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บทคัดยอ 

 

การวจัิยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศกึษาความเขาใจของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 

5 เกี่ยวกับดาวฤกษ พลวิจัยทั้งหมดมีจํานวน 6 คน ซึ่งไดรับการคัดเลือกแบบจําเพาะ

เจาะจง  ผูวจัิยเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางรายบุคคล 

โดยมีคําถาม 5 ขอ คือ (1) ดาวฤกษคืออะไร (2) ดาวฤกษมีองคประกอบอะไรบาง (3) 

ดาวฤกษเกิดขึ้นไดอยางไร  (4) ดาวฤกษสรางพลังงานไดอยางไร  (5) ดาวฤกษมีการ

เปลี่ยนแปลงหรอืไม และอยางไร ตามลําดับ  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการตีความหมาย

และจัดกลุมคําตอบของพลวิจัยในแตละขอคําถาม ผลการวจัิยพบวา พลวิจัยทุกคนมีความ

เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับดาวฤกษ ไดแก  ดาวฤกษ มีพลังงานในตัวเอง ดาวฤกษ

ประกอบดวยไฮโดรเจนและฮีเลียม พลังงานของดาวฤกษเกิดจากปฏิกิริยาเทอรโม

นวิเคลยีร ดาวฤกษเกิดจากการรวมกลุมกันของอนุภาคขนาดเล็กในเอกภพ ดาวฤกษ

ทุกดวงมีจุดจบ อยางไรก็ตาม พลวิจัยทุกคนยังไมสามารถเชื่อมโยงความเขาใจเหลานี้

ได  
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Abstract 

 

This research aimed at studing tenth grade students’ understandings 

about star. The participants include 6 students, which were purposefully selected. 

The researcher collected data using individual semi-structured interviews based on 

a set of 5 questions respectively: (1) What is a star? (2) What are stars maded of? 

(3) How does a star form? (4) How does a star create its energy? and (5) Does a 

star change and how?. The researcher analized the data through interpreting and 

categorizing the participants’ responses to each question. The research results 

reveal that all the participants have basic understandings about star such as that 

stars have their own energy, that stars are mostly made of hydrogen and helium, 

that stars creat their enery through thermonuclear reaction, that stars form by a 

large number of small particles in the universe, and that all stars have the end. 

However, all the participants cannot connect these basic understandings together.                

 

Keywords:  Astronomy Education; Star; Students’ Understandings; Tenth Grade 

Students  
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บทนํา 

  

ดาราศาสตรเปนวทิยาศาสตรสาขาหนึ่ง ซึ่งศึกษาวัตถุตางๆ บนทองฟาและ

ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นนอกชั้นบรรยากาศของโลก ความรูทางดาราศาสตรไม

เพียงแตชวยใหมนุษยมีความเขาใจปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ ภายนอกโลก  

หากยังเปนพื้นฐานของเทคโนโลยีอวกาศตางๆ อีกดวย ดวยเหตุนี้ ดาราศาสตรจึงถูก

บรรจุอยูใน “สาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) โดยมาตรฐาน ว 7.1 ไดระบุให

นักเรียน “เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี่และเอกภาพ การมีปฏิสัมพันธ

ภายในระบบสุริยะ และผลตอสิ่งมีชวีติบนโลก” และมาตรฐาน ว 7.2 ไดระบุใหนักเรียน 

“เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ” (หนา 86 และ 92)   

ธรรมชาติและวิวัฒนาการของดาวฤกษเปนเนื้อหาหนึ่งในสาระการเรียนรู

แกนกลางของมาตรฐาน ว 7.1 ซึ่งมีสาระสําคัญวา 

ดาวฤกษ เปนกอนแกสรอนขนาดใหญ กํา เนิดมาจาก เนบิวลา ที่ มี

องคประกอบสวนใหญเปนธาตุไฮโดรเจน ที่แกนกลางของดาวฤกษจะ

เกดิปฏิกริยิาเทอรโมนวิเคีลยร หลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจนเปนนิวเคลียส

ของฮีเลยีม ไดพลังงานออกมา (หนา 90 - 91)   

เนื่องจากดวงอาทติยเปนดาวฤกษดวงหนึ่ง ซึ่งเปนแหลงพลังงานหลักในการดํารงชีวิต

ของทุกชีวิตบนโลก ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับดาวฤกษจึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับ

นักเรยีนทุกคน 

 อยางไรก็ตาม เนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติและวิวัฒนาการดาวฤกษมีความ

ซับซอนสูง ซึ่งเกี่ยวของกับแนวคิดพื้นฐานหลายอยาง เชน แรงโนมถวงระหวางอนุภาค

ตางๆ ในอวกาศ ธาตุที่เปนองคประกอบพื้นฐานในอวกาศ การเกิดปฏิกิริยาเทอรโมนิว

เคลยีส และการเปลี่ยนรูปพลังงาน นอกจากนี้ การศกึษาธรรมชาตแิละวิวัฒนาการของ

ดาวฤกษโดยตรงนั้นเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก ทั้งนี้เพราะการสังเกตดาวฤกษอยาง
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ละเอียดตองอาศัยเวลาและเครื่องมือที่มีประสทิธภิาพสูง ดวยเหตุนี้ การเรียนรูเกี่ยวกับ

ดาวฤกษจึงเปนเรื่องที่ทาทายมากสําหรับนักเรียน ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยใน

ตางประเทศตางๆ ที่ระบุอยางสอดคลองกันวา นักเรียนยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับดาว

ฤกษที่ถูกตองเพยีงพอ (Agan, 2004; Bailley, 2009; Comins, 2001)  

เชนเดยีวกับผลการวจัิยในตางประเทศ การวเิคราะหในเบื้องตนเกี่ยวกับผลการ

จัดการเรยีนรูเรื่องดาราศาสตร ผูวจัิยพบวา ดาวฤกษเปนเนื้อหาที่นักเรียนมีผลการเรียน

ต่ําที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการเรยีนเรยีนรูของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5 ในรายวชิาดาราศาสตร

และอวกาศ  

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรยีนรู 

ผลคะแนน 

คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉล่ียของ

นักเรยีนท้ังหมด 
รอยละ 

1 เอกภพ 10 8 80 

2 ดาวฤกษ 20 13 65 

3 ระบบสุรยิะ 15 14 93 

4 เทคโนโลยีอวกาศ 15 13 87 

 

โดยนักเรยีนจํานวนมากมักมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับดาวฤกษที่วา ดาวฤกษ

ทุกดวงอยูในระบบสุริยะ ดวงอาทิตยเปนของแข็ง และดาวฤกษกับดาวเคราะหไมมี

ความแตกตางกัน  

ความซับซอนของเนื้อหาเกี่ยวกับดาวฤกษและขอจํากัดในการสังเกตหรือ

ศกึษาดาวฤกษโดยตรง สงผลใหการจัดการเรียนการสอนเรื่องดาวฤกษมีความทาทาย

อยางมาก โดยการจัดการเรียนการสอนเรื่องดาวฤกษมักเปนการบรรยาย โดย

ปราศจากกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนใหลงมือปฏิบัติ นักเรียนสวนใหญจึงขาด

ความสนใจในการเรียนรู เกี่ยวกับดาวฤกษ  และมองวาเนื้อหานี้เปนเรื่องไกลตัว 

โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ เชน ฟสิกส เคมี และชีววิทยา 
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ปจจัยเหลานี้มีสวนทําใหผลการเรยีนรูเรื่องดาวฤกษของนักเรยีนจํานวนมากอยูในระดับ

ที่ยังไมนาพอใจ  

ในการสง เสริมใหนักเรียนเรียนรู เนื้อหาทางวิทยาศาสตรไดอยางมี

ความหมาย การศกึษาความรูและความเขาใจเดิมของนักเรียนเปนสิ่งที่สําคัญย่ิง (ขจร

ศักดิ์ บัวระพันธ และคณะ, 2549) ทั้งนี้เพราะครูสามารถทราบไดวา นักเรียนมีความรู

และความเขาใจเดมิที่เปนพื้นฐานในการเรยีนรูเนื้อหาใหมมากนอยเพยีงใด หากนักเรียน

มีความรูและความเขาใจเดิมที่สอดคลองกับเนื้อหาใหม นักเรียนก็จะสามารถเรียนรู

เนื้อหาใหมนัน้ไดโดยสะดวก แตในทางตรงขาม หากนักเรียนมีความรูและความเขาใจ

เดมิที่ไมสอดคลองหรอืขัดแยงกับเนื้อหาใหม นักเรยีนมักประสบกับความยากลําบากใน

การเรยีนรูเนื้อหาใหมนัน้ กลาวคือ การเรียนรูเนื้อหาใหมจะเกิดขึ้นไดเม่ือนักเรียนสามารถ

เชื่อมโยงความรูและความเขาใจเดิมของตนเองกับเนื้อหาใหมที่ครูสอน ดวยเหตุนี้ ครูจึงมี

หนาที่ศึกษาความรูและความเขาใจเดิมของนักเรียน และนําผลการศึกษานั้นมาใชเพื่อ

ออกแบบการการเรยีนการสอน ที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรูและความ

เขาใจเดมิกับเนื้อหาใหม   

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูและความเขาใจเดิมของ

นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5 เกี่ยวกับดาวฤกษ ซึ่งเปนเนื้อหาทางดาราศาสตรที่นักเรียน

สวนใหญในอดีตมีผลการเรียนรูในระดับต่ําที่สุด โดยผูวิจัยมีความคาดหวังวา ผลของ

การศกึษานี้จะชวยใหขอมูลเกี่ยวกับความรูและความเขาใจเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับดาว

ฤกษ ซึ่งจําเปนและเปนประโยชนตอการออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอนเรื่องดาวฤกษ

อยางมีประสทิธภิาพตอไป     

 

คําถามวิจัย 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับดาว

ฤกษอยางไร  
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วธิกีารวจัิย 

 

 งานวจัิยนี้เปนการวจัิยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ภายใตกระบวนทัศน

การตีความ (Interpretative Paradigm) ซึ่งผูวิจัยศึกษาและตีความวา ผูอ่ืนมีความรูและ

ความเขาใจในเรื่องที่ผูวจัิยสนใจอยางไร ทัง้นี้เพราะผูวจัิยมีความเชื่อวา บุคคลแตละคน

สามารถรูและเขาใจเรื่องเดียวกันไดแตกตางกัน การศึกษาความรูและความเขาใจของ

ผูอ่ืนจะชวยใหผูวิจัยเห็นภาพรวมของเรื่องที่ตนเองสนใจไดจากหลายมิติและมุมมอง 

(ขจรศักดิ์ บัวระพันธ, 2554) โดยเรื่องที่ผูวจัิยสนใจศกึษาในการวจัิยนี้คือ “ดาวฤกษ”  

  

บรบิทวิจัย  

 การวิจัยนี้เกิดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนเทิง

วิทยาคม ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญประจําอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  

โรงเรยีนเปดสอนตัง้แตระดับชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยมี

จํานวนนักเรยีนทัง้หมด 2,600 คน หลักสูตรสถานศกึษาในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย

ของโรงเรยีนมี 2 ประเภท คือ (1) หลักสูตรที่เนนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร และ (2) 

หลักสูตรที่ไมเนนวทิยาศาสตร – คณิตศาสตร นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มี

จํานวนทั้งหมด 400 คน โดยแบงเปน 10 หอง (หองเรียนที่ใชหลักสูตรที่ เนน

วทิยาศาสตร - คณิตศาสตร มี 4 หอง และหองเรยีนที่ใชหลักสูตรที่ไมเนนวิทยาศาสตร 

- คณิตศาสตร มี 6 หอง) จํานวนนักเรียนเฉลี่ยในแตละหองมีประมาณ 40 คน ดาว

ฤกษเปนเนื้อหาหนึ่งในรายวชิาวทิยาศาสตรพื้นฐาน ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทุก

คนตองเรยีน จํานวน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห วชิาดังกลาวมีครูผูสอนทัง้หมด 2 คน ซึ่งหนึ่งใน

นัน้คือผูวจัิย 
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พลวิจัย 

 พลวจัิยเปนนักเรยีนระดับชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5 หองหนึ่ง ซึ่งเรียนตามหลักสูตร

ที่เนนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร จํานวน 6 คน นักเรียนทั้งหมดไดมาจากการเลือก

แบบจําเพาะเจาะจง โดยแบงเปนนักเรียนชาย 3 คน และนักเรียนหญิง 3 คน ที่ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในวชิาวทิยาศาสตร ในปการศกึษา 2554 แตกตางกัน (สูง ปาน

กลาง และต่ํา อยางละ 2 คน) ในการนี้ ผูวิจัยแจงใหนักเรียนทุกคนทราบเกี่ยวกับ

วัตถุประสงคของการวิจัยวา ผูวิจัย (ในฐานะผูสอน) ตองการศึกษาความเขาใจของ

นักเรียนเกี่ยวกับดาวฤกษ เพื่อนําผลที่ไดไปใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอนเรื่องดาวฤกษ โดยคําตอบของนักเรียนไมเกี่ยวของใดๆ กับการตัดสินผลการเรียน

เรื่องดาวฤกษ ผูวจัิยอางถงึนักเรยีนแตละคนโดยใชสัญลักษณ S แลวตามดวยตัวเลข 1 

- 6 ( เชน S1, S2, และ S3 เปนตน) 

  

เครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง

รายบุคคลเกี่ยวกับดาวฤกษ ซึ่งประกอบดวยคําถาม 5 ขอ ตามลําดับ ดังนี้ 

1. ดาวฤกษคืออะไร  

2. ดาวฤกษมีองคประกอบหลักอะไรบาง 

3. ดาวฤกเกดิขึ้นไดอยางไร 

4. ดาวฤกษปลดปลอยพลังงานหรอืไม และไดอยางไร 

5. เม่ือเวลาผานไป ดาวฤกษจะมีการเปลี่ยนแปลงหรอืไม และอยางไร  

กระบวนการสรางและพัฒนาคําถามทัง้ 5 ขอ มีดังนี้ 

1. ผูวจัิยศกึษาเอกสารตาง ๆ ไดแก คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ

เรยีนรูวทิยาศาสตร หนังสอืเรยีนและคูมือครูวิชาโลก ดาราศาสตรและ

อวกาศ เพื่อวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับดาวฤกษ  และแนวคิดทาง

วทิยาศาสตรที่เกี่ยวของกับดาวฤกษ 
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2. ผูวิจัยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางคําถาม

เกี่ยวกับดาวฤกษ 

3. ผูวิจัยนําเสนอคําถามและแนวคิดทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏในคําถาม 

ตอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 2 ทาน ซึ่งเปนครูผูสอนเรื่องดาวฤกษ 1 ทาน 

และนักวิชาการจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 

ทาน เพื่อใหตรวจสอบ (1) ความตรงของคําถาม (2) ความถูกตองของ

แนวคิดทางวทิยาศาสตร และ (3) ความเหมาะสมและความชัดเจนของ

ภาษา 

4. ผูวิ จัยแกไขและปรับปรุงคําถามตามขอเสนอแนะของผู เชี่ยวชาญ 

ตลอดจนนําคําถามไปทดลองสัมภาษณกับกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 5 จํานวน 3 คน ทัง้นี้เพื่อตรวจสอบวา นักเรยีนเหลานี้เขาใจคําถาม

การสัมภาษณนักเรยีนแตละคนใชเวลาเทาใด รวมทั้งบันทึกปญหาอ่ืนๆ 

ที่เกดิขึ้นในระหวางการสัมภาษณ 

5. ผูวจัิยปรับปรุงและแกไขคําถาม พรอมทั้งนําเสนอผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ทาน

อีกครัง้ 

 

เก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิ จัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณนักเรียนแบบกึ่งโครงสราง

รายบุคคล การสัมภาษณนี้เกดิขึ้นกอนการจัดการเรยีนการสอนเรื่องดาวฤกษเปนเวลา  

4 สัปดาห โดยผูวิจัยสัมภาษณนักเรียนแตละคนในชวงเวลาหลังเลิกเรียน โดยใชเวลา

ประมาณ 20 นาทีตอนักเรียน 1 คน ในทุกครั้งของการสัมภาษณ ผูวิจัยไดแจงให

นักเรยีนทราบวา ผูวจัิยมีการบันทึกเสียงของนักเรียน เพื่อความสะดวกตอการตีความ

และวิเคราะหขอมูลในภายหลัง ซึ่งนักเรียนทุกคนไมขัดของ ในการนี้ ผูวิ จัยยํ้ากับ

นักเรยีนทุกคนวา ชื่อและสกุลของนักเรยีนจะถูกเก็บเปนความลับและไมมีการเผยแพรสู

สาธารณะ  
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การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยถอดคําพูดที่ไดจากการสัมภาษณนักเรียนแตละคนแบบคําตอคํา

จากนัน้ ผูวจัิยอานคําตอบของนักเรยีนแตละคนอยางละเอียด เพื่อตีความหมายและจัด

กลุมคําตอบที่มีความมหมายเหมือนหรือคลายกัน ในการนี้ ผูวิจัยเทียบเคียงคําตอบ

ของนักเรียนกับแนวคิดที่ถูกตองทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ ผูวิจัยพิจารณาคําตอบ

ของนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงระหวางคําตอบในแตละขอ

คําถาม เม่ือไดผลการวเิคราะหเบื้องตนแลว ผูวิจัยนําผลดังกลาวใหผูเชี่ยวชาญ 2 ทาน 

แสดงความคิดเห็น พรอมทัง้ปรับปรุงผลการวเิคราะหตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ   

 

ผลการวจัิย 

 

จากการวเิคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพลวจัิย จํานวน 6 คน ซึ่งเปน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ยังไมไดเรียนเรื่องดาวฤกษ ผลการวิจัยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 

ดาวฤกษคอือะไร  

 นักเรยีนทุกคนเขาใจถูกตองวา ดาวฤกษมีหรือสรางพลังงานในตัวเอง และ

ปลดปลอยพลังงานนัน้ ดังจะเห็นไดจากคําตอบของนักเรยีนตอไปนี้ 

 

S1 (ดาวฤกษคือ)กอนแกสรอนขนาดใหญ  

S2 (ดาวฤกษ)จะมีพลังงานในตัวเองคะ 

S3 ดาวฤกษคือกอนมวลแกสขนาดใหญที่มีแสงสวางและพลังงานใน

ตัวเอง  

S4 ดาวฤกษคือดาวที่มีแสงสวางในตัวเองนะคะ  

S5 ดาวฤกษนาจะมีแสงสวางในตัวเองและพลังงานครับ 
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S6 ดาวฤกษก็คือกลุมกอนแกสขนาดใหญนะคะ ที่สองสวางใน

อากาศและสรางพลังงานไดดวยตัวเอง  

  

อยางไรก็ตาม นักเรยีนแตละคนสามารถระบุพลังงานที่ดาวฤกษปลดปลอย

ออกมาไดแตกตางกัน โดยนักเรยีนสวนใหญ (ไดแก S3 S4 S5 และ S6) ระบุอยางชัดเจน

วา แสงเปนพลังงานที่ดาวฤกษปลดปลอยออกมา (และบางคนอาจระบุถึงพลังงานรูปแบบ

อ่ืนดวย) ในขณะที่นักเรียนบางคน (ไดแก S1 และ S2) ไมไดระบุถึงรูปแบบของพลังงาน

อยางชัดเจน หากเพียงแคบอกวา “พลังงาน” หรือ “แกสรอน” ซึ่งสื่อความหมายถึง

พลังงานของดาวฤกษ   

 

ดาวฤกษประกอบดวยอะไรบาง  

 นักเรยีนทุกคนสามารถระบุไดวา องคประกอบหลักของดาวฤกษคือไฮโดรเจน 

(H) และฮีเลยีม (He) ดังจะเห็นไดจากคําตอบของนักเรยีนตอไปนี้ 

 

S1 (องคประกอบของดาวฤกษคือ)สวนใหญจะเปนกาซไฮโดรเจน 

รองลงมาคือฮีเลยีมครับ  

S2 องคประกอบของดาวฤกษนะคะ สวนมากจะเปนแกสนะคะ คือ 

แกสฮีเลยีมกับไฮโดรเจนนะคะ ไฮโดรเจนจะมีมาก 

S3 (ดาวฤกษ)มีองคประกอบสวนใหญนะครับเปนธาตุไฮโดรเจน 

99% ธาตุฮีเลยีมและธาตุตางๆ  

S4 ดาวฤกษสวนใหญประกอบดวยแกสไฮโดรเจนและฮีเลยีม  

S5 (ดาวฤกษ)ก็นาจะมีแกสฮีเลยีมกับไฮโดรเจนครับ 

S6 ดาวฤกษมีองคประกอบหลักคือไฮโดรเจนและฮีเลียมคะ ... 

ไฮโดรเจนจะมีมากกวาฮีเลียมคะ ไฮโดรเจนจะมีอยูประมาณ 90 

% ฮีเลยีมและธาตุอ่ืนๆ คะ  
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อยางไรก็ตาม นักเรยีนสวนใหญ (S1 S2 S4 และ S5) อาจมีความสับสนเกี่ยวกับ

สถานะของไฮโดรเจนและฮีเลียม ดังจะเห็นไดจากคําวา “แกส” ที่นักเรียนใชอางถึง

ไฮโดรเจนและฮีเลยีมบนดาวฤกษ ในขณะที่นักเรยีนอีก 2 คน (S3 และ S6) ใชคําวา “ธาตุ” 

ในการอางถงึไฮโดรเจนและฮีเลยีมบนดาวฤกษ ซึ่งมีความถูกตองมากกวา   

 

พลังงานของดาวฤกษมาจากไหน 

 นักเรยีน 2 คน (S1 และ S3) เขาใจวา พลังงานของดาวฤกษมาจากปฏิกิริยา

เทอรโมนวิเคลยีร ซึ่งธาตุไฮโดรเจนรวมตัวกันเปนธาตุฮีเลียม และปลดปลอยพลังงาน

ออกมา นักเรยีนกลุมนี้สามารถเชื่อมโยงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของดาวฤกษและ

การเกดิพลังงานของดาวฤกษได ดังจะเห็นไดจากคําตอบของนักเรยีนตอไปนี้ 

 

S1 (พลังงานของดาวฤกษมาจาก)ปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียรนะครับ 

... ธาตุไฮโดรเจนหลอมเปนธาตุฮีเลียม ... ก็จะมีมวลบางสวน

หายไป เปลี่ยนเปนพลังงาน   

S3 (พลังงานของดาวฤกษ)มาจากการเกดิปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร

ฟวชัน คือการหลอมไฮโดรเจนใหเปนฮีเลียมครับ และจะหลอม

เปนธาตุหนักขึ้น เชน (การ)หลอมฮีเลียม ก็จะกลายเปนคารบอน

ครับ  

 

 ในขณะที่นักเรยีนอีก 2 คน (S2 และ S5) เขาใจวา พลังงานของดาวฤกษมา

จากปฏิกริยิาเทอรโมนวิเคลยีร ซึ่งเกี่ยวของกับไฮโดรเจนและฮีเลียม แตนักเรียน 2 คน 

นี้ยังไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร โดย

นักเรยีนคนที่ 2 เขาใจวา ไฮโดรเจนจะมีการแตกตัวเปนโปรตอนกอน แลวโปรตอนของ

ไฮโดรเจนจะรวมตัวกันเปนฮีเลยีม ทัง้ๆ ที่ในสถานการณบนดาวฤกษ นิวเคลียสของธาตุ

ไฮโดรเจนก็คือโปรตอนนั่นเอง ในขณะที่นักเรียนคนที่ 5 เขาใจวา ปฏิกิริยาเทอรโม
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นวิเคลยีรเปนปฏิกริยิาที่คลายหรอืเหมือนกับปฏิกิริยาเคมี ดังจะเห็นไดจากคําตอบของ

นักเรยีนตอไปนี้ 

 

S2 (พลังงานของดาวฤกษ)มาจากปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร คือ ... 

โปรตอนในนิวเคลียสของไฮโดรเจนนะคะ มันจะแตกตัวออกมา 

แลวรวมเปนฮีเลยีม    

S5 (พลังงานของดาวฤกษมาจาก)ปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียรหรือ

เปลาครับ จะมีกาซฮีเลียมกับไฮโดรเจนทําปฏิกิริยากัน แลวก็

ปะทุ แลวก็เกดิแสงออกมา  

 

 สวนนักเรียนอีก 2 คน (S4 และ S6) เขาใจบางสวนเพียงวา พลังงานของ

ดาวฤกษเกิดจากปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร โดยไมมีการระบุวา ปฏิกิริยาดังกลาว

เกี่ยวของกับธาตุที่เปนองคประกอบของดาวฤกษอยางไร ดังจะเห็นไดจากคําตอบของ

นักเรยีนตอไปนี้ 

 

S4 (พลังงานของดาวฤกษ)เกดิ(จาก)ปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียรคะ ก็

คือจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นแลวจะปลดปลอยพลังงานออกมาใน

รูปแบบของพลังงานแสงคะ     

S6 (พลังงานของดาวฤกษ)ก็คือเกิด(จาก)ปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร

คะ เกดิบรเิวณใจกลางของดาวฤกษ   

 

ดาวฤกษเกดิข้ึนไดอยางไร 

นักเรยีน 1 คน (S4) เขาใจวา ดาวฤกษเกิดจากการรวมกลุมกันของอนุภาค

ขนาดเล็กที่กระจายตัวอยูในเอกภพ การรวมกลุมนี้เปนผลมาจากแรงดงึดูดระหวางมวล 

การรวมกลุมนี้ทําใหเกดิการสะสมความรอนขึ้นภายในกลุมอนุภาคขนาดเล็ก จนกระทั่ง
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เกิดปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียรขึ้น และมีการปลดปลอยพลังงานออกมา ดังจะเห็นได

จากคําตอบของนักเรยีนตอไปนี้ 

 

S4 ดาวฤกษก็เกิดจากการยุบรวมตัวกันของเนบิวลา (กลุมอนุภาค

ขนาดเล็กๆ ในอวกาศ) ดวยแรงโนมถวง ... ก็จะเกิดความดัน

เพิ่มขึ้น ตามดวยอุณหภูมิที่สูงขึ้น และเกิดปฏิกิริยาเทอรโม

นวิเคลยีร ... การดงึดูด(ระหวาง)มวล ... ก็จะเกิดการรวมตัวกัน

ของกลุมแกส เกิดเปนกอนกลมๆ กอนหนึ่งคะ กอนแกสกลมๆ 

ขนาดใหญคะ  

 

ในทํานองเดียวกัน นักเรียนอีก 1 คน (S3) เขาใจวา ดาวฤกษเกิดจากการ

รวมกลุมกันของอนุภาคขนาดเล็กที่กระจายตัวอยูในเอกภพ ทําใหเกิดปฏิกิริยาเทอรโม

นวิเคลยีรขึ้น อยางไรก็ตาม นักเรียนคนนี้ไมไดระบุวา อนุภาคขนาดเล็กรวมกลุมกันได

เพราะเหตุใด ดังจะเห็นไดจากคําตอบของนักเรยีนตอไปนี้ 

 

S3 ดาวฤกษมีตนกําเนิดมาจากการ...ยุบรวมตัวของเนบิวลา (กลุม

อนุภาคขนาดเล็กๆ ในเอกภพ) ครับ และก็เกิดปฏิกิริยาเทอรโม

นวิเคลยีร ทําใหมีลําดับการพัฒนาไปเรื่อยๆ  

 

 นักเรียน 2 คน (S1 และ S5) เขาใจเพียงแควา ดาวฤกษเกิดจากการ

รวมกลุมกันของอนุภาคขนาดเล็กที่กระจายตัวอยูในเอกภพ โดยมีการระบุวา การ

รวมกลุมนี้เปนผลมาจากแรงดึงดูดระหวางมวล แตไมมีการระบุถึงปฏิกิริยาเทอรโม

นวิเคลยีร ซึ่งเปนผลของการรวมกลุมกันของอนุภาคขนาดเล็ก ดังจะเห็นไดจากคําตอบ

ของนักเรยีนตอไปนี้  
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S1 ในความคิดของผม หลังจากเอกภพเกิดบิ๊กแบง ... เปนผลใหเกิด

เปนฝุนผงตางๆ ในอวกาศ ในชวงแรกๆ (ผงฝุนเหลานี้)ก็จะยังไม

สามารถรวมตัวกันไดนะครับ ... แตพอเอกภพเย็นตัวลง ... แรง

โนมถวงระหวางมวลเล็กๆ เริ่มมีผลนะครับ ทําใหอนุภาคตางๆ 

เกาะกันหรอืจับกัน ... ดาวฤกษก็เกดิจากการรวมตัวของฝุนผงใน

อวกาศครับ     

S5 (ดาวฤกษ)นาจะเกดิจากแรงโนมถวงของเนบิวลานะครับ หรือฝุน

แกสเกดิการยุบรวมตัวกัน 

 

 นักเรียนอีก 2 คน (S2 และ S6) เขาใจเพียงวา ดาวฤกษเกิดจากการ

รวมกลุมกันของอนุภาคขนาดเล็กในเอกภพเทานั้น โดยไมมีการระบุถึงสาเหตุและผล

ของการรวมกลุมกันของอนุภาคเหลานัน้ นอกจากนี้ นักเรียนกลุมนี้เขาใจคลาดเคลื่อน

วา แรงโนมถวงเกิดขึ้นหลังจากที่อนุภาคเหลานี้รวมกลุมกันแลว ดังจะเห็นไดจาก

คําตอบของนักเรยีนตอไปนี้  

 

S2 (ดาวฤกษ)เกิดจากการยุบตัวของเนบิวลาคะ เนบิวลาเปนแกส 

ฝุนผง (หรอื)ละอองอะไรสักอยางหนึ่งคะ มันรวมๆ ตัวกัน  

S6 (ดาวฤกษ)เกิดจากการยุบตัวของเนบิวลาใชไหมคะ ซึ่งตอนแรก

จะเปนดาวฤกษกอน ...หลังจากนัน้ ... มันจะเกดิแรงโนมถวงคะ  

 

ดาวฤกษจะมีการเปลี่ยนแปลงหรอืไม และอยางไร  

นักเรยีนทุกคนเขาใจวา ดาวฤกษมีการเปลี่ยนแปลง และในทายที่สุด ดาวฤกษ

จะถงึจุดจบของตัวเอง โดยนักเรยีน 5 คน สามารถระบุถึงจุดจบของดาวฤกษได ซึ่งจุด

จบของดาวฤกษแตละดวงอาจแตกตางกัน ตัวอยางเชน  
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S1 ผมคิดวา ดาวฤกษมีการเปลี่ยนแปลงอยางแนนอนครับ ... จุด

สุดทายของดาวฤกษคือดาวยักษแดง  

S2 (ดาวฤกษ)มีการเปลี่ยนแปลง มันก็จะแบงลักษณะเปนขนาด ถา

มากกวา m (มวลของอะไรสักอยาง) มันก็จะกลายเปนดาวยักษสี

น้ําเงนิดวงใหญๆ  แลวก็จะเกดิปรากฏการณที่เรียกวาซุปเปอรโน

วา แลวก็จะกลายเปนหลุมดํา ถาขนาดเปน 9 ถึง 25 (เทาของ) 

m มันก็จะกลายเปนดาวสนี้ําเงนิ ถามันระเบดิ ... มันจะกลายเปน

ดาวนิวตรอน สวน 0.08m ถึง 9m เนี่ยคะ มันจะคลายๆ ดวง

อาทติย ... เวลามันระเบดิ มันจะเปนดาวแคระขาวคะ ... อีกอันที่

ขนาดนอยกวา 0.08m ... รูสึกวา มันจะกลายเปนเปนอะไรสัก

อยางที่เขาเรยีกวาดาวแคระน้ําตาลคะ  

S3 มีครับ มีการเปลี่ยนแปลง ดาวฤกษก็มีจุดจบ จะขึ้นอยูกับมวล

ของดาวฤกษนัน้ๆ ... มันจะมีจุดจบคือหลุมดํา เปนดาวแคระขาว 

เปนดาวนวิตรอน และเปนดาวแคระสนี้ําตาล 

S4 มีคะ มีการเปลี่ยนแปลง ดาวฤกษมีเกิดแลวตองมีดับใชไหมคะ 

ถาดาวที่มีมวลมาก ... จุดสิ้นสุดของมันก็จะเปนหลุมดํา ถามีมวล

นอยก็จะเปนดาวแคระขาว  

S6 มีคะ มีการเปลี่ยนแปลง เม่ือเวลาผานไปจะเกิดเปนดาวยักษแดง 

... ดาวฤกษที่มีมวลสารมาก จะกลายเปนหลุมดํา ดาวฤกษที่มี

มวลสารนอยก็จะกลายเปนดาวแคระขาว 

 

โดยนักเรยีน 1 คน (S5) ไมสามารถระบุจุดจบของดาวฤกษได เพียงแคระบุ

อยางคลุมเครอืวา “มีครับ มีการเปลี่ยนแปลง ถาดาวฤกษ อืม ... ผานไปในชวงเวลานะ

ครับ จะเกดิการเปลี่ยนแปลง ... เชน การดับของดวงดาวหรอืระเบดิ”  
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  อยางไรก็ตาม ไมมีนักเรยีนคนใดเลยที่ระบุอยางชัดเจนวา การที่ดาวฤกษมี

จุดจบนั้นเปนเพราะปฏิริยาเทอรโมนิวเคลียรที่ไมสามารถยอนกลับได แมวานักเรียน

บางคนมีการระบุถงึปฏิกริยิาเทอรโมนิวเคลียร (S1) หรือการลดลงของไฮโดรเจน (S6) 

ซึ่งเปนสารตัง้ตนของปฏิกริยิาเทอรโมนวิเคลยีร แตก็ไมมีการเชื่อมโยงวา ปฏิกิริยาเทอร

โมนิวเคลียรหรือการลดลงของไฮโดรเจนเกี่ยวของกับจุดจบของดาวฤกษอยางไร 

 

บทสรุป 

 

 งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความเขาใจเกี่ยวกับดาวฤกษของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 6 คน ซึ่งยังไมเคยเรียนเรื่องดาวฤกษมากอน นักเรียน

ทั้งหมดประกอบดวยนักเรียนชาย 3 คน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

แตกตางกัน (สูง ปานกลาง และต่ํา) และนักเรียนหญิง 3 คน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน (สูง ปานกลาง และต่ํา) ผูวิ จัยเก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณนักเรยีนแบบกึ่งโครงสรางเปนรายบุคคล โดยใชคําถามหลัก 5 ขอ คือ 1. ดาว

ฤกษคืออะไร 2.  ดาวฤกษประกอบดวยอะไรบาง 3. พลังงานของดาวฤกษมาจากไหน 

4. ดาวฤกษเกิดขึ้นไดอยางไร และ 5. ดาวฤกษจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม และ

อยางไร ตามลําดับ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการตีความและจัดกลุมคําตอบของ

นักเรยีนที่ไดจากคําถามแตละขอ ผลการวจัิยโดยสรุปเปนดังนี้  

1. นักเรียนทุกคนมีความเขาใจวา ดาวฤกษเปนดาวที่มีการปลดปลอย

พลังงานออกมา ซึ่งอาจอยูในรูปของแสง ความรอน และ/หรือพลังงาน

รูปแบบอ่ืนๆ  

2. นักเรียนทุกคนมีความเขาใจวา ดาวฤกษประกอบดวยไฮโดรเจนและ

ฮีเลยีม แตนักเรียนบางคนมีความสับสนเกี่ยวกับสถานะของไฮโดรเจน

และฮีเลยีมที่อยูในดาวฤกษ 



62 

 
3. นักเรียนทุกคนเขาใจวา พลังงานของดาวฤกษเปนพลังงานที่เกิดจาก

ปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร ถึงแมวานักเรียนสวนใหญยังไมเขาใจวา 

องคประกอบของดาวฤกษเกี่ยวของกับปฏิกริยิาดังกลาวอยางไร 

4. นักเรียนทุกคนเขาใจวา ดาวฤกษเกิดจากการรวมกลุมกันของอนุภาค

ขนาดเล็กในเอกภพ นักเรียนบางคนระบุไดวา แรงดึงดูดระหวางมวล

เปนสาเหตุของการรวมกลุมกันของอนุภาคเหลานั้น อยางไรก็ตาม 

นักเรียนสวนใหญไมสามารถเชื่อมโยงไดวา การรวมกลุมของอนุภาค

เหลานี้เกี่ยวของกับปฏิกริยิาเทอรโมนวิเคลยีรอยางไร 

5. นักเรยีนทุกคนเขาใจวา ดาวฤกษมีจุดจบ โดยนักเรียนบางคนระบุไดวา 

จุดจบของดาวฤกษขึ้นอยูกับมวลของดาวฤกษ อยางไรก็ตาม ไมมี

นักเรยีนคนใดที่เขาใจวา จุดจบของดาวฤกษเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเทอร

โมนวิเคลยีรและองคประกอบของดาวฤกษอยางไร  

 

การอภปิรายผล 

 

ผลการวิจัยขางตนสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูโดยการสรางความรูดวย

ตนเอง (Constructivist theory of learning) ซึ่งระบุไววา นักเรียนแตละคนมีความรูและ

ความเขาใจเดมิเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆ (เชน ดาวฤกษ) ความรูและความเขาใจเดิม

เหลานี้เปนผลมาจากประสบการณการเรียนรูของนักเรียนแตละคน ประสบการณที่

คลายกันมีสวนทําใหนักเรยีนมีความรูและความเขาใจเดมิที่คลายกัน เชน การที่นักเรียน

ทุกคนเขาใจตรงกันวา ดาวฤกษเปนดาวที่สามารถสรางและปลดปลอยพลังงานออกมา

ได ทัง้นี้เพราะนักเรยีนทุกคนมีประสบการณตรงกับแสงและความรอนของดวงอาทิตย 

ซึ่งเปนดาวฤกษดวงหนึ่ง อยางไรก็ตาม นักเรียนแตละคนก็มีประสบการณการเรียนรู

เฉพาะตัว ซึ่งมีสวนทําใหความรูและความเขาใจเดมิแตกตางกันไป  
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 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นเชนกันวา แมนักเรียนทุกคนมีความรูและความ

เขาใจพื้นฐานบางอยางเกี่ยวกับดาวฤกษ เชน กระบวนการสรางพลังงานของดาวฤกษ

คือปฏิกริยิาเทอรโมนิวเคลียร แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว นักเรียนแตละคนก็

อาจมีความรูและความเขาใจเดิมในเรื่องนี้แตกตางกันไป นักเรียนบางคนอาจเขาใจวา 

ปฏิกริยิานิวเคลยีรนี้เกดิขึ้นจากการรวมตัวของธาตุไฮโดรเจน ซึ่งเปนสารตัง้ตน และเกิด

เปนธาตุฮีเลยีม ซึ่งเปนผลติภัณฑ ในขณะที่นักเรยีนบางคนกลับเขาใจวา ปฏิกิริยานี้เปน

ปฏิกริยิาระหวางธาตุไฮโดรเจนและธาตุฮีเลยีมในลักษณะที่คลายกับปฏิกริิยาเคมี ความ

แตกตางนี้เปนผลจากการตีความและประมวลผลขอมูลที่ไดจากประสบการณของ

นักเรียนแตละคน ความแตกตางนี้สามารถสงผลใหนักเรียนแตละคนเรียนรูเรื่อง

เดยีวกันไดแตกตางกันไป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการเชื่อมโยงความรูและความ

เขาใจเดมิกับขอมูลใหมๆ  ที่นักเรยีนไดรับ 

 ผลการวจัิยนี้ใหขอมูลที่นาสนใจประการหนึ่งวา แมนักเรียนทุกคนมีความรู

และความเขาใจเดมิเกี่ยวกับดาวฤกษที่สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรในระดับ

หนึ่ง แตนักเรียนเหลานี้อาจไมสามารถเชื่อมโยงความรูและความเขาใจเดิมเหลานี้เขา

ดวยกันได ตัวอยางเชน นักเรียนบางคนอาจเขาใจวา ดาวฤกษมีการสรางและ

ปลดปลอยพลังงาน องคประกอบของดาวฤกษคือธาตุไฮโดรเจนและธาตุฮีเลียม และ

พลังงานของดาวฤกษเกิดจากปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร  แตนักเรียนอาจไมสามารถ

เชื่อมโยงแนวคิดทั้งสามประการไดวา ปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียรบนดาวฤกษมีธาตุ

ไฮโดรเจนเปนสารตั้งตนและมีธาตุฮีเลียมเปนผลิตภัณฑ ซึ่งทําใหเกิดพลังงานในรูป

ตางๆ เชน แสง และ ความรอน การเชื่อมโยงแนวคิดตางๆ เขาดวยกันสามารถชวยให

นักเรยีนมีความเขาใจเกี่ยวกับดาวฤกษอยางมีความหมายมากขึ้น  
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ขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิจัยขางตน ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักเรียนแตละคนอาจมีความรู

และความเขาใจเดิมเกี่ยวกับดาวฤกษทั้งที่คลายและแตกตางกัน ซึ่งอาจสงผลตอการ

เรยีนรูเนื้อหาใหมตอไป ดังนัน้ ผูวจัิยจึงขอเสนอวา กอนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง

ดาวฤกษ (หรือเรื่องอ่ืนๆ) การศึกษาความรูและความเขาใจเดิมของนักเรียนเปนเรื่อง

จําเปน ทั้งนี้เพราะการทราบความรูและความเขาใจเดิมของนักเรียนแตละคนจะเปน

แนวทางที่สําคัญในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน จากผลการวิจัยนี้ ผูวิจัยใน

ฐานะผูสอนทราบวา นักเรียนทั้ง 6 คน ที่เปนพลวิจัยมีความรูและความเขาใจพื้นฐาน

เกี่ยวกับดาวฤกษ แตนักเรียนบางคนยังมีความรูและความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในบาง

เรื่อง เชน สถานะขององคประกอบบนดาวฤกษ และการเกิดปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร 

เปนตน ขอมูลเหลานี้ชวยใหผูวิจัยสามารถเตรียมการอภิปรายรวมกับนักเรียนไดอยาง

ตรงประเด็น  นอกจากนี้ การศึกษาความรูและความเขาใจของนักเรียนยังชวยใหผูวิจัย

ทราบวา นักเรยีนทุกคนยังไมสามารถเชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐานตางๆ เกี่ยวกับดาวฤกษ

ได ดังนัน้ กจิกรรมการเรยีนการสอนเรื่องดาวฤกษในอนาคตควรเนนใหนักเรียนเห็นวา 

ความเขาใจเหลานัน้สัมพันธกันอยางไร ผูวิจัยเชื่อวา การศึกษาความรูและความเขาใจ

เดมิของนักเรยีนจะชวยยกระดับคุณภาพการเรยีนการสอนเรื่องดาวฤกษของตัวเองใหมี

ประสทิธภิาพมากขึ้นได  
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