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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษามโนมติเกีย่ วกับ อุปราคา ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปหลังจากที่เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ซึ่งออกแบบโดยใช้แบบจ�ำลองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนวชิราลัย อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 28 คน และด�ำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยใช้แบบจ�ำลองเป็นฐาน 2. แบบ
วัดมโนมติ
ดาราศาสตร์พื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเข้าใจมโนมติเกี่ยวกับ อุปราคา ของนักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยใช้แบบจ�ำลองเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยนักเรียนมีระดับความเข้าใจมโนมติเกี่ยวกับอุปราคาทั้งหมด
หลังการจัดการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้น จากร้อยละ 0.00 เป็นร้อยละ 64.28 และจากการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจริง
ของนักเรียน (Normalized Gain) ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบจ�ำลองเป็นฐานพบว่า มโนมติเรื่อง อุปราคา มีค่าผลการ
เรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจริงเท่ากับ 0.78 แสดงว่ามีการพัฒนาอยู่ในระดับสูง
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจ�ำลองเป็นฐาน, ความเข้าใจมโนมติ, ผลการเรียนรูท้ เี่ พิม่ ขึน้ จริง
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ABSTRACT

The objective of this research is to study the conceptions of eclipses of lower secondary school after
learning by using a learning unit designed by model-based learning method. The samples were grade 9
students of Vachiralai School, Saraphi District, Chiang Mai province. This research was provided in the second
semester of the academic year 2019. The research instruments were composed of 1. lesson plans designed
by using model-based learning methods, 2. basic astronomy conceptual test. The results of the research
revealed that, the level of understanding of concepts eclipse of students taught by using the model-based
learning method was higher than before learning. The students’ level of understanding of all about eclipses
concepts increased from 0.00 percent to 64.28 percent after learning. And the analysis of the actual learning
outcomes (Normalized Gain) of the students taught by using model-based learning method found that the
Normalized Gain equal to 0.78, indicating that the development of understanding was at a high level.
Keywords: Model-Based Learning, Scientific understanding, Normalized Gain

บทน�ำ

ดาราศาสตร์เป็นวิชาหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยอย่างยิง่ ในปัจจุบนั การ
ศึกษาองค์ความรูท้ างดาราศาสตร์มคี วามเจริญก้าวหน้าขึน้
อย่างมาก แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยิง่ ยวด ส�ำหรับประเทศไทย
เนือ้ หาทางด้านดาราศาสตร์ ถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ซึง่ ถูกก�ำหนดให้เป็นสาระส�ำคัญในการเรียนการ
สอน และได้กำ� หนดมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 7 ซึง่ เป็นหนึง่
ในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โดยก�ำหนดให้นกั เรียน
ต้องผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้ มาตรฐาน ว 7.1 : เข้าใจ
วิวฒ
ั นาการของระบบสุรยิ ะและกาแล็กซี ปฏิสมั พันธ์ภายใน
ระบบสุรยิ ะ และผลต่อสิง่ มีชวี ติ บนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรูแ้ ละจิตวิทยาศาสตร์ สือ่ สารสิง่ ทีเ่ รียนรูแ้ ละน�ำความ
รูไ้ ปใช้ประโยชน์จากรายงานผลการทดสอบการศึกษาขัน้ พืน้
ฐานระดับชาติ (O-NET) ช่วงชัน้ ที่ 3 ปีการศึกษา 2561
(สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561) พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบในเนื้ อ หาในสาระที่ 7
ดาราศาสตร์และอวกาศ ร้อยละ 22.65 ซึง่ อยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีเ่ มือ่
เทียบกับสาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ซึง่ มีสาเหตุมาจากการจัดการ
เรียนรู้มีข้อจ�ำกัดค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการ

จัดการเรียนการสอนทีไ่ ม่สอดคล้องกับการเรียนภาคปฏิบตั ใิ น
เนือ้ หาดาราศาสตร์ สือ่ และอุปกรณ์ดาราศาสตร์มรี าคาสูง
ท�ำให้นกั เรียนส่วนใหญ่เรียนรูจ้ ากในหนังสือมากกว่า และมี
ทัศนคติวา่ ดาราศาสตร์นนั้ เป็นเรือ่ งไกลตัวทีไ่ ม่สง่ ผลกับชีวติ
ประจ�ำวัน อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นนามธรรม
นอกจากนัน้ ข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ยงั มีการเปลีย่ นแปลง
อยู่เสมอ ๆ ทั้งยังมีเนื้อหาที่ซับซ้อนซึ่งยากต่อการเข้าใจ
(Stover and Saunders 2000, p.41) จากสภาพปัญหา
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการพัฒนาและส่งเสริมให้นกั เรียนมี
ความเข้าใจในวิชาดาราศาสตร์ทดี่ ขี นึ้ จากประสบการณ์ในการ
สั ง เกตค� ำ ตอบของนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ์ ท าง
ดาราศาสตร์ ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีมโนมติที่
คลาดเคลือ่ นเกีย่ วกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ สอดคล้อง
กับการส�ำรวจมโนมติทางดาราศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เรือ่ งปฏิสมั พันธ์ในระบบสุรยิ ะและดวงดาวบน
ท้องฟ้า พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มมี โนมติทคี่ ลาดเคลือ่ นและ
ไม่เข้าใจดาราศาสตร์พนื้ ฐานเกีย่ วกับเรือ่ ง มาตรตราส่วนของ
โลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ กลางวันกลางคืน ฤดู ด้านหน้า
ของดวงจันทร์ และอุปราคา (สุวทิ ย์ คงภักดี 2553, นุชนารถ
แสนพุก 2559, พิทกั ษ์พงษ์ สมปาน และกรีฑา แก้วคง 2561,
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วสุพงษ์ อิวาง และ กรีฑา แก้วคง 2562) สอดคล้องกับการ
ศึกษาของนักการศึกษา (Semercioglu 2021, p.120;
Sarioglan and Uysal 2019, p.27; Haristiani 2017, p.35)
พบว่า นักเรียนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีนกั เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 ทีเ่ ข้าใจเกีย่ วกับการโคจรของ
ดวงจันทร์ และมีเพียงร้อยละ 30 ทีอ่ ธิบายได้ถกู ต้องเกีย่ วกับ
การเกิดอุปราคา ขณะเดียวกันยังพบว่า นักเรียนประถมศึกษา
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และครูผสู้ อน ยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลือ่ นเกีย่ วกับการเกิดอุปราคา โดยเข้าใจว่า ทุกคนบน
โลกสามารถเห็นสุรยิ ปุ ราคาได้พร้อมกัน สุรยิ ปุ ราคาเกิดจาก
ดวงจันทร์บงั โลก และบางส่วนไม่สามารถอธิบายเกีย่ วกับการ
เกิดอุปราคาได้ การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
มโนมตินนั้ ควรให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการลงมือปฏิบตั ิ ฝึก
คิดด้วยตนเองเป็นส�ำคัญ และผูส้ อนควรท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั
กิจกรรมให้นกั เรียนได้ศกึ ษาด้วยตนเองมากกว่าทีจ่ ะเป็นผูบ้ อก
เล่าให้นกั เรียนจดจ�ำเนือ้ หาสาระ ซึง่ การทีน่ กั เรียนจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมโนมติให้เป็นมโนมติทางวิทยาศาสตร์นั้น
นักเรียนจะต้องเห็นว่ามโนมติเดิมไม่ถกู ต้อง ขณะเดียวกันต้อง
แสดงให้เห็นว่ามโนมติใหม่มคี วามน่าเชือ่ ถือและมีประโยชน์ใน
การใช้ แก้ไข หรืออธิบายเหตุการณ์ในบริบทอืน่ ๆ แนวทาง
การแก้ปญั หาหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การกล่าวถึง คือ การเรียนรูท้ ใ่ี ช้แบบ
จ�ำลองเป็นฐาน (Model-Based Learning) ซึง่ เป็นรูปแบบ
การสอนทีท่ ำ� ให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจใน
เนือ้ หา เป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ สี่ ามารถส่งเสริมความสามารถ
ในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ และช่วยให้
นักเรียนเข้าใจเนือ้ หาทีม่ คี วามซับซ้อน และเข้าใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ได้งา่ ยขึน้ (Artdej, Meela & Sriboonlert
2014, pp.112-119) เกิดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างแบบ
จ� ำ ลองทางความคิ ด ในการอธิ บ ายปรากฏการณ์ ท าง
ดาราศาสตร์ทเี่ กิดขึน้ โดยเริม่ ต้นจากการตรวจสอบความรูเ้ พือ่
น�ำไปสูก่ ารสร้างแบบจ�ำลองทางความคิด หรือมโนมติเริม่ ต้น
เกีย่ วกับปรากฏการณ์ทศี่ กึ ษา หลังจากนัน้ ผูเ้ รียนจึงน�ำเสนอ
แบบจ�ำลองทางความคิด ต่อมานักเรียนท�ำการทดสอบแบบ
จ�ำลองทางความคิด โดยน�ำแบบจ�ำลองทางความคิดทีส่ ร้าง
ขึน้ ไปทดลองใช้ โดยขัน้ นีน้ กั เรียนต้องกลับไปปรับปรุง และ

แก้ไขแบบจ�ำลอง เพือ่ ให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ
ได้ดขี นึ้ และสุดท้ายเป็นการน�ำแบบจ�ำลองทางความคิดมา
ปรับใช้จริง โดยนักเรียนอาจน�ำแบบจ�ำลองเดิมไปสร้าง
เพิม่ เติม หรือน�ำไปรวมกับแบบจ�ำลองอืน่ เพือ่ ขยายโนมติให้
กว้างขึน้ (Justi and Gilbert 2002, p.115; Chiang and
Fung 2012, p.917) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Oh & Oh
(2011, pp.1109-1130) กล่าวว่า บทบาทของนักเรียนในการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจ�ำลองเป็นฐาน นักเรียนจะได้สร้าง
แบบจ�ำลองเบือ้ งต้นเพือ่ ท�ำนายปรากฏการณ์ทคี่ รูนำ� เสนอ
วิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ อภิปรายผลโต้แย้งกันในการลงข้อสรุป
แล้วจึงปรับปรุงแบบจ�ำลองเบือ้ งต้นเพือ่ อธิบายปรากฏการณ์
เดิมอีครัง้ จากแนวคิดของ Justi and Gilbert (2002) ได้เสนอ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจ�ำลองเป็นฐาน 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขัน้ สร้างแบบจ�ำลอง 2. ขัน้ น�ำเสนอแบบจ�ำลอง 3. ขัน้
ประเมินและทบทวนแบบจ�ำลอง 4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
แบบจ�ำลอง และ 5. ขัน้ น�ำแบบจ�ำลองไปใช้
ดังนัน้ จากแนวคิดและทฤษฎีขา้ งต้น ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจ�ำลองเป็นฐาน (Model-Based
Learning) สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพือ่
ช่วยพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
โดยผูว้ จิ ยั มีความสนใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดย
ใช้แบบจ�ำลองเป็นฐาน (Model-Based Learning) เพือ่ พัฒนา
มโนมติทางวิทยาศาสตร์เรือ่ ง อุปราคา ของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ในครัง้ นีจ้ ะเป็น
แนวทางในพัฒนามโนมติวทิ ยาศาสตร์ให้ดยี งิ่ ขึน้

วัตถุประสงค์

เพือ่ ศึกษาความเข้าใจมโนมติเกีย่ วกับ อุปราคา ของ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รบั การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ�ำลองเป็นฐาน

ขอบเขตการวิจยั

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 กลุ่มประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวชิราลัย อ�ำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวชิราลัย อ�ำเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 28 คน โดย
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
จ�ำนวน 1 ห้องเรียน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบ
จ�ำลองเป็นฐาน เรื่อง อุปราคา
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความเข้าใจมโนมติเรื่อง
อุปราคา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองเป็นไปตามตัวชี้วัดและ
สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 เรื่อง อุปราคา

วิธดี ำ� เนินการวิจยั

รายละเอียดทีส่ ำ� คัญของวิธกี ารด�ำเนินการวิจยั แสดง
ตามรายการดังต่อไปนี้
เครือ่ งมือวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยใช้แบบ
จ�ำลองเป็นฐาน
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยใช้
แบบจ�ำลองเป็นฐานเรื่อง อุปราคา โดยการประยุกต์ใช้
รูปแบบของ Justi and Gilbert (2002) ซึ่งใช้เวลาสอน
ทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบและ
ให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นท�ำการปรับปรุงแก้ไข ประกอบ
ด้วย 5 ขั้นตอน
1.1 ขัน้ สร้างแบบจ�ำลอง ครูผสู้ อนใช้คำ� ถามเพือ่
กระตุ้นนักเรียนให้สร้างแบบจ�ำลองทางความคิด โดย

นักเรียนจะน�ำความรู้เดิมมาประกอบการตอบในรูปแบบ
การเขียนอธิบาย
1.2 ขัน้ น�ำเสนอแบบจ�ำลอง นักเรียนแสดงความ
รูเ้ ดิมอธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ โดย
ใช้การวาดภาพและเขียนอธิบาย
1.3 ขั้ น ประเมิ น และทบทวนแบบจ� ำ ลอง
นักเรียนประเมินภาพและค�ำอธิบายที่สร้างขึ้นจากความรู้
เดิม โดยการเปรียบเทียบกับกิจกรรมจ�ำลองสถานการณ์
หรือจากการสร้างแบบจ�ำลองกายภาพ
1.4 ขั้นปรับปรุงแก้ไขแบบจ�ำลอง นักเรียน
ปรับปรุงแบบจ�ำลองทางความคิดโดยใช้ความรูท้ ไี่ ด้รบั จาก
กิ จ กรรมจ� ำ ลองสถานการณ์ ก ารเกิ ด ปรากฏการณ์
ดาราศาสตร์ โดยใช้การวาดภาพและเขียนอธิบาย พร้อม
ระบุประเด็นที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออธิบายสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ได้
1.5 ขั้นน�ำแบบจ�ำลองไปใช้ ครูใช้ค�ำถาม เพื่อ
ทดสอบว่านักเรียนสามารถใช้แบบจ�ำลองทางความคิดที่
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ไปปรั บ ใช้ เ ป็ น ตั ว แทนอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ หรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ใหม่ที่คล้ายกับสถานการณ์เดิมได้
2. แบบวัดมโนมติดาราศาสตร์พื้นฐาน
การสร้างแบบวัดมโนมติดาราศาสตร์พื้นฐาน เป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดตัวเลือก จ�ำนวน 4 ข้อ พร้อมอธิบาย
ประกอบ ทีผ่ วู้ จิ ยั ปรับปรุงมาจาก (CAER, 1999; Stover
and Saunders, 2000; Diakidoy and Kendeou, 2001;
Trumper, 2006) โดยมีแนวทางปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้
2.1 ศึกษาแบบวัดมโนมติดาราศาสตร์พื้นฐาน
ต้นฉบับ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย
2.2 ปรับปรุงแบบทดสอบต้นฉบับ ให้สอดคล้องกับ
บริบทของการจัดการเรียนรู้ในประเทศไทย ตัดข้อค�ำถาม
ที่ไม่เกี่ยวข้องออก และเพิ่มเติมค�ำถามบางข้อเพื่อให้
ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรของไทย จ�ำนวนทั้งหมด 4
ข้อ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 1
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ตารางที่ 1 แสดงมโนมติดาราศาสตร์ของแต่ละข้อค�ำถามในแบบวัดมโนมติดาราศาสตร์พนื้ ฐานเรือ่ ง อุปราคา
มโนมติ
ข้อค�ำถาม
ดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกในแนวเส้นตรง ท�ำให้ดวง
จันทร์บังแสงจากดวงอาทิตย์ เงาของดวงจันทร์พาดตกไปยังโลก
1
ผูส้ งั เกตทีอ่ ยูบ่ ริเวณเงาจะมองเห็นดวงอาทิตย์มดื ไปบางส่วนหรือเต็ม
ดวง ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า สุริยุปราคา
สุรยิ ปุ ราคาเต็มดวง จะเห็นเมือ่ ผูส้ งั เกตอยูบ่ ริเวณเงามืด ส่วนผูส้ งั เกต
ทีอ่ ยูบ่ ริเวณเงามัวจะเห็น สุรยิ ปุ ราคาบางส่วน และกรณีทเี่ งามืดของ
2
ดวงจันทร์ตกไปไม่ถงึ พืน้ โลก มีเพียงเงามัวทีอ่ ยูใ่ ต้เงามืดตกลงบนโลก
ท�ำให้ผู้สังเกตบริเวณนั้นเห็น สุริยุปราคาวงแหวน
โลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในแนวเส้นตรง โลกจะบัง
แสงอาทิตย์ที่ส่องไปยังดวงจันทร์ ท�ำให้เงาของโลกปรากฏบนดวง
3
จันทร์ ผู้สังเกตที่อยู่บนผิวโลกจะมองไม่เห็นดวงจันทร์หรือเห็นเพียง
บางส่วน ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า จันทรุปราคา
เมื่อดวงจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกหมดดวง จะเกิด
จันทรุปราคาเต็มดวง หรือเรียนว่า จันทรคราสเต็มดวง แต่ถ้าดวง
4
จันทร์โคจรผ่านเข้าไปอยู่ในเงามืดบางส่วน หรือเงามัวของโลก
จะเกิดจันทรุปราคาบางส่วน
2.3 น�ำแบบทดสอบเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความตรงเชิงเนือ้ หาและ
ความครอบคลุ ม ของค� ำ ถาม แล้ ว น� ำ มาปรั บ ปรุ ง ตาม
ค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.4 หาค่าความตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสม
ของภาษาทีใ่ ช้ของแบบวัดมโนมติดาราศาสตร์พนื้ ฐาน โดย
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น แล้ ว วิ เ คราะห์ ห าค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง IOC (Index of Concurrence) คัดเลือกข้อที่
มีค่า IOC อย่างน้อย 0.6 จากนั้นน�ำแบบทดสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
2.5 น�ำแบบวัดมโนมติดาราศาสตร์พื้นฐานที่
ปรั บ ปรุ ง แล้ ว ไปทดลองใช้ (Try out) กั บ นั ก เรี ย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งและเรี ย น
เกีย่ วกับ ปฏิสมั พันธ์ในระบบสุรยิ ะมาแล้ว จ�ำนวน 60 คน
แล้วน�ำมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดท�ำการ

อ้างอิง
CAER (1999)
ADT TH -Version 2.1
CAER (1999)
ADT TH -Version 2.1
CAER (1999)
ADT TH -Version 2.1

Bekiroglu (2007)

วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของแบบทดสอบ
2.6 น�ำแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน แล้วหา
ค่ า ความยากง่ า ย และค่ า อ� ำ นาจจ� ำ แนกของข้ อ สอบ
แต่ละข้อ ได้ขอ้ สอบทีม่ ี ค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.49 และ
มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกเท่ากับ 0.36
2.7 หาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ
โดยใช้สูตร K-20 ได้แบบทดสอบที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.78
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ให้นกั เรียนท�ำแบบวัดมโนมติดาราศาสตร์พนื้ ฐาน
เป็นแบบวัดชนิดเลือกตอบ (เลือกค�ำตอบได้ถูกต้องได้ 1
คะแนน และเลือกค�ำตอบไม่ถกู ต้องได้ 0 คะแนน) และอธิบาย
เหตุผลประกอบ (ใช้ประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์ระดับ
ความเข้าใจมโนมติ ดังแสดงในตารางที่ 2) ก่อนจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจ�ำลองเป็นฐาน
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2. ภายหลังสิน้ สุดการจัดการเรียนการสอน ผูว้ จิ ยั ให้
นักเรียนท�ำแบบวัดมโนมติดาราศาสตร์พื้นฐานอีกครั้ง
หลังจากนัน้ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาระดับความเข้าใจ

มโนมติของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยก�ำหนดเกณฑ์การ
จัดกลุม่ ค�ำตอบของนักเรียนตามแนวคิดของ Sackes, M.
(2010) เป็น 7 กลุม่ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตาราง 2 แสดงเกณฑ์ระดับความเข้าใจมโนมติ
ที่

รหัส

ระดับความเข้าใจมโนมติ

7

<Sci>

มโนมติวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

6

<Sci Frag> มโนมติวิทยาศาสตร์บางส่วน

5

<Sci Alt มโนมติวิทยาศาสตร์ทั้งหมด
Frag> รวมกับมโนมติคลาดเคลื่อน

4

<Alt Sci มโนมติวิทยาศาสตร์บางส่วน
Frag> รวมกับมโนมติคลาดเคลื่อน

3
2
1

มโนมติคลาดเคลื่อน
หนึ่งประเด็น
มโนมติคลาดเคลื่อน
<Alt Frag>
หลายประเด็น
<None> ไม่ปรากฏความเข้าใจมโนมติ
<Alt>

ข้อความ
ค�ำอธิบายแสดงมโนมติวิทยาศาสตร์ตามองค์ประกอบ
ครบถ้วน และค�ำอธิบายไม่แสดงมโนมติที่คลาดเคลื่อน
ค�ำอธิบายแสดงมโนมติวิทยาศาสตร์ตามองค์ประกอบ
ไม่ครบถ้วน และค�ำอธิบายไม่แสดงมโนมติที่คลาดเคลื่อน
ค�ำอธิบายแสดงมโนมติวิทยาศาสตร์ตามองค์ประกอบครบ
ถ้วน และค�ำอธิบายแสดงมโนมติที่คลาดเคลื่อนบางส่วน
ค�ำอธิบายปรากฏมโนมติที่คลาดเคลื่อนเป็นหลัก และ
ค�ำอธิบายแสดงมโนมติวิทยาศาสตร์ตามองค์ประกอบ
ไม่ครบถ้วน
ไม่มีค�ำอธิบายที่แสดงมโนมติวิทยาศาสตร์ และค�ำอธิบาย
ปรากฏมโนมติที่คลาดเคลื่อนเพียง 1 ประเด็น
ไม่มีค�ำอธิบายที่แสดงมโนมติวิทยาศาสตร์ และค�ำอธิบาย
ปรากฏมโนมติที่คลาดเคลื่อนมากกว่า 1 ประเด็น
ไม่แสดงค�ำอธิบาย

4. วิเคราะห์ผลจ�ำนวนของกลุม่ ตัวอย่างทีถ่ กู จัดกลุม่ ค�ำตอบในแต่ละกลุม่ มโนมติ จากสมการ
ค่าร้อยละ= จ�ำนวนนักเรียนในแต่ละกลุม่
x100
จ�ำนวนนักเรียนทัง้ หมด
และหาค่าผลการเรียนรูท้ เี่ พิม่ ขึน้ จริงของนักเรียน (Normalized Gain) ตามแนวคิดของ Hake (1998) จากสมการ
<g>= (%post-%pre)
		
(100%-%pre)
เมื่อ <g>
เป็น ค่า Normalized Gain เฉลี่ยของนักเรียนในกลุ่มหรือห้อง
		 % pre เป็น ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนที่คิดเป็นร้อยละ				
		 % post เป็น ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนที่คิดเป็นร้อยละ
ค่าเฉลี่ย Normalized Gain (<g>) ตามแนวคิดของ Hake (1998) นี้สามารถน�ำไปแบ่งระดับผลการเรียนที่
เพิ่มขึ้นต่อผลการเรียนรู้ที่มีโอกาสเพิ่มขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ค่าเฉลี่ย <g> ≥0.7 หมายถึง การพัฒนาอยู่ใน
ระดับสูง ค่าเฉลี่ย 0.3 < <g> < 0.7 หมายถึง การพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ย <g> ≤0.3 หมายถึง
การพัฒนาอยู่ในระดับต�่ำ
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5. วิเคราะห์และเปรียบเทียบระดับความเข้าใจ
มโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง อุปราคา ที่เปลี่ยนไปของ
นักเรียนแต่ละคน และวิเคราะห์ Normalized Gain ของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นรายมโนมติ และเฉลี่ยทั้งหมด

ผลการวิจัย

1. ระดับความเข้าใจมโนมติ เรื่อง อุปราคา
เมื่ อ พิ จ ารณาผลจากการทดสอบโดยใช้ แ บบวั ด
มโนมติดาราศาสตร์พนื้ ฐาน พบว่า สามารถจ�ำแนกประเภท
มโนมติได้เป็น มโนมติวิทยาศาสตร์ประเด็นที่ 1-5 มโนมติ
คลาดเคลื่อน 6 แบบ และไม่ปรากฏความเข้าใจมโนมติ
ดังนี้
1.1 มโนมติวิทยาศาสตร์
ประเด็นที่ 1 โลก ดวงจันทร์ โคจรมาอยูใ่ นแนว
เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์
ประเด็นที่ 2 เมือ่ ดวงจันทร์อยูร่ ะหว่างโลกและ
ดวงอาทิตย์ในแนวเส้นตรงท�ำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์
เงาของดวงจันทร์ตกลงยังโลก ผู้สังเกตที่อยู่บริเวณเงาจะ
มองเห็นดวงอาทิตย์มืดไป เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา
ประเด็นที่ 3 ผูส้ งั เกตทีอ่ ยูบ่ ริเวณเงามืดจะเห็น
สุริยุปราคาเต็มดวง ส่วนสังเกตที่อยู่บริเวณเงามัวจะเห็น
สุรยิ ปุ ราคาบางส่วน และกรณีทเี่ งามืดของดวงจันทร์ตกไป
ไม่ถงึ พืน้ โลก มีเพียงเงามัวทีอ่ ยูใ่ ต้เงามืดตกลงบนโลก ท�ำให้
สังเกตบริเวณนั้นเห็น สุริยุปราคาวงแหวน
ประเด็นที่ 4 เมือ่ โลกอยูร่ ะหว่างดวงจันทร์และ
ดวงอาทิตย์ในแนวเส้นตรง โดยดวงจันทร์จะเคลื่อนที่ผ่าน
เงาของโลก ท� ำ ให้ ม องเห็ น ดวงจั น ทร์ มื ด ไป เกิ ด
ปรากฏการณ์จนั ทรุปราคา ซึง่ เกิดในวันดวงจันทร์เต็มดวง
เท่านั้น
ประเด็นที่ 5 เมือ่ ดวงจันทร์เคลือ่ นทีผ่ า่ นเงามืด
ของโลกทั้งดวงท�ำให้เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง แต่ถ้าดวง
จันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดบางส่วน ท�ำให้เกิดจันทรุปราคา
บางส่วน ถ้าดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามัวของโลกจะท�ำให้
เกิดจันทรุปราคาเงามัว

1.2 มโนมติคลาดเคลื่อน
		 1.2.1 ใช้แนวคิดเดิมจากการเกิดข้างขึน้ ข้าง
แรมมาอธิ บ ายการเกิ ด อุ ป ราคา “จั น ทรุ ป ราคาเกิ ด
เนื่องจากด้านของดวงจันทร์ที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์ ท�ำให้
คนบนโลกมองไม่เห็นดวงจันทร์”
		 1.2.2 เมฆบังแสงจากดวงอาทิตย์ทำ� ให้เกิด
อุปราคา
		 1.2.3 จันทรุปราคา เกิดขึ้นเนื่องจากราหู
อมจันทร์ไว้ ท�ำให้มองไม่เห็นดวงจันทร์
		 1.2.4 อุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ
		 1.2.5 จันทรุปราคาเกิดขึน้ เนือ่ งจากเงาของ
ดวงจันทร์มาบังโลก
		 1.2.6 สุริยุปราคา เกิดจากแสงกระทบ
มายังโลกแล้วสะท้อนออกท�ำให้มองไม่เห็นดวงอาทิตย์
จากการทดสอบโดยใช้แบบวัดมโนมติดาราศาสตร์
พืน้ ฐาน จะแสดงถึงระดับความเข้าใจมโนมติเรือ่ ง อุปราคา
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนโดยใช้แบบจ�ำลองเป็นฐาน โดยแบ่งเป็น 7
ระดับ ดังภาพ 1

ภาพ 1 แสดงการเปรียบเทียบระดับความเข้าใจมโนมติ
ของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน เรือ่ ง อุปราคา
หมายเหตุ <Sci> = มโนมติวิทยาศาสตร์ทั้งหมด
<Sci Frag> = มโนมติวทิ ยาศาสตร์บางส่วน <Sci Alt Frag>

ชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
80 วารสารวิ
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= มโนมติวทิ ยาศาสตร์ทงั้ หมดรวมกับมโนมติคลาดเคลือ่ น
<Alt Sci Frag> = มโนมติวทิ ยาศาสตร์บางส่วนรวมกับมโน
มติ คลาดเคลือ่ น <Alt> = มโนมติคลาดเคลือ่ นหนึง่ ประเด็น
<Alt Frag> = มโนมติคลาดเคลือ่ นหลายประเด็น <None>
= ไม่ปรากฏความเข้าใจมโนมติ และ (S1-S28) = นักเรียน
กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 1-28
จากภาพ 1 แสดงการเปรียบเทียบระดับความเข้าใจ
มโนมติของนักเรียนก่อนเรียนพบว่า นักเรียนมีระดับความ

เข้าใจมโนมติหลายระดับดังนี้ ความเข้าใจมโนมติวทิ ยาศาสตร์
ทัง้ หมดรวมกับมโนมติคลาดเคลือ่ น <Sci Alt Frag> ร้อยละ
21.42, ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์บางส่วนรวมกับ
มโนมติคลาดเคลือ่ น <Alt Sci Frag> ร้อยละ 50.00 และความ
เข้าใจมโนมติคลาดเคลือ่ นหลายประเด็น <Alt Frag> ร้อยละ
28.57 ดังทีแ่ สดงในตาราง 3 ซึง่ เป็นตัวอย่างค�ำอธิบายของ
นักเรียนคนที่ 1 และนักเรียนคนที่ 17 ทีม่ มี โนมติคลาดเคลือ่ น
เรือ่ ง อุปราคา

ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างค�ำอธิบายของนักเรียนทีแ่ สดงมโนมติคลาดเคลือ่ น
ค�ำอธิบายของนักเรียนที่แสดงมโนมติคลาดเคลื่อน เรื่อง อุปราคา

นักเรียนคนที่ 1 อธิบายว่า สุริยุปราคาเกิดจากเงาของดวงจันทร์บังแสงจากดวงอาทิตย์ และจันทรุปราคา เกิดจาก
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกอยู่ระนาบเดียวกัน ท�ำให้คนบนโลกมองไม่เห็นด้านของดวงจันทร์ที่ไม่ได้รับแสงจาก
ดวงอาทิตย์ จะพบว่ามีความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์บางส่วนรวมกับมโนมติคลาดเคลื่อน <Alt Sci Frag>

นักเรียนคนที่ 17 อธิบายว่า สุริยุปราคาเกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ท�ำให้เงาเปลี่ยนทิศ ขณะเดียวกันดวงจันทร์
เองก็โคจรรอบโลก ท�ำให้เกิดจันทรุปราคา <Alt Frag>
เมือ่ ทดสอบหลังเรียนพบว่า ระดับความเข้าใจมโนมติเกีย่ วกับอุปราคาของนักเรียนดีขนึ้ โดยนักเรียนมีระดับความเข้าใจ
มโนมติวทิ ยาศาสตร์ทงั้ หมด <Sci> ร้อยละ 64.28 ของนักเรียนทัง้ หมด รองลงมาความเข้าใจมโนมติวทิ ยาศาสตร์ทงั้ หมดรวม
กับมโนมติคลาดเคลือ่ น <Sci Alt Frag> ร้อยละ 28.57 และความเข้าใจมโนมติวทิ ยาศาสตร์บางส่วนรวมกับมโนมติคลาดเคลือ่ น
<Alt Sci Frag> เพียงร้อยละ 7.14
จากการทดสอบโดยใช้แบบวัดมโนมติดาราศาสตร์พนื้ ฐาน โดยแบ่งเป็นมโนมติทเี่ กีย่ วข้องกับการเกิดสุรยิ ปุ ราคา (ข้อค�ำถาม
ข้อที่ 1 และข้อที่ 2) มโนมติทเี่ กีย่ วข้องกับการเกิดจันทรุปราคา (ข้อค�ำถามข้อที่ 3 และข้อที่ 4) จะพบว่า ผลการเรียนรูท้ เี่ พิม่ ขึน้

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 81
Vol. 11 No. 1 January - June 2021

จริงของนักเรียน (Normalized Gain) ทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้แบบจ�ำลองเป็นฐาน มีการพัฒนาอยูใ่ นระดับปานกลาง และพัฒนา
อยูใ่ นระดับสูง ซึง่ แสดงในตางราง 4 และตาราง 5 ดังนี้
ค่า Normalized Gain <g> ของมโนมติวทิ ยาศาสตร์ เรือ่ งอุปราคา แต่ละมโนมติ แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าค่า Normalized Gain <g> รายข้อ
ข้อค�ำถาม
(ข้อที่)
1

2

3

4

มโนมติวิทยาศาสตร์
ดวงจันทร์อยูร่ ะหว่างดวงอาทิตย์และโลกในแนวเส้นตรง ท�ำให้ดวงจันทร์บงั แสง
จากดวงอาทิตย์ เงาของดวงจันทร์พาดตกไปยังโลก ผู้สังเกตที่อยู่บริเวณเงาจะ
มองเห็ น ดวงอาทิ ต ย์ มื ด ไปบางส่ ว นหรื อ เต็ ม ดวง ปรากฏการณ์ นี้ เ รี ย กว่ า
สุริยุปราคา
สุรยิ ปุ ราคาเต็มดวง จะเห็นเมือ่ ผูส้ งั เกตอยูบ่ ริเวณเงามืด ส่วนผูส้ งั เกตทีอ่ ยูบ่ ริเวณ
เงามัวจะเห็น สุริยุปราคาบางส่วน และกรณีที่เงามืดของดวงจันทร์ตกไปไม่ถึง
พื้นโลก มีเพียงเงามัวที่อยู่ใต้เงามืดตกลงบนโลก ท�ำให้ผู้สังเกตบริเวณนั้นเห็น
สุริยุปราคาวงแหวน
โลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในแนวเส้นตรง โลกจะบังแสงอาทิตย์
ทีส่ อ่ งไปยังดวงจันทร์ ท�ำให้เงาของโลกปรากฏบนดวงจันทร์ ผูส้ งั เกตทีอ่ ยูบ่ นผิว
โลกจะมองไม่เห็นดวงจันทร์หรือเห็นเพียงบางส่วน ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า
จันทรุปราคา
เมื่อดวงจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกหมดดวง จะเกิดจันทรุปราคาเต็ม
ดวง หรือเรียนว่า จันทรคราสเต็มดวง แต่ถ้าดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปอยู่ใน
เงามืดบางส่วน หรือเงามัวของโลก จะเกิดจันทรุปราคาบางส่วน

ค่า Normalized
Gain <g>
0.67

0.59

0.88

0.94

จากตาราง 4 จะพบว่า มโนมติทเี่ กีย่ วข้องกับการเกิดจันทรุปราคา ข้อค�ำถามข้อที่ 3 “โลกอยูร่ ะหว่างดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ในแนวเส้นตรง โลกจะบังแสงอาทิตย์ทสี่ อ่ งไปยังดวงจันทร์ ท�ำให้เงาของโลกปรากฏบนดวงจันทร์ ผูส้ งั เกตทีอ่ ยูบ่ นผิวโลก
จะมองไม่เห็นดวงจันทร์หรือเห็นเพียงบางส่วน ปรากฏการณ์นเี้ รียกว่า จันทรุปราคา” และข้อค�ำถามข้อที่ 4 “เมือ่ ดวงจันทร์โคจร
เข้าไปอยูใ่ นเงามืดของโลกหมดดวง จะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง หรือเรียนว่า จันทรคราสเต็มดวง แต่ถา้ ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไป
อยูใ่ นเงามืดบางส่วนหรือเงามัวของโลก จะเกิดจันทรุปราคาบางส่วน” มีคา่ Normalized Gain เท่ากับ 0.88 และ 0.94 ซึง่
หมายความว่า นักเรียนมีการพัฒนาอยูใ่ นระดับสูง ขณะทีม่ โนมติทเี่ กีย่ วข้องกับการเกิดสุรยิ ปุ ราคา ข้อค�ำถามข้อที่ 1 “ดวงจันทร์
อยูร่ ะหว่างดวงอาทิตย์และโลกในแนวเส้นตรง ท�ำให้ดวงจันทร์บงั แสงจากดวงอาทิตย์ เงาของดวงจันทร์พาดตกไปยังโลก ผูส้ งั เกต
ทีอ่ ยูบ่ ริเวณเงาจะมองเห็นดวงอาทิตย์มดื ไปบางส่วนหรือเต็มดวง ปรากฏการณ์นเี้ รียกว่า สุรยิ ปุ ราคา” และข้อค�ำถามข้อที่ 2
“สุรยิ ปุ ราคาเต็มดวง จะเห็นเมือ่ ผูส้ งั เกตอยูบ่ ริเวณเงามืด ส่วนผูส้ งั เกตทีอ่ ยูบ่ ริเวณเงามัวจะเห็นสุรยิ ปุ ราคาบางส่วน และกรณีที่
เงามืดของดวงจันทร์ตกไปไม่ถงึ พืน้ โลก มีเพียงเงามัวทีอ่ ยูใ่ ต้เงามืดตกลงบนโลก ท�ำให้ผสู้ งั เกตบริเวณนัน้ เห็นสุรยิ ปุ ราคาวงแหวน”
มีคา่ Normalized Gain เท่ากับ 0.67 และ 0.59 ซึง่ หมายความว่า นักเรียนมีการพัฒนาอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ค่า Normalized Gain <g> ของมโนมติวทิ ยาศาสตร์
เรือ่ งอุปราคา แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงค่าค่า Normalized Gain <g> ราย
เนือ้ หา
Avg. Normalized
gain
46.42
88.39
0.78
จากตาราง 5 พบว่า เมือ่ พิจารณามโนมติวทิ ยาศาสตร์
เรือ่ ง อุปราคา มีคา่ Normalized Gain เท่ากับ 0.78 ซึง่
หมายความว่า นักเรียนมีการพัฒนาอยูใ่ นระดับสูง
%Pre-test %Post-test

สรุปผลการวิจยั

ผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบจ�ำลองเป็นฐานเรือ่ ง อุปราคา ส�ำหรับนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีระดับความเข้าใจ
มโนมติวทิ ยาศาสตร์เรือ่ ง อุปราคา สูงขึน้ โดย มีระดับความ
เข้าใจมโนมติวทิ ยาศาสตร์ทงั้ หมดเรือ่ ง อุปราคา หลังการ
จัดการเรียนรูเ้ พิม่ สูงขึน้ จากร้อยละ 0.00 เป็นร้อยละ 64.28
และนักเรียนทีย่ งั มีมโนมติคลาดเคลือ่ นบางส่วนเรือ่ ง อุปราคา
เพียงร้อยละ 35.72 นอกจากนี้ ระดับการพัฒนาของนักเรียน
อยู ่ ใ นระดั บ สู ง โดย มี ค ่ า ผลการเรี ย นรู ้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จริ ง
(Normalized Gain) เท่ากับ 0.78

อภิปรายผลการวิจยั

1. การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบจ�ำลองมีประโยชน์มาก
ในการท�ำความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ทซี่ บั ซ้อน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทปี่ รากฏการณ์นนั้ ยากต่อการสังเกต
แบบจ�ำลองจะเป็นสะพานเชื่อมที่ส�ำคัญระหว่างสิ่งที่เป็น
รูปธรรมกับสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรม เน้นให้แสดงเฉพาะบางด้านที่
ส�ำคัญของปรากฏการณ์ได้
1.1 ขัน้ ที่ 1 ขัน้ สร้างแบบจ�ำลอง เป็นการกระตุน้
นั ก เรี ย นโดยการใช้ ค� ำ ถามและให้ อ ธิ บ ายสาเหตุ ข อง
ปรากฏการณ์ เมือ่ ผนวกกับขัน้ ที่ 2 ขัน้ น�ำเสนอแบบจ�ำลอง
นักเรียนจะสร้างแบบจ�ำลองทางความคิด โดยใช้การวาดภาพ

และอธิบายประกอบ ซึง่ จะท�ำให้นกั เรียนแสดงความเข้าใจของ
ตนเองทีม่ อี ยูต่ อ่ ปรากฏการณ์ทศี่ กึ ษา จะช่วยในการตรวจสอบ
มโนมติทคี่ ลาดเคลือ่ นของนักเรียนได้ ซึง่ ตรงตามแนวคิดของ
(Stover and Saunders 2000, p.41-44; Diakidoy and
Kendeou 2001, pp.1-10; Trumper 2001, pp.11111114) จะพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มมี โนมติทคี่ ลาดเคลือ่ นทาง
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ดาราศาสตร์ พื้ น ฐาน ซึ่ ง สาเหตุ ข องการเกิ ด มโนมติ ที่
คลาดเคลือ่ นทางวิทยาศาสตร์ เกิดจากการสร้างมโนมติเกีย่ ว
กับวัตถุและปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ทางธรรมชาติโดยเชือ่ มโยง
ประสบการณ์เดิม จากความเชือ่ หรือสร้างความเข้าใจขึน้ มา
เองจากการขาดประสบการณ์ ท�ำให้มโนมติน้ันไม่ตรงกับ
แนวคิดทีถ่ กู ต้องทางวิทยาศาสตร์
1.2 การที่ นั ก เรี ย นได้ ป ระเมิ น และทบทวน
แบบจ�ำลองในชั้นที่ 3 และปรับปรุงแก้ไขแบบจ�ำลองใน
ขั้นที่ 4 ทั้งสองขั้นตอนนี้ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบ
ความคิดที่เป็นสมมติฐาน หากนักเรียนพบว่าแบบจ�ำลอง
ทีส่ ร้างขึน้ นัน้ ยังไม่สมบูรณ์ หรือยังมีขอ้ บกพร่องเกิดขึน้ จะ
ท�ำให้นักเรียนทราบว่ามีมโนมติคลาดเคลื่อนส่วนใดบ้าง
เพื่อที่จะได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและปรับปรุงแก้ไข ช่วย
ให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิม และพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจที่ได้จากการจัดกิจกรรม นอกจากนั้นการได้รับ
ข้อแนะน�ำจากครูผู้สอน ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจ�ำลองนั้น และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม โดยหลังจากการน�ำ
เสนอมโนมติทคี่ ลาดเคลือ่ นก็จะน�ำไปสูก่ ารอธิบายมโนมติ
ที่ถูกต้องร่วมกัน เป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งได้จากการลงมือปฏิบัติ ตรงตาม
แนวคิดของ (Gobert and Buckley 2000, pp.891-893)
กล่าวว่า การศึกษาวิทยาศาสตร์เน้นย�ำ้ ถึงการสนับสนุนให้
นักเรียนมีสว่ นเกีย่ วข้องในการปฏิบตั ทิ างวิทยาศาสตร์ โดย
เปลี่ยนจากการฟังครูที่ให้ข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
ถูกต้องมาเป็นการรวบรวมข้อมูล และแปลความหมาย
ข้อมูลเชือ่ มโยงกับรูปแบบของข้อมูลทีเ่ ป็นแบบจ�ำลองและ
การอธิบายทางวิทยาศาสตร์ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
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เนื้อหาวิทยาศาสตร์ สะท้อนความคิด และใช้แบบจ�ำลอง
ในการให้เหตุผล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรู้
วิทยาศาสตร์
1.3 การน�ำความรู้ไปใช้ในขั้นที่ 5 ขั้นน�ำแบบ
จ�ำลองไปใช้ เป็นการน�ำความรู้ไปใช้และให้เหตุผลใน
สถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้องกัน ซึ่งนักเรียนได้ใช้แบบ
จ�ำลองในการอธิบาย หรือแก้ปัญหาจนเกิดความเข้าใจ
มโนมติในปรากฏการณ์ท่ีศึกษาอย่างสมบูรณ์ ดังที่ Justi
and Gilbert (2002) ได้กล่าวไว้ว่า ความเข้าใจเกิดจาก
การสร้างแบบจ�ำลองทางความคิดจากปรากฏการณ์ที่
ศึกษา หลังจากได้แก้ปัญหา ลงข้อสรุป และให้เหตุผล
2. นักเรียนมีระดับความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์
ทัง้ หมดเรือ่ ง อุปราคา หลังการจัดการเรียนรูเ้ พิม่ สูงขึน้ จาก
ร้อยละ 0.00 เป็นร้อยละ 64.28 และนักเรียนร้อยละ
35.72 ที่ยังมีมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่อง อุปราคา โดย
นักเรียนเข้าใจว่า จันทรุปราคา เกิดจากราหูอมดวงจันทร์
ไว้ ท�ำให้มองไม่เห็นดวงจันทร์ ส่วนสุริยุปราคา เกิดจาก
แสงกระทบมายังโลกแล้วสะท้อนออก ท�ำให้มอง ไม่เห็น
ดวงอาทิตย์ นอกจากนัน้ ใช้แนวคิดทีอ่ ธิบายการเกิดข้างขึน้
ข้ า งแรมมาอธิ บ ายการเกิ ด อุ ป ราคา โดยอธิ บ ายว่ า
ดวงจันทร์มีการโคจรรอบโลก ด้านที่ไม่ได้รับแสงจาก
ดวงอาทิตย์ ท�ำให้คนบนโลกมองไม่เห็นดวงจันทร์ เป็นต้น
ซึ่งจะพบว่า นักเรียนใช้มโนมติเดิมมาผนวกรวมเข้ากับ
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
(Rosvick 2008, pp.112-119; Guy and Young 2010,
pp.75-80) ที่พบว่า นักเรียนตั้งแต่ละระดับชั้นประถมถึง
มัธยมศึกษาส่วนใหญ่ ยังมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนและไม่
เข้าใจเนื้อหาทาง ดาราศาสตร์เรื่อง อุปราคา โดยผลการ
เรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจริงของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
แบบจ�ำลองเป็นฐานพบว่า มโนมติเรื่อง อุปราคา มีค่าผล
การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจริงเท่ากับ 0.78 แสดงว่ามีการพัฒนา
อยู่ในระดับสูง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. จากผลการวิจยั พบว่า ในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
แบบจ�ำลองเป็นฐาน แต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมค่อนข้างมาก ดังนัน้ ครูผสู้ อนสามารถปรับลดกิจกรรม
บางขัน้ ตอนเพือ่ ความเหมาะสม แต่ยงั คงเน้นให้นกั เรียนสร้าง
แบบจ�ำลองทางความคิดด้วยตนเอง
2. จากผลการวิจยั พบว่า ครูควรเน้นอภิปรายเกีย่ วกับ
แบบจ�ำลองของนักเรียนโดยครูใช้ค�ำถาม หรือกระตุ้นให้
นักเรียนสงสัยและซักถาม เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถประเมิน
และปรับปรุงแบบจ�ำลองทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ใช้อธิบายปรากฏการณ์
ทีศ่ กึ ษาได้ดที สี่ ดุ และท�ำให้นกั เรียนเห็นข้อจ�ำกัดของแบบ
จ�ำลอง ท�ำให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจธรรมชาติและข้อจ�ำกัด
ของแบบจ�ำลองได้ดยี งิ่ ขึน้
ข้อเสนอแนะการวิจยั ครัง้ ต่อไป
การใช้วิธีการสัมภาษณ์นักเรียนรายบุคคล จะช่วย
สือ่ ความหมายในการสร้างแบบจ�ำลองในลักษณะของภาพวาด
สัญลักษณ์ และข้อความ เพือ่ ใช้ประกอบในการวิเคราะห์ผล
ให้ใกล้เคียงกับมโนมติของนักเรียนมากทีส่ ดุ
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