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บทคัดยอ 

  

งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปที่  5 จํานวน 10 คน เกี่ยวกับความลึกจริงและความลึกปรากฏของวัตถุ

หนึ่ง เม่ือผูสังเกตมองวัตถุนั้นผานตัวกลาง 2 ชนิดที่แตกตางกัน ในการนี้ ผูวิจัยเก็บ

ขอมูลโดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเปนรายบุคคล และวิเคราะหขอมูลโดยการ

พิจารณาองคประกอบของคําอธิบายของนักเรียนแตละคน ผลการวิจัยเปดเผย

คําอธิบาย 3 แบบ ซึ่งไมมีคําอธิบายแบบใดเลยที่ มีองคประกอบสมบูรณในทาง

วทิยาศาสตร การวจัิยนี้อภิปรายเกี่ยวกับอุปสรรคของนักเรียนในการอธิบายความลึก

จรงิและความลกึปรากฏ 

 

คําสําคัญ: ความลึกจริงและความลึกปรากฏ; การหักเหของแสง; นักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 5 
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Abstract 

 

This qualitative research aimed at studying ten eleventh grade students’ 

understandings about real and apparent depth of an object when an observer sees 

that object through two different mediums. In doing so, the researcher collected 

data using individual semi-structured interviews, and analyzed the data by 

considering each student’s explanation components. The research results reveal 

three types of the students’ explanations, which none has completely scientific 

components. This research discusses about the students’ difficulties in explaining 

real and apparent depth.          

 

Keywords: Real and apparent depth; Refraction of light; Eleventh grade students 
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บทนํา 

 

การพัฒนาความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติเปน

เปาหมายสําคัญประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร นักเรียนสวน

ใหญ (หากไมใชทุกคน) มักมีความเขาใจเดมิเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ ซึ่งเกิด

จากประสบการณตางๆ ในชีวิตประจําวันของนักเรียนเอง เชน การสังเกตการตกของ

วัตถุจากที่สูงสูที่ต่ํา การเลนกับแสงและเงา การพูดคุยกับพอแมเกี่ยวกับรุงกินน้ํา การ

รับชมรายการพยากรณอากาศทางโทรทัศน และการเรียนรูในหองเรียนเกี่ยวกับ

โครงสรางของโลก เปนตน ความเขาใจเดิมบางอยางอาจสงเสริมใหนักเรียนเขาใจ

แนวคิดทางวทิยาศาสตรไดงายและดีขึ้น แตในทางกลับกัน ความเขาใจเดิมบางอยางก็

อาจเปนอุปสรรคในการเรียนรูวิทยาศาสตรไดเชนกัน การจัดการเรียนการสอน

วทิยาศาสตรจึงตองใหความสําคัญกับความเขาใจเดิมของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิด

การเปรียบเทียบและเชื่อมโยงความเขาใจเดิมของตนเองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร 

อันจะนําไปสูการเรียนรูแนวคิดทางวิทยาศาสตรไดอยางมีความหมาย ดวยเหตุนี้ 

งานวจัิยเกี่ยวกับการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร ทั้งที่ปรากฏในประเทศไทย (ขจรศักดิ์ 

บัวระพันธ และคณะ, 2549; ธรีพงษ แสงประดิษฐ & วรรณทิพา รอดแรงคา, 2552ก) 

และในตางประเทศ (Driver et al., 1994; Galili, 1996) จึงเสนอใหมีการศึกษาความ

เขาใจเดมิของนักเรยีน “กอน” การจัดการเรยีนการสอน ทั้งนี้เพื่อใหผูสอนไดเกิดความ

ตระหนักและความเขาใจเกี่ยวกับความเขาใจเดิมของนักเรียน รวมทั้งใชขอมูลเกี่ยวกับ

ความเขาใจเดมิของนักเรยีนใหเปนประโยชนในการจัดการเรยีนการสอน    

นักเรียนสวนใหญ (หากไมใชทุกคน) มักคุนเคยกับปรากฏการณตางๆ ที่

เกี่ยวของกับแสง เชน การสะทอนของแสง การหักเหของแสง การเกิดเงาของวัตถุ และ

การกระเจิงของแสง เปนตน นักเรียนจึงควรมีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสมบัติของ

แสง และใชความเขาใจเหลานัน้ในการอธบิายปรากฏการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับแสงได 

ในการนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักวิชาการ
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และมาตรฐานการศกึษา, 2553) ไดบรรจุแนวคิดทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับแสงไวใน

สาระที่ 5 “พลังงาน” ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรเขาใจวา (หนาที่ 

64): 

 แสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนดิทุกทศิทางและเคลื่อนที่เปนแนวตรง 

 แสงตกกระทบวัตถุจะเกดิการสะทอนของแสง โดยมีมุมตกกระทบเทากับ

มุมสะทอน 

 เม่ือแสงกระทบวัตถุตางกัน (แสง)จะผานวัตถุแตละชนิดไดตางกัน ทําให

(เราสามารถ)จําแนกวัตถุออกเปนตัวกลางโปรงใส ตัวกลางโปรงแสง และ

วัตถุทบึแสง 

 เม่ือแสงเคลื่อนที่ผานตัวกลางที่ตางชนิดกัน ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง

เปลี่ยน เรยีก(ปรากฏการณนี้วา)การหักเหของแสง 

 เซลลสุรยิะเปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา อุปกรณ

ไฟฟาหลายชนดิมีเซลลสุรยิะเปนสวนประกอบ เชน เครื่องคิดเลข 

 แสงขาวผานปรซิมึจะเกดิการกระจายของแสงเปนแสงสตีางๆ ...  

นอกจากนี้ นักเรยีนในระดับชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 ควรเขาใจวา (หนาที่ 67 - 68): 

 เม่ือแสงตกกระทบผวิวัตถุหรอืตัวกลางอีกตัวกลางหนึ่ง แสงจะเปลี่ยนทิศ

ทางการเคลื่อนที่โดยการสะทอนของแสงหรอืการหักเหของแสง 

 นัยนตาของคนเราเปนอวัยวะใหมองดูสิ่งตางๆ นัยนตามีองคประกอบ

สําคัญหลายอยาง 

 ความสวางมีผลตอนัยนตามนุษย จึงมีการนําความรูเกี่ยวกับความสวาง

มาชวยในการจัดความสวางใหเหมาะสมกับการทํางาน … 

 เม่ือแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลนืแสงบางสีไว และสะทอนสีที่เหลือ

ออกมา ทําใหเรามองเห็นวัตถุเปนสตีางๆ … 
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สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆ ที่

เกี่ยวของกับแสงเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักเรยีนในระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

 อยางไรก็ตาม งานวจัิยจํานวนหนึ่งใหขอมูลวา นักเรียนอาจไมมีความเขาใจที่

ถูกตองเพียงพอเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆ ที่ เกี่ยวของกับแสง (Galili, 1996) 

ตัวอยางเชน ธีรพงษ แสงประดิษฐ & วรรณทิพา รอดแรงคา (2552ข) รายงานวา 

นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 จํานวนหนึ่งมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับแสง เชน ความเขาใจที่วา: 

 แสงเคลื่อนที่ไปในทศิทางเดยีวจากตําแหนงใดๆ ของแหลงกําเนิดแสง ซึ่ง

มักเปนทศิทางจากแหลงกําเนดิแสงไปยังผูสังเกต   

 แสงเคลื่อนที่ไปไดไกลเทาที่ตาของผูสังเกตมองเห็นแสงนัน้ 

 การมองเห็นวัตถุใดๆ เกดิจากการที่แสงจากดวงตาของผูสังเกตเคลื่อนที่

ไปยังวัตถุนัน้ 

 สีของวัตถุใดๆ ที่ปรากฏตอสายตาของผูสังเกตเปนสีของวัตถุนั้น ไมใชสี

ของแสงที่ตกกระทบวัตถุนัน้ แลวสะทอนมายังดวงตาของผูสังเกต 

นอกจากนี้ นักเรยีนเหลานี้ยังไมเขาใจปรากฏการณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับแสง เชน การหัก

เหของแสง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส และหลักการทํางานของทัศนอุปกรณ 

ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเหลานี้สวนหนึ่งเกี่ยวของกับขอจํากัดของการจัดการเรียน

การสอนเรื่องแสง ซึ่ง ธีรพงษ แสงประดิษฐ & วรรณทิพา รอดแรงคา (2552ก: 305) 

พบวา “การเรียนการสอนแนวคิดเรื่องแสงมีปญหาในหลายๆ ดาน ไดแก ความรูของ

ครูผูสอนเอง วธิสีอน (และ)การขาดสื่อการสอน”   

“ความลกึจรงิและความลกึปรากฏ” เปนปรากฏการณหนึ่งที่เกี่ยวของกับแสง 

กลาวคือ เม่ือผูสังเกตมองวัตถุใดๆ ผานตัวกลางตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป ผูสังเกตอาจเห็น

ภาพของวัตถุนัน้ในตําแหนงที่แตกตางไปจากตําแหนงจรงิของวัตถุนั้น ตัวอยางเชน เม่ือ

ผูสังเกตมองดนิสอที่อยูในน้ํา ดังภาพที่ 1 ผูสังเกตจะเห็นวา สวนของดนิสอที่อยูในน้ําจะ

ปรากฏอยูตื้นกวาความเปนจรงิ ทัง้นี้เพราะการมองเห็นดนิสอสวนที่อยูในน้ํานั้นเกิดจาก
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การที่แสงเคลื่อนที่ผานตัวกลาง 2 ชนิด (นั่นคือ น้ําและอากาศ) ที่มีความหนาแนน

แตกตางกัน ทําใหอัตราเร็วของแสงในตัวกลางทัง้สองชนดินัน้มีคาแตกตางกัน สงผลให

เกดิการหักเหของแสง ณ รอยตอระหวางน้ําและอากาศ ตําแหนงภาพของดินสอสวน

นัน้จึงปรากฏอยูตื้นกวาความเปนจรงิ ทัง้นี้เพราะแสงที่เขาสูดวงตาของผูสังเกตเปนแสง

ที่เกดิการหักเห ณ รอยตอระหวางตัวกลางทั้งสองชนิดนั่นเอง อยางไรก็ตาม ผูสังเกต

จะเห็นดินสอสวนที่อยูเหนือน้ําตามปกติ เพราะแสงจากดินสอสวนนี้เคลื่อนที่ผาน

ตัวกลางชนดิเดยีว (นั่นคือ อากาศ) และไมเกดิการหักเหกอนเขาสูดวงตาของผูสังเกต 

 

 
 

ภาพที่ 1 ปรากฏการณ “ความลกึจรงิและความลกึปรากฏ”  

เม่ือผูสังเกตมองสวนของดนิสอที่อยูในน้ํา 

ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Refraction 

 

เนื่องจาก “ความลึกจริงและความลึกปรากฏ” เปนปรากฏการณที่นักเรียน

สามารถประสบไดในชวีติประจําวันทั่วไป แตในการอธบิายปรากฏการณนี้ นักเรียนตอง

ใชความเขาใจเกี่ยวกับแสงหลายอยาง อาทิ การมองเห็น ตัวกลางของแสง สมบัติของ

ตัวกลาง สมบัติของแสงในตัวกลาง และการหักเหของแสง เปนตน อยางไรก็ตาม 

งานวจัิยที่ศึกษาความเขาใจของนักเรยีนเกี่ยวกับปรากฏการณนี้กลับมีจํานวนนอยมาก 
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ในจํานวนนี้ มีเพียงงานวิจัยของ ธีรพงษ แสงประดิษฐ & วรรณทิพา รอดแรงคา 

(2552ข: 316) ซึ่งสรุปไวเพยีงวา:  

“เม่ือ...ใหนักเรียนเลือกขอความที่...อธิบายการมองเห็นตําแหนงของปลาใน

สระน้ํา นักเรียน(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2) รอยละ 16 (จากจํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 114 คน) มี(แนวคิดทาง)วิทยาศาสตร ... (แต)นักเรียนรอยละ 84 มี

(ความเขาใจที่)คลาดเคลื่อน ... โดยนักเรียนคิดวา(ภาพของ)ปลาอยูลึกกวา

ความเปนจรงิหรอื...อยูระดับเดมิตามความเปนจรงิ”  

แมงานวิ จัยขางตนใหขอมูลวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 มีความเขาใจที่

คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความลึกจริงและความลึกปรากฏ แตไมไดใหขอมูลเกี่ยวกับ

อุปสรรคของนักเรยีนในการอธบิายปรากฏการณนี้ ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจ

วา นักเรยีน (ในความดูแลของตนเอง) เขาใจและอธิบายปรากฏการณ “ความลึกจริง

และความลกึปรากฏ” อยางไร ขอมูลที่ไดจากการศึกษานี้จะขยายฐานความรูเกี่ยวกับ

ความเขาใจเดมิของนักเรยีนเกี่ยวกับปรากฏการณนี้ใหกวางขวางมากย่ิงขึ้นตอไป   

 

วัตถุประสงค 

การวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจและคําอธิบายของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปที่  5 เกี่ยวกับปรากฏการณ “ความลกึจรงิและความลกึปรากฏ”  

 

วธิกีารวจัิย 

        

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งมุงเนนการ

ตคีวามและการทําความเขาใจความหมายที่นักเรียนไดสรางขึ้นเกี่ยวกับปรากฏการณ

ตางๆ (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ, 2554) ปรากฏการณที่เปนหัวขอในการวิจัยครั้งนี้คือ 

“ความลกึจรงิและความลกึปรากฏ” รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 
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กลุมทีศ่กึษา 

กลุมที่ศกึษาเปนนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5 จํานวน 10 คน (ชาย 2 คน และ

หญงิ 8 คน) ซึ่งอยูในแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-คณิตศาสตร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

แหงหนึ่งในจังหวัดเชยีงใหม นักเรยีนทัง้หมดไดรับการเลอืกแบบเจาะจงโดยอาศัยความ

สนิทสนมสวนตัวกับผูวิ จัย ในชวงเวลาของการวิจัย ซึ่งเปนภาคเรียนที่  1 ของป

การศึกษา 2556 นักเรียนทั้งหมดเพิ่งผานการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับสมบัติของคลื่น

ตางๆ (เชน คลื่นกล คลื่นเสยีง และคลื่นแสง) โดยมีผลการเรียนรูในระดับปานกลางถึง

ระดับดมีาก   

 

เครื่องมือและการเก็บขอมูล 

เครื่องมือที่ผูวิ จัยใชในการเก็บขอมูลคือการสัมภาษณนักเรียนแบบกึ่ ง

โครงสรางเปนรายบุคคล โดยผูวจัิยใหนักเรยีนแตละคนสังเกตตัวอักษร (A) บนกระดาษ

ขาว เม่ือ “มี” และ “ไมมี” แทงพลาสตกิใส ซึ่งมีความกวาง 3 เซนติเมตร ความยาว 5 

เซนตเิมตร และความหนา 0.9 เซนตเิมตร วางทับอยูดานบน ดังภาพที่ 2 ซึ่งผูสังเกตจะ

สังเกตเห็นตําแหนงและขนาดของตัวอักษรนี้แตกตางกันเล็กนอย ในการนี้ ผูวิจัย

ตองการศึกษาวา นักเรียนเขาใจและอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี้อยางไร และ

คําอธบิายของนักเรียนแตละคนสอดคลองกับคําอธิบายทางวิทยาศาสตรเพียงใด โดย

นักเรยีนสามารถวาดภาพเพื่อประกอบคําอธบิายของตนเองได  

ปรากฏการณนี้แสดง “ความลกึจรงิและลึกปรากฏ” ของตัวอักษร ซึ่งเปนผล

จากการหักเหของแสง ทัง้นี้เพราะตัวกลางที่แสงเคลื่อนที่ผานจากตัวอักษรมายังดวงตา

ของผูสังเกตแตกตางกันในแตละกรณี กลาวคือ เม่ือ “ไมมี” แทงพลาสติกใสวางทับอยู

ดานบน แสงจากตัวอักษรจะเคลื่อนที่ผานอากาศมายังดวงตาของผูสังเกตโดยตรง แต

เม่ือ “มี” แทงพลาสติกใสวางทับอยูดานบน แสงจากตัวอักษรจะเคลื่อนที่ผานแทง

พลาสตกิใสไปยังอากาศแลวจึงเขาสูดวงตาของผูสังเกต ตัวกลางที่แตกตางกันนี้ทําใหผู

สังเกตเห็นภาพของตัวอักษรแตกตางกัน นั่นคือ เม่ือ “มี” แทงพลาสติกใสวางทับอยู
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ดานบน ตําแหนงภาพของตัวอักษรจะปรากฏตื้นกวาความเปนจริงเล็กนอย และทําให

ภาพของตัวอักษรที่ปรากฏมีขนาดใหญกวาความเปนจรงิเล็กนอย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2 ขนาดของตัวอักษร (A) เม่ือ “มี” และ “ไมมี” แทงพลาสตกิ 

วางทับอยูดานบน ตามลําดับจากซายไปขวา 

 

ในการสัมภาษณนักเรยีนแบบกึ่งโครงสรางรายบุคคล ผูวิจัยใชคําถามหลัก 3 

ขอ ตามลําดับ ดังนี้ 

1. อะไรคือความแตกตางระหวางภาพตัวอักษร (A) ที่นักเรียนเห็น เม่ือ “มี” 

และ “ไมมี” แทงพลาสตกิวางทับตัวอักษรนัน้ 

2. ความแตกตางนัน้เกดิขึ้นไดอยางไร   

3. แสงเกี่ยวของกับความแตกตางนัน้หรอืไม และอยางไร  
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การสัมภาษณนักเรียนแตละคนเกิดขึ้นในชวงเวลาวาง เชน ชวงพักกลางวัน คาบวาง 

หรือชวงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน การสัมภาษณแตละครั้งใชเวลาประมาณ 4 – 7 นาท ี

โดยผูวิ จัยไดแจงใหนักเรียนทุกคนทราบกอนลวงหนาวา ผูวิ จัยจะบันทึกเสียงของ

นักเรียน เพื่อนําขอมูลมาตีความและวิเคราะหอยางละเอียดในภายหลัง โดยขอมูล

สวนตัวของนักเรยีนจะถูกเก็บเปนความลับ และการตอบคําถามของนักเรียนจะไมมีผล

ใดๆ ตอผลการเรยีนในทุกวชิาที่ผูวจัิยสอน นักเรียนทุกคนรับทราบและไมมีนักเรียนคน

ใดปฏิเสธการใหขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 กรอบการวิเคราะหคําอธิบายของนักเรียน 

เกี่ยวกับความลกึจรงิและความลกึปรากฏ 

 

 

แสงเคล่ือนท่ี 

จากวัตถุมายังดวงตา 

ตัวกลาง 2 ชนิด คอื 

พลาสติกและอากาศ 

ความหนาแนน

แตกตางกัน 

อัตราเร็วของแสงในตัวกลาง

ท้ังสองมคีาแตกตางกัน 

การหักเหของแสง ณ รอยตอ

ระหวางตัวกลางท้ังสอง 

ภาพของวัตถุน้ัน 

อยูต้ืนและใหญกวาวัตถุจรงิ 

ผาน 

ซึ่งมี กอใหเกดิ 

ทําให 

ปรากฏ 

(1) 

(2) 

(3) (4) 

(5) 

(6) 
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การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทันทีหลังการสัมภาษณนักเรียนทุกคนเสร็จ

สิ้น ผูวจัิยเริ่มตนโดยการถอดคําพูดของนักเรยีนทุกคนแบบคําตอคํา จากนั้น ผูวิจัยอาน

คําพูดของนักเรยีนแตละคน ในการนี้ ผูวจัิยไดกําหนดกรอบในการวิเคราะหขอมูล โดย

อิงจากคําอธิบายปรากฏการณ “ความลึกจริงและความลึกปรากฏ” ตามแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังภาพที่ 3 แมวาปรากฏการณนี้

เกี่ยวของกับการที่แสงจากแหลงกําเนิดเคลื่อนที่มากระทบตัวอักษร แลวสะทอนจาก

ตัวอักษรผานตัวกลาง 2 ชนิด มายังดวงตา แตผูวิ จัยเลือกพิจารณาเพียงสวนที่

เกี่ยวของกับการเกดิปรากฏการณ “ความลกึจรงิและความลึกปรากฏ” โดยตรงเทานั้น 

กลาวคือ ผูวจัิยเลอืกพจิารณาเฉพาะสวนที่แสงเคลื่อนที่จากตัวอักษรมายังดวงตาของผู

สังเกต แตไมพิจารณาสวนที่แสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดมายังตัวอักษร ในการนี้ 

ผูวจัิยพจิารณาวา คําอธบิายของนักเรยีนแตละคนประกอบดวยองคประกอบใดบาง แต

ละองคประกอบมีการเชื่อมโยงกันหรอืไม และการเชื่อมโยงเหลานัน้เปนอยางไร  

 

ผลการวจัิย 

 

จากการวเิคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนักเรียนแตละคน ผูวิจัยพบวา 

นักเรียนทุกคนสังเกตและระบุไดวา เม่ือมีแทงพลาสติกอยูดานบนตัวอักษร ภาพของ

ตัวอักษรนัน้ปรากฏอยูตื้นและใหญกวาปกติ (เม่ือเทียบกับกรณีที่ไมมีแทงพลาสติกอยู

ดานบนตัวอักษร) อยางไรก็ตาม นักเรียนแตละคนอาจอธิบายปรากฏการณนี้แตกตาง

กันไป โดยไมมีคําอธบิายของนักเรยีนคนใดเลยที่มีครบทั้ง 6 องคประกอบ คําอธิบายที่

สมบูรณที่สุดมีทั้งสิ้น 4 องคประกอบ ในขณะที่คําอธิบายที่สมบูรณนอยที่สุดมีเพียง

องคประกอบเดยีว ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 องคประกอบของคําอธิบายของนักเรียนเกี่ยวกับความลึกจริงและ

ความลกึปรากฏ 
 

นักเรยีน 
องคประกอบของคําอธบิาย 

รวม 
1 2 3 4 5 6 

S1  - - - -  2 

S2 - - - - -  1 

S3 - - - - -  1 

S4 - - - - -  1 

S5 - - - - -  1 

S6   - -   4 

S7 - - - - -  1 

S8 - - - - -  1 

S9 - - - - -  1 

S10 - - - - -  1 

รวม 2 1 0 0 1 10 14 
 

หมายเหตุ: หมายถึง มอีงคประกอบ; - หมายถึง ไมมอีงคประกอบ 

 

คําอธิบายแบบที่ 1   

นักเรียนคนที่ 6 (S6) ใหคําอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ “ความลึกจริงและ

ความลึกปรากฏ” ที่มีองคประกอบทั้งหมด 4 องคประกอบ ดังภาพที่ 4 กลาวคือ 

นักเรียนคนนี้อธิบายวา ภาพของตัวอักษรปรากฏอยูติ้นและใหญกวาวัตถุจริง (6) ซึ่ง

เกี่ยวของกับการหักเหของแสงระหวางตัวกลาง 2 ชนิด (5) นักเรียนคนนี้ยังอธิบายดวย

วา การมองเห็นภาพของตัวอักษรนั้นไดเปนเพราะแสงเคลื่อนที่จากตัวอักษรนั้นมายัง

ดวงตา (1) ซึ่งผานตัวกลาง 2 ชนดิ คือ พลาสตกิและอากาศ (2) นอกจากนี้ นักเรียนคน

นี้สามารถเชื่อมโยงระหวางองคประกอบที่ 1 และ 2 ไดอีกดวย  
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ภาพที่ 4 คําอธิบายของนักเรยีนคนที่ 6 

เกี่ยวกับความลกึจรงิและความลกึปรากฏ 
 

หมายเหตุ: เสนทึบ (  ) หมายถึง องคประกอบท่ีปรากฏในคําอธิบาย  

   เสนประ (  ) หมายถึง องคประกอบท่ีไมปรากฏในคําอธิบาย  

 

ตอไปนี้เปนคําอธิบายและภาพประกอบคําอธิบายของนักเรียนคนที่ 6 ตามลําดับ (ใน

ระหวางสัมภาษณ นักเรยีนทุกคนเขาใจวา แทงพลาสตกิคือแทงแกว) 

 

T ใหนักเรยีนสังเกตตัว A ... 

S6 มันจะใหญกวานดิหนึ่ง แลวมันเหมือนจะนูนขึ้นมา [องคประกอบท่ี 6] 

T ทําไมมันจึงนูนขึ้นมา... 

S6 เปนเพราะแทงแกว  

T แทงแกวทําใหตัวอักษร A (ปรากฏ)ลอยขึ้นไดยังไง 

[…] 

แสงเคล่ือนท่ี 

จากวัตถุมายังดวงตา 

ตัวกลาง 2 ชนิด คอื 

พลาสติกและอากาศ 

ความหนาแนน

แตกตางกัน 

อัตราเร็วของแสงในตัวกลาง

ท้ังสองมคีาแตกตางกัน 

การหักเหของแสง ณ รอยตอ

ระหวางตัวกลางท้ังสอง 

ภาพของวัตถุน้ัน 

อยูต้ืนและใหญกวาวัตถุจรงิ 

ผาน 

ซึ่งมี กอใหเกดิ 

ทําให 

ปรากฏ 

(1) 

(2) 

(3) (4) 

(5) 

(6) 

ทําใหเกดิ 
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S6 มัน(แสง)เคลื่อนที่จากขางลางมาหาตา [องคประกอบท่ี 1] ... มันตอง

ผานแทงแกว ผานอากาศ [องคประกอบท่ี 2] … (แลว)จะมีการหักเหคะ 

ระหวางแทงแกวนี้กับอากาศ ... (ปรากฏการณนี้)นาจะเปนเพราะ

การหักเหของแสงระหวางแทงแกวกับอากาศ [องคประกอบท่ี 5] 
 

 
ภาพที่ 5 ภาพประกอบคําอธิบายของนักเรียนคนที่ 6 

 

อยางไรก็ตาม สิ่งที่ขาดหายไปในคําอธิบายของนักเรียนคนนี้ คือวา การ

เคลื่อนที่ของแสงผานตัวกลาง 2 ชนิดทําใหเกิดการหักเหของแสงไดอยางไร นั่นคือ 

นักเรยีนคนนี้ยังไมเขาใจวา แสงเคลื่อนที่ในตัวกลางแตละชนิดดวยอัตราเร็วที่แตกตาง

กัน (องคประกอบที่ 4) ทั้งนี้เพราะตัวกลางแตละชนิดมีความหนาแนนที่แตกตางกัน 

(องคประกอบที่ 3)  

 

คําอธิบายแบบที่ 2  

นักเรียนคนที่ 1 (S1) ใหคําอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ “ความลึกจริงและ

ความลึกปรากฏ” ที่มีองคประกอบทั้งหมด 2 องคประกอบ ดังภาพที่  6 กลาวคือ 

นักเรียนคนนี้อธิบายวา ภาพของตัวอักษรปรากฏอยูติ้นและใหญกวาวัตถุจริง (6) ซึ่ง

การมองเห็นภาพของตัวอักษรไดนั้นเกิดจากการที่แสงเคลื่อนที่จากตัวอักษรนั้นมายัง

ดวงตา (1) อยางไรก็ตาม แมวานักเรียนคนนี้เอยขึ้นมาคําหนึ่งวา “การหักเหของแสง” 

แตดวยความไมตระหนักถงึอากาศ ซึ่งเปนอีกตัวกลางหนึ่งที่แสงเคลื่อนที่ผาน นักเรียน
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คนนี้จึงไมสามารถอธิบายตอไปไดวา การหักเหของแสงเกี่ยวของกับปรากฏการณนี้

อยางไร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 คําอธิบายของนักเรยีนคนที่ 1 

เกี่ยวกับความลกึจรงิและความลกึปรากฏ 

 

ตอไปนี้เปนคําอธบิายของนักเรยีนคนที่ 1  
 

T อักษร A ที่(นักเรยีน)เห็นเปนอยางไรคะ 

S1 มันอยูในแทงแกว ... มันนูนขึ้นมา [องคประกอบท่ี 6] 

T ทําไมมันจึงนูนขึ้นมา ... อธบิายใหครูฟงไดไหม 

S1 แสง [เงยีบ 10 วนิาที] การหักเหของแสง 

T ... อธบิาย(เพิ่มเตมิ)ไดไหม 

S1 แสงเดินทางผานแกว (จาก)ตัว A แลวผานแกว แลวมาที่ตา 

[องคประกอบท่ี 1] 
 

แสงเคล่ือนท่ี 

จากวัตถุมายังดวงตา 

ตัวกลาง 2 ชนิด คอื 

พลาสติกและอากาศ 

ความหนาแนน

แตกตางกัน 

อัตราเร็วของแสงในตัวกลาง

ท้ังสองมีคาแตกตางกัน 

การหักเหของแสง ณ รอยตอ

ระหวางตัวกลางท้ังสอง 

ภาพของวัตถุน้ัน 

อยูต้ืนและใหญกวาวัตถุจรงิ 

ผาน 

ซึ่งมี กอใหเกดิ 

ทําให 

ปรากฏ 

(1) 

(2) 

(3) (4) 

(5) 

(6) 
ทําใหเกดิ 
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คําอธิบายแบบที่ 3  

นักเรยีน 8 คน (S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 และ S10) ซึ่งเปนนักเรียนสวนใหญ 

ใหคําอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ “ความลึกจริงและความลึกปรากฏ” ที่มีเพียง

องคประกอบเดยีวเทานัน้ ดังภาพที่ 7 กลาวคือ นักเรียนกลุมนี้ระบุไดเพียงวา ภาพของ

ตัวอักษรปรากฏอยูติ้นและใหญกวาวัตถุจรงิ (6)  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 คําอธิบายของนักเรยีนคนที่ 2 3 4 5 7 8 9 และ 10 

เกี่ยวกับความลกึจรงิและความลกึปรากฏ 

 

ตอไปนี้เปนตัวอยางคําอธบิายของนักเรยีนในกลุมนี้  

 

T นักเรียนเห็นตัวอักษร A อยูที่เดิมไหม (เม่ือเทียบกับกรณีที่ไมมีแทง

พลาสตกิ) 

S9 ไมอยู(ที่เดมิ) (ตัวอักษร)จะขยับขึ้นขางบน [องคประกอบท่ี 6] 

แสงเคล่ือนท่ี 

จากวัตถุมายังดวงตา 

ตัวกลาง 2 ชนิด คอื 

พลาสติกและอากาศ 

ความหนาแนน

แตกตางกัน 

อัตราเร็วของแสงในตัวกลาง

ท้ังสองมคีาแตกตางกัน 

การหักเหของแสง ณ รอยตอ

ระหวางตัวกลางท้ังสอง 

ภาพของวัตถุน้ัน 

อยูต้ืนและใหญกวาวัตถุจรงิ 

ผาน 

ซึ่งมี กอใหเกดิ 

ทําให 

ปรากฏ 

(1) 

(2) 

(3) (4) 

(5) 

(6) 
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T ผมคิดวา ทําไมมันจึงเปนแบบนี้ละ 

S9 แทงแกวมันตองมีอะไรสักอยาง แทงแกวตองมีความสามารถพิเศษที่

แบบ ... มันเหมือนที่เขาทํา(ภาพ) 3 มิต ิอะไรแบบนัน้ 

[…] 

T มันเกี่ยวอะไรกับแสงไหม 

S9 เกี่ยว ถาไมมีแสง มันก็ไมเห็นแบบนี้ 

T แลวมันเปนอยางไร มันถงึเห็นแบบนี้ไดละ 

S9 ผมไมรูนะ 

 

T นักเรยีนเห็นตัวอักษร A เปลี่ยนไปไหม (เม่ือเทียบกับกรณีที่ไมมีแทง

พลาสตกิ) 

S10 มันใหญขึ้นรเึปลา ... เหมือนมันใกลตา(มาก)ขึ้น ... เหมือนมันสูงขึ้น 

[องคประกอบท่ี 6] 

T หนูคิดวา เพราะอะไรมันจึงสูงขึ้นกวาเดมิ 

S10 ความหนาของวัตถุ(แทงพลาสตกิ)ไหมคะ 

T ความหนาของวัตถุเกี่ยวอะไรกับการทําใหตัว A ลอยขึ้น 

S10 คือ ถามันย่ิงหนา มันก็ ... ภาพมันก็ย่ิงใหญขึ้น มันจะขยายขึ้นรเึปลา 

[…] 

T (ปรากฏการณนี้)เกี่ยวของกับแสงไหม 

S10 หนูไมแนใจ หนูวา มันมีวัตถุ(แทงพลาสติก)มาวาง แลวมัน(ภาพ

ตัวอักษร)ก็เลยกําลังขยายขึ้น 

 

แมนักเรยีนกลุมนี้ตระหนักดวีา แทงพลาสติกเปนสิ่งที่ทําใหภาพตัวอักษรปรากฏอยูตื้น

และใหญกวาปกต ิแตนักเรยีนกลุมนี้มีแนวโนมที่จะละเลยเกี่ยวกับ “บทบาทของแสงที่มี

ตอการมองเห็น” ซึ่งเกี่ยวของกับปรากฏการณนี้โดยตรง   
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บทสรุป การอภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

  

จากการวเิคราะหคําอธบิายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 10 คน 

เกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณที่ซึ่ง เม่ือนักเรียนมองตัวอักษรที่อยูใตแทงพลาสติกใส

จากดานบน ตัวอักษรนัน้จะปรากฏอยูติ้นและใหญกวาปกตเิล็กนอย (เม่ือเทียบกับกรณี

ที่ไมมีแทงพลาสตกิวางทับอยูบนตัวอักษรนัน้) ผูวิจัยพบวา นักเรียนทุกคนไมเขาใจและ

ไมสามารถใหคําอธิบายปรากฏการณนี้ไดอยางสมบูรณ โดยในมุมมองของผูวิจัย 

คําอธบิายที่สมบูรณควรมีองคประกอบอยางนอย 6 องคประกอบ ดังนี้   

1. แสงเคลื่อนที่จากตัวอักษรมายังดวงตาของผูสังเกต 

2. แสงเคลื่อนที่ผานตัวกลาง 2 ชนดิ คือ พลาสตกิและอากาศ ตามลําดับ  

3. ตัวกลางทัง้สองชนดิมีความหนาแนนแตกตางกัน 

4. ความหนาแนนที่แตกตางกันทําใหแสงเคลื่อนที่ในตัวกลางทั้งสองชนิด

ดวยอัตราเร็วที่แตกตางกัน 

5. อัตราเร็วของแสงที่แตกตางกันทําใหแสงเกดิการหักเห ณ รอยตอระหวาง

ตัวกลางสองชนดิ 

6. การหักเหของแสงทําใหผูสังเกตเห็นตัวอักษรปรากฏอยูตื้นและใหญกวา

ปกต ิ 

โดยคําอธบิายของนักเรยีนทัง้หมดมี  3 แบบ ดังนี้  

1. คําอธบิายแบบที่ 1 ซึ่งมี 4 องคประกอบ (องคประกอบที่ 1 2 5 และ 6) 

นั่นคือ แสงเคลื่อนที่จากตัวอักษรมายังดวงตาของผูสังเกต ซึ่งผาน

ตัวกลาง 2 ชนดิ นั่นคือ พลาสตกิและอากาศ ทําใหเกดิการหักเหของแสง 

ผูสังเกตจึงเห็นภาพของตัวอักษรปรากฏอยูตื้นและใหญกวาปกติ 

2. คําอธิบายแบบที่ 2 ซึ่งมี 2 องคประกอบ (องคประกอบที่ 1 และ 6) นั่น

คือ แสงเคลื่อนที่จากตัวอักษรมายังดวงตาของผูสังเกต ทําใหผูสังเกตเห็น

ภาพของตัวอักษรปรากฏอยูตื้นและใหญกวาปกติ 
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3. คําอธิบายแบบที่  3 ซึ่งมีเพียงองคประกอบที่  6 เทานั้น นั่นคือ ผู

สังเกตเห็นภาพของตัวอักษรปรากฏอยูตื้นและใหญกวาปกติ (ซึ่งเปน

เพราะแทงพลาสตกิ) 

  เม่ือเปรยีบเทยีบคําอธบิายแตละแบบแลว ผูวิจัยพบวา องคประกอบที่ 6 เปน

องคประกอบที่ไดรับการอางถึงโดยนักเรียนทุกคน ทั้งนี้เพราะองคประกอบนี้เปนสิ่งที่

นักเรยีนทุกคนสามารถสังเกตไดอยางชัดเจน และเปนประเด็นหลักของการสัมภาษณ 

อยางไรก็ตาม มีนักเรียนเพียง 2 คน (S1 และ S6) เทานั้น ที่ ใหคําอธิบายที่ มี

องคประกอบที่ 1 ทั้งๆ ที่องคประกอบนี้เปนสิ่งจําเปนในการอธิบายการมองเห็นวัตถุ

ตางๆ (ไมวาปรากฏการณ “ความลกึจรงิและความลึกปรากฏ”จะเกิดขึ้นหรือไมก็ตาม) 

เม่ือพจิารณาผลการวจัิยของ ธรีพงษ แสงประดิษฐ & วรรณทิพา รอดแรงคา (2552ข) 

ซึ่งจํานวนนักเรยีนที่มีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการมองเห็น (รอยละ 80) มีคา

ใกลเคียงกับจํานวนนักเรียนที่มีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความลึกจริงและ

ความลกึปรากฏ (รอยละ 84) ซึ่งอาจบอกเปนนัยไดวา “นักเรียนที่อธิบายการมองเห็น

ไมได จะอธิบายความลึกจริงและความลึกปรากฏไมไดดวย” นั่นคือ การขาดความ

เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการมองเห็นจึงนาจะเปนสาเหตุหลักของความไมเขาใจเกี่ยวกับ 

ความลึกจริงและความลึกปรากฏ ภาพที่ 8 ซึ่งเปนผลงานของนักเรียนคนที่ 2 ซึ่งให

คําอธบิายแบบที่ 3 สนับสนุนขอสรุปนี้ 

นอกจากนี้ มีนักเรยีนเพยีงคนเดยีว (S6) เทานัน้ ใหคําอธิบายที่มีองคประกอบ

ที่ 2 ทัง้ๆ ที่องคประกอบนี้เปนสิ่งที่นักเรียนสามารถสังเกตไดงายวา แสงเคลื่อนที่ผาน

ตัวกลาง 2 ชนิด นั่นคือ พลาสติกและอากาศ แตจากการพิจารณาคําสัมภาษณของ

นักเรียนแตละคน สิ่งที่นาสนใจคือวา แมวานักเรียนทุกคนตระหนักดีวา แสงเคลื่อนที่

ผานแทงพลาสติก แตนักเรียนสวนใหญกลับไมตระหนักวา แสงเคลื่อนที่ผานอากาศ

ดวยเชนกัน ความไมตระหนักนี้เองที่ทําใหนักเรยีนสวนใหญไมสามารถนําองคประกอบ

ที่ 2 มาเปนสวนหนึ่งของคําอธิบาย กลาวคือ ความไมตระหนักถึง “อากาศ” ทําให

นักเรยีนสวนใหญไมตระหนักวา แสงเคลื่อนที่ผาน “ตัวกลาง 2 ชนิด” สงผลใหนักเรียน
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สวนใหญละเลยไปวา การเคลื่อนที่ผานตัวกลาง 2 ชนิด ทําใหเกิดการหักเหของแสง 

ดังนั้น ความตระหนักวา “(นอกจากพลาสติกแลว) อากาศเปนอีกตัวกลางหนึ่งที่แสง

เคลื่อนที่ผาน” จึงเปนองคประกอบสําคัญที่ในการอธิบายความลึกจริงและความลึก

ปรากฏในการศึกษาครั้งนี้ ดังจะเห็นไดจากคําสัมภาษณของนักเรียนคนที่ 6 ซึ่งเปน

เพียงคนเดียวเทานั้นที่ระบุถึง “อากาศ” และเชื่อมโยงไปสูการหักเหของแสงระหวาง

แทงพลาสติกกับอากาศ [นักเรียนคนอ่ืนๆ อาจระบุถึงอากาศดวยเชนกัน แตก็ตอเม่ือ

ผูวจัิยถามโดยตรงเทานัน้]  
 

 

 
ภาพที่ 8 ผลงานของนักเรยีนคนที่ 2 

  

ไมมีนักเรยีนคนใดเลย ที่อางถงึองคประกอบที่ 3 และ 4 ทั้งๆ ที่สิ่งเหลานี้เปน

สาเหตุหลักของการเกิดการหักเหของแสง เหตุผลที่เปนไปไดคือวา องคประกอบที่ 3 

และ 4 เปนสิ่งที่นัก เรียนทุกคนไมสามารถสังเกตไดโดยตรง ดังนั้น การอางถึง

องคประกอบทัง้สองนี้จึงตองอาศัยทัง้ความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับสมบัติ

ของตัวกลางและสมบัตขิองแสงในตัวกลางนัน้ อยางไรก็ตาม เม่ือผูวิจัยถามนักเรียนคน

ที่ 6 เพิ่มเติมวา “(ปรากฏการณนี้)เกี่ยวของกับความเร็วแสงไหม” นักเรียนคนนี้

สามารถอธบิายไดวา:  
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“ความเร็วแสงนาจะเกี่ยวคะ เพราะวามันผานอันนี้(แทงพลาสติก)ที่มีความ

หนาแนนมากกวา (แสง)ตอง(เคลื่อนที่)ชากวาผานอากาศ (ในอากาศ แสง)

ตอง(เคลื่อนที่)ไวกวา เพราะอากาศไมคอยหนาแนน” 

ซึ่งมีทั้งองคประกอบที่ 3 และ 4 นั่นหมายความวา นักเรียนคนนี้มีความรูและความ

เขาใจเกี่ยวกับสมบัติของตัวกลางและสมบัติของแสงในตัวกลางนั้น แตอาจมีขอจํากัด

บางอยางในการนําความรูและความเขาใจนี้มาใชในการอธิบายความลึกจริงและความ

ลกึปรากฏในการศกึษาครัง้นี้   

 การศึกษานี้ไดใหขอมูลเพิ่มเติมจากงานวิจัยของ ธีรพงษ แสงประดิษฐ & 

วรรณทิพา รอดแรงคา (2552ข) ที่วา เหตุใดนักเรียนจํานวนหนึ่งจึงไมเขาใจและไม

สามารถอธบิายปรากฏการณ “ความลึกจริงและความลึกปรากฏ” ไดอยางสอดคลอง

กับแนวคิดทางวทิยาศาสตร นั่นคือ นักเรยีนเหลานี้อาจไมมีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ

การมองเห็นวัตถุใดๆ กลาวคือ ในสถานการณที่กําหนดให นักเรยีนเหลานี้อาจวิเคราะห

ไมไดและไมเขาใจวา แสงเคลื่อนที่จากที่ใดไปยังที่ใด (องคประกอบที่ 1) แสงเคลื่อนที่

ผานตัวกลางอะไรบาง (องคประกอบที่ 2) ตัวกลางมีสมบัติอะไรบางที่สงผลตอการ

เคลื่อนที่ของแสง (องคประกอบที่ 3 และ 4) และผลที่เกดิขึ้นจากสมบัตทิี่แตกตางกันนั้น

คืออะไร (องคประกอบที่ 5) ดังนัน้ ในการจัดการเรยีนการสอนเรื่องแสง ผูสอนควรเปด

โอกาสและเนนยํ้าใหนักเรยีนไดศกึษาและอภิปรายเกี่ยวกับคําถามเหลานี้  
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