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ความเขาใจแนวคิดเรื่องการถายทอดทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
Grade 9 Students’ Understanding Concept of Heredity
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความเขาใจแนวคิดเรื่องการถายทอดทางพันธุกรรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผานการเรียนเรื่องการถายทอดทางพันธุกรรมมาแลว จํานวน 56 คน จากโรงเรียนมัธยม
ขยายโอกาสทางการศึก ษาแหง หนึ่ ง สัง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษานครศรี ธ รรมราช ป ก ารศึ ก ษา 2551
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ แบบวั ด แนวคิ ด เรื่ อ งการถ า ยทอดทางพั น ธุ ก รรม ซึ่ ง เป น แบบทดสอบปลายเป ด
ครอบคลุมแนวคิด พันธุศาสตร 7 แนวคิด ไดแก ลักษณะทางพันธุกรรม ยีน โครโมโซม ดีเอ็นเอ กฎเมนเดล โรค
พันธุกรรม และ พันธุวิศวกรรม วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาและจัดกลุมคําตอบ ออกเปน 5 ระดับ
ตามการจัดกลุมคําตอบของ Abraham et al. (1994) คือ แนวคิดวิทยาศาสตร(SU) แนวคิดวิทยาศาสตรบางสวน
(PU) แนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(PU/SM) แนวคิดคลาดเคลื่อนจาก
แนวคิดวิทยาศาสตร(SM) และไมมีแนวคิด(NU) และหาคาความถี่และคารอยละของกลุมคําตอบ ผลการวิจัย
พบวานักเรียนสวนใหญมีแนวคิดในกลุมแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร
(PU/SM) เมื่อพิจารณาแตละแนวคิดสวนใหญนักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนจากแนวคิด
วิทยาศาสตร(PU/SM) เกี่ยวกับโครโมโซมรอยละ 91.07 รองลงมาเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมรอยละ 78.57
โรคพันธุกรรมรอยละ 60.71 และ ดีเอ็นเอรอยละ 53.57 และจากการวิเคราะหคําตอบพบวานักเรียนสวนใหญขาด
ความเขาใจอยางแทจริงในเรื่องที่เรียน ผลงานวิจัยนี้ไดเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อแกไขความเขาใจ
ที่คลาดเคลื่อน และการปรับเปลี่ยนแนวคิด เรื่องการถายทอดทางพันธุกรรม ของนักเรียนใหมีความเขาใจที่ถูกตอง
ในระดับแนวคิดวิทยาศาสตร
คําสําคัญ : การถายทอดทางพันธุกรรม แนวคิดพันธุศาสตร แนวคิดวิทยาศาสตร
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ABSTRACT
The purpose of this study was to explore students’ understanding of grade 9 students about
heredity after they were exposed to formal instruction. Fifty six students from an Opportunity-Extended
School under Nakhonsithammarat Education Service Office, the academic year 2008. The instrument
was the heredity concept test. All questions were open-ended covering seven genetic concepts in
Heredity Unit; inheritance traits, gene, DNA, chromosome, Mendelian laws, genetic diseases and
genetic engineering. The data were analyzed using qualitative technique; categorizing responses into
five conceptual hierarchies; Sound Understanding, Partial Understanding, Partial Understanding with
Specific Misconception, Specific Misconception and No Understanding which were suggested by
Abraham et al. (1994) and quantifying each into frequency and percentage. The results indicated that
majority of students had Partial Understanding with Specific Misconception, when consider each
concept, majority of students had Partial Understanding with Specific Misconception; 91.07% on
chromosome, 78.57% on inheritance trait, 60.71 % on genetic diseases and 53.57 % on DNA. It was
found that students answered all questions by memorization rather than understanding. This study
suggests the way to create teaching approach to deal with Specific Misconception, enhancing
conceptual change and strengthening scientific conception.
Keywords : heredity, genetic concept, Sound Understanding
E-mail : g5166031@ ku.ac.th

คํานํา
ปจจุบันนี้เปนยุคของเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยใชความรูทางดานพันธุศาสตรคนควาลงไปในโมเลกุลของ
สิ่งมีชีวิต โดยคาดหวังวาจะสามารถไขความลับของสิ่งมีชีวิตไมวาจะเปนมนุษย พืช และสัตว เพื่อการปองกันและ
รักษาโรคของมนุษย เชน ผลิตเวชภัณฑและอวัยวะเพื่อปลูกถายใหกับมนุษย ปรับปรุงพันธุพืชและสัตวเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร ทําใหพืชและสัตวมีคุณสมบัติตามที่เราตองการ (มรกต ตันติเจริญ, 2551) เชน ปลาเรือง
แสง ขาววิตามินเอสูง มะเขือเทศสุกชา (นิตยศรี แสงเดือน และ สัมพันธ คัมภิรานนท, 2548) แตทามกลาง
ความกาวหนาของเทคโนโลยีมีบุคคลบางกลุมตอตานผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นเนื่องจากไมมั่นใจในความปลอดภัยในการ
บริโภคผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบทางดานจริยธรรม สังคมและกฎหมาย
จากการนําขอมูลทางพันธุกรรมไปใช เชน การแอบตรวจความความผิดปกติทางพันธุกรรมและนําขอมูลที่ไดเพื่อ
พิจารณาจางงานหรือการทําประกันชีวิต (มรกต ตันติเจริญ, 2551) ความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับแนวคิดพันธุศาสตรจึง
เป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ที่ ทุ ก คนต อ งใช ใ นการตั ด สิ น ใจในชี วิ ต ประจํ า วั น แต จ ากรายงานวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจแนวคิดพันธุศาสตรสะทอนใหเห็นวาการจัดการเรียนรูในเนื้อหาพันธุศาสตร
ที่เปนอยูยังไมบรรลุเปาหมายและไมสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปจจุบันได เนื่องจาก
พบวา ประชาชนในทุกระดับชั้นมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนในแนวคิดพันธุศาสตร ไมวาจะเปนกลุมประชาชนทั่วไป
(Shaw and Hurst, 2008) นักเรียน (ทัศนียา รัตนฤๅทัย, 2549; จิตตินันท สาตะมินิ, 2550; Banet and Ayuso,
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2000; Jenny and Robinson, 2000; Saka et al., 2006 และ Smith and Williams, 2007) นิสิตนักศึกษา (Saka
et al., 2006) หรือแมแตครูชีววิทยา (Yip, 1998) และอาจารยมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาพันธุศาสตร
(Kindfield,1994) ซึ่ ง แนวคิ ด คลาดเคลื่ อ นที่ พ บได แ ก แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ยี น ดี เ อ็ น เอ
โครโมโซม โรคพันธุกรรม และการประยุกตใชความรูทางพันธุกรรม ซึ่งสาเหตุของความเขาใจคลาดเคลื่อนสวนหนึ่ง
มีผลมาจากการเรียนรูในแนวคิดพันธุศาสตรตองอาศัยการเชื่อมโยงแนวคิดเดิม และมีการใชศัพทเฉพาะมากขึ้นใน
การเรียนระดับสูงขึ้นสงผลใหนักเรียนเกิดความสับสนไมสามารถเชื่อมโยงแนวคิดเดิมกับแนวคิดใหมไดจึงทําใหเกิด
แนวคิดคลาดเคลื่อนขึ้น (Saka et al., 2006) แมความเขาใจแนวคิดพันธุศาสตรมีการศึกษาในประชาชนทุกระดับ
แตสําหรับในประเทศไทยมุงใหความสําคัญกับแนวคิดของนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 4 (ทัศนียา รัตนฤๅทัย, 2549
และ จิตตินันท สาตะมินิ, 2550) ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาความเขาใจแนวคิด เรื่องการถายทอดทาง
พันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งในระดับชั้นนี้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จัดให
นักเรียนไดเรียนรูแนวคิดพันธุศาสตรครบทุกแนวคิดที่มีรายงานวาพบความเขาใจแนวคิดที่คลาดเคลื่อน เพื่อเปน
แนวทางสําหรับครูผูสอนในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนมีความเขาใจแนวคิดพันธุศาสตรที่ถูกตองใน
ระดับแนวคิดวิทยาศาสตร เนื่องจากผูวิจัยเล็งเห็นวาการมีแนวคิดพื้นฐานทางพันธุศาสตรที่ถูกตอง จะสามารถ
สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูในระดับตอไปไดดีขึ้น และสามารถนําความรูเหลานี้ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

อุปกรณและวิธีการ
กลุมตัวอยางที่ศึกษา
กลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมขยายโอกาสทางการศึกษาแหงหนึ่ง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2551 จํานวน 56 คน และผานการเรียนในแนวคิด
เรื่องการถายทอดทางพันธุกรรมมาแลว
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือ ที่ใชในการวิจัย คือ แบบวัดแนวคิดเรื่องการถายทอดทางพันธุกรรม แบบทดสอบปลายเปด
จํานวน 26 ขอ ครอบคลุมแนวคิดพันธุศาสตร 7 แนวคิดหลัก ไดแก ลักษณะทางพันธุกรรม ยีน ดีเอ็นเอ โครโมโซม
กฎของเมนเดล โรคพันธุกรรม และพันธุวิศวกรรม แบบวัดแนวคิดฉบับนี้ผานการตรวจคุณภาพของเครื่องมือโดย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาพันธุศาสตร 1 ทาน ดานวิทยาศาสตรศึกษา 1 ทาน ดานการวัดและประเมินผล 1 ทาน และ
ดานภาษา 1 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของขอคําถาม และตรวจสอบความถูกตองของแนวคําตอบโดย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาพันธุศาสตร หลังจากปรับปรุงคําถามและแนวคําตอบผูวิจัยนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 30 คน กอนนําไปใชจริง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวบขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยนําสงหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังโรงเรียน
ดังกลาว และนัดหมายวันเวลาในการเก็บขอมูล ผูวจิ ัยไปเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย
แกนักเรียน และใหนักเรียนแตละคนตอบคําถามในแบบวัดแนวคิดในเวลา 2 ชั่วโมง
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และจัดกลุมแนวคิดเปน 5 ระดับ ตามการจัด
กลุมแนวคิดของ Abraham et al. (1994) คือ 1) แนวคิดวิทยาศาสตร (Sound Understanding: SU) หมายถึง แนวคิดที่
ถูกตองกับหลักการทางวิทยาศาสตรทั้งหมด 2) แนวคิดวิทยาศาสตรบางสวน (Partial Understanding: PU) หมายถึง
แนวคิดที่ถูกตองกับหลักการทางวิทยาศาสตร แตมีแนวคิดไมครบถวนหรือไมสมบูรณ 3) แนวคิดวิทยาศาสตรบางสวน
และคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร (Partial Understanding with Specific Misconception: PU/SM) หมายถึง
แนวคิดที่ถูกตองตามหลักการทางวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวน 4) แนวคิด
คลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร (Specific Misconception: SM) หมายถึง แนวคิดที่ผิดไปจากหลักการทาง
วิทยาศาสตร 5) ไมมีแนวคิด (No Understanding: NU) หมายถึง ไมตอบคําถาม ตอบวาไมรู ไมเขาใจ ตอบโดยเขียน
ทวนคําถามหรือตอบคลุมเครือไมชัดเจน และหาคาความถี่และคารอยละของกลุมคําตอบ การวิเคราะหขอมูลของผูวิจัย
มีการตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยใชวิธี inter-rater reliability โดยใหนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ซึ่งเปนครู
ชีววิทยาประจําการและผานการฝกวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มาแลว จํานวน 2 ทาน ทําการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบวัดแนวคิดซ้ําในทุกขอ จํานวนรอยละ50 ของทั้งหมด โดยการวิเคราะหขอมูลเปนไปอยางมีอิสระ
กําหนดเกณฑความเชื่อมั่นของการวิเคราะหขอมูล คือ ผลการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัยในทุกๆ ขอ สอดคลองกับผลการ
วิเคราะหขอมูลของนิสิตปริญญาโท อยางนอย 1 ทาน ซึ่งความสอดคลองในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้พบวาผูวิเคราะห
ขอมูลทั้ง 3 ทาน วิเคราะหผลสอดคลองกันรอยละ 80 ของทั้งหมด

ผลการทดลองและวิจารณ
ผลจากการสํารวจแนวคิด เรื่องการถายทอดทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แสดงไวใน
Table 1
Table 1 Percentage of Student Response categorized by Genetic Concepts
Percentage of Student Responses Categorized (N=56)
Concept
SU
PU
PU/SM
SM
NU
1. Inheritance Trait
0
19.64
78.57
1.79
0.00
2. Gene
0
32.14
21.43
37.50
8.93
3. DNA
0
1.79
53.57
33.93
10.71
4. Chromosome
0
1.79
91.07
5.36
1.79
5. Mendelian Laws
0
3.57
19.64
10.71
66.07
6. Genetic diseases
0
5.36
60.71
16.07
17.86
7.Genetic Engineering
0
17.86
48.21
7.14
26.79
จาก Table 1 ผลการวิจัย พบวานักเรียนสวนใหญไมมีแนวคิดในระดับแนวคิดวิทยาศาสตร(SU) ในทุก
แนวคิด ที่ ทํา การศึ ก ษา โดยแนวคิ ด ของนั กเรี ยนส ว นใหญ เ กี่ย วกับ ลั ก ษณะทางพัน ธุ ก รรม ดี เอ็ นเอ โครโมโซม
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โรคพั น ธุ ก รรม และพั น ธุ วิ ศ วกรรม จั ด อยู ใ นกลุ ม แนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร บ างส ว นและคลาดเคลื่ อ นจากแนวคิ ด
วิทยาศาสตร(PU/SM) แนวคิดเกี่ยวกับยีนจัดอยูในกลุมแนวคิดที่คลาดเลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(SM) และ
แนวคิดเกี่ยวกับกฎของเมนเดลจัดอยูในกลุมไมมีแนวคิด(NU) เมื่อพิจารณาคําตอบที่แสดงถึงความเขาใจของ
นักเรียนสวนใหญแตละแนวคิดปรากฏผลดังนี้
1.แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พบวา ความเขาใจของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับแนวคิด
วิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(PU/SM) คิดเปนรอยละ 78.57 เมื่อพิจารณา
คําตอบที่แสดงถึงแนวคิดที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน พบวา นักเรียนเขาใจวาลักษณะทุกลักษณะหากพอและแมมี
ลักษณะเหมือนกันทั้งสองคน จัดเปนลักษณะทางพันธุกรรมและสามารถถายทอดทางพันธุกรรมได ไมวาลักษณะ
เหลานั้นจะเกิดจากการควบคุมของยีนหรือไมก็ตาม เชน ความสามารถในการบวก ลบเลข การเลนฟุตบอล การพูด
ไดหลายภาษา และความยาวของเสนผม สอดคลองกับงานวิจัยของทัศนียา รัตนฤๅทัย, 2549 และ Hacking and
Treagust, 1984 และพบวานักเรียนเขาใจวาลักษณะเดนเทานั้นที่สามารถถายทอดลักษณะไปสูลูกได และ
ลักษณะเดน คือ ลักษณะที่มองเห็นไดชัดเจนและเปนลักษณะที่เปนที่ตองการของบุคคล เชน จมูกโดงเปนลักษณะ
เดนเพราะสวย ลักษณะดอยคือลักษณะที่พบไดมากหรือไมแตกตางจากกลุม เชน ขาวโพดชนิดตนสูงเปนลักษณะ
ดอยเพราะมีมาก จากคําตอบที่แสดงความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับลักษณะเดนและลักษณะดอยของนักเรียน
ในประเด็นนี้เปนขอคนพบที่แตกตางจากงานวิจัยที่ผานมา(ทัศนียา รัตนฤๅทัย, 2549; จิตตินันท สาตะมินิ, 2550
และ Hacking and Treagust, 1984) และความเขาใจคลาดเคลื่อนที่พบตรงกับความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของ
นักเรียนในระดับแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(SM) ซึ่งมีอยูรอยละ 1.79
2.แนวคิดเกี่ยวกับยีน พบวา ความเขาใจของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับแนวคิดที่คลาดเลื่อนจากแนวคิด
วิทยาศาสตร(SM) คิดเปนรอยละ 37.50 ซึ่งเมื่อพิจารณาความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน พบวา นักเรียน
เขาใจวายีนของลูกจะเหมือนกับของแมทุกประการ และธรรมชาติเปนตัวกําหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตไมเกี่ยวของ
กับยีน และการจับคูกันของแอลลีลของยีนแบบพันธุทางซึ่งประกอบดวยแอลลีลเดนและแอลลีลดอย นักเรียนเขาใจ
วา แอลลีลดอย คือ พาหะแฝงหรือยีนแฝง ซึ่งความเขาใจคลาดเคลื่อนที่พบตรงกับความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของ
นักเรียนในระดับแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(PU/SM) ซึ่งมีอยูรอยละ
21.43 ขอคนพบเกี่ยวกับคําตอบที่แสดงความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในแนวคิดนี้แตกตางจากงานวิจัยที่
ผานมา (ทัศนียา รัตนฤๅทัย, 2549; จิตตินนั ท สาตะมินิ, 2550 และ Saka et al., 2006)
3. แนวคิดเกี่ยวกับดีเอ็นเอ พบวา ความเขาใจของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับแนวคิดวิทยาศาสตร
บางสวนและคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(PU/SM) คิดเปนรอยละ 53.57 ซึ่งเมื่อพิจารณาความเขาใจที่
คลาดเคลื่อนของนักเรียน พบวา นักเรียนเขาใจวา ดีเอ็นเอ คือ ลักษณะตางๆที่พอแมถายทอดมาให เชน หมูเลือด
สีผิว ซึ่งเปนขอคนพบที่แตกตางจากงานวิจัยที่ผานมา(จิตตินันท สาตะมินิ, 2550; Banet and Ayuso, 2000;
Jenny and Robinson, 2000 และ Saka et al., 2006) และนักเรียนเขาใจวาดีเอ็นเอมีขนาดเล็กเปนวงกลม ดีเอ็น
เอ ประกอบดวย ดีเอ็นเอจากแม 1 แทง และจากพอ 1 แทง ดีเอ็นเอไมมีการบิดเกลียวและการหมุนเกลียวนอยกวา
สิบคูเบสสอดคลองกับงานวิจัยของ Saka et al., 2006 ที่พบความนักเรียนมีความเขาใจที่สับสนเกี่ยวกับโครงสราง
ของ ดีเอ็นเอ ซึ่งความเขาใจคลาดเคลื่อนที่พบตรงกับความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในระดับแนวคิด
คลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(SM) ซึ่งมีอยูรอยละ 33.93
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4. แนวคิดเกี่ยวกับโครโมโซม พบวา ความเขาใจของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับแนวคิด
วิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(PU/SM) คิดเปนรอยละ 91.07 ซึ่งเมื่อพิจารณา
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน พบวา นักเรียนเขาใจวาโครโมโซมอยูในดีเอ็นเอและเบสคูสมที่จับคูกันใน
สายดีเอ็นเอ คือ โครโมโซม สอดคลองกับงานวิจัยของ Saka et al., 2006 และในเซลลมีเฉพาะโครโมโซม X กับ
โครโมโซม Y เซลลรางกายและเซลลสืบพันธุมีจํานวนโครโมโซมเทากัน และขนาดของสิ่งมีชีวิตมีผลตอจํานวนของ
โครโมโซม คือ สิ่งมีชีวิตขนาดใหญมีจํานวนโครโมโซมมากกวาสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก สอดคลองกับงานวิจัยของ
ทัศนียา รัตนฤๅทัย, 2549 และเขาใจวาโครโมโซมมีรูปราง 2 แบบ คือ เหมือนโครโมโซม X กับโครโมโซม Y และ
เขาใจวาโครโมโซมมีรูปรางเหมือนกับสัญลักษณแทนโครโมโซม X กับโครโมโซม Y สอดคลองกับงานวิจัยของ Saka
et al., 2006 และนักเรียนเขาใจวาสิ่งมีชีวิตแตละชนิดไมสามารถรักษาจํานวนโครโมโซมใหคงที่ไดและนักเรียนอีก
สวนหนึ่งเขาใจวาสิ่งมีชีวิตสามารถรักษาจํานวนโครโมโซมใหคงที่ไดโดยการไมผสมขามเผาพันธุ ซึ่งขอคนพบใน
ประเด็นนี้แตกตางจากงานวิจัยที่ผานมา(ทัศนียา รัตนฤๅทัย, 2549; จิตตินันท สาตะมินิ, 2550 และ Saka et al.,
2006) และความเข า ใจคลาดเคลื่ อ นที่ พ บตรงกั บ ความเข า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นของนั ก เรี ย นในระดั บ แนวคิ ด
คลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(SM) ซึ่งมีอยูรอยละ 5.36
5. แนวคิดกฎของเมนเดล พบวา ความเขาใจของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับไมมีแนวคิด(NU) คิดเปน
รอยละ 66.07 รองลงมาคือมีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(PU/SM) คิด
เปนรอยละ19.64 ซึ่งเมื่อพิจารณาความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน พบวา นักเรียนเขาใจวายีนที่อยูเปนคูเมื่อ
แยกออกจากกันยีนจะไมจับคูกับยีนอื่น ซึ่งความเขาใจคลาดเคลื่อนที่พบตรงกับความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของ
นักเรียนในระดับแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(SM) ซึ่งมีอยูรอยละ 10.71 จากคําตอบของนักเรียน
แนวคิดนี้เปนแนวคิดที่นาจะใหความสนใจเปนอยางมากเนื่องแนวคิดนี้มีความสัมพันธกับการอธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิดพันธุศาสตรอื่นๆ หากนักเรียนเขาใจคลาดเคลื่อนในแนวคิดนี้จะยอมสงผลกับความเขาใจแนวคิดพันธุ
ศาสตรอื่น
6. แนวคิดเกี่ยวกับโรคพันธุกรรม พบวา ความเขาใจของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับแนวคิดวิทยาศาสตร
บางสวนและคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(PU/SM) คิดเปนรอยละ 60.71 ซึ่งเมื่อพิจารณาความเขาใจที่
คลาดเคลื่อนของนักเรียน พบวา นักเรียนเขาใจวาการขาดหายไปบางสวนของโครโมโซมคูที่ 5 ไมทําใหเกิดความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม ความแตกตางของโครโมโซมคูที่ 23 ระหวางเพศหญิงและชายทําใหเกิดโรคพันธุกรรม และ
โรคตาบอดสีและธาลัสซีเมียมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของโครโมโซม ลูกเพศหญิงมีโอกาสเกิดโรคพันธุกรรมที่เกิด
จากความผิดปกติของยีนบนโครโมโซม X ไดมากกวาเพศชายเพราะเพศหญิงมีโครโมโซมx มากกวาเพศชาย ซึ่ง
ความเขาใจคลาดเคลื่อนที่พบตรงกับความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในระดับแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวน
และคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(PU/SM) ซึ่งมีอยูรอยละ 16.07
และเปนขอคนพบที่แตกตางจาก
งานวิจัยที่ผานมา(ทัศนียา รัตนฤๅทัย, 2549 และ จิตตินันท สาตะมินิ, 2550)
7. แนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดพันธุวิศวกรรม พบวา ความเขาใจของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับแนวคิด
วิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(PU/SM) คิดเปนรอยละ 48.21 ซึ่งเมื่อพิจารณา
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน พบวา นักเรียนเขาใจวาพันธุวิศวกรรม คือ การโคลนนิ่ง ผสมเทียม ถายฝาก
ตั ว อ อ น สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Dawson (2007) ที่ พ บความนั ก เรี ย นมี ค วามเข า ใจที่ สั บ สนระหว า ง
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เทคโนโลยีชีวภาพกับพันธุวิศวกรรม และพันธุวิศวกรรมกับการโคลนนิ่ง และนักเรียนเขาใจวาการทําพันธุวิศวกรรม
ทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุใหม และมีการทําพันธุวิศวกรรมเฉพาะในพืช และความรูในเรื่องนี้สามารถนําไปใช
ประโยชนทางดานการเกษตร เชน การโคลนนิ่ง การผสมเทียม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทางดานการแพทยใชทําซิป
และการทํากิ๊ฟ ซึ่งขอคนพบในประเด็นคําตอบนี้แตกตางจากงานวิจัยที่ผานมา(ทัศนียา รัตนฤๅทัย, 2549 และ
Dawson, 2007) และความเขาใจคลาดเคลื่อนที่พบตรงกับความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในระดับแนวคิด
คลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(SM) ซึ่งมีอยูรอยละ 7.14
จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาการมีแนวคิดคลาดเคลื่อนในแนวคิดการถายทอดทางพันธุกรรม ของ
นักเรียนอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุดวยกัน เชน การเรียนรูในแนวคิดพันธุศาสตรตองอาศัยการเชื่อมโยงแนวคิด
เดิ ม เมื่ อ นัก เรี ยนเกิด ความสั บ สนขึ้น จึ งไม ส ามารถเชื่ อ มโยงแนวคิ ดเดิ ม กั บ แนวคิ ด ใหม ไ ดจึ ง ทํา ให เกิ ด แนวคิ ด
คลาดเคลื่อนขึ้น ดังจะเห็นไดจากนักเรียนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนในแนวคิดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งแนวคิดนี้เปน
แนวคิดที่นักเรียนไดเรียนรูมาแลวตั้งแตชวงชั้นที่ 2 เมื่อนักเรียนไมเขาใจแนวคิดดังกลาวการเชื่อมโยงในแนวคิด
พันธุศาสตรอื่นๆ ที่นักเรียนตองเรียนรูตอไปจึงเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนขึ้น ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ
Saka et al. (2006) ที่อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนวามีสาเหตุมาจากไม
สามารถเชื่ อ มโยงแนวคิ ด เดิ ม กั บ แนวคิ ด ใหม ไ ด และอี ก สาเหตุ ม าจากการใช ภ าษาและประสบการณ ใ น
ชีวิตประจําวันในการอธิบายความเขาใจจึงกอใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ดังจะเห็นไดจากการเขาใจที่
คลาดเคลื่อนของนักเรียนในแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะเดน และลักษณะดอย และการจับคูกันของยีนแบบพันธุทาง
และพันธุวิศวกรรม ซึ่งตัวอยางที่เห็นไดชัดที่สุดคือการอธิบายความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมที่
นักเรียนเขาใจวามีเฉพาะในพืช ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการที่นักเรียนไดรับรูขาวสารจากสื่อตางๆ เกี่ยวกับพันธุวิศวกรรม
ที่มีการกลาวถึงเฉพาะในพืช เชน ฝายบีที มะเขือเทศสุกชา ขาววิตามินเอสูง ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ
Dawson (2007) ที่อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในแนวคิดนี้ของนักเรียน นอกจากนี้ความ
เขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นๆ เชน แนวคิดที่คลาดเคลื่อนของครูหรือหนังสือเรียน
(Saka et al., 2006) แตในทรรศนะของผูวิจัยสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่กอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนหรือเขาใจ
เพียงบางสวน และไมมีแนวคิดของนักเรียนเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู เนื่องกอนการจัดการเรียนรูครู
จะตองมีการศึกษาหลักสูตร ศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล และจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
นักเรียน ซึ่งจะตองคัดเลือกกิจกรรมการเรียนรูและสื่อประกอบการเรียนรูที่เหมาะสมและมีคุณภาพ และในขณะ
การจั ด การเรี ย นรู ค รู ต อ งมี ก ารตรวจสอบว า นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ห รื อ ไม แ ละเกิ ด การเรี ย นรู อ ย า งไรตรงกั บ
จุดมุงหมายที่ครูวางไวหรือไม และควรแกไขอยางไรหากนักเรียนไมเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนด ดังนั้น
หากครูผูสอนไดดําเนินการดังกลาวปญหาความเขาใจที่คลาดเคลื่อนหรือเขาใจเพียงบางสวน และไมมีแนวคิดของ
นักเรียนยอมเกิดไดนอยมาก และจากคําตอบของนักเรียนในทรรศนะของผูวิจัยกิจกรรมการเรียนรูยังไมสามารถทํา
ใหนักเรียนเกิดความเขาใจอยางแทจริงในเรื่องที่เรียน เนื่องจากนักเรียนไมมีแนวคิดในระดับแนวคิดวิทยาศาสตร
(SU) ในทุกแนวคิดที่ทําการศึกษา
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สรุปผลและเสนอแนะ
นักเรียนสวนใหญในกลุมตัวอยางที่ศึกษาไมมีแนวคิดในระดับแนวคิดวิทยาศาสตร(SU) ในทุกแนวคิดที่
ทําการศึกษา และจากการวิเคราะหคําตอบพบวานักเรียนขาดความเขาใจอยางแทจริงในเรื่องที่เรียน สงผลให
นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวน(PU) แนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร(SM) และไมมีแนวคิด
(NU) ผลการวิจัยนี้หากปลอยใหนักเรียนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนและไมมีแนวคิดยอมสงผลตอการเรียนรูในแนวคิด
นี้ในระดับตอไป รวมถึงสงผลตอการเรียนรูในแนวคิดทางชีววิทยาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยจากผลการวิจัยผูวิจัยขอ
เสนอแนะวาครูผูสอนควรใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูในแนวคิดเรื่องการถายทอดทางพันธุกรรม ควรมีการ
สํารวจแนวคิดกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนและแกไขความเขาใจที่ไมถูกตอง
ของนักเรียน กิจกรรมการเรียนรูควรใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงของแนวคิดพันธุศาสตรที่เปนพื้นฐานในการ
เรียนแนวคิดพันธุศาสตรอื่น เชน ตองแนใจวาผูเรียนเขาใจวาความหมายของลักษณะทางพันธุกรรม กอนจัดการ
เรียนการสอนเรื่องยีน และเนนใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความ
เขาใจแนวคิดของตนเองและปรับเปลี่ยนหรือขยายแนวคิดใหถูกตองและสมบูรณ และไดลงมือปฏิบัติจริงและนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันเพื่อใหการเรียนรูนั้นเปนการเรียนรูที่มีความหมายสําหรับนักเรียน สวนใน
แนวคิดที่เปนนามธรรม เชน ดีเอ็นเอและโครโมโซม ควรใชแบบจําลองประกอบการอธิบายหรือใหนักเรียนสราง
แบบจําลองดวยตนเอง อีกทั้งควรระมัดระวังการใชภาษาในการอธิบายความหมายศัพทเฉพาะตางๆ
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