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บทคัดยอ 

 

งานวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

4 จํานวน 5 คน เกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเปนรายบุคคล และวเิคราะหขอมูลโดยการตีความและการ

จัดกลุม ผลการวิจัยปรากฏวา พลวิจัยทุกคนเขาใจและยกตัวอยางลักษณะทาง

พันธุกรรมได อยางไรก็ตาม ไมมีพลวิจัยคนใดที่ระบุไดอยางม่ันใจวา ยีนเปนสิ่งที่

กําหนดลักษณะทางพันธุกรรม ย่ิงไปกวานั้น พลวิจัยสวนใหญเขาใจวา ลักษณะทาง

พันธุกรรมถูกถายทอดทางเลอืด และไมสามารถเรยีงลําดับโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน

ไดอยางถูกตอง สิ่งเหลานี้แสดงถึงความเขาใจที่จํากัดเกี่ยวกับองคประกอบและ

โครงสรางภายในเซลลที่เกี่ยวของกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

 

คําสําคัญ: การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม; ความเขาใจของนักเรียน; นักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 4    
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Abstract 

 

This research aimed at investigating five tenth grade students’ 

understandings about genetic inheritance. The researcher collected data using 

individual semi-structured interviews, and analyzed the data through interpretation 

and categorization. The research results appear that all the participants understood 

and exemplified hereditary traits. However, none could certainly identify that genes 

encode those hereditary traits. Moreover, most of them understood that genetic 

inheritance is passed through blood, and were not able to correctly order 

chromosome, DNA, and gene. These demonstrate limited understandings about cell 

components and structure related to genetic inheritance. 

 

Keywords: Genetic inheritance; Students’ Understandings; Tenth grade students  
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บทนํา 

 

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเปนแนวคิดทางวิทยาศาสตรที่จําเปน

สําหรับนักเรยีนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพราะแนวคิดนี้เปนแนวคิดที่

สามารถอธิบายปรากฏการณทางชีววิทยาที่วา เหตุใดสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจึงมี

ลักษณะพื้นฐานที่เหมือนกัน เหตุใดสิ่งมีชีวิตตางชนิดจึงมีลักษณะบางอยางที่แตกตาง

กัน และลักษณะพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตแตละชนิดถูกถายทอดจากรุนสูรุนไดอยางไร 

นอกจากนี้ แนวคิดนี้ยังเกี่ยวของกับแนวคิดทางชีววิทยาอ่ืนๆ เชน วิวัฒนาการ การ

คัดเลือกตามธรรมชาติ และระบบนิเวศ ย่ิงไปกวานั้น แนวคิดนี้ยังเปนพื้นฐานของ

เทคโนโลยีตางๆ เชน พันธุวิศวกรรม การโคลน  และการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ อีกดวย 

ดังนัน้ ความเขาใจเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับ

การดํารงชวีติในโลกปจจุบัน   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา, 2553) ไดบรรจุการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไวใน

มาตรฐาน ว 1.2 ของสาระที่ 1 “สิ่งมีชวีติกับกระบวนการดํารงชวีติ” ซึ่งมีใจความวา:  

“(เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว นักเรียนควร) เขาใจกระบวนการและ

ความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ

สิ่งมีชวีติ ความหลากหลายทางชวีภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบ

ตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา

ศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชประโยชน”  

โดยนักเรยีนจะไดเรยีนรูเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในระดับที่มีความ

ซับซอนแตกตางกันไปตามความเหมาะสมกับอายุ ความรู และประสบการณที่คอยๆ 

เพิ่มมากขึ้น ในการนี้ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่ 3 จะไดเรยีนรูวา (หนาที่ 24):  

 สิ่งมีชวีติแตละชนดิจะมีลักษณะแตกตางกัน 
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 สิ่งมีชวีติทุกชนดิจะมีลักษณะภายนอกที่ปรากฏคลายคลึงกับพอแมของ

สิ่งมีชวีตินัน้ 

 ลักษณะภายนอกที่คลายคลึงกันของพอแมกับลูกเปนการถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม 

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่ 5 จะไดเรยีนรูวา (หนาที่ 25): 

 ลักษณะของตนเองจะคลายคลงึกับคนในครอบครัว 

 การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเปนการถายทอดลักษณะบาง

ลักษณะจากบรรพบุรุษสูลูกหลาน ซึ่งบางลักษณะจะเหมือนพอหรือ

เหมือนแม หรอือาจมีลักษณะเหมือนปู ยา ตา ยาย 

นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3 จะไดเรยีนรูวา (หนาที่ 26 - 27):  

 เม่ือมองเซลลผานกลองจุลทรรศน จะเห็นเสนใยเล็กๆ พันกันอยูใน

นวิเคลยีส เม่ือเกดิการแบงเซลล เสนใยเหลานี้จะขดสัน้เขาจนมีลักษณะ

เปนทอนสัน้ เรยีกวา โครโมโซม 

 โครโมโซมประกอบดวยดเีอ็นเอและโปรตนี   

 ยีนหรอืหนวยพันธุกรรมเปนสวนหนึ่งที่อยูบนดเีอ็นเอ  

 เซลลหรือสิ่งมีชีวิตมีสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะของ

การแสดงออก 

 ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมดวยยีนจากพอและแมสามารถ

ถายทอดสูลูกผานทางเซลลสบืพันธุและการปฏิสนธิ 

นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายจะไดเรยีนรูวา (หนาที่ 28 - 29):  

 สิ่งมีชีวิตมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จากพอแมมาสูรุน

ลูกหลานได ซึ่งสังเกตไดจากลักษณะที่ปรากฏ   

 ดเีอ็นเอเปนนิวคลีโอไทดสายยาวสองสายพันกันเปนเกลียวคูวนขวา แต

ละสายประกอบดวยนิ วคลีโอไทดนับลานหนวย ซึ่ ง มีโครงสราง
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ประกอบดวยน้ําตาลเพนโทส ไนโตรเจนเบส 4 ชนดิ และหมูฟอตเฟส โดย

ที่ลําดับเบสของนวิคลโีอไทดจะมีขอมูลทางพันธุกรรมบันทกึอยู   

 มิวเทชันเปนการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมในระดับยีนหรือโครโมโซม 

ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับดีเอ็นเอ โดยมิวเทชันที่เกิด

ในเซลลสบืพันธุสามารถถายทอดไปสูรุนลูกและหลานได    

 การแปรผันทางพันธุกรรมทําใหสิ่งมีชวีติที่เกดิใหมมีลักษณะที่แตกตางกัน

หลากหลายชนดิ กอใหเกดิเปนความหลากหลายทางชวีภาพ 

เนื้อหาขางตนแสดงใหเห็นวา นักเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม โดยเริ่มตนจากการพิจารณาลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตตางๆ รอบตัว 

(ป. 3) ไปยังการพจิารณาลักษณะภายนอกของคนในครอบครัวของนักเรียนเอง (ป. 5) 

จากนัน้ นักเรยีนจะไดเรยีนรูเกี่ยวกับองคประกอบภายในระดับเซลลที่เกี่ยวของกับการ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ม. 3) และ กระบวนการในระดับโมเลกุลภายในเซลล

ที่เกี่ยวของกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ม. 4 - 6)  

เนื่องจากความเขาใจเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเปนเรื่องที่

ซับซอน ซึ่งนักเรียนจะตองเชื่อมโยงสิ่งที่เปนรูปธรรม (นั่นคือ ลักษณะภายนอกตางๆ 

เชน ลักษณะของเปลือกตา ความสามารถในการหอลิ้น และลักษณะของเสนผม เปน

ตน) กับสิ่งที่เปนนามธรรม (นั่นคือ โครโมโซม ดเีอ็นเอ และยีน เปนตน) นอกจากนี้ การ

เขาใจการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอยางลึกซึ้งยังตองอาศัยความเขาใจพื้นฐาน

เกี่ยวกับองคประกอบและกระบวนการในระดับเซลลอีกดวย ดวยเหตุนี้ การเรียนรู

เกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจึงเปนเรื่องที่ทาทายสําหรับนักเรียน ซึ่ง

งานวิจัยทั้งในประเทศ (จิตตินันท สาตะนิมิ, 2550) และในตางประเทศ (Lewis & 

Wood-Robinson, 2000; Lewis et al., 2000; Saka et al., 2006) ไดเปดเผยอยาง

สอดคลองกันวา นักเรียนในระดับชั้นตางๆ มีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตัวอยางเชน Lewis & Wood-Robinson (2000) พบวา 

นักเรยีนในระดับมัธยมศกึษาไมเขาใจกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และ
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ขาดความรูพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะทางพันธุกรรม 

นอกจากนี้ Lewis et al. (2000) ยังพบวา นักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีความเขาใจที่

จํากัดเกี่ยวกับหนาที่ โครงสราง และตําแหนงของยีน ดวยเหตุนี้ ครูจํานวนหนึ่งจึงรับรู

วา การจัดการเรียนการสอนเรื่องพันธุศาสตร (รวมทั้งการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม) เปนเรื่องยาก (ทัศนยีา รัตนฤาทัย & นฤมล ยุตาคม, 2549)   

เนื่องจากการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเปนเนื้อหาในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา, 2553) ที่ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นตางๆ จะไดเรียนรูแนวคิดนี้ไปตามลําดับ

ความซับซอน ในการนี้ นักเรยีนจึงตองอาศัยความรูและความเขาใจในระดับการศึกษา

กอนหนานี้เปนพื้นฐานสําหรับการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้นไป การศึกษาความเขาใจเดิม

ของนักเรียน “กอน” การจัดการเรียนการสอนจึงกลายเปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้เพราะ

การศกึษาดังกลาวจะชวยใหขอมูลสําหรับผูสอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่

เหมาะสมกับนักเรยีนตอไป ในการนี้ ผูวจัิย (ในฐานะครูผูสอนเรื่องการถายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) จึงตองการศึกษาวา นักเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 มีความเขาใจเดิมเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมอยางไร ผลการศกึษาที่ไดจะชวยใหผูวจัิยออกแบบการจัดการเรียนการสอน

เรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียนกลุมเปาหมายของ

ตนเองตอไป  

 

วัตถุประสงค 

การวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 4 เกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
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วธิกีารวจัิย 

  

งานวิจัยนี้ เปนการวิ จัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ภายใต

กระบวนการทัศนการตีความ (Interpretive paradigm) ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณนักเรียนแบบกึ่งโครงสรางเปนรายบุคคล (Individual semi-structured 

interview) ผูวจัิยวเิคราะหขอมูลโดยการจัดความเขาใจของนักเรยีนออกเปนกลุมๆ ตาม

ความหมายที่เหมือนหรอืคลายกัน รายละเอียดตางๆ ของการวจัิยมีดังนี้ 

 

บรบิทวิจัย 

การวจัิยนี้เกดิขึ้นในภาคเรยีนที่ 1 ของปการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนวรนารี

เฉลิม จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ และมีนักเรียน

ทั้งหมด 3,719 คน โรงเรียนเปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 แตละระดับชั้นประกอบดวย 14 หองเรียน โรงเรียนมีการดําเนิน

โครงการสงเสริมความสามารถดานวิทยาศาสตรตางๆ อาทิ โครงการสงเสริม

ความสามารถและความเปนเลศิทางคณิตศาสตร-วทิยาศาสตร-ภาษาอังกฤษ ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน และ โครงการสงเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร -

วทิยาศาสตร-เทคโนโลยี-ภาษาตางประเทศที่ 1 และ 2 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อยางไรก็ตาม นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญเลือกเรียนดานภาษา 

ผูวิ จัยเปนผูสอนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 

หองเรยีน    

 

พลวิจัย 

 พลวจัิยเปนนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จาก หองเรียนที่เนนวิทยาศาสตร 

จํานวน 5 คน (ชาย 3 คน และ หญงิ 2 คน) ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง

โดยใชเกณฑความสมัครใจในการใหขอมูล พลวิจัยทั้งหมดมีผลการเรียนวิทยาศาสตร
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ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไมแตกตางกันมากนัก พลวิจัยทั้งหมดผานการเรียนรู

เกี่ยวกับองคประกอบภายในระดับเซลลที่ เกี่ยวของกับการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม (ไดแก โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553) มาแลว ใน

รายงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยอางถึงพลวิจัยแตละคนโดยใชสัญลักษณ S แลวตามดวย

ตัวเลข 1 - 5  (เชน S1, S2, และ S3) ทัง้นี้เพื่อปองกันความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นกับพล

วจัิยในภายหลัง  

 

การเก็บขอมูล 

 ผูวจัิยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณพลวิจัยแบบกึ่งโครงสรางเปนรายบุคคล 

โดยใชคําถาม 4 ขอ ดังนี้  

 ถาพูดถงึลักษณะทางพันธุกรรม นักเรยีนนกึถงึอะไร  

 อะไรเปนสิ่งที่กําหนดลักษณะทางพันธุกรรม 

 ลักษณะทางพันธุกรรมถูกถายทอดจากรุนสูรุนไดอยางไร 

 โครโมโซม ดเีอ็นเอ และยีน เกี่ยวของกันอยางไร  

ในการนี้ ผูวิจัยไดแจงใหพลวิจัยทุกคนทราบวา ผูวิจัยมีการบันทึกเสียงใน

ระหวางการสัมภาษณ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกตอการตีความและวิเคราะหขอมูลใน

ภายหลัง โดยผูวจัิยเก็บชื่อและสกุลของพลวจัิยทุกคนเปนความลับ นอกจากนี้ ผูวิจัยได

ชี้แจงดวยวา คําตอบจะไมมีผลใดๆ ตอผลการเรยีนทุกรายวชิาที่ผูวิจัยสอน หลังจากรับ

ฟงคําชี้แจงจากผูวจัิยแลว ไมมีพลวจัิยคนใดขัดของและปฏิเสธการใหขอมูล  

ในการสัมภาษณพลวจัิยแตละคน ผูวจัิยใชเวลาประมาณ 10 นาที ซึ่งเกิดขึ้น

ในชวงเวลาพักกลางวันหรอืคาบวาง ณ หองสมุดของโรงเรยีน ในการนี้ ผูวิจัยอาจไมได

ยึดตดิกับลําดับของคําถาม แตเนนการถามซักไซไลเลยีงเพื่อใหพลวิจัยแตละคนพูดเพื่อ

แสดงความเขาใจของตนเองอยางชัดเจนที่สุด การสัมภาษณทั้งหมดเสร็จสิ้นกอนการ

จัดการเรยีนการสอนเรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในวชิาชวีวทิยาพื้นฐาน 
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การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวจัิยวเิคราะหขอมูลโดยเริ่มตนจากการถอดคําพูดของพลวิจัยทุกคนแบบ

คําตอคํา (Verbatim transcription) จากนั้น ผูวิจัยอานและตีความคําพูดของพลวิจัยแต

ละคนอยางละเอียด พรอมทัง้ขดีเสนใตคําพูดของพลวจัิยที่แสดงถึงความเขาใจเกี่ยวกับ

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 4 ดาน คือ  

1. ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม 

2. ความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่กําหนดลักษณะทางพันธุกรรม 

3. ความเขาใจเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

4. ความเขาใจเกี่ยวกับยีน ดเีอ็นเอ และโครโมโซม 

โดยผูวจัิยจัดกลุมความเขาใจของพลวจัิยในแตละดาน และนําเสนอเปนผลการวจัิย  

 

ผลการวจัิย 

  

จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพลวิจัยทั้ง 5 คน ผูวิจัยไดจัด

กลุมความเขาใจของพลวจัิยเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมทั้ง 4 ดาน คือ 

1. ลักษณะทางพันธุกรรม 2. สิ่งที่กําหนดลักษณะทางพันธุกรรม 3. การถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม และ 4. ยีน ดเีอ็นเอ และโครโมโซม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม 

 พลวจัิยทุกคนมีความเขาใจที่ถูกตองวา ลักษณะทางพันธุกรรมเปนลักษณะ

ที่ถูกถายทอดจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งได โดยพลวจัิยทุกคนสามารถยกตัวอยางลักษณะ

ทางพันธุกรรมตางๆ ไดอยางถูกตอง ไดแก สีของผิว ลักษณะของเสนผม ลักษณะของ

ดวงตา ลักษณะของรมิฝปาก และโรคบางชนดิ อยางไรก็ตาม พลวจัิยคนหนึ่ง (S5) ระบุ

(ดวยความไมแนใจ)วา นสิัยเปนลักษณะทางพันธุกรรมประการหนึ่ง ตอไปนี้เปนคําตอบ

ของพลวจัิยทัง้หมด 
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T ... ถาพูดถงึลักษณะทางพันธุกรรม นักเรยีนจะนกึถงึอะไรบาง 

S1 ก็นกึถงึพวกสผีวิ ลักษณะความสูง แลวก็ดวงตาวามีกี่ชัน้ 

 

T ลักษณะ(ทางพันธุกรรม)ตางๆ ... ลองยกตัวอยางหนอยสิ 

S2 ... (ในกรณีของคน) อยางเชน สีผิว ลักษณะความสูง ความเตี้ย 

แลวก็เรื่องเสนผม ... พวกผมหยิก ผมตรง  

 

T ถาเราพูดถงึ(ลักษณะ)ทางพันธุกรรม นักเรยีนจะนกึถงึอะไร 

S3 นกึถงึลักษณะตางๆ ที่ถายทอดมาจากพอแมสูลูก ... เชน โรคตา

บอดส ีอะไรตางๆ แลวก็โรคตดิตอทางพันธุกรรม  

 

S4 พวกปาก พี่จะ(มี)ปากเรียวกวา(ปากของ)ผม (ชื่อตัวเอง)ติดพอ

มา พี่ก็จะตดิแม เพราะแม(มี)ปากเรยีว  

 

T (ถา)พูดถงึ...ลักษณะทางพันธุกรรม นักเรยีนนกึถงึอะไร 

S5 แบบนสิัยหรอืโรคอะไรแบบนี้อะคะ 

T นสิัยหรอืโรค ... ทําไมถงึคิดวาเปนนสิัยหรอืโรค 

S5 .. . ตอนที่หนู เรียน ม.3 ครู . . .สอนเรื่องโรคที่ผิดปกติทาง

พันธุกรรม แลวก็นสิัยที่เหมือนพอแมหรอืแตกตางจากพอแม มัน

ก็จะขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมหรอืพันธุกรรมอะไรแบบนี้   

 

ความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่กําหนดลักษณะทางพันธุกรรม 

 อยางไรก็ตาม พลวิจัยแตละคนอางถึงสิ่งที่กําหนดลักษณะทางพันธุกรรม

เหลานัน้แตกตางกันไป ซึ่งอาจเปนโครโมโซม ดีเอ็นเอ หรือยีน พลวิจัยทุกคนอางถึงสิ่ง
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เหลานี้สลับกันราวกับวา พวกมันเปนสิ่งเดียวกัน ตัวอยางเชน ในชวงตนของการ

สัมภาษณ พลวจัิยคนที่ 1 กลาวถงึ “ดเีอ็นเอ” ดังนี้  

 

S1 แบบวาตางคนไดรับมาไมเหมือนกัน เหมือนกับอีกคนหนึ่งไดรับ

จุดเดนของพอมา อีกคนไดรับจุดเดนของแมมา หรือวาอาจจะได

ทัง้จุดเดนของพอและจุดเดนของแม 

T ... มันมายังไงจุดเดนของพอจุดเดนของแม (มัน)เปนยังไง 

S1 ... ถามาทางพวกตอนที่กําเนดิเรา พวกดเีอ็นเอที่มาจับคูกัน  

 

แตเม่ือการสัมภาษณดําเนินไปครูหนึ่ง พลวิจัยคนเดิมกลาววา “โครโมโซม” เปนสิ่งที่

กําหนดลักษณะทางพันธุกรรม ดังนี้ 

 

S1 ลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเกี่ยวของกับโครโมโซมคือวา เหมือน

เราไดรับถายทอดจากพอแม (เรา)ไดรับโครโมโซมมา(จากพอแม)    

 

ตอไปนี้เปนคําตอบของพลวจัิยคนที่ 2  

 

T (อะไร)คือตัวควบคุมลักษณะ(ทางพันธุกรรม)ที่วามาเม่ือกี้ 

S2 โครโมโซม ... (หัวเราะ) ... ยีน 

T โครโมโซมหรอืยีน? 

S2 ยีน 

[…] 

T แลว (อะไร ) เปนตั วกํ าหนดว า คนนี้ตองเอา (ลักษณะทาง

พันธุกรรม)ของพอมา คนนี้ตองเอา(ลักษณะทางพันธุกรรม)ของ

แมมา 
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S2 โครโมโซมไหมอะ 

T โครโมโซม? 

S2 มันควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 

 

ตอไปนี้เปนคําตอบของพลวจัิยคนที่ 3  

 

T (นักเรียน)คิดวา (อะไร)เปนตัวกําหนดวา คนนี้ตองเอาลักษณะ

(ทางพันธุกรรม)นี้ของพอ คนนี้ก็เอาอีกลักษณะ(ทางพันธุกรรม)

หนึ่งของพอ (สิ่ง)ที่กําหนดมันคืออะไร 

S3 โครโมโซมไหมอะครู 

[…] 

S3 ลักษณะตางๆ ที่ถายทอดจากพอแมสูลูก โดยผานโครโมโซม 

(หรอื) ดเีอ็นเอ  

 

ตอไปนี้เปนคําตอบของพลวจัิยคนที่ 4  

 

T ทนีี้สิ่งที่นํามา(ซึ่ง)ลักษณะของปาก ... ที่นํามาจากพอจากแม เรา

เรยีกกวาอะไร 

S4 เรยีกวา โครโมโซมหรอืยีน 

T โครโมโซมหรอืยีน? 

S4 ดเีอ็นเอ … ดเีอ็นเอ 

[…] 

T สิ่งที่ควบคุมตัวดําตัวขาวเรยีกวาอะไร 

S4 ดเีอ็นเอครับ 

 



168 

 
ตอไปนี้เปนคําตอบของพลวจัิยคนที่ 5  

 

S5 นอง(ของ)หนู...จะมีผวิขาวกวา ... แลวก็หนู(มีผวิ)ดํา  

T แลวทําไมนองจึงขาวกวาเรา ... ทําไม 

S5 หนูคิดวา นองอาจจะไดเซลล ... โครโมโซมที่ขาวมาจากแม แลว

หนูไดจากพอ 

T ออ ... แสดงวา (สิ่ง)ที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไร 

S5 ยีน ดเีอ็นเอ มันอาจจะเปนยีนเดนยีนดอย  

 

ความเขาใจเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

 เม่ือใหพลวจัิยแตละคนระบุตําแหนงของสิ่งที่กําหนดลักษณะทางพันธุกรรม 

(นั่นคือ โครโมโซม ดเีอ็นเอ หรือยีน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคําตอบกอนหนานี้ของพลวิจัยแตละ

คน) รวมทัง้อธบิายเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุน

หนึ่ง พลวจัิยทุกคนระบุวา สิ่งที่กําหนดลักษณะทางพันธุกรรมอยูในเลือดและ/หรือเสน

ผม ดังคําตอบตอไปนี้ 

 

T เธอคิดถงึอะไรเม่ือพูดถงึดเีอ็นเอ 

S1 เลอืด 

T ... ทําไมจึงนกึถงึเลอืด  

S1 นาจะเปนเลอืด ... คือแบบวา มันเปนเลอืดเลย  

 

T แลวคิดวามัน(สิ่งที่กําหนดลักษณะทางพันธุกรรม)อยูตรงไหน 

S2 มันอยูตามเลอืด ตามเสนผม ที่(มีการ)ตรวจสอบ 
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T แลวโครโมโซม เราพบที่ไหน 

S3 พบในรางกาย ... 

T มันอยูที่สวนไหนของรางกาย 

S3 อยูในเลอืด 

 

T ทนีี้ ทัง้โครโมโซม ยีน ดเีอ็นเอ มันอยูที่ไหน 

S4 มันอยูในรางกาย 

T มันอยูตรงไหนในรางกาย 

... 

S4 อยูบนเสนเลอืดหรอืสายเลอืด มันอยูในที่สบืพันธุ 

 

T แลวมันอยูที่ไหน ... ดเีอ็นเอมันอยูที่ไหน 

S5 มันอยูในรางกาย ถาจะตรวจดเีอ็นเอ ก็เอาเสนผมไปตรวจได  

T มันอยูที่ไหน 

S5 เลอืดไดไหมคะ 

 

ดวยเหตุนี้ พลวิจัย 3 คน (S2 S3 และ S5) จึงเขาใจวา ลักษณะทางพันธุกรรมจะถูก

ถายทอดทางสายเลอืดหรอืเสนเลอืด ดังคําตอบตอไปนี้  

 

T แลวโครโมโซมมันมาทางไหน 

S2 ทางเสนเลือด ทางเลือด ... คือยังไงอะ เลือดพอแมมาปนกัน 

เหมือนเลอืดแมตอนอยูในทองอยางเนี่ย แลวก็ถายทอดสูลูกตอน

อยูในทอง  

 

T … ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถายทอดมา ... มันมาทางไหน 
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S3 มันมาทางดเีอ็นเอ ทางสายเลอืด 

T ทางดเีอ็นเอ ทางสายเลอืด แปลวาอะไร ... มันหมายถงึ? 

S3 มันมาจากพอแมสูลูก ... มันถายมาจากพอแมคะ ก็คือเหมือนกับ

เวลาเกดิ(คลอด)ใชไหมคะ มันจะมีแบบ เลอืดอะไรของแม 

 

T แลวดเีอ็นเอมันถายทอด...จากพอแม...มาใหลูก...ทางไหน 

S5 ทางเสนเลอืดหรอืสายเลอืดอะไรไหม  

 

 มีเพยีงพลวจัิยคนที่ 4 เทานัน้ที่มีแนวโนมจะเขาใจวา ลักษณะทางพันธุกรรม

ถูกถายทอดผานการผสมพันธุหรอืการปฏิสนธริะหวางเซลลสบืพันธของพอและของแม 

ดังแสดงในคําตอบตอไปนี้  

 

T แลว(ลักษณะทางพันธุกรรมถูก)ถายทอดไปให ไปสูรุนลูกตอไป

ยังไง 

S4 ก็ผานการผสมพันธุ ... ในน้ําเชื้อ มันจะมีโครโมโซมอยูดวย แลวก็

เอาไปไวในรังไข แลวก็ในรังไขของแม จะมีโครโมโซมอยูดวย 

 

ในขณะที่พลวิจัยอีกคนหนึ่ง (S1) ไมใหขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม 

 

ความเขาใจเกี่ยวกับยีน ดเีอ็นเอ และโครโมโซม 

 เม่ือพลวิจัยแตละคนถูกถามโดยตรงเกี่ยวกับขนาดของโครโมโซม ดีเอ็นเอ 

และยีน ผลปรากฏวา ไมมีพลวจัิยคนใดเลยที่สามารถเรยีงลําดับขนาดของโครโมโซม ดี

เอ็นเอ และยีน ไดอยางถูกตอง โดยพลวจัิย 3 คน (S2 S3 และ S4) กลาววา โครโมโซม

ใหญที่สุด รองลงมาคือยีนและดเีอ็นเอ ตามลําดับ ดังแสดงในคําตอบตอไปนี้ 
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S2 โครโมโซมใหญสุด (แลวก็) ยีน ดเีอ็นเอ (ตามลําดับ) 

S3 เหมือนกับ(ยีน)เปนสวนประกอบของโครโมโซม ... ภายในยีนจะมี

ดเีอ็นเอ  

S4 ยีนเปนสวนหนึ่งของโครโมโซม (ซึ่ง)ใหญที่สุด ... แลวก็ดีเอ็นเอก็

อยูในยีน 

 

ในขณะที่พลวจัิยคนที่ 1 เขาใจวา ดเีอ็นเอใหญที่สุด รองลงมาคือโครโมโซม

และยีน ตามลําดับ สวนพลวจัิยคนที่ 5 เขาใจวา ยีนใหญที่สุด รองลงมาคือดีเอ็นเอและ

โครโมโซม ตามลําดับ ดังแสดงในคําตอบตอไปนี้  

 

S1 ผมวา ดเีอ็นเอนาจะใหญสุด รองลงมาก็โครโมโซม แลวก็ยีน  

S5 ยีน(ใหญที่สุด) ... ดเีอ็นเอนาจะ...ใหญกวาโครโมโซม  

 

สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา พลวจัิยทุกคนขาดความเขาใจเกี่ยวกับ

องคประกอบตางๆ ภายในเซลลที่ มีบทบาทสําคัญในการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม  

 

บทสรุปและการอภปิรายผล 

  

ผลการศึกษาความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 5 คน 

เกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเปน

รายบุคคล ปรากฏวา พลวจัิยสวนใหญมีความเขาใจถูกตองวา ลักษณะทางพันธุกรรม 

เชน  สขีองผวิ ลักษณะของเสนผม ลักษณะของดวงตา ลักษณะของริมฝปาก และโรค
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บางชนดิ สามารถถูกถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งได เม่ือพิจารณาจากคําตอบ

ของพลวิ จัยแตละคนแลว ความเขาใจนี้นาจะเปนผลมาจากประสบการณใน

ชีวิตประจําวันของพลวิจัยเอง ซึ่งบางคนไดอางถึงลักษณะบางอยางของตนเองที่

เหมือนกับลักษณะของพอ ของแม หรือของบุคคลในครอบครัว นั่นคือ พลวิจัยมีความ

เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งปรากฏในสาระการเรียนรูแกนกลางที่

กําหนดไววา นักเรยีนในระดับประถมศกึษาปที่ 5 ควรเขาใจวา “ลักษณะของตนเองจะ

คลายคลงึกับคนในครอบครัว” 

อยางไรก็ตาม พลวิจัยทุกคนไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนวา อะไรเปนสิ่งที่

กําหนดลักษณะทางพันธุกรรม แมวาพลวิจัยทุกคนไดอางถึงโครโมโซม ดีเอ็นเอ และ/

หรือยีน แตการอางถึงคําสําคัญเหลานี้เปนเพียงการอางถึงสิ่งที่พลวิจัยเคยไดยินมา

เทานัน้ ไมมีพลวจัิยคนใดเลยที่ระบุไดวา ยีนคือสิ่งที่กําหนดลักษณะทางพันธุกรรม โดย

ยีนเปนสวนหนึ่งที่อยูบนดีเอ็นเอ และโครโมโซมประกอบดวยดีเอ็นเอและโปรตีน ซึ่ง

ทัง้หมดนี้อยูในนวิเคลยีสของเซลลรางกายและของเซลลสบืพันธุ ในทางตรงกันขาม พล

วจัิยทุกคนกลับระบุวา สิ่งที่กําหนดลักษณะทางพันธุกรรมอยูในเลือดและ/หรือเสนผม 

และพลวจัิยสวนใหญเขาใจวา ลักษณะทางพันธุกรรมจะถูกถายทอดทางสายเลือดหรือ

เสนเลือด ทั้งๆ ที่สาระการเรียนรูแกนกลางระบุไวอยางชัดเจนวา นักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 3 ควรเขาใจวา “ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมดวยยีนจากพอและ

แมสามารถถายทอดสูลูกผานทางเซลลสืบพันธุและการปฏิสนธิ” นอกจากนี้ ไมมีพล

วิจัยคนใดเลยที่สามารถเรียงลําดับขนาดของโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ไดอยาง

ถูกตอง ผลการวิจัยนี้จึงสอดคลองกับผลการวิจัยกอนหนานี้ (Lewis & Wood-

Robinson, 2000; Lewis et al., 2000) ที่ระบุวา พลวิจัยทุกคนไมสามารถระบุตําแหนง

ของสิ่งที่กําหนดลักษณะทางพันธุกรรม(หรอืยีน)ไดอยางถูกตอง และยังขาดความเขาใจ
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เกี่ยวกับองคประกอบภายในระดับเซลลที่มีบทบาทในการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม  

 จากการวเิคราะหคําตอบของพลวิจัยแตละคนอยางละเอียด มีความเปนไป

ไดวา พลวจัิยไดนําประสบการณตางๆ นอกหองเรียน โดยเฉพาะขอมูลจากสื่อตางๆ ที่

มีการกลาวถงึการตรวจดเีอ็นเอจากคราบเลอืดและเสนผม เพื่อพิสูจนอัตลักษณบุคคล

และ/หรือความเปนพอ/แมลูกกัน มาสรางเปนความเขาใจของตนเองเกี่ยวกับการ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม นอกจากนี้ หนังสือเรียนก็อาจเปนแหลงขอมูลที่

กอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในลักษณะนี้ไดเชนกัน ตัวอยางเชน ขอความใน

หนังสอืเรยีนชวีวิทยาพื้นฐานของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(สสวท.) (2553: 127) ไดระบุไวตอนหนึ่งวา  

“จากกจิกรรม นักเรยีนคงเห็นแลววา คนที่เปนญาติสายเลือดเดียวกันมักมี

ความคลายคลงึกัน แตก็ยังมีบางลักษณะที่ผิดแผกกันไปบางเนื่องจากไดรับ

การถายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ตางกัน” [ขอความถูกเนนโดยผูวจัิย] 

คําวา “สายเลอืดเดยีวกัน” อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักเรียนตีความคลาดเคลื่อนไป

วา การถายทอดลักษณะพันธุกรรมเปนไปโดยทางสายเลอืด ทัง้ๆ ที่คําดังกลาวตองการ

สื่อความหมายเพยีงแควา คนในสายเลอืดเดยีวกันคือคนที่สบืเชื้อสายในตระกูลเดียวกัน

เทานัน้  

 

ขอเสนอแนะ 

  

การวจัิยนี้ไดแสดงถงึความเขาใจของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 จํานวน 5 

คน เกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งอาจไมครอบคลุมถึงนักเรียนกลุม
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อ่ืน อยางไรก็ตาม ผลการวจัิยนี้ไดใหขอมูลที่สําคัญและนาสนใจวา นักเรียนจํานวนหนึ่ง

อาจมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

โดยเฉพาะความเขาใจคลาดเคลื่อนที่วา ลักษณะทางพันธุกรรมสามารถถูกถายทอด

ผานทางเลอืด นอกจากนี้ ผลการวจัิยนี้ยังชวยสรางความตระหนักแกผูสอนชีววิทยาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่วา นักเรียนจํานวนหนึ่งอาจยังขาดความเขาใจพื้นฐาน

เกี่ยวกับองคประกอบภายในระดับเซลล (เชน โครโมโซม ดเีอ็นเอ และยีน) ซึ่งมีบทบาท

ในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม แมวานักเรียนเหลานั้นผานการเรียนแนวคิด

ดังกลาวมาแลวในระดับมัธยมศกึษาตอนตนก็ตาม นักเรยีนเหลานี้จึงยังขาดความพรอม

สําหรับการเรยีนรูเกี่ยวกับกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในระดับโมเลกุล

ภายในเซลล การทบทวนความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบภายในระดับเซลลที่

เกี่ยวของกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักเรยีนกลุมนี้   
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