเองไดใ้ช ้และสามารถใหข้อ้คิดในการใชง้านได ้ควรใหน้กัเรียน
ไดป้ระเมินสื่อทนัทีหลงัจากไดใ้ชส้ื่อในการเรยีนรูแ้ลว้ และใหป้ระเมินเฉพาะตวัสื่อเท่านัน้ โดยไมน่ า
วิธีสอนของผูส้อนเขา้มาเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตามการประเมินสื่อโดยนกัเรยีนอาจมีปัญหาอยูบ่า้งใน
แง่ท่ีนกัเรียนอาจมีประสบการณน์อ้ย ผูส้อนควรชีแ้จงเกณฑห์รือหวัขอ้การประเมินใหน้กัเรียนได้
เขา้ใจก่อนท่ีจะท าการประเมิน  

5)  การประเมินประสิทธิภาพของสื่อ   สื่อการสอนท่ีตอ้งประเมินประสิทธิภาพ 
ส่วนใหญ่จะเป็นสื่อท่ีผลิตขึน้มาตามหลกัการสอนแบบโปรแกรม เช่น บทเรยีนโปรแกรม ชดุโมดลุ 
การสอน หรือโสตทศันูปกรณ์โปรแกรม เป็นตน้  ในการประเมินจะตอ้งค านึงถึงจุดมุ่งหมายของ   
สื่อการเรยีนการสอนนัน้ และประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนทนัทีภายหลงัจากท่ีเรยีน
จากสื่อนัน้ วิธีการประเมินประสทิธิภาพสื่อท าได ้2 วิธี   

5.1)  ประเมินโดยอาศยัเกณฑ์ เช่น การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน
โปรแกรมจะอาศยัเกณฑม์าตรฐาน 90/90 (90/90 Standard) โดย 90 ตวัแรก หมายถึง คะแนน
รวมของผลการสอบท่ีนกัเรยีนทัง้หมดท่ีตอบถกูโดยคิดเป็นรอ้ยละ ควรไดไ้ม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 และ 
90 ตวัหลงั หมายถึง นกัเรียนท าขอ้สอบแต่ละขอ้ไดถ้กูตอ้งไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ถา้ไดต้  ่ากว่ารอ้ย
ละ 90 ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขบทเรยีนโปรแกรมนั้น แลว้น าไปทดลองซ า้เพื่อหาประสิทธิภาพจนกว่าจะ
ไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน 90/90 เป็นตน้  
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5.2)  ประเมินโดยไม่ตัง้เกณฑไ์วล้่วงหนา้ เป็นการเปรียบเทียบผลการสอบ
ของนกัเรยีนก่อนเรยีน (Pretest) กบั ภายหลงัเรยีน (Posttest) จากจากสื่อนัน้แลว้ วา่ผลสอบ หลงั
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนยัส าคญัหรอืไม่   หากผลการเปรยีบเทียบ พบว่า นกัเรยีนไดค้ะแนน
สอบหลงัเรยีนสงูกวา่คะแนนสอบก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส าคญั ก็แสดงวา่สื่อนัน้มีประสทิธิภาพ  
 

 3.6  ประโยชนข์องส่ือการสอน 
กิดานนัท ์มะลทิอง (กิดานนัท ์มลทิอง, 2543): 98) ไดก้ลา่วถึงคณุคา่ของสื่อการสอน

ทัง้กบันกัเรยีนและผูส้อนดงันี ้ 
1)  ประโยชนต์อ่นกัเรยีน  

1.1)  สื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรูข้องนกัเรียนมีประสิทธิภาพสงูขึน้  เพราะสื่อ
ช่วยท าให้บทเรียนท่ีเนือ้หายุ่งยากมีซบัซอ้นง่ายต่อการท าความเขา้ใจในระยะเวลาอันสัน้ และ
สามารถช่วยใหเ้กิดแนวความคดิรวบยอดไดอ้ยา่งรวดเรว็ถกูตอ้ง  

1.2)  สื่อจะช่วยกระตุน้และสรา้งความสนใจ  ท าใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูอ้ย่าง
สนกุสนาน และไม่เบื่อหน่ายตอ่การเรยีน  

1.3)  การใช้สื่อจะท าให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู ้ร่วมกันและเกิด       
ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งตรงกนั  

1.4)  สื่อช่วยใหน้กัเรยีนมีมนษุยสมัพนัธอ์นัดีงามไดมี้สว่นรว่มในกิจกรรมการ
เรยีนรูร้ะหวา่งกลุม่เพื่อนนกัเรยีนดว้ยกนัเองและกบัผูส้อนมากขึน้ดว้ย 

1.5)  ช่วยสรา้งเสริมความคิดสรา้งสรรค์และคุณลักษณะท่ีดีในการศึกษา
คน้ควา้หาความรูข้องนกัเรยีน  

1.6)  ช่วยแกปั้ญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบคุคล โดยการจดัใหมี้การใช้
สื่อการเรยีนรูร้ายบคุคล  

2)  ประโยชนต์อ่ผูส้อน  
2.1)  ในการเรียนการสอน หากมีการใช้สื่อการเรียนรู ้ต่าง ๆ จะเป็น 

การเสริมสรา้งบรรยากาศท่ีน่าสนใจต่อการสอนยิ่งขึน้ และเป็นการสรา้งความมั่นใจในตวัเองให้
เพิ่มขึน้มากกวา่การบรรยายแตเ่พียงอยา่งเดียว  

2.2)  สื่อจะช่วยลดภาระของผูส้อนในดา้นการเตรยีมเนือ้หา   เพราะนกัเรยีน
ไดเ้รยีนรูเ้นือ้หาจากสื่อไดเ้องไปแลว้  
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2.3)  เป็นการกระตุน้ใหค้รูผูส้อนตื่นตวัอยู่เสมอ  ตอ้งเตรยีมและผลิตสื่อการ
เรยีนรูใ้หม่ ๆ  ตลอดจนไดค้ิดคน้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อใหก้ารเรยีนรูท่ี้น่าสนใจยิ่งขึน้ แต่สื่อการ
สอนจะมีคณุค่าก็ต่อเม่ือครูผูส้อนไดน้ าไปใชอ้ย่างเหมาะสมและถกูวิธี ดงันัน้ ก่อนท่ีจะน าสื่อการ
สอนไปใช ้ผูส้อนจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาลกัษณะ ศึกษาคณุสมบตัิ รวมถึงขอ้ดีและขอ้จ ากัด  ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับตวัสื่อและวิธีการน าสื่อไปใชใ้หเ้หมาะสมกับสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ย 
ทัง้นีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายและบรรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์วางไว ้

4. แบบจ าลอง (Model) 
แบบจ าลองเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพสูงช่วยให้ผูเ้รียนได้

เรียนรูท้  าใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ในแนวคิดท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว ผูเ้รียนสามารถสรา้งองคค์วามรู ้
ดว้ยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรยีนรูแ้นวคดิท่ีเป็นนามธรรม จงึท าใหแ้บบจ าลองมีความส าคญั 
ตอ่การจดัประสบการณก์ารเรยีนรูท้ัง้ในอดีตและปัจจบุนัเป็นอยา่งยิ่ง  

4.1  ความส าคัญของแบบจ าลอง 
นบัตัง้แตส่มยัโบราณมาแลว้ท่ี แบบจ าลองไดเ้ขา้มีอิทธิพลในการท าความเขา้ใจและ

การใหเ้หตุผลของมนุษยเ์ป็นเวลาหลายศตวรรษแลว้  ผูค้นท่ีหลงใหลอยากเขา้ใจปรากฏการณ์
ธรรมชาติ อยากเขา้ใจระบบของกระบวนการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  ใน
ธรรมชาติ และตอ้งการเขา้ใจถึงปรากฏการณเ์หล่านัน้ว่ามีสาเหตท่ีุแทจ้รงิจากสิ่งใด ดงันัน้ มนษุย์
จึงพยายามสรา้งแบบจ าลองอธิบายถึงความเขา้ใจในปรากฏการณธ์รรมชาติ ปัจจบุนัแบบจ าลอง
เป็นสิ่งส  าคัญต่อการท าความเข้าใจธรรมชาติของพวกเราและการท างานทางวิทยาศาสตร์ 
สอดคลอ้งกับความเห็นของ แคทโลว(์Cullin, 2004): 1: อา้งอิงจาก Callow, 2000) ท่ีกล่าวว่า
มนุษย์จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองในการท าความเข้าใจโลกท่ีซับซ้อน  ซึ่งพวกเราอาศัยอยู่ 
เช่นเดียวกับจังเกลและคอลเลย ์(Cullin, 2004, p. 2; อา้งอิงจาก Jungele; & Calley, 1985) ท่ี
กล่าวว่า  แบบจ าลองเป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างค าอธิบาย ท่ีมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้
นกัวิทยาศาสตรส์รา้งการพยากรณท์างวิทยาศาสตรไ์ด้ สามารถแปลความหมายการคน้พบ และ 
ใช้แบบจ าลองเพื่อการท าซ ้า  การแสดงแทน (Represent) เช่ือมโยงถึงความเข้าใจ ผลจาก        
การสงัเกต การทดสอบแนวคิดตามสมมติฐานและทฤษฎี จินตนาการของนกัเรยีนท่ีมีลกัษณะเป็น
นามธรรมหรือมีความซบัซอ้นจะถูกสรา้งขึน้จากกระบวนการสรา้งแบบจ าลอง และแบบจ าลอง
น ามาใชศ้ึกษาแทนปรากฎการณจ์ริงท่ีไม่สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง  แบบจ าลองท่ีแสดงลกัษณะ
ส าคัญของปรากฏการณ์เป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งจะท าให้เกิดการเรียนรู(้Cullin, 2004, p. 2; 
อา้งอิงจาก Schank; & Duncan, 1997) 
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วิทยาศาสตรแ์ละผลผลิตของวิทยาศาสตรไ์ม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์ไม่สามารถแยกออกจากวิทยาศาสตร  ์แมว้่าการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรจ์ะแตกต่างจากการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ แต่ความรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละ
ความลกึซึง้ของความรูว้ิทยาศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมากส าหรบัการเรยีนการสอนในแต่ละระดบั
แบบจ าลองจึงเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการเรียนรูว้ิทยาศาสตรข์องนกัเรียน ท าใหแ้บบจ าลองมี
คุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรูจ้ึงไดร้บัความสนใจมากขึน้ ทั้งหมดนีเ้ป็นเพราะ ว่า
แบบจ าลองมกัจะถูกน ามาอา้งหรือกล่าวถึงในชีวิตประจ าวนั ในการเรียน ในการทดลองและใน 
การท านาย  ดังนั้น หัวใจส าคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กับการสรา้ง
แบบจ าลองและการใชแ้บบจ าลอง (S. W. Gilbert & Ireton, 2003)  

แบบจ าลองและการสรา้งแบบจ าลองแสดงบทบาทส าคญั ในการคน้หาความรูท้าง
วิทยา- ศาสตร ์นกัเรยีนก็สามารถเรยีนรูค้ลา้ยคลงึกบัการเรยีนรูข้องนกัวิทยาศาสตรไ์ด ้โดยการเขา้
รว่มท ากิจกรรมในลกัษณะคลา้ย ๆ กนั การสรา้งแบบจ าลองท าใหน้กัเรียนเขา้ใจความหมายของ
การเรียนเนือ้หาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์(J. K. 
Gilbert, Boulter, & Elmer, 2000) นัก เรียนสามารถเรียน รู ้วิ ธีการใช้แบบจ าลองอธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติให้ดูสมเหตุ สมผลด้วยตัวของเขาเอง  กล่าวโดยสรุปแล้ว การสรา้ง
แบบจ าลองไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดงยทุธวิธีการคิด ท่ีส  าคญัไดจ้ดัเตรยีมโอกาสใหน้กัเรยีน
ไดเ้รยีนรูเ้นือ้หาวิทยาศาสตรแ์ละธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร ์(Harrison & Treagust, 2000; Wells, 
Hestenes, & Swackhamer, 1995)   ส  าหรบัการสอนวิทยาศาสตรท่ี์เน้นเพียงดา้นความรูน้ั้น    
ถูกวิจารณ์ว่าวิทยาศาสตรเ์ป็นเพียงข้อสรุปท่ีสวยหรูซึ่งน าเสนอข้อเท็จจริงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง
มากกว่าแสดงให้นักเรียนเห็นถึงกระบวนการสรา้งความรู ้ทางวิทยาศาสตร ์(Loper, 2005):  
1; อา้งอิงจาก Schwab, 1962, p. 24)  

สมาคมชาวอเมริกนัเพื่อการพฒันาวิทยาศาสตร ์(AAAS, 1993, p. 267) ไดเ้นน้ย า้
ถึงความส าคญัของแบบจ าลองและการสรา้งแบบจ าลองในการจดัการศกึษามากขึน้ มีการแนะน า
ใหใ้ชแ้บบจ าลองเป็นสื่อการสอนประกอบหลกัสูตร และควรจะพัฒนาความเขา้ใจบทบาทของ
แบบจ าลองในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใ์ห้มากขึน้  นอกจากนี้ส  านักมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาศาสตรแ์ห่งอเมริกา (NSES) ไดชี้ใ้หเ้ห็นถึงคณุค่าของแบบจ าลอง และการสรา้ง
แบบจ าลอง  ในการน าไปใชจ้ดัการเรียนรูห้น่วยบูรณาการในวิชาวิทยาศาสตรส์  าหรบันกัเรียนทุก
ระดบัชัน้ (NRC, 1996, p. 104)  
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แมว้่านกัการศกึษาจะมีความพยายามสนบัสนนุใหมี้การสอนโดยใชแ้บบจ าลองเป็น
ฐาน แต่ช่องว่างระหว่างการปฏิบัติกับสิ่งท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานของหลกัสูตรเก่ียวกับการน า
แบบจ าลองไปใช้ในการจัดการเรียนรูย้ังห่างไกลกันมาก(S. W. Gilbert & Ireton, 2003) มี
การศกึษาท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ครูไม่สามารถประยกุตท์ฤษฎีไปสูก่ารสอนโดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐานได ้
(Aktan, 2005; Gobert & Buckley, 2000)  นกัวิจยัหลายคนแนะน าว่า  การสรา้งแบบจ าลองควร
จะเป็นส่วนแกนของการศึกษาวิทยาศาสตรเ์พราะว่ามันเป็นวิธีการท่ีนักวิทยาศาสตรใ์ชศ้ึกษา
ธรรมชาติและความซบัซอ้นของปรากฏการณธ์รรมชาติ(R. Justi & J. Gilbert, 2002; R. S. Justi 
& J. K. Gilbert, 2002; Van Driel & Verloop, 2002)   ดงันัน้ในปัจจบุนัจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะตอ้งพฒันาความเขา้ใจเก่ียวกับการสอนวิทยาศาสตรโ์ดยใชแ้บบจ าลองเป็นฐาน  และเขา้ใจ
บทบาทของแบบจ าลองในหลกัสตูรวิทยาศาสตรเ์พื่อช่วยให้นกัเรียนเกิดการพฒันาทัง้ 3 ดา้น คือ
พทุธิพิสยั ทกัษะพิสยั และจิตพิสยัควบคูก่นัไปอยา่งสมดลุ 

4.2  ความหมายของแบบจ าลอง 
แมจ้ะพบว่าแบบจ าลองทางวิทยาศาสตรเ์ป็นท่ีน่าสนใจ แต่ก็มีบางอย่างท่ียงัสบัสน

อยู่   ความสบัสนท่ีส าคญัท่ีสุดคือ  การใชค้  าว่าแบบจ าลองในความหมายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน     
เช่นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematical model) แบบจ าลองคอมพิวเตอร ์(Computer 
model) แบบจ าลองทางกายภาพ (Physical model) แบบจ าลองในสมอง (Mental model) เพื่อ
หลีกเลี่ยงความสบัสนจึงควรจะนิยามค าว่า แบบจ าลอง ใหช้ดัเจนก่อนท่ีจะใหค้รูน าไปออกแบบ
หลกัสตูร และจดัการเรยีนรูด้ว้ยการสรา้งแบบจ าลอง 

แบบจ าลอง “Model” ค าในภาษาอังกฤษ   เท่าท่ีปรากฏในภาษาไทยมีค า เช่น       
แบบจ าลอง รูปแบบ ตวัแบบ แบบแผน หุ่นจ าลอง รูปหุ่น แบบตุ๊กตา เป็นตน้   แต่อาจอาจเรียก   
ทบัศพัทว์่า โมเดล มีการใชค้  าว่า แบบจ าลอง   ทัง้ในทางศิลป์ใชแ้บบจ าลองอาจจะเป็นบคุคลหรอื
รูปป้ัน และสว่นในทางวิทยาศาสตรแ์บบจ าลองอาจจะ หมายถึง แนวคิด ระบบหรอืวตัถุ  จึงมีผูใ้ห้
ความหมายของแบบจ าลองไวแ้ตกตา่งกนั ดงันี ้

เฮสทีเนส (Hestenes, 1987) กลา่ววา่ แบบจ าลอง เป็นตวัแทนความคดิรวบยอดของ
สิ่งท่ีมีอยู่จริงสมาคมอเมริกันเพื่อการพฒันาวิทยาศาสตร ์(AAAS, 1990, p.168) ไดใ้หค้  านิยาม
กวา้ง ๆ ว่า “แบบจ าลองของสิ่งต่างๆ คือสิ่งท่ีเลียนแบบของจริงอย่างง่าย โดยมีการคาดหวงัว่า
แบบจ าลองจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจของจรงิไดด้ีขึน้ แบบจ าลองอาจจะเป็นอปุกรณ ์แผนการ ภาพวาด 
สมการ โปรแกรมคอมพิวเตอร  ์หรือแมแ้ต่ภาพในใจ แบบจ าลองอาจจะเป็นสิ่งท่ีมีตวัตน สมการ
ทางคณิตศาสตร ์หรอืแนวคดิ” 
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คาเทียร ์(Cartier, Rudolph, & Stewart, 2001) กล่าวว่า แบบจ าลอง หมายถึง ชุด
ของแนวคิด ค าอธิบาย หรือท านาย ท่ีเก่ียวกับกระบวนการและปรากฏการณ์ธรรมชาติ   ตาม 
ความหมายนี ้แบบจ าลองทางวิทยาศาสตรจ์ึงรวมถึงผลผลิตของการวิจยัทางวิทยาศาสตร  ์และ
ประโยชนต์อ่การน าไปสูก่ารวิจยัในอนาคต 

กิลเบิรต์ และเออริตัน (S. W. Gilbert & Ireton, 2003) กล่าวว่า แบบจ าลอง คือ 
สัญลักษณ์ท่ีใช้แสดงระบบของวัตถุหรือแสดงบางส่วนของระบบอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเป้าหมายเพื่อ        
น าไปพยากรณแ์ละใชใ้นการสื่อสารการเรยีนรู ้ 

จัสติและกิลเบิรต์ (Justi & Gilbert, 2003) กล่าวว่า  แบบจ าลองสามารถใช้ใน
จุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกันหลายอย่าง  สามารถใชแ้ทนแนวคิด แทนเหตุการณ์ แทนวัตถุ แทน
กระบวนการอ่ืน ๆ ใชแ้บบจ าลองในการสรา้งสรรค ์การท านาย การทดสอบ การสนบัสนนุ และเพ่ือ
ใชแ้ทนแนวคิดสดุทา้ย แบบจ าลองก็จะถกูยอมรบัและเช่ือถือจากคนบางคนท่ีเป็นกลุม่ของนกัวิจยั
ทางวิทยาศาสตร ์

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน., 2525) ไดใ้หค้วามหมาย
ของแบบจ าลอง ไวว้่า“แบบจ าลอง”หมายถึง ถ่ายแบบ การจ าลองจากของจริงหรือแทนของจริง 
เช่น ทอ้งฟา้จ าลอง เป็นตน้ 

จากท่ีกลา่วมา  สรุปไดว้่า มีการชค้  าท่ีสื่อความถึง “แบบจ าลอง” เช่น แบบจ าลองใน
สมอง แบบจ าลองทางกายภาพ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์แบบจ าลองวตัถุ แบบจ าลองระบบ 
แบบจ าลองปรากฏการณ์ แบบจ าลองกระบวนการ และแบบจ าลองเชิงเปรียบเทียบ  เป็นตน้ 
อย่างไรก็ตาม แบบจ าลองเหลา่นี ้ก็ยงัมีลกัษณะท่ีส าคญัเหมือนกนั คือ ใชแ้สดงแทนของจรงิ หรือ
แสดงบางส่วนของของจริง  เพื่ อสะดวกต่อศึกษาการเรียนรู ้ หรือน าไปใช้ในการท านาย
ปรากฏการณ ์ท่ีสนใจศกึษา 

ส าหรบัแบบจ าลองท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี  ้ผูว้ิจยันิยาม แบบจ าลองว่าเป็นแบบจ าลอง
ทางกายภาพ (Physical model) ซึง่เป็นแบบจ าลองของสถานการณจ์รงิ สามารถสมัผสั ยกหรอืถือ
ไปยงัท่ีต่างๆ ได ้แบบจ าลองทางกายภาพถกูน าไปใชไ้ดห้ลายบรบิทแตกต่างกนัเพื่อหมายถึงสิ่งท่ี
ใชแ้สดงแทนของบางอย่างของสิ่งนั้นอาจจะเป็นวตัถุชิน้เดียว  เช่น รถยนต ์หรือระบบใหญ่ เช่น 
ระบบสรุยิะmทรงกลมทอ้งฟ้า แบบจ าลองทางกายภาพในสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ช่วย
ใหเ้ราเห็นภาพบางอย่างของสิ่งท่ีแบบจ าลองนัน้แสดงแทน นั่นคือแบบจ าลองท่ีแสดงลกัษณะทาง
กายภาพของสิ่งใดก็จะมีลกัษณะทางกายภาพคลา้ยกบัสิ่งนัน้หรอืระบบนัน้ หากพิจารณาของเล่น
ท่ีอยู่รอบตวัเราก็จะเห็นว่าของเล่นสามารถใชเ้ป็นแบบจ าลองทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ในโลกได ้
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เช่น รถยนตเ์ด็กเล่นสามารถแสดงองคป์ระกอบท่ีส าคญัและการเคลื่อนท่ีของรถยนตจ์รงิได้ หรือ
แบบจ าลองทางกายภาพของระบบสรุยิะสามารถแสดงแทนดวงอาทิตยแ์ละดาวเคราะหท์ัง้ 8 ดวง 
ท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย  ์ ซึ่งการแสดงแบบจ าลองของระบบสรุิยะนัน้มีอยู่ดว้ยกนัหลายวิธี  เช่น ให้
นกัเรียนป้ันดินน า้มนัแทน   ดวงอาทิตยแ์ละดาวเคราะห์ หรือใชห้ลอดไฟแทนดวงอาทิตย์ ลกูโลก
จ าลองแทนโลก และลกูปิงปองแทนดวงจนัทร ์
 

4.3 ลักษณะของแบบจ าลองทีด่ ี
เมเยอร ์(Mayer, 1989, p. 50) ก าหนดไวว้า่ แบบจ าลองท่ีดีจะตอ้งมีองคป์ระกอบทัง้ 

6 ดา้นดงัตอ่ไปนี ้
1)  มีความสมบรูณใ์นเชิงโครงสรา้ง กลา่วคือ แสดงองคป์ระกอบท่ีส าคญัทัง้หมด

ของแนวคดิท่ีตอ้งการอธิบายได ้ 
2)  มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมในระดบัของรายละเอียดท่ีตอ้งการอธิบาย  
3)  มีความเหมาะสมของภาษาและรูปแบบการน าเสนอ  
4)  มีความเป็นรูปธรรมในการน าเสนอ เห็นความสมัพนัธข์องแตล่ะสว่นประกอบ

ของแบบจ าลองอยา่งชดัเจน  
5)  ใหค้  าอธิบายมโนมติท่ีชดัเจนและสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
6) ชีใ้ห้เห็นถึงสิ่งท่ีแบบจ าลองสามารถอธิบายได้ถูกต้อง  และข้อจ ากัดของ

แบบจ าลอง 
แอกตนั (Aktan, 2005)  กล่าวว่า ลกัษณะทั่วไปของแบบจ าลองอาจจะแตกต่างกัน

บา้งแต่ลกัษณะทั่วไปยงัคงเหมือนกนัทุกแบบจ าลอง และไดก้ าหนดลกัษณะของแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร ์ดงันี ้ 

1)  แบบจ าลองมักจะสัมพันธ์กับเป้าหมาย สอดคลอ้งกับความเป็นจริงตาม
ธรรมชาต ิและแบบจ าลองมีรายละเอียดนอ้ยกวา่เปา้หมายของมนั   

2)  แบบจ าลองสอดคลอ้งกบัหลกัฐาน ซึ่งไดร้บัจากการสงัเกตปรากฏการณโ์ดย
ทางตรงและทางออ้ม 

3)  แบบจ าลองมีความสมเหตุสมผล  และแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
เปา้หมายกบัปรากฏการณ ์ 
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4)  แบบจ าลองใช้รูปแบบความสัมพันธ์ของโครงสร้าง (นั่ นคือ  มีความ
สมเหตสุมผลและมีรูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตรุะหว่างโครงสรา้งของแบบจ าลองแต่ละส่วน) 
ท าหนา้ท่ีแทนสิ่งของความคดิทฤษฎี หรอืเลียนแบบของจรงิ  

5)  แบบจ าลองตอ้งเป็นตัวแทน แบบจ าลองสามารถปรบัปรุงได้ แบบจ าลอง
อาจจะไดร้บั   การยอมรบัหรอืถกูละทิง้ก็ได ้

คาเทียร์ (Cartier et al., 2001) ได้กล่าวถึงลักษณะความเฉพาะเจาะจงของ
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร ์และท่ีมีความสอดคลอ้งกับการท างานทางวิทยาศาสตร ์รวมถึง    
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  ์ไว้ดังนี ้ ว่า แบบจ าลองเป็นชุดของแนวคิดท่ีบรรยาย
กระบวนการทางธรรมชาติ ท่ีถูกสรา้งขึน้จากการสังเกตกระบวนการและวัตถุท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้ง
สามารถอธิบายและท านายปรากฏการณว์ตัถธุรรมชาติได ้ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัผลการสงัเกต
และหลกัการเบือ้งตน และแบบจ าลองจะมีประโยชนใ์ชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการวิจยัในอนาคต 

นอกจากนี้ เสรี ชัดแช้ม (เสรี ชัดแช้ม , 2537)  กล่าวไว้ว่า แบบจ าลองท่ีดีควรมี
คณุลกัษณะ ดงันี ้วา่ แบบจ าลองควรจะ 

1)  มีความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรเชิงโครงสรา้งมากกว่าท่ีจะเนน้ความสมัพนัธ์
แบบรวม ๆ  

2)  น าไปสู่การท านายผลท่ีตามมา  ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ แต่ถา้ปรากฏว่า แบบจ าลองไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ แบบจ าลองนัน้ก็จะตอ้ง
ถกูยกเลกิไป  

3)  อธิบายเรือ่งท่ีศกึษาถึงโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลได ้ 
4)  แบบจ าลองควรน าไปสูก่ารสรา้งแนวความคิดใหมข่องเรือ่งท่ีศกึษาได ้

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ผูว้ิจยัพบว่า การใหค้วามเห็นเก่ียวกับลกัษณะ
ของแบบจ าลองของแตล่ะคนมีความแตกตา่งกนับา้ง แตท่กุแนวคิดก็แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะทั่วไป
ท่ีเหมือนกัน ส าหรบัการวิจัยครัง้นี ้ ผูว้ิจัยไดก้ าหนดลักษณะของแบบจ าลองท่ีดี เพื่อใชส้  าหรบั          
การออกแบบสรา้งแบบจ าลองระบุพิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าใหมี้องคป์ระกอบท่ีส าคญั  
4  ประการ ดงันี ้ 

1)  แบบจ าลองตอ้งสอดคลอ้งกับข้อมูลจากการสังเกตและสามารถอธิบาย
ปรากฎการณไ์ด ้

2)  แบบจ าลองจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการกฎเกณฑท์างวิทยาศาสตร ์ 
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3)  แบบจ าลองจะต้องสามารถอธิบายแนวคิดและท านายปรากฏการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

4)  แบบจ าลองจะตอ้งมีความน่าสนใจ คงทนและสะดวกตอ่การใชง้าน 
4.4  เป้าหมายของการสร้างแบบจ าลอง 

การสรา้งแบบจ าลอง ไดร้บัความสนใจมากขึน้ในงานวิจยัสาขาวิทยาศาสตรศึกษา
ตลอดช่วง เวลาท่ีผา่นมา โดยเปา้หมายส าคญัของการใชแ้บบจ าลองเพื่อพฒันาผูเ้รยีนมีอยู ่3 ดา้น
หลกัๆ ดงันี ้ 

4.4.1  เปา้หมายดา้นแนวคดิ (Conceptual Goals) 
ความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรท่ี์ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ี

ปรากฎการณน์ัน้ยากตอ่การสงัเกต เช่น การศกึษาอะตอมซึง่มีขนาดเล็กมาก ๆ หรอืการศกึษาการ
คดัเลือกตามธรรมชาติซึ่งมีเปลี่ยนแปลงชา้มากๆ หรือสิ่งท่ีศึกษามีขนาดใหญ่มากๆ เช่น ระบบ
สรุิยะ เป็นตน้  สามารถใชแ้บบจ าลองเพื่อการศึกษาสิ่งเหล่านีไ้ด ้สอคลอ้งกับ ไวท ์(Barbara Y. 
White, 1993) ท่ีกล่าวว่า แบบจ าลองเป็นเสมือนสะพานท่ีเช่ือมตอ่ส าคญัระหว่างสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม
กับสิ่งท่ีเป็นนามธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่ใชก้ับปรากฏการณ์ท่ีมองเห็นได้ แต่ยังใชไ้ดก้ับสิ่งอ่ืนท่ีไม่
สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง สามารถออกแบบจ าลองใหเ้ป็นตวัแทนของปรากฏการณ์ หรือเนน้ให้
แสดงเฉพาะบางดา้นท่ีส าคญัของปรากฏการณธ์รรมชาติได้ ถา้น าแบบจ าลองมาใชใ้นการจดัการ
เรยีนการสอนก็จะเรยีกวา่ การสอนแบบจ าลอง (Teaching Models) 

4.4.2  เปา้หมายดา้นการใหเ้หตผุล (Reasoning Goals)  
นักวิจัยพบว่า การคิดของผูเ้รียน เช่น การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างมี

เหตผุล และความสามารถในการใชท้กัษะการแกปั้ญหาในสถานการณใ์หม่ ๆ จะไดร้บัการพฒันา
จากการเรียนด้วยการสรา้งและปรบัปรุงแบบจ าลอง และการสอนด้วยแบบจ าลองสามารถ
สนับสนุนผูเ้รียนให้เกิดการคิดท่ีหลากหลายเก่ียวกับธรรมชาติ (Loper, 2005): 5; อา้งอิงจาก 
Bliss. 1994; Resnick, 1996; (Barbara Y; White & Frederiksen, 1998); White; & Schwarz. 
1999; Wilensky. 1999)  

4.4.3  เปา้หมายดา้นญาณวิทยา (Epistemological Goals)  
การสรา้งและการปรบัปรุงแบบจ าลองเป็นองคป์ระกอบส าคัญอย่างหนึ่งของ     

การปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ การได้ฝึกฝนการสรา้ง ทดสอบ ปรบัปรุงแบบจ าลองอย่าง
สม ่าเสมอ จะสามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจว่า แบบจ าลองช่วยใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ไดด้ีขึน้ โดยเฉพาะวิธีการแสวงหาความรูท้างวิทยาศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตร  ์ไดรเวอรแ์ละคณะ 
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(Driver; et al, 1994, p. 5) ชี ้ให้เห็นว่าความรู ้ทางวิทยาศาสตร์เป็นผลผลิตจากการสร้าง
ความหมายของมนุษยโ์ดยใชก้ระบวนการทางสงัคมท่ีเป็นสงัคมวิทยาศาสตรด์  าเนินการเจรจา
ต่อรองเพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกัน และความรูว้ิทยาศาสตรเ์ป็นความจริงชั่วคราว  และมักจะมีการ
ปรบัปรุง ไดรเวอรแ์ละคณะกล่าวว่า อปุสรรคท่ีฝังแน่นของผูเ้รียนในการเขา้ใจวิทยาศาสตร  ์ส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากการขาดความเขา้ใจวิธีการสรา้งแบบจ าลองและยทุธวิธีการสืบเสาะท่ีสนบัสนนุ
วิธีการเหลา่นี ้

อนัท่ีจรงิแลว้ ผูเ้รียนควรจะเรยีนวิธีการพฒันา และทดสอบแบบจ าลองของพวก
เขาดว้ยตนเอง เช่นเดียวกนักบั พฒันาความประทบัใจในบทบาทของแบบจ าลองในการปฏิบตัิงาน
ทางวิทยาศาสตร ์และวิจารณเ์พื่อประเมินแบบจ าลองได  ้ผูเ้รยีนควรจะคุน้เคยกบัวิธีการสรา้งและ
ทราบเป้าหมายของแบบจ าลองประเภทต่างๆ ทราบประโยชนแ์ละความสมัพนัธข์องแบบจ าลอง
หนึ่ งกับแบบจ าลองอ่ืนๆ (Justi & Gilbert, 2003; Barbara Y; White & Frederiksen, 1998)      
ถา้เป้าหมายหลกัของการศึกษามีเพียงการเรียนรู ้แนวคิด ผูเ้รียนก็อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งสามารถ
สรา้งและปรบัปรุงแบบจ าลอง เพียงแคน่ าแบบจ าลองไปใชก็้เพียงพอแลว้ แตถ่า้เนน้เปา้หมายดา้น
ญาณวิทยาและการใหเ้หตผุล การสรา้งและใชแ้บบจ าลองก็อาจจะมีความส าคญัใน การพฒันา
ผูเ้รยีน 

4.5  การสร้างแบบจ าลองและการทดสอบแบบจ าลอง 
ในการเรียนรูโ้ดยใช้แบบจ าลอง ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องใช้ทั้งกระบวนการสรา้ง

แบบจ าลองและทดสอบแบบจ าลองควบคู่กนัไป เพื่อพฒันาความเขา้ใจและสรา้งค าอธิบายเป็น
ของผูเ้รยีนเองเก่ียวกบัเรือ่งท่ีศกึษา 

4.5.1 การสรา้งแบบจ าลอง 
การสรา้งแบบจ าลองก็มีจุดประสงคเ์ช่นเดียวกับการตัง้สมมติฐานของการวิจยั 

คือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาหรือวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ดงันั้นการเขียนแบบจ าลองจึงตอ้ง
วิเคราะหแ์นวความคิดหรือทฤษฎีออกมาเป็นองคป์ระกอบหรือตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง  และเขียนโยง
องคป์ระกอบหรือตวัแปรออกมาเป็นโครงสรา้งความสมัพนัธโ์ดยองคป์ระกอบ หรอืตวัแปรเหล่านี ้
อาจไดม้าจากประสบการณ์ของผูศ้ึกษา การเทียบเคียงตามหลกัการของอุปมาอุปไมยผลการ
ศกึษาวิจยัท่ีท าไวห้รอืจากทฤษฎีท่ีมีอยู่แลว้ก็ได้  การศกึษาปรากฏการณท์างธรรมชาติหรอืสงัคม
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราอาจจะไม่สามารถศึกษาปรากฏการณเ์รื่องนัน้โดยตรงก็ได้ แต่เราศึกษาโดย
วิธีการสรา้งแบบจ าลองเพื่อหาขอ้สรุปท่ีสามารถน าไปอธิบายท านายหรอืควบคมุปรากฏการณ์ ดงั
รายละเอียดในภาพประกอบ 2 (เสร ีชดัแชม้, 2538, น. 54-55; อา้งอิงจาก ทาดาโอะ มิยากาวะ) 
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ภาพประกอบ 3 แสดงการศกึษาปรากฎการณโ์ดยวิธีการสรา้งแบบจ าลอง 

แบบจ าลองท่ีใชศ้ึกษาคน้ควา้ปรากฎการณท์างวิทยาศาสตร ์ตอ้งมีคณุสมบตัิท่ี
ส  าคญั 2 ประการ คือ มีลกัษณะโครงสรา้งสอดคลอ้งกบัสภาพความจรงิกบัเรือ่งหรอืปรากฏการณ์
ท่ีศกึษา และสามารถน าไปใชท้ านาย อธิบาย หาขอ้สรุป หรอืเช่ือมโยงกบัปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ได้
อย่างถกูตอ้ง  คณุสมบตัิของแบบจ าลองทัง้ 2 ประการนี ้มีลกัษณะขดัแยง้กนัเอง กล่าวคือ ถา้เรา
สรา้งแบบจ าลองใหส้อดคลอ้งกับสภาพความจริงของปรากฏการณม์ากเท่าใด แบบจ าลองก็จะ
ซบัซอ้นมากขึน้ ท าใหก้ารน าแบบจ าลองไปใชมี้ความยุ่งยาก ในทางตรงกันขา้มถา้เราเนน้ความ
สะดวกในการน าแบบจ าลองไปใชอ้ธิบายปรากฏการณ ์ก็ตอ้งเขียนแบบจ าลองใหมี้ความเรยีบง่าย
แบบจ าลองจึงไม่ค่อยจะสอดคลอ้งกับสภาพความจริงของปรากฏการณ์มากนัก  ท าใหก้ารน า
แบบจ าลองไปใชอ้ธิบายท านาย หรือเช่ือมโยงปรากฏการณ์เป็นไปอย่างจ ากัด ดงันัน้ การสรา้ง
แบบจ าลองจึงต้องพยายามสรา้งให้สอดคลอ้งเช่ือมโยงหรือสัมพันธ์กับสภาพความจริงของ
ปรากฏการณใ์หม้ากท่ีสดุ และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งสามารถน าไปใชห้าขอ้สรุปเพื่ออธิบายท านาย
หรือเช่ือมโยงปรากฏการณน์ัน้ๆ ใหไ้ดม้ากท่ีสดุดว้ย โดยเราอาจเลือกศึกษาเฉพาะองคป์ระกอบ
หรอืตวัแปรส าคญัๆ ของปรากฏการณน์ัน้ 

แบบจ าลองคล้ายกับทฤษฎีท่ีส่วนใหญ่สรา้งขึน้เพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ 
หลักการ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีค้นพบ และถ้าแบบจ าลองสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ 
หลกัการ หรือกฎเกณฑต์่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดีจนเป็นท่ียอมรบัแลว้ จะเรียก แบบจ าลอง ว่า ทฤษฎี 
(ธงชัย ชิวปรีชา; และคณะ. 2527: 246) ซึ่งผูว้ิจยัเห็นว่า ในการสอนวิทยาศาสตรท์ุกครัง้ท่ีมีการ
สรา้งขอ้สรุป หลกัการ หรอืกฎเกณฑต์่าง ๆ ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดหาแบบจ าลองมาอธิบาย
สิ่งตา่งๆ และควรเริม่ตน้จากการลองใชแ้บบจ าลองท่ีนกัเรยีนเคยเรยีนมาแลว้มาอธิบาย ถา้อธิบาย

แบบจ าลอง สภาพความเป็นจรงิของ 

ปรากฏการณ์ทีศ่กึษา 

   ขอ้สรุป 

  - อธบิาย 

  - ท านาย 

การสรา้งแบบจ าลอง การใชแ้บบจ าลอง 
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ไม่ไดก็้ลองใหน้ักเรียนคิดหาแบบจ าลองใหม่ขึน้มาอธิบาย ซึ่งแบบจ าลองท่ีสรา้งขึน้จะตอ้งใหมี้
ความหมายท่ีกวา้งขวางครอบคลมุปรากฏการณข์องเรื่องท่ีศกึษานัน้ๆ  ซึ่งขอ้ความดงักล่าวมกัจะ
ประกอบดว้ย ชดุของหลกัการ หรอืขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบัสว่นประกอบหรอืพฤติกรรมของธรรมชาติใน
เรื่องนัน้ๆ ตวัอย่างเช่น เม่ือนกัเรียนไดศ้ึกษาปรากฏการณเ์ก่ียวกบัการเกิดกลางวนักลางคืน และ
ทราบว่ากลางวนัมี 12 ชั่วโมง กลางคืนมี 12 ชั่วโมงเห็นดวงอาทิตยข์ึน้ทางทิศตะวนัออกและตก
ทางทิศตะวันตก นักเรียนแต่ละคนอาจจะสรา้งแบบจ าลองอธิบายไดแ้ตกต่างกันไป  เช่น ดวง
อาทิตยโ์คจรรอบโลกรอบละ 24 ชั่วโมง หรอืโลกหมนุรอบตวัเองรอบละ 24 ชั่วโมง เป็นตน้ จากนัน้
เราก็ทดสอบดูว่าแบบจ าลองของเราอธิบายปรากฏการณ์ได้หรือไม่  ถ้าไม่ได้ก็ต้องปรบัปรุง
แบบจ าลอง ในกรณีท่ีอธิบายไดข้ัน้ตอนต่อไปก็ตอ้งตรวจสอบดูว่า  เราสามารถใชแ้บบจ าลองท่ี
สรา้งขึน้อธิบายปรากฏการณ์อ่ืน ๆ ได ้กวา้งขวางเพียงใด เช่น การเกิดขา้งขึน้ขา้งแรม การเกิด
จนัทรุปราคา การเกิดสรุิยุปราคา และการเกิดฤดกูาล เป็นตน้   ถา้แบบจ าลองนัน้อธิบายไม่ไดก็้
จ าเป็นตอ้งมีการปรบัปรุงแกไ้ข หรอืสรา้งแบบจ าลองขึน้มาใหม ่ 

4.5.2 การทดสอบแบบจ าลอง 
ขั้นตอนท่ีส าคัญของการสรา้งแบบจ าลองก็คือการทดสอบหรือตรวจสอบ

แบบจ าลองนั้นดว้ยขอ้มูลเชิงประจักษ์  ดังนั้นแบบจ าลองท่ีสรา้งขึน้จึงควรมีความชัดเจนและ
เหมาะสมกับวิธีการทดสอบในทางตรงกันข้ามแบบจ าลองก็สามารถใช้อธิบายและท านาย
ปรากฏการณท่ี์จะเกิดขึน้ไดด้ว้ย (เสรี ชดัแชม้, 2538, น. 56) การสรา้งแบบจ าลองการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูและการทดสอบแบบจ าลองเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งบรูณาการเขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากโครงสรา้งของ
แบบจ าลองจะเป็นตัวก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้ะน าไปใช้
ทดสอบแบบจ าลอง ผลของการทดสอบแบบจ าลองย่อมน าไปสูก่ารยอมรบัหรอืปฏิเสธแบบจ าลอง
นัน้  การทดสอบแบบจ าลองนบัว่า เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัมากของการสรา้งแบบจ าลอง   ถา้ไม่มีการ
ทดสอบแบบจ าลอง แบบจ าลองท่ีสรา้งขึน้ก็ไม่เกิดประโยชนอ์ะไรมากนัก  เพราะเป็นเพียงการ
พิจารณาความสอดคลอ้งของแบบจ าลองกบัสภาพความเป็นจรงิของปรากฏการณเ์ท่านัน้ ท าใหไ้ม่
สามารถพฒันาแบบจ าลองท่ีสรา้งขึน้ไปสูก่ารเป็นทฤษฎีได้ ส าหรบัการวิจยัครัง้นีผู้เ้รยีนและผูส้อน 
จะทดสอบแบบจ าลองโดยพิจารณาจากองคป์ระกอบทัง้ 4 ดา้นของแบบจ าลอง คือความสามารถ
ในการอธิบายขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกตและการอธิบายปรากฏการณ ์ความสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์
อ่ืนๆ ความสามารถในการท านายปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  และความเรียบง่ายของแบบจ าลอง 
นอกจากนีค้รูตอ้งแนะน านักเรียนว่า ไม่ควรสรา้งแบบจ าลองเฉพาะส าหรบัปรากฏการณ์ใหม่ท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณเ์ดิมท่ีศึกษามาแลว้ แต่ควรปรบัปรุงแบบจ าลองเดิมใหส้ามารถอธิบาย
ปรากฏการณใ์หมไ่ด ้

 
4.6  แบบจ าลองระบุพกิัดของวัตถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า 

จตุรงค ์สุคนธชาติ. (2561)   ไดก้ล่าวถึง ทรงกลมทอ้งฟ้าและองคป์ระกอบบนทรง
กลมฟา้ ไวด้งันี ้

ทรงกลมฟ้า เป็นทรงกลมสมมุติท่ีขยายจากโลกขึน้ไปในอวกาศ ใหมี้รศัมีใหญ่
กว่ารศัมีของโลกมาก ทรงกลมฟ้ามีขนาดใหญ่กว่าระบบสรุิยะและกาแล็กซี แต่ไม่ไดมี้ขนาดเป็น
อนนัต ์  

ดวงดาวและวัตถุท้องฟ้าต่างๆ ทั้ง  ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ และดวงจันทร ์จะ
ปรากฏอยู่ท่ีผิวของทรงกลมฟ้า เพราะทรงกลมฟ้ามีขนาดใหญ่มากจนผูส้งัเกตไม่สามารถจ าแนก
ความลึกของดวงดาวต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ใหแ้ตกต่างกนัได ้ส่วนผูส้งัเกต (โลก) จะอยู่ท่ีศนูยก์ลาง
ของทรงกลมฟา้เสมอ 

ในธรรมชาติ โลกหมุนรอบตวัเองตามกฏมือขวา (ทิศทวนเข็มนาฬิกา เม่ือมอง
จากอวกาศลงมายงัขัว้โลกเหนือ) ดงันัน้  จึงส่งผลใหท้รงกลมฟ้าหมุนรอบตวัเองตามกฏมือซา้ย 
(ทิศตามเข็มนาฬิกา) โลกหมนุรอบตวัเองครบ 1 รอบ 360o ในเวลา 24 ชั่วโมง ดวงดาวต่างๆ จะ
โคจรตามเสน้เดคลิเนชนัของดาวนัน้ โคจรครบ 1 รอบในเวลา 24 ชั่วโมง เพราะการหมนุรอบตวัเอง
ของโลก (1 ชั่วโมง = 15 องศา หรอื 1 องศา = 4 นาที) 

วงกลมใหญ่ คือวงกลมท่ีระนาบของวงกลมแบ่งทรงกลม (ฟ้า) ออกเป็น 2 ส่วน
เท่าๆ กนั เช่น เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า ส่วนวงกลมเล็กระนาบของวงกลมแบ่งทรงกลมฟ้าออกเป็น 2 ส่วน  
ท่ีมีขนาดไม่เท่ากนั เช่น เสน้เดคลิเนชนั 

ทิศตะวนัออก (E) และทิศตะวนัตก (W) ในเรือ่งทรงกลมฟา้จะนิยามจาการตดักนั
ของเสน้ศนูยส์ตูรฟ้า และเสน้ขอบฟ้า ซึ่งจะสอดคลอ้งกบัการนิยามทางภมูิศาสตรท่ี์ก าหนดใหท้ิศ 
E และทิศ W อยูห่่างจากทิศ N บนเสน้ขอบฟ้าเป็นมมุ 90o และ 270o บนเสน้ขอบฟ้าในทิศตามเข็ม
นาฬิกา ตามล าดบั 

ในธรรมชาติ โลกหมนุรอบตวัเองตามกฏมือขวา คือ ใชน้ิว้โปง้ของมือขวาชีไ้ปยงั
ขั้วฟ้าเหนือ แลว้นิว้มือท่ีเหลือทั้ง 4 นิว้จะแสดงถึงทิศทางการหมุนรอบตัวเองของโลก ซึ่งจะ
สอดคลอ้งกบัโลกหมนุในทิศทวนเข็มนาฬิกา เม่ือมองจากอวกาศลงมาท่ีขัว้โลกเหนือ(มมุมอง Top 
view)หรือโลกหมนุจากทิศตะวนัตก ไปทางทิศตะวนัออก   กล่าวคือ  โลกจะหมนุเอาขอบฟ้าทาง
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ทิศ ตะวนัออกใหต้  ่าลงไป คนบนโลกจึงเห็นดวงดาวขึน้ทางขอบฟ้าทิศตะวนัออก สว่นโลกจะหมนุ
เอา ขอบฟา้ทางทิศตะวนัตกใหส้งูขึน้มาบงัดวงดาว คนบนโลกจงึเห็นดวงดาวตกลบัขอบฟ้าทางทิศ
ตะวนัตก 

สว่นประกอบของทรงกลมฟา้ 
จดุจอมฟา้ (Zenith; Z) คือ จดุสงูสดุของทอ้งฟา้ท่ีอยูใ่นแนวตัง้ฉากกบัพืน้โลก อยู่

บรเิวณเหนือศรษีะของผูส้งัเกต 

จุดดิ่ง (Nadir; ŋ) เป็นต าแหน่งต ่าสุดของทรงกลมฟ้า ซึ่งอยู่บริเวณใตเ้ทา้ของ          
ผูส้งัเกต 

ขัว้ฟ้าเหนือ (North Celestial Pole; NCP) คือ ขั้วหนึ่งของทรงกลมฟ้า เป็นจุด
ศนูยก์ลางการหมนุจดุหนึ่งของทรงกลมฟา้ทางดา้นทิศเหนือ เกิดจากการตอ่แกนหมนุของโลกดา้น
ทิศเหนือ (ขัว้โลกเหนือ) ขึน้ไปบนทรงกลมฟา้ 

ขั้วฟ้าใต้ (South Celestial Pole; SCP) คือ ขั้วหนึ่งของทรงกลมฟ้า เป็นจุด
ศนูยก์ลางการหมนุของทรงกลมฟ้าทางดา้นทิศใต ้เกิดจากการตอ่แกนหมนุของโลกดา้นทิศใต ้(ขัว้
โลกใต)้ ขึน้ไปบนทรงกลมฟา้ 

เสน้ขอบฟ้า (Horizon) คือ แนวเสน้ขอบทอ้งฟ้าซึ่งผูส้งัเกตจะมองเห็นือ้งฟ้าจรด
กบัพืน้ดนิหรอืพืน้น า้ 

เสน้เมรเิดียน (Meridian) เป็นเสน้สมมติบนทรงกลมฟ้าท่ีลากผ่านทิศเหนือมายงั    
จดุเหนือศรษีะและไปท่ีทิศใต ้เสน้สมมตุินีจ้งึวางตวัอยูใ่นนแนวเหนือ-ใตข้องผูส้งัเกต 

สรุยิวิถี (Ecliptic) คือ เสน้วงกลมใหญ่บนทรงกลมฟ้า เป็นเสน้ทางการเคลื่อนท่ี
ของดวงอาทิตยบ์นทอ้งฟ้า เกิดจากผลของโลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์โดยเสน้สรุยิวิถีจะเอียงท ามมุ 
23.45° กบัเสน้ศนูยส์ตูรฟ้า เน่ืองจากการเอียงของแกนโลก  

เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า (Celestial Equatorial; CE) คือ เสน้วงกลมใหญ่บนทรงกลมฟ้า 
ซึง่เกิดจากการตอ่ขยายเสน้ศนูยส์ตูรโลกขึน้ไปบนทรงกลมฟ้า ดงันั้นระนาบศนูยส์ตูรฟ้าจึงตัง้ฉาก
กบัแกนหมนุของโลกและทรงกลมฟา้ 

วสันตวิษุวัต (Vernal Equinox; ϒ) (≈ 21-22 มี.ค., RA=0h, =0h)  คือ จุดตัด
จดุหนึ่งระหว่างเสน้ศนูยส์ตูรฟ้าและเสน้สรุยิวิถี เป็นจดุท่ีดวงอาทิตยก์ าลงัจะขา้มจากซีกฟ้าใตไ้ป
ยงัซีกฟ้าเหนือ  ซีกโลกเหนือ : เขา้สู่ฤดใูบไมผ้ลิ. ซีกโลกใต ้: เขา้สู่ฤดใูบไมร้ว่ง  ช่วงเวลากลางวนั
และกลางคืนยาวนานเท่ากนั 



  60 

ศารทวิษุวัต  (Autumnal Equinox; Ω) (≈22-23 ก.ย ., RA=12h, =12h)  คือ 
จดุตดัจดุหนึ่งระหว่างเสน้ศนูยส์ตูรฟ้าและเสน้สรุยิวิถี เป็นจดุท่ีดวงอาทิตยก์ าลงัจะขา้มจากซีกฟ้า
เหนือไปยังซีกฟ้าใต้  ซีกโลกเหนือ : เขา้สู่ฤดูใบไม้ร่วง  ซีกโลกใต้ : เขา้สู่ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเวลา
กลางวนัและกลางคืนยาวนานเท่ากนั 

ครีษมายัน (Summer Solstice) (≈ 21-22 มิ.ย., =6h)  คือ จุดบนเสน้สุริยวิถี
อยูท่ี่อยูห่่างจากเสน้ศนูยส์ตูรฟ้าไปทางขัว้ฟา้เหนือ (NCP) มากท่ีสดุ ≈23.45o  ซีกโลกเหนือ : เขา้สู่
ฤดรูอ้น มีช่วงเวลากลางวนัยาวนานท่ีสดุ  และช่วงเวลากลางคืนสัน้ท่ีสดุในรอบปี   ซีกโลกใต ้:  เขา้
สูฤ่ดหูนาว มีช่วงเวลากลางวนัสัน้ท่ีสดุและช่วงเวลากลางคืนยาวนานท่ีสดุ 

เหมายนั (Winter Solstice) (≈ 22-23 ธ.ค., =18h) คือ จุดบนเสน้สุริยวิถีอยู่ท่ี
อยูห่่างจากเสน้ศนูยส์ตูรฟ้าไปทางขัว้ฟา้ใต ้(SCP) มากท่ีสดุ ≈23.45o  

ซีกโลกเหนือ : เขา้สู่ฤดหูนาว มีช่วงเวลากลางคืนยาวท่ีสดุ และมีกลางวนัสัน้ท่ีสดุใน
รอบปี  ซีกโลกใต ้:  เขา้สูฤ่ดรูอ้น มีช่วงเวลากลางวนัยาวนานท่ีสดุ และช่วงเวลากลางคนืสัน้ท่ีสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 ตวัอยา่งแบบจ าลองทรงกลมทอ้งฟ้าในอดีต 
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ภาพประกอบ 5 ตวัอยา่งแบบจ าลองทรงกลมทอ้งฟ้าในปัจจบุนั 

5. ความเข้าใจในแนวคิดดาราศาสตร ์
5.1 ความหมายของแนวคิด (concept)  

แนวคิด แปลมาจากค าว่า Concept ในภาษาองักฤษ และมีผูก้ล่าวถึงแตกต่างกัน
หลายค า เช่น ความคิดรวบยอด แนวความคิด มโนมติ  มโนทัศน ์มโนภาพ และสงักัป  การวิจยั  
ครัง้นี ้ ผูว้ิจยัจะใชค้  าวา่ “แนวคดิ”  ซึง่มีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ แนวคดิ ไว ้ดงันี ้

ฟิลดแ์มน (Feldman, 1989)  ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัแนวคิด ไวว้่า “แนวคิดเกิดจาก
การใชค้ณุสมบตัิท่ีคลา้ยกนัในการจดักลุม่ของสิ่งของ เหตกุารณ ์หรอืคน  แนวคดิท าใหเ้ราสามารถ
จัดท าสิ่งใหม่ ๆ และเกิดความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึน้  เป็นสิ่งท่ีเราสามารถเข้าใจได้ตาม
ประสบการณข์องเราท่ีผา่นมา”  

โรเทนเบิรก์ (Rothenberg. 1985: 500) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า แนวคิด ในเชิง
ปรชัญาและจิตวิทยา ดงันี ้“แนวคิดในเชิงปรชัญา หมายถึง ความคิดท่ีประกอบดว้ยแนวคิดตา่ง ๆ 
ซึ่งมีลกัษณะพิเศษและมีความสมัพนัธก์ันอย่างมีเหตผุลส่วนมโนมติในความหมายทางจิตวิทยา
ไม่ไดเ้ป็นเพียงการรบัรู ้แตเ่ป็นผลสรุปท่ีไดม้าจากการกลั่นกรองการรบัรูน้ัน้แลว้”  

ปรยีาพร วงศอ์นตุรโรจน ์ (ปรียาพร วงศอ์นตุรโรจน,์ 2534)  ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบั 
แนวคิด ไวว้่า “แนวคิดเป็นผลสรุปจากการรบัรูข้องเราท่ีมีต่อสิ่งเรา้ท่ีมีคณุลกัษณะรว่มกนัอยู่  เป็น
การรวบรวมสิ่งท่ีคล้ายคลึงกันเข้ามารวมกันเป็นรูปแบบเดียวกันเช่น  หนังสือ ก็รวมตั้งแต่
พจนานกุรมจนถึงหนงัสือการต์นู เป็นตน้” 

สรุพนัธ ์ตนัศรวีงษ์ (สรุพนัธ ์ตนัศรวีงษ์, 2538)  ไดส้รุปความหมายของค าว่า แนวคิด 
ไวว้า่ “คือขอ้ความท่ีแสดงถึงแก่นหรอืเปา้หมายของสิ่งท่ีตอ้งการเรยีนรู ้ซึง่สามารถจ าแนกแยกแยะ
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ความแตกตา่ง (Discrimination) ขององคป์ระกอบยอ่ย ๆ ออกไป หรอืรวบรวมองคป์ระกอบยอ่ย ๆ 
ซึง่ลกัษณะคลา้ยคลงึเขา้มาสรุปรวมเป็นกลุม่ (Generalization) หรอืพวกเดียวกนัได”้  

เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์(เกรียงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ,์ 2546) ไดใ้หค้วามหมายของ 
แนวคิด ไวว้่า แนวคิดหมายถึงหมวดหมู่ของวตัถุเหตุการณ์ หรือแนวความคิดท่ีมีองคป์ระกอบ
พืน้ฐานใกลเ้คียงกนัหมวดหมู่หนึ่ง  แตล่ะสิ่งในหมวดหมู่นัน้อาจมีความแตกตา่ง หลากหลาย แตมี่
ลกัษณะใกลเ้คียงกนัมากพอท่ีจะบอกไดว้่า สิ่งนัน้คืออะไร ซึง่แตล่ะแนวคิดมกัจะแทนดว้ยค าพดูท่ี
เขา้ใจรว่มกนัของคนในสงัคม เช่น เม่ือพดูว่าตน้ไมจ้ะมีภาพรา่งของตน้ไมใ้นความคิดของเราทนัที 
ท าใหเ้ราเขา้ใจไดว้า่หมายถึงอะไร 

สวุิทย ์มลูค า (สวุิทย ์มลูค า, 2547)  ไดใ้หค้วามหมายของ แนวคิด ไวว้า่เป็นความคิด
ท่ีเกิดจากการสงัเกต หรือการไดร้บัประสบการณ์ แลว้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเก่ียวกบัสิ่งนัน้หรือเรื่อง
นัน้มาการจดักลุม่ จดัเขา้เป็นกลุม่เดียวกนัโดยใชค้ณุสมบตัิ คณุลกัษณะท่ีคลา้ยกนัซึง่จะท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจสิ่งต่างๆ ไดง้่ายขึน้ ดังนั้น แนวคิดจะท าให้สามารถจ าแนกสิ่งใหม่ๆ และเขา้ใจได้
รวดเรว็ตามประสบการณท่ี์ไดส้มัผสัมา 

จากความหมายต่าง ๆ ดังกล่าวสรุปได้ว่า  แนวคิด หมายถึง กลุ่มของความคิด
เก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีแสดงถึงความหมายหรือลกัษณะรว่มกันของสิ่งเหล่านัน้ อนัเป็นผลท่ีเกิด
จากการสงัเกตหรอืไดร้บัประสบการณต์รงเก่ียวกบัสิ่งนัน้  แลว้ประมวลเขา้ดว้ยกนัเป็นขอ้สรุปโดย
ใชค้ณุลกัษณะส าคญัหรอืลกัษณะรว่มท่ีเฉพาะเจาะจงของสิ่งนัน้หรอืเรือ่งนัน้ 

ส าหรบั แนวคิดทางวิทยาศาสตรน์ัน้ ไดมี้นกัการศกึษาใหค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั           
ดงัจะกลา่วถึงตอ่ไปนี ้

สวุฒัก ์นิยมคา้ (สวุฒัก ์นิยมคา้, 2531)  กลา่วว่า แนวคิดทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง 
รูปแบบความรูซ้ึ่งเกิดจากการจดักลุ่มหรอืการจดัประเภทของสิ่งท่ีไดจ้ากการสงัเกตหลายๆ อย่าง
เขา้ดว้ยกนั 

มงักร ทองสวุรรณ (2535: 63) กล่าวว่าแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์หมายถึงความคิด
ส าคญัหรอืขอ้สรุปของความคดิท่ีเราไดร้บัรูม้าจากสิ่งแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนัของมนษุย ์

มารต์ิน (Martin, 1997)  กลา่วว่า แนวคิดทางวิทยาศาสตร ์หมายถึงความรูค้วามคิด
ทางวิทยาศาสตรท่ี์เช่ือมโยงระหว่างขอ้เท็จจริงหลายๆ ขอ้เท็จจรงิ หรือขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกต
หลายๆครัง้ตา่งวาระตา่งเวลากนั 
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ภพ เลาหไพบูลย์ (ภพ เลาหไพบูลย์, 2542) กล่าวว่า แนวคิดทางวิทยาศาสตร ์
หมายถึง ความเขา้ใจท่ีจะสรุปลกัษณะรว่มท่ีส าคญัๆ ของปรากฎการณห์รอืวตัถอุย่างใดอยา่งหนึ่ง 
แตล่ะคนอาจจะมีแนวคดิท่ีแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัประสบการณแ์ละวฒุิภาวะของแตล่ะบคุคลนัน้ ๆ 

จากความหมายของแนวคิดทางวิทยาศาสตรท่ี์กล่าวมาสรุปได้ว่า  แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร ์หมายถึง ความคิดเก่ียวกับปรากฏการณธ์รรมชาติท่ีไดจ้ากการสงัเกตหลาย ๆ ครัง้ 
แลว้สรา้งเป็นขอ้สรุป ซึง่มีทัง้ลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

5.2 ความเข้าใจในแนวคดิ (Conceptual Understanding) 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2546ข: 150) กล่าวว่า ความ

เขา้ใจในแนวคิด หมายถึง ความสามารถดา้นความรู ้ความคิด ในระดบัของพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ดว้ย การอธิบาย ชีแ้จง แปลความ ตีความ ขยายความ เปรียบเทียบ แสดงความสมัพนัธ์ จ าแนก 
จดัเขา้หมวดหมู่ ยกตวัอย่าง ใหเ้หตผุล จบัใจความ เขียนภาพประกอบ จดัเรียงล าดบั อ่านกราฟ 
แผนภมูิ หรอืภาพประกอบตา่งๆ 

อลาวและกทัรี (Alao & Guthrie, 1999) กล่าวว่า ความเขา้ใจในแนวคิดนัน้สามารถ
อธิบายไดใ้นแง่ของความเขา้ใจในแนวคิดโดยทั่วๆ ว่า ถา้ผูเ้รียนคนใดทราบเก่ียวกับนิยามและ
ความหมาย ของแนวคิดนัน้ ๆ  ผูเ้รียนจะสามารถแสดงความรูอ้อกมาใหเ้ห็นในส่วนส าคญัท่ีเป็น
แนวคิดหลกัไดอ้ย่างถูกตอ้ง เช่น ผูเ้รียนมีความคิด หรือความเขา้ใจต่อแนวคิดต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับ
เรื่อง  ระบบโลก ดวงจนัทร ์และดวงอาทิตย ์อนัเกิดจากการสรา้งความหมายเชิงวิทยาศาสตรต์่อ
แนวคดินัน้ ๆ ของผูเ้รยีน 

เวสตบ์รูคและมาเรค (Mungsing, W, 1993: 111-112; อา้งอิงจาก Westbrook; & 
Marek, 1992, p. 54) ไดแ้บง่ระดบัความเขา้ใจแนวคดิของผูเ้รยีนออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 

1)  ความเขา้ใจท่ีสมบูรณ์ (Complete understanding: CU) หมายถึงค าตอบ
ของผูเ้รียนถกูตอ้งใกลเ้คียงกบัค าอธิบายทางทฤษฎีท่ีมีอยู่ในหนงัสือเรียน เช่น ผูเ้รียนตอบว่าการ
เกิดกลางวนักลางคืน มีสาเหตมุาจากโลกหมนุรอบตวัเองจากตะวนัตกไปตะวนัออก จึงท าใหเ้ห็น
ดวงอาทิตยเ์คลื่อนท่ีขึน้ทางทิศตะวนัออกแลว้ตกทางทิศตะวนัตก โลกดา้นท่ีหนัเขา้สูด่วงอาทิตยจ์ะ
เป็นเวลากลางวนัสว่นโลกดา้นท่ีหนัไปอยูต่รงกนัขา้มกบัดวงอาทิตยก็์จะเป็นเวลากลางคืน เป็นตน้ 

2)  ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ ์(Partial understanding: PU) หมายถึง
ค าตอบของผูเ้รียนถกูตอ้ง แต่ขาดขอ้มลูท่ีจ าเป็นบางส่วนท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจอย่างสมบรูณ์ อย่างไรก็
ตามจะตอ้งไม่มีขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งปรากฏอยู่ในค าตอบของผูเ้รียน เช่น ผูเ้รียนตอบว่าการเกิด
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กลางวนักลางคืนมีสาเหตุมาจากโลกหมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มนาฬิกา สงัเกตไดจ้ากดวง
อาทิตยข์ึน้ทางทิศตะวนัออกและตกทางทิศตะวนัตก เป็นตน้  

3)  ความเขา้ใจท่ีคลาดเคลื่อนบางส่วน (Partial understanding with specific 
Misconception: PS) หมายถึง ค าตอบของผู้เรียนประกอบด้วยข้อมูลท่ีถูกต้อง แต่ก็มีข้อมูล
บางสว่นท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงแนวคดิท่ีคลาดเคล่ือนในบางประเด็น เช่น ผูเ้รยีนตอบวา่การเกิดกลางวนั
กลางคืนมีสาเหตมุาจากโลกหมนุรอบตวัเองจากตะวนัออกไปตะวนัตก สงัเกตไดจ้ากดวงอาทิตย์
ขึน้ทางทิศตะวนัออกและตกทางทิศตะวนัตก เป็นตน้  

4)  ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนอย่างชัดเจน (Specific misconception: SM) 
หมายถึงค าตอบของผูเ้รยีนแสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจท่ีคลาดเคลื่อนในแนวคิดนัน้อย่างสมบูรณ ์
เช่น ผูเ้รียนตอบว่าการเกิดกลางวันกลางคืนมีสาเหตุมาจากดวงอาทิตยโ์คจรรอบโลกจากทิศ
ตะวนัออกไปสู่ทิศตะวนัตก  ท าใหเ้ห็นดวงอาทิตยข์ึน้ทางทิศตะวนัออกแลว้ตกทางทิศตะวนัตก 
เป็นตน้  

5)  ความไม่เขา้ใจ (No understanding: N) หมายถึง ผูเ้รียนตอบว่าไม่รู ้ตอบ
ทวนค าถาม เวน้ว่างไวไ้ม่ตอบค าถาม หรือตอบไม่ตรงค าถาม เช่น เม่ือถามว่าขา้งขึน้ขา้งแรมมี
สาเหตมุาจากอะไร ผูเ้รยีนตอบว่ากลางวนัไม่สามารถเห็นดวงจนัทรไ์ดเ้พราะดวงอาทิตยส์ว่างกว่า
ดวงจนัทรม์าก เป็นตน้ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ธวชัชัย คงนุ่ม, 2550): 48; 
อา้งอิงจากสสวท. 2532) ไดส้รา้งแบบทดสอบเพื่อส ารวจและวิเคราะหค์วามเขา้ใจแนวคิดของ
ผูเ้รียน เป็นแบบทดสอบเลือกตอบและแสดงเหตผุลจากสถานการณท่ี์ก าหนดให้ แลว้น าค าตอบ
และเหตผุลนัน้มาจดัแบง่ความเขา้ใจแนวคดิของผูเ้รยีนออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้ 

1) แนวความคิดท่ีสมบูรณ์  หมายถึง ค าตอบของผูเ้รียนถูก และใหเ้หตุผลครบ
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของแตล่ะแนวความคิด  

2) แนวความคิดไมส่มบรูณ ์หมายถึง ค าตอบของผูเ้รยีนถกู และใหเ้หตผุลถกูตอ้ง 
แตข่าดองคป์ระกอบบางสว่นท่ีส าคญัของแตล่ะแนวความคิด  

3) แนวความคดิท่ีคลาดเคล่ือน หมายถึง ค าตอบของผูเ้รยีนถกูแตก่ารใหเ้หตผุลมี
บางสว่นถกูตอ้งและบางสว่นไม่ถกูตอ้ง  

4) ความเขา้ใจผิด หมายถึง ค าตอบของผูเ้รียนถูกหรือผิด แต่การใหเ้หตุผลไม่
ถกูตอ้ง 
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ธวชัชยั คงนุ่ม (ธวชัชยั คงนุ่ม, 2550) ไดส้รา้งแบบทดสอบวดัความเขา้ใจแนวคิดของ
ผูเ้รียน เป็นขอ้สอบเลือกตอบและส่วนของการใหเ้หตุผลโดยแบ่งความเขา้ใจแนวคิดของผูเ้รียน
ออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

1)  ความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรท่ี์สมบูรณ์ หมายความว่านกัเรียนตอบ
ถกูทัง้สว่นของค าถามและสว่นของเหตผุลให ้2 คะแนน  

2)  ความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรท่ี์คลาดเคลื่อน หมายความว่านกัเรียน
ตอบถกูเฉพาะสว่นของค าถามหรอืสว่นของเหตผุลให ้1 คะแนน  

3)  ไม่เขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์หมายความว่า  นกัเรยีนตอบไม่ถกูทั้งส่วน
ค าถาม และสว่นเหตผุลหรอืไม่ตอบเลยให ้0 คะแนน 

5.3 ความเข้าใจในแนวคดิทีค่ลาดเคล่ือน (Misconception) 
แนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนของผูเ้รียน เป็นปัญหาส าคัญในการจัดการเรียนรูท้างดา้น      

วิทยาศาสตรศ์กึษามากว่า 2 ทศวรรษแลว้ จึงมีนกัวิจยัท่ีท าการศกึษาและใหค้วามส าคญัเก่ียวกบั
ความเขา้ใจแนวคดิท่ีคลาดเคล่ือนของผูเ้รยีนอยา่งแพรห่ลาย  

ค าว่า แนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน มีค าท่ีใชแ้ตกตา่งกนัออกไปทัง้ภาษาไทยองักฤษ ค าใน
ภาษาอังกฤษท่ีมีนักการศึกษาน ามาใช้กันอยู่บ่อย ๆ ไดแ้ก่ 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, 1 9 8 2 )  Children scientific intuitions (Sutton, 1 9 8 0 )  conceptual error 
(McDermott, 1 984 ) common sense concepts (Halloun; & Hestenes. 1 985 a, 1 985b) 
student 's everyday conception (Cobern. 199) preinstructional knewledge (Champagne; 
et. Al, 1980) informal ideas (Windschitl; & Andre. 1998) เหลา่นีเ้ป็นตน้ อา้งอิงจากนิวฒัน ์ศรี
สวัสดิ์ (นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์, 2548) ส าหรบัการวิจัยครัง้นี ้ใช้ค  าว่า “ Misconception” ซึ่งตรงกับ
ค าศพัทภ์าษาไทยว่า แนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน การวิจยัในครัง้นีจ้ะใชค้  าว่า “แนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน” 
โดยมีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ แนวคดิท่ีคลาดเคล่ือน ไวด้งันี ้

รอน  (Ron, 1983, p.154) กล่าวว่า แนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน หมายถึง โครงสรา้ง
ทางความคิดท่ีไม่ถกูตอ้ง 
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ออสบอนและวิตรอค (Osborne & Wittrock, 1983)  กล่าวว่า  แนวคิด ท่ี
คลาดเคลื่อนหมายถึง แนวคิด ความคาดหวัง และค าอธิบายของเด็กเก่ียวกับปรากฏการณ์
ธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของนกัวิทยาศาสตร์ ทัง้นีเ้ด็กพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติ
รอบตวัจากประสบการณ์และเปลี่ยนไปเม่ือเด็กเติบโตขึน้  บ่อยครัง้ท่ีความเขา้ใจโลกรอบตวัไม่
สอดคลอ้งกบัการอธิบายตามแนววิทยาศาสตร ์

วันเดอรซ์ี  (Wandersee, 1986)  กล่าวว่า แนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน  หมายถึง 
แนวคิดท่ีเกิดจากการตีความไปในความหมายท่ีไม่ไดร้บัการยอมรบั ซึ่งในบางครัง้การตีความนัน้
ไม่ถึงกบัผิด   

สมควร ขนชัยภูมิ (สมควร ขนชัยภูมิ, 2545) กล่าวว่า แนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน 
หมายถึง แนวความคิดท่ีแตกต่างไปจากแนวความคิดท่ีเป็นท่ียอมรบัทางวิทยาศาสตรใ์นปัจจุบนั  
เน่ืองมาจากนกัเรยีนแปลความหมายปรากฏการณท์างธรรมชาติ หรอืขอ้สนเทศตามความเช่ือและ
กรอบความรูเ้ดิมของตน ซึง่ขดัแยง้กบัหลกัการทางวิทยาศาสตร ์

สุวิมล เขีย้วแก้ว (สุวิมล เขีย้วแก้ว, 2540) ไดส้รุปความหมายของ แนวคิดท่ี
คลาดเคล่ือน ไวด้งันี ้ 

1)  ความคิดของผูเ้รียนหลงัจากการสอน ซึ่งจะแตกต่างจากแนวความคิดท่ี
วงการวิทยาศาสตรจ์ะยอมรบัได ้ 

2)  ความรูท่ี้ไดจ้ากประสบการณส์่วนบุคคล  ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสิ่งท่ีไดร้ะบุ
ไวใ้นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ์ 

3)  ความแตกต่างระหว่างความคิดของนักเรียนเก่ียวกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรก์บัแนวความคิดท่ียอมรบักนัในแวดวงวิทยาศาสตร ์

จากความหมายของค าวา่ ความเขา้ใจแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน ดงักลา่วขา้งตน้นัน้ 
สรุปไดว้า่แนวคดิท่ีคลาดเคลื่อน หมายถึง ความคิดหรอืความเขา้ใจภายในของแตล่ะบคุคล ท่ีสรา้ง
ขึน้จากประสบการณเ์ดิมของแตล่ะบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยความรูค้วามเช่ือท่ีบคุคลสรา้งขึน้
นัน้ มี   การแปลความหมายท่ีแตกต่างหรือผิดไปจากแนวความคิดอนัเป็นท่ียอมรบักนัของสงัคม
วิทยาศาสตร ์ในช่วงเวลานัน้  

5.4 สาเหตุของความเข้าใจในแนวคดิทีค่ลาดเคล่ือน 
นักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายท่านไดศ้ึกษาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าให้

ผูเ้รยีนเกิดความเขา้ใจแนวคดิท่ีคลาดเคล่ือน ไวด้งันี ้
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ไพนแ์ละเวสต ์ (Pines & West, 1986) แบ่งความเขา้ใจแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน
ตามลกัษณะของสถานการณก์ารเรยีนรูท่ี้แตกตา่งกนัออกเป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่  

1)  ความเขา้ใจแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน อนัเกิดจากสถานการณ์ท่ีขดัแยง้กัน 
แบง่ตามขัน้ตอนของการเกิดแนวคดิได ้3 ระยะ คือ  

1.1)  ระยะของการรบัรู ้ 
1.2)  ระยะของการไมส่มดลุ  
1.3)  ระยะของการจดัระบบใหม ่

2) ความเข้าใจแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน   อันเน่ืองมาจากสถานการณ์ ท่ี
สอดคล้องกัน  เช่น  การขยายค าไปสู่ความหมายใหม่  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ความหมายของค า ซึง่มีผลใหเ้กิดความเขา้ใจแนวคดิท่ีคลาดเคล่ือนได ้

3) ความเขา้ใจแนวคดิท่ีคลาดเคลื่อน อนัเน่ืองมาจากสถานการณท่ี์ใหค้วามรู ้
โดยใชภ้าษาสญัลกัษณ ์ท าใหน้กัเรยีนไม่สามารถน าความรูจ้ากสญัลกัษณม์าสมัพนัธก์บัความรูท่ี้
เกิดขึน้จรงิได ้

สมควร ขนชยัภูมิ (2545, น. 9)ไดก้ล่าวถึงสาเหตขุองการเกิดความเขา้ใจแนวคิดท่ี
คลาดเคล่ือน วา่เกิดมาจากสาเหตใุหญ่ ๆ อยู ่4 ประการ คือ  

1)  เกิดจากตวัผูเ้รยีนเอง อนัเน่ืองมาจากการแปลความหมาย หรอืสรุปความไม่
ถกูตอ้ง  

2)  เกิดจากความเช่ืออยา่งฝังใจของตวันกัเรยีนเอง  
3)  เกิดจากต าราสิ่งพิมพต์า่ง ๆ ท่ีเสนอไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ชดัเจน  
4)  เกิดจากบุคคลอ่ืน ๆ เช่น ครูผูส้อน นักปรชัญา นักการศึกษา ท่ีน าเสนอไม่

ชดัเจน ไม่ถกูตอ้ง 
สุวิมล เขีย้วแก้ว (2540, น. 55-56) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดท่ี

คลาดเคล่ือนไวด้งัตอ่ไปนี ้ 
1)  มีความแตกต่างระหว่างสิ่งท่ีครูสอนกบัสิ่งท่ีผูเ้รียนเรียนรู ้เช่นความรูท่ี้ครูคิด

ว่า ผูเ้รียนมีอยู่ก่อนเรียนแตกต่างจากท่ีผูเ้รียนมีอยู่จริง หรือกิจกรรมท่ีครูตอ้งการให้ผูเ้รียนท า
แตกตา่งกบัท่ีผูเ้รยีนลงมือปฏิบตัิจรงิ เป็นตน้  

2)  ต าราเป็นแหล่งความรูท่ี้ส  าคัญ ท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจแนวคิด
คลาดเคล่ือน  

3)  ระดบัพฒันาการของนกัเรยีนไมส่อดคลอ้งกบัเนือ้หาท่ีเรยีน  
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4)  ภาษาทางวิทยาศาสตรแ์ตกตา่งกบัภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
5)  ครูมีความเขา้ใจแนวคิดคลาดเคลื่อนท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจแนวคิด

คลาดเคล่ือนตามไปดว้ย 
5.5 ความเข้าใจในแนวคดิดาราศาสตรท์ีค่ลาดเคล่ือน 

หลายทศวรรษที่ผา่นมา นกัดาราศาสตร ์นกัจิตวิทยา และวิทยาศาสตรศ์กึษา ไดว้ิจยั
เพื่อน าไปสู่ขอ้ความรูว้่า ผูเ้รยีนเรยีนรูด้าราศาสตรอ์ย่างไร วิธีการศกึษาของนกัการศกึษาทัง้หลาย
นัน้ไดร้บัการพฒันาขึน้เพื่อท่ีจะท าการสอบสวนความเขา้ใจในแนวคิดต่าง ๆ ตามธรรมชาติของ
ผูเ้รยีนและเพื่อท่ีจะไดค้น้พบความหมายต่างๆ ของผูเ้รยีน โดยเป็นค าพดูท่ีผูเ้รยีนใชใ้นการอธิบาย
สิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้บนโลก โดยมากแล้ววิธีการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์
นกัเรยีนเชิงลกึ (Osborne & Wittrock, 1983) นอกจากนัน้ ยงัมีวิธีการใชแ้บบทดสอบทัง้ก่อนเรยีน
และ หลงัเรียน เพื่อทดสอบความเขา้ใจในแนวคิดของผูเ้รียน วิชาดาราศาสตรไ์ดร้บัการเห็นพอ้ง
โดยทั่วกันแลว้ว่าเป็นวิชาหนึ่งท่ีมีความยุ่งยาก เน่ืองจากเนือ้หามีลักษณะเป็นนามธรรม จาก
การศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าความเขา้ใจแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนท่ีมกัจะเกิดขึน้เก่ียวกับวิชา
ดาราศาสตรพ์ืน้ฐานเรือ่ง ระบบโลก ดวงอาทิตย ์และดวงจนัทรแ์ยกตามแนวคดิตา่งๆ ไดด้งันี ้

1) มาตราส่วนระบบโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร ์แนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนท่ี
มกัจะเกิดขึน้ ไดแ้ก่ นักเรียนมกัจะประมาณขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของโลกมากกว่าความเป็น
จริง  และนักเรียนจ านวนมากเขา้ใจว่าโลกมีขนาดใกลเ้คียงกับดวงจันทร์ นอกจากนีน้ักเรียนมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าโลกดวงจันทรแ์ละดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กันมากกว่าความเป็นจริง  
(Fanetti, 2001; Khongpugdee et al., 2009; Trumper, 2001a; Zeilik et al., 1998) การเกิด
กลางวนักลางคืนแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนท่ีมกัจะเกิดขึน้ ไดแ้ก่ โลกไม่ไดห้มนุรอบตวัเอง  การเกิด
กลางวนักลางคืนเป็นผลมาจากดวงอาทิตยโ์คจรรอบโลกวนัละ 1 รอบ  ดวงจนัทรโ์คจรรอบโลกวนั
ละ 1 รอบ โลกโคจรรอบดวงอาทิตยว์นัละ 1 รอบ   และผูเ้รยีนสบัสนระหวา่ง ค าวา่โคจร (Revolve) 
กับหมุนรอบตวัเอง (Rotate) (Lightman & Sadler, 1993); Zeilik; et al, 1998; Trumper, 2001; 
(Dove, 2002); Khongpugdee, S.; et al, 2009, p. 124-126)  

2) ฤดกูาลแนวคดิท่ีคลาดเคลื่อนท่ีมกัจะเกิดขึน้ ไดแ้ก่ การเกิดฤดกูาลมีสาเหตมุา
จากระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ ฤดูรอ้นดวงอาทิตย์อยู่ใกลโ้ลกมากท่ีสุด และฤดูหนาว   
ดวงอาทิตยอ์ยู่ไกลโลกมากท่ีสุด ต าแหน่งขึน้สูงสุดของดวงอาทิตยไ์ม่แตกต่างกันในแต่ละวัน       
ดวงอาทิตย์ขึน้และตกท่ีต าแหน่งเดิมทุกวัน  ซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้มีฤดูกาลท่ีเหมือนกัน
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(Lightman; & Sadler. 1993, Zeilik; et al. 1998; Trumper. 2001; Khongpugdee, S., et al. 
2009: 124-126)  

3) ขา้งขึน้ขา้งแรมแนวคดิท่ีคลาดเคลื่อนท่ีมกัจะเกิดขึน้ ไดแ้ก่ เงาของดวงอาทิตย์
ไปบงัดวงจนัทรบ์างส่วนไว ้ท าใหเ้ราเห็นดวงอาทิตยส์ว่างเพียงบางสว่น ดวงจนัทรถ์กูเมฆปกคลมุ
บางสว่น ดวงจนัทรบ์างสว่นถกูเงาของดาวเคราะหบ์งัไว ้เงาจากของโลกไปบงัดวงจนัทรท์  าใหเ้กิด
ข้างขึน้ข้างแรม ผู้เรียนสับสนระหว่างการเกิดข้างขึน้ข้างแรมกับอุปราคา (Schoon, 1992); 
Lightman; & Sadler. 1993; Taylor. 1996) ดวงจันทรไ์ม่ไดห้มุนรอบแกนตัวเอง (Zeilik; et al. 
1998; Trumper. 2001; Khongpugdee, S.; et al. 2009: 124-126)  

4) ดา้นหนา้ของดวงจนัทรแ์นวคิดท่ีคลาดเคลื่อนท่ีมกัจะเกิดขึน้ ไดแ้ก่ ดวงจนัทร์
ไม่ไดห้นัดา้นเดิมเขา้หาโลกตลอดเวลา  ดวงจนัทรไ์ม่ไดห้มนุรอบตวัเองและในคืนเดียวกนัคนบน
โลกเห็นดวงจนัทรไ์ม่เหมือนกัน (Trumper, 2001; Taylor; et al, 2003; Feral Organ-Bekiroglu, 
2007; Khongpugdee, S.; et al, 2009, p. 124-126) 

5) จนัทรุปราคาและสรุยิปุราคา   แนวคดิท่ีคลาดเคล่ือนท่ีมกัจะเกิดขึน้ ไดแ้ก่  ทกุ 
ๆ เดือนจะเกิดสรุยิปุราคาและจนัทรุปราคา การเกิดสรุยิปุราคาทกุคนบนโลกสามารถเห็นไดพ้รอ้ม
กัน (Lightman; & Sadler. 1993; Zeilik; et al. 1998; Trumper, 2001; Khongpugdee, S.; et 
al, 2009, pp. 124-126)  

ผลการทบทวนเอกสารและงานวิจยัในสว่นนีส้รุปไดว้่า ผูเ้รยีนมีความเขา้ใจแนวคิดท่ี
คลาดเคลื่อนเก่ียวกบัดาราศาสตรพ์ืน้ฐานทกุแนวคิด คือ การเกิดกลางวนักลางคืน การเกิดฤดกูาล
การเกิดขา้งขึน้ขา้งแรมและการเกิดอปุราคา ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความเขา้ใจแนวคิดท่ีมีอยู่เดิม 
(Preconception) ของนักเรียน ไม่สอดคลอ้งกับขอ้ความรู ้ หรือแนวคิดท่ีเป็นท่ียอมรบักันทาง
วิทยาศาสตรใ์นปัจจุบัน รวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของวิชาดาราศาสตรซ์ึ่งความเขา้ใจ
แนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนเหล่านี ้ สามารถเกิดขึน้ไดก้ับทุกคนทุกระดับ โดยมีปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตัว
ผูเ้รียน ต าราเรียน และผูส้อน เป็นตน้ เป็นองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการเกิดความเขา้ในแนวคิดท่ี
คลาดเคลื่อน และความเขา้ใจแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนเหล่านี ้ยงัเป็นสิ่งท่ีฝังแน่นใน ตวับุคคลและ
ยากต่อการแกไ้ขปรบัปรุงหากไม่มีกลยุทธห์รือวิธีการท่ีเหมาะสมต่อการปรบัเปลี่ยนความเขา้ใจ
แนวคดิท่ีคลาดเคล่ือนเหลา่นี ้

5.6 การจัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนาความเข้าใจในแนวคดิดาราศาสตร ์
จ านง พรายแยม้แข (จ านง พรายแยม้แข, 2516) ไดเ้สนอแนะการสอนเพื่อสง่เสรมิให้

ผูเ้รยีนเกิดแนวคดิทางวิทยาศาสตร ์ไวด้งันี ้ 
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1)  ตอ้งมีตวัอยา่งประกอบใหม้าก ๆ    ในการสอนสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตาม รวมทัง้การ
ใชอ้ปุกรณป์ระกอบการสอนใหเ้หมาะสมกบับทเรยีนนัน้ๆ  

2)  พยายามให้ผูเ้รียนไดร้บัประสบการณ์ตรงในการเรียนรูใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ี
โอกาสจะอ านวย เช่น การไปศกึษากบัแหลง่เรยีนรูโ้ดยตรงจรงิๆ กบัธรรมชาติ พืช สตัว ์สิ่งของ ดิน 
หิน แร ่เป็นตน้  

3) แต่ในบางครัง้อาจจ าเป็นตอ้งใชป้ระสบการณร์องมาใชใ้นการเรียนรูบ้า้ง เช่น 
หุ่นจ าลอง รูปภาพ หรอืสญัลกัษณแ์ทนสิ่งของตา่งๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัชีวิตจรงิ ๆ เพื่อใหเ้ด็กเกิด
ประสบการณก์บัสิ่งทดแทนของจรงิบา้ง เราไม่สามารถสมัผสักบัของจรงิไดต้ลอดเวลา รูปภาพหรอื
หุ่นจ าลอง ท าใหเ้กิดความสมัพนัธท์างความคิด สามารถท่ีจะท าใหเ้กิดการเรยีนรูไ้ด ้  

4) เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดมี้สว่นรว่ม หรอืปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ ดว้ยตนเองใหม้าก
ท่ีสดุ  

5)  ส่งเสรมิใหเ้ด็กรูจ้กัใชค้วามคิดในการหาเหตผุลอยู่เสมอ โดยรูจ้กัสงัเกต และ
แยกแยะลกัษณะเฉพาะของสิ่งตา่งๆ ออกมาใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

6)  พยายามขจัดวิธีบอกหรือบรรยายดว้ยปากเปล่าออกไปใหม้ากท่ีสุดเพราะ
อาจจะท าใหเ้ด็กเกิดมโนภาพในการสรา้งแนวคดิอยา่งผิดๆ ไดง้่าย  

นาตยา ปิลนัธนานนท ์(นาตยา ปิลนัธนานนท,์ 2542) ไดเ้สนอวิธีสอนเพื่อสง่เสรมิให้
เกิดแนวคิดไว ้2 วิธี คือ  การสอนเพื่อให้เกิดแนวคิดแบบนิรนัย (Deductive) และการสอนเพื่อ
สง่เสรมิใหเ้กิดแนวคดิแบบอปุนยั (Inductive) แตล่ะวิธีมีขัน้ตอนดงันี ้

การสอนเพื่อใหเ้กิดแนวคดิแบบนิรนยั  
1)  ก าหนดแนวคดิท่ีจะสอนและแจง้ใหผู้เ้รยีนทราบ  
2)  อธิบายความหมายของแนวคดิท่ีจะสอน  
3) ใหผู้เ้รยีนดแูละคดัเลือกสิ่งท่ีเป็นตวัอย่างและท่ีไม่ใช่ตวัอย่างของแนวคิดท่ี

จะสอน  
4)  ใหผู้เ้รยีนเสนอตวัอยา่งใหมเ่พิ่มเตมิท่ีเป็นตวัอยา่งของแนวคดิท่ีจะสอน  
5)  ใหผู้เ้รยีนสรุปอธิบายอีกครัง้หนึ่งวา่แนวคดินัน้เป็นอยา่งไร 

การสอนเพื่อใหเ้กิดแนวคดิแบบอปุนยัและ  
1) ผูส้อนไม่บอกแนวคิดและอธิบายความหมายของแนวคิดท่ีจะสอนแก่

ผูเ้รยีน  
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2)  ให้ผู้เรียนดูตัวอย่างแล้วให้เลือกว่าตัวอย่างเหล่านั้นมีอะไรเป็นกลุ่ม
เดียวกนัไดแ้ละอะไรท่ีไม่เขา้กลุม่กนั  

3) ใหผู้เ้รยีนสงัเกตลกัษณะท่ีมีอยูร่ว่มกนัในตวัอยา่งที่อยูใ่นกลุม่เดียวกนันัน้ 
4) ใหผู้เ้รยีนตดิตัง้ช่ือหรอืกลุม่ค  าจากตวัอยา่งเหลา่นัน้  
5) ให้ผู้เรียนสรุปอธิบายความหมายของค า     หรือกลุ่มค าท่ีตั้งขึน้ว่า

หมายความวา่อยา่งไร 
มารต์ิน (Martin, 1997) ไดก้ล่าวถึงวิธีการสอนเพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียนเกิดแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร ์ไวด้งันี ้
1)  ครูเป็นผูก้  าหนดเหตกุารณปั์ญหาหรอืเนือ้หาท่ีจะใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ 
2)  ใหผู้เ้รยีนไดว้างแผนการแกปั้ญหา การส ารวจ การทดลอง  หรอืวิธีการท่ีจะได้

ขอ้มลูมาเพื่ออธิบาย เหตกุารณ ์ปัญหา หรอืเนือ้หาท่ีศกึษา  
3)  ใหผู้เ้รยีนไดเ้ป็นเจา้ของความรูเ้อง โดยใหผู้เ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรูเ้อง  
4) ครูให้ค  าแนะน าและควรซักถามนักเรียน  เพื่อน าไปสู่การเรียนรู ้แนวคิดท่ี

ถกูตอ้ง  
จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า การสอนเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์เป็น

การสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากเหตกุารณจ์รงิ หรือเรียนรูจ้ากแบบจ าลองท่ีใกลเ้คียงกบัของ
จรงิ โดยผูเ้รยีนควรจะไดล้งมือปฏิบตัิจรงิ แลว้น าขอ้มลูท่ีไดม้าสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

6. ความพึงพอใจ 
ความพงึพอใจ เป็นความรูส้กึภายในจิตใจของมนษุยท่ี์มีไม่เหมือนกนั เป็นการแสดงออก

ท่ีเป็นนามธรรม ขึน้อยู่กับความคาดหวังกับความสมดุลของความต้องการกับการได้รบัการ
ตอบสนอง ความพึงพอใจมากหากมีการตอบสนองดว้ยดีตามความคาดหวงั แต่ถา้หากไม่ไดร้บั
การตอบสนองตามความคาดหวงัหรือความตัง้ใจท่ีมาก ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง    
ความพึงพอใจจึงเป็นความรู ้สึกหรือความคิด เห็นอาจจะทางบวกหรือทางลบ ขึน้อยู่กับ
ประสบการณค์วามเช่ือของบคุคลนัน้  

6.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจ ดงันี ้

ธงชัย สันติวงษ์ (ธงชัย สันติวงษ์, 2535) กล่าวว่า ถ้าบุคคลหนึ่งได้มองเห็น
ช่องทางหรอืโอกาสจะสามารถสนองแรงจงูใจท่ีตนมีอยู่แลว้ ก็จะท าใหค้วามพึงพอใจของเขาดีขึน้
หรอือยูใ่นระดบัสงู 
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สภุาลกัษณ ์ชยัอนนัต ์(2540, น. 17) ไดใ้หก้ลา่ววา่ ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึ
ท่ีเป็นสขุหรือยินดี  หากสิ่งท่ีท าใหเ้กิดความไม่สมดลุหรอืสิ่งท่ีขาดหายไปไดร้บัการตอบสนองตาม
ความตอ้งการ  ความพึงพอใจเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลให้แสดงออกหรือเลือกท่ีจะ
ปฏิบตัิกิจกรรมใด ๆ  

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542, น. 775) ไดใ้หค้วามหมายของความ
พงึพอใจวา่หมายถึง พอใจและชอบใจ 

สมศกัดิ ์คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง (สมศกัดิ ์คงเท่ียง, 2542) กลา่ววา่ ทศันคติ
ความรูส้ึกของบุคคลโดยรวมทัง้หมด ทัง้ความชอบ ความไม่ชอบต่อสภาพต่าง ๆ จะส่งผลต่อการ
เกิดความพงึพอใจ 

นริษา นราศรี, (2544, น. 28) ได้กล่าวว่า การได้รับการนตอบสนองความ
ตอ้งการจะท าใหเ้กิดความสบายใจ เกิดความสขุ มีผลท าใหเ้กิดความความพงึพอใจ 

กิลเมอร ์ (Gilme, 1966, น. 80) ไดก้ล่าวว่า ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อปัจจยัต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตโดยทั่วไปท่ีไดร้บัมา มีผลท าใหเ้กิดความพงึพอใจ 

ไพรซ ์แอนด ์มูลเลอร ์(Price & Mueller, 1986) ใหท้ศันะว่า ความพึงพอใจ คือ
ระดบัของความรูส้กึในทางบวกหรอืในทางท่ีดี 

จากความหมายท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า ความพึงพอใจ เป็นเรื่องของความรูส้ึกของ
บุคคลท่ีมีต่อสิ่งท่ีตนเองไดส้มัผสัรบัรู ้และจะมีความสขุเม่ือประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
ความตอ้งการ หรอืแรงจงูใจ  

6.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความพงึพอใจ 
นักวิชาการพยายามท่ีหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ กับ             

ความพงึพอใจ  ไดก้ลา่วไวห้ลายทฤษฎี อาทิเช่น 
โครแ์มน (Korman. A.K.,1977) ไดก้ลา่วถึงทฤษฎีความพงึพอใจไว ้2 กลุม่ คือ  

1)  ทฤษฎีการสนองความตอ้งการ   ใชค้วามเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่าง 
ความพงึพอใจกบัผลลพัธท่ี์ไดจ้ากงาน ท่ีประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายตามความตอ้งการสว่น
บคุคล รวมถึงการประเมินสว่นบคุคล  

2)  ทฤษฎีการอา้งอิงกลุม่ ใชค้วามเช่ือมโยงสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจใน
งานกบัคณุลกัษณะความสมัพนัธใ์นทางบวกของงานตามความปรารถนาของกลุม่ ใชแ้นวทางของ
กลุม่ในการประเมินผลการท างาน  



  73 

มนัฟอรด์ (Manford, E., 1972, อา้งถึงในสมศกัดิ์ คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง, 
2542, น. 162) ไดใ้ชผ้ลงานการวิจยัจ าแนกออกเป็น 5 กลุม่ ดงันี ้ 

1) กลุ่มความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา กลุ่มนีไ้ดแ้ก่ มาสโลว ์(Maslow, A. 
H.) เฮซเบิรก์ (Herzberg, F) และลิเคอรท์ (Likert, R.) โดยมองว่าความส าเร็จของงานและการ
ไดร้บั  การยอมรบัจากบคุคลอ่ืน เป็นความตอ้งการของบคุคลท่ีจะท าใหเ้กิดความพงึพอใจ 

2) กลุ่มภาวะผูน้  า มองว่าความพึงพอใจงานมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม
ของผูน้  าและรูปแบบการปฏิบตัิต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลุ่มนี ้ไดแ้ก่ เบลค (Blake, R. R.), เมาทัน 
(Mouton, J. S.) และฟิวดเ์ลอร ์(Fiedler, R. R.)  

3) กลุ่มความพยายามต่อรองรางวัล  กลุ่ม นี ้มองว่าความพึงพอใจมี
ความสมัพันธ์กับผลประโยชนแ์ละผลตอบแทนท่ีตนเองไดร้บัเป็นเครื่องต่อรอง เช่น จากรายได้
เงินเดือน  ได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร ์(Manchester Business 
School)  

4)  กลุ่มอุดมการณ์ทางการจัดการ มองจากพฤติกรรมการบริหารงานของ
องคก์รว่ามีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ โครเกอร ์(Crogier, M.) และคลูเดอร ์(Coulder, 
G. M.)  

5)  กลุ่มเนือ้หาของงานและการออกแบบงาน มองว่าเนือ้หาของตวังาน ท า
ใหเ้กิดความพงึพอใจ กลุม่แนวคิดนีม้าจากสถาบนัทาวิสตอค (Tavistock Institute) มหาวิทยาลยั
ลอนดอน 

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีความพึงพอใจ เป็นทฤษฏีท่ีแสดงถึงความตอ้งการเฉพาะของ
บุคคล ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลท่ีจะไดร้บัจากการปฏิบัติงาน และการประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายส่วนบุคคล อาจเป็นความรูส้ึกหรือความคิดเห็นทางบวกหรือทางลบก็ได ้ขึน้อยู่กบัสิ่งท่ี
บคุคลตัง้ใจไวว้า่จะมีมากหรอืนอ้ย ซึง่เป็นผลมาจากประสบการณแ์ละความเช่ือของบคุคลดว้ย 

6.3 การวัดความพงึพอใจ 
การวัดความพึงพอใจ บังอร ผงผ่าน (2538 , น. 27)  ได้กล่าวถึง การวัดระดับ 

ความพงึพอใจอย่างกวา้งขวาง ดงัตอ่ไปนี ้ 
1)  การวดัความพงึพอใจดา้นความรูส้กึ โดยพิจารณาจากอารมณค์วามรูส้กึของ

บคุคลและองคป์ระกอบของความรูส้กึ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ความรูส้กึเชิงบวก ไดแ้ก่ ชอบ
พอใจ และความรูส้กึเชิงลบ ไดแ้ก่ ไมช่อบ ไม่พอใจ รงัเกียจ  
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2) การวดัความพงึพอใจดา้นความคิด เป็นการวินิจฉยัขอ้มลูตา่งๆ ของสมองของ
บุคคลท่ีไดร้บัรูม้าเกิดเป็นความรู ้ความคิด ทศันคติเก่ียวขอ้งกับการพิจารณามาว่าถูกหรือผิด ดี
หรอืไม่ดี  

3) การวดัความพงึพอใจในดา้นพฤติกรรม เป็นความพรอ้มท่ีจะกระท าหรอืพรอ้ม
ท่ีจะตอบสนองท่ีมาของทศันคติ  ผูว้ิจยัจะตอ้งหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งตรง
กบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ โดยเฉพาะการวดัความพงึพอใจในการรว่มกิจกรรมหรอืการเรยีน 

รสริน ป้อมสาหร่าย (รสริน ป้อมสาหร่าย, 2550) ไดเ้สนอแนวทางในการวิจัยหา
มาตรการวดัความพงึพอใจในการท างาน และในการเรยีน สรุปไดด้งันี ้ 

1)  การสงัเกตการณ ์คือการเฝา้ติดตามดอูย่างเอาใจใส่ ดคูวามเป็นไป และการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งท่ีตอ้งการรูอ้ย่างใกลชิ้ดในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ เป็นวิธีการเก็บขอ้มลูอย่าง
หนึ่งมุง่ท่ีจะทราบความสมัพนัธข์องบคุคลท่ีรว่มกนัปฏิบตัิงาน  

2)  การสมัภาษณ์ เป็นตรวจหาขอ้เท็จจริงท่ีมีแบบแผนจากภาวะความเป็นอยู่
ของสงัคม หรือกลุ่มผูป้ฏิบตัิงาน สามารถแสวงหาขอ้เท็จจริงและความจริง เก่ียวกับวิถีชีวิตของ
บคุคลค าตอบท่ีไดจ้ากการสมัภาษณอ์าจจะมีความแตกต่างกนั ซึง่แสดงใหรู้ว้่าผูต้อบมีพฤติกรรม
ท่ีตอ้งการอยา่งไร  

3)  การปฏิบตัิการวิจยั เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ี์น าเอาความรูใ้นสาขาวิชา
การตา่ง ๆ มาประยกุต ์เพื่อแกปั้ญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้  สามารถวดัไดใ้นเชิงปรมิาณเพื่อเป็นพืน้ฐาน
ในการตดัสินใจ  

สรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจ จะวัดในด้านความรูส้ึก  ด้านความคิด ด้าน
พฤติกรรม และในการวัดความพึงพอใจต่อการเรียนจะใชว้ิธีสังเกตการณ์  การสัมภาษณ์ การ
ปฏิบตัิ การวิจยั จะเห็นว่ามีความสมัพนัธก์บัการจดัการสอนสืบเสาะหาความรู ้และการเรยีนรูจ้าก
แบบจ าลอง 
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บทที ่3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้ 
1.  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2.  แบบแผนการวิจยั 
3.  การศกึษาคน้ควา้และส ารวจขอ้มลูพืน้ฐาน 
4.  การสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
5.  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
6.  การวิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผล 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎิ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎิ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ซึ่งก าลงัเรียนอยู่ใน
ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 28 คน  

แบบแผนการวิจัย 
แบบแผนการวิจัยของงานวิจัยนี ้  ใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest-

Posttest Design (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538, น. 249)  
 

สอบก่อน             ทดลอง             สอบหลงั 
          T1                     X                       T2 

เม่ือ     X    แทน   การใชแ้บบจ าลองการระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้               
          T1    แทน   การทดสอบก่อนเรยีนดว้ยแบบวดัความเขา้ใจในแนวคดิ 
                           ดาราศาสตร ์ 
           T2   แทน      การทดสอบหลงัเรยีนดว้ยแบบวดัความเขา้ใจในแนวคดิ 
                           ดาราศาสตร ์ 
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การศึกษาค้นคว้าและส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน 
การด าเนินงานในขัน้ตอนนีเ้ป็นการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนรู ้

เก่ียวกบั สาระดาราศาสตร ์และอวกาศ และศกึษาแนวคิดทฤษฎีท่ีจะใชใ้นการแกไ้ขปัญหาเหลา่นี  ้
โดยรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ตา่งๆ ดงันี ้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบั สภาพปัญหาในการจดัการ

เรียนรูส้าระดาราศาสตรแ์ละอวกาศ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ และสื่อการสอนท่ีใช้
ประกอบการสอนดาราศาสตร ์ดงันี ้ 

1.1  สภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู ้ จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
ผลการสอบวิชาวิทยาศาสตร ์รวมทกุสงักดัไดร้อ้ยละ 30.51 และเม่ือพิจารณาเป็นรายสาระ พบว่า 
สาระท่ี 7 ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ มีคะแนนเฉลี่ยต ่าสดุ คือไดค้ะแนนเพียง รอ้ยละ 22.62 (สทศ. 
2562) และปีการศกึษา 2562 พบวา่คะแนนเฉลี่ยของผลการสอบวิชาวทิยาศาสตร ์รวมทกุสงักดัได้
รอ้ยละ 29.20 สาระดาราศาสตรแ์ละอวกาศ มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 35.58 (สทศ. 2563) และในปี
การศกึษาก่อนหนา้ท่ีผา่น ๆ มา ผูเ้รยีนก็ไดค้ะแนนเฉลี่ยต ่ากวา่รอ้ยละ 50 

1.2  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้  เป็นการจัดการเรียนรู ้ท่ี มี กิจกรรม
หลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ซึ่งประกอบดว้ยการสงัเกต 
การตัง้ค  าถาม การตรวจสอบเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีสนใจศึกษา การวางแผนสืบคน้
หรือวางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระท าข้อมูล การวิเคราะห์ แปล
ความหมายขอ้มลู การน าเสนอค าอธิบาย การพยากรณ ์การใชค้วามคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดเชิง
เหตผุล การตรวจสอบค าอธบาย ตลอดจนการสื่อสารและเผยแพรผ่ลการศึกษา การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูเ้ป็นการจดัการเรยีนรูท่ี้มีประสิทธิภาพในการพฒันาผูเ้รยีนทัง้ดา้นพทุธพิสยั ทกัษะ
พิสยัและจิตพิสยั โดยมีล าดบัขัน้ตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้นิยมใชก้ัน คือ ขัน้การสรา้ง
ความสนใจ ขัน้การส ารวจตรวสอบ ขัน้การอธิบาย ขัน้การขยายความรู ้และขัน้การประเมินผล  

1.3  สื่อการสอนท่ีใชป้ระกอบการสอนสาระดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ส่วนใหญ่
เป็นรูปภาพท่ีแสดงขอ้มลูไดเ้พียง 2 มิติเท่านัน้ สว่นสื่อการสอนท่ีเป็นแบบจ าลองนัน้มีอยู่นอ้ยมาก
ทั้งท่ีแบบจ าลองมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการน ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู ้เน่ืองจาก
สามารถเรา้ความสนใจ เนน้ความสมัพนัธข์องระบบ เป็นตวัแทนของจรงิ เขา้ใจง่ายต่อการเรียนรู ้
จดจ าไดน้านท าใหเ้ขา้ใจจากนามธรรมไปสู่รูปธรรม สื่อความหมายไดถ้กูตอ้ง ใหค้วามเขา้ใจดว้ย
การสมัผสั มีอายกุารใชง้านนาน และช่วยใหก้ารสอนบรรลวุตัถปุระสงค ์แต่จากการศึกษาพบว่า 
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ในโรงเรียนส่วนใหญ่มีการสอนสาระดาราศาสตรแ์ละอวกาศโดยใชแ้บบจ าลองนอ้ยมาก ท่ีมีอยู่
บา้งก็เฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่หรือไม่ก็ระดับมหาวิทยาลัย  นอกจากนี ้ยังพบว่า แบบจ าลอง
เหลา่นีมี้ราคาแพงและไม่สามารถแสดงปรากฏการณไ์ดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจรงิ 

2. สัมภาษณค์รูผู้สอนสาระดาราศาสตร ์ 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสมัภาษณค์รูผูส้อนสาระดาราศาสตรเ์พื่อศกึษาสภาพปัญหาและ

ความตอ้งการในการจดัเรยีนรู ้สาระดาราศาสตรแ์ละอวกาศท่ีผา่นมา  โดยด าเนินการ ดงันี ้
2.1  ก าหนดประเด็นและจัดสรา้งแนวค าถามส าหรบัการสมัภาษณ์ เพื่อศึกษา

สภาพ การจดัการเรยีนการสอนและปัญหาในการสอนในประเด็นต่าง ๆ โดยจ าแนกตามหมวดหมู่
ค  าถามหลกั เป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นเนือ้หาสาระท่ีสอน ดา้นการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ดา้นสื่อการ
เรยีนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้ 

2.2  สมัภาษณค์รูผูส้อนสาระดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ท่ีมีประสบการณก์ารสอน
สาระดาราศาสตรแ์ละอวกาศ และรบัผิดชอบสอนสาระดาราศาสตรแ์ละอวกาศเพิ่มเติม ตาม
ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง   กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโ์ลก 
และอวกาศ และวิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม ท่ีเต็มใจใหส้มัภาษณจ์ านวน 3 คน และในการสมัภาษณจ์ะ
บนัทกึการสมัภาษณโ์ดยเทปบนัทกึเสียงและการจดบนัทกึ  

2.3  วิเคราะหข์อ้มลูในการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเคา้โครงการวิเคราะห์
ว่า มีหัวขอ้ใดบา้งจากการสนทนาและจากประเด็นค าถามท่ีก าหนดไวใ้นการสนทนา  แลว้จึงจัด
หมวดหมู่ของเนือ้หาในบทสนทนา และวิเคราะหต์ามหัวขอ้ท่ีก าหนดไวใ้นเคา้โครงการวิเคราะห์ 
เพื่อสรุปความคิดเห็นของครูท่ีเก่ียวกบัสภาพการจดัการเรยีนรูแ้ละปัญหาในการจดัการเรยีนรูส้าระ
ดาราศาสตร ์และอวกาศ เรือ่ง การระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. แบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ 
2. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้จ านวน  3 แผนการจดัการเรยีนรู ้ 

รวมทัง้หมด 16 คาบ 
3. แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร ์
4. แบบวดัความพงึพอใจตอ่การใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้ 

บนทรงกลมฟา้ 
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1. แบบจ าลองระบุพกิัดของวัตถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า  
แบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้  (Coordinate Celestial Object 

on Celestial Sphere Model, CCM)  ประกอบด้วยชิน้ส่วนโครงสรา้งหลักแสดงพิกัดของวัตถุ
ทอ้งฟ้า มมุทิศ มมุเงย ไรตแ์อสเซนชนั เดคลิเนชนั ลกูโลกจ าลอง ระนาบขอบฟ้า ระนาบศนูยส์ตูร 
ระนาบสุริยวิถี ขัว้ฟ้าเหนือ ขัว้ฟ้าใต ้ท่ีสรา้งจากการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีการพิมพส์ามมิติ (3D 
Printing Technology, 3DP) ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้  ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อสรา้ง     
ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ทรงกลมฟ้า องคป์ระกอบของทรงกลมฟ้า การระบุพิกดั
ของดาวบนทรงกลมฟา้ในระบบพิกดัขอบฟา้ ระบบพิกดัศนูยส์ตูร  ต  าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การ
ตกของดวงอาทิตย์  ชิน้ส่วนโครงสรา้งแบบจ าลองสามารถประกอบและถอดเก็บได้ทุกชิ ้น 
ประกอบดว้ยโครงทรงกลมทอ้งฟ้าวงกลมใหญ่ในแนวดิ่งแสดงคา่ไรตแ์อสเซนชนั(RA) วงกลมใหญ่
ในแนวราบแสดงศนูยส์ตูรทอ้งฟ้า(ค่าเดคลิเนชนัศนูย)์ วงกลมเล็กในแนวราบแสดงค่าเดคลิเนชนั 
(Dec)  ทรงกลมโลกจ าลองท่ีแสดงพิกัดบนโลก ค่าละติจูดและลองจิจูด  แกนหมุนโครงทรงกลม
ทอ้งฟ้าและทรงกลมโลกจ าลอง  ระบบเฟือง ลกูโลกจ าลอง ดวงจนัทรจ์  าลอง ดวงอาทิตยแ์ละดาว
จ าลอง  ท่ีวดัมมุทิศและมมุเงย แผ่นพลาสตกิใสกลุม่ดาว โครงเสน้สรุยิวิถี ศนูยส์ตูรฟ้า เสน้ทางการ
เคลื่อนท่ีของดาวและดวงอาทิตย ์ทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย ์ เสน้พลาสติกสีต่าง ๆ แสดง
เสน้ทางการเคลื่อนท่ีของดาว แท่นวางแบบจ าลอง และพืน้ระนาบวงกลมแสดงพืน้โลก รวมถึงคูมื่อ
การใชแ้บบจ าลอง การใชแ้บบจ าลองจะสามารถเรียนรูโ้ดยการลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง ตามคู่มือ
และแนวการเรยีนรู ้โดยการเช่ือมโยงแนวคิดดาราศาสตรต์ามล าดบั 

ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบสรา้งแบบจ าลองจากการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีการพิมพส์ามมิติ 
(3D Printing Technology, 3DP) โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้ 

1.1 ออกแบบส่วนประกอบชิน้ส่วนโครงสรา้งของ CCM เพื่อแสดงพิกัดของทอ้งฟ้า 
โดยใชโ้ปรแกรมออกแบบ 3 มิติ SOLIDWORKS สรา้งเป็น path ตา่ง ๆ ดงัตวัอยา่งภาพ  

 
 

 

 

ภาพประกอบ 6 แสดงตวัอยา่งการออกแบบ ชิน้สว่นโครงสรา้ง 
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1.2  น า path ทั้งหมดมาประกอบชิน้งาน (Assembly) เพื่อตรวจสอบว่า ชิน้ส่วน
โครงสรา้งตา่ง ๆ ของ CCM สามารถเช่ือมตอ่กนัไดท้ัง้หมดหรอืไม่  ดงัตวัอยา่งภาพ 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 7 แสดงตวัอยา่งการ Assembly ชิน้สว่นโครงสรา้ง 

1.3  เม่ือผ่านการประกอบชิน้งาน (Assembly) เรียบรอ้ยแลว้ พิมพอ์อก(print out) 
ชิน้ส่วนโครงสรา้งต่าง ๆ ของ CCM ดว้ยเครื่องพิมพส์ามมิติ (3D printer)  ตวัอย่างชิน้งานท่ีพิมพ์
เสรจ็แลว้ ดงัภาพประกอบ 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 แสดงการพมิพอ์อก(print out) ชิน้สว่นโครงสรา้งตา่ง ๆ  
ของ CCM ดว้ย 3D printer  
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1.4  น าชิ ้นส่วนต่าง ๆ มาประกอบเป็น  CCM ต้นแบบ (รุ่นท่ี 1) ขนาดเส้นผ่าน
ศนูยก์ลาง 50 เซนตเิมตร ดงัตวัอยา่งภาพประกอบ 

 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 9 แสดง CCM ตน้แบบ (รุน่ท่ี 1) 

1.5 ทดสอบและปรบัปรุงโครงสรา้ง CCM  
จากการทดสอบ CCM ตน้แบบ (รุน่ท่ี 1) พบวา่ มีปัญหาดา้นการเช่ือมตอ่โครงสรา้งที่

ไม่แข็งแรง เสียรูปทรงและหลดุง่าย ทรงกลมมีขนาดใหญ่เกินไป จึงพฒันาและออกแบบโครงสรา้ง
ใหม ่เป็น CCM รุน่ท่ี 2 ดงัตวัอยา่งภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 แสดง CCM รุน่ท่ี 2 

CCM รุน่ท่ี 2 โครงสรา้งประกอบยึดต่อกันมีความแข็งแรงดี แต่มีขอ้จ ากัดท่ีชิน้ส่วน
ประกอบมีความหนาท าใหม้มุมองไม่โปรง่ จึงพฒันาและออกแบบโครงสรา้งใหม่เป็น CCM รุน่ท่ี 3 
โดยลดขนาดและความหนาของชิน้สว่นประกอบใหเ้ลก็ลง ดงัตวัอยา่งภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 11 CCM รุน่ท่ี 3 

CCM รุ่นท่ี 3 มีมุมมองท่ีโปร่ง โครงสรา้งแข็งแรง แต่มีขอ้จ ากัดท่ีเสน้แสดงพิกัดมี
ขนาดแตกตา่งกนั  ตามความโคง้และต าแหน่งรอยบากท่ีเช่ือมต่อกนั และชิน้ส่วนประกอบวงกลม
เล็กจะหลุดง่าย  จึงได้ปรับปรุงออกแบบโครงสรา้งใหม่ เป็น CCM รุ่นท่ี 4 โดยการเจาะรูท่ี
โครงสรา้งหลกัเพื่อรอ้ยดว้ยเสน้พลาสติกสี  ดงัตวัอยา่งภาพประกอบ 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 12 แสดง CCM รุน่ท่ี 4 

จากการทดสอบการประกอบใช้งาน พบว่า CCM รุ่นท่ี 4 มีมุมมองท่ีโปร่งดีมาก 
โครงสรา้งแข็งแรง ชิน้ส่วนเสน้สีแสดงพิกัดไดช้ัดเจนและสวยงาม แต่มีขอ้จ ากัดท่ีการรอ้ยเสน้
พลาสติกเขา้ออกโครงสรา้งหลกัค่อนขา้งจะล าบากและใชเ้วลามาก  จึงไดป้รบัปรุงโครงสรา้งหลกั
ใหม่ เป็น CCM รุน่ท่ี 5 โดยการเจาะรูชิดขอบนอกของโครงสรา้งหลกั ให้ขอบนอกของรูเปิดส่วน
หนึ่งเหมือนรอยบากท่ีสามารถกดใหเ้สน้พลาสติกสีเขา้ไปได ้ดงัตวัอยา่งภาพ 
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ภาพประกอบ 13 แสดง CCM รุน่ท่ี 5 

จากการทดสอบการประกอบใช้งาน พบว่า CCM รุ่นท่ี 5 มีมุมมองท่ีโปร่งดีมาก 
โครงสรา้งแข็งแรง ชิน้ส่วนโครงสรา้งหลกัและเสน้สีแสดงพิกดัไดช้ดัเจนและสวยงาม การประกอบ
ง่ายและสะดวก จากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญประเมินหาเพื่อหาคุณภาพของ CCM ในด้านความ
เหมาะสมกบัเนือ้หา ดา้นการผลิต ดา้นความสะดวกในการใชง้าน ดา้นประโยชนแ์ละความคุม้ค่า 
และดา้นคูมื่อการใช ้ แลว้ปรบัปรุงแบบจ าลองตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  จากนัน้น า CCM รุน่
ท่ี 5 ท่ีปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใชจ้ดัการเรยีนการสอน   

การหาคุณภาพของแบบจ าลอง   
ผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้

1)  น าแบบจ าลองท่ีสรา้งเสรจ็แลว้ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธต์รวจสอบ
ความเรยีบรอ้ย แลว้ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรกึษา  

2)  หาคุณภาพของแบบจ าลองโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมิน
แบบจ าลองในดา้นการผลิต ดา้นความสะดวกในการใชง้าน ดา้นความเหมาะสมกบัเนือ้หา  ดา้น
ประโยชนแ์ละความคุม้ค่า และดา้นคู่มือการใช ้ โดยใชแ้บบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบัและก าหนดเกณฑว์า่ ถา้คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป และคา่
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่าแบบจ าลองมีความเหมาะสม (วิเชียรเกตสุิงห,์ 2538: 8-11) 
จากนั้นปรับปรุงแบบจ าลองตามค าแนะของผู้เช่ียวชาญ  จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญ 
แบบจ าลองมีความเหมาะสมระดบัดีมาก (X = 1.79, S.D.=0.20)  

3)  หาคณุภาพของแบบจ าลอง  โดยการศกึษาน ารอ่งกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 5 โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎิ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 20 คน ท่ีไม่ใช่นกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง 
เพื่อดคูวามเหมาะสมดา้นระยะเวลา การสื่อความหมาย และผลกระทบอื่น ๆ แลว้ปรบัปรุงแกไ้ข 
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2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
การสรา้งแผนการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ประกอบการใชแ้บบจ าลอง

การระบุพิกัดของวัตถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า เพื่อใชจ้ัดการเรียนรูแ้นวคิดดาราศาสตร ์ส  าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ผูว้ิจยัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้ 

2.1 ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยได้เตรียมการเพื่อสรา้งแผนการจัดการเรียนรู ้ โดย
ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้ 

2.1.1  ศึกษาและวิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรูช้ั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ สาระวิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม สาระท่ี 3 โลก ดาราศาสตรแ์ละ
อวกาศเพื่อน ามาก าหนดค าอธิบายรายวิชาและจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้ 

2.1.2  จ าแนกเนือ้หาในหน่วยการเรียนรูท่ี้ 1 ออกเป็น 3 แนวคิดแลว้น ามา
จดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้3 แผน เวลา 16 ชั่วโมง ดงัรายละเอียดในตาราง   

 

ตาราง 4 แสดงแผนการจดัการเรยีนรูท้ัง้ 3 แผนของหน่วยการเรยีนรูท่ี้ 1  

แผนการจดัการ 
เรยีนรูท่ี้ 

แนวคดิ เนือ้หา เวลา 
)ชั่วโมง(  

1 ระบบพิกดัขอบฟา้  เสน้ละติจูด เสน้ลองจิจูด เสน้ศูนยส์ูตรโลก 
แ ล ะ เส้ น เม อ ริ เ ดี ย น ห ลั ก บ น โ ล ก 
องคป์ระกอบของทรงกลมฟ้า จุดและเส้น
สมมติบนทรงกลมฟ้า  ต าแหน่งของดาว
เหนือปรากฎเม่ือผูส้งัเกตอยู่ ณ ละติจูดต่าง 
ๆ บนโลก การระบุต  าแหน่งของดาวเป็นมุม
ทิ ศและมุม เงย  เม่ื อ เปลี่ ยน เวลาและ
ต าแหน่งในการสงัเกต 

4 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

แผนการจดัการ 
เรยีนรูท่ี้ 

แนวคดิ เนือ้หา เวลา 
)ชั่วโมง(  

2 ระบบพิกดัศนูยส์ตูร  จุดและเสน้ส าคัญของระบบพิกัดศูนยส์ูตร 
(ขั้วฟ้าเหนือ , ขั้วฟ้าใต้, เส้นศูนย์สูตรฟ้า ,
วงกลมชั่วโมง)การระบุพิกัดของดาวเป็นค่า
มุมไรตแ์อสเซนชันและเดคลิเนชัน เสน้ทาง
การขึน้การตกของดาวฤกษเ์ม่ือผูส้งัเกตอยู่ท่ี
ละตจิดูแตกตา่งกนั รอยดาว (star trail) ดาว
รอบขั้วฟ้า และระยะเวลาท่ีดาวปรากฏอยู่
บนทอ้งฟา้ 

6 

3 ต าแหนง่และเสน้ทาง
การขึน้การตกของ 
ดวงอาทิตย ์

เสน้สุริยวิถีและต าแหน่งส าคญับนเสน้สุริย
วิถี ต  าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของ
ดวงอาทิตย ์ช่วงเวลากลางวนักลางคืน เม่ือ
ผู้สังเกตอยู่ ท่ีละติจูดต่าง ๆ ในวันวสันต
วิษุวตั  วนัครษีมายนั วนัศารทวิษุวตั และวนั
เหมายนัความสมัพนัธข์องต าแหน่งของดวง
อาทิตยก์ับฤดกูาล ปรากฏการณต์ะวนัออ้ม
ขา้ว   พระอาทิตยเ์ท่ียงคืนและวนัไรเ้งา 

6 

 
2.2  ขัน้สรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้

ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย ช่ือแผน เวลา 
จุดประสงคก์ารเรียนรู ้แนวความคิดหลกั กระบวนการจดัการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล สื่อ 
และแหลง่การเรยีนรูแ้ละบนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรู ้มีรายละเอียด ดงันี ้ 

2.2.1  ช่ือแผนเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของแนวคดิดาราศาสตรท่ี์ก าหนดไว ้
2.2.2  เวลา  เป็นการก าหนดช่วงเวลาใน 1 แผนการจัดการเรียนรู ้โดย

ก าหนดเวลาท่ีใชใ้นแผนท่ี 1 เรื่องระบบพิกดัขอบฟ้า เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แผนท่ี 2 เรื่อง ระบบพิกดั
ศนูยส์ตูร เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และแผนท่ี 3 เรือ่ง ต  าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์
เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 
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2.2.3  จดุประสงคก์ารเรียนรู ้เป็นขอ้ความท่ีระบุวตัถปุระสงคก์ารสอนท่ี
มุง่หวงัใหน้กัเรยีนเกิดผลการเรยีนรูท่ี้พงึประสงค ์ 

2.2.4  แนวความคิดหลกัเป็นขอ้ความแสดงแนวคดิของเนือ้หา  
2.2.5 กระบวนการจดัการเรยีนรู ้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ

ขัน้ของการจดัการเรยีนรู ้
2.2.6  การวดัและประเมินผล เป็นการระบเุครือ่งมือวดัผล สิ่งท่ีวดั วิธีการ

วดัและประเมินผล  
2.2.7  สื่อและแหล่งการเรียนรู ้เป็นสิ่งท่ีใช้ประกอบการจัดการเรียนรู ้

ได้แก่ แบบจ าลองการระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้า ใบงาน ใบความรู ้หนังสือ 
อินเตอรเ์น็ต QR Code 

2.2.8  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  ้เป็นแบบบันทึกขอ้สงัเกตต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ขณะมีการจดัการเรยีนรู ้ 

2.3  ขัน้หาคณุภาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้
ผูว้ิจยัด าเนินการหาคณุภาพของแผนการจดัการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนดงันี ้

2.3.1  น าแผนการจดัการเรียนรูไ้ปใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาพิจารณาในดา้น
ความเหมาะสมของภาษา การล าดบัเนือ้หา ความยากง่ายของเนือ้หา ความถูกตอ้งของเนือ้หา
บทบาทของครู และนักเรียนในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู ้ แล้วน ามาปรบัปรุงตาม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรกึษา  

2.3.2  น าแผนการจัดการเรียนรูไ้ปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนดารา
ศาสตร ์(ประสบการณ์มากกว่า 5  ปี) จ านวน 3 ท่านพิจารณา โดยใชแ้บบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั และก าหนดเกณฑว์่า ถา้คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญตัง้แต ่
3.51 ขึน้ไป และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่าแผนการจดัการเรียนรูมี้ความเหมาะสม 
(วิเชียรเกตุสิงห์, 2538, น. 8-11) จากนั้น  ปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรูต้ามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

2.3.3   น าแผนการจัดการเรียน รู ้ไปศึกษาน าร่องกับนัก เรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎิ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 30 คนท่ีไม่ใช่นกัเรียน
กลุ่มตวัอย่างเพื่อดคูวามเหมาะสม ดา้นระยะเวลา การสื่อความหมาย และผลกระทบอ่ืน ๆ แลว้
ปรบัปรุงแกไ้ข 
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3.  แบบทดสอบวัดความเข้าใจในแนวคดิดาราศาสตร ์
แบบทดสอบวัดความเข้าใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เป็นแบบทดสอบเขียนตอบ 

จ านวน 18 ขอ้ มีขัน้ตอนการสรา้ง ดงันี ้ 
3.1  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ  การสรา้งแบบทดสอบวัดความเข้าใจใน

แนวคิดดาราศาสตร ์จากนัน้วิเคราะหเ์นือ้หาและจุดประสงคข์องการจดัการเรียนรู ้เรื่อง การระบุ
พิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า โดยครอบคลุมพฤติกรรมดา้นความรูค้วามจ า ความเขา้ใจ 
การน าไปใชก้ารวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมินคา่ 

3.2  เขียนขอ้ค าถามใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาและจดุประสงคท่ี์วิเคราะหไ์ว ้  ตาม
ผลการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัของหลกัสตูร จ านวน  25 ขอ้  

3.3  น าแบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้เสนอให้อาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธ์ตรวจ
พิจารณาความเท่ียงตรง และความถูกต้องด้านจุดประสงค์เนื ้อหา การใช้ภาษาและความ
เหมาะสมของขอ้ความแลว้น ามาแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง  

3.4  น าแบบทดสอบท่ีพัฒนาขึน้ไป ให้ผู้เช่ียวชาญด้านดาราศาสตรฟิ์สิกส ์
จ านวน 3 ท่านและดา้นการสอนดาราศาสตรจ์ านวน 2 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา
และโครงสรา้ง โดยใชว้ิธีการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency, IOC) คดัเลือก
ข้อท่ีมีค่า IOC  ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ไป จากนั้น น าแบบทดสอบมาปรบัปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์   ตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  

3.5  น าแบบทดสอบท่ีปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎิ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 45 
คน แลว้น าแบบทดสอบท่ีไดม้าตรวจใหค้ะแนน แลว้หาคา่ความยากงา่ย และคา่อ านาจจ าแนกของ
ขอ้สอบแต่ละขอ้ ไดข้อ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายตัง้แต่ 0.25-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต ่
0.23 ขึน้ไป ไดแ้บบทดสอบจ านวน 18 ขอ้ 

3.6  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยใชส้ตูร KR-20 ของคเูดอรร์ิ
ชารด์สนั (Kuder Richardson) (ลว้นสายยศ: และองัคณา สายยศ. 2538: 197-198)  
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4. แบบวัดความพึงพอใจต่อการใช้แบบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้า 
บนทรงกลมฟ้า 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชแ้บบจ าลองระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรง
กลมฟ้า เป็นแบบวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัจ านวน 15 ขอ้ ซึ่งมีขัน้ตอนการสรา้ง 
ดงันี ้

4.1  ก าหนดจดุประสงคใ์นการสรา้งแบบสอบถาม และก าหนดประเด็นท่ีจะใชใ้น
การเขียนขอ้ความ  

4.2  เขียนขอ้ความสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดบั คือ พอใจมากท่ีสดุ พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอ้ย และพอใจนอ้ย
ท่ีสุด จ านวน 20 ข้อ และข้อความปลายเปิดเพื่อให้นักเรียนได้เขียนแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะ  

4.3  น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้เสนอใหป้ระธานกรรมการและกรรมการควบคมุ
ปรญิญานิพนธต์รวจพิจารณาแกไ้ขใหเ้หมาะสม  

4.4  น าแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการวัดผลการศึกษา จ านวน 3 ท่าน
ตรวจสอบลกัษณะการใชค้  าถามและความถกูตอ้งทางดา้นภาษา จากนัน้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  

4.5  น าแบบสอบถามท่ีปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎิ์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 15 คน จากนัน้น ามา
ตรวจใหค้ะแนนเพื่อหาคณุภาพของแบบสอบถามในดา้นอ านาจจ าแนก ( t-test) รายขอ้ และค่า 
ความเช่ือมั่ นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหา ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach) ดงันี ้ (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 200-201) คดัเลือกขอ้ความท่ีมีค่า
อ านาจจ าแนกตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไป และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 2.5 ขึน้ไป จ านวน 15 ขอ้ และหา
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  จากนัน้จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์  เพื่อน าไปใชก้ับ
กลุม่ตวัอยา่งจรงิตอ่ไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การน าแบบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้า ไปใช้กับนักเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่ง พรอ้มทัง้เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยเครือ่งมือท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
1. ศนูยว์ิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ออก

หนงัสือขอความรว่มมือไปยงัผูอ้  านวยการโรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎิ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา สงักดั
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ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 6  เพื่อขอใชน้กัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 
28 คน เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั  

2. ทดสอบก่อนเรียน (pretest) กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบทดสอบวดั
ความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร ์ 

3. จดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชแ้บบจ าลองระบุพิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า 
ใหก้บันกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง บนัทกึการสงัเกตชัน้เรยีน 

4. ทดสอบหลงัเรียน (posttest) กับนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างหลงัจดักิจกรรมการ
เรยีนรูเ้สรจ็แลว้ ดว้ยแบบวดัความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์ และใหน้กัเรียนประเมินความพึง
พอใจโดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจของนกัเรยีนตอ่การใชแ้บบจ าลองการระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟ้า
บนทรงกลมฟ้า  ส  าหรบัการวิจยัครัง้นีด้  าเนินการระหว่างเดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2563 โดย
ด าเนินการจดัการเรยีนรูใ้ชเ้วลารวม 16 ชั่วโมง  

การวิเคราะหข้์อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น มีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึง

วิเคราะห ์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยั  ดงันี ้
1. ขอ้มลูเชิงปรมิาณ ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูท่ีได ้ดงันี ้

1.1  หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean)  ของคะแนนความเขา้ใจแนวคิดดาราศาสตร ์
และคะแนนความพงึพอใจ โดยใชส้ตูร ดงันี ้(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ, 2538, น. 73) 

       𝑋   =   
Σ𝑋

𝑁
      

เม่ือ       𝑋           แทน       คะแนนเฉลี่ย 
∑ 𝑋       แทน       ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

𝑁           แทน       จ านวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 
 1.2  หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนความเขา้ใจ

ในแนวคดิดาราศาสตร ์และคะแนนความพงึพอใจ โดยใชส้ตูร ดงันี(้ลว้น สายยศ, 2538)   
 

                                        𝑆. 𝐷.   =   √𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)

𝑁(𝑁−1)

2
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เม่ือ          𝑆. 𝐷.    แทน       คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ∑ 𝑋2       แทน       ผลรวมของคะแนนแตล่ะคนยกก าลงัสอง 

  (∑ 𝑋)2   แทน       ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

  𝑁            แทน       จ านวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 
1.3  หาค่าดัชนีความตรงตามเนือ้หาของแบบทดสอบวัดความเขา้ใจแนวคิด  

ดาราศาสตร ์โดยใชว้ิธีการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ( Index of Concurrence) (ลว้น สาย
ยศ; และองัคณา สายยศ, 2538, น. 208-209) โดยใชส้ตูร ดงันี ้

 

𝐼𝑂𝐶  =     
Σ𝑅

𝑁
      

 

เม่ือ        𝐼𝑂𝐶      แทน       คา่ดชันีความสอดคลอ้ง 

  ∑ 𝑅        แทน       ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

  𝑁            แทน       จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 1.4  สถิติส  าหรบัการหาคา่ความยากง่ายและคา่อ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบ
วดัความเขา้ใจแนวคิดดาราศาสตร ์โดยใชส้ตูร ดงันี ้(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ, 2538, น. 
209-211)  

1.4.1  คา่ความยากง่ายของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจแนวคดิดาราศาสตร ์

𝑃   =        
𝑅

𝑁
 

 

เม่ือ         𝑃        แทน         คา่ความยากง่าย 

  𝑅          แทน       จ านวนคนท่ีตอบขอ้นัน้ถกู 

  𝑁          แทน       จ านวนคนทัง้หมดท่ีท าขอ้นัน้ 
 
1.4.2  คา่อ านวจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจแนวคดิดาราศาสตร ์
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                     𝐷    =      
𝑅𝑢−𝑅𝐿

𝑁

2

 

 

เม่ือ         𝐷       แทน       คา่อ านาจจ าแนก 

  𝑅𝑢        แทน       จ านวนคนกลุม่สงูท่ีตอบขอ้นัน้ถกู 

  𝑅𝑙         แทน       จ านวนคนกลุม่ต ่าท่ีตอบขอ้นัน้ถกู 

  𝑁        แทน       จ านวนนกัเรยีนในกลุม่สงูและกลุม่ต  ่า 
1.5  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัความเขา้ใจแนวคิดดาราศาสตร ์โดยใชส้ตูร 

KR-20 ของคูเดอร ์ริชารด์สนั (Kuder Richardson)  (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 
197-198) 

                           𝑟n         =   
𝑛−1

𝑛
(1 −  

∑ 𝑝𝑞

𝑆1
2 ) 

เม่ือ  𝑟n          แทน       ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

 𝑛        แทน       จ านวนขอ้สอบ 

𝑝        แทน       สดัสว่นของผูต้อบถกูในขอ้นัน้ๆ 

𝑞        แทน       สดัสว่นของผูต้อบผิดในขอ้นัน้ๆ 

𝑆1
2
      แทน       ความแปรปรวนของคะแนนทัง้หมด 

 
1.6  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใชสู้ตรการหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ดงันี ้ (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ, 2538, 
น.  200-201) 

                     𝛼  =    
𝑛

𝑛−1
{1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 } 

 
เม่ือ       𝛼      แทน       คา่สมัประสทิธ์ิของความเช่ือมั่น 

  𝑛        แทน       จ านวนขอ้ของเครือ่งมือวดั 

  𝑆𝑖
2      แทน       คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

  𝑆𝑡
2      แทน       คะแนนความแปรปรวนของเครือ่งมือนัน้ทัง้ฉบบั 
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1.7  หาค่า Normalized Gain (<g>) ของคะแนนความเข้าใจแนวคิดดารา
ศาสตรแ์ละคะแนนความพึงพอใจ โดยแบ่งระดบัของค่า normalized gain ออกไดเ้ป็นสามระดบั 
คือ  

การพฒันาอยูใ่นระดบัสงู เม่ือ <g> ≥ 0.7  
การพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ 0.3 < <g> < 0.7  

การพัฒนาอยู่ในระดับต ่า  เม่ือ <g> ≤ 0.3 ซึ่งมีสูตรในการค านวณ ดังนี ้ 
(Hake, R. 2001) 

 

              〈𝑔〉  =     
%𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡−%𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

100%−%𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

 เม่ือ           〈𝑔〉            แทน       คา่ normalized gain 

 %𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡    แทน       คา่เฉลี่ยของคะแนนสอบหลงัเรยีนเป็นรอ้ยละ 

 %𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑒𝑠𝑡      แทน       คา่เฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรยีนเป็นรอ้ยละ 
 
1.8  ส าหรบัการตรวสอบค่า t  เพื่อตรวจสอบสมมติฐานเก่ียวกบั ความแตกต่าง

ของคะแนนความเขา้ใจแนวคิดดาราศาสตรแ์ละคะแนนความพึงพอใจของนักเรียน โดยใชสู้ตร 
ดงันี ้(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ, 2538, น. 79) 

 

            𝑡 =   
Σ𝐷

√𝑛Σ𝐷2−Σ𝐷2

𝑛−1

 

  เม่ือ     df           =       n – 1 
  D            =       คา่ผลตา่งระหวา่งคูค่ะแนน 
   n             =       จ านวนคูค่ะแนน 

จริยธรรมของการวิจัย 
การวิจยันีเ้ป็นการวิจัยทางสงัคมศาสตร ์ซึ่งเป็นการศึกษาวิจยัในมนุษย ์จึงจ าเป็นตอ้ง

ระมดัระวงัและมีความรอบคอบในการด าเนินการวิจยั เพื่อไม่ใหมี้ผลกระทบต่อผูร้่วมวิจยั ซึ่งใน
การท าวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดมี้ใบรบัรองจริยธรรมการวิจัยของขอ้เสนอการวิจัย  เอกสารขอ้มูล
ค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัยและใบยินยอมหมายเลขรับรอง  SWUEC/E/G-156/2563            
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ดงัภาคผนวก จ  ผูว้ิจยัไดท้  าหนงัสือขออนญุาตผูอ้  านวยการโรงเรยีน ผูป้กครองและนกัเรยีนท่ี เขา้
รว่มในการทดลองวิจยัในครัง้นี ้ส  าหรบันกัเรยีนและผูป้กครอง ผูว้ิจยัไดใ้หแ้สดงความยินยอมในใบ
ยินยอม (consent form)  ในการเก็บขอ้มูลหรือทดลองใช้เครื่องมือวิจัยท่ีผูว้ิจัยพัฒนาขึน้ โดย
ผูว้ิจัยไดท้  าการขออนุญาตล่วงหนา้ ดดยไม่กระท าการซึ่งละเมิดสิทธิของกลุ่มตวัอย่าง และเม่ือ
เริม่ท าการวิจยัไดมี้การแจง้วตัถปุระสงคใ์นการท าวิจยัใหก้บัผูร้ว่มวิจยั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบก่อน
เริ่มด าเนินการวิจัยข้อมูลท่ีได้จ าเป็นต้องเก็บเป็นความลับ ใช้รหัสแทนช่ือ -นามสกุลจริง 



 

บทที ่4  
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูของการพฒันาแบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟ้า
บนทรงกลมฟ้าเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรข์องนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย  โดยใชส้ญัลกัษณใ์นการเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงัตอ่ไปนี ้

𝑿    หมายถึง     คา่เฉลี่ยของคะแนน 
S.D. หมายถึง     คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
<g> หมายถึง     คา่การพฒันาหรอื Normalized gain 
T     หมายถึง     คา่การแจกแจงแบบที ชนิดกลุม่ตวัอยา่งเดียว (t-test) 
P    หมายถึง     คา่ความน่าจะเป็นของผลการทดสอบสมมติฐาน 
D  f หมายถึง     ชัน้แห่งความเป็นอิสระ 

โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูออกเป็น 3 ตอน  ตามล าดบัดงันี ้
ตอนท่ี 1  ผลการพฒันาแบบจ าลอง 
ตอนท่ี 2  ผลการศกึษาความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร ์
ตอนท่ี 3  ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนตอ่การใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของ

วตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ในการเรยีนรู ้
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ตอนที ่1 ผลการพัฒนาแบบจ าลองระบุพกิัดของวัตถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า (CCM) 
ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาสรา้งชิน้ส่วนโครงสรา้งของ CCM เพื่อแสดงพิกัดของ

ทอ้งฟ้า โดยใชโ้ปรแกรมออกแบบ 3 มิติ SOLIDWORKS   และประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีการพิมพ ์
สามมิติ (3D Printing Technology, 3DP) พิมพอ์อก (print out) ชิน้ส่วนโครงสรา้งของ CCM ดว้ย
เครือ่งพิมพส์ามมิติ (3D printer)  น าชิน้สว่นตา่ง ๆ มาประกอบเป็น CCM แลว้ท าการทดสอบและ
ปรบัปรุงโครงสรา้งของ CCM จนไดแ้บบจ าลอง จ านวน 5 รุน่ ดงัตวัอยา่งภาพ รายละเอียดดงันี ้

 
 
 
 
 
 รุน่ท่ี 1 (ตน้แบบ)           รุน่ท่ี 2                    รุน่ท่ี 3                     รุน่ท่ี 4                  รุน่ท่ี 5 

ภาพประกอบ 14 แสดง CCM ท่ีไดอ้อกแบบและพฒันาขึน้  

จากการทดสอบการใชง้าน CCM ตน้แบบ (รุ่นท่ี 1) ซึ่งมีขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 50 
เซนติเมตร ทรงกลมมีขนาดใหญ่สงัเกตไดง้่าย การประกอบโครงสรา้งแสดงด าแหน่งและพิกดัของ
วัตถุท้องฟ้าต้องใช้ชื ้นส่วนจ านวนมาก จึงท าให้มีจุดข้อต่อมากจุด ท าให้เป็นจุดอ่อนของ
แบบจ าลองคือ จะเกิดการหลดุไดง้่ายตรงจดุตอ่ และตอ้งใชว้สัดพุิมพม์าก 

จากการทดสอบการใชง้าน CCM รุ่นท่ี 2 ซึ่งแกจุ้ดอ่อนจาก CCM รุ่นท่ี 1 โดยการเพิ่ม
ความยาวของชิน้ส่วนโครงสรา้งใหย้าวมากขึน้เพื่อลดจ านวนชิน้ส่วนลง ซึ่งเป็นการลดจ านวนจุด
ตอ่ลงดว้ย และลดขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของแบบจ าลองลงเหลือ 34.5 เซนตเิมตร และออกแบบ
แถบวงกลมแสดงพิกดัในแนวราบสามารถต่อกบัเสน้ส่วนโครงวงกลมแสดงพิกดัในแนวดิ่ง พบว่า 
การประกอบโครงสรา้งของแบบจ าลองสามารถยดึตอ่กนัไดด้ี แตพ่บว่าแถบวงกลมท่ีแสดงพิกดัใน
แนวราบมีความกวา้งมากและมีขนาดแตกต่างกนัตามขนาดความยาวของเสน้ผ่านศนูยก์ลาง ท า
ใหม้มุมองการสงัเกตภายในแบบจ าลองลดลง 

 จากการทดสอบการใชง้าน CCM รุ่นท่ี 3 ไดอ้อกแบบชิน้ส่วนโครงสรา้งใหม่โดยเพิ่ม
ความยาว แต่ลดขนาดความกวา้งและความหนาของชิน้ส่วนลงอีก โครงสรา้งวงกลมใหญ่(ใน
แนวดิ่ง)เป็นสว่นโคง้ขนาดความยาว 0.9 ใน 4 สว่นของความยาวของเสน้รอบวง พิมพชิ์น้เดียว ท า
ให้จุดต่อของโครงสรา้งลดลงอย่างมาก และพิมพชิ์น้ส่วนดว้ยวัสดุพิมพห์ลากสีมากขึน้ พบว่า



  95 

โครงสรา้งวงกลมใหญ่(ในแนวดิ่ง) เช่ือมต่อกนัไดด้ีมาก แข็งแรง ส่วนวงกลมในแนวราบยงัมีหลาย
ขนาดและขนาดความกวา้งของแถบยงัแตกต่างกนัเหมือนเดิม เม่ือน ามาประกอบเป็นโครงสรา้ง
แบบจ าลองยงัพบว่า การต่อของวงกลมในแนวราบโดยเฉพาะวงท่ีอยู่ใกลว้งกลมใหญ่จะหลดุง่าย 
เพราะยงัมีจดุตอ่มากกวา่ 1 จดุ  

จากการทดสอบการใชง้าน CCM รุน่ท่ี 4 ปรบัปรุงโครงสรา้งของแบบจ าลองใหม ่โดยการ
เจาะรูท่ีโครงสรา้งวงกลมใหญ่(วงกลมดิ่ง) ท่ีสามารถรอ้ยเสน้สีเป็นวงกลมในแนวราบ แลว้น าไป
ทดลองน าร่องกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่า องคป์ระกอบโครงสรา้งของแบบจ าลอง 
เช่ือมตอ่กนัไดด้ี มีความแข็งแรงคงทน สามารถแสดงพิกดัของวตัถทุอ้งฟา้ได ้ทัง้ระบบพิกดัขอบฟ้า 
ระบบพิกดัศนูยส์ตูร ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์นกัเรียนสามารถเรียนรู ้
เพื่อสรา้งความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรไ์ด ้โดยการสืบเสาะหาความรูด้ว้ยลงมือปฏิบตัิไดด้ว้ย
ตนเองและมีส่วนรว่มในกิจกรรมการเรยีนรูท้กุขัน้ตอน แต่ยงัพบปัญหาในดา้นของเวลาท่ีใชใ้นการ
ประกอบโครงสรา้งของแบบจ าลองตามขัน้ตอนการเรียนรู ้(ประกอบเขา้และถอดออกเก็บ) ซึ่งใช้
เวลามากและการรอ้ยเสน้สีแสดงพิกดัวตัถทุอ้งฟ้านัน้บางรูท่ีเจาะไม่สามารถรอ้ยเสน้สีได ้อาจเป็น
เพราะวสัดท่ีุใชพ้ิมพมี์คณุภาพแตกต่างกนั มีค่าความคลาดเคลื่อนในการพิมพท่ี์แตกต่างกัน  แต ่
CCM รุน่ท่ี 4 นี ้สามารถลดปรมิาณวสัดพุิมพไ์ปไดม้าก และใชเ้วลาในการพิมพอ์อกนอ้ยลง 

จากการทดสอบการใชง้าน CCM รุน่ท่ี 5 ท่ีปรบัปรุงจากรุน่ท่ี 4 โดยการออกแบบเจาะรูท่ี
โครงสรา้งวงกลมใหญ่ใหม่ โดยการขยบัต าแหน่งของรูใหม้าชิดท่ีผิวดา้นนอกของส่วนโคง้วงกลม
ใหญ่ โดยใหผ้ิวโคง้ดา้นนอกของรูเปิดออกเล็กนอ้ยท่ีสามารถกดเสน้สีลงไปไดแ้ละยึดแน่นพอดี 
น าไปทดลองน าร่องกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างอีกครัง้ พบว่า องคป์ระกอบโครงสรา้งของ
แบบจ าลอง เช่ือมตอ่กนัไดด้ี มีความแข็งแรงคงทน สามารถแสดงพิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าได ้ทัง้ระบบ
พิกัดขอบฟ้า ระบบพิกัดศูนยส์ูตร ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์นักเรียน
สามารถเรยีนรูเ้พื่อสรา้งความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตรไ์ด ้โดยการสืบเสาะหาความรูด้ว้ยลงมือ
ปฏิบตัิไดด้ว้ยตนเองและมีส่วนรว่มในกิจกรรมการเรียนรูทุ้กขัน้ตอน จากนัน้ผูว้ิจยัไดป้รบัในดา้น
เวลาในการท ากิจกรรม การล าดบัขัน้ตอนการปฏิบตัิกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสว่นของการใช้
แบบจ าลอง เอกสารความรูป้ระกอบกิจกรรม ใบกิจกรรมใหม่  แลว้น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน
คณุภาพของแบบจ าลองระบุพิกัดของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ แลว้ท าไปทดลองเก็บรวบรวมขอ้มลูกบันกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง 

การหาคณุภาพของแบบจ าลองระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า ตามความมุ่ง
หมายของการวิจัย ผูว้ิจัยไดน้  าน าแบบจ าลองและวีดิทัศนแ์สดงการประกอบแบบจ าลองตาม
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ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นแผนการจดัการเรียนรู ้ พรอ้มทัง้คู่มือการใชไ้ปใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ประเมิน ในด้านวัสดุและการผลิต ด้านความสอดคล้องและความเหมาะสมกับเนือ้หา ด้าน
ประโยชน์และความคุ้มค่า ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านคู่มือการใช้งาน ได้ผล         
การประเมิน ดงัตาราง  

ตาราง 5 แสดงผลการประเมินแบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการประเมนิ X S.D. ระดบัคณุภาพ 
ดา้นการผลิต 4.40 0.49 ดี 
ดา้นความเหมาะสมกบัเนือ้หา 4.80 0.40 ดีมาก 
ดา้นความสะดวกในการใชง้าน 4.60 0.49 ดีมาก 
ดา้นประโยชนแ์ละความคุม้คา่ 5.00 0.00 ดีมาก 
ดา้นคูมื่อการใช ้ 4.60 0.49 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.68 0.20 ดีมาก 

 

จากตารางพบวา่ คะแนนเฉลี่ยการประเมิน CCM ของผูเ้ช่ียวชาญสงูกวา่คะแนนเกณฑท่ี์
ก าหนด 3.51 และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานไมเ่กิน 1 แสดงวา่ CCM มีคณุภาพเหมาะสมทกุดา้น   

ตอนที ่2 ผลการศึกษาความเข้าใจในแนวคดิดาราศาสตร ์
ในส่วนนีผู้ว้ิจัยท าการศึกษาเพื่อตอบค าถามวิจัยท่ีว่า การใชแ้บบจ าลองระบุพิกัดของ

วตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟ้า ในการจดักิจกรรมการเรยีนรูมี้ผลตอ่ความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร์
ของนกัเรยีนหรอืไม่ อยา่งไร 

ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มลูความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์ก่อนเรียนและหลงัเรียน จาก
นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชแ้บบจ าลองระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า
ตามแผนการจัดการเรียนรู ้ ผลการศึกษาประกอบด้วยความเข้าใจในแนวคิดดาราศาสตร ์           
3 แนวคดิหลกั ดงันี ้

1.ระบบพิกดัขอบฟา้ 
2.ระบบพิกดัศนูยส์ตูร 
3.ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์
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ระบบพกิัดขอบฟ้า 
ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกัดขอบฟ้า ประกอบดว้ยแนวคิด

ยอ่ย 5 ประเด็น คือ    
1. พิกัดบนโลก ได้แก่ เส้นละติจูด เส้นลองจิจูด เส้นศูนย์สูตรโลก และเส้น          

เมรเิดียนหลกับนโลก 
2. จุดและเส้นส าคัญ  ได้แก่  จุดและเส้นส าคัญของระบบพิกัดขอบฟ้ า 

ประกอบดว้ย เสน้ขอบฟา้ ทิศ จดุเหนือศีรษะ ขัว้ฟา้เหนือ และเสน้เมรเิดียนของผูส้งัเกต 
3. ต าแหน่งดาวเหนือ ไดแ้ก่ ต  าแหน่งของดาวเหนือปรากฎเม่ือผูส้ังเกตอยู่ ณ 

ละติจดูตา่ง ๆ บนโลก 
4. วิธีการหาพิกัดดาว ไดแ้ก่ วิธีการหามุมทิศและมุมเงยของดาวและการระบุ

ต  าแหน่งของดาวท่ีก าหนดในระบบพิกดัขอบฟา้ 
5. ดาวเปลี่ยนต าแหน่ง ไดแ้ก่ การระบตุ  าแหน่งของดาวในระบบพิกดัขอบฟ้าเม่ือ

เปลี่ยนเวลาและต าแหน่งในการสงัเกต 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในแนวคิดดาราศาสตร์       

ก่อนเรียนและหลงัเรียน เพื่อทดสอบว่าแบบจ าลองระบุพิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า มีผล
ต่อความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกัดขอบฟ้า อย่างมีนัยส าคัญ   โดยท าการ
ทดสอบคา่ t  ซึง่ไดผ้ลดงันี ้

 

ตาราง 6 แสดงการเปรยีบเทียบคะแนนความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรก์่อนเรยีน                
และหลงัเรยีน เรือ่ง ระบบพิกดัขอบฟา้ โดยใชก้ารทดสอบคา่ที (Dependent t-test) 

แนวคดิ คะแนน N df X S. D. t 

1. พิกดับนโลก 
ก่อนเรยีน 28 27 1.79 1.23 

6.03* 
หลงัเรยีน 28 27 3.32 0.94 

2. จดุและเสน้ส าคญั 
ก่อนเรยีน 28 27 1.79 1.23 

6.03* 
หลงัเรยีน 28 27 3.32 0.94 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

แนวคดิ คะแนน N df X S. D. t 

3. ต าแหน่งดาวเหนือ 
ก่อนเรยีน 28 27 1.36 1.87 

7.47* 
หลงัเรยีน 28 27 4.00 0 

4. วิธีการหาพกิดัดาว 
ก่อนเรยีน 28 27 0.64 1.34 

13.26* 
หลงัเรยีน 28 27 4.00 0 

5. ดาวเปลี่ยนต าแหนง่ 
ก่อนเรยีน 28 27 0.64 1.34 

13.26* 
หลงัเรยีน 28 27 4.00 0 

รวม 
ก่อนเรยีน 28 27 6.21 5.63 

12.19* 
หลงัเรยีน 28 27 18.64 1.89 

*p < .01 
จากตารางพบว่า คะแนนความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร์เรื่อง ระบบพิกัดขอบฟ้า 

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนในทกุแนวคิดและในภาพรวม มีคา่ตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีคาดหวงัไว ้ คือ นกัเรยีนกลุม่ทดลองท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชแ้บบจ าลองการระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าหลงัเรยีน มีความเขา้ใจในแนวคิดดารา
ศาสตรส์งูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั  แสดงว่าแบบจ าลองระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรง
กลมฟา้สามารถสง่เสรมิความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร ์เรือ่ง ระบบพิกดัขอบฟ้าของนกัเรยีนได ้

ผูว้ิจยัไดแ้ปลผลและจดักลุม่ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรข์องนกัเรยีนเป็น 4 ระดบั 
ดงันี ้

ระดบั 4  แนวความคิดท่ีสมบรูณ ์ หมายถึง ค าตอบหรอืขอ้ความหรอืภาพท่ีนกัเรยีน
เขียน สื่อความถกู และใหเ้หตผุลถกูตอ้งครบองคป์ระกอบท่ีส าคญัของแตล่ะ แนวความคิด  

ระดบั 3  แนวความคิดไม่สมบรูณ์ หมายถึง ค าตอบหรือขอ้ความหรอืภาพท่ีนกัเรียน
เขียน สื่อความถกู ใหเ้หตผุลถกูตอ้งแตข่าดองคป์ระกอบบางสว่นท่ีส าคญัของแตล่ะแนวความคิด  

ระดับ 2  แนวความคิดท่ีคลาดเคลื่อน  หมายถึง ค าตอบหรือขอ้ความหรือภาพท่ี
นกัเรยีน เขียนสื่อความถกู แตก่ารใหเ้หตผุลมีบางสว่นถกูตอ้งและบางสว่นไม่ถกูตอ้ง  

ระดบั 1  ไม่เขา้ใจแนวความคิด หมายถึง ค าตอบหรือขอ้ความหรือภาพท่ีนักเรียน
เขียนสื่อความผิดหรอืใหเ้หตผุลไม่ถกูตอ้งหรอืไม่เก่ียวขอ้ง หรอืไม่ตอบ 
ซึง่ไดผ้ลดงันี ้



  99 

ตาราง 7 แสดงขอ้มลูจ านวนนกัเรยีนในแตล่ะระดบัแนวคดิ เรือ่ง ระบบพิกดัขอบฟา้ 

แนวคดิ 
ระดบั 
แนวคดิ 

จ านวนนกัเรยีน(คน) 

ก่อนเรยีน 
การเปลี่ยนแปลงหลงัเรยีน รวม 

หลงัเรยีน คงท่ี สงูขึน้ ต ่าลง 

1. พิกดับนโลก 

4 3(10.71%) 3 0 0 18(64.26%) 
3 2(7.14%) 0 2 0 1(3.57%) 
2 16(57.14%) 2 14 0 9(32.14%) 
1 7(25%) 0 7 0 0 

2. จดุและเสน้ส าคญั 

4 3(10.71%) 3 0 0 18(64.26%) 
3 2(7.14%) 0 2 0 1(3.57%) 
2 16(57.14%) 6 10 0 9(32.14%) 
1 7(25%) 0 7 0 0 

3. ต าแหน่งดาวเหนือ 

4 10(35.71%) 10 0 0 28(100%) 
3 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
1 18(64.26%) 0 18 0 0 

4. วิธีการหาพกิดัดาว 

4 3(10.71%) 3 0 0 28(100%) 
3 2(7.14%) 0 2 0 0 
2 0 0 0 0 0 
1 23(82.14%) 0 23 0 0 

5. ดาวเปลี่ยน  
    ต  าแหนง่ 

4 3(10.71%) 3 0 0 28(100%) 
3 2(7.14%) 0 2 0 0 
2 0 0 0 0 0 
1 23(82.14%) 0 23 0 0 
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จากตารางพบว่า  ความเข้าใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกัดขอบฟ้าของ
นกัเรยีนในช่วงก่อนเรยีน มีการกระจายตวัในทกุระดบัแนวคิด ส าหรบัในช่วงหลงัเรยีน แนวคิดของ
นกัเรียนส่วนใหญ่เปลี่ยนไป โดยมีระดบัของแนวคิดท่ีสมบูรณ์มากขึน้ และมีระดบัของแนวคิด ท่ี
คลาดเคล่ือนนอ้ยลง 

จากนัน้ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหร์ะดบัความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร์เรื่อง ระบบพิกดัขอบ
ฟ้า ของนกัเรียน จากการหาคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากคะแนนก่อนและหลงัเรียน 
และค่าการพัฒนาโดยใช้ ค่าการพัฒนา (Normalized gain(<g>))  แบ่งระดับของค่า <g> 

ออกเป็น   3 ระดบั คือ การพัฒนาอยู่ในระดบัสูง  เม่ือ <g>  0.7  การพัฒนาอยู่ในระดบัปาน

กลาง เมื่อ  0.3  <g>  0.7 และการพฒันาอยูใ่นระดบัต ่า เม่ือ <g>  0.3 ไดผ้ลดงันี ้

ตาราง 8 แสดงคะแนนความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรเ์รือ่ง ระบบพิกดัขอบฟา้ ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีน และคา่การพฒันา(Normalized gain (<g>)) 

แนวคดิ คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
<g> 

X S. D. X S. D. 

1. พิกดับนโลก 4 1.79 1.23 3.32 0.94 0.69 
2. จดุและเสน้ส าคญั 4 1.79 1.23 3.32 0.94 0.69 
3. ต าแหน่งดาวเหนือ 4 1.36 1.87 4.00 0 1.00 
4. วิธีการหาพกิดัดาว 4 0.64 1.34 4.00 0 1.00 
5. ดาวเปลี่ยนต าแหนง่ 4 0.64 1.34 4.00 0 1.00 

รวม 20 6.21(31.05%) 5.63 18.64(93.2%) 1.89 0.90 

 
จากตารางพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการเรียนในภาพรวมทุกแนวคิด มีค่าเท่ากับ 

6.21  คิดเป็น 31.05% เม่ือเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยรายแนวคิดจากมากไปนอ้ย พบว่า  แนวคิด
เก่ียวกับเสน้ละติจูด เสน้ลองจิจูด เสน้ศูนยส์ูตรโลก และเสน้เมริเดียนหลกับนโลก และแนวคิด
เก่ียวกบัจดุและเสน้ส าคญัของระบบพิกดัขอบฟา้ (เสน้ขอบฟ้า ทิศ จดุเหนือศีรษะ ขัว้ฟ้าเหนือ และ
เสน้เมอริเดียนของผูส้งัเกต) มีคะแนนเฉลี่ยมากสดุ (X = 1.79) รองลงมาไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกับ
ต าแหน่งของดาวเหนือปรากฎเม่ือผู้สังเกตอยู่ ณ ละติจูดต่าง ๆ บนโลก (X = 1.36) แนวคิด
เก่ียวกบั วิธีการหามมุทิศและมมุเงยของดาว และการระบตุ  าแหน่งของดาวท่ีก าหนดในระบบพิกดั
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ขอบฟ้า และแนวคิดเก่ียวกับการระบุต  าแหน่งของดาวในระบบพิกดัขอบฟ้าเม่ือเปลี่ยนเวลาและ
ต าแหน่งในการสังเกต(X = 0.64)  ตามล าดับ  ส  าหรับค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการเรียนใน
ภาพรวมทุกแนวคิด มีค่าเท่ากับ 18.64 คิดเป็น 93.2%  เม่ือเรียงล าดบัคะแนนเฉลี่ยรายแนวคิด
จากมากไปนอ้ย พบว่า แนวคิดเก่ียวกบัต าแหน่งของดาวเหนือปรากฎเม่ือผูส้งัเกตอยู่ ณ ละติจูด
ตา่ง ๆ บนโลก แนวคิดเก่ียวกบัวิธีการหามมุทิศและมมุเงยของดาวและการระบตุ  าแหน่งของดาวท่ี
ก าหนดในระบบพิกดัขอบฟ้า และแนวคิดเก่ียวกบัการระบุต  าแหน่งของดาวในระบบพิกดัขอบฟ้า  
เม่ือเปลี่ยนเวลาและต าแหน่งในการสงัเกต  มีคะแนนเฉลี่ยมากสุด(X = 4.00)   รองลงมาไดแ้ก่ 
แนวคิดเก่ียวกับเสน้ละติจูด เสน้ลองจิจูด เสน้ศูนยส์ูตรโลก และเสน้เมริเดียนหลกับนโลก และ
แนวคิดเก่ียวกับจุดและเสน้ส าคญัของระบบพิกัดขอบฟ้า (เสน้ขอบฟ้า ทิศ จุดเหนือศีรษะ ขัว้ฟ้า
เหนือ และเสน้เมรเิดียนของผูส้งัเกต) (X = 3.23)   และพบว่า คะแนนความเขา้ใจในแนวคิดดารา
ศาสตร ์เรือ่ง ระบบพิกดัขอบฟา้ทกุแนวคดิ มีคะแนนเพิ่มขึน้ 

เม่ือพิจารณาค่าการพัฒนา ของคะแนนภาพรวมแล้ว พบว่ามีค่า <g>= 0.90  เม่ือ
เรียงล าดับค่า <g> พบว่า  แนวคิดเก่ียวกับต าแหน่งของดาวเหนือปรากฎเม่ือผู้สังเกตอยู่ ณ 
ละติจูดต่าง ๆ บนโลก แนวคิดเก่ียวกับวิธีการหามมุทิศและมมุเงยของดาวและการระบุต  าแหน่ง
ของดาวท่ีก าหนดในระบบพิกดัขอบฟา้ และแนวคดิเก่ียวกบัการระบตุ  าแหน่งของดาวในระบบพิกดั
ขอบฟ้าเม่ือเปลี่ยนเวลาและต าแหน่งในการสังเกต มีค่ามากสุด(<g>=  1.00)  รองลงมาไดแ้ก่ 
แนวคิดเก่ียวกับเสน้ละติจูด เสน้ลองจิจูด เสน้ศูนยส์ูตรโลก และเสน้เมริเดียนหลกับนโลก และ
แนวคิดเก่ียวกับจุดและเสน้ส าคญัของระบบพิกัดขอบฟ้า (เสน้ขอบฟ้า ทิศ จุดเหนือศีรษะ ขัว้ฟ้า
เหนือ และเสน้ เมอรเิดียนของผูส้งัเกต) (<g>=  0.94)   โดยทัง้หมดมีค่า <g> อยู่ระหว่าง 0.69 – 
1.00 ซึง่ถือวา่ คะแนนรวมทกุแนวคดิและคะแนนรายแนวคิดมีคา่การพฒันา อยูใ่นระดบัสงู  

โดยผูว้ิจยัน าเสนอกราฟเปรยีบเทียบในภาพประกอบท่ี 15 และ 16 ไดด้งันี ้

 

ภาพประกอบ 15 แสดงกราฟเปรยีบเทียบคะแนนความเขา้ใจแนวคดิดาราศาสตร ์
เรือ่ง ระบบพิกดัขอบฟา้ของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
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ภาพประกอบ 16 แสดงกราฟเปรยีบเทียบคา่ Normalized (<g>)  
ของคะแนนความเขา้ใจ    แนวคิดดาราศาสตร ์ เรือ่ง ระบบพิกดัขอบฟา้ 

ระบบพกัิดศูนยสู์ตร 
ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกัดศนูยส์ตูร ประกอบดว้ยแนวคิด

ยอ่ย  6 ประเด็น คือ 
1. จุดและเส้นส าคัญ  ได้แก่  จุดและเส้นส าคัญของระบบพิกัดศูนย์สูตร 

ประกอบดว้ย ขัว้ฟา้เหนือ ขัว้ฟา้ใต ้ เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า วงกลมชั่วโมง 
2. วิธีการหาพิกดัดาว ไดแ้ก่ วิธีการระบพุิกดัของดาวตามระบบพิกดัศนูยส์ตูรเป็น

คา่มมุไรตแ์อสเซนชนัและเดคลิเนชนั 
3. ต าแหน่งดาว ได้แก่ การระบุต  าแหน่งของดาวท่ีก าหนดตามระบบพิกัด       

ศนูยส์ตูร 
4. เสน้ทางหรือรอยดาว ไดแ้ก่ เสน้ทางการขึน้การตกของดาวหรือเสน้ทางการ

เคลื่อนท่ีปรากฏของดาว และรอยดาว (star trail) 
5. ดาวเปลี่ยนเสน้ทาง ไดแ้ก่ เสน้ทางการขึน้การตกของดาวฤกษ์เม่ือผูส้งัเกตอยู่

ท่ีละติจดูแตกตา่งกนั 
6. เวลาท่ีดาวปรากฏ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีดาวปรากฏอยูบ่นทอ้งฟา้ ดาวรอบขัว้ฟา้   

ผูว้ิจัยท าการวิเคราะหข์อ้มูลคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในแนวคิดดาราศาสตร ์ก่อน
เรียนและหลงัเรียน  เพื่อทดสอบว่า แบบจ าลองการระบุพิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้ามีผล
ต่อความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์ เรื่อง ระบบพิกัดศูนยส์ูตร  อย่างมีนัยส าคญั โดยท าการ
ทดสอบคา่ t ซึง่ไดผ้ลดงันี ้
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ตาราง 9 แสดงการเปรยีบเทียบคะแนนความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรเ์รือ่ง ระบบพิกดั 
ศนูยส์ตูร ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใชก้ารทดสอบคา่ที (Dependent t-test) 

แนวคดิ คะแนน N df X S. D. t 

1. จดุและเสน้ส าคญั 
ก่อนเรยีน 28 27 0.39 0.74 

11.53* 
หลงัเรยีน 28 27 2.00 0 

2. วิธีการหาพกิดัดาว 
ก่อนเรยีน 28 27 0.50 1.20 

11.92* 
หลงัเรยีน 28 27 3.54 0.84 

3. ต าแหน่งดาว 
ก่อนเรยีน 28 27 0.54 1.26 

11.18* 
หลงัเรยีน 28 27 3.36 0.83 

4. เสน้ทางหรอืรอยดาว 
ก่อนเรยีน 28 27 0 0 

52.2* 
หลงัเรยีน 28 27 3.11 0.31 

5. ดาวเปลี่ยนเสน้ทาง 
ก่อนเรยีน 28 27 0.21 0.69 

23.76* 
หลงัเรยีน 28 27 3.89 0.31 

6. เวลาท่ีดาวปรากฏ 
ก่อนเรยีน 28 27 0 0 

61.96* 
หลงัเรยีน 28 27 3.07 0.26 

รวม 
ก่อนเรยีน 28 27 7.21 2.97 

25.74* 
หลงัเรยีน 28 27 22.89 1.62 

*p < .01 

จากตารางพบว่า คะแนนความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร์เรื่อง ระบบพิกัดศูนยส์ตูร 
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนในทกุแนวคิดและในภาพรวม มีคา่ตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีคาดหวงัไว ้ คือ นกัเรยีนกลุม่ทดลองท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชแ้บบจ าลองการระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าหลงัเรยีน มีความเขา้ใจในแนวคิดดารา
ศาสตรส์งูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั  แสดงว่าแบบจ าลองระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรง
กลมฟ้าสามารถสง่เสรมิความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกดัศนูยส์ตูรของนกัเรียน
ได ้
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ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร์ เรื่อง ระบบพิกัด
ศูนยส์ูตรของนักเรียน โดยการแปลผลและจัดกลุ่มเป็น 4 ระดบั ตามกลุ่มแนวคิด ดงันี ้ระดบั 4 
แนวความคิดท่ีสมบรูณ ์ ระดบั 3 แนวความคิดท่ีไม่สมบรูณ ์ ระดบั 2 แนวความคิดท่ีคลาดเคลื่อน 
และระดบั 1 ไม่เขา้ใจแนวความคิด  ซึง่ไดผ้ลดงันี ้

ตาราง 10 แสดงขอ้มลูจ านวนนกัเรยีนในแตล่ะระดบัแนวคดิ เรือ่ง ระบบพิกดัศนูยส์ตูร 

แนวคดิ 
ระดบั 
แนวคดิ 

จ านวนนกัเรยีน(คน) 

ก่อนเรยีน 
การเปลี่ยนแปลงหลงัเรยีน รวม 

หลงัเรยีน คงท่ี สงูขึน้ ต ่าลง 

1. จดุและเสน้ส าคญั 

4 3(10.71%) 3 0 0 28(100%) 
3 0 0 0 0 0 
2 2(7.14%) 0 2 0 0 
1 23(82.14%) 0 23 0 0 

2. วิธีการหาพกิดั 

4 2(7.14%) 2 0 0 21(75%) 
3 2(7.14%) 1 1 0 1(3.57%) 
2 0 0 0 0 6(21.43%) 
1 24(85.71%) 0 24 0 0 

3. ต าแหน่งดาว 

4 2(7.14%) 2 0 0 16(57.14%) 
3 2(7.14%) 1 1 0 6(21.43%) 
2 0 0 0 0 6(21.43%) 
1 24(85.71%) 0 24 0 0 

4. เสน้ทางหรอืรอยดาว 

4 0 0 0 0 28(100%) 
3 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
1 28(100%) 0 28 0 0 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

แนวคดิ 
ระดบั 
แนวคดิ 

จ านวนนกัเรยีน(คน) 

ก่อนเรยีน 
การเปลี่ยนแปลงหลงัเรยีน รวม 

หลงัเรยีน คงท่ี สงูขึน้ ต ่าลง 

5. ดาวเปลี่ยนเสน้ทาง 

4 0 0 0 0 28(100%) 
3 1 0 1 0 0 
2 1 0 1 0 0 
1 26(92.86%) 0 26 0 0 

6. เวลาท่ีดาวปรากฏ  
      

4 0 0 0 0 28(100%) 
3 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
1 28(100%) 0 28 0 0 

 

จากตารางพบว่า  ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกัดศูนยส์ูตรของ
นกัเรียนในช่วงก่อนเรียน มีการกระจายตวัในระดบัแนวคิดเก่ียวกับจุดและเสน้ส าคญัของระบบ
พิกดัศนูยส์ตูร (ขัว้ฟ้าเหนือ, ขัว้ฟ้าใต,้ เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า, วงกลมชั่วโมง) แนวคิดเก่ียวกบัวิธีการระบุ
พิกัดของดาวตามระบบพิกัดศูนยส์ูตรเป็นค่ามุมไรตแ์อสเซนชันและเดคลิเนชัน  และแนวคิด
เก่ียวกบัการระบตุ  าแหน่งของดาวท่ีก าหนดตามระบบพิกดัศนูยส์ตูร ส่วนแนวคิดเก่ียวกบัเสน้ทาง
การขึน้การตกของดาวหรือเสน้ทางการเคลื่อนท่ีปรากฏของดาว และรอยดาว (star trail) แนวคิด
เก่ียวกับเสน้ทางการขึน้การตกของดาวฤกษ์เม่ือผูส้ังเกตอยู่ท่ีละติจูดแตกต่างกัน และแนวคิด
เก่ียวกบัดาวรอบขัว้ฟา้และระยะเวลาท่ีดาวปรากฏอยูบ่นทอ้งฟา้ นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจแนวคิด  ส  าหรบั
ในช่วงหลงัเรยีน แนวคิดของนกัเรียนสว่นใหญ่เปลี่ยนไป โดยมีระดบัของแนวคิดท่ีสมบรูณม์ากขึน้ 
และมีระดบัของแนวคดิท่ีคลาดเคล่ือนนอ้ยลง 

จากนั้น ผู้วิจัยไดว้ิเคราะห์ระดับความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร์เรื่อง ระบบพิกัด     
ศูนย์สูตรของนักเรียน จากการหาคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากคะแนนก่อนและ      
หลงัเรยีน และคา่การพฒันาโดยใชค้า่การพฒันา(Normalized gain(<g>)) แบง่ระดบัของคา่ <g> 

ออกเป็น 3 ระดบั คือ การพฒันาอยู่ในระดบัสงู  เม่ือ <g>  0.7 การพฒันาอยู่ในระดบัปานกลาง 

เม่ือ  0.3  <g>  0.7 และการพฒันาอยูใ่นระดบัต ่า เม่ือ <g>  0.3 ไดผ้ลดงันี ้
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ตาราง 11 แสดงคะแนนความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรือ่ง ระบบพิกดัศนูยส์ตูร ก่อนเรยีน
และหลงัเรยีน และคา่การพฒันา(Normalized gain (<g>)) 

แนวคดิ คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
<g> 

X S. D. X S. D. 

1. จดุและเสน้ส าคญั 4 0.39 0.74 2.00 0 0.45 
2. วิธีการหาพกิดัดาว 4 0.50 1.20 3.54 0.84 0.84 
3. ต าแหน่งดาว 4 0.54 1.26 3.36 0.83 0.81 
4. เสน้ทางหรอืรอยดาว 4 0 0 3.11 0.31 0.78 
5. ดาวเปลี่ยนเสน้ทาง 4 0.21 0.69 3.89 0.31 0.97 
6. เวลาท่ีดาวปรากฏ  4 0 0 3.07 0.26 0.77 

รวม 24 7.21(30.04%) 2.97 22.89(95.36%) 1.62 0.93 

 
จากตารางพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการเรียนในภาพรวมทุกแนวคิด มีค่าเท่ากับ 

7.21  คิดเป็น 30.04%  เม่ือเรียงล าดบัคะแนนเฉลี่ยรายแนวคิดจากมากไปนอ้ย พบว่า  แนวคิด
เก่ียวกับการระบุต  าแหน่งของดาวท่ีก าหนดตามระบบพิกัดศูนย์สูตร มีคะแนนเฉลี่ยมากสุด  
(X = 0.54) รองลงมาไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัวิธีการระบุพิกัดของดาวตามระบบพิกดัศนูยส์ตูรเป็น
คา่มมุไรตแ์อสเซนชนัและเดคลิเนชนั (X = 0.50) แนวคิดเก่ียวกบัจดุและเสน้ส าคญัของระบบพิกดั
ศูนยส์ูตร (ขัว้ฟ้าเหนือ, ขัว้ฟ้าใต,้ เสน้ศูนยส์ูตรฟ้า, วงกลมชั่วโมง)  (X = 0.39) แนวคิดเก่ียวกับ
เส้นทางการขึน้การตกของดาวฤกษ์เม่ือผู้สังเกตอยู่ท่ีละติจูดแตกต่างกัน(X = 0.21) แนวคิด
เก่ียวกับเสน้ ทางการขึน้การตกของดาวหรือเสน้ทางการเคลื่อนท่ีปรากฏของดาว และรอยดาว 
(star trail) (X = 0) และแนวคิดเก่ียวกับดาวรอบขัว้ฟ้าและระยะเวลาท่ีดาวปรากฏอยู่บนทอ้งฟ้า 
(X = 0) ตามล าดบั  ส  าหรบัค่าเฉลี่ยของคะแนนหลงัการเรียน ในภาพรวมทุกแนวคิด มีค่าเท่ากบั 
22.89  คิดเป็น 95.36%  เม่ือเรียงล าดบัคะแนนเฉลี่ยรายแนวคิดจากมากไปนอ้ย พบว่า แนวคิด
เก่ียวกบัเสน้ทางการขึน้การตกของดาวฤกษ์เม่ือผูส้งัเกตอยู่ท่ีละติจูดแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ย
มากสดุ(X =3.89)  รองลงมาไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกับวิธีการระบุพิกดัของดาว ตามระบบพิกดัศนูย์
สตูร เป็นคา่มมุไรต ์แอสเซนชนั และเดคลิเนชนั (X = 3.54)   แนวคิดเก่ียวกบัการระบตุ  าแหน่งของ
ดาวท่ีก าหนดตามระบบพิกดัศนูยส์ตูร(X = 3.36)  แนวคิดเก่ียวกบัเสน้ทางการขึน้การตกของดาว
หรอืเสน้ทางการเคลื่อนท่ีปรากฏของดาวและรอยดาว (star trail) (X = 3.11)  แนวคิดเก่ียวกบัดาว
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รอบขัว้ฟ้า และระยะเวลาท่ีดาวปรากฏอยู่บนทอ้งฟ้า(X = 3.07) และแนวคิดเก่ียวกับจุดและเสน้
ส าคญัของระบบพิกดัศนูยส์ตูร (ขัว้ฟ้าเหนือ,ขัว้ฟ้าใต,้เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า,วงกลมชั่วโมง)  (X = 2.00) 
ตามล าดบั   และพบว่า  คะแนนความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกดัศนูยส์ตูรทุก
แนวคดิ  มีคะแนนเพิ่มขึน้ 

 เม่ือพิจารณาค่าการพัฒนา ของคะแนนภาพรวมแลว้ พบว่ามีค่า <g> = 0.93  เม่ือ
เรียงล าดบัค่า <g> พบว่า  แนวคิดเก่ียวกับเสน้ทางการขึน้การตกของดาวฤกษ์เม่ือผูส้งัเกตอยู่ท่ี
ละติจูดแตกต่างกัน  มีค่ามากสดุ(<g> = 0.97) รองลงมาไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกับวิธีการระบุพิกัด
ของดาวตามระบบพิกดัศนูยส์ตูร เป็นค่ามมุไรตแ์อสเซนชนัและเดคลิเนชนั(<g> = 0.84) แนวคิด
เก่ียวกบัการระบตุ  าแหน่งของดาวท่ีก าหนดตามระบบพิกดัศนูยส์ตูร(<g> = 0.81) แนวคิดเก่ียวกบั 
เสน้ทางการขึน้การตกของดาว หรือเสน้ทางการเคลื่อนท่ีปรากฏของดาว และรอยดาว (star trail) 
(<g> = 0.78)   แนวคิดเก่ียวกบัดาวรอบขัว้ฟ้า  และระยะเวลาท่ีดาวปรากฏอยู่บนทอ้งฟ้า(<g> = 
0.77)  โดยทัง้หมดมีคา่ <g> อยูร่ะหวา่ง 0.77 – 0.97 ซึง่ถือวา่ คะแนนรวมทกุแนวคิด และคะแนน
รายแนวคิด มีค่าการพฒันาอยู่ในระดบัสงู ส่วนแนวคิดเก่ียวกบัจดุและเสน้ส าคญัของระบบพิกดั
ศนูยส์ตูร (ขัว้ฟ้าเหนือ, ขัว้ฟ้าใต,้ เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า,วงกลมชั่วโมง) มีค่าการพฒันาอยู่ในระดบัปาน
กลาง(<g> = 0.45) 

โดยผูว้ิจยัน าเสนอกราฟเปรยีบเทียบในภาพประกอบท่ี 17 และภาพประกอบท่ี 18 
 

 

ภาพประกอบ 17 แสดงกราฟเปรยีบเทียบค าแนนความเขา้ใจแนวคดิดาราศาสตร ์                 
เรือ่งระบบพิกดัศนูยส์ตูรของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
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ภาพประกอบ 18 แสดงกราฟเปรยีบเทียบคา่ Normalized <g> ของคะแนนความเขา้ใจ      
แนวคดิดาราศาสตร ์เรือ่งระบบพิกดัศนูยส์ตูร 

ต าแหน่งและเส้นทางการขึน้การตกของดวงอาทติย ์
ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรือ่ง ต  าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวง

อาทิตย ์ประกอบดว้ยแนวคิดย่อย 6 ประเด็น คือ 
1. สรุยิวิถี ไดแ้ก่ เสน้สรุยิวิถี และต าแหน่งส าคญับนเสน้สรุยิวิถี  
2. ต าแหน่งและเสน้ทางดวงอาทิตย ์ได้แก่ ต  าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตก

ของดวงอาทิตย ์เม่ือผูส้งัเกตอยู่ท่ีละติจดูตา่ง ๆ ในวนัวสนัตวิษุวตั (21 มีนาคม) วนัครษีมายนั (21 
มิถนุายน) วนัศารทวิษุวตั (22 กนัยายน) และวนัเหมายนั (21 ธนัวาคม) 

3. เวลาดวงอาทิตยป์รากฏ ไดแ้ก่ ช่วงเวลากลางวนักลางคืน เม่ือผูส้งัเกตอยู่ท่ี
ละติจดูตา่งกนัในวนัวสนัตวิษุวตั วนัครษีมายนั วนัศารทวิษุวตั และวนัเหมายนั 

4. ต าแหน่งดวงอาทิตยก์บัฤดกูาล ไดแ้ก่ ความสมัพนัธข์องต าแหน่งดวงอาทิตย ์
ณ จดุวสนัตวิษุวตั จดุครษีมายนั จดุศารทวิษุวตั และจดุเหมายนั กบัฤดกูาล 

5. ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย ์ไดแ้ก่ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเสน้ทาง
การขึน้การตกของดวงอาทิตยใ์นธรรมชาติ ไดแ้ก่ ปรากฏการณต์ะวนัออ้มขา้ว ดวงอาทิตยเ์ท่ียงคืน   
และวนัไรเ้งา 

ผูว้ิจัยท าการวิเคราะหข์อ้มูลคะแนนเฉลี่ยความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรก์่อน
เรียนและหลงัเรียน เพื่อทดสอบว่าแบบจ าลองระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า  มีผลต่อ
ความเขา้ใจ ในแนวคิดดาราศาสตร  ์ เรื่อง ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์
อยา่งมีนยัส าคญั โดยท าการทดสอบคา่ t ซึง่ไดผ้ลดงันี ้
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ตาราง 12 แสดงการเปรยีบเทียบคะแนนความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรก์่อนเรยีน              
และหลงัเรยีน เรือ่ง ต  าแหนง่และเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์โดยใชก้ารทดสอบคา่ที 
(Dependent t-test) 

แนวคดิ คะแนน N df X S. D. t 

1. สรุยิวิถี 
ก่อนเรยีน 28 27 0.36 0.87 

14.96* 
หลงัเรยีน 28 27 3.54 0.79 

2. ต าแหน่งและเสน้ทาง    
    ดวงอาทิตย ์

ก่อนเรยีน 28 27 0.36 0.73 
23.92* 

หลงัเรยีน 28 27 3.93 0.38 

3. เวลาดวงอาทิตยป์รากฏ 
ก่อนเรยีน 28 27 0.00 0.00 

6.40* 
หลงัเรยีน 28 27 2.36 1.95 

4. ต าแหน่งดวงอาทิตย ์ 
    กบัฤดกูาล 

ก่อนเรยีน 28 27 0.00 0.00 
111.00* 

หลงัเรยีน 28 27 3.96 0.19 

5. ปรากฏการณด์วงอาทิตย ์
ก่อนเรยีน 28 27 0.00 0.00 

36.37* 
หลงัเรยีน 28 27 3.50 0.51 

รวม 
ก่อนเรยีน 28 27 0.71 1.38 

37.60* 
หลงัเรยีน 28 27 17.29 2.09 

*p < .01 

จากตารางพบว่า คะแนนความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร์เรื่อง ต าแหน่งและ
เสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย์ ก่อนเรยีนและหลงัเรียนในทกุแนวคิดและในภาพรวม มีค่า
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีคาดหวังไว้  คือ 
นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้บบจ าลองการระบุพิกัดของวตัถทุอ้งฟ้าบน
ทรงกลมฟ้าหลังเรียน มีความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรส์ูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ  
แสดงว่าแบบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้าสามารถส่งเสริมความเข้าใจใน
แนวคดิดาราศาสตร ์เรือ่ง ต  าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตยข์องนกัเรยีนได ้

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร์เรื่อง ต าแหน่ง
และเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย์ของนกัเรียน โดยการแปลผลและจดักลุ่มเป็น 4 ระดบั 
ตามกลุม่แนวคิด ดงันี ้ระดบั 4 แนวความคิดท่ีสมบรูณ ์ ระดบั 3 แนวความคิดท่ีไม่สมบรูณ ์ ระดบั 
2 แนวความคิดท่ีคลาดเคล่ือน และระดบั 1 ไม่เขา้ใจแนวความคิด  ซึง่ไดผ้ลดงันี ้



  110 

ตาราง 13 แสดงขอ้มลูจ านวนนกัเรยีนในแตล่ะระดบัแนวคดิ เรือ่ง ต าแหนง่และเสน้ทางการขึน้ 
การตกของดวงอาทิตย ์

แนวคดิ 
ระดบั 
แนวคดิ 

จ านวนนกัเรยีน(คน) 

ก่อนเรยีน 
การเปลี่ยนแปลงหลงัเรยีน รวม 

หลงัเรยีน คงท่ี สงูขึน้ ต ่าลง 

1. สรุยิวิถี 
 

4 1(3.57%) 1 0 0 20(71.43%) 
3 0 0 0 0 3(10.71%) 
2 1(3.57%) 0 1 0 5(17.86%) 
1 26(92.86%) 0 26 0 0 

2. ต าแหน่งและ  
    เสน้ทางดวงอาทิตย ์ 
 

4 0 0 0 0 26(92.86%) 
3 0 0 0 0 0 
2 4(14.29%) 1 3 0 2(7.14%) 
1 24(85.71%) 0 0 0 0 

3. เวลาดวงอาทิตย ์ 
    ปรากฏ 

4 0 0 0 0 15(53.57%) 
3 0 0 0 0 2(7.14%) 
2 0 0 0 0 0 
1 28(100%) 10 18 0 11(39.29%) 

4. ต าแหน่งดวงอาทิตย ์
    กบัฤดกูาล 

4 0 0 0 0 28(100%) 
3 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
1 28(100%) 0 28 0 0 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

แนวคดิ 
ระดบั 
แนวคดิ 

จ านวนนกัเรยีน(คน) 

ก่อนเรยีน 
การเปลี่ยนแปลงหลงัเรยีน รวม 

หลงัเรยีน คงท่ี สงูขึน้ ต ่าลง 

5. ปรากฏการณ ์
    ดวงอาทิตย ์

4 0 0 0 0 17(60.71%) 
3 0 0 0 0 11(39.29%) 
2 0 0 0 0 0 
1 28(100%) 0 28 0 0 

 
จากตารางพบว่าความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ต าแหน่งและเสน้ทางการ

ขึน้การตกของดวงอาทิตยข์องนกัเรียนในช่วงก่อนเรียนในทุกระดบัแนวคิด  นกัเรียนไม่เขา้ใจใน
แนวความคิด และมีความคดิท่ีคลาดเคล่ือน  ส  าหรบัในช่วงหลงัเรยีน แนวคดิของนกัเรยีนสว่นใหญ่
เปลี่ยนไป  โดยมีระดับของแนวคิดท่ีสมบูรณ์มากขึน้  และมีระดับของแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน
นอ้ยลง 

จากนั้น  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหร์ะดบัความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร์เรื่อง ต าแหน่ง
และเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย์ของนักเรียน จากการหาคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากคะแนนก่อนและหลงัเรียน และค่าการพฒันาโดยใช ้ค่าการพฒันา (Normalized 

gain(<g>))  แบง่ระดบัของคา่ <g> ออกเป็น 3 ระดบั คือ การพฒันาอยู่ในระดบัสงู  เม่ือ <g>  

0.7 การพฒันาอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ 0.3  <g>  0.7 และการพฒันาอยู่ในระดบัต ่า เม่ือ     

<g>  0.3 ไดผ้ลดงันี ้

ตาราง 14 แสดงคะแนนความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรือ่ง ต  าแหนง่และเสน้ทางการขึน้  การ
ตกของดวงอาทิตยก์่อนเรยีนและหลงัเรยีน และคา่การพฒันา (Normalized gain(<g>))  

แนวคดิ 
คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
<g> 

X S.D. X S.D. 
1. สรุยิวิถี 4 0.36 0.87 3.54 0.79 0.87 
2. ต าแหน่งและเสน้ทางดวงอาทิตย ์ 4 0.36 0.73 3.93 0.38 0.98 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

แนวคดิ 
คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
<g> 

X S.D. X S.D. 
3. เวลาดวงอาทิตยป์รากฏ 4 0 0 2.36 1.95 0.59 
4. ต าแหน่งดวงอาทิตย ์กบัฤดกูาล 4 0 0 3.96 0.19 0.99 
5. ปรากฏการณด์วงอาทิตย ์ 4 0 0 3.50 0.51 0.88 

รวม 20 0.71 
(3.55%) 

1.38 17.29 
(86.45%) 

2.09 0.86 

 

จากตารางพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการเรียนในภาพรวมทุกแนวคิด มีค่า
เท่ากับ 0.71  คิดเป็น 3.55%  เม่ือเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยรายแนวคิดจากมากไปน้อย พบว่า 
แนวคิดเก่ียวกับเสน้สรุิยวิถีและต าแหน่งส าคญับนเสน้สรุิยวิถี และแนวคิดเก่ียวกับต าแหน่งและ
เส้นทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย์ เม่ือผู้สังเกตอยู่ ท่ีละติจูดต่าง ๆ  ในวันวสันตวิษุวัต  
( 21 มีนาคม) วันครีษมายัน (21 มิถุนายน) วันศารทวิษุวัต (22 กันยายน) และวันเหมายัน  
(21 ธนัวาคม) มี คะแนนเฉลี่ยมากสดุ(X = 0.36) แตน่กัเรยีนไม่มีแนวคดิเก่ียวกบัช่วงเวลากลางวนั
กลางคืน เม่ือผูส้งัเกตอยู่ท่ีละติจดูต่างกนัในวนัวสนัตวิษุวตั วนัครีษมายนั วนัศารทวิษุวตั และวนั
เหมายัน ความสัมพันธ์ของจุดวสันตวิษุวัต จุดครีษมายัน จุดศารทวิษุวัต และจุดเหมายัน กับ
ฤดูกาล ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ี เก่ียวขอ้งกับเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตยใ์นธรรมชาติ  
ไดแ้ก่ ปรากฏการณ์ตะวนัออ้มขา้ว ดวงอาทิตยเ์ท่ียงคืน และวนัไรเ้งา เลย  ส าหรบัค่าเฉลี่ยของ
คะแนนหลงัการเรียนในภาพรวมทุกแนวคิด มีค่าเท่ากบั 17.29  คิดเป็น 86.45%  เม่ือเรียงล าดบั
คะแนนเฉลี่ยรายแนวคิดจากมากไปนอ้ย พบว่า แนวคิดเก่ียวกบัความสมัพนัธข์องจดุวสนัตวิษุวตั  
จุดครีษมายัน  จุดศารทวิษุวัตและจุดเหมายัน กับฤดูกาล มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.96)  
รองลงมาไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์เมื่อผูส้งัเกตอยู่
ท่ีละติจดูต่าง ๆ ในวนัวสนัตวิษุวตั (21 มีนาคม) วนัครีษมายนั (21 มิถนุายน) วนัศารทวิษุวตั (22 
กันยายน) และวันเหมายัน (21 ธันวาคม) (X = 3.93) แนวคิดเก่ียวกับเสน้สุริยวิถีและต าแหน่ง
ส าคญับนเสน้ สรุยิวิถี(X = 3.54)  แนวคิดเก่ียวกบัปรากฏการณต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเสน้ทางการ
ขึน้การตกของดวงอาทิตยใ์นธรรมชาติ  ไดแ้ก่ ปรากฏการณ์ตะวนัออ้มขา้ว  ดวงอาทิตยเ์ท่ียงคืน
และวนัไรเ้งา (X = 3.50)   และแนวคิดเก่ียวกบัช่วงเวลากลางวนักลางคืน เม่ือผูส้งัเกตอยู่ท่ีละติจดู
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ตา่งกนัในวนัวสนัตวิษุวตั วนัครษีมายนั วนัศารทวิษุวตัและวนัเหมายนั(X = 2.36) จะเห็นว่าความ
เขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรือ่ง ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตยข์องนกัเรยีน
มีคะแนนเพิ่มขึน้ในทกุดา้น   

เม่ือพิจารณาค่าการพฒันาของคะแนนภาพรวมแลว้ พบว่ามีค่า <g> = 0.86  เม่ือ
เรียงล าดบัค่า <g> พบว่า  แนวคิดเก่ียวกับความสมัพนัธข์องจุดวสนัตวิษุวตั  จุดครีษมายนั จุด
ศารทวิษุวัตและจุดเหมายัน กับฤดูกาล มีค่ามากสุด (<g> = 0.99)   รองลงมาได้แก่ แนวคิด
เก่ียวกับต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์  เม่ือผูส้งัเกตอยู่ท่ีละติจูดต่าง ๆ ใน
วนัวสนัตวิษุวตั (21 มีนาคม) วนัครีษมายนั (21 มิถนุายน) วนัศารทวิษุวตั (22 กนัยายน) และวนั
เหมายนั (21 ธนัวาคม) (<g> = 0.98)  แนวคิดเก่ียวกบัปรากฏการณต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเสน้ทาง
การขึน้การตกของดวงอาทิตยใ์นธรรมชาติ  ไดแ้ก่ ปรากฏการณต์ะวนัออ้มขา้ว  ดวงอาทิตยเ์ท่ียง
คืนและวนัไรเ้งา(<g> = 0.88)  และแนวคิดเก่ียวกับเสน้สุริยวิถีและต าแหน่งส าคญับนเสน้สุริย
วิถี(<g> = 0.87)  โดยทัง้หมดมีค่า <g> อยู่ระหว่าง 0.87 – 0.99 ซึ่งถือว่า คะแนนรวมทกุแนวคิด
และคะแนนรายแนวคิด มีค่าการพัฒนาอยู่ในระดับสูง  ส่วนแนวคิดเก่ียวกับช่วงเวลากลางวัน
กลางคืน  เม่ือผูส้งัเกตอยู่ท่ีละติจดูต่างกนัในวนัวสนัตวิษุวตั  วนัครีษมายนั วนัศารทวิษุวตัและวนั
เหมายนั มีคา่การพฒันา อยูใ่นระดบัปานกลาง(<g> = 0.59)   

โดยผู้วิจัยน าเสนอกราฟเปรียบเทียบในภาพประกอบ 19 และภาพประกอบ 20   
ไดด้งันี ้
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 19 แสดงกราฟเปรยีบเทียบคะแนนความเขา้ใจแนวคดิดาราศาสตร ์
เรือ่ง ต าแหนง่และเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์ระหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
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คะแนนก่อนเรยีน



  114 

 

 

   

 

 

 

ภาพประกอบ 20 แสดงกราฟเปรยีบเทียบคา่ Normalized gain <g> ของคะแนนความเขา้ใจใน
แนวคดิดาราศาสตร ์เรือ่ง ต  าแหนง่และเสน้ทางการขึน้ตกของดวงอาทิตย ์                          

ระหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

ตอนที ่3 ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบจ าลองระบุพกิัดของ     
วัตถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าในการเรียนรู้ 

ผูว้ิจยัวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมีตอ่การใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บน
ทรงกลมฟ้าในการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนการจัดการเรียนรู ้ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน   
5 ระดับ  จ านวน 15 ข้อ  โดยท าการวัดหลังการเรียน  จากนั้นน าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย               
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมตฐิานขอ้ท่ี 3  ไดผ้ลดงัตาราง  
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ตาราง 15 คะแนนความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมีตอ่การใชแ้บบจ าลองการระบพุิกดัของวตัถุ
ทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟา้ 

รายการประเมนิ X S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
ดา้นการเรียนรู้ 
1. การเรยีนโดยใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้ 
    บนทรงกลมฟา้  ท าใหเ้ขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร ์  
   เรือ่ง ระบบพิกดัขอบฟา้ ระบบพิกดัศนูยส์ตูร ต าแหน่ง  
   และเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตยไ์ด ้       
   สมบรูณข์ึน้ 

4.64  0.62   มากท่ีสดุ 

2. การเรยีนโดยใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้    
   บนทรงกลมฟา้ ท าใหส้ามารถอธิบาย พิสจูน ์เช่ือมโยง  
   และสื่อสารแนวคิดดาราศาสตร ์เรือ่ง ระบบพิกดั     
   ขอบฟ้า ระบบพิกดัศนูยส์ตูร ต าแหน่งและเสน้ทาง  
   การขึน้การตกของดวงอาทิตย ์ไดช้ดัเจนจากนามธรรม 
   เป็นรูปธรรม เขา้ใจง่าย 

 4.82   0.39   มากท่ีสดุ 

3. การเรยีนโดยใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถ ุ 
   ทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟา้ ท าใหส้ามารถประยกุตใ์ช ้  
   แนวคิดดาราศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนัไดด้ีขึน้ 

 4.29   0.53  มาก  

ดา้นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
4. การเรยีนโดยใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถ ุ 
    ทอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ ท าใหไ้ดฝึ้กคดิวเิคราะห ์ 
   สงัเคราะห ์และการคดิอยา่งมีเหตผุล 

 4.36   0.73   มาก 

5. การเรยีนโดยใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถ ุ 
   ทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟา้ ท าใหไ้ดส้รา้งองคค์วามรูจ้าก   
   ประสบการณจ์รงิผา่นการลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง 

4.82   0.39  มากท่ีสดุ 

6. การเรยีนโดยใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถ ุ 
   ทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟา้ ช่วยเพิ่มความสนใจ  
   ความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้               

 4.86 0.36   มากท่ีสดุ 

 



  116 

ตาราง 15 (ตอ่) 
 

รายการประเมนิ X S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้(ตอ่) 
7. การเรยีนโดยใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถ ุ  
   ทอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ ท าใหไ้ดฝึ้กทกัษะการท างาน 
   รว่มกนัเป็นทีม ไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

4.50  0.64  มาก  

8. การเรยีนโดยใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถ ุ 
   ทอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ ไดมี้โอกาสน าเสนอผลงาน     
   ท าใหก้ลา้แสดงออก กลา้คดิ กลา้ท า ดว้ยตนเอง 

 4.11 0.57  มาก  

9. การเรยีนโดยใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้  
   บนทรงกลมฟา้ท าใหไ้ดฝึ้กความเป็นผูน้  าผูต้ามท่ีดี 

 3.86 0.71  มาก  

10. การเรยีนโดยใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถ ุ  
   ทอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ ท าใหเ้กิดความสขุ  
   มีความสนกุสนานในการเรยีนรู ้

4.89  0.31   มากท่ีสดุ 

11. การเรยีนโดยใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถ ุ 
   ทอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ ท าใหเ้ช่ือมโยงความรู ้
   ดาราศาสตรไ์ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดจ้รงิ          

 4.14 0.52  มาก  

ด้านสื่อการจดัการเรียนรู้    
12. แบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้  
   มีโครงสรา้งและองคป์ระกอบที่เหมาะสม 

 4.32 0.67   มาก 

13. แบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้  
   มีการเลือกใชว้สัดท่ีุเหมาะสม ทัง้ดา้นความคงทนและ  
   สวยงาม                 

4.36  0.49   มาก 

14. แบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้   
   มีความยืดหยุน่ท่ีการใชง้าน  ช่วยจดุประกาย       
   ความอยากรูอ้ยากเห็น 

4.79  0.42   มากท่ีสดุ 

15. คูมื่อการใช ้แบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้ 
   บนทรงกลมฟา้ มีล าดบัขัน้ตอนการปฏิบตัชิดัเจน 
   เขา้ใจง่าย 

4.46  0.51   มาก  

ภาพรวม  4.48   0.16  มาก  
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จากตารางพบว่า หลงัจากนกัเรียนไดเ้รียนรูแ้นวคิดดาราศาสตรโ์ดยใชแ้บบจ าลองระบุ
พิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าตามแผนการจดัการเรียนรูแ้ลว้  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การใชแ้บบจ าลองการระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า  โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.48   
นกัเรยีนมีระดบัความพงึพอใจมาก  โดยท่ีนกัเรยีนมีระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุในดา้น การเรยีน
โดยใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถุ ทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า ท าใหเ้กิดความสขุ  มีความสนกุสนาน
ในการเรยีนรู(้X = 4.89)  ช่วยเพิ่มความสนใจ ความกระตือรอืรน้ในการเรยีนรู(้X = 4.86)  ท าใหไ้ด้
ฝึกความเป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดี (X = 4.86) ท าใหส้ามารถอธิบาย พิสูจน ์เช่ือมโยงและสื่อสาร
แนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกดัขอบฟ้า ระบบพิกดัศนูยส์ตูร ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การ
ตกของดวงอาทิตย ์ไดช้ดัเจนจากนามธรรมเป็นรูปธรรม เขา้ใจง่าย(X = 4.82) ท าใหไ้ดส้รา้งองค์
ความรูจ้ากประสบการณจ์รงิผ่านการลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง (X = 4.82) มีความยืดหยุ่นท่ีการใช้
งาน ช่วยจุดประกายความอยากรูอ้ยากเห็น (X = 4.79) ท าใหเ้ขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง 
ระบบพิกัดขอบฟ้า ระบบพิกัดศูนยส์ูตร ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์ได้
สมบรูณข์ึน้ (X = 4.64)  และนกัเรยีนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท าใหไ้ดฝึ้กทกัษะการ
ท างานรว่มกนัเป็นทีม ไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนั (X = 4.50)  คูมื่อการใช ้แบบจ าลองระบุ
พิกัดของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้า มีล าดับขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจน เขา้ใจง่าย (X = 4.46) 
แบบจ าลองระบุพิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า มีการเลือกใชว้สัดท่ีุเหมาะสม ทัง้ดา้นความ
คงทนและสวยงาม(X = 4.36) แบบจ าลองระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้ามีโครงสรา้ง
และองค์ประกอบท่ีเหมาะสม (X = 4.32) ท าให้สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดดาราศาสตรใ์น
ชีวิตประจ าวนัไดด้ีขึน้ (X = 4.29) ท าใหเ้ช่ือมโยงความรูด้าราศาสตรไ์ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดจ้รงิ
(X = 4.14) และไดมี้โอกาสน าเสนอผลงาน ท าให้กลา้แสดงออก กลา้คิด กลา้ท า ดว้ยตนเอง        
(X = 4.11)        
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบจ าลองระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าเพื่อ
ส่งเสรมิความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรข์องนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย สามารถ
น ามาสรุปผล อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ค าถามวิจยั 
1. การใชแ้บบจ าลองการระบพุิกดัของวัตถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า ในการจดักิจกรรมการ

เรยีนรูมี้ผลตอ่ความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตรข์องนกัเรยีนหรอืไม่ อยา่งไร 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใชแ้บบจ าลองการระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรง

กลมฟา้ในการเรยีนรูแ้นวคดิดาราศาสตรห์รอืไม่ อยา่งไร 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อพฒันาแบบจ าลองการระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟ้า เพื่อสง่เสรมิความ

เขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร ์ 
2. เพื่อศกึษาผลจากการใชแ้บบจ าลองการระบพุิกดัวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ ในดา้น 

2.1  ความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร ์  
2.2  ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการใชแ้บบจ าลองการระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้า

บนทรงกลมฟา้ในการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

สมมุตฐิานในการวิจัย 
1. แบบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้ามีความเหมาะสม  และมี    

ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัเหมาะสมคอ่นขา้งมาก (3.51) 
2. นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรู ้ โดยใชแ้บบจ าลองระบุพิกัดของวตัถุ

ทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าหลังเรียน มีความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรส์ูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใชแ้บบจ าลองการระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรง
กลมฟา้อยูใ่นระดบั พงึพอใจมาก  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎิ์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1   

 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ ซึง่ก าลงัเรยีนอยูใ่นภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 28 คน  

 
ตวัแปรทีศ่ึกษา 

1.  ตวัแปรอิสระ คือ การใชแ้บบจ าลองการระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ 
2.  ตวัแปรตาม : ผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ดงันี ้

1) ความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตรข์องนกัเรยีน 
2) ความพึงพอใจของนกัเรยีนตอ่การใชแ้บบจ าลองการระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟ้า

บนทรงกลมฟา้  
 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เนือ้หาท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี  ้อยู่ในหลกัสตูรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร ์กลุ่มสาระ

การเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560)  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศักราช 2551 วิชาโลกดาราศาสตร ์และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบ่ง
ออกเป็น  3 แนวคิดหลกั ไดแ้ก่ ระบบพิกดัขอบฟ้า ระบบพิกดัศนูยส์ตูร ต าแหน่งและเสน้ทางการ
ขึน้การตกของดวงอาทิตย ์

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
1. แบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้  
2. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 
3. แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร ์
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4. แบบวัดความพึงพอใจต่อการใช้แบบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้า               
บนทรงกลมฟา้ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ทดสอบก่อนเรียน (pretest) กบันกัเรยีนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างก่อนการจดัการเรียนรู ้
ดว้ยแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร ์ 

2. จดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชแ้บบจ าลองระบุพิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า 
ใหก้บันกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง ตามแผนการจดัการเรยีนรู ้ตามล าดบั  

3. ทดสอบหลงัเรียน (posttest) กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างหลงัจดักิจกรรมการ
เรยีนรูเ้สรจ็แลว้ ดว้ยแบบวดัความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์ และใหน้กัเรียนประเมินความพึง
พอใจโดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจของนกัเรยีนตอ่การใชแ้บบจ าลองการระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟ้า
บนทรงกลมฟา้   
 

 การวิเคราะหข้์อมูล 
1. ทดสอบสมมติฐานขอ้ 1 ดว้ยการเปรยีบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉลี่ยจาก

การประเมินแบบจ าลองการระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า ของผูเ้ช่ียวชาญกบัคะแนน
เกณฑ ์(3.51)   

2.  ทดสอบสมมติฐานขอ้ 2  ดว้ยการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความ
เขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรก์่อนการเรียนและหลงัการเรียนมาค านวณหาค่าเฉลี่ย  คา่เบี่ยงเบน- 
มาตรฐาน การทดสอบคา่ที (Dependent t-test) และคา่การพฒันา (Normalize gain (<g>)) และ
จดักลุม่ความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร ์ 

3. ทดสอบสมมติฐานข้อ 3  ด้วยการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการใช้
แบบจ าลองการระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ 

สรุปผลการวจิัย 
1. แบบจ าลองการระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้า  มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพสงูกวา่ คะแนนเกณฑท่ี์ก าหนด (3.51) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
2. นกัเรยีนมีความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์หลงัการเรยีนสงูกว่าก่อนการเรยีนอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีค่าการพัฒนา (Normalized gain (<g>)) เฉลี่ยเท่ากับ 
0.75  นกัเรยีนมีระดบัแนวคดิท่ีสมบรูณส์งูขึน้ 
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3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใชแ้บบจ าลองการระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรง
กลมฟา้ อยูร่ะดบัพงึพอใจมากท่ีสดุ 

อภปิรายผลการวิจัย 
ตอนที ่1 แบบจ าลองระบุพกัิดของวัตถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า 

ตามสมมติฐานท่ี 1 ระบุว่าแบบจ าลองระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้ามี
ความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพอยูใ่นระดบัเหมาะสมคอ่นขา้งมาก (3.51)  ผลการวิจยัพบวา่ 
แบบจ าลองการระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า มีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก (4.68) ซึง่สงู
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า 
ดา้นการผลิตผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัดี ดา้นความเหมาะสมกับ
เนือ้หาผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัดีมาก  ดา้นความสะดวกในการใช้
งานผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ ในระดบัดีมาก ดา้นประโยชนแ์ละความคุม้ค่า
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัดีมาก และดา้นคู่มือการใชผู้เ้ช่ียวชาญมี
ความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัดีมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า แบบจ าลองการระบุพิกัด
ของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าท่ีสรา้งขึน้ ครูสามารถผลิตชิน้ส่วนโครงสรา้งไดด้ว้ยตวัเอง และ
สามารถปรบัแกไ้ขหรือผลิตทดแทนเพิ่มเติมไดง้่ายจากการพิมพอ์อกจากเครื่องพิมพส์ามมิติได้
ทนัที ชิน้สว่นโครงสรา้งหลกัของ CCM สามารถแสดงพิกดัอา้งอิง มมุทิศมมุเงย คา่ไรตแ์อสเซนชนั 
คา่เดคลิเนชนั ไดอ้ยา่งชดัเจนจากเสน้โคง้ซึง่เป็นองคป์ระกอบหลกัของ CCM สามารถเลือกชิน้สว่น
โครงสรา้งสีตา่ง ๆ เพื่อแสดงพิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าไดต้ามตอ้งการ ทัง้ระบบพิกดัขอบฟ้า ระบบพิกดั
ศนูยส์ตูร และสามารถติดต าแหน่งของดวงอาทิตยไ์ดท้กุต าแหน่งตามท่ีดวงอาทิตยป์รากฏในแตล่ะ
วนั และสามารถแสดงต าแหน่งของดวงอาทิตย์และดาว เม่ือผูส้งัเกตอยู่ท่ีละติจดูต่าง ๆ บนโลกซึ่ง
สอดคลอ้งเหมาะสมกับเนือ้หาในการเรียนรู ้ และมีความสะดวกในการใชง้านเพราะสามารถ
ประกอบและถอดชิน้ส่วนโครงสรา้งทุกชิน้ออกเก็บเขา้กล่องไดง้่าย สะดวกในการเคลื่อนยา้ยและ
การเก็บรกัษา รวมถึงมีฐานท่ีรองรบั CCM ท่ีแข็งแรงและสามารถประกอบและถอดออกเก็บไดท้กุ
ชิน้สว่นเช่นเดียวกนั  CCM มีประโยชนแ์ละมีความคุม้คา่เพราะใชว้สัดท่ีุมีราคาถกูแตมี่ความคงทน
และมีความปลอดภัยต่อผู้เรียน สามารถใช้งานซ า้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง และท่ีส าคัญคือ นักเรียน
สามารถสรา้งองคค์วามรู ้เขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์ดว้ยการเรยีนรูโ้ดยการไดล้งมือปฏิบตัิดว้ย
ตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกัการน าสื่อการเรียนการสอนไปใชจ้ดัการเรียนรูว้่า ตอ้งค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่าบุคคล สภาพการจัดการเรียนการสอนควรยืดหยุ่นได ้และให้นักเรียนไดล้งมือ
ปฏิบตัิมีสว่นรว่มและไดต้อบสนอง (ไชยยศ เรอืงสวุรรณ, 2533) และแบบจ าลองท่ีดีจะตอ้งมีความ
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สมบูรณ์ในเชิงโครงสรา้ง แสดงองคป์ระกอบท่ีส าคญัทัง้หมดของแนวคิดท่ีตอ้งการอธิบายได ้มี
ความสอดคลอ้งและเหมาะสมในระดบัของรายละเอียดท่ีตอ้งการอธิบาย มีความเหมาะสมของ
ภาษาและรูปแบบการน าเสนอ มีความเป็นรูปธรรมในการน าเสนอ  เห็นความสมัพนัธข์องแต่ละ
สว่นประกอบของแบบจ าลองอย่างชดัเจน ใหค้  าอธิบายมโนมติท่ีชดัเจนและสามารถอธิบายทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ชีใ้หเ้ห็นถึงสิ่งท่ีแบบจ าลองสามารถอธิบายไดถ้กูตอ้ง และขอ้จ ากดัของแบบจ าลอง 
เมเยอร ์(Mayer, R.E., 1989) 

ตอนที ่2 ความเข้าใจในแนวคดิดาราศาสตร ์
 ตามสมมติฐานท่ี 2 ระบุว่านักเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้

แบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟา้หลงัเรยีน มีความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร์
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความเขา้ใจในแนวคิด
ดาราศาสตร ์หลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และมีค่า 
การพฒันา (Normalized gain (<g>)) เฉลี่ยเท่ากบั 0.75 นกัเรียนมีระดบัแนวคิดท่ีสมบรูณส์งูขึน้ 
มีระดบัแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนนอ้ยลง จากการวิเคราะหค์วามเขา้ใจในแนวคิดวิทยาศาสตรข์อง
นกัเรยีนในภาพรวมทัง้หมด พบว่า ความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตรข์องนกัเรยีนในช่วงก่อนเรยีน 
มีการกระจายตวัในทุกระดบัแนวความคิด โดยท่ีจ านวนนกัเรียนท่ีมีแนวคิดในกลุ่มแนวความคิด
คลาดเคลื่อนและไม่เข้าใจแนวความคิดมีจ านวนมาก  แต่หลังจากนักเรียนได้เรียนรูโ้ดยใช้
แบบจ าลองระบุพิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าตามแผนการจดัการเรียนรูแ้ลว้ พบว่าจ านวน
นกัเรยีนท่ีมีแนวคิดในกลุม่แนวความคิดท่ีสมบรูณ ์มีจ านวนเพิ่มขึน้ และจ านวนนกัเรยีนท่ีมีแนวคิด
ในกลุ่มแนวความคิดไม่สมบูรณ์ แนวความคิดคลาดเคลื่อนและกลุ่มไม่เขา้ใจแนวความคิด มี
จ านวนลดลง  โดยนักเรียนในกลุ่มแนวความคิดท่ีสมบูรณ์มีจ านวนเพิ่มขึน้จาก 21.43% เป็น 
82.14% กลุ่มแนวคิดไม่สมบู รณ์ มี จ านวนจาก 10.71% เป็น  7.14% กลุ่มแนวความคิด
คลาดเคลื่อน มีจ านวนจาก 3.57% เป็น 7.14% และกลุ่มไม่เขา้ใจแนวคิดมีจ านวนจาก 64.29% 
ลดลงเหลือเพียง 3.57%  ทั้งนี ้การท่ีมีจ านวนนักเรียนในกลุ่มแนวคิดไม่สมบูรณ์นั้น เน่ืองจาก
นักเรียนส่วนหนึ่ งเขียนสื่อความหมายได้ถูก แต่ยังขาดองค์ประกอบบางส่วนของแต่ล ะ
แนวความคิด ส่วนจ านวนนกัเรียนในกลุ่มแนวความคิดคลาดเคลื่อน ยงัมีอยู่บางส่วน ซึ่งนกัเรียน
จ านวนนีเ้ขียนสื่อความหมายถูกแต่มีการใหเ้หตุผลบางส่วนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี ้ ผูว้ิจยัไดส้รา้งความ
เขา้ใจและชีแ้จงสรุปใหน้กัเรยีนเขา้ใจภายหลงัแลว้วา่มีประเด็นอะไรบา้งที่นกัเรยีนมีแนวความคิดท่ี
คลาดเคล่ือนและไม่สมบรูณ ์
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เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรข์องนกัเรยีน ตาม
แนวคิดหลกั ทัง้ 3 แนวคิด ไดแ้ก่ ระบบพิกดัขอบฟ้า ระบบพิกดัศนูยส์ตูร ์ต  าแหน่งและเสน้ทางการ
ขึน้การตกของดวงอาทิตย ์แลว้ ดงันี ้ 

ความเข้าใจในแนวคดิดาราศาสตร ์เร่ือง ระบบพกัิดขอบฟ้า 
นกัเรียนมีความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกัดขอบฟ้า หลงัการ

เรยีนสงูกวา่ก่อนการเรยีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีคา่การพฒันา (Normalized 
gain (<g>)) เฉลี่ยเท่ากบั 0.90 ซึ่งถือว่านกัเรียนมีการพฒันาความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร์
อยู่ในระดบัสงูและมีระดบัแนวคิดท่ีสมบรูณส์งูขึน้ สาเหตสุ  าคญัท่ีท าใหน้กัเรยีนมีพฒันาการระดบั
แนวคิดท่ีสมบูรณ์สูงขึน้   อาจจะเป็นเพราะว่า ช่วงก่อนเรียน พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจท่ี
คลาดเคลื่อนเก่ียวกับระบบพิกัดขอบฟ้า คือ นักเรียนไม่มีวิธีการหามมุทิศและมมุเงยในการระบุ
ต  าแหน่งของดาว เน่ืองจากนักเรียนอาจจะไม่ไดส้ังเกตต าแหน่งของดาวในช่วงเวลากลางคืน  
อย่างต่อเน่ือง คือไม่ทราบว่าจะบอกต าแหน่งของดาวอย่างไร  จึงให้ค  าตอบท่ีสื่อความหมาย      
ผิดหรือไม่สมบูรณ ์ทัง้นี ้การเขา้ใจท่ีคลาดเคลื่อนสามารถแกไ้ดโ้ดยใชค้  าถามกระตุน้ ใหน้กัเรียน
เช่ือมโยงตงัเองเขา้กบัธรรมชาติในชีวิตจรงิ ว่าเวลาท่ีนกัเรยีนจะสงัเกตสิ่งใดก็ตาม นกัเรยีนจะตอ้ง
หนัไปทางทิศท่ีสิ่งนัน้ท่ีเราก าลงัสงัเกตอยู่ และเงยหนา้ขึน้ (หรอืไม่เงยหนา้ หรอืกม้หนา้ลง) มองไป
ท่ีสิ่งนัน้ ซึ่งการระบุต  าแหน่งของดาวหรือวตัถุทอ้งฟ้า ๆ ก็ตาม เราก็ตอ้งหันไปทางทิศท่ีดาวหรือ
วัตถุท้องฟ้านั้นท่ีเราก าลังสังเกตอยู่ และเงยหน้าขึน้(หรือไม่เงยหน้า ) เช่นเดียวกัน แลว้บอก
ต าแหน่งของดาวหรือวัตถุท้องฟ้านั้นเป็นมุมทิศและมุมเงย จากการท่ีนักเรียนได้ทดลองใช้
แบบจ าลองระบพุิกดัวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าเพื่อเรยีนรูใ้นเรื่อง ระบบพิกดัขอบฟ้านัน้ นกัเรยีน
จะเริ่มจากการรูจ้ักพิกัดบนโลก ได้แก่ เส้นละติจูด เส้นลองจิจูด เส้นศูนย์สูตรโลก และเส้น           
เมอรเิดียนหลกับนโลก  เพื่อใหเ้ขา้ใจต าแหน่งอา้งอิงบนโลกก่อน โดยการติดแถบสติกเกอรส์ีแสดง
เสน้ศนูยส์ูตรโลก เสน้เมริเดียนหลกัลงบนลูกโลกจ าลอง เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจในเรื่อง ละติจูด 
และลองจิจดูบนโลก และระบตุ  าแหน่งขัว้โลกเหนือ ขัว้โลกใต ้บนลกูโลกจ าลอง ซึง่ท่ีลกูโลกจ าลอง
นัน้จะมีแกนกลางสมมติของโลกโผล่ออกมาท่ีขัว้โลกเหนือและขัว้โลกใต ้แลว้ใหน้กัเรียนใชตุ้๊กตา
แทนตวัเองไปยืนอยู่ท่ีต  าแหน่งต่าง ๆ บนโลก(ลกูโลกจ าลอง) เป็นการเช่ือมโยงแนวคิดว่าเสมือน
ตวัเองไดไ้ปยื่นอยู่ ณ ท่ีต่าง ๆ บนโลก ซึ่งจะมีค่าละติจูดและลองจิจูดท่ีต่างกัน และจ าลองการ
หมุนรอบตวัเองของโลกว่าหมุนอย่างไร ซึ่งในประเด็นนีม้ักมีการกล่าวกันไว ้ “โลกหมุนตามเข็ม
นาฬิกา” “โลกหมนุทวนเข็มนาฬิกา” “โลกหมนุตามกฏมือขวา” หรือแมก้ระทัง้ “โลกหมนุจากทิศ
ตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออก” เป็นตน้ นกัเรยีนจะทราบไดอ้ยา่งวา่ท่ีกลา่วมาขา้งตน้นัน้ “ถกู” หรอื 
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“ผิด” หรือ “ถูก”ทัง้หมด มีเหตุผลใดมาประกอบค าอธิบายบา้ง ซึ่งความเขา้ใจเรื่องการหมุนรอบ
ตวัเองของโลกนี ้นักเรียนสามารถอธิบายและท าความเขา้ใจในแนวคิดนีไ้ดจ้ากการท ากิจกรรม
ตามแผนการจดัการเรียนรู ้ความเขา้ใจเรื่อง ต าแหน่งของดาวเหนือท่ีปรากฏอยู่บนทอ้งฟ้า เม่ือผู้
สงัเกตอยู่ ณ ต าแหน่งละติจดูท่ีแตกต่างกนั นกัเรียนจะเขา้ใจอย่างชดัเจนว่าต าแหน่งปรากฏของ
ดาวเหนือบนทอ้งฟา้นัน้(ส  าหรบัผูส้งัเกตท่ีอยู่ทางซีกโลกเหนือ) จะอยู่สงูจากขอบฟ้าเป็นมมุเท่ากบั
ต าแหน่งละตจิดูของผูส้งัเกต เช่น ผูส้งัเกตอยูท่ี่ละ 15 องศาเหนือ ต าแหน่งของดาวเหนือก็จะอยูส่งู
จากขอบฟา้เป็นมมุ 15 องศาเช่นกนั  ลองเปลี่ยนต าแหน่งละติจดูของผูส้งัเกต  ก็จะพบว่าต าแหน่ง
ของดาวเหนือท่ีปรากฏบนทรงกลมฟ้านัน้เปลี่ยนไป  สมัพนัธก์ับต าแหน่งละติจูดของผูส้งัเกตบน
โลก  แนวคิดเก่ียวกับจุดและเส้นส าคัญของระบบพิกัดขอบฟ้านั้น นักเรียนได้เรียนจากการ
ประกอบโครงสรา้งของแบบจ าลอง โดยวางตุ๊กตา(ตัวแทนของนักเรียนผู้สังเกต) ลงบนจุด
ศนูยก์ลางของพืน้ระนาบวงกลม(แสดงพืน้โลก) จากนัน้เริ่มตน้ต่อเสน้วงกลมใหญ่(แนวราบ)เพื่อ
แสดงเสน้ขอบฟ้าของผูส้งัเกต ก าหนดทิศโดยใชเ้ข็มทิศเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางภมูิศาสตรบ์น
โลก จากนัน้เริ่มตน้ท่ีต าแหน่งทิศเหนือ  ต่อเสน้วงกลมใหญ่(แนวดิ่ง)กับเสน้ขอบฟ้า(เสน้วงกลม
ใหญ่แนวราบ) และแผ่นเช่ือมตอ่จดุเหนือศีรษะและเสน้วงกลมใหญ่(แนวดิ่ง)อีกหนึ่งเสน้ไปบรรจบ
กับเสน้ขอบฟ้าดา้นตรงขา้ม (ทิศใต)้ รวมเป็นเสน้ครึ่งวงกลม ซึ่งต่อไปนักเรียนจะเขา้ใจว่าเสน้นี ้
แสดงถึง เสน้เมรเิดียนของผูส้งัเกต ท่ีจะบอกถึงต าแหน่งของดาวท่ีขึน้สงูสดุนั่นเอง จากนัน้ประกอบ
โครงเสน้ครึง่วงกลมใหญ่ตามท่ีตอ้งการ เพื่อแสดงมมุทิศ โดยน าแถบแผ่นวงแหวนท่ีแสดงมมุ 0 – 
360 องศา ติดรอบเสน้แสดงขอบฟ้าของผูส้งัเกต ก าหนดใหท้ิศเหนือเป็นมมุทิศ 0 องศา หมนุมา
ทางทิศตะวนัออก (มุมทิศ 90 องศา) ทิศใต ้(มุมทิศ 180 องศา) ทิศตะวนัตก (มุมทิศ 370 องศา 
และกลบัมาท่ีทิศเหนือ (มมุทิศ 360 องศา หรอื 0 องศา) ในการบอกมมุทิศและมมุเงยนัน้ นกัเรยีน
จะใชอ้ปุกรณแ์สดงมมุทิศท่ีติดไวบ้นฐานวงกลมท่ีหมนุไดร้อบตวั ส่วนการบอกมมุเงยนัน้นกัเรียน
สามารถใชล้กูศรท่ีติดกบัอปุกรณแ์สดงมมุเงย ชีไ้ปท่ีวตัถทุอ้งฟา้หรอืดาวจ าลอง แลว้อา่นค่ามมุเงย
ได ้ซึง่ในแบบจ าลองนีส้ามารถแสดงต าแหน่งของวตัถทุอ้งฟ้าตามค่ามมุทิศและมมุเงย ได ้และยงั
สามารถหาค่ามมุทิศและมมุเงยของวตัถทุอ้งฟ้าไดจ้ากการอ่านค่าท่ีอปุกรณว์ดัมมุ  จากตวัอย่าง
การท ากิจกรรมโดยใชแ้บบจ าลองระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้า ในระบบพิกัดขอบฟ้านั้น จะเห็ นว่า
นักเรียนไดล้งมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง ท าใหส้ามารถสรา้งความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง 
ระบบพิกดัขอบฟ้าไดจ้รงิ  สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีว่า   การจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ใหน้กัเรยีน
ไดล้งมือปฏิบตัิจรงิดว้ยตนเอง ไดร้บัประสบการณต์รง ไดเ้ผชิญกบัปัญหาและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
นกัเรียนไดแ้สดงออกถึงการแสวงหาความรูไ้ดเ้ต็มศกัยภาพ จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีลึกซึง้ เกิด
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แนวความคิดเก่ียวกับเรื่องท่ีเรียนรูย้ิ่งขึน้  เป็นการเรียนรูท่ี้มีความหมาย  (จ านง พรายแยม้แข , 
2516;  ชอวบ กินาวงศ,์  2533;  วิชยั วงษใ์หญ่,  2542;  อทุยั ดลุยเกษม,  2542; นาตยา ปิลนัธนา
นนท;์  Martin, 1997)   

ความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร ์เรือ่ง ระบบพิกดัศนูยส์ตูร 
นกัเรียนมีความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้

การตกของดวงอาทิตย  ์หลงัการเรียนสงูกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
และมีค่าการพฒันา (Normalized gain (<g>)) เฉลี่ยเท่ากบั 0.93 ซึ่งถือว่านกัเรียนมีการพฒันา    
ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรอ์ยู่ในระดับสูง และมีระดับแนวคิดท่ีสมบูรณ์สูงขึน้  สาเหตุ
ส  าคญัท่ีท าใหน้กัเรียนมีพฒันาการระดบัแนวคิดท่ีสมบรูณส์งูขึน้    โดยท่ีก่อนเรียน นกัเรยีนทุกคน  
ไม่เขา้ใจแนวคิด เก่ียวกบัเสน้ทางการขึน้การตกของดาวหรือเสน้ทางการเคลื่อนท่ีปรากฏของดาว 
และรอยดาว (star trail) แนวคิดเก่ียวกับเสน้ทางการขึน้การตกของดาวฤกษ์เม่ือผูส้ังเกตอยู่ท่ี
ละติจูดแตกต่างกนั และแนวคิดเก่ียวกบัดาวรอบขัว้ฟ้าและระยะเวลาท่ีดาวปรากฏอยู่บนทอ้งฟ้า 
และมีนกัเรยีนมากกว่ารอ้ยละ 80 ท่ีไมมี่แนวคิดเก่ียวกบัจดุและเสน้ส าคญัของระบบพิกดัศนูยส์ตูร 
(ขัว้ฟ้าเหนือ, ขัว้ฟ้าใต,้ เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า, วงกลมชั่วโมง) แนวคิดเก่ียวกบัวิธีการระบุพิกดัของดาว
ตามระบบพิกัดศนูยส์ตูรเป็นค่ามมุไรตแ์อสเซนชนัและเดคลิเนชนั  และแนวคิดเก่ียวกับการระบุ
ต  าแหน่งของดาวท่ีก าหนดตามระบบพิกดัศนูยส์ตูร  แต่เม่ือไดท้  ากิจกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้ลว้  พบว่า นกัเรยีนมีความเขา้ใจในแนวคิดเก่ียวกบัระบบพิกดัขอบฟ้าในทกุแนวคิด
ย่อยมีพัฒนาการและระดบัแนวคิดท่ีสมบูรณ์อยู่ในระดบัสูงขึน้  ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะนักเรียนได้
เริ่มตน้เรียนรูพ้ิกัดบนโลก แลว้เทียบเคียงเสมือนการขยายพิกัดบนโลกไปเป็นพิกัดบนท้องฟ้า  
โดยการไดล้งมือประกอบโครงสรา้งของแบบจ าลองดว้ยตนเอง จากการเช่ือมต่อชิน้สว่นโครงสรา้ง
ของวงกลมใหญ่ ท่ีเสมือนขยายจากเสน้ศูนยส์ตูรโลกไปอยู่ท่ีทรงกลมฟ้า ซึ่งวงกลมใหญ่นีแ้สดง
เป็นเสน้ศนูยส์ตูรฟา้ จากนัน้น าชิน้สว่นวงกลมใหญ่มาตอ่กนัเป็นวงกลมแสดงเสน้ไรตแ์อสเซนชนัท่ี
สามารถแสดงเสน้หลักได ้24 เสน้ (หรือ R.A.ท่ี 0h – 24h) เช่ือมต่อดว้ยแผ่นวงกลมแสดงขั้วฟ้า
เหนือ ขัว้ฟ้าใต ้และตอ่แกนโลกสมมติจากลกูโลกจ าลองมาท่ีขัว้ฟ้าเหนือ และขัว้ฟา้ใต ้ และน าเสน้
พลาสติกสีต่าง ๆ มาเช่ือมต่อเป็นวงกลมเล็กเพื่อแสดงเสน้เดคลิเนชนั ซึ่งบนแบบจ าลองสามารถ
แสดงเดคลิเนชนัไดเ้สน้ละ 10 องศา ทัง้ซีกฟา้เหนือ และซีกฟา้ใต ้นกัเรยีนจะเขา้ใจ รูจ้กัจดุและเสน้
ส าคญัของระบบพิกดัศนูยส์ตูร (ขัว้ฟ้าเหนือ, ขัว้ฟ้าใต,้ เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า, วงกลมชั่วโมง) คา่ไรตแ์อ
สเซนชนัและค่าเดคลิเนชนั สามารถระบุต าแหน่งหรือพิกดัของดาวหรือวตัถทุอ้งฟ้าในระบบพิกดั
ศนูยส์ตูรได ้สามารถติดดาวจ าลองลงบนแบบจ าลองไดต้ามค่าไรตแ์อสเซนชนัและค่าเดคลิเนชนั
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ของดาวดวงนัน้  แบบจ าลองยงัสามารถแสดงต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของดาวฤกษ์ได ้
ไม่ว่าผู้สังเกตจะอยู่ ณ ต าแหน่งละติจูดใดบนโลก  เพราะนักเรียนสามารถติดตั้งบนฐานของ
แบบจ าลอง แลว้หมุนหรือขยบัแบบจ าลองใหอ้ยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ  แบบจ าลอง
สามารถแสดงเส้นทางการขึ ้นการตกของดาวหรือเส้นทางการเคลื่อนท่ีปรากฏของดาว  
และรอยดาว (star trail)ไดเ้ป็นอย่างดี จากเสน้โครงสรา้งท่ีแสดงเดคลิเนชนับนแบบจ าลองเม่ือเรา
หมนุโลกจากทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออกทอ้งฟ้า(ทรงกลมฟ้า)ก็จะหมนุ(เสมือนว่า)จากตะวนัออก
ไปตะวนัตก ซึง่ประเด็นนีเ้ป็นการแสดงว่าดาวจะขึน้ทางทิศตะวนัออก และตกทางทิศตะวนัตก  แต่
มีค าถามต่อไปว่า แลว้ดาวทุกดวงขึน้ทางทิศตะวนัออก ตกทางทิศตะวนัหรือไม่ นักเรียนก็จะได้
พิสูจนจ์ากการใชแ้บบจ าลองนี ้ หรือแมแ้ต่ระยะเวลาท่ีดาวปรากฏอยู่บนทอ้งฟ้า ดาวรอบขัว้ฟ้า 
นกัเรียนก็สามารถท าความเขา้ใจในแนวคิดนีไ้ด ้ ทัง้นีน้กัเรยีนจ าเป็นตอ้งเป็นผูส้ืบเสาะหาความรู ้
และตอ้งลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง   ซึง่ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดส้รา้งแบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถุ
ท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้า(CCM) จ านวน 10 ชุดการทดลอง เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนซึ่งนักเรียน
สามารถใชเ้รียนรูไ้ดอ้ย่างทั่วถึง มีส่วนร่วมในการเรียนรูทุ้กคน  ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในแนวคิด
ดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกดัศนูยส์ตูรจรงิ ๆ  สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีว่า การน าสื่อการสอนไปใช้
ในหอ้งเรยีนควรค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคลของนกัเรยีน ควรมีความยืดหยุ่น นกัเรยีนได้
ลงมือปฏิบตัิและ มีส่วนร่วมในการเรยีนรู ้(ไชยยศ เรืองสวุรรณ,  2533) สื่อการสอนช่วยกระตุน้ให้
เกิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท าใหเ้ขา้ใจบทเรียนท่ีซบัซอ้นไดง้่ายขึน้ในระยะเวลาอนัสัน้ 
ช่วยให้เกิดแนวคิดในเรื่องนั้นได้ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู ้  
(กิดานันท ์มะลิทอง,  2543)  สื่อการสอนท่ีเป็นแบบจ าลองจะช่วยส่งเสริมจินตนาการเรื่องท่ีมี
ลกัษณะเป็นนามธรรมมีความซบัซอ้น ใชศ้กึษาแทนปรากฏการณจ์รงิท่ีบางครัง้ไม่สามารถสงัเกต
ไดโ้ดยตรง (Cullin, 2004) 

ความเข้าใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ต าแหน่งและเส้นทางการขึน้ตกของ       
ดวงอาทิตย ์

นกัเรียนมีความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้     
การตกของดวงอาทิตย  ์หลงัการเรียนสงูกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และมีค่าการพฒันา (Normalized gain (<g>)) เฉลี่ยเท่ากับ 0.86 ซึ่งถือว่านกัเรียนมีการพฒันา    
ความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตรอ์ยูใ่นระดบัสงูและมีระดบัแนวคิดท่ีสมบรูณส์งูขึน้ สาเหตสุ  าคญั
ท่ีท าใหน้กัเรียนมีพฒันาการระดบัแนวคิดท่ีสมบูรณส์งูขึน้ เกิดจากสื่อท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรูใ้น
ครัง้นี ้เป็นแบบจ าลอง ท่ีไม่ใช่แบบจ าลองส าเรจ็รูปแบบเดมิ ๆ ท่ีมีอยูท่ั่วไป CCM เป็นแบบจ าลองท่ี
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นักเรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการประกอบโครงสรา้งของแบบจ าลองท่ี
เช่ือมโยงกบัพิกดัอา้งอิงทัง้ในระบบพิกดัขอบฟ้า และระบบพิกดัศนูยส์ตูร สามารถแสดงต าแหน่ง
ส าคญับนเสน้สรุยิวิถี และเช่ือมโยงกบัพิกดัหรือต าแหน่งปรากฏของดวงอาทิตยบ์นเสน้สรุยิวิถีได้
ทุกต าแหน่ง นักเรียนสามารถทดลองหาต าแหน่งและเส้นทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์ 
สามารถเช่ือมโยงความเข้าใจความสัมพันธ์ของต าแหน่งดวงอาทิตย์กับฤดูกาล วัดช่วงเวลา
กลางวนักลางคืน  เม่ือผูส้งัเกตอยู่ท่ีละติจูดต่าง ๆ ในวนัวสนัตวิษุวตั  (21 มีนาคม) วนัครีษมายนั 
(21 มิถุนายน) วนัศารทวิษุวตั (22 กันยายน) และวนัเหมายนั (21 ธันวาคม)และวนัอ่ืนๆ ตามท่ี
ตอ้งการได ้อีกทั้งยังสามารถอธิบายเช่ือมโยงความเขา้ใจในปรากฏการณ์ตะวันออ้มขา้ว พระ
อาทิตยเ์ท่ียงคืนและวนัไรเ้งาได ้ ทัง้นี ้นักเรียนสามารถปรบัต าแหน่งของ CCM เพื่อใหแ้สดงถึง
ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์ซึ่งเป็นนามธรรมท่ีเขา้ใจยากใหเ้ป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ท่ี
พิสจูนไ์ดด้ว้ยตนเองอย่างชดัเจน ซึง่ สอดคลอ้งกบั ไวท ์(White, 1993) ท่ีกลา่วว่า แบบจ าลองเป็น
สะพานเช่ือมท่ีส าคัญระหว่างสิ่งท่ีเป็นนามธรรมกับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม  และสอดคล้องกับนัก
การศกึษาหลายท่านท่ีกลา่วว่า การสรา้งและการใชแ้บบจ าลองเป็นหวัใจส าคญั ท่ีเขา้มามีบทบาท
ต่อการเรียนรูแ้ละความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์ เพราะแบบจ าลองช่วยสรา้งแนวคิด สรา้ง
ความเขา้ใจ สรา้งค าอธิบาย การแปลความหมายและการพยากรณใ์นปรากฎการณธ์รรมชาติ เกิด
การคน้พบองคค์วามรูแ้ละสิ่งใหม่ ๆ กระบวนการสรา้งแบบจ าลองช่วยสง่เสรมิการจินตนาการของ
นกัเรยีน เก่ียวกบัเรือ่งท่ีมีลกัษณะนามธรรมหรอืมีความซบัซอ้น (AAAS. 1993); (Gilbert, Boulter, 
& Elmer, 2000); (Gilbert & Ireton, 2003)  

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการใช้แบบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้าบน      
ทรงกลมฟ้า 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใชแ้บบจ าลองระบุพิกัดของ
วตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า(CCM) พบว่า หลงัจากนักเรียนไดเ้รียนรูแ้นวคิดดาราศาสตรโ์ดยใช้ 
CCM ตามแผนการจัดการเรียนรูแ้ลว้  นักเรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.48   
ระดบัความพึงพอใจมาก  และพบว่านกัเรยีนมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุในดา้นการเรียนโดย
ใช้  CCM ท าให้ เกิดความสุข   มีความสนุกสนานในการเรียน รู ้  ช่ วย เพิ่ มความสนใจ                
ความกระตือรือรน้ในการเรียนรู ้  ทั้งนีเ้พราะ นักเรียนไดป้ระกอบ CCM ดว้ยตนเองทุกชิน้ส่วน 
เลือกชิน้โครงสรา้งและเสน้แสดงพิกัดไดอ้ยากหลายสี เหมือนกับการเล่นต่อจิกซอร ์หรือการเล่น
เกมส์ มีความท้าทายในความส าเร็จว่า CCM ท่ีประกอบขึน้สามารถสื่อสารถึงต าแหน่งหรือ     
พิกัดของดาวหรือวัตถุท้องฟ้าหรือไม่ และต้องต่อ CCM ในเวลาท่ีก าหนด ยิ่งเป็นการเพิ่ม       
ความกระตือรือรน้และทา้ทายมากยิ่งขึน้  มีการน าเสนอผลงานของกลุ่มตอ่หนา้เพื่อน ๆ  ท าใหไ้ด้
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ฝึกความเป็นผู้น  าและผู้ตามท่ีดี ท าให้สามารถอธิบาย พิสูจน์ เช่ือมโยงและสื่อสารแนวคิด          
ดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกดัขอบฟ้า ระบบพิกดัศนูยส์ตูร ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของ
ดวงอาทิตย ์ไดช้ดัเจนจากนามธรรมเป็นรูปธรรม เขา้ใจง่าย จากจินตนาการเป็นรูปธรรม และจาก
รูปธรรมเช่ือมโยงสู่จินตนาการต่อไป เสมือนเป็นการจ าลองพิกดับนทรงกลมฟ้าจรงิ  CCM ท าให้
นกัเรยีนไดส้รา้งองคค์วามรูจ้ากประสบการณจ์รงิผา่นการลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง  มีความยืดหยุ่น
ท่ีการใชง้าน ช่วยจดุประกายความอยากรูอ้ยากเห็น CCM ท าใหเ้ขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร ์เรือ่ง 
ระบบพิกัดขอบฟ้า ระบบพิกัดศูนย์สูตร ต าแหน่งและเส้นทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์  
ได้สมบูรณ์ขึน้  จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในประเด็นท่ีกล่าวมาข้างต้น   
และนกัเรยีนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ท าใหไ้ดฝึ้กทกัษะการท างานรว่มกนัเป็นทีม ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั  คู่มือการใช ้แบบจ าลองระบุพิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า  
มีล  าดบัขัน้ตอนการปฏิบัติชัดเจนเขา้ใจง่าย CCM มีการเลือกใชว้สัดุท่ีเหมาะสม ทั้งดา้นความ
คงทนและสวยงาม มีโครงสรา้งและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม สามารถประยุกตใ์ชแ้นวคิดดารา
ศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนัไดด้ีขึน้ สามารถเช่ือมโยงความรูด้าราศาสตรไ์ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดจ้รงิ  
และไดมี้โอกาสน าเสนอผลงาน ท าใหก้ลา้แสดงออก กลา้คดิ กลา้ท า ดว้ยตนเอง  จากการใช ้CCM 
ในการเรียนรูค้วามเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรนี์ ้  นักเรียนมีความพึงพอใจมากซึ่งส่งผลใหเ้กิด
ความเข้าใจในแนวคิดดาราศาสตรส์ูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความพึงพอใจ ท่ีกล่าวว่า              
ความพึงพอใจในงานเกิดจากความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีมีความสมัพนัธต์่อผลท่ีไดร้บัจากงานกบั
การประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายส่วนบุคคล และมีความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัคณุลกัษณะ
ของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม (Korman. A.K., 1977) ถ้าบุคคลไดม้องเห็นโอกาสหรือ
ช่องทางท่ีจะตอบสนองแรงจูงใจภายในตนเองแลว้ ก็จะท าใหค้วามพึงพอใจของเขาดีขึน้สูงขึน้
(ธงชัย สันติวงษ์ , 2535) สอดคล้องกับ สุภาลักษณ์  ชัยอนันต์ (2540 , น. 17) ท่ีกล่าวว่า           
ความพึงพอใจเป็นความรูส้กึส่วนตวั ท่ีรูส้กึเป็นสขุหรือยินดีเม่ือไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 
และเป็นสิ่งท่ีท าใหท้กุคนเกิดความสบายใจ เกิดความสขุ (นรษิา นราศร,ี 2544) ความพงึพอใจ คือ
ระดบัของความรูส้กึในทางบวกหรอืในทางท่ีดี (Price & Mueller, 1986)  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบจ าลองระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าเพื่อ

ส่งเสริมความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตรข์องนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายผูว้ิจัยมี
ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลวิจยัไปใช ้และขอ้แนะน าส าหรบัการวิจยัในครัง้ตอ่ไป ดงันี ้ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
1.1  ครูผูส้อนตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจวตัถปุระสงค ์เป้าหมายและขัน้ตอนของ

การใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า ตอ้งทดลองประกอบและใชต้ามล าดบั
ขัน้ตอนในแผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองก่อนน าไปใชจ้รงิ 

1.2  น าไปประยกุตใ์ชจ้ดัการเรยีนการสอนวิชา โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ ส าหรบั
นกัเรยีนทกุระดบัชัน้ โดยการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัวฒุิภาวะของผูเ้รยีน 

1.3  ครูผูส้อนสามารถท่ีจะน าไปประยกุตโ์ดยการถ่ายท าเป็นภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้
เป็นบทเรยีนออนไลนไ์ด ้

1.4  ควรน าไปประยุกตใ์ชใ้นการหาต าแหน่งของเงา วิเคราะหก์ารเปลี่ยนต าแหน่ง
และพืน้ท่ีของเงาในรอบปี เพื่อมาไปวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
การปลกูปาลม์น า้มนั หรอืพืชเศรษฐกิจกิจอ่ืน ๆ    

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังตอ่ไป 
2.1  ควรศกึษาวิจยัเก่ียวกบัเพิ่มเติม ในเรือ่ง เวลาดวงอาทิตยป์รากฏ ไดแ้ก่ ช่วงเวลา

กลางวนักลางคืน เม่ือผูส้งัเกตอยู่ท่ีละติจดูต่างกนัในวนัวสนัตวิษุวตั วนัครษีมายนั วนัศารทวิษุวตั 
และวนัเหมายัน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความเขา้ใจในแนวคิดนีน้้อยและมีค่าการ
พฒันาอยูใ่นระดบัปานกลางซึง่นอ้ยกวา่แนวคดิในดา้นอ่ืน 

2.2  ควรมีการวิจัยและพฒันาส าหรบัครูผูส้อน เพื่อส่งเสริมความสามารถสรา้งสื่อ
การเรียนการสอนไดด้ว้ยตนเองจากการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีการพิมพส์ามมิติ (3D) พฒันาการ
ออกแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยเนน้ใหน้กัเรยีนไดท้ดลองลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง (Hands-
on) เพื่อสรา้งความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตรใ์นดา้นอ่ืน ๆ ใหม้ากขึน้ 

2.3  ศกึษาวสัดท่ีุเหมาะสมส าหรบัการพิมพส์ามมิตเิพื่อพิมพส์ื่อการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ข 

ผลการประเมินเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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ตาราง 16 ความเหมาะสมของแบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟา้เพื่อสง่เสรมิ
ความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์ท่ีประเมนิโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมินของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

คา่เฉลี่ย แปลผล 
1 2 3 4 5 

ดา้นการผลิต        
1. ความเหมาะสมในการออกแบบ  5 5 4 4 5 4.60 มากท่ีสดุ 
2. ความเหมาะสมของมาตราสว่น 5 5 4 5 4 4.60 มากท่ีสดุ 
3. ความเหมาะสมของวสัดท่ีุใชเ้ป็น  
    องคป์ระกอบของแบบจ าลอง 

5 5 4 5 5 4.80 มากท่ีสดุ 

4. ความคงทนของแบบจ าลอง 4 4 4 4 4 4.00 มาก 
5. ความปราณีตในการสรา้ง 5 5 4 5 5 4.80 มากท่ีสดุ 
6. ความสวยงามของแบบจ าลอง 5 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 
ดา้นความสะดวกในการใชง้าน        
7. ความสะดวกในการประกอบ 4 4 5 5 5 4.60 มากท่ีสดุ 
8. ความสะดวกในการเคลื่อนยา้ย 5 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 
9. ความสะดวกในการจดัเก็บ 5 5 4 5 5 4.80 มากท่ีสดุ 
10. ความสะดวกในการบ ารุงรกัษา  
     และซอ่มแซม 

4 4 4 4 5 4.20 มาก 

ดา้นความเหมาะสมกบัเนือ้หา        
11. ระบบพกิดัขอบฟา้ 5 5 4 4 5 4.60 มากท่ีสดุ 
12. ระบบพกิดัศนูยส์ตูร 5 5 5 4 5 4.80 มากท่ีสดุ 
13. ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้ 
      การตกของดวงอาทิตย ์

5 5 4 5 5 4.80 มากท่ีสดุ 

ดา้นประโยชนแ์ละความคุม้คา่        
14. ช่วยกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกิด 
      ความสนใจ 

5 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

15. ช่วยใหนกัเรยีนเขา้ใจเนือ้หาได ้
      ถกูตอ้งลกึซึง้ยิ่งขึน้ 

5 4 4 5 5 4.60 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมินของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

คา่เฉลี่ย แปลผล 
1 2 3 4 5 

ดา้นประโยชนแ์ละความคุม้คา่ (ตอ่)        
16. ช่วยใหผู้ส้อนอธิบายเนือ้หาได ้
      ง่ายยิ่งขึน้ 

5 5 5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

17. ช่วยประหยดัเวลาในการจดั 
      การเรยีนรู ้

4 4 4 4 4 4.00 มาก 

18. มีความคุม้คา่ในการจดัสรา้ง 5 4 4 4 5 4.40 มาก 
      ดา้นคูมื่อการใช ้        
19. แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั 
      แบบจ าลองไดอ้ยา่งสมบรูณ ์

5 5 5 4 4 4.60 มากท่ีสดุ 

20. ภาษาท่ีใชมี้ความหมายชดัเจน  
      เขา้ใจง่าย 

4 4 4 4 4 4.00  มาก 

21. รูปภาพชว่ยสื่อความหมายได ้
      ชดัเจน 

5 4 4 5 5 4.60 มากท่ีสดุ 

22. น าเสนอเนือ้หาเป็นล าดบั 
      ขัน้ตอน 

5 4 5 4 5 4.60 มากท่ีสดุ 

23. เป็นแนวทางน าไปสูก่ารปฏิบตัิ 
      ไดด้ ี

5 4 4 5 5 4.60 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 17 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง ระบบพิกดัขอบฟา้ 
ท่ีประเมนิโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี IOC แปลผล 
1 2 3 

1. จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้ง     
    กบัผลการเรยีนรู ้

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

2. แนวคดิหลกัและสาระการเรยีนรู ้ 
    สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

3. จดุประสงคก์ารเรยีนรูเ้หมาะสม     
    กบัเนือ้หาการจดัการเรยีนรู ้

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

4. ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
     มีความเหมาะสมชดัเจน 

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

5. ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
    เหมาะสมกบัเวลาท่ีใชจ้ดักิจกรรม 

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

6. กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคลอ้ง 
    สง่เสรมิความเขา้ใจในแนวคิด       
    ดาราศาสตร ์

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

7. สื่อการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบักิจกรรม 
    การเรยีนรู ้

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

8. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง  
    กบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 18 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง ระบบพิกดั 
ศนูยส์ตูร ท่ีประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี IOC แปลผล 
1 2 3 

1. จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้ง    
     กบัผลการเรยีนรู ้

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

2. แนวคดิหลกัและสาระการเรยีนรู ้  
    สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

3. จดุประสงคก์ารเรยีนรูเ้หมาะสม      
    กบัเนือ้หาการจดัการเรยีนรู ้

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

4. ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
    มีความเหมาะสมชดัเจน 

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

5. ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ 
    เหมาะสมกบัเวลาท่ีใชจ้ดักิจกรรม 

1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

6. กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคลอ้ง  
    สง่เสรมิความเขา้ใจในแนวคิด       
    ดาราศาสตร ์

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

7. สื่อการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบักิจกรรม 
    การเรยีนรู ้

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

8. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง  
    กบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 19 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง ต าแหนง่และ
เสน้ทางการขึน้การตกของดวงอาทิตย ์ ท่ีประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลประเมิน 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี IOC แปลผล 
1 2 3 

1. จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้ง    
    กบัผลการเรยีนรู ้

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

2. แนวคดิหลกัและสาระการเรยีนรู ้ 
    สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

3. จดุประสงคก์ารเรยีนรูเ้หมาะสม                 
    กบัเนือ้หาการจดัการเรยีนรู ้

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

4. ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
    มีความเหมาะสมชดัเจน 

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

5. ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ 
    เหมาะสมกบัเวลาท่ีใชจ้ดักิจกรรม 

1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

6. กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคลอ้ง 
    สง่เสรมิความเขา้ใจในแนวคิด       
    ดาราศาสตร ์

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

7. สื่อการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบักิจกรรม    
    การเรยีนรู ้

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 

8. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง  
    กบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1 1 1 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 20 คา่ความยากง่าย (P) และคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความเขา้ใจใน
แนวคดิดาราศาสตร ์

ขอ้ท่ี P r ผลการประเมนิ 
1 0.54 0.68 ผา่น 
2 0.50 0.55 ผา่น 
3 0.55 0.65 ผา่น 
4 0.50 0.65 ผา่น 
5 0.44 0.58 ผา่น 
6 0.45 0.65 ผา่น 
7 0.41 0.58 ผา่น 
8 0.41 0.63 ผา่น 
9 0.48 0.65 ผา่น 

10 0.46 0.73 ผา่น 
11 0.41 0.58 ผา่น 
12 0.36 0.60 ผา่น 
13 0.48 0.77 ผา่น 
14 0.40 0.73 ผา่น 
15 0.43 0.55 ผา่น 
16 0.46 0.63 ผา่น 
17 0.55 0.75 ผา่น 
18 0.54 0.68 ผา่น 
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ตาราง 21 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในแนวคดิดาราศาสตร ์     ท่ี
ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ    

ขอ้ 
ผลประเมินของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 0 1 1 1 0.8 สอดคลอ้ง 
2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
3 1 0 1 1 1 0.8 สอดคลอ้ง 
4 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 
5 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
6 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 
7 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
8 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
9 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
10 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
11 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
12 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
13 1 1 1 1 0 0.8 สอดคลอ้ง 
14 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
15 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
16 0 1 1 1 1 0.8 สอดคลอ้ง 
17 0 1 1 1 1 0.8 สอดคลอ้ง 
18 0 1 1 1 1 0.8 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 22 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมีตอ่การใช้
แบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ในการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ท่ีประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ประเด็นการประเมิน ขอ้ 
ผลประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ

คนท่ี IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ตอนท่ี  1  ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

- 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 

ตอนท่ี  2  ความพงึพอใจของนกัเรยีนตอ่การใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้ 
              บนทรงกลมฟา้ เพื่อสง่เสรมิความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์
ดา้นการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
 2 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
 3 1 1 1 0 1 0.8 สอดคลอ้ง 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ 4 1 1 1 0 1 0.8 สอดคลอ้ง 
 5 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
 6 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
  7 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
  8 1 1 1 0 1 0.8 สอดคลอ้ง 
  9 1 0 1 0 1 0.6 สอดคลอ้ง 
  10 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
 11 1 1 1 0 1 0.8 สอดคลอ้ง 
ดา้นสื่อการจดัการเรยีนรู ้ 12 1 1 0 1 1 0.8 สอดคลอ้ง 
 13 0 1 1 1 0 0.6 สอดคลอ้ง 
 14 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
 15 1 1 1 1 1 1.0 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ค 

ตวัอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 

รายวิชา โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ                 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

หนว่ยการเรยีนรูท่ี้ 2 เรือ่ง ระบบพิกดัศนูยส์ตูร                   เวลา  6  ชั่วโมง 

.............................................................................................................................................. 

สาระโลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ 

เขา้ใจองคป์ระกอบ ลกัษณะ กระบวนการเกิด และวิวฒันาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาว

ฤกษ์ และระบบสรุยิะ   ความสมัพนัธข์องดาราศาสตรก์บัมนษุย ์  จากการศกึษาต าแหน่งดาวบน

ทรงกลมฟ้าและ  ปฏิสมัพนัธภ์ายในระบบสรุิยะ  รวมทัง้การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีอวกาศในการ

ด ารงชีวิต 

 

ผลการเรียนรู้ 

   สรา้งแบบจ าลองทรงกลมฟ้า สงัเกต และเช่ือมโยงจดุและเสน้ส าคญัของแบบจ าลองทรง

กลมฟา้กบัทอ้งฟา้จรงิ และอธิบายการระบพุิกดัของดาวในระบบขอบฟา้ และระบบศนูยส์ตูร 

 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. สามารถประกอบแบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้  

ระบบพิกดัศนูยส์ตูร 

2. สามารถระบจุดุและเสน้ส าคญัของระบบพิกดัศนูยส์ตูร(ขัว้ฟา้เหนือ, ขัว้ฟา้ใต,้  

เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า) 

3. สามารถระบพุิกดัของดาวตามระบบพิกดัศนูยส์ตูรเป็นคา่มมุไรตแ์อสเซนชนัและ 

เดคลิเนชนั 
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แนวความคดิหลัก 

ระบบพิกัดศนูยส์ตูรฟ้า เป็นระบบพิกัดทอ้งฟ้าซึท่ีใชใ้นการระบุต  าแหน่งของวตัถุทอ้งฟ้า

บนทรงกลมฟ้า โดยเทียบกับจุดวสันตวิษุวัต (Vernal equinox -  ) และเส้นศูนย์สูตรฟ้า 

(Celestial Equator – CE) ซึ่งเป็นจุดและเสน้อ้างอิงส าคัญท่ีคงท่ีบนทรงกลมฟ้า ระบบพิกัดนี ้

สามารถบอกพิกดัหรือต าแหน่งวตัถทุอ้งฟ้าโดยไม่ขึน้กบัต าแหน่งและเวลาของผูส้งั เกตการณบ์น

โลก 

สาระการเรียนรู้ 

 

ทรงกลมฟา้เป็นทรงกลมสมมตท่ีิใชใ้นการศกึษาต าแหน่งและการเคลื่อนท่ีของวตัถทุอ้งฟา้  

ซึง่ประกอบดว้ยจดุและเสน้ส าคญัดงันี ้

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 1 การระบพุิกดัดาวตามระบบพิกดัศนูยส์ตูร 

เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า (celestial equator) หมายถึง เสน้วงกลมใหญ่ซึ่งเกิดจากการขยายเสน้

ศนูยส์ตูรโลกออกไป ถึงทรงกลมฟ้า โดยแบ่งทรงกลมฟ้าออกเป็นสองส่วนเท่ากนั คือ ซีกฟ้าเหนือ

และซีกฟา้ใต ้ 

ขัว้ฟ้าเหนือ (north celestial pole, NCP) หมายถึง ขัว้ของทรงกลมฟ้าท่ีอยู่ห่างจากเสน้

ศนูยส์ตูรฟ้าไปทาง ซีกฟา้เหนือ 90o  

ขัว้ฟ้าใต ้(south celestial pole ,SCP) หมายถึง ขัว้ของทรงกลมฟ้าท่ีอยู่ห่างจากเสน้ศนูย์

สตูรฟ้าไปทางซีกฟา้ใต ้90o  
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วงกลมชั่วโมง (hour circle) หมายถึง วงกลมใหญ่ท่ีลากจากขัว้ฟ้าเหนือ ผ่านวตัถทุอ้งฟ้า

ท่ีสงัเกต ผา่นตัง้ฉากกบัเสน้ศนูยส์ตูรฟ้า และขัว้ฟา้ใต ้

การบอกต าแหน่งของวตัถทุอ้งฟ้าในระบบพิกดัศนูยส์ตูร เป็นการบอกพิกดัของดาวโดยใช้

เสน้ศนูยส์ตูรฟ้าเป็นหลกั สามารถบอกเป็นคา่มมุไรตแ์อสเซนชนัและเดคลิเนชั่น 

ไรตแ์อสเซนชนั (right ascension; RA) คือ มมุท่ีวดัจากจดุ 0 ชั่วโมง ไปตามแนวเสน้ศนูย์

สูตรฟ้าตามการหมุนรอบตัวเองของโลก(ไปทางทิศตะวันออก) จนถึงวงกลมชั่วโมงท่ีผ่านดาว 

หน่วยของไรตแ์อสเซนชัน เป็นหน่วยเวลา ชั่วโมง นาที และวินาที ( 1 ชั่วโมง เท่ากับ 15 องศา) 

แบ่งเป็น 0-24 ชั่วโมง  เช่น ดาวมีค่าไรตแ์อสเซนชัน 4 ชั่วโมง สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได ้  

ดงันี ้ 4h 

เดคลิเนชนั (declination; dec)คือ มมุท่ีวดัจากเสน้ศนูยส์ตูรฟ้าตามแนววงกลมชั่วโมงไป

จนถึงดาว จะ มีค่าตัง้แต่ 0 องศาถึง +90 องศาเม่ือวดัไปทางขัว้ฟ้าเหนือ และเม่ือวดัไปทางขัว้ฟ้า

ใตจ้ะมีค่าตัง้แต่ 0 องศา ถึง -90 องศา เช่น ดาวมีค่าเดคลิเนชั่น 60 องศาเหนือเสน้ศูนยส์ูตรฟ้า 

สามารถเขียนเป็นสญัลกัษณ์ไดด้งันี ้+ 60o ดังนั้น การบอกพิกัดในระบบพิกัดศูนยส์ูตรจึงเขียน

สญัลกัษณด์งันี ้(RA, dec) เช่น จากภาพดาว A มีคา่พิกดั (4 h ,+60o) 

พิกัดของดาวในระบบพิกัดศูนยส์ูตรไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและต าแหน่งของผูส้งัเกต 

ดงันัน้จงึเหมาะท่ีจะน ามาใชใ้นการบอกต าแหน่งวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ และบอกพิกดัของดาว

ในแผนท่ีดาว   

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้สรา้งความสนใจ (30 นาที) 

ครูน าเขา้สูบ่ทเรยีนดงันี ้

              1.  ครูแจง้จดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละการประเมินผลใหน้กัเรยีนทราบ 

              2.  ครูน าภาพทางชา้งเผือก ถ่ายท่ีหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ฉะเชิงเทราและท่ีหอดดูาวแห่งชาต ิดอยอินทนนท ์ใหน้กัเรยีนสงัเกต 
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3. ครูถามนักเรียนว่า บริเวณตรงกลางดา้นบนภาพคืออะไร นักเรียนรูจ้ักหรือไม่  และ

รว่มกนัอภิปรายเปรยีบเทียบภาพทัง้สอง  

   เพื่อใหเ้กิดแนวคิดเบือ้งตน้วา่ ทางชา้งเผือก (Milky Way) คือ สว่นหนึ่งของดาราจกัรท่ีเป็น

ท่ีตัง้ของระบบสรุยิะและโลกของเรา มีจ านวนดาวฤกษ์ประมาณ 1 แสนลา้น ถึง 4 แสนลา้นดวง 

และวตัถทุอ้งทอ้งฟา้อ่ืนอีกจ านวนมากมหาศาล  นกัดาราศาสตรไ์ดพ้ยายามท าแผนท่ีดาว เพื่อระบุ

พิกดัหรอืต าแหน่งของดาว ดงัตวัอยา่งภาพ 
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นกัเรียนทราบหรือไม่ว่า นกัดาราศาสตรเ์ขามีวิธีการอย่างไรในการระบพุิกดัหรือต าแหน่ง

ของดาวเหลา่นัน้ 

  ขัน้ส  ารวจและคน้หา (120 นาที) 

 4. นกัเรยีนส ารวจและคน้หาโดยการท างานรว่มกนัเป็นทีม ทีมละ 4 คน    

 5. นักเรียนร่วมกันสรา้งแบบจ าลองทรงกลมฟ้ากลุ่มละ 1 ลูก ตามขั้นตอนในกิจกรรม       

ท่ี 2.1  เรื่อง  จุดและเสน้ส าคญัของระบบพิกัดศูนยส์ูตร เพื่อใหไ้ดแ้นวคิดดาราศาสตรเ์ก่ียวกับ    

ขัว้ฟ้าเหนือ ขัว้ฟ้าใต ้ เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า วงกลมชั่วโมง คา่ไรตแ์อสเซนชนั ค่าเดคลิเนชนั ในการระบุ

พิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้  

6.  นกัเรยีนท ากิจกรรมท่ี 2.2 เรือ่ง เสน้ทางการขึน้ตกของดาวฤกษ ์เพื่อใหเ้กิดแนวคิด 

ดาราศาสตร ์เก่ียวกับเสน้ทางการขึน้การตกของดาวฤกษ์เม่ือผูส้งัเกตอยู่ท่ีละติจูดท่ีแตกต่างกัน 

โดยเสน้ทางการขึน้การตกหรอืรอยดาวจะเป็นเสน้ทางท่ีขนานกนั จะไมพ่าดตดัผ่านกนั ท่ีละติจดู 0 

องศาดาวจะขึน้ทางทิศตะวนัออกและตกทางทิศตะวนัตกพอดี ดาวไม่ไดเ้คลื่อนท่ีผ่านจุดเหนือ

ศีรษะทกุดวง และจะมีดาวขัว้ฟ้ามากขึน้เมื่อผูส้งัเกตอยูท่ี่ละติจดูท่ีสงูขึน้ไปทางขัน้โลกเหนือหรอืขัว้

โลกใต ้เป็นตน้ 

  ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (120 นาที) 

 7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบตัิกิจกรรม และรว่มกันอภิปรายผลการปฏิบตัิ

กิจกรรมโดยใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า จนไดข้อ้สรุปจากการอภิปราย

เป็นแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกัดศูนยส์ูตร ว่า ระบบพิกัดศูนยส์ูตร มีจุดและเสน้ส าคญั

อา้งอิงประกอบดว้ย ขัว้ฟ้าเหนือ ขัว้ฟ้าใต ้เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า  วงกลมชั่วโมง ค่าไรตแ์อสเซนชนั ค่า

เดคลิเนชนั พิกดัของดาวในระบบพิกดัศนูยส์ตูรไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและต าแหน่งของผูส้งัเกต 

ดงันัน้จงึเหมาะท่ีจะน ามาใชใ้นการบอกต าแหน่งวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟา้  เพราะระบบพิกดัศนูย์

สตูรฟ้า เป็นระบบพิกดัทอ้งฟา้ท่ีใชใ้นการระบตุ  าแหนง่ของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ โดยเทียบกบั

จดุวสนัตวิษุวตั (Vernal equinox -  ) และเสน้ศนูยส์ตูรฟ้า (Celestial Equator, CE) ซึ่งเป็นจุด

และเสน้อา้งอิงส าคญัท่ีคงท่ีบนทรงกลมฟา้  
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  ขัน้ขยายความรู ้(60 นาที) 

 8. ให้นักเรียนชี ้ต  าแหน่งของดาวหรือกลุ่มดาวภายในห้องท่ีเสมือนกับการออกไป

สงัเกตการณ์ทอ้งฟ้าจริง โดยการน าดาวหรือกลุ่มดาวมาติดลงบนแบบจ าลองการระบุพิกัดวตัถุ

ทอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ตามพิกดัจรงิ 

แลว้ใชเ้ลเซอรชี์ด้าวชีไ้ปท่ีต าแหน่งของดาวหรือกลุ่มดาว เสมือนการขยายแบบจ าลองสู่พิกัดบน

ทอ้งฟา้จรงิ 

 9. จ าลองสถานการณก์ารดดูาวจรงิ เม่ือผูส้งัเกตอยู่ท่ีละติจูดต่าง ๆ ใหน้กัเรียนชีจุ้ดและ

เสน้ส าคญับนทอ้งฟา้ ไดแ้ก่ เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า ขัว้ฟา้เหนือ จดุ RA 0h ต าแหน่ง RA และ dec ตา่ง ๆ 

 10.  ร่วมกันวางแผนการดูดาวท้องฟ้าจริง และวางแผนการสังเกตการณ์ด้วยกล้อง

โทรทรรศน์หรือการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า ท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่ายาก หรือมองไม่เห็นเลยซึ่ง

จ าเป็นตอ้งรูพ้ิกดั (RA , dec) ของวตัถทุอ้งฟา้นัน้  

  ขัน้ประเมิน (30 นาที) 

  11.  นกัเรียนและครูรว่มกันสะทอ้นความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชนท่ี์ไดร้บัไดร้บัจากการ

ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสรา้งความเขา้ใจในแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบพิกัดศูนยส์ูตร โดยใช้

แบบจ าลองระบุพิกัดของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า ขอ้ดี ขอ้จ ากัด และการน าความรูท่ี้ไดไ้ปใช้

ประโยชน ์

 12.  นกัเรยีนท าแบบฝึกหดัท่ี 2 เรือ่ง ระบบพิกดัศนูยส์ตูร 

ส่ือการเรียนรู้ 

1.  ชดุตัง้แบบจ าลอง ประกอบดว้ย ฐาน ขาตัง้ และระนาบพืน้วงกลม 

       2.  ชดุประกอบแบบจ าลองทรงกลมฟา้  1  ชดุ ประกอบดว้ย  

2.1) ลกูโลกจ าลอง พรอ้มแกนหมนุ 1  ชดุ 

2.2) แถบวงกลมวงแหวน แสดงมมุ 0 – 360 องศา  1  แผน่ 

2.3) เสน้(1/4ของวงกลม)สฟีา้ แสดงเสน้ศนูยส์ตูรฟ้า 2 ชดุ (8 เสน้) 

2.4) แผ่นวงกลม แสดงขัว้ฟา้เหนือขัว้ฟา้ใต ้ 2  อนั 
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2.5) เสน้โคง้(สว่นหนึ่งของวงกลม)แสดงไรตแ์อสเซนชนั คละสี 1 ชดุ (24 เสน้) 

2.6) โครงวงกลมยดึแบบจ าลอง 1 อนั 

2.7) ตุ๊กตา แสดงผูส้งัเกต  1  ตวั 

2.8) แถบสติกเกอรส์ี ขนาด 2 mm สีสม้  1  เสน้  สีเหลือง  1  เสน้ 

2.9) แถบสญัลกัษณแ์สดงทิศ(8ทิศ)  1  ชดุ 

2.10) เข็มทิศ  1  อนั 

2.11) ดาว/วตัถทุอ้งฟา้จ าลอง,  สตกิเกอรท่ี์ติดเป็นวงกลมเลก็ ๆ (สีสม้ สีแดง     

สีเหลือง เป็นตน้) 

  3.  เอกสารความรูท่ี้ 2.1 เรือ่ง การระบตุ  าแหนง่ของวตัถทุอ้งฟ้าตามระบบพิกดัศนูยส์ตูร 

4.  กิจกรรมท่ี 2.1 เรือ่ง การระบตุ  าแหน่งวตัถทุอ้งฟ้าตามระบบพิกดัศนูยส์ตูร 

5.  ใบบนัทกึกิจกรรมท่ี 2.1 เรือ่ง การระบตุ  าแหนง่วตัถทุอ้งฟา้ตามระบบพิกดัศนูยส์ตูร 

6.  กิจกรรมท่ี 2.2 เรือ่ง เสน้ทางการขึน้ตกของดาวฤกษ ์

7.  ใบบนัทกึกิจกรรมท่ี 2.2 เรือ่ง เสน้ทางการขึน้ตกของดาวฤกษ ์

8.  แบบฝึกหดัท่ี 2 เรือ่ง ระบบพิกดัศนูยส์ตูร 

การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินจากผลงานการปฏบิตัิและการน าเสนอผลงาน 

2. ประเมินจากการตอบค าถามและการมีสว่นรว่มในการอภิปราย 

3. ประเมินจากบนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยกิจกรรม 
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เอกสารความรู้ที ่2.1 

เรือ่ง  การระบุต าแหน่งของวัตถุทอ้งฟ้าตามระบบพกัิดศูนยสู์ตร 

การบอกพิกดัของวตัถทุอ้งฟา้ในระบบพิกดัขอบฟา้ จะเปลี่ยนแปลงตามเวลาและต าแหน่ง

ละติจูดของผูส้งัเกต ดงันัน้จึงมีการระบุต  าแหน่งวตัถุทอ้งฟ้าโดยอา้งอิงจากจุดและเสน้ส าคญัท่ี

คงท่ีบนทรงกลมฟา้ เรยีกวา่ ระบบพิกดัศนูยส์ตูร  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 การระบพุิกดัดาวตามระบบพิกดัศนูยส์ตูร 

ทรงกลมฟ้าเป็นทรงกลมสมมติท่ีใชใ้นการศกึษาต าแหน่งและการเคลื่อนท่ีของวตัถทุอ้งฟ้า 

ซึง่ ประกอบดว้ยจดุและเสน้ส าคญัดงันี ้

เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า (celestial equator) หมายถึง เสน้วงกลมใหญ่ซึ่งเกิดจากการขยายเสน้

ศนูยส์ตูรโลกออกไป ถึงทรงกลมฟ้า โดยแบ่งทรงกลมฟ้าออกเป็นสองส่วนเท่ากนั คือ ซีกฟ้าเหนือ

และซีกฟา้ใต ้ 

ขัว้ฟ้าเหนือ (north celestial pole,NCP) หมายถึง ขัว้ของทรงกลมฟ้าท่ีอยู่ห่างจากเสน้

ศนูยส์ตูรฟ้าไปทาง ซีกฟา้เหนือ 90o  

ขัว้ฟ้าใต ้(south celestial pole, SCP) หมายถึง ขัว้ของทรงกลมฟ้าท่ีอยู่ห่างจากเสน้ศนูย์

สตูรฟ้าไปทางซีกฟา้ใต ้90o  
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วงกลมชั่วโมง (hour circle) หมายถึง วงกลมใหญ่ท่ีลากจากขัว้ฟ้าเหนือ ผ่านวตัถทุอ้งฟ้า

ท่ีสงัเกต ผา่นตัง้ฉากกบัเสน้ศนูยส์ตูรฟ้าและขัว้ฟา้ใต ้

การบอกต าแหน่งของวตัถทุอ้งฟ้าในระบบพิกดัศนูยส์ตูร เป็นการบอกพิกดัของดาวโดยใช้

เสน้ศนูยส์ตูรฟ้าเป็นหลกั สามารถบอกเป็นคา่มมุไรตแ์อสเซนชนัและเดคลิเนชั่น 

ไรตแ์อสเซนชนั (right ascension; RA) คือ มมุท่ีวดัจากจดุ 0 ชั่วโมง ไปตามแนวเสน้ศนูย์

สูตรฟ้าตามการหมุนรอบตัวเองของโลก(ไปทางทิศตะวันออก) จนถึงวงกลมชั่วโมงท่ีผ่านดาว 

หน่วยของไรตแ์อสเซนชัน เป็นหน่วยเวลา ชั่วโมง นาที และวินาที ( 1 ชั่วโมง เท่ากับ 15 องศา) 

แบ่งเป็น 0-24 ชั่วโมง  เช่น ดาวมีค่าไรตแ์อสเซนชัน 4 ชั่วโมง สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได ้  

ดงันี ้ 4h 

เดคลิเนชนั (declination; dec)คือ มมุท่ีวดัจากเสน้ศนูยส์ตูรฟ้าตามแนววงกลมชั่วโมงไป

จนถึงดาว   จะ มีคา่ตัง้แต ่0 องศาถึง +90 องศาเม่ือวดัไปทางขัว้ฟ้าเหนือ และเม่ือวดัไปทางขัว้ฟ้า

ใตจ้ะมีค่าตัง้แต่ 0 องศา ถึง -90 องศา เช่น ดาวมีค่าเดคลิเนชั่น 60 องศาเหนือเสน้ศูนยส์ูตรฟ้า 

สามารถเขียนเป็นสญัลกัษณไ์ด  ้ดงันี ้+ 60o       ดงันัน้ การบอกพิกดัในระบบพิกดัศนูยส์ตูรจึงเขียน

สญัลกัษณด์งันี ้(RA, dec) เช่น จากภาพดาว A มีคา่ พิกดั  (4 h , +60o ) 

พิกัดของดาวในระบบพิกัดศูนยส์ูตรไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและต าแหน่งของผูส้งัเกต 

ดงันัน้จงึเหมาะท่ีจะน ามาใชใ้นการบอกต าแหน่งวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ และบอกพิกดัของดาว

ในแผนท่ีดาว ตามรูป 2 
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รูป 2 แผนท่ีดาวระบบเสน้ศนูยส์ตูรทอ้งฟา้  

เอกสารอ้างอิง  

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. (2560). คูมื่อครู รายวิชาเพิ่มเติม   

  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 เลม่ 6.   

  กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์  านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและ  

  บคุลากรทางการศกึษา. ลาดพรา้ว.  

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. (2560). หนงัสือเรยีนรายวิชาเพิ่มเตมิ   

   วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 เลม่ 6.   

  กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์  านกังานคณะกรรมการ สง่เสรมิสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและ 

   บคุลากรทางการศกึษา. ลาดพรา้ว. 
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กิจกรรมที ่2.1 

เรือ่ง การระบุต าแหน่งวัตถุทอ้งฟ้าตามระบบพกัิดศูนยสู์ตร 
จุดประสงคก์ิจกรรม 

1. อธิบายวิธีการระบตุ  าแหนง่ของวตัถทุอ้งฟ้าตามระบบพกิดัศนูยส์ตูร 

2. ระบตุ  าแหนง่ของดาวท่ีก าหนดตามระบบพิกดัศนูยส์ตูร 
วัสดุอุปกรณ ์

3. เอกสารความรูท่ี้ 2.1  เรือ่ง  การระบตุ  าแหน่งของวตัถทุอ้งฟา้ตามระบบพิกดัศนูยส์ตูร 

4. ชดุประกอบแบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ 

5. ใบบนัทกึกิจกรรมท่ี 2.1 เรือ่ง  การระบตุ  าแหนง่วตัถทุอ้งฟา้ตามระบบพิกดัศนูยส์ตูร 

6. ตุ๊กตา แสดงผูส้งัเกต  1  ตวั 

7. สติกเกอรว์งกลม ขนาด 2 เซนตเิมตร 

8. สติกเกอรต์ีเสน้ ขนาด 5 มิลลเิมตร 

9. เทปกาว 
วิธีการท ากิจกรรม 

ตอนที ่1 

1. ศกึษาเอกสารความรูท่ี้ 2.1 เรือ่ง การระบตุ  าแหนง่วตัถทุอ้งฟา้ตามระบบพิกดั 

ศนูยส์ตูร  

2. ประกอบแบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ ตามขัน้ตอนดงัรูป 

 

 

 

 

3. ใหน้กัเรยีนตดิช่ือจดุและเสน้ส าคญัลงบนแบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บน 

ทรงกลมฟา้ ดงันี ้ ขัว้ฟ้าเหนือ ขัว้ฟา้ใต ้เสน้ศนูยส์ตูรฟา้  วงกลมชั่วโมง แลว้วางไวท่ี้แท่นวาง

แบบจ าลอง  ดงัภาพตวัอยา่ง  
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4. วาดรูปแสดงจดุและเสน้ส าคญัจากแบบจ าลอง ลงในใบบนัทกึกิจกรรมท่ี 2.1  

เรือ่ง การระบตุ  าแหนง่วตัถทุอ้งฟ้าตามระบบพิกดัศนูยส์ตูร  

  5.  ระบคุา่ไรตแ์อสเซนชนั และคา่เดคลิเนชนั ลงบนแบบจ าลอง ดงันี ้

5.1   คา่ไรตแ์อสเซนชนัก าหนดลงบนเสน้วงกลมชั่วโมง โดยใหน้กัเรยีนแบง่เสน้ 

ศนูยส์ตูรฟ้า ออกเป็น  24 ชอ่ง เท่า ๆ กนั (ซึง่ในแบบจ าลองไดแ้บง่ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้) ใหแ้ตล่ะช่องมี

หนว่ยเป็นชั่วโมง ซึง่ 1 ช่องห่างกนั 1 ชั่วโมง   ก าหนดใหจ้ดุใดจดุหนึง่เป็น 0 ชั่วโมง และให้

ต  าแหน่งถดัไปเป็นชั่วโมงท่ี 1 ถึงชั่วโมงท่ี 24 ตามทิศทางการหมนุของโลก (กฏมือขวา) (0h – 24h) 

ซึง่แสดงโดยเสน้โครงโคง้วงกลมชั่วโมงบนแบบจ าลอง 

    5.2  คา่เดคลิเนชนั (dec) โดยเริม่ตน้ dec 0o ท่ีเสน้ศนูยส์ตูรฟ้า  ขึน้ไปตาม

วงกลมชั่วโมงถึงขัว้ฟ้าเหนือเป็น dec +90o  และจากเสน้ศนูยส์ตูรฟา้ dec 0o  ลงไปตามวงกลม

ชั่วโมงถึงขัว้ฟา้ใตเ้ป็น dec -90o ซึง่แสดงโดยการติดเสน้พลาสติกสวีงกลมเลก็ท่ีขนานกบัวงกลม

ใหญ่(เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า)บนแบบจ าลอง 

ดงัภาพตวัอยา่ง 
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   6. ใหน้กัเรยีนใชส้ติกเกอรส์ีโดยเขียนตวัอกัษรแทนดาวฤกษแ์ตล่ะดวง แลว้ตดิลงบน

แบบจ าลองตามพกิดัของดาวท่ีก าหนดใหด้งันี ้ 

6.1 พิกดัดาว A (0h,00) 

6.2 พิกดัดาว B (6h,+300) 

6.3 พิกดัดาว C (6h,+800) 

6.4 พิกดัดาว D (12h,+450) 

6.5 พิกดัดาว E (0h,-300) 

   7.  สรุปและน าเสนอผลการท ากิจกรรม 
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กิจกรรมที ่2.2 

เรือ่ง  เส้นทางการขึน้ตกของดาวฤกษ ์
จุดประสงคก์ิจกรรม 

1. วาดภาพแสดงเสน้ทางการขึน้การตกของดาวฤกษ ์

2. อธิบายเสน้ทางการขึน้ตกของดาวฤกษเ์ม่ือผูส้งัเกตอยูท่ี่ละตจิดูท่ีแตกตา่งกนั 
วัสดุอุปกรณ ์

1. ชดุประกอบแบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ 

2. ใบบนัทกึกิจกรรมท่ี 2.2 เรือ่ง  เสน้ทางการขึน้การตกของดาวฤกษ ์

3. ตุ๊กตา แสดงผูส้งัเกต  1  ตวั 

4. สติกเกอรว์งกลม ขนาด 2 เซนตเิมตร 

5. สติกเกอรต์ีเสน้ ขนาด 5 มิลลเิมตร 

6. เทปกาว 
วิธีการท ากิจกรรม 

1. ใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ ชดุเดิมท่ีใชใ้นกิจกรรมท่ี 2.1 

2. ใหน้กัเรยีนตดิสตกิเกอรด์าว A ท่ีขอบฟ้าทิศตะวนัออก (dec 00) แลว้วางแบบจ าลอง 

โดยท่ีผูส้งัเกตอยู่ท่ีเสน้ศูนยส์ตูร(ละติจูด 0o)  แลว้ค่อย ๆ หมนุแกนโลกจ าลองโดยใหโ้ลกจ าลอง

หมนุจากทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออก ส่วนแบบจ าลองทรงกลมทอ้งฟ้าจะหมนุจากทิศตะวนัออก

ไปทางทิศตะวนัตก จนกระทั่งดาว A ตกลบัขอบฟ้าทางทิศตะวนัตก  สงัเกตเสน้ทางการเคลื่อนท่ี

ปรากฏของดาว พรอ้มระยะเวลาท่ีดาวอยูบ่นทอ้งฟา้ 

3. ใหน้กัเรยีนวาดภาพเสน้ทางการขึน้ตกของดาว A ในใบบนัทกึกิจกรรม 2.2 

4. ท าซ า้เช่นเดียวกบัขอ้ 2 – 3 แตเ่ปลี่ยนเป็นดาว B และ C ท่ีคา่ dec +15 และ -15 

5. ท าซ า้เช่นเดียวกบัขอ้ 4 แตเ่ปลี่ยนละตจิดูของผูส้งัเกตเป็นละตจิดูท่ี 30, 45, 60, 90  

องศาเหนือ และละติจดู 45  องศาใต ้

6.  อภิปรายรว่มกนัเพื่อสรุปถึงเสน้ทางการขึน้การตกของดาวฤกษ ์เมื่อผูส้งัเกตอยูท่ี่ 

ละติจดูตา่ง ๆ บนโลก 
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ใบบันทกึกิจกรรมที ่2.2 

เรือ่ง  เส้นทางการขึน้ตกของดาวฤกษ ์

 

1. ใหน้กัเรยีนวาดเสน้ทางการขึน้การตกของดาวท่ีละตจิดูตา่ง ๆ 

 

 

 

 

 

 

  (1) ศนูยส์ตูร       (2) ละตจิดู 30 องศาเหนือ   (3) ละตจิดู 45 องศาเหนือ 

ระยะเวลาดาวอยูบ่นทอ้งฟ้า

................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (4) ละติจดู 60 องศาเหนือ             (5) ละตจิดู 90 องศาเหนือ      (6) ละตจิดู 45 องศาใต ้

ระยะเวลาดาวอยูบ่นทอ้งฟ้า

...................................................................................................................................... 

…………………………………………….............………………………………………….. 

N S 

E 

W 

N S 

E 

W 

N S 

E 

W 

N S 

E 

W 

N S 

E 

W 

N S 

E 

W 
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ตัวอย่างแบบวัดความเข้าใจในแนวคิดดาราศาสตร ์

ขอ้ 12  จงวาดทรงกลมฟ้าท่ีแสดงเสน้และต าแหน่งส าคญั ดงันี ้  

           (ก าหนดให ้ทรงกลมเล็ก แทน โลก, ทรงกลมใหญ่ แทน ทรงกลมฟา้) 

           1) เสน้ศนูยส์ตูรฟ้า          2) เสน้สรุยิวิถี               

   3) จดุวสนัตวิษุวตั              4) จดุศารทวษุิวตั            

5) จดุเหมายนั                6) จดุครษีมายนั            

   7) ขัว้ฟา้เหนือ                  8) ขัว้ฟา้ใต ้        

            9) ไรตแ์อสเซนชนั(RA) ท่ี 0 ชั่วโมง (0h), 6 ชั่วโมง (6h), 12 ชั่วโมง (12h),18 ชั่วโมง(18h), 

และ 24 ชั่วโมง (24h) 

         10) เดคลเินชนั ท่ี 0o, +15o, -15o, +30o, -30o, +45o, -45o, +60o, -60o, +75o, -75o,  

+90o, -90o 

         11) ระนาบศนูยส์ตูรฟ้า       12) ระนาบสรุยิวิถี       
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนตอ่การใช้แบบจ าลอง 

ระบุพกัิดของวัตถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้าเพือ่ส่งเสริมความเข้าใจในแนวคดิดาราศาสตร ์

   ค  าชีแ้จง  ใหน้กัเรยีนเขียนเครือ่งหมาย ✓  ลงในช่อง ตรงกบัระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีน

ตอ่การใชแ้บบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้ โดยก าหนดระดบัความพงึพอใจ 

ดงันี ้            

1 มีความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
2 มีความพงึพอใจนอ้ย 
3 มีความพงึพอใจปานกลาง 
4 มีความพงึพอใจมาก 
5 มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
ดา้นการเรียนรู้ 

1 

การเรียนโดยใช้แบบจ าลองระบุพิกัด
ของวตัถุทอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า  ท าให้
เข้าใจแนวคิดทางดาราศาสตร ์เรื่อง 
ระบบพิกดัขอบฟ้า ระบบพิกดัศนูยส์ตูร 
ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของ
ดวงอาทิตย ์ไดส้มบรูณข์ึน้ 

  

  

 

2 

การเรียนโดยใช้แบบจ าลองระบุพิกัด
ของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้า ท าให้
สามารถอธิบาย พิสูจน์ เช่ือมโยงและ
สื่อสารแนวคิดดาราศาสตร ์เรื่อง ระบบ
พิ กัดขอบฟ้ า  ระบบพิ กัดศูนย์สูต ร 
ต าแหน่งและเสน้ทางการขึน้การตกของ
ดวงอาทิตย ์ไดช้ดัเจนจากนามธรรมเป็น
รูปธรรม เขา้ใจง่าย 

  

  

 



  169 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
ดา้นการเรียนรู้ (ต่อ) 

3 

การเรียนโดยใช้แบบจ าลองระบุพิกัด
ของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้า ท าให้
สามารถประยกุตใ์ชแ้นวคิดดาราศาสตร์
ในชีวิตประจ าวนัไดด้ีขึน้ 

  

  

 

ดา้นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

4 

การเรียนโดยใช้แบบจ าลองระบุพิกัด
ของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า ท าใหไ้ด้
ฝึกคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และการคิด
อยา่งมีเหตผุล 

  

  

 

5 

การเรียนโดยใช้แบบจ าลองระบุพิกัด
ของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า ท าใหไ้ด้
สรา้งองคค์วามรูจ้ากประสบการณ์จริง
ผา่นการลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง 

  

  

 

6 

การเรียนโดยใช้แบบจ าลองระบุพิกัด
ของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้า ช่วย
เพิ่มความสนใจ ความกระตือรือรน้ใน      
การเรยีนรู ้               

  

  

 

7 

การเรียนโดยใช้แบบจ าลองระบุพิกัด
ของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า ท าใหไ้ด้
ฝึกทกัษะการท างานรว่มกนัเป็นทีม และ
ไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

  

  

 

8 

การเรียนโดยใช้แบบจ าลองระบุพิกัด
ของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้า ได้มี
โอกาสน าเสนอผลงาน   ท าให้ กล้า

แสดงออก กลา้คดิ กลา้ท า ดว้ยตนเอง 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
ดา้นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 

9 

การเรียนโดยใช้แบบจ าลองระบุพิกัด
ของวตัถทุอ้งฟ้าบนทรงกลมฟ้า ท าใหไ้ด้
ฝึกความเป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดี 

  

  

 

10 

การเรียนโดยใช้แบบจ าลองระบุพิกัด
ของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้า ท าให้
เกิดความสขุ มีความสนุกสนานในการ
เรยีนรู ้

  

  

 

11 

การเรียนโดยใช้แบบจ าลองระบุพิกัด
ของวัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้า ท าให้
เช่ือมโยงความรู ้ดาราศาสตรไ์ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดจ้รงิ          

  

  

 

ดา้นส่ือการจดัการเรียนรู้ 

12 

แบบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้า
บ นท รงกลมฟ้ า  มี โค รงส ร้า งแล ะ
องคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 

  

  

 

13 

แบบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุท้องฟ้า
บนทรงกลมฟ้า มีการเลือกใช้วัสดุท่ี
เหมาะสม ทั้งด้านความคงทนและ
สวยงาม                 

  

  

 

14 
แบบจ าลองระบุพิกัดของวัตถุทอ้งฟ้าบน
ทรงกลมฟ้ามีความยืดหยุ่นท่ีการใช้งาน 
ช่วยจดุประกายความอยากรูอ้ยากเห็น 

  

  

 

15 

คู่มือการใช้ แบบจ าลองระบุพิกัดของ
วัตถุท้องฟ้าบนทรงกลมฟ้า มีล าดับ
ขัน้ตอนการปฏิบตัชิดัเจนเขา้ใจง่าย 
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ภาพตวัอยา่งแบบจ าลองระบพุิกดัของวตัถทุอ้งฟา้บนทรงกลมฟา้(CCM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 แสดงการประกอบแบบจ าลองพิกดัขอบฟา้ 

ภาพประกอบ 22 แสดงการติดตัง้อปุกรณก์ารบอกมมุทิศและมมุเงย 
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ภาพประกอบ 24 แสดงการติดตัง้แบบจ าลองท่ีผูส้งัเกตอยูท่ี่ขัว้โลกเหนือ 

ภาพประกอบ 23 แสดงตวัอยา่งการบอกมมุทิศและมมุเงย 
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ภาพประกอบ 25 แสดงการติดตัง้แบบจ าลองตามทิศบนโลก 

ภาพประกอบ 26 แสดงตวัอยา่งการประกอบแบบจ าลองท่ีพรอ้มใชง้าน 1 
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ภาพประกอบ 27 แสดงตวัอยา่งการประกอบแบบจ าลองท่ีพรอ้มใชง้าน 2 
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ตวัอยา่งภาพการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
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  177 
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ภาคผนวก จ 
ใบรับรองการท าวิจัยในมนุษย ์
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายชชูาต ิ แพนอ้ย 
วัน เดอืน ปี เกิด 29 ตลุาคม 2504 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัลพบรุ ี
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2527 การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) (วิทยาศาสตร)์   

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร  
พ.ศ.2533 ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต (ศศ.ม.) (การสอนวทิยาศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
พ.ศ.2563 การศกึษาดษุฏีบณัฑิต (กศ.ด.) (วิทยาศาสตรศกึษา)  
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ   

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 99 หมูท่ี่ 5 ต าบลวงัเย็น อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24190   
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