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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง
การแบ่งเซลล์ ในวิชาชีววิทยา 1 โดยการสร้างภาพเคลือ่ นไหวด้วยคอมพิวเตอร์ และศึกษา
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำ�นวน
115 คน โดยให้นกั เรียนทำ�แบบวัดแนวคิดเรือ่ ง การแบ่งเซลล์ ประกอบด้วยคำ�ถามปลาย
เปิดจำ�นวน 7 ข้อ ทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และให้นักเรียนเขียนบันทึกการ
เรียนรู้ในแต่ละครั้งที่เรียน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดที่สอดคล้องกับ
แนวคิดวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน ได้แก่ เวลาที่นักเรียนใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองในห้องเรียน ความกระตือรือร้นของนักเรียนในการหาความรูเ้ พิม่ เติม และข้อเสนอ
แนะจากการอภิปรายในชั้นเรียน

ABSTRACT

The aims of this study were to enhance 115 grade 10 students’
understanding the scientific concepts of cell division in Biology I by
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generating animations with a computer and to study the factors that affect
their understanding. The researchers asked them to complete seven
open-ended questions of concept testing in the topic of cell division
both before and after teaching. In addition, they were asked to write
learning journals of each class. The results showed that most students
increasingly held scientific concepts. There were factors that affected their
understanding of scientific concepts such as, time for students’ generating
animation, doing activities by themselves, their learning enthusiasm, and
the suggestions from discussions in the classroom.
คำ�สำ�คัญ: แนวคิดวิทยาศาสตร์ การแบ่งเซลล์ ภาพเคลื่อนไหว
Keywords: scientific concepts, cell division, animations

บทนำ�

แนวคิดวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ เป็นแนวคิดที่บรรจุไว้ในสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ ที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำ�รงชีวิต (Bureau
of Academic Affairs and Educational Standards, 2008) และยังเป็นแนวคิด
พืน้ ฐานในการเรียนรูแ้ นวคิดวิทยาศาสตร์อนื่ ๆ ในวิชาชีววิทยา จากผลการวิจยั ทีผ่ า่ นมา
เกี่ยวกับการสำ�รวจแนวคิดของนักเรียน พบว่า การแบ่งเซลล์ เป็นแนวคิดวิทยาศาสตร์
ที่ยากสำ�หรับนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนจากแนวคิดของนัก
วิทยาศาสตร์ (Nakthong et al., 2007; Puengpang et al., 2006) และแนวคิดที่
คลาดเคลื่อนนี้ยังส่งผลให้การสร้างองค์ความรู้ใหม่ของนักเรียนเกิดยากยิ่งขึ้น (Tyler,
2002) เนื่องจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเกิดขึ้นจากการรับรู้ของนักเรียนที่มี
ต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่ และได้รับการพัฒนาขึ้นขณะที่นักเรียนพยายามอธิบายหรือเข้าใจ
ปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ รอบตัว โดยอาศัยความรูเ้ ดิม (prior knowledge) ของนักเรียนทีม่ อี ยู่
ซึง่ ได้รบั อิทธิพลจาก ประสบการณ์ บริบททางสังคม และวัฒนธรรม ความรูเ้ ดิมทีน่ กั เรียน
มีอยู่นี้อาจตรงกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ได้ (Bell, 1993)
ครูผู้สอนจึงมีบทบาทสำ�คัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมี
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แนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์มากที่สุด และเป็นไปตามหลักสำ�คัญของการ
จัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการฝึกปฏิบัติ
ให้คดิ เป็นทำ�เป็น และผสมผสานสาระความรูต้ า่ งๆ เข้าด้วยกัน (Office of the National
Education Commission, 2002) โดยหลักการจัดการเรียนรูด้ งั กล่าวสอดคล้องกับทฤษฎี
การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง (Constructivism) ทีน่ กั เรียนไม่ได้เป็นผูค้ อยรับข้อมูลจากครู
ผูส้ อนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผูส้ ร้างความรูบ้ นพืน้ ฐานของประสบการณ์เดิมของตนเอง
และจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Richardson, 2003) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันจึงมีการนำ�คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยสือ่ จากคอมพิวเตอร์ไม่วา่ จะเป็นการ
ศึกษาระดับใดก็ตามสามารรถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมาก
ขึ้น (Vantipa, 2002) นอกจากนี้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว (animation) ซึ่ง
สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยังสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ (Poohkay and Szabo, 1995) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการใช้ภาพเคลื่อนไหว
เป็นสื่อการเรียนรู้ส่วนใหญ่ยังคงให้นักเรียนเรียนรู้จากเนื้อหาความรู้หรือข้อมูลที่ครู
ผู้สอนจัดหาให้เท่านั้น
ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงต้องการส่งเสริมให้นกั เรียนมีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์
เรือ่ ง การแบ่งเซลล์ โดยเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากการสร้างภาพเคลือ่ นไหวด้วยคอมพิวเตอร์
ซึ่งนักเรียนสามารถสร้างได้ง่าย โดยใช้กล้องบันทึกภาพหุ่นจำ�ลอง (model) ที่สร้างขึ้น
จากวัสดุตา่ งๆ ได้แก่ ดินนํา้ มัน ทุกขณะทีม่ กี ารขยับหรือเปลีย่ นตำ�แหน่ง และในปัจจุบนั
มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการผลิตภาพเคลื่อนไหวอย่างมากมาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแบ่งเซลล์ ในวิชาชีววิทยา
1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแบ่งเซลล์
ในวิชาชีววิทยา 1 ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีเ่ รียนรูโ้ ดยการสร้างภาพเคลือ่ นไหว
ด้วยคอมพิวเตอร์
วารสารวิจัย มข. 2 (1) : มกราคม-มีนาคม 2555
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นิยามศัพท์

1. แนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแบ่งเซลล์ คือ ความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับ
การแบ่งเซลล์ ซึ่งวัดได้จากคำ�ตอบของนักเรียนในแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้
2. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแบ่งเซลล์ มีความ
หมายรวมถึงสิ่งที่สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่อง การแบ่ง
เซลล์ ให้เป็นไปตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ ซึง่ ตรวจสอบได้จากข้อความ
ในบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบการเคลื่อนที่หยุด (animation-stop motion) โดยให้นักเรียนปั้นดินนํ้ามันเป็น
รูปร่างต่าง ๆ เพื่ออธิบายการแบ่งเซลล์ลงบนกระดาษแล้วถ่ายภาพในแต่ละขั้นตอนของ
การแบ่งเซลล์ แล้วนำ�ภาพทีถ่ า่ ยไปสร้างภาพเคลือ่ นไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น
โปรแกรม Macromedia Flash หรือ Window Movie Maker เป็นต้น

วิธีการวิจัย

1 รูปแบบวิธีการวิจัย
		 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed-method study) ที่นำ�
เสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ภายใต้การตีความหมายข้อมูลเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแบ่งเซลล์ ในวิชาชีววิทยา 1 และปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ดงั กล่าวของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
2 กลุ่มที่ศึกษา
		 กลุม่ ทีศ่ กึ ษาเป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของโรงเรียนสาธิตสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งหนึง่
ในกรุงเทพมหานคร ได้มาจากการสุม่ แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จำ�นวน
4 ห้องเรียน ประกอบด้วยนักเรียนทั้งสิ้น 115 คน ในภาคต้น ปีการศึกษา 2554
3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 คณะผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบวัดแนวคิด
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วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแบ่งเซลล์ ประกอบด้วยคำ�ถามปลายเปิดจำ�นวน 7 ข้อ ซึง่ มีเนือ้ หา
ครอบคลุมความรู้พื้นฐานได้แก่ ความสามารถในการเพิ่มจำ�นวนของเซลล์ วัฏจักรของ
เซลล์ จุดประสงค์ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ขัน้ ตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส จุด
ประสงค์ของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ขัน้ ตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส และการแบ่ง
ไซโทพลาสซึม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแบ่งเซลล์ มีกิจกรรมที่เน้นการสร้าง
ความรูด้ ว้ ยตนเอง และสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) บันทึกการเรียนรู้ (journal)
เป็นเครื่องมือที่ให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมทั้งความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
เนือ้ หาทีเ่ รียน และกิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละคาบเรียน จากนัน้ คณะผูว้ จิ ยั ส่งเครือ่ งมือ
ทั้งหมดให้นักวิทยาศาสตร์จำ�นวน 1 ท่าน นักวิทยาศาสตร์ศึกษาจำ�นวน 1 ท่าน และครู
ผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา จำ�นวน 1 ท่าน ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาและภาษาที่ใช้ และลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มที่ศึกษา
จำ�นวน 1 ห้องเรียน แล้วนำ�เครื่องมือมาปรับปรุงก่อนนำ�ไปใช้จริงต่อไป
4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 คณะผูว้ จิ ยั มีขนั้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเริม่ จากการประชุมร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และก่อนการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น คณะผู้วิจัยให้นักเรียนทำ�แบบวัดแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแบ่งเซลล์ ใช้เวลา 30 นาที และชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจรูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
		 หลังจากนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จัดการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรูก้ บั นักเรียน
ทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั กิ ารสอน ในหัวข้อการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis) จำ�นวน
4 คาบ และหัวข้อการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (meiosis) จำ�นวน 4 คาบ โดยใช้เวลาเรียน
จำ�นวน 3 คาบต่อสัปดาห์ รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 8 คาบ (คาบละ 50 นาที) และทำ�หน้าที่
เป็นผู้อำ�นวยความสะดวกในการเรียนรู้ (learning facilitator)โดยขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียน
คณะผู้วิจัยใช้รูปภาพเซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์ที่กำ�ลังเพิ่มจำ�นวน เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนถามคำ�ถามเพื่อนำ�ไปสู่การสำ�รวจตรวจสอบเกี่ยวกับกระบวนแบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซิสและไมโอซิส ในขั้นวางแผนและสำ�รวจ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ เพื่อใช้ในการสร้างปั้น
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ดินนํา้ มันเพือ่ แสดงการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส นักเรียนต้องถ่ายรูปในแต่ละ
ขัน้ ตอนของการแบ่งเซลล์ตงั้ แต่เริม่ แบ่งเซลล์จนกระทัง้ แบ่งเซลล์เสร็จสิน้ จากนัน้ นักเรียน
นำ�ภายทีถ่ า่ ยไว้ไปสร้างภาพเคลือ่ นไหวใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนคณะผูว้ จิ ยั ทำ�หน้าที่
เป็นผูแ้ นะนำ� กระตุน้ การเรียนรูใ้ ห้เกิดกับนักเรียนในแต่ละคาบเรียน ตลอดจนสังเกตและ
บันทึกผลการสังเกตการทำ�งานกลุ่ม รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคนประเมินการ
ทำ�งานกลุ่มของนักเรียนเอง ในขั้นสะท้อนความคิด นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน คณะผู้วิจัยมีบทบาทสำ�คัญในการกระตุ้นให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นและเปิดโอกาสให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการประเมินการนำ�เสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน
ของนักเรียน และขั้นนำ�ความรู้ไปปฏิบัติ นักเรียนเผยแพร่ผลงานให้ผู้ที่สนใจทางสื่อ
ต่าง ๆ เช่น เฟสบุค๊ (Facebook) หรือ ยูทปู (YouTube) เป็นต้น โดยนักเรียนต้องคำ�นึงถึง
ความถูกต้องของเนื้อหาเป็นหลัก นอกจากนี้นักเรียนสามารถได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ที่
เข้าชมเพื่อนำ�มาพัฒนาผลงานของนักเรียนให้ดีขึ้นต่อไป
		 เมื่อจัดการเรียนรู้เสร็จในแต่ละคาบเรียน คณะผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละคน
เขียนบันทึกการเรียนรู้ และรวบรวมส่งในคาบเรียนชีววิทยาถัดไป หากข้อมูลที่ได้จาก
บันทึกการเรียนรู้ยังไม่ชัดเจน คณะผู้วิจัยจะสัมภาษณ์นักเรียนอย่างไม่เป็นทางการเพิ่ม
เติม เมือ่ จัดการเรียนรูค้ รบทุกหัวข้อ คณะผูว้ จิ ยั ให้นกั เรียนทำ�แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์
เรื่อง การแบ่งเซลล์ อีกครั้ง ใช้เวลา 50 นาที
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 คณะผู้วิจัยนำ�ข้อมูลจากบันทึกการเรียนรู้ และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อจัดกลุ่มคำ�ตอบของนักเรียน สำ�หรับ
คำ�ตอบของนักเรียนจากแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่อง การแบ่งเซลล์ ทั้งก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ คณะผู้วิจัยอ่าน ตีความ และจำ�แนกคำ�ตอบของนักเรียนเป็น
5 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์ หมายถึง นักเรียนตอบคำ�ถามสอดคล้อง
กับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ทุกองค์ประกอบ 2) กลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่
สมบูรณ์ หมายถึง นักเรียนตอบคำ�ถามสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์อย่าง
น้อย 1 องค์ประกอบ 3) กลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน
หมายถึง นักเรียนตอบคำ�ถามสอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 องค์
ประกอบ และมีบางแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ด้วย 4) กลุ่มแนวคิด
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คลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ หมายถึง นักเรียนตอบคำ�ถามไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในคำ�ถามนั้น ๆ และ 5) กลุ่มที่ไม่เข้าใจ หมายถึง นักเรียน
ไม่ได้ตอบคำ�ถามนักเรียน หรือเขียนคำ�ตอบในลักษณะทวนคำ�ถามและไม่ได้ใช้แนวคิด
วิทยาศาสตร์ใด ๆ ในการตอบคำ�ถาม
		 จากนัน้ คณะผูว้ จิ ยั นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการจัดกลุม่ ไปนำ�เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้ า นเนื้ อ หา หากผู้ เชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ไม่ ต รงกั บ คณะผู้ วิ จั ย คณะผู้ วิ จั ย และ
ผู้เชี่ยวชาญจะอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของจากจัดกลุ่มคำ�ตอบก่อนคำ�นวณหาค่าร้อยละ
ของความถี่ของคำ�ตอบในแต่ละกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบกับจำ�นวนนักเรียนทั้งหมดที่เป็น
กลุ่มศึกษา

ผลและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแบ่งเซลล์ และปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีเ่ รียนรูโ้ ดย
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
1. ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแบ่งเซลล์
		 จากการให้นักเรียนทำ�แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่อง การแบ่งเซลล์
คณะผูว้ จิ ยั พบว่านักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแบ่งเซลล์ สอดคล้อง
กับแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นในทุกหัวข้อ ได้แก่ ความสามารถใน
การเพิ่มจำ�นวนของเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ จุดประสงค์ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ขั้นตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส จุดประสงค์ของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส การแบ่ง
เซลล์แบบไมโอซิส และการแบ่งไซโทพลาซึม ดังตารางที่ 1
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3. จุดประสงค์ของการแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิส
4. ขั้น ตอนการแบ่ งเซลล์ แ บบ
ไมโทซิส
5. จุดประสงค์ของการแบ่งเซลล์
แบบไมโอซิส
6. ขั้ น ตอนการแบ่ ง เซลล์ แ บบ
ไมโอซิส
7. การแบ่งไซโทพลาซึม

1. ความสามารถในการเพิ่ ม
จำ�นวนของเซลล์
2. วัฏจักรของเซลล์

แนวคิดที่วัด

จำ�นวนนักเรียน (ร้อยละ)
แนวคิดวิทยาศาสตร์ แนวคิดวิทยาศาสตร์ แนวคิดวิทยาศาสตร์
แบบไม่สมบูรณ์
บางส่วนและ
คลาดเคลื่อนบางส่วน
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
4
9
10
1
66
95
(3.48) (7.82) (8.70) (0.86) (57.39) (82.60)
0
36
18
41
7
11
(0.00) (31.31) (15.65) (35.65) (6.09) (9.56)
0
43
33
55
3
4
(0.00) (37.39) (28.69) (47.83) (2.60) (3.48)
1
76
9
21
10
8
(0.86) (66.09) (7.82) (18.27) (8.70) (6.95)
8
45
15
32
4
19
(6.95) (39.14) (13.05) (27.83) (3.48) (16.52)
57
6
22
7
16
(49.57) (5.21) (19.14) (6.09) (13.91)
3
48
3
26
4
8
(2.60) (41.74) (2.60) (22.61) (3.48) (6.95)
แนวคิดคลาด
เคลื่อนจากแนวคิด
วิทยาศาสตร์
ก่อน
หลัง
12
8
(10.43) (6.95)
54
20
(46.95) (17.39)
17
6
(14.79) (5.21)
17
4
(14.79) (3.48)
26
13
(22.66) (11.30)
18
8
(15.66) (6.95)
36
22
(31.31) (19.14)

ก่อน
23
(20.00)
36
(31.31)
62
(53.92)
78
(67.82)
62
(53.92)
84
(73.04)
69
(60.00)

หลัง
2
(1.73)
7
(6.09)
7
(6.09)
6
(5.21)
6
(5.21)
12
(10.43)
11
(9.56)

ไม่เข้าใจ

ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของกลุ่มคำ�ตอบของนักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแบ่งเซลล์ ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ (n=115)
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		 1.1		 ความสามารถในการเพิ่มจำ�นวนของเซลล์
				 นักเรียนทั้งก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 57.39) และหลังการ
จัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 82.60) มีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน
โดยเข้าใจว่าเซลล์ทุกเซลล์สามารถเพิ่มจำ�นวนได้ เพื่อการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และ
การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เช่นเดียวกับนักเรียนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิด
วิทยาศาสตร์ทงั้ ก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 10.43) และหลังการจัดการเรียนรู้ (ร้อย
ละ 6.95) เข้าใจว่าหากเซลล์ได้รับอาหารแล้วเซลล์จะแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำ �นวนไปได้
เรือ่ ย ๆ สอดคล้องกับนันทรัตน์ และคณะ (2549) ทีพ่ บว่า นิสติ และนักศึกษาบางคนยังมี
ความเข้าใจว่า การแบ่งเซลล์นนั้ เกิดจากเซลล์อะไรก็ได้เพียงเซลล์เดียวแล้วพัฒนาไปเรือ่ ย ๆ
(3) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ดังที่นักเรียนทั้งก่อนการ
จัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 3.48) และหลังการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 7.82) เข้าใจว่า เซลล์
ที่เปลี่ยนแปลงไปทำ�หน้าที่เฉพาะอย่างแล้ว ไม่มีการเพิ่มจำ�นวน เช่น เซลล์สืบพันธุ์ หรือ
เซลล์กล้ามเนือ้ เป็นต้น และหลังการจัดการเรียนรูย้ งั คงมีนกั เรียนทีม่ แี นวคิดวิทยาศาสตร์
แบบไม่สมบูรณ์ (ร้อยละ 0.86) ซึง่ เป็นจำ�นวนทีล่ ดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนการจัดการ
เรียนรู้ (ร้อยละ 8.70) โดยนักเรียนทราบว่า มีเซลล์บางชนิดที่ไม่สามารถเพิ่มจำ�นวนได้
แต่นกั เรียนไม่สามารถยกตัวอย่างหรืออธิบายได้อย่างชัดเจน และมีนกั เรียนทีย่ งั คงไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับความสามารถในการเพิ่มจำ�นวนเซลล์ (ร้อยละ 1.73) ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 20.00)
		 1.2		 วัฏจักรของเซลล์
				 เมือ่ ให้นกั เรียนอธิบายวัฏจักรของเซลล์หลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า
มีนักเรียน(ร้อยละ 31.31) ที่แนวคิดวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการ
จัดการเรียนรู้ที่ไม่มีนักเรียนคนใดอธิบายแนวคิดนี้ได้อย่างสมบูรณ์ว่า วัฏจักรของเซลล์
เป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตั้งแต่แบ่งเซลล์จากเซลล์แม่จนได้เซลล์ลูก และ
เซลล์ลูกสามารถแบ่งเซลล์ต่อไปได้อีก และมีนักเรียน (ร้อยละ 35.65) ที่มีแนวคิด
วิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อย
ละ 15.65) โดยอธิบายแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จากเซลล์แม่จนกระทั่งได้
เซลล์ลูก มิได้มีการกล่าวเกี่ยวกับความสามารถในการแบ่งเซลล์ของเซลล์ลูกต่อไปได้อีก
นอกจากนีย้ งั มีนกั เรียน (ร้อยละ 9.56) ทีม่ แี นวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคลือ่ น
บางส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 6.09) โดยนักเรียน
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เข้าใจว่าเซลล์ลกู ทีไ่ ด้จากการแบ่งเซลล์ของเซลล์แม่ตอ้ งมีขนาดเท่าเดิม หรือเซลล์ลกู ทีไ่ ด้
สามารถแบ่งเซลล์ตอ่ ไปได้เรือ่ ย ๆ ไม่มที สี่ นิ้ สุด ซึง่ เป็นเหตุผลเดียวกับนักเรียนทีม่ แี นวคิด
คลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ให้ไว้ทั้งก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 46.95)
และหลังการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 17.39) และยังมีนักเรียน (ร้อยละ 6.09) ที่ไม่เข้าใจ
แนวคิดนีซ้ งึ่ ลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 31.31) โดยระบุวา่
วัฏจักรของเซลล์เป็นการเวียนว่ายตายเกิดของเซลล์ ที่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตายของเซลล์
และเซลล์ที่ตายสามารถกลับมาเกิดใหม่ได้อีก สอดคล้องกับ Bell (1993) ที่ระบุว่า
แนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ บริบททางสังคม และ
วัฒนธรรม ซึ่งอาจตรงกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ได้ (Bell, 1993)
		 1.3 จุดประสงค์ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
				 ก่อนการจัดการเรียนรู้มีนักเรียน (ร้อยละ 53.92) ไม่สามารถระบุ
จุดประสงค์ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ แต่หลังการจัดการเรียนรูม้ นี กั เรียน (ร้อยละ
5.21) เท่านั้นที่ยังคงไม่เข้าใจแนวคิดนี้ และมีนักเรียน (ร้อยละ 47.83) ที่มีแนวคิด
วิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ซงึ่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ
28.69) โดยระบุจุดประสงค์ของการแบ่งเซลล์แบบ ไมโทซิสยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น
เหมือนดังที่นักเรียน (ร้อยละ 37.39) ที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ระบุไว้ว่า จุดประสงค์
ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเพื่อเพิ่มจำ�นวนเซลล์ของร่างกาย ในการเจริญเติบโต
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์หรือในการแบ่งเซลล์เพื่อการสืบพันธุ์แบบ
ไม่อาศัยเพศ และเพื่อการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์บางชนิด ซึ่ง
เพิม่ มากขึน้ จากก่อนการจัดการเรียนรูท้ ไี่ ม่มนี กั เรียนคนใดมีแนวคิดเช่นนีเ้ ลย นอกจากนี้
นักเรียน (ร้อยละ 5.21) มีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ลด
ลงเมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 14.79) โดยอธิบายว่าจุดประสงค์
ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเพือ่ เพิม่ จำ�นวนเซลล์สบื พันธุข์ องสัตว์ หรือเป็นการขยาย
พันธุ์ของเซลล์ และยังมีนักเรียน (ร้อยละ 3.48) ที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและ
คลาดเคลื่อนบางส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 2.60)
สอดคล้องกับนันทรัตน์ และคณะ (2549) ที่พบว่านิสิตและนักศึกษาสามารถระบุจุด
ประสงค์ของการแบ่งเซลล์ได้ แต่ไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างไมโทซิสและ
ไมโอซิส รวมทัง้ ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์และการขยายพันธุข์ องสิง่ มีชวี ติ ได้อย่าง
ชัดเจน (Puengpang et al., 2006)
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		 1.4		 ขั้นตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
			 เมื่อพิจารณาภาพวาดหรือคำ�บรรยายขั้นตอนการแบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซิสของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียน (ร้อยละ 67.82) ไม่เข้าใจ
ขั้นตอนของการแบ่งเซลล์แบบนี้ โดยนักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจเพียงว่า การแบ่งเซลล์ของ
เซลล์ใดก็ตามต้องมีการแยกเป็นสองเซลล์ แต่หลังการจัดการเรียนรู้มีนักเรียน (ร้อยละ
66.09) สามารถระบุขนั้ ตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ตรงตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ซงึ่
ประกอบด้วยระยะอินเตอร์เฟส โพรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟส ซึง่ เพิม่ ขึน้ เมือ่
เทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 0.86) และมีนกั เรียน (ร้อยละ 18.27) ทีม่ แี นวคิด
วิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 7.82) แต่
นักเรียน (ร้อยละ 6.95) ยังคงมีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคลือ่ นบางส่วนลด
ลงเมื่อเปรียบเทียบก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนสามารถระบุขั้นตอนการแบ่ง
เซลล์ได้ครบถ้วนแต่ยังคงสับสนเกี่ยวกับจำ�นวนโครโมโซม (ร้อยละ 8.70) สอดคล้องกับ
อุษา และคณะ (2550) ที่พบว่า นักเรียนมากกว่าครึ่งที่เรียนเรื่องการแบ่งเซลล์ มีแนวคิด
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับจำ�นวนโครโมโซมของเซลล์เริ่มต้นและเซลล์ลูกที่ได้จากการแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซิส (Nakthong et al., 2007) และมีนกั เรียน (ร้อยละ 5.21) ทีย่ งั คงไม่สามารถ
อธิบายขัน้ ตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ นอกจากนีน้ กั เรียน (ร้อยละ 3.48) มีแนวคิด
คลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้
(ร้อยละ 14.79) โดยนักเรียนเข้าใจว่า การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลล์
ลักษณะทวีคูณ หรือเป็นการแบ่งเซลล์แบบหนึ่งต่อหนึ่งโดยเพิ่มจาก 1 เป็น 2 จาก 2
เป็น 3
		 1.5		 จุดประสงค์ของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
				 ก่อนการจัดการเรียนรู้มีนักเรียน (ร้อยละ 53.92) ไม่สามารถระบุ
จุดประสงค์ของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้อย่างถูกต้อง แต่หลังการจัดการเรียนรู้
มีนักเรียน (ร้อยละ 5.21) ที่ยังคงไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการแบ่งเซลล์แบบนี้ และมี
นักเรียน (ร้อยละ 39.14) ที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการ
จัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 6.95) โดยอธิบายว่า การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสมีจุดประสงค์
เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และมีการลดจำ�นวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์ตั้งต้น และ
การแบ่งเซลล์แบบนี้ไม่พบในเซลล์ร่างกาย นอกจากนี้มีนักเรียน (ร้อยละ 27.83) ที่มี
แนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการจัดการ
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เรียนรู้ (ร้อยละ 13.05) และมีนักเรียน (ร้อยละ 11.30) ที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนจาก
แนวคิดวิทยาศาสตร์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 22.66)
โดยนักเรียนเข้าใจว่า การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเป็นการแบ่งเซลล์ของเซลล์สืบพันธุ์ที่
เปลีย่ นแปลงไปทำ�หน้าทีเ่ ฉพาะอย่างแล้ว คือ อสุจแิ ละไข่ ของสัตว์เท่านัน้ ซึง่ เป็นเหตุผล
เดียวกับนักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วนให้ไว้ทั้งก่อน
การจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 3.48) และหลังการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 16.52) สอดคล้อง
กับอุษา และคณะ (2550) ที่พบว่านักเรียนมักเข้าใจผิดว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
ไม่พบในพืชแต่พบเฉพาะในสัตว์เท่านั้น (Nakthong et al., 2007)
		 1.6 ขั้นตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
			 หลังการจัดการเรียนรู้มีนักเรียน (ร้อยละ 49.57) วาดภาพหรือ
บรรยายขั้นตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้อย่างถูกต้องโดยระบุว่า การแบ่งเซลล์
แบบไมโอซิส ประกอบด้วยระยะอินเตอร์เฟส 1 โพรเพส 1 ระยะเมทาเฟส 1 ระยะ
แอนาเฟส 1 และระยะเทโลเฟส 1 และตามมาด้วยการแบ่งไซโทพลาซึมก่อนเข้าสู่ไมโอ
ซิส 2 ซึ่งประกอบด้วย ระยะอินเตอร์เฟส 2 ระยะโพรเพส 2 ระยะเมทาเฟส 2 ระยะ
แอนาเฟส 2 และระยะเทโลเฟส 2 หลังจากแบ่งเซลล์เสร็จแล้วได้เซลล์ลูก 4 เซลล์ แต่ละ
เซลล์มีโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่ ซึ่งก่อนการจัดการเรียนรู้ไม่มีนักเรียนคนใด
มีแนวคิดดังกล่าวเลย นอกจากนี้ยังมีนักเรียน (ร้อยละ 19.14) ที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์
แบบไม่สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 5.21)
และมีนักเรียน (ร้อยละ 13.91) ที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคลื่อน
บางส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 6.09) เช่นกัน
โดยนักเรียนทราบขั้นตอนของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส แต่ยังวาดภาพหรืออธิบาย
เกี่ยวกับจำ�นวนโครโมโซมไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับ Mertens และ Walker (1992) ที่
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องโครโมโซมและการจัดเรียงโครโมโซมขณะแบ่ง
เซลล์แบบไมโอซิส (Mertens and Walker, 1992) อย่างไรก็ตามมีนักเรียน (ร้อยละ
6.95) ที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อน
การจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 15.66) โดยเข้าใจว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเป็นการ
แบ่งเซลล์แบบทวีคูณ และยังมีนักเรียน (ร้อยละ 10.43) ที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการ
แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้
(ร้อยละ 73.04)
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		 1.7		 การแบ่งไซโทพลาซึม
				 หลังการจัดการเรียนรู้ นักเรียน (ร้อยละ 9.56) ไม่เข้าใจการแบ่ง
ไซโทพลาซึมลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 60.00) และนักเรียน
(ร้อยละ 19.14) มีแนวคิดคลาดเคลือ่ นจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ซงึ่ ลดลงเมือ่ เปรียบเทียบ
กับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 31.31) โดยเข้าใจว่า การแบ่งไซโทพลาซึมของเซลล์พชื
เกิดได้ช้ากว่าเซลล์สัตว์ เนื่องจากเซลล์พืชมีผนังเซลล์ที่ฉีกขาดออกจากกันยากกว่าเซลล์
สัตว์ หรือเซลล์พชื มีเยือ้ หุม้ เซลล์หดเข้าหากันเพือ่ แบ่งไซโทพลาซึม สอดคล้องกับนันทรัตน์
และคณะ (2549) ที่พบว่า นิสิตและนักศึกษาไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดภายในเซลล์ขณะแบ่งเซลล์ได้อย่างชัดเจน และไม่สามารถใช้คำ�ศัพท์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
การแบ่งเซลล์ได้ถูกต้อง (Pueng pang et al., 2006) นอกจากนี้หลังการจัดการเรียนรู้
นักเรียน (ร้อยละ 6.95) มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคลือ่ นบางส่วนเพิม่
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 3.48) เช่นเดียวกับนักเรียน (ร้อย
ละ 22.61) มีแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการ
จัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 2.60) โดยนักเรียนยังอธิบายการแบ่งไซโทพลาซึมไม่ครอบคลุม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ และนักเรียน (ร้อยละ 41.74) มีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 2.60) เช่นกัน โดยระบุว่า เซลล์พืชมีการ
สร้างแผ่นกัน้ เซลล์คนั่ ตรงกลางระหว่างนิวเคลียสใหม่ทงั้ สอง แล้วขยายไปสูผ่ นังเซลล์เดิม
ทั้งสองด้าน แต่เซลล์สัตว์เยื่อหุ้มเซลล์จะคอดเข้าหากันจนกระทั่งเซลล์หลุดออกจากกัน
2. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแบ่งเซลล์
		 จากการวิเคราะห์ขอ้ ความในบันทึกการเรียนรูข้ องนักเรียน พบว่า นักเรียน
(ร้อยละ 36.62) ระบุว่า เวลาเป็นสิ่งที่สำ�คัญอย่างมากต่อการเรียนรู้เรื่อง การแบ่งเซลล์
เนือ่ งจากนักเรียนแต่ละคนต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าหาความรูก้ อ่ นลงมือสร้างภาพ
เคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ หากมีความรู้ไม่ชัดเจนจะทำ�ให้เสียเวลาให้การแก้ไขงานที่
ทำ�ไปแล้ว นอกจากนี้เวลาในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์มีน้อย เนื่องจาก
นักเรียนได้รับมอบหมายงานจากวิชาอื่น ๆ ในช่วงปลายภาคการศึกษา
		 อย่างไรก็ตาม นักเรียน (ร้อยละ 32.17) กล่าวว่า การทีไ่ ด้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ย
ตนเอง เช่น การปั้นดินนํ้ามัน การสังเกตเซลล์ที่กำ�ลังแบ่งเซลล์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
ทำ�ให้เกิดความอยากเรียนรูเ้ พือ่ อธิบายการแบ่งเซลล์ทงั้ แบบไมโทซิสและไมโอซิสมากขึน้
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และนักเรียน (ร้อยละ 18.47) นอกจากการทำ�กิจกรรมในห้องเรียนแล้ว ยังมีการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนโดยการกลับไปอ่านทบทวนความรู้ที่เรียนมา รวมทั้ง
ค้นหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เพื่อตอบคำ�ถามที่ตนสงสัยจนกระทั้งเข้าใจการแบ่งเซลล์และ
สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์จนสำ�เร็จ สอดคล้องกับ Poohkay และ Szabo
(1995) ทีพ่ บว่า บทเรียนทีใ่ ช้ภาพเคลือ่ นไหวสามารถส่งเสริมทัศนคติทดี่ ตี อ่ ทางการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนได้ (Poohkay and Szabo, 1995) และยังมีนักเรียน (ร้อยละ 12.74)
ทีเ่ รียนรูเ้ กีย่ วกับการแบ่งเซลล์ จากการอภิปรายแลกเปลีย่ นความรูก้ บั ครูผสู้ อนและเพือ่ น
ร่วมชัน้ เรียนเกีย่ วกับงานทีท่ �ำ และได้น�ำ ข้อผิดพลาดทีพ่ บมาปรับปรุงภาพเคลือ่ นไหวด้วย
คอมพิวเตอร์ให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ Bogiages และ Hitt (2008) ที่พบว่า
นักเรียนทีเ่ รียนรูโ้ ดยการสร้างภาพเคลือ่ นไหว สามารถเข้าใจเนือ้ หาเกีย่ วกับการแบ่งเซลล์
มีทักษะในการนำ�เสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ และมีการร่วมมือกันในแสวงหาความรู้
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มมากขึ้น (Bogiages and Hitt, 2008)

สรุปและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่พัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่อง
การแบ่งเซลล์ ในทุกหัวข้อ สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์มาก
ขึ้น และมีจำ�นวนนักเรียนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ และไม่
เข้าใจแนวคิดเรื่องการแบ่งเซลล์ ลดลงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทีน่ กั เรียนได้ลงมือทำ�กิจกรรมด้วยตนเอง ความกระตือรือร้นในการหาความรูเ้ พิม่ เติมทัง้
จากภายในและภายนอกห้องเรียน รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมในการนำ�เสนอผลงาน อภิปราย
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับงานทีท่ �ำ ในชัน้ เรียน อย่างไรก็ตามคณะผูว้ จิ ยั ได้พบ
นักเรียนบางส่วนหลังการจัดการเรียนรูย้ งั มีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ทคี่ ลาดเคลือ่ น
โดยเฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับโครโมโซม ซึง่ เป็นแนวคิดวิทยาศาสตร์ทเี่ ป็นนามธรรมและ
ต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำ�ความเข้าใจ ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะให้ครูผสู้ อน
ที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เช่นนี้ควรให้เวลานักเรียนอย่างเหมาะสม และข้อเสนอแนะ
สำ�หรับการทำ�วิจัยต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาถึงผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุดในด้านทักษะกระบวนการ และด้านเจตคติ
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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