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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการสํารวจมโนทัศน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 103 คน ในโรงเรียน
มัธยมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2559 ใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฤดู นักเรียนทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบมโนทัศน์ด้วยคําถามปลายเปิด 1 คําถามว่า ฤดู
เกิดขึ้นได้อย่างไร พร้อมทั้งให้อธิบายเพื่อสนับสนุนคําตอบให้ชัดเจน คําตอบของนักเรียนจะถูกวิเคราะห์เป็นรายคน
และจัดกลุ่มคําตอบโดยพิจารณาจากเหตุผล หรือ คําอธิบายที่นักเรียนใช้ในการตอบคําถาม จากการวิเคราะห์คําตอบ
ของนักเรียนแต่ละคน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เหตุผลในการอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดฤดูอย่างหลากหลาย ซึ่ง
นักเรียน 1 คน อาจใช้เหตุผลมากกว่า 1 เหตุผลในการสนับสนุนคําตอบของตนเอง คําตอบของนักเรียนสามารถจัด
กลุ่มตามเหตุผลที่นักเรียนใช้ในการอธิบายสาเหตุของการเกิดฤดูได้ทั้งหมด 9 กลุ่ม ดังนี้คือ การหมุนรอบตัวเองของ
โลก การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก ระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์และโลก ตําแหน่งที่ตั้ง ณ บริเวณต่างๆ ของโลก
การเอียงของแกนโลก การรับแสงอาทิตย์ของ ณ บริเวณต่างๆ ของผิวโลก ความร้อน ณ บริเวณต่างๆ ของโลก
ภู มิ อ ากาศและลมมรสุ ม และ ไม่ เ ป็ น เหตุ ผ ลเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ม โนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเกิดฤดู
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Abstract
This research article deals with the investigation of students’ conception of 103 grade-9
students in one of the large size high schools in Chiang Mai province studying a science course in
the second semester of year 2016 about the occurrence of seasons on Earth. All students were
asked by the opened question that “ How do seasons occur?” and were asked to explain for
supporting their answers clearly. The answers of each student were analyzed and classified into
groups by considering their reasons or their explanations. From analyzing the answers of each
student found that most students used many reasons to explain the occurrence of seasons. Each
student may give more than one reason to support his or her answers. The answers of each student
can be grouped into 9 groups according to the reasons they used to support his or her answers
about occurrence of seasons as followings; Earth’s self-rotation, travelling of the Earth around the
Sun, the distance between the sun and the earth, the position of area on the earth’s surface, axial
tilt of the earth, receiving light of each area on the earth surface, weather and storm and nonscientific reason, respectively. Most students still have some misconceptions about the occurrence
of seasons.
Keywords: Conception, misconception, occurrence of seasons
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บทนํา
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์เรื่องฤดูนั้น พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คือ นักเรียน และครู
วิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบในการสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ มโนทัศน์ที่กลุ่มเป้าหมายใช้ในการอธิบาย
สาเหตุของการเกิดฤดูนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 5 เหตุผลดังนี้ คือ การเคลื่อนที่ของเมฆที่บังดวงอาทิตย์ (Baxter,
1989) การหันด้านต่างๆ ของโลกเข้าหาดวงอาทิตย์ (Baxter, 1989; Chen, 2000; Sharp, 1996) ช่วงเวลาที่ดวง
อาทิ ต ย์ แ ผ่ รั ง สี ค วามร้ อ นมายั ง โลก ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ความเร็ ว ที่ โ ลกหมุ น รอบตั ว เอง (Chen, 2000; Sharp, 1996)
ระยะห่ า งระหว่ า งโลกและดวงอาทิ ต ย์ (Baxter, 1989; Philips, 1991; Sharp, 1996; Atwood and Atwood,
1997) เป็นต้น
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชาติของประเทศไทย เริ่มบรรจุเนื้อหาว่าด้วยการเกิด
ฤดูตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีเนื้อหาปรากฏอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551) เนื้อหาในส่วนนี้ยังคงเป็นเนื้อหาที่มีความสําคัญต่อการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน
เนื้อหาเกี่ยวกับฤดู ถูกบรรจุไว้เป็นเนื้อหาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) การเข้าใจ
สาเหตุของการเกิดฤดูนั้น ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการทํานาย การสังเกต การใช้เหตุผลของผู้เรียน เพราะผู้เรียน
จําเป็นต้องสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฤดู เช่น สังเกตลักษณะเส้นทางการโคจรของดวงอาทิ ตย์ ใน
ช่วงเวลาต่างๆ บนท้องฟ้า การตั้งสมมติฐานโดยใช้หลักฐานจากการสังเกต (Wai, Lubinski and Benbow, 2009)
การอธิบายการเกิดฤดูนั้นมีความเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ในเนื้อหาต่างๆ ดังนี้คือ ฟิสิกส์ของแสง ระบบสุริยะ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Sneider et al., 2011) ดังแสดงในภาพที่ 1

การเกิดฤดู

การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ

ภาพที่ 1 ผังการซ้อนทับกันของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายการเกิดฤดู (Sneider et al., 2011)
ฤดู เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากขณะที่โลกหมุนรอบตัวเอง แกนโลกจะเอียงทํามุมกับแนวดิ่งเป็นมุม 23.5 องศา
เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทําให้ระยะเวลาในการรับแสงอาทิตย์ ในแต่ละบริเวณบนผิวโลกไม่เท่ากัน ส่งผลให้
อุ ณ หภู มิ ข องบริ เ วณดั ง กล่ า วแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะเดื อ นของ 1 รอบปี สภาพอากาศของพื้ น ที่ นั้ น ๆ จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลง อย่างเป็นวัฏจักร ถึงแม้ว่านักเรียนจะคุ้นเคยกับการเกิดฤดูในชีวิตประจําวัน แต่เมื่อถามคําถามถึงสาเหตุ
ที่แท้จริงที่ทําให้เกิดฤดู พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ ยังมีความสับสนและมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนต่อสาเหตุของการเกิด
ฤดูในหลายประเด็น (Trumper, 2000; 2001a; 2001b; 2001c; 2003; 2006) อีกทั้งยังพบว่าครูวิทยาศาสตร์อีก
จํานวนมากมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในหลักการที่ใช้ในการอธิบายการเกิดฤดู เช่นเดียวกับนักเรียน (Atwood and
Atwood, 1997; Kanli, 2014).
การที่ผู้สอนทราบมโนทัศน์ของนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น มี
ความสําคัญอย่างยิ่ง มนุษย์พัฒนามโนทัศน์ของตนเองจากพื้นฐานความเชื่อและประสบการณ์ชีวิต เมื่อนักเรียนได้รับ
ความรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน ความรู้ที่ได้รับเหล่านั้นจะถูกสังเคราะห์และนําไปเชื่อมโยง กับสิ่งที่ผู้เรียนได้สรุป หรือ
พัฒนาขึ้นจากการสั่งสมที่ผ่านมาตามประสบการณ์ของตนเอง ผู้สอนจําเป็นต้องตรวจสอบมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา หรือมโนทัศน์ที่ควรมีความเข้าใจถูกต้องก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้
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ว่าหากมีการเรียนการสอนต่อไปในเนื้อหาดังกล่าว ผู้เรียนจะมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน (Brewer, 2008)
จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา วิธีการทราบมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฤดูนั้น มีหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์
(Baxter, 1989) การใช้ คํ า ถามปลายเปิ ด (Cumhur, Huseyin, Kasim and Nazan, 2015) คํ า ถามเลื อ กตอบ
(Trumper, 2000) เป็นต้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสํารวจมโนทัศน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้
เกิดฤดู โดยใช้คําถามปลายเปิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มี
มโนทัศน์ที่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเกิดฤดู

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 103 คน ของ
โรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกําลังจะเรียนเนื้อหาการเกิดฤดู ในวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559
เครื่องมือในการวิจัย คําถามปลายเปิด (Diagnostic test) เกี่ยวกับการเกิดฤดู 1 คําถาม “ฤดู เกิดขึ้นได้
อย่างไรและปัจจัยอะไรเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดฤดู”
ขั้นดําเนินการวิจัย ผู้สอนใช้คําถามปลายเปิดเกี่ยวกับการเกิดฤดู ในการตรวจสอบมโนทัศน์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน ก่อนที่จะทําการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องฤดู
การวิเคราะห์ข้อมูล คําตอบของนักเรียนจะถูกวิเคราะห์เป็นรายคน และแจกแจงความถี่ของเหตุผลที่
นักเรียนใช้ในการสนับสนุนคําตอบ ซึ่งจากการวิเคราะห์ มีกลุ่มของเหตุผลที่นักเรียนใช้ในการสนับสนุนคําตอบ
ทั้งหมด 9 เหตุผล ดังนี้คือ (1) การหมุนรอบตัวเองของโลก (2) การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก (3) ระยะทาง
ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก (4) ตําแหน่งที่ตั้ง ณ บริเวณต่างๆ ของโลก (5) การเอียงของแกนโลก (6) การหันเข้าหา
ดวงอาทิตย์ของโลกเพื่อรับแสงอาทิตย์ของ ณ บริเวณต่างๆ ของผิวโลก (7) ความร้อน ณ บริเวณต่างๆ ของโลก (8)
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และ (9) ไม่เป็นเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ นักเรียน 1 คน อาจใช้เหตุผล มากว่า 1
เหตุผล ในการอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดฤดู ร้อยละของความถี่ในการใช้เหตุผลแต่ละเหตุผลจะถูกคํานวณและ
วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างการวิเคราะห์คําตอบของนักเรียนในกรณีที่ 1 และ
กรณีที่ 2 แสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 การแจกแจงความถี่ของเหตุผลที่นักเรียนในกรณีที่ 1 ใช้ในการสนับสนุนคําตอบ
เหตุผลที่นักเรียนใช้ในการอธิบายการเกิดฤดู
กรณีที่ 1 : คําตอบของนักเรียน

การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก
การหันเข้าหา ดวงอาทิตย์ของโลกเพื่อรับแสงอาทิตย์ของ ณ บริเวณต่างๆ ของผิวโลก

ความถี่

/
/

จะเห็นได้ว่า กรณีที่ 1 นี้ คําตอบของนักเรียนมี 2 เหตุผลที่ใช้ในการอธิบายการเกิดฤดูกล่าวคือ การโคจร
รอบดวงอาทิตย์ของโลก และ การหันเข้าหา ดวงอาทิตย์ของโลกเพื่อรับแสงอาทิตย์ของ ณ บริเวณต่างๆ ของผิวโลก
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ตารางที่ 2 การแจกแจงความถี่ของเหตุผลที่นักเรียนในกรณีที่ 2 ใช้ในการสนับสนุนคําตอบ
เหตุผลที่นักเรียนใช้ในการอธิบายการเกิดฤดู
กรณีที่ 2 : คําตอบของนักเรียน

ความถี่

ไม่เป็นเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์

/

จะเห็นได้ว่า กรณีที่ 2 นี้ คําตอบของนักเรียนมีลักษณะที่ไม่เป็นเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (Kanli, 2014).
จากนั้นคํานวณร้อยละความถี่ของเหตุผลที่นักเรียนใช้ในการอธิบายคําตอบ จําแนกกลุ่มของคําตอบนักเรียนเป็น
รูปแบบ (patterns) โดยพิจารณาจากเหตุผลที่นักเรียนใช้ในการตอบคําตอบ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
เหตุผลในการสนับสนุนคําตอบของนักเรียนสามารถแจกแจงความถี่เป็นร้อยละของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
ได้ดังภาพที่ 2 ซึ่งมีทั้งหมด 9 เหตุผลดังนี้ 1) การหมุนรอบตัวเองของโลก ร้อยละ 29.13 2) การโคจรของโลกรอบ
ดวงอาทิตย์ ร้อยละ 53.40 3) ระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์และโลก ร้อยละ 12.62 4) ตําแหน่งที่ตั้ง ณ บริเวณต่างๆ
ของโลก ร้อยละ 3.88 5) การเอียงของแกนโลก ร้อยละ 3.88 6) การหันเข้าหา ดวงอาทิตย์ของโลกเพื่อรับแสงอาทิตย์
ของ ณ บริเวณต่างๆ ของผิวโลก ร้อยละ 11.65 7) ความร้อน ณ บริเวณต่างๆ ของโลก ร้อยละ 16.50 8) ภูมิอากาศ
และลมมรสุม ร้อยละ 19.42 และ 9) ไม่เป็นเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 4.85 ตามลําดับ

ร้อยละความถี่ของเหตุผลที่ใช้ในการอธิบายการเกิดฤดู
เหตุผล
9

4.85

8

ไม่เป็นเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
19.42 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

7

16.50

ความร้อน ณ บริเวณต่างๆ ของโลก

5

3.88

การหันเข้าหา ดวงอาทิตย์ของโลกเพื่อรับแสงอาทิตย์ของ ณ บริเวณต่างๆ ของผิวโลก
การเอียงของแกนโลก

4

3.88

ตําแหน่งที่ตั้ง ณ บริเวณต่างๆ ของโลก

6

11.65

3

12.62

ระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์และโลก

2

53.40

1

29.13
0.00

10.00

20.00

การโคจรรอบ
ของโลกรอบ
ดวงอาทิตย์

การหมุนรอบตัวเองของโลก
30.00

40.00

50.00

ภาพที่ 2 ร้อยละความถี่ของเหตุผลที่ใช้ในการอธิบายการเกิดฤดู
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เมื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้เหตุผลของนักเรียนแต่ละคน พบว่ามีรูปแบบการตอบทั้งหมด 28 รูปแบบ
สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 6 กลุ่ม โดยอาศัยการเรียงลําดับการใช้เหตุผลในการอธิบายคําตอบดังแผนภูมิต้นไม้ แสดงใน
ภาพที่ 2 ซึ่งพิจารณาจากลําดับการใช้เหตุผลดังนี้ (ก) กลุ่มคําตอบที่เริ่มใช้เหตุผลข้อที่ 1 ในการอธิบายคําตอบ (ข)
กลุ่มคําตอบเริ่มใช้เหตุผลข้อที่ 2 ในการอธิบายคําตอบ (ค) กลุ่มคําตอบเริ่มใช้เหตุผลข้อที่ 3 ในการอธิบายคําตอบ (ง)
กลุ่มคําตอบเริ่มใช้เหตุผลข้อที่ 7 ในการอธิบายคําตอบ (จ) กลุ่มคําตอบเริ่มใช้เหตุผลข้อที่ 8 ในการอธิบายคําตอบ
และ (จ) กลุ่มคําตอบที่ไม่ใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในการอธิบายคําตอบ ตามลําดับ
(2-3-5-7) - คน

6

5

(1-2-6) 2 คน

(2-3-5) 1

7

2

4

8

5

7

(1-5) 2 คน (1-3-7) 1 คน

(1) 7 คน**

6

8

2

6

(2) 30 คน*

8

(2-6) 2 คน

(2-4-8) 1 คน

7
(2-7) 1 คน

7

8

(1-7) 2 คน

8

(2-8) 6 คน

(7-8) 1 คน

8
(1-8) 1 คน

7

(ง)

(7) 9 คน**

9
(ก)

8

(2-4) 1 คน (2-3-8) 1 คน

(ข)

(1-6) 7 คน**

(2-3-5-7-8) 1

(2-3) - คน (2-3-7) - คน (2-3-7-8) 1 คน

(1-3) - คน (1-2-8) 1 คน

1

7

3

(1-2) 5 คน (1-2-7) 1 คน

3

8

7

6

(1-9) 1 คน

(3-6) 1 คน

3
(3) 6 คน

8
(3-8) 1 คน

9

8

(9) 9 คน**

(8) 1 คน

(ฉ)

(จ)

(ค)
ภาพที่ 2 แผนภูมิต้นไม้แสดงการจัดกลุ่มรูปแบบ (pattern) คําตอบของนักเรียนที่ใช้ในการอธิบายการเกิดฤดู
เมื่อ * ** และ *** เป็นรูปแบบของเหตุผลที่นิยมใช้ในการคําตอบคําถามเป็นอันดับ 1 2 และ 3 ตามลําดับ
เนื่องจากฤดู มีสาเหตุมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกซึ่งแกนโลกมีลักษณะที่เอียงทํามุมกับแนวดิ่ง
ประมาณ 23.5 องศา (ภาพ 3(ก)) เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดังภาพที่ 3 ทําให้ระยะเวลาในการรับแสงอาทิตย์ ใน
แต่ละบริเวณบนผิวโลกไม่เท่ากัน ส่งผลให้อุณหภูมิของผิวโลกมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนของ 1 รอบปี สภาพ
อากาศของพื้นที่นั้นๆ จะมีการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นวัฏจักร
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(ก)

ธันวาคม
ขั้วโลกเหนือ
23.5 องศา

ขั้วโลกใต้

(ข)

มีนาคม

ขั้วโลกเหนือ

ขั้วโลกใต้

(ค)

พฤษภาคม
ขั้วโลกเหนือ

ขั้วโลกใต้

(ง)

สิงหาคม
ขั้วโลกเหนือ

ขั้วโลกใต้

ภาพที่ 3 การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ณ เดือน (ก) ธันวาคม (ข) มีนาคม (ค) พฤษภาคม และ (ง) สิงหาคม
ตามลําดับ ปรับปรุงมาจาก https://spaceplace.nasa.gov/seasons/en/
จากภาพที่ 2 เหตุผลที่นักเรียนใช้ในการอธิบายสาเหตุของการเกิดฤดูมากที่สุดคือ การโคจรของโลกรอบ
ดวงอาทิตย์มีความสอดคล้องกับ Kanli (2014) ซึ่งใช้แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางดาราศาสตร์ (The Astronomy
Concept and Achievement Test) ในการตรวจสอบมโนทั ศ น์ ข อง ครู วิ ท ยาศาสตร์ และนั ก เรี ย นครู สาขา
วิทยาศาสตร์ และงานวิจัยอื่นๆ (Aydeniz and Brown, 2010; Baxter, 1989; HSU, 2008; Kanli, 2014; Tsai and
Chang, 2005; Testa, Galano, Leccia and Puddu, 2015) นอกจากนี้พบว่า ร้อยละ 4.85ของนักเรียนทั้งหมด
ตอบคําถามโดยเหตุผลนั้นไม่มีเหตุมีผลและไม่เป็นเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (เหตุผลข้อที่ 9) นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ
19.42 ใช้เหตุผลในลักษณะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและลมมรสุมในการตอบ (เหตุผลข้อที่ 8) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากฤดู ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดฤดูอย่างแท้จริง และร้อยละ 16.50 ของนักเรียนทั้งหมด (เหตุผลข้อที่ 7) ใช้
เหตุผลว่า ความร้อน ณ บริเวณต่างๆ ของโลก ไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงฤดูซึ่งไม่ใช่สาเหตุของการเกิด
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ฤดูเช่นเดียวกับเหตุผลข้อที่ 8 ดังนั้นหากพิจารณาแผนภูมิต้นไม้ในภาพที่ 2 ทําให้ทราบว่านักเรียนที่ใช้เหตุผลข้อที่ 9
เพียงข้อเดียว (ฉ) ในการตอบนั้นเป็นกลุ่มของนักเรียนที่ไม่สามารถใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายสาเหตุ
ของการเกิดฤดูได้ นอกจากนี้ นักเรียนในกลุ่ม (ง) และ (จ) (ร้อยละ 10.6 ของนักเรียนทั้งหมด) มีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเกิดฤดูว่ามีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และอุณหภูมิที่ไม่เท่ากัน ณ บริเวณ
ต่างๆ บนพื้นผิวโลก ตามลําดับ สําหรับเหตุผลข้อที่ 6 แม้ว่านักเรียนจะให้เหตุผลเกี่ยวกับ การหันเข้าหา ดวงอาทิตย์
ของโลกเพื่อรับแสงอาทิตย์ของ ณ บริเวณต่างๆ แต่ไม่ได้คํานึงเรื่องเวลาที่พื้นผิวของโลกในแต่ละบริเวณได้รับซึ่งเป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนตําแหน่งของโลกที่เกิดจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ การหมุนรอบตัวเอง และ แกนโลก
เอียง
จากแผนภูมิต้นไม้ในภาพที่ 2 พบว่า มีการใช้เหตุผลในข้อที่ 6 และ ข้อที่ 8 ร่วมกับ เหตุผลที่เกี่ยวกับ
ระยะห่างระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ ในกลุ่มคําตอบ (ค) รูปแบบ (3-6) และ รูปแบบ (3-8) ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาด
เคลื่อนว่า ถ้าบริเวณใดห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระยะทางมาก จะมีอุณหภูมิต่ํา และถ้าห่างจากดวงอาทิต ย์ เป็น
ระยะทางน้อย จะมีอุณหภูมิสูง ซึ่งนักเรียนในกลุ่ม (ค) ไม่คํานึงถึงการหมุนรอบตัวเองของโลก และการโคจรของโลก
รอบดวงอาทิตย์ซึ่งถึงแม้ว่าวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จะมีลักษณะเป็นวงรี แต่ระยะห่างระหว่างโลกและดวง
อาทิตย์ ณ ทุกๆ ตําแหน่งของการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทําให้อุณหภูมิของผิวโลกมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นนักเรียนในกลุ่ม (ค) จึงเป็นนักเรียนที่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับระยะทาง
ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ และการหมุนรอบตัวเองขณะที่โคจรรอบโลกซึ่งไม่มีด้านใดด้านหนึ่งของโลก หันเข้าหา
ดวงอาทิตย์ หรือหันออกจากดวงอาทิตย์อยู่ตลอดระยะเวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
กลุ่มคําตอบ (ก) และ (ค) ทําให้ทราบว่า นักเรียกที่จัดให้อยู่ในกลุ่มคําตอบที่ทั้งสองนี้ ยังมีความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์ มี
เพียงนักเรียนเพียง ในกลุ่มคําตอบ 1 และ 2 จํานวนรวม 4 คนที่กล่าวถึง เหตุผลผลข้อที่ 5 เกี่ยวกับการเอียงของแกน
โลก เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มคําตอบ 1 และ 2 ที่อธิบายสาเหตุของการฤดูได้อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้องดังคําอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดฤดูข้างต้น

สรุปผลการวิจยั
การวิจัยพบว่า นักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดฤดู นักเรียนยังไม่สามารถ
อธิบายสาเหตุของการเกิดฤดู โดยพิจารณาความเชื่อมโยงของ องค์ความรู้เกี่ยวกับ แสง ดาราศาสตร์ และสภาพ
อากาศได้อย่างถูกต้อง ควรจัดกิจกรรมที่ทําให้เห็นถึงความเชื่อมโยงองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อทําให้นักเรียนมีมโนทัศน์
เกี่ยวกับฤดูที่ถูกต้องต่อไป ซึ่งสามารถจัดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง จากการทดลองอย่างง่ายที่ทําให้เห็นความ
เชื่อมโยงขององค์ความรู้ที่จําเป็นในการอธิบายการเกิดฤดู (Trumper, 2006)
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