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บทคัดยอ 

 

 งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาคําอธบิายของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 

จํานวน 6 คน เกี่ยวกับการมองเห็น ผูวิ จัยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบกึ่ ง

โครงสรางเปนรายบุคคล รวมกับการเขียนแผนภาพรังสีของแสง ในการนี้ ผูวิจัยพบวา 

นักเรยีนแตละคนมีคําอธบิายที่มีลักษณะเฉพาะ โดยไมมีนักเรยีนคนใดที่ทั้งใหคําอธิบาย

และเขียนแผนภาพรังสีของแสงไดอยางสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร ผูวิจัย

นําเสนอการนําผลการวจัิยไปใชประโยชนในการจัดการเรยีนการสอน     

 

คําสําคัญ: แสง; การมองเห็น; คําอธบิาย; ความเขาใจ; นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 
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Abstract 

 

 This research aimed at studying six eighth grade students’ explanations 

about vision. The researchers collected data using individual semi-structured 

interviews together with drawing a light ray diagram. In doing so, the researchers 

found that each student’s explanation is idiosyncrasy. None of the students gave 

both an explanation and a light ray diagram in ways that consistent with a scientific 

concept. The researchers present instructional implications of the research results.    

 

Keywords: Light; Vision; Explanation; Understanding; Eighth Grade Students  
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บทนํา 

  

โดยทั่วไปแลว มนุษยสวนใหญมักเกิดมาพรอมกับความสงสัยใครรูเกี่ยวกับ

ปรากฏการณทางธรรมชาตติางๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ความสงสัยใครรูนี้ทําใหมนุษยกลุม

หนึ่ง (ซึ่งไดชื่อวา “นักวทิยาศาสตร”) เพยีรพยายามสังเกต ศึกษา และสรางคําอธิบาย

ของปรากฏการณทางธรรมชาติเหลานั้น คําอธิบายใดๆ ที่ผานการตรวจสอบอยาง

ละเอียดและเปนระบบแลววา มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณทาง

ธรรมชาติที่เกี่ยวของไดอยางสอดคลองกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและอยางสมเหตุสมผล 

คําอธบิายนัน้ก็จะไดรับการยอมรับและความเชื่อถือในกลุมนักวิทยาศาสตร อยางไรก็

ตาม เนื่องจากปรากฏการณทางธรรมชาตติางๆ มักมีความซับซอนในตัวเอง คําอธิบาย

สวนใหญที่นักวทิยาศาสตรยอมรับและเชื่อถือจึงมีความซับซอนตามไปดวย คําอธิบาย

เหลานั้นอาจเกี่ยวของกับสิ่งที่มนุษยทั่วไป (หรือแมแตนักวิทยาศาสตรเอง) ก็ไมอาจ

สังเกตไดโดยตรง (เชน อะตอม โมเลกุล เซลล แรง และพลังงาน เปนตน)      

“เรามองเห็นสิ่งตางๆ ไดอยางไร” เปนคําถามหนึ่งที่มนุษยเคยสงสัยและ

ตองการคําอธิบาย แมวานักวิทยาศาสตรในปจจุบันเขาใจดีแลววา การที่ผูสังเกตคน

หนึ่งจะมองเห็นสิ่งตางๆ ไดนั้นเปนเพราะวา แสงเคลื่อนที่จากสิ่งเหลานั้นมายังดวงตา

ของผูสังเกตคนนัน้ ในการนี้ นักวทิยาศาสตรอาจใช “ลูกศร” หรอื “รังสีของแสง” () 

เพื่อแสดงและอธบิายวา แสงเคลื่อนที่จากที่ใดไปยังที่ใด อยางไรก็ตาม ในมุมมองของ

ผูเรยีนทั่วไป ซึ่งมีอายุ ประสบการณ ความรู และความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม

ที่นอยกวานักวิทยาศาสตร คําอธิบายนี้ซอนความซับซอนบางอยางไว เนื่องจากแสง

เคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วประมาณ 3 x 108 (สามรอยลาน) เมตรตอวินาที การสังเกต

โดยตรงดวยตาเปลาวา แสงเคลื่อนที่จากที่ใดไปยังที่ใด จึงเปนเรื่องที่เกินความสามารถ

ของมนุษยธรรมดา ดังนัน้ คําอธบิายของนักวทิยาศาสตรที่วา การมองเห็นเกิดจากการ

ที่แสงเคลื่อนที่จากวัตถุใดๆ ไปยังดวงตาของผูสังเกต (ตามทิศของรังสีของแสง) จึงเปน

สิ่งนามธรรมที่ผูเรยีนอาจเขาใจและยอมรับไดไมงายนัก 



226 

 
ในอดีตที่ผานมา นักวิจัยทางการศึกษาหลายทานไดศึกษาความเขาใจของ

นักเรยีนเกี่ยวกับการมองเห็น อาท ิAnderson & Smith (1986) ไดศึกษาความเขาใจของ

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่ 5 จํานวน 227 คน เกี่ยวกับแสงและการใชรังสขีองแสงเพื่อ

อธิบายการมองเห็นสิ่งตางๆ ในการนี้ พวกเขาพบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 53) 

เขาใจเพยีงวา การมองเห็นวัตถุใดๆ เกิดจากการที่แสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดมายัง

วัตถุนัน้ โดยนักเรียนกลุมนี้ละเลยการเคลื่อนที่ของแสงจากวัตถุนั้นมายังดวงตาของผู

สังเกต ในขณะเดยีวกัน นักเรยีนอีกจํานวนหนึ่ง (รอยละ11) เขาใจคลาดเคลื่อนวา การ

มองเห็นวัตถุใดๆ เกิดจากการที่ดวงตาของผูสังเกตสงแสงไปยังวัตถุนั้น ในทํานอง

เดยีวกัน จากการศึกษาความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 114 คน 

เกี่ยวกับแสง ธรีพงษ แสงประดษิฐ & วรรณทพิา รอดแรงคา (2552ข) พบวา มีนักเรียน

เพียงรอยละ 11 เทานั้น ที่เขาใจเกี่ยวกับการมองเห็นอยางถูกตองตามแนวคิดทาง

วทิยาศาสตร  

Selley (1996) ไดศกึษางานวจัิยตางๆ ที่ศกึษาเกี่ยวกับความเขาใจของนักเรียน

ที่มีอายุประมาณ 9 – 11 ป เกี่ยวกับการมองเห็น ในการนี้ เขาไดเสนอ “แบบจําลองทาง

ความคิด” ที่นักเรยีนเหลานี้ใชในการอธบิายการมองเห็น ซึ่งประกอบดวย 5 ระดับ โดย

แตละระดับอาจมีมากกวา 1 แบบจําลอง ดังนี้ 

 แบบจําลองประเภทที่ 1 (ระดับที่ 0): นักเรียนมีความเขาใจวา การ

มองเห็นเกี่ยวของกับแสงและดวงตา แตไมมีความชัดเจนใดๆ เกี่ยวกับ

กลไกหรอืกระบวนการที่ทําใหเกิดการมองเห็น นักเรียนอาจระบุเพียงวา 

แสงมีสวนชวยใหเกดิการมองเห็น 

 แบบจําลองประเภทที่ 2 (ระดับที่ 1): นักเรียนมีความเขาใจวา การ

มองเห็นเกี่ยวของกับแสงและดวงตา โดยการมองเห็นนั้นจะเกิดขึ้นเม่ือ

แสงเคลื่อนที่จากดวงตาไปยังวัตถุ (eye  object) 

 แบบจําลองประเภทที่ 3 (ระดับที่ 2): นักเรียนมีความเขาใจวา การ

มองเห็นเกี่ยวของกับแหลงกําเนดิ แสง และดวงตา โดยการมองเห็นนั้นจะ
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เกิดขึ้นเม่ือแสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดไปยังดวงตา (source  eye) 

และ เม่ือแสงเคลื่อนที่จากดวงตาไปยังวัตถุ (eye  object)  

 แบบจําลองประเภทที่ 4 (ระดับที่ 3A): นักเรียนเขาใจวา การมองเห็น

เกี่ยวของกับแหลงกําเนิด แสง และดวงตา โดยการมองเห็นเกิดขึ้นเม่ือ

แสงเคลื่อนที่จากดวงตาไปยังวัตถุ (eye  object) และ เม่ือแสง

เคลื่อนที่จากแหลงกําเนดิไปยังวัตถุ (source  object)  

 แบบจําลองประเภทที่ 5 (ระดับที่ 3B): นักเรียนเขาใจวา การมองเห็น

เกี่ยวของกับแหลงกําเนิดและดวงตา โดยการมองเห็นเกิดขึ้นเม่ือแสง

เคลื่อนที่จากแหลงกําเนดิไปยังดวงตา (source  eye) 

 แบบจําลองประเภทที่ 6 (ระดับที่ 4): นักเรียนเขาใจวา การมองเห็น

เกี่ยวของกับแหลงกําเนิด แสง และดวงตา โดยการมองเห็นเกิดขึ้นเม่ือ

แสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดไปยังวัตถุ (source  object) และ เม่ือ

แสงเคลื่อนที่จากวัตถุมายังดวงตา (object  eye)   

จากผลการวจัิยทัง้หมดขางตน ผูวจัิย (ในฐานะครูวทิยาศาสตรที่สอนเรื่องแสง

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2) จึงเกิดความสนใจวา นักเรียนของตนเองมีความเขาใจ

เกี่ยวกับแสงและการมองเห็นอยางไร ในการนี้ ผูวิจัยเห็นดวยกับขอเสนอของ ธีรพงษ 

แสงประดษิฐ & วรรณทพิา รอดแรงคา (2552ก: 305) ที่วา:  

“ครูควรใหความสําคัญการการสํารวจแนวคิดของนักเรียนกอนสอน เพื่อทํา

การเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่มีอยูไปยังแนวคิดใหม” และ “ครู(ควร)ทํา

วจัิยในชัน้เรยีน เพื่อ...ทราบปญหาของการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น และ

หาหนทางแกปญหาที่เกดิขึ้น...ได(อยาง)ตรงจุด”  

ดวยเหตุนี้ ผูวจัิยจึงทําการศกึษาความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เกี่ยวกับ

แสงและการมองเห็น ทัง้นี้เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนตอการออกแบบกิจกรรม

การเรยีนการสอนเรื่องแสงและการมองเห็นตอไป 
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วธิกีารวจัิย 

 

 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ภายใตกระบวน

ทัศนการตคีวาม (Interpretive paradigm) (Erickson, 1985) ซึ่งมุงเนนการทําความเขาใจ

ความหมายเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆ ที่พลวิจัยไดสรางขึ้นจากประสบการณสวน

บุคคล (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ, 2554) ปรากฏการณที่เปนหัวขอในการวิจัยครั้งนี้คือการ

มองเห็น รายละเอียดของบรบิทวจัิย พลวจัิย การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล มี

ดังตอไปนี้ 

 

บรบิทวิจัย 

 การวจัิยนี้เกดิขึ้นในภาคเรยีนที่ 1 ของปการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนปทุมราช

วงศา ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญแหงหนึ่งในจังหวัดอํานาจเจริญ โรงเรียน

เปดสอนตัง้แตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 และมีนักเรียนจํานวนทั้งหมด 1,789 คน 

ในจํานวนนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 8 หอง (ม. 2/1 – ม. 2/8) หองละ

ประมาณ 40 คน นักเรยีนในแตละหองมีความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม

แตกตางกันมากนัก ยกเวนนักเรียนในหอง ม. 2/1 ซึ่งมีความสามารถและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยรวมสูงกวานักเรียนหองอ่ืนๆ ในชวงเวลาของการดําเนินการวิจัย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทุกคน กําลังเรียนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 3 

คาบตอสัปดาห (คาบละ 50 นาที) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแยกสาร ปฏิกิริยาเคมี 

ทรัพยากรทางธรณี และแรง นักเรยีนเหลานี้จะไดเรียนเรื่องแสง (รวมทั้งการมองเห็น) 

ในภาคเรยีนที่ 2 ซึ่งเปนภาคเรยีนถัดไป  

 

พลวิจัย 

 พลวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (อายุประมาณ 13 - 14 ป) จํานวน  

6 คน ซึ่งทั้งหมดอยูในหอง ม. 2/1 พลวิจัยทั้งหมดไดมาโดยการเลือกแบบจําเพาะ
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เจาะจง (Purposeful sampling) โดยผูวิจัยพิจารณาจากคะแนนการสอบกลางภาคของ

นักเรยีนแตละคน ในจํานวน 6 คนนี้ พลวิจัยประกอบดวยนักเรียนกลุมที่ไดคะแนนสูง 

กลุมที่ไดคะแนนปานกลาง และกลุมที่ไดคะแนนต่ํา กลุมละ 2 คน (ชาย 1 คน และหญิง 

1) โดยพลวจัิยทุกคนเคยเรยีนเรื่องแสงมาแลวในระดับชัน้ประถมศกึษาปที่ 5  

ในการดํ าเนินการวิ จัย  ผู วิ จัยได แจง ใหพลวิ จัยทุกคนทราบเกี่ยวกับ

วัตถุประสงคของการวจัิยวา ผูวิจัยตองการศึกษาความเขาใจเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับ

แสงและการมองเห็น เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียน

การสอนในภาคเรียนถัดไป ในรายงานฉบับนี้ ผูวิจัยอางถึงพลวิจัยแตละคน โดยใช

สัญลักษณ S แลวตามดวยตัวเลข 1 - 6 (เชน S1, S2, และ S3 เปนตน) 

  

การเก็บขอมูล 

 ผูวจัิยเก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเปนรายบุคคล ในการนี้ 

ผูวิจัยนําเสนอสถานการณซึ่งผูวิจัยพัฒนามาจากคําถามของ Anderson & Smith 

(1986: 21) สถานการณนี้ประกอบดวยดวงอาทิตย ตนไม และผูสังเกต โดยผูสังเกต

กําลังยืนมองตนไม ดังภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงสถานการณในการสัมภาษณนักเรยีน  
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ในการนี้ ผูวจัิยใหนักเรยีนไดวาดภาพเพื่อแสดงและอธบิายวา ผูสังเกตมองเห็นตนไมได

อยางไร จากนัน้ ผูวจัิยจึงถามตอไปวา แสงเกี่ยวของกับการมองเห็นตนไมของผูสังเกต

หรือไม และอยางไร ในกรณีที่นักเรียนเขียนลูกศรลงบนภาพ ผูวิจัยจะใสหมายเลข

กํากับลูกศรแตละเสน พรอมทัง้ถามนักเรยีนวา ลูกศรแตละเสนมีความหมายอยางไร   

การสัมภาษณเกดิขึ้นในชวงเวลาพักกลางวัน ณ หองพักครู โดยผูวิจัยคนที่ 1 

เปนผูสัมภาษณ การสัมภาษณแตละครัง้ใชเวลาประมาณ 30 นาที (ซึ่งรวมเวลาในการ

สัมภาษณเรื่องอ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจากเรื่องการมองเห็น) ในการนี้ ผูวิจัยไดแจงให

นักเรยีนทุกคนทราบวา ผูวจัิยทําการบันทกึเสยีง โดยชื่อและสกุลของนักเรียนทุกคนจะ

ถูกเก็บเปนความลับและไมมีการเผยแพรสูสาธารณะ โดยขอมูลจากการสัมภาษณจะไม

มีผลใดๆ ตอการตัดสนิผลการเรยีนในทุกรายวชิาที่ผูวจัิยสอน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวจัิยคนที่ 1 ไดถอดคําพูดจากการสัมภาษณของนักเรียนทุกคนแบบคําตอคํา 

(Verbatim transcription) จากนัน้ ผูวจัิยคนที่ 1 อานและตคีวามคําพูดของนักเรียนแตละ

คน รวมกับการพจิารณาภาพที่นักเรยีนแตละคนวาดในระหวางการสัมภาษณ ทั้งนี้เพื่อ

เปรยีบเทยีบความสอดคลองของขอมูลแตละสวน จากนั้น ผูวิจัยคนที่ 1 จึงนําเสนอผล

การตีความใหผูวิจัยคนที่ 2 ตรวจสอบ และหากผูวิจัยคนที่ 2 มีขอสงสัยเกี่ยวกับการ

ตีความของผูวิ จัยคนที่  1 ผูวิจัยทั้งสองคนนําขอมูลกลับมาพิจารณาอีกครั้งอยาง

ละเอียด พรอมทัง้ตีความและอภิปรายจนกระทั่งไดขอสรุปรวมกัน    

 

ผลการวจัิย 

  

จากการพิจารณาขอมูลที่ไดจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 6 คน 

โดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเปนรายบุคคล ผูวิจัยพบวา นักเรียนแตละคนมี

คําอธิบายเกี่ยวกับการมองเห็นที่มีลักษณะเฉพาะ กลาวคือ แมวาคําอธิบายของ
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นักเรียนคนหนึ่งอาจมีลักษณะบางประการที่เหมือนหรือคลายคลึงกับคําอธิบายของ

นักเรียนอีกคนหนึ่ง แตไมมีคําอธิบายของนักเรียนคูใดเลยที่มีลักษณะเหมือนกันทุก

ประการ ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 การเขียนรังสขีองแสงของนักเรยีนแตละคน 
 

นักเรยีน 
รังสีของแสง* 

S  T T  H S  H H  S T  S H  T 

แนวคดิทาง

วทิยาศาสตร 
  - - - - 

S1  - -  - - 

S2 - -  - -  

S3  -   - - 

S4     -  

S5   - - -  

  S6**   - - - - 

รวม 5 3 3 3 0 3 
 
* S หมายถึง ดวงอาทิตย (Sun); H หมายถึง คน (Human); และ T หมายถึง ตนไม (Tree) 
** S6 วาดเพยีงเสนทางการเคล่ือนท่ีของแสง แตระบุทิศของเสนทางเหลาน้ันในระหวางการสัมภาษณ 

 

ในการนี้ ผูวจัิยจึงนําเสนอคําอธบิายของนักเรยีนแตละคนเปนรายกรณี ดังนี้   

  

คําอธิบายแบบที่ 1 

 นักเรยีนคนที่ 1 (S1) ใหขอมูลกับผูวจัิยโดยการวาดภาพที่ 2 เพื่อประกอบการ

อธบิายวา “ผูสังเกตมองเห็นตนไมไดอยางไร” ดังนี้  
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ภาพที่ 2 ผลงานของนักเรียนคนที่ 1 

 

กลาวคือ นักเรียนคนนี้วาดลูกศร 2 เสน โดยเสนที่ 1 มีทิศชี้จากผูสังเกตไปยังดวง

อาทติย และเสนที่ 2 มีทิศชี้จากดวงอาทิตยไปยังตนไม ในการนี้ นักเรียนคนนี้เขียนให

ขอมูลไววา “เพราะมีแสงพระอาทิตยที่ชวยสองใหเรามองเห็นตนไมได” นอกจากนี้ ใน

ระหวางการสัมภาษณ นักเรยีนคนนี้ใหขอมูลเพิ่มเตมิวา:  

 

T คนมองเห็นตนไมไดอยางไร 

S1 เพราะมีแสงอาทติยที่ชวยให(เขา)มองเห็น 

T แลวทําไมลูกศร (ที่ 1) จึงชี้จากคนไปหาดวงอาทติย 

S1 เพราะ(คําถาม)ถามวา คนมองเห็นตนไมไดอยางไร  

T คน...กับดวงอาทติยมีความสัมพันธกันอยางไร 

S1 ไมมี 

T แลวทําไมลูกศร (ที่ 2) จึงชี้จากดวงอาทติยไปหาตนไม 

S1 เพราะ(แสง)ทําใหคนมองเห็นตนไม 

 

 จากภาพ ขอความ และบทสนทนาขางตน สิ่งที่ผูวิจัยสามารสรุปไดจากขอมูล

ขางตนคือวา นักเรียนคนที่ 1 เขาใจเพียงวา “แสงชวยใหเกิดการมองเห็น” ทั้งนี้เพราะ

นักเรียนคนนี้แทบไมไดใหคําอธิบายอ่ืนเลยวา แสงเกี่ยวของกับการมองเห็นตนไมนั้น
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อยางไร เชน แสงเคลื่อนที่หรอืไม แสงเคลื่อนที่อยางไร หรอื แสงเคลื่อนที่จากที่ใดไปยัง

ที่ใด เปนตน นักเรียนคนนี้ไมสามารถบอกความหมายของทิศของลูกศรแตละเสนที่

ตนเองเขยีนได อยางไรก็ตาม การเขียนลูกศร 2 เสน โดยเสนหนึ่งชี้จากผูสังเกตไปหา

แหลงกําเนดิแสง แลวอีกเสนหนึ่งชี้จากแหลงกําเนิดแสงไปยังวัตถุ อาจพอบอกเปนนัย

ไดวา นักเรยีนคนที่ 1 เขาใจวา แสงทําหนาที่เปนคลาย “สื่อ” หรือ “ตัวกลาง” ระหวาง

ผูสังเกตและวัตถุ  

 

คําอธิบายแบบที่ 2 

นักเรยีนคนที่ 2 (S2) ใหขอมูลกับผูวจัิยโดยการวาดภาพที่ 3 เพื่อประกอบการ

อธบิายวา “ผูสังเกตมองเห็นตนไมไดอยางไร” ดังนี้  
 

 
 

ภาพที่ 3 ผลงานของนักเรยีนคนที่ 2 

 

กลาวคือ นักเรียนคนนี้วาดลูกศร 2 เสน โดยเสนที่ 1 มีทิศชี้จากดวงอาทิตยไปยังผู

สังเกต และเสนที่ 2 มีทศิชี้จากผูสังเกตไปยังตนไม ในการนี้ นักเรียนคนนี้เขียนใหขอมูล

ไววา “เพราะแสงอาทิตยทําใหสวาง (คนจึง)สามารถมองเห็นได หากไมมีแสงอาทิตย 

(คน)ก็จะไมสามารถมองเห็นได ...” นอกจากนี้ ในระหวางการสัมภาษณ นักเรียนคนนี้

ใหขอมูลเพิ่มเตมิวา: 
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T ลูกศรนี้มีความหมายไหมคะ 

S2 มีคะ ... คือวา ถาไมมีดวงอาทิตย ถาไมมีแสงสวาง เราก็จะไม

สามารถมองเห็นได ... 

T ทําไมหัวลูกศรตองหันมาหาคน 

S2 เพราะวาแสงอาทติย เพราะวาแดดตอง ... [เงยีบ] 

T หัวลูกศรแสดงอะไรคะ 

S2 แสดงวา ดวงอาทติยทําใหเรามองเห็นตนไม 

T ทําไมตองมีลูกศรชี้จากคนมาหาตนไม 

S2 ทําใหมองเห็นวา (แสง)จากดวงอาทิตยมาหาเรา [ชี้ไปที่ลูกศรที่ 1] 

แลวเราก็จะมองเห็นตนไม [ชี้ไปที่ลูกศรที่ 2]    

 

จากภาพ ขอความ และบทสนทนาขางตน นักเรียนคนที่ 2 มีความเขาใจที่

คลายกับความเขาใจของนักเรยีนคนที่ 1 นั่นคือ นักเรยีนคนนี้มีความเขาใจวา “แสงชวย

ใหเกดิการมองเห็น” อยางไรก็ตาม จากประโยคสุดทายของบทสนทนาขางตน นักเรียน

คนนี้ใหขอมูลวา ลูกศรที่ 1 สื่อความหมายวา แสงจากดวงอาทิตยเคลื่อนที่มาหาผู

สังเกต ดังนัน้ นักเรยีนคนนี้จึงมีความเขาใจบางสวนแลววา “การมองเห็นเกิดจากการ

เคลื่อนที่ของแสง” และในประโยคเดยีวกัน นักเรยีนคนนี้ยังระบุดวยวา ลูกศรที่ 2 แสดง

ถึงทิศของการมองของผูสังเกต ซึ่งอาจสื่อถึงความเขาใจคลาดเคลื่อนที่วา ในการ

มองเห็นวัตถุใดๆ ไดนัน้ ผูสังเกต “ตอง” เพงมองไปยังวัตถุนัน้  

 

คําอธิบายแบบที่ 3 

 นักเรยีนคนที่ 3 (S3) ใหขอมูลกับผูวจัิยโดยการวาดภาพที่ 4 เพื่อประกอบการ

อธบิายวา “ผูสังเกตมองเห็นตนไมไดอยางไร” ดังนี้ 
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ภาพที่ 4 ผลงานของนักเรยีนคนที่ 3 

  

กลาวคือ นักเรยีนคนนี้วาดลูกศร 3 เสน โดยเสนที่ 1 มีทิศชี้จากดวงอาทิตยไปยังตนไม 

เสนที่ 2 มีทศิชี้จากผูสังเกตไปยังดวงอาทติย และเสนที่ 3 มีทิศชี้จากดวงอาทิตยไปยังผู

สังเกต ในการนี้ นักเรยีนคนนี้เขียนใหขอมูลไววา “เพราะมีแสงสะทอนกับตนไม จึงทํา

ใหเรามองเห็นได” โดยคําวา “สะทอน” ของนักเรียนคนที่ 3 ณ ที่นี้มีความหมาย

เดยีวกับคําวา “ตกกระทบ” ในทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ ในระหวางการสัมภาษณ 

นักเรยีนคนนี้ใหขอมูลเพิ่มเตมิวา:  

 

T ลูกศรของเรามี 3 เสน ทัง้ 3 เสนมีความหมายเหมือนหรอืตางกัน 

S3 ตางกัน คือ [ชี้ไปที่ลูกศรเสนที่ 3] แสงมาที่ตาเรา 

T เสนที่ 2 (หมายความวาอยางไร) 

S3 (หมายถงึ) เวลาเรามองขึ้นไปที่ดวงอาทิตย สวนเสนที่ 1 หมายความ

วา แสงสะทอนมาที่ตนไม ทําใหเรามองเห็นได 

 

จากภาพ ขอความ และบทสนทนาขางตน นักเรียนคนที่ 3 สื่อถึงความเขาใจ

ที่วา การมองเห็นนั้นเกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของแสง ซึ่งประกอบดวยการเคลื่อนที่

ของแสงจากแหลงกําเนิดไปยังวัตถุ และการเคลื่อนที่ของแสงจากแหลงกําเนิดมายังผู

สังเกต ดังแสดงโดยลูกศรที่ 1 และ 3 ตามลําดับ กลาวคือ การมองเห็นจะเกิดขึ้นไดนั้น 
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ก็ตอเม่ือทั้งวัตถุและผูสังเกตตองไดรับแสงจากแหลงกําเนิด และนอกจากนี้แลว ผู

สังเกตยังตองมองไปยังแหลงกําเนดิดวย ดังแสดงโดยลูกศรที่ 2 ซึ่งแสดงถึงทิศของการ

มองของผูสังเกต และหากเปรียบเทียบภาพที่ 4 ซึ่งเปนผลงานของนักเรียนคนที่ 3 กับ

ภาพที่ 2 ซึ่งเปนผลงานของนักเรยีนคนที่ 1 แลว สิ่งที่แตกตางกันมีเพยีงแคลูกศรที่ 3 ซึ่ง

แสดงถงึการเคลื่อนที่ของแสงจากแหลงกําเนิดมายังผูสังเกต ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่ง

ของแนวคิดทางวทิยาศาสตรที่วา การมองเห็นเกดิจากการที่แสงเคลื่อนที่มายังดวงตา  

   

คําอธิบายแบบที่ 4  

 นักเรยีนคนที่ 4 (S4) ใหขอมูลกับผูวจัิยโดยการวาดภาพที่ 5 เพื่อประกอบการ

อธบิายวา “ผูสังเกตมองเห็นตนไมไดอยางไร” ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 5 ผลงานของนักเรยีนคนที่ 4 
 

กลาวคือ นักเรยีนคนนี้วาดลูกศร 5 เสน โดยเสนที่ 1 มีทิศชี้จากดวงอาทิตยไปยังตนไม 

เสนที่ 2 มีทิศชี้จากดวงอาทิตยไปยังผูสังเกต เสนที่ 3 มีทิศชี้จากผูสังเกตไปยังดวง

อาทิตย เสนที่ 4 มีทิศชี้จากผูสังเกตไปยังตนไม และเสนที่ 5 มีทิศชี้จากตนไมไปยังผู

สังเกต ในการนี้ นักเรยีนคนนี้เขยีนใหขอมูลไววา “คนสามารถมองเห็นตนไมได  เพราะ

แสงอาทิตยสะทอนกับตาเราและสะทอนกับตนไม ทําใหตาเราสามารถมองเห็นตนไม

ได” ซึ่งคําวา “สะทอน” ของนักเรียนคนที่ 4 ณ ที่นี้มีความหมายเดียวกับคําวา “ตก
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กระทบ” ในทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ ในระหวางการสัมภาษณ นักเรียนคนนี้ให

ขอมูลเพิ่มเตมิวา: 

 

S4 แสงจากดวงอาทติยจะสองไปไดทุกทศิ และจะมีแสงบางสวนสองลง

มากระทบกับเลนสตา(ของ)เราและกระทบกับวัตถุ ทําให ... แสงที่

กระทบกับวัตถุมากระทบกับเลนสตา(ของ)เราดวย 

T ลูกศรที่ 1 กับลูกศรที่ 5 มีความหมายเดยีวกันไหมคะ 

S4 ก็คลายกันคะ คือแสงจากดวงอาทิตยจะมากระทบกับวัตถุ แลวแสง

จากวัตถุก็จะสะทอนมากระทบกับเลนสตาของเรา 

T ลูกศรที่ 4 หมายความวาอยางไร ... ทําไม(ลูกศรที่ 4)ตองชี้จากคน

ไปหาตนไม 

S4 ... เพื่อแสดงวา สายตา(ของ)เรามองเห็นวัตถุได   

 

จากภาพ ขอความ และบทสนทนาขางตน นักเรยีนคนที่ 4 อธิบายอยางชัดเจน

วา แสงจากแหลงกําเนิดเคลื่อนที่ไปทุกทิศทาง ซึ่งบางสวนจะตกกระทบวัตถุ และ

บางสวนจะตกกระทบผูสังเกต ดังแสดงโดยลูกศรที่ 1 และ 2 ตามลําดับ โดยการ

มองเห็นจะเกดิขึ้นได ก็ตอเม่ือแสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนดิไปยังวัตถุ แลวแสงจากวัตถุ

นัน้จะสะทอนไปยังดวงตาของผูสังเกต ดังแสดงโดยลูกศรที่ 1 และ 5 ตามลําดับ ภาพ

และคําอธบิายสวนนี้สอดคลองกับแนวคิดทางวทิยาศาสตร อยางไรก็ตาม นักเรียนคนนี้

ไดใหขอมูลอ่ืนๆ ที่ไมจําเปนตอการมองเห็นดวย เชน ลูกศรที่ 3 และ 4 ซึ่งหมายถึงทิศ

ของการมองของผูสังเกต ไมใชทศิการเคลื่อนที่ของแสง ลูกศรทั้งสองนี้อาจสื่อถึงความ

เขาใจคลาดเคลื่อนที่วา ในการมองเห็นวัตถุใดๆ ไดนั้น ผูสังเกต “ตอง” เพงมองไปยัง

แหลงกําเนิดแสงและวัตถุนั้น นักเรียนคนนี้จึงมีทั้งความเขาใจที่สอดคลองกับแนวคิด

ทางวทิยาศาสตรและความเขาใจเดิมบางอยางที่อาจคลาดเคลื่อน หรือในอีกกรณีหนึ่ง
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ที่เปนไปได นักเรยีนคนนี้มีความเขาใจที่สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร แตยังไม

สามารถเขยีนลูกศรเพื่อสื่อความเขาใจนัน้ไดอยางถูกตองตามแนวคิดทางวทิยาศาสตร  

 

คําอธิบายแบบที่ 5 

นักเรียนคนที่ 5 (S5) ใหขอมูลกับผูวิจัย โดยการวาดภาพที่ 6 ประกอบการ

อธบิายวา “ผูสังเกตมองเห็นตนไมไดอยางไร” ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 6 ผลงานของนักเรยีนคนที่ 5 
 

กลาวคือ นักเรยีนคนนี้วาดลูกศร 3 เสน โดยเสนที่ 1 มีทิศชี้จากดวงอาทิตยไปยังตนไม 

เสนที่ 2 มีทศิชี้จากผูสังเกตไปยังตนไม และเสนที่ 3 มีทิศชี้จากตนไมไปยังผูสังเกต ใน

การนี้ นักเรยีนคนนี้เขยีนใหขอมูลไววา “แสงเดนิทางไปหาวัตถุ แลวสะทอนเขาดวงตา” 

นอกจากนี้ ในระหวางการสัมภาษณ นักเรยีนคนนี้ใหขอมูลเพิ่มเตมิวา:  

 

T เราทําลูกศรมาทั้งหมด 3 เสน ทั้ง 3 เสนนี้มีความหมายเหมือนหรือ

ตางกันอยางไร 

S5 ลูกศร(ที่) 1 (ชี้)จากดวงอาทิตยไปหาตนไม แสดงวา แสงเดินทางไป

หาตนไม ลูกศร(ที่) 2 (หมายความวา) คนมองตนไม ซึ่งตนไมก็โดน

แสง ... และในขณะเดยีวกัน ตนไมก็สะทอนแสงมายังมนุษย 

T เสนไหนที่แสดงวา ตนไมสะทอนแสง(มายังมนุษย) 
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S5 เสนที่ 3 

 

จากภาพ ขอความ และบทสนทนาขางตน นักเรยีนคนที่ 5 อธบิายอยางชัดเจน

วา การมองเห็นนั้นเกิดขึ้น ก็ตอเม่ือแสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดไปยังวัตถุ แลวแสง

จากวัตถุนัน้จะสะทอนไปยังผูสังเกต ดังแสดงโดยลูกศรที่ 1 และ 3 ตามลําดับ ในขณะที่

ลูกศรที่ 2 เปนเพยีงแสดงถงึทศิของการมองของผูสังเกตเทานั้น ไมใชการแสดงทิศการ

เคลื่อนที่ของแสง เชนเดยีวกันนักเรยีนคนที่ 4 และนักเรียนคนที่ 2 ลูกศรที่ 2 นี้ อาจสื่อ

ถึงความเขาใจคลาดเคลื่อนที่วา ในการมองเห็นวัตถุใดๆ ไดนั้น ผูสังเกต “ตอง” 

เพงมองไปยังวัตถุนั้น นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบระหวางภาพที่ 6 ซึ่งเปนผลงานของ

นักเรยีนคนที่ 5 กับภาพที่ 4 ซึ่งเปนผลงานของนักเรียนคนที่ 3 แลว สิ่งที่แตกตางกันมี

เพยีงการขาดหายไปของลูกศร 2 เสน ระหวางแหลงกําเนดิและผูสังเกต นั่นหมายความ

วา นักเรยีนคนที่ 5 อาจมีความเขาใจแลววา การมองเห็นวัตถุใดๆ นั้นไมเกี่ยวของกับ 

การเคลื่อนที่ของแสงระหวางแหลงกําเนดิและผูสังเกต   

 

คําอธิบายแบบที่ 6  

นักเรียนคนที่ 6 (S6) ใหขอมูลกับผูวิจัย โดยการวาดภาพที่ 7 ประกอบการ

อธบิายวา “ผูสังเกตมองเห็นตนไมไดอยางไร” ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 7 ผลงานของนักเรียนคนที่ 6 
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กลาวคือ นักเรียนคนนี้วาดเสนจํานวนมาก แตไมมีการแสดงทิศของเสนเหลานั้น เสน

สวนหนึ่งเชื่อมโยงระหวางแหลงกําเนิดและวัตถุ และเสนอีกสวนหนึ่งเชื่อมโยงระหวาง

วัตถุและผูสังเกต ในการนี้ นักเรยีนคนนี้เขยีนใหขอมูลไววา “(แสง)กระจายเปนวงกวาง 

… สายตาของคนเรามาทางตรง (ทําใหเรา)จะเห็นภาพตนไมชัดเจน เพราะมีแสงแดด

กระจายออกมา ทําใหเห็น(ตนไม)ชัดเจนมากขึ้น” นอกจากนี้ ในระหวางการสัมภาษณ 

นักเรยีนคนนี้ใหขอมูลเพิ่มเตมิวา:  

 

T (ที่)เราวาด...แบบนี้หมายความวาอยางไร 

S6 หมายความวา แสงมากระทบตนไม แลวมาที่ตา(ของ)เรา ทําใหตนไม

สวาง ทําใหตนไมมีแสง(สะทอน)เหมือนดวงจันทร เราจึงมองเห็นดวง

จันทรในที่มืด 

T มันเปนความสวางที่เกดิขึ้นจากตนไมเลยไหม 

S6 ไมครับ (มันเปนแสง)จากดวงอาทติยที่สองมา 

T แลวเสนที่เราวาดหมายความวาอยางไร สองสวนนี้เหมือนกันไหม 

S6 ไมครับ [ชี้เสนตางๆ ที่อยูระหวางดวงอาทิตยกับตนไม] แสงตก

กระทบตนไม [ชี้เสนตางๆ ระหวางตนไมกับคน] แลวมาที่ตา ทําให

เรามองเห็น (เม่ือคน)มองมาตรงๆ (คน)ก็จะเห็นชัด ... 

 

จากภาพ ขอความ และบทสนทนาขางตน นักเรยีนคนที่ 6 อธบิายอยางชัดเจน

วา การมองเห็นนั้นเกิดขึ้น ก็ตอเม่ือแสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดไปยังวัตถุ แลวแสง

จากวัตถุนั้นจะสะทอนไปยังผูสังเกต อยางไรก็ตาม นักเรียนคนนี้ไมใช “ลูกศร” เพื่อ

แสดงทศิการเคลื่อนที่ของแสง นั่นหมายความวา นักเรยีนคนนี้อาจยังไมเขาใจวา ลูกศร

เปนเครื่องมือหนึ่งที่นักวทิยาศาสตรใชเพื่อแสดงและอธบิายการเคลื่อนที่ของแสง   
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บทสรุป การอภปิรายผล และการนําไปใชประโยชน 

 

 บทความวิจัยนี้นําเสนอคําอธิบาย 6 แบบ ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

จํานวน 6 คน ใชในการอธบิายการมองเห็นในสถานการณ ที่ซึ่งผูสังเกตคนหนึ่งยืนมอง

ตนไมในบริเวณที่มีแสงของดวงอาทิตย คําอธิบายเหลานี้ไดมาจากการวิเคราะหคํา

สัมภาษณของนักเรยีนแตละคน โดยคําอธิบายของนักเรียนแตละคนมีลักษณะเฉพาะที่

แตกตางกัน ในจํานวนนักเรยีนทัง้หมด มีนักเรียนเพียงคนเดียว (S6) ที่สามารถอธิบาย

การมองเห็นไดอยางสอดคลองกับแนวคิดทางวทิยาศาสตร อยางไรก็ตาม นักเรียนคนนี้

ยังไมสามารถวาด “รังสีของแสง” เพื่อแสดงและอธิบายการมองเห็นไดแบบเดียวกับ

นักวทิยาศาสตร นอกจากนี้ นักเรยีนเพยีง 3 คน (S4 S5 และ S6) เทานัน้ที่มีแนวโนมจะ

เขาใจวา การเคลื่อนที่ของแสงจากวัตถุไปยังผูสังเกตเปนสิ่งจําเปนในการมองเห็น 

ในขณะที่นักเรยีน 3 คน (S2 S3 และ S4) เขาใจคลาดเคลื่อนวา การเคลื่อนที่ของแสง 

“โดยตรง” จากแหลงกําเนดิไปยังผูสังเกตเปนสิ่งจําเปนในการมองเห็นวัตถุใดๆ ทั้งๆ ที่

การเคลื่อนที่ของแสงในลักษณะดังกลาวชวยใหผูสังเกตมองเห็นแหลงกําเนิดเทานั้น 

(ไมใชวัตถุใดๆ) นอกจากนี้ นักเรียน 3 คน (S2 S4 และ S5) มีแนวโนมที่จะเขาใจ

คลาดเคลื่อนวา ในการมองเห็นวัตถุใดๆ ผูสังเกตจําเปน “ตอง” เพงมองวัตถุนั้น ทั้งๆ ที่

ในความเปนจริงแลว การมองเห็นวัตถุหนึ่งวัตถุใดสามารถเกิดขึ้นไดโดยที่ผูสังเกตไม

จําเปนตองมองไปยังวัตถุนัน้ ผลการศกึษานี้สวนหนึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยกอนหนา

นี้ (ธรีพงษ แสงประดษิฐ & วรรณทพิา รอดแรงคา, 2552ข; Anderson & Smith, 1986; 

Selley, 1996)  

 ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา นักเรียนแตละคนอาจมีความเขาใจและ

คําอธิบายเกี่ยวกับการมองเห็นที่แตกตางกัน ความแตกตางนี้เปนความทาทายของ

ผูวิจัย (ในฐานะผูสอนเรื่องแสงและการมองเห็น) ที่ตองจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อให

นักเรยีนเหลานี้มีความเขาใจที่สอดคลองกับแนวคิดทางวทิยาศาสตรมากย่ิงขึ้น ในการนี้ 

ผูวิ จัยไดทราบถึงสิ่ งสําคัญที่ เปนอุปสรรคในการเรียนรูของนักเรียนแตละคน 
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ตัวอยางเชน ในกรณีของนักเรียน 3 คน (S2 S3 และ S4) ที่เขาใจคลาดเคลื่อนวา การ

เคลื่อนที่ของแสง “โดยตรง” จากแหลงกําเนิดไปยังผูสังเกตเปนสิ่งจําเปนในการ

มองเห็นวัตถุใดๆ นักเรียนเหลานี้อาจจําเปนตองอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับสถานการณ

ตางๆ (เชน การที่ผูสังเกตมองเห็นตนไมในขณะที่ตนเองหันหลังใหดวงอาทิตย การที่ผู

สังเกตมองเห็นตนไมในเวลาที่เมฆบดบังดวงอาทิตย และการที่ผูสังเกตมองเห็นดวง

จันทรในตอนกลางคืน เปนตน) ทั้งนี้เพื่อหาขอสรุปรวมกันวา ในการมองเห็นวัตถุใดๆ 

การเคลื่อนที่ของแสง “โดยตรง” จากแหลงกําเนดิไปยังผูสังเกตเปนสิ่งที่ไมจําเปน และ

ในกรณีของนักเรยีน 3 คน (S2 S4 และ S5) ที่มีแนวโนมที่จะเขาใจคลาดเคลื่อนวา ใน

การมองเห็นวัตถุใดๆ ผูสังเกตจําเปน “ตอง” เพงมองวัตถุนั้น นักเรียนเหลานี้อาจ

จําเปนตองสังเกตดวยตัวเองวา ในขณะที่นักเรียนกําลังเพงมองวัตถุใดๆ เปนพิเศษ 

นักเรยีนก็สามารถมองเห็นวัตถุอ่ืนๆ ที่อยูใกลเคียงกับวัตถุนัน้ดวยเชนกัน ผลการสังเกต

นี้จะชวยใหนักเรยีนเขาใจวา ในการมองเห็นวัตถุใดๆ ผูสังเกตไมจําเปนตองเพงมองไป

ยังวัตถุนั้น นอกจากนี้ นักเรียนอีกหลายคนควรไดรับขอมูลวา นักวิทยาศาสตรใช 

“ลูกศร” หรอื “รังสขีองแสง” เพื่อแสดงและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสง ไมใชทิศของ

การมองของผูสังเกต จากตัวอยางทัง้หมดขางตน ผูวิจัยขอแสดงการสนับสนุนขอเสนอ

ของ ธรีพงษ แสงประดษิฐ & วรรณทพิา รอดแรงคา (2552ก) ที่วา การวิจัยเพื่อศึกษา

ความเขาใจของนักเรียนสามารถใหขอมูลที่จําเปนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

เรื่องการมองเห็นไดอยางตรงประเด็น 
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