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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

 

 วิทยาศาสตรมบีทบาทสําคัญย่ิงในสงัคมโลกปจจบุันและอนาคต เน่ืองจากสิ่งของเครือ่งใชใน

ชีวิตประจําวันตลอดจนสิง่ของเครื่องใชที่ตองใชในการทํางานดานตางๆ ลวนเปนผลที่เกิดมาจาก

ความรูทางดานวิทยาศาสตรทั้งสิ้น การศึกษาดานวิทยาศาสตรจึงมุงเนนพฒันาใหนักเรียนไดพัฒนาวิธี

คิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะในการแสวงหาความรู มี

ความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ และสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมี

ประจักษพยานที่ตรวจสอบได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1) การใหนักเรียนไดเกิดทักษะการปฏิบัติ

จริง และมีการศึกษาคนควาโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจะสามารถทําใหนักเรียนรูจัก

คิดรูจักวางแผนในการศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเอง และสรปุองคความรูในเน้ือหาวิชาที่เรียน

ได ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจไดอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกบัพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 (ปรับปรงุ 2553) มาตรา 22 ที่ไดระบุไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลัก

ใหนักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

ในมาตรา 23 เนนการจัดการศึกษาในระบบและตามอัธยาศัย ใหความสําคัญในการบูรณาการความรู

คุณธรรม กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา (กรมวิชาการ, 2545: 7) ทั้งน้ี

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได นําแนวคิดดังกลาวมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทําเปนสาระการเรียนรู

มาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร โดยกําหนดคุณภาพของนักเรยีนในแตละชวงช้ันไวอยางชัดเจนตาม

โครงสรางของหลกัสูตร โดยกําหนดใหวิชา ชีววิทยา รหสั ว32244 เปนรายวิชาเพิม่เติมของกลุมสาระ

การเรียนรูในมาตรฐานที ่ ว 1.2 ซึ่งกําหนดใหนักเรียนเขาใจกระบวนการและความสําคัญของการ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช

เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ

จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน โดยจัดใหหนวยการเรียนรู เรื่อง พันธุ

ศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอ เปนผลการเรียนรูที่ 1 อธิบายและสรุปเกี่ยวกบัพันธุวิศวกรรม การ

โคลนยีน การวิเคราะหดีเอ็นเอ และการศึกษาจีโนม และการประยุกตใชเทคโนโลยีของดีเอ็นเอ 
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รวมทั้งความปลอดภัยของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ และมุมมองทางสงัคมและจริยธรรมได (โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2553: 168)  

การศึกษาวิชาชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอ ในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 6 ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จึงมีเน้ือหาเกี่ยวกับการนําความรูทางพันธุศาสตรไปใช

สรางสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปรพันธุกรรม หรือเรียกวา GMOs ซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตที่มียีนตรงตามลกัษณะที่มนุษย

ตองการ ซึ่งในปจจุบันถือวาเปนสาขาความรูดานวิทยาศาสตรที่ถูกพัฒนาและนําไปใชประโยชนอยาง

ตอเ น่ือง แต เ น่ืองดวยการสอนแบบเดิมมีขอจํากัดในเรื่องเวลาที่ ใช ในการเรียนการสอน 

ทําใหผูสอนไมสามารถยกตัวอยางและอธิบายความกาวหนาของเทคโนโลยีทางดีเอนเอทีม่ีอยูใน

ปจจุบันไดหลากหลาย สงผลใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน และนักเรียนสวนใหญยังขาด

ทักษะการคิดวิเคราะหขอเทจ็จริงของขอมูล ซึง่เปนปญหาอยางหน่ึงที่ทําใหนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํ่า จากปญหาดังกลาว จึงจําเปนอยางย่ิงทีจ่ะตองพัฒนาสื่อการสอน รวมทั้งวิธีการสอน

ที่จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในทฤษฎีเน้ือหา และไดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ควบคูกัน ผูวิจัยจงึไดทําวิจัย  เรือ่ง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุ

ศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก ตามแนวคิดทฤษฎีการเช่ือมตอ เพื่อสงเสริม

ทักษะการลงความเห็นจากขอมลู สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ข้ึน เน่ืองจากในยุคดิจิตอล 

เทคโนโลยี สื่อ ความรู มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังน้ันสถานการณในการศึกษาหาความรูของ

นักเรียนในปจจุบันจึงเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยในปจจุบันนักเรียนตองเช่ือมโยงความรูและแหลงความรู

ตางๆ เขาดวยกันโดยผูทีจ่ะไดเปรียบในการเรียนรูก็คือ ผูที่รูวาความรูอยูที่ใดบาง (Connective 

Knowledge) และสามารถเช่ือมโยงแหลงความรูตางๆ (Connective Rsoures) ที่มีอยูเขาดวยกัน 

ดวยการติดตอสื่อสาร (Communication) ดวยความรวมมือกัน (Collaboration) และสรางสรรคเปน

ความรู เปนความคิดสรางสรรคใหม (Creativities) โดยการเช่ือมโยงความรูทีม่ีอยูจากสภาพแวดลอม

ในการเรียนรูยุคใหม ดังน้ันแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเช่ือมตอ (Connectivism) ของ George 

Siemens และ Stephen Downes (2004) น้ัน จึงเปนทฤษฎีการเรียนรูที่นาจะเหมาะกับการเรียนใน

ยุคดิจิตอล (ณมน จีรังสุวรรณ, 2555. อางถึงใน บรุินทร, ม.ป.ป; ออนไลน) ซึ่งในปจจบุันมีการนําสือ่

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนมาใชเพื่อแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา 

เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอทีเ่หมาะสมสอดคลองกบัสภาพของนักเรียนหลายรปูแบบ 

เชน การจัดบทเรียนโมดูล การจัดศูนยการเรียน ชุดการเรียนดวยตนเอง บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมเีดีย และบทเรียนสําเรจ็รปู เปนตน การเรียนรูดวยโซเชียลเน็ตเวิรกจงึเปนอีกแนวทางการเรียนรู

หน่ึงที่ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการเรยีนและการคนหาขอมลู ทําใหนักเรียนได

พัฒนาทักษะการลงความเห็นจากขอมลู ไดคิดวิเคราะหขอเท็จจรงิที่ไดจากการเรียนรูไดดวยตนเอง 

แลวสรปุเปนขอเท็จจรงิหรือความรูของกลุมได จากแนวคิดดังกลาว ถาครผููสอนประยุกตใชโซเชียล
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เน็ตเวิรกเพื่อดึงดูดความสนใจและเสริมแรงในการเรียนรู โดยกําหนดสถานการณแลวใหนักเรียนได

เรียนรูผานสื่อสังคมออนไลน เชน Twister, Facebook, What app และ Line จะเปนการเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดคนหา คิด ตีความ วิเคราะห วิจารณ และสรปุความคิดเพื่อลงความคิดเห็นจากขอมลูได 

แลวเช่ือมโยงไปสูการเรียนรูในบทเรียน ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนมผีลการเรียนที่ดีข้ึนได การพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียล

เน็ตเวิรก ตามแนวคิดทฤษฎีการเช่ือมตอ นอกจากจะเปนการพัฒนาใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูและ

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นจากขอมลูตามการเรียนรูในยุคดิจิตอล

แลว ยังเปนการสงเสริมนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของ

ประเทศไทย (ICT 2020) ที่ไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน

พลังขับเคลือ่นสําคัญในการนําพาคนไทยสูความรูและปญญา เศรษฐกิจไทยสูการเติบโตอยางย่ังยืน 

สังคมไทยสูความเสมอภาคอีกดวย กลาวคือ ประเทศไทยในป ค.ศ. 2020 จะมกีารพฒันาอยางฉลาด 

การดําเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมจะอยูบนพื้นฐานของความรูและปญญา โดยใหโอกาสแก

ประชาชนทุกคนในการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางเสมอภาค นําไปสูการเติบโตอยางสมดุล

และย่ังยืน (smart Thailand 2020) (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554: 10) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทาง 

ดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก ตามแนวคิดทฤษฎีการเช่ือมตอ เพื่อสงเสรมิทักษะการลงความเห็นจาก

ขอมูล สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการลงความเหน็จากขอมลูของนักเรียนที่เรียนใน

รูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียล

เน็ตเวิรก กบันักเรียนทีเ่รียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนในรปูแบบการเรียนการสอน

วิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรกกับนักเรียนทีเ่รียนใน

รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

 

 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

1. ประชากร 

 ประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย-คณิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

2. กลุมตัวอยาง 
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กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หอง 3 และหอง 4 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2561 จํานวนนักเรียน 60 คน โดยสุมเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน โดยวิธีการสุม

อยางงาย  

กลุมทดลอง เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยี

ทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก  

กลุมควบคุม เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

3. ระยะเวลาที่ใชทดลอง 

ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 โดยการสอนกลุมละ 15 คาบ คาบละ 50 

นาที 

4. เน้ือหา 

เน้ือหาที่ใชในการทดลอง ไดแก เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอจากหนังสอื 

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เลม 4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของสถาบันสงเสรมิวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

5. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 2 แบบ 

- รูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวย 

โซเชียลเน็ตเวิรก  

- รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

ตัวแปรตาม ไดแก 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอ 

- ทักษะการลงความเห็นจากขอมลู 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนการดําเนินการจัดการเรียนรูที่ไดรบัการจัด 

อยางเปนระบบ สอดคลองกบัหลักการเรียนรูหรือการสอนที่รูปแบบน้ันยึดถือ และไดรบัการพิสจูน

ทดสอบวามีประสทิธิภาพ สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายเฉพาะของรปูแบบน้ันๆ 

2. ทฤษฎีการเช่ือมตอ หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรูในยุคดิจิตอลทีเ่กิดมาจากความกาวหนาของ

อินเตอรเน็ต ซึง่การเรียนรูน้ีจะเกิดข้ึนไดจากการสรางและการเช่ือมโยงขอมลูเพื่อพฒันาเปนเครือขาย  

3. ทักษะการลงความิดเห็นขอมลู หมายถึง ความสามารถในการอธิบายขอมลูทีม่ีอยูซึง่ไดจาก

การสงัเกต การวัด หรือการทดลองอยางมเีหตุผล โดยอาศัยความรูหรอืประสบการณเดิมมาชวย  
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4. รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ การสอนโดยใชกจิกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง

ในหนังสอืคูมือครูของ สสวท.  

5. รูปแบบการเรียนการสอนดวยโซเชียลเน็ตเวิรก หมายถึง การนําเครื่องมือตางๆ ทาง

อินเทอรเน็ตมาใชประโยชนตอการเรียนการสอน เชน การนําเทคโนโลยีเครอืขายสงัคม ไดแก Facebook, What 

app และ Line มาใชในการเรียนการสอน 

6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู ในวิชาชีววิทยา ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอ ของสถาบันการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ซึ่งพจิารณาจากคะแนนการสอบกอนเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนการสอบหลังเรียน 

 

สมมุติฐานการศึกษาคนควา 

1. นักเรียนที่ไดเรียนตามรปูแบบการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและ

เทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก จะมีผลสัมฤทธทางการเรียนดีกวานักเรียนที่เรียนดวยรปูแบบ

การเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

2. นักเรียนที่ไดเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและ 

เทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก จะมีทกัษะการลงความเห็นจากขอมูลดีกวานักเรียนที่

เรียนดวยรปูแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจดัทํารายงาน 
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บทท่ี 2  

 

เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 

ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

1. เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 1.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 1.2 ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 1.3 ความหมายของทักษะการลงความเห็นขอมลู 

2. เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัโซเชียลเน็ตเวิรก 

ความหมายและประเภทของโซเชียลเน็ตเวิรก  

3. เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัทฤษฎีการเช่ือมตอ 

 

1. เอกสารท่ีเก่ียวของกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 1.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร เปนวิชาทีป่ระกอบดวยเน้ือหาหรือตัวความรู ซึ่งประกอบดวย

ทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร จงึเปนหนาที่ของครผููสอนที่จะตองเนนใหนักเรียนได

เรียนทัง้เน้ือหา ทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร เพือ่นําไปใชในการแกปญหา จาก

การศึกษาความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวามีหลายทานไดใหความหมายที่

นาสนใจไวดังน้ี 

ปรีชา   วงคชูศิร ิ(2527: 249)  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เปรียบเสมือนเครื่องมือ

ที่จําเปนในการใชเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  เปนทักษะทางสติปญญาของนักวิทยาศาสตร

และผูที่นําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหา ใชในการศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรู และแกปญหาตางๆ  

สุรีย สุธาสิโนบล (2541: 53) ไดอธิบายความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ไววา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนกระบวนการคนควาทดลอง เพื่อหาขอเท็จจรงิหลักและ

กฎ ในขณะที่ทําการทดลอง ผูทดลองมโีอกาสฝกฝนทัง้ในดานปฏิบัติและพฒันาความคิดไปดวย เชน 

ฝกสงัเกต บันทึกขอมลู หาความสัมพันธของตัวแปรตน ต้ังสมมุติฐาน และทําการทดลอง ซึ่งเปน

พฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติ และการฝกฝนความนึกคิดอยางมีระบบ 

ผดุงยส ดวงมาลา (2531: 33) กลาววา วิทยาศาสตรเปนวิชาที่ประกอบดวยตัวความรูและ

กระบวนการแสวงหาความรู ซึง่วิธีการหน่ึงที่จะไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร คือ การคนควา

ทดลอง ซึ่งจะทําใหผูทดลองไดฝกฝนทัง้ในดานปฏิบัติและพฒันาความคิดไปพรอมกัน เชน ฝกสงัเกต 
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ฝกบันทึกขอมลู ต้ังสมมุติฐาน ทําการวัด และหาความสัมพนัธของตัวแปร โดยสิง่เหลาน้ีเปนพฤติกรรม

ที่เกิดจากการปฏิบัติและฝกความคิดอยางมรีะบบ 

จากความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดังกลาวสรปุไดวา ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมของความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติและการฝกฝนอยางมี

ระบบ ซึ่งจะกอใหเกิดการพฒันาดานสติปญญา การแกปญหา และการคนควาหาความรูใหมๆ  อยางมี

ประสิทธิภาพและเช่ือถือได  

 1.2 ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภพ เลาหไพบรูย (2537: 14-29) อธิบายวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนพฤติกรรม

ที่เกิดจากการปฏิบัติและฝกฝนความคิดอยางมรีะบบ โดยสามารถแบงทักษะกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร 

ใชในการคนควาได 2 ประเภทใหญๆ ซึ่งประกอบไปดวย 13 ทักษะ ดังน้ี  

1. ทักษะกระบวนการข้ันมลูฐาน (The Basic Process Skills) มี 8 ทักษะ คือ  

1.1 การสังเกต หมายถึง การใชประสาทสมัผสัซึง่ไดแก หู จมูก ตา ลิ้น และผิวกาย  

เพื่อเก็บและรวบวมขอมูล คุณลักษณะและรายละเอียดของสิ่งของหรอืปรากฎการณอยางใดอยางหน่ึง 

1.2 การวัด หมายถึง การใชเครื่องมือตางๆ เพือ่เกบ็รวบรวมทั้งขอมลู และทัง้การ 

ประมาณคาที่ควรจะวัดได 

1.3 การใชจํานวนเลข หมายถึง การนําตัวเลขมากําหนดคุณลักษณะตางๆ เชน  

ความกวาง ความยาว ความสูง พื้นที่ ปริมาตร หรือจํานวนของเลขตางๆ รวมทั้งการคํานวณเบื้องตน  

1.4 การจัดจําพวก หมายถึง การจําแนกสิ่งของหรอืเหตุการณออกเปนประเภทตางๆ  

โดยพิจารณาคุณสมบัติทีเ่หมือนกันหรอืสัมพันธกัน หรือตางกันของสิง่ของหรือเหตุการณน้ันๆ  

1.5 การสื่อความหมาย หมายถึง การพูดหรือการแสดงสญัลกัษณตางๆ เชน แผนภูมิ  

กราฟ หรือตัวอักษร เพื่อใหบุคคลอื่นเขาใจหรือทราบความคิดความรูสึกตางๆ ไดตามตองการ 

1.6 การใชความสัมพันธระหวางมิติเวลา หมายถึง การนําความสัมพันธระหวางมิติ 

กับเวลา หรือมิติกับมิติ หรือเวลากบัเวลามาอธิบายสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือสถาณการณใดสถานการณหน่ึง  

1.7 การสรปุอางอิง หมายถึง การอธิบายปรากฏการณหรือขอเท็จจรงิตางๆ โดย 

อาศัยขอมูลทีส่ังเกตได ประกอบกับประสบการณเดิม 

1.8 การทํานาย หมายถึง การคาดคะเนสิง่ทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต โดยอาศัยหลักฐาน 

สวนใหญที่ไดจากการสงัเกต หรือการวัดประกอบกับการสรปุอางองิ 

2. ทักษะกระบวนการข้ันสูง (The Integrated Process Skills) มี 5 ทักษะ ดังน้ี 

2.1 การใหนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การใหความหมายของสิ่งใดสิ่งหน่ึงในรูปที ่

สังเกต วัด หรือนํามาปฏิบัติการได  

2.2 การกําหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง การแยกตัวแปรตาง ๆ เปนตัวแปรตน  
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ตัวแปรตามและตัวแปรอืน่ๆที่ตองควบคุม แลวสรปุไดวาผลการทดลองเปนผลที่เกิดข้ึนมาจากตัวแปรใด 

2.3 การสรางสมมุติฐาน หมายถึง การคาดการณวาตัวแปรตางๆ จะมีความสัมพันธ 

กันอยางไร เปนการลงสรุปของคําอธิบาย โดยอาศัยการสังเกตหรือสรุปอางอิงเปนพื้นฐาน 

2.4 การประมวลและการตีความหมายขอมลู โดยการประมวลผลขอมูล หมายถึง  

การรวบรวมขอมลูใหอยูในรูปของตาราง ขอความ หรือขอความกึ่งตาราง หรือกราฟ และการคํานวณ

สถิติพื้นฐานจากขอมูล สวนการตีความหมายขอมลู หมายถึง การบอกความสมัพันธของตัวแปรตางๆ 

จากขอมลูทีป่ระมวลผลมาแลว หรือการใหความหมายขอมลูเชิงปริมาณเปนเชิงคุณภาพ 

2.5 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การกําหนดโครงการทดลอง เพื่อเกบ็รวบรวม 

ขอมูลมาทดสอบสมมุติฐาน โดยคํานึงถึง นิยามเชิงปฏบติัการของตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของ การ

ควบคุมตัวแปรตางๆ ตลอดจนเครื่องมือและวิธีการทีจ่ะใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 

 สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2526: 1-5) ไดแบงทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ  คือ ทักษะข้ันพื้นฐาน (Basic Science 

Process Skills) ซึ่งประกอบไปดวยทักษะ 8 ทักษะ ไดแก ทักษะดานการสังเกต การวัด การจําแนก

ประเภท การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกบัเวลา การคํานวณ การจัดกระทําและ

สื่อความหมายขอมูล การลงความคิดเห็นจากขอมลู และการพยากรณ และทกัษะข้ันบรูณาการ 

(Integrated Science Process Skills) ซึ่งประกอบไปดวย 5 ทักษะ ไดแก ทักษะการต้ังสมมุติฐาน 

การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกําหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง และการตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุป ซึง่ได ใหความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ ดังน้ี 

 1. การสังเกต (Observation) หมายถึง การใชประสาทสมัผสัอยางใดอยางหน่ึง หรือหลาย

อยางรวมกันเขาไปสมัผสัโดยตรงกบัวัตถุหรือเหตุการณโดยมีจุดประสงคทีจ่ะหาขอมูล โดยไมใสความ

คิดเห็นของผูสงัเกตลงไป  

 ขอมูลที่ไดจากการสังเกตอาจแบงเปน 3 อยาง คือ ขอมูลเกี่ยวกับลกัษณะและสมบัติ ขอมลู

เชิงปริมาณ และขอมลูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ  

1.1 ช้ีบงและบรรยายสมบัติของวัตถุไดโดยการใชประสามสมัผสัอยางใดอยางหน่ึง 

หรือหลายอยาง 

1.2 บรรยายสมบัติเชิมปริมาณของวัตถุไดโดยการกะประมาณ 

1.3 บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งทีส่ังเกตได 

2. การวัด (Measurment) หมายถึง การเลือกและการใชเครื่องมอืทําการวัดหาปริมาณสิง่

ตาง ๆ ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยมีหนวยกํากับเสมอ ความสามารถที่

แสดงวาเกิดทกัษะน้ีคือ 

2.1 เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกบัสิ่งที่ตองการจะวัด 
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2.2 บอกเหตุผลในการเลอืกเครื่องมือวัดได 

2.3 บอกวิธีการวัดและใชเครื่องมือวัดไดอยางถูกตอง 

2.4 ทําการวัดความกวาง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปรมิาตร และนํ้าหนักอื่นๆ  

ไดถูกตอง  

2.5 ระบุหนวยตัวเลขที่ไดจากการวัดได 

3. การจําแนกประเภท (Classification) หมายถึง การแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุ หรือสิ่งที่

อยูในปรากฏการณโดยมีเกณฑความเหมือน ความแตกตาง หรอืใชความสัมพันธอยางใดอยางหน่ึง 

ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 

3.1 เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตางๆ จากเกณฑทีผู่อื่นกําหนดใหได 

3.2 เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑของตนเองได 

3.3 บอกเกณฑที่ผูอื่นใชเรียงลําดับหรอืแบงพวกได 

4. การหาความสัมพันธระหวางสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา (Space/Space Relationship 

and space / Time Relationship) 

สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่วางที่วัตถุน้ันครอบครอง ซึง่มลีกัษณะรูปรางเชนเดียวกับวัตถุน้ัน 

โดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ คือ ความกวาง ความยาว และความสูง 

ความสัมพันธระหวางสเปสกบัสเปสของวัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของ

วัตถุหน่ึงกับอกีวัตถุหน่ึง ความสามารถที่แสดงวาเกิดทกัษะแลว คือ  

4.1 ช้ีบงรูป 2 มิติ และวัตถุ 3 มิติ ที่กําหนดใหได 

4.2 วาดรูป 2 มิติจากวัตถุหรือรปู 3 มิติ ที่กําหนดใหได 

4.3 บอกช่ือของรปูทรงและรปูทรงเรขาคณิตได 

4.4 บอกความสัมพันธระหวาง 2 มิติ กับ 3 มิติ ได เชน ระบุรูป 3 มิติที่เห็น 

เน่ืองจากการหมุนรูป 2 มิติ หรือบอกรปูรอยตัด (2 มิติ) ที่เกิดจากการตัดวัตถุ 3 มิติ ออกเปน 2 สวน

ได 

4.5 บอกตําแหนงหรือทิศของวัตถุหน่ึงได 

4.6 บอกไดวาวัตถุหน่ึงอยูทิศใดของอีกวัตถุหน่ึง 

4.7 บอกความสัมพันธของสิ่งที่อยูหนากระจกวาเปนซายหรอืขวาของกันและกันได 

ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุกบัเวลา ไดแก ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลง

ตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา หรอืความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลาความสามารถ

ที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ  

4.8 บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลาได 

4.9 บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ่งตางๆ กับ 
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เวลาได 

5. การคํานวณ (Using Number) หมายถึง การนับจํานวนของวัตถุและการนับตัวเลขแสดง

จํานวนที่นับไดมาคิดคํานวณ โดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาคาเฉลี่ย ความสามารถที่แสดงวาเกิด

ทักษะแลว เชน 

 5.1 การนับ ไดแก นับจํานวนไดถูกตอง ใชตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได ตัดสินวา

สิ่งของในแตละกลุมมจีํานวนเทากัน หรือตางกัน และตัดสินวาของในกลุมใดมีจํานวนเทากันหรือ

ตางกัน 

 5.2 การหาคาเฉลี่ย ไดแก การบอกวิธีการหาคาเฉลี่ย การหาคาเฉลี่ย และการแสดง

วิธีการหาคาเฉลี่ย 

6. การจัดกระทําและสื่อความหมายของขอมลู (Organizing Data and Communication) 

หมายถึง การนําขอมลูที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลองและจากแหลงอื่นๆ มาจัดกระทําใหม

โดยการหาความถ่ี เรียงลําดับ จัดแยกประเภท หรือคํานวณหาคาใหม เพื่อใหผูอื่นเขาใจความหมาย

ของขอมูลชุดน้ันดีข้ึน โดยอาจนําเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม วงจร กราฟ 

และสมการ ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว เชน 

 6.1 เลือกรูปแบบทีจ่ะใชในการเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

 6.2 บอกเหตุผลในการเลอืกรปูแบบทีจ่ะใชในการเสนอขอมลูได 

 6.3 ออกแบบเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไวได 

 6.4 เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรปูแบบใหมที่เขาใจดีข้ึนได 

 6.5 บรรยายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ดวยขอความที่เหมาะสม กะทัดรัด จนสื่อ

ความหมายใหผูอื่นเขาใจได 

 6.6 บรรยายหรือวาดแผนผัง แสดงตําแหนงของสภาพทีต่นสื่อความหมายใหผูอื่น

เขาใจได 

7. การลงความคิดเห็นจากขอมูล (Infering) หมายถึง การเพิม่ความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ได

จากการสงัเกตอยางมเีหตุผลโดยอาศัยความรู หรอืประสบการณเดิมมาชวย ความสามารถที่แสดงวา

เกิดทักษะแลว คือ สามารถอธิบายหรือสรุปโดยเพิม่ความคิดเห็นใหกบัขอมลูที่ไดจากการสังเกต โดย

ใชความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย  

8. การพยากรณ (Prediction) หมายถึง การสรุปคําตอบลวงหนากอนจะทดลอง โดยอาศัย

ปรากฏการณตางๆ ทีเ่กิดซ้ําๆ หลกัการ กฎ หรอืทฤษฎีที่มีอยูแลวในเรื่องน้ัน ๆ มาชวยในการสรุป 

ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 

  8.1 การพยากรณทั่วไป เชน ทํานายผลที่จะเกิดข้ึนกบัขอมลูที่เปนหลักการ กฎ หรือ

ทฤษฎีที่มีอยูได 
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  8.2 การพยากรณจากขอมลูเชิงปริมาณ เชน ทํานายผลทีจ่ะเกิดข้ึนภายในขอบเขต

เชิงปริมาณที่มอียูได หรือทํานายผลที่จะเกิดข้ึนนอกขอบเขตของขอมูบเชิงปริมาณที่มอียูได 

 9. การต้ังสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis) หมายถึง การคิดหาคําตอบลวงหนากอน

จะทําการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรูและประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน คําตอบที่คิดลวงหนา

น้ียังไมทราบหรือยังไมเปนหลักการ กฎ หรือทฤษฎีมากอน 

 สมมุติฐานหรอืคําตอบที่คิดไวลวงหนามักกลาวไวเปนขอความที่บอกความสัมพันธระหวางตัว

แปรตน (ตัวแปรอสิระ) กับตัวแปรตาม สมมุติฐานที่ต้ังไวอาจถูกหรือผิดก็ได ซึ่งจะทราบไดภายหลงัทํา

การทดลองหาคําตอบเพื่อสนับสนุน หรือคัดคานสมมุติฐานที่ต้ังไว ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะ

แลว คือ สามารถหาคําตอบลวงหนากอนการทดลองโดยอาศัยการสงัเกต ความรูและประสบการณ

เดิม 

 10. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) หมายถึง การกําหนด

ความหมายและขอบเขตของคําตางๆ (ที่อยูในสมมุติฐานที่ตองการทดลอง) ใหเขาใจตรงกันและ

สามารถสังเกตหรือวัดได ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ กําหนดความหมายและขอบเขต

ของคําหรือตัวแปรตางๆ ใหสงัเกตไดและวัดได 

 11. การกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variable) หมายถึง 

การบงช้ีตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมในสมมุติฐานหน่ึง ๆ  

 ตัวแปรตน คือ สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตางๆ หรือสิง่ทีเ่ราตองการทดลองดูวาเปน

สาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนน้ันจริงหรอืไม 

 ตัวแปรตาม คือ สิ่งทีเ่ปนผลเน่ืองมาจากตัวแปรตน เมื่อตัวแปรตนหรือสิง่ที่เปนสาเหตุ

เปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย 

 ตัวแปรที่ตองควบคุม คือ สิง่อื่นๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรตนที่มผีลตอการทดลองดวย ซึ่ง

จะตองควบคุมใหเหมือนๆ กัน ไมเชนน้ันจะทําใหผลการทดลองคาดเคลื่อนได 

 ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ ช้ีบงและกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัว

แปรที่ตองควบคุมได 

 12. การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการเพื่อหาคําตอบหรือทดสอบ

สมมุติฐานที่ต้ังไวในการทดลองจะประกอบดวยกจิกรรม 3 ข้ันตอน คือ 

  12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมอืทดลอง

จริง เพื่อกําหนดวิธีการทดลอง อปุกรณและ/หรือสารเคมีทีต่องใชในการทดลอง 

  12.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจรงิ  

  12.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทกึขอมลูที่ไดจากการทดลอง ซึ่ง

อาจเปนผลการสงัเกต การวัด และอื่นๆ ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ  
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   12.3.1 การออกแบบการทดลองโดย กําหนดวิธีการทดลองไดถูกตอง และ

เหมาะสมโดยคํานึงถึงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุม สามารถระบุอุปกรณและ/

หรือสารเคมีที่ตองใชในการทดลองได 

   12.3.2 ปฏิบัติการทดลองและใชอุปกรณไดถูกตองและเหมาะสม 

   12.3.3 บันทึกผลการทดลองไดคลองแคลวและถูกตอง 

 13. การตีความหมายขอมลูและลงขอสรุป (interpreting Data and Conclusion)  

 การตีความหมายขอมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติ

ของขอมูลที่มีอยู  

 การลงขอสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด ความสามารถที่แสดงวาเกิด

ทักษะแลว คือ  

  13.1 แปลความหมายหรือบรรยายลกัษณะและสมบัติของขอมูลทีม่ีอยูได 

  13.2 บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได 

 จากการศึกษาเอกสารประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขางตน สามารถสรปุ

ไดวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนวิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เพือ่พัฒนาให

นักเรียนได พัฒนาความคิด เกิดความรูดวยตนเอง โดยผานการปฏิบัติและฝกฝนความคิดอยางเปน

ระบบ จนทําใหนักเรียนมีความคิดเปนเหตุเปนผล สามารถวิเคราะห วิจารณ มีทักษะในการแสวงหา

ความรู และสามารถแกปญหาอยางเปนระบบตามแนวคิดของวิทยาศาสตรได 

 1.3 ความหมายของทักษะการลงความเห็นขอมูล  

ทักษะการลงความเห็นจากขอมลูมีนิยามและความหมายที่นาสนใจมากมาย เชน 

ชุติมา วัฒนะคีรี (2542: 65) ไดใหความหมายของทักษะการลงความเห็นจากขอมลูวา เปน

การนําขอมลูที่ไดจากการสังเกตวัตถุหรอืปรากฏการณไปสัมพันธกับความรู หรอืประสบการณเดิมเพื่อ

ลงขอสรปุ หรอือธิบายปรากฏการณหรอืวัตถุน้ัน 

 วรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพพันธ เดชะคุปต (2542: 3) ใหความหมายของทกัษะการลง

ความคิดเห็นขอมูลวาเปนการเพิม่ความคิดเห็นใหกับขอมูลทีไ่ดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัย

ความรูและประสบการณเดิมมาชวย 

 ภพ เลาหไพบลูย (2540: 22) อธิบายวาการลงความคิดเห็นจากขอมูลเปนความสามารถใน

การอธิบายขอมลูทีม่ีอยูอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมของผูสงัเกต การวัดหรือ

การทดลอง โดยคําอธิบายน้ันเปนสิ่งที่ไดจากความรูหรือจากประสบการณเดิมของผูสงัเกตที่พยายาม

โยงบางสวนของความรูหรอืประสบการณเดิมใหมาสัมพันธกบัขอมูลที่ตนเองมีอยู 

ทัศนีย ประธาน และคณะ (2546: 31) อธิบายวาทักษะการลงความเห็นจากขอมูล หมายถึง 

ความชํานาญในการอธิบายสิง่ที่ไดจากการสังเกตเกี่ยวกับวัตถุ หรอืเหตุการณเฉพาะอยาง สามารถ 
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แยกความแตกตางระหวางการสังเกต และการลงความเห็น แปลความหมายขอมูลที่บันทึกไว หรือ 

ไดมาทางออมแลวนํามาทํานายเหตุการณจากขอมูล ต้ังสมมติุฐานจากขอมลู ลงขอสรปุจากขอมลู 

การลงความคิดเห็นจากขอมลู เปนการอธิบายเกินขอบเขตของขอมลูจากการสังเกตโดยใชความรู

ประสบการณเดิม และเหตุผลหรือเพิ่มเติมความคิดเห็นสวนตัวลงไปดวย โดยพฤติกรรมที่แสดงวาเกิด

ทักษะการลงความเห็นจากขอมลูจะตองมีความสามารถดังตอไปน้ี 

1. อธิบายหรือสรปุโดยเพิ่มความคิดเห็นใหกบัขอมลูที่ไดจากการสงัเกตโดยใชความรู 

หรือประสบการณเดิมมาชวย 

2. การลงความคิดเห็นจากขอมลูในเรื่องเดียวกัน อาจลงความคิดเห็นไดหลายอยางซึ่งอาจจะ

ถูกหรือผิดก็ได ทั้งน้ีข้ึนอยูกบัความละเอียดของขอมูล ความถูกตองของขอมลูความรูและ 

ประสบการณเดิมของผูลงความคิดเห็น และความสามารถในการสงัเกต 

 มนมนัส สุดสิ้น (2548: 120) อธิบายวาการลงความคิดเหน็จากขอมลูจะทําไดดีเมื่อไดขอมลู

จากการสงัเกตสิ่งใดสิ่งหน่ึงแลวนําขอมลูน้ันมาเปนพื้นฐานในการอธิบายหรือลงขอสรปุ โดยผูสังเกตจะ

พยายามโยงบางสวนของความรูหรือประสบการณเดิมใหมาสัมพันธกบัขอมลูที่ตนเองมีอยู  โดยการลง

ความคิดเห็นจากขอมูลสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ  

 1. การลงความคิดเห็นที่เปนขอมลูที่ไดจากการสังเกตลักษณะหรือสมบัติของสิ่งตาง ๆ นํามา

ผสมกับความรูหรือประสบการณเดิม เพื่อลงขอสรปุวาสิ่งน้ันเปนอะไร 

 2. การลงความเห็นทีเ่ปนการอธิบายความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในปรากฏการณการลงความ

คิดเห็นประเภทน้ี เปนการใชขอมูลที่ไดจากการสงัเกตมาผสมผสานกับความรูหรือประสบการณเดิม 

เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งทีเ่ปนเหตุกับผลที่เกิดข้ึน  

 บัญญัติ ชํานาญกจิ (2542: 136 อางถึงใน สุวัฒน นิยมคา, 2540: 209) กลาววาการลงความ

คิดเห็นจากขอมูลที่เช่ือถือไดน้ัน ข้ึนอยูกับเงื่อนไข 4 ประการ คือ 

 1. ความถูกตองของขอมูล  

 2. ความกวางของขอมูล โดยถาขอมลูมมีาก และหลกัฐานเพียงพอ โอกาสของการลงความ

คิดเห็นจากขอมูลจะถูกตองย่ิงข้ึน 

 3. ประสบการณเดิมของผูลงความคิดเห็นจากขอมูล ถาผูสงัเกตเคยพบเห็นเหตุการณน้ัน

หลายครัง้ โอกาสทีจ่ะลงความคิดเห็นจากขอมลูไดอยางถูกตองจะมีมาก 

 4. ความสามารถในการมองเห็นของผูลงความคิดเห็นจากขอมูล วาจะสามารถใชหลกัฐานน้ัน

ไดมากนอยเพียงใด 

 มนมนัส สุดสิ้น (2548: 124 อางถึงใน สุวัฒน นิยมคา, 2540: 461) อธิบายและยกตัวอยาง

คําถามที่เสริมสรางทักษะการลงความคิดเห็นขอมูลวา คําถามที่เกี่ยวของกับทักษะการลงความคิดเห็น

จากขอมลู ตองการคําตอบทีเ่ปนการบอกสาเหตุของเหตุการณ บอกสิง่ทีส่งสัย และการใชความหมาย
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ขอมลู โดยอาศัยหลักการทีม่ีอยูหรือประสบการณเดิมมาเปนเครื่องมือในการอธิบาย ซึ่งไมเกี่ยวกบัการ

พยากรณเหตุการณขางหนา หรือไมเกี่ยวกับการลงขอสรุป การอธิบายน้ันจะใชวิธีการอนุมานเปนหลัก  

 ตัวอยางการใชคําถามเพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมลู โดยการถามให

อธิบายหรอืสรุป โดยเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมลูที่ไดจากการสงัเกต โดยใชความรูหรอืประสบการณ

เดิม เชน  

- จากการทดลองสารละลาย ก ในนํ้า 100 cm3 ที่อุณหภูมิตาง ๆ กัน ดังตาราง ก เปน

อะไร จึงละลายไดดีเมื่ออุณหภูมิสงูข้ึน 

- นักเรียนเห็นตนกุหลาบตนน้ีงามกวาตนอื่น ๆ ในแปลงเดียวกัน นักเรียนคิดวาเปนเพราะ

สาเหตุใด 

อาจกลาวโดยสรปุไดวา ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมลู หมายถึง ความสามารถในการ

อธิบายขอมูลที่มีอยูซึ่งไดจากการสังเกต การวัด หรอืการทดลองอยางมเีหตุผล โดยอาศัยความรูหรือ

ประสบการณเดิมมาชวย คําอธิบายน้ันเปนสิง่ที่ไดมาจากความรู หรือประสบการณเดิมของผูสงัเกตที่

พยายามโยงความรูหรอืประสบการณเดิมใหมาสมัพันธกับขอมูลที่ตนเองมีอยู ในการลงความคิดเห็น

ใหกับขอมลูหน่ึงๆ อาจถูกหรือผิดก็ได เพราะผูสังเกตมปีระสบการณและความรูเดิมแตกตางกัน 

 

2. เอกสารท่ีเก่ียวของกับโซเชียลเน็ตเวิรก 

ความหมายและประเภทของโซเชียลเน็ตเวิรก  

ไมโครแบรนด (ม.ป.ป.: ออนไลน) ไดใหความหมายของโซเชียลเน็ตเวิรกไววา โซเชียล

เน็ตเวิรค หรือ Social Network คือ เครือขายสังคมออนไลน  หรือการที่ผูใชงานอินเตอรเน็ตคนหน่ึง 

เช่ือมโยงกับเพื่อนอีกนับสบิ รวมไปถึงเพื่อนของเพื่อนอกีนับรอย  ผานผูใหบริการดานโซเชียลเน็ตเวิรค

บนอินเตอรเน็ต เชน Facebook, Blogger, Hi5, Twitter หรือ Tagged เปนตน โดยการเช่ือมโยง

ดังกลาว ทําใหเกิดเครือขายข้ึน เชน เราสามารถรูจักเพื่อนของเพื่อนเราไดเปนทอดๆ ตอไปเรื่อย  ทํา

ใหเกิดสังคมเสมือนจริงข้ึนมาและเมื่อเราแชร (Share) ขอความหรืออะไรก็ตามลงไปในเครือขาย  ทุก

คนในเครือขายก็สามารถรบัรูไดพรอมกัน  และสามารถตอบสนองตอสิ่งที่เราแชรได  เชน  แสดงความ

คิดเห็น (Comment) หรือกดไลค (Like) ซึ่งอาจจะแตกตางกันออกไปตามแตละผูใหบรกิาร  โดย

สามารถแบงโซเชียลเน็ตเวิรคตามรูปแบบไดเปน 4 รูปแบบ คือ 

1. Blog หรอื บลอ็ก คือเว็บไซตรูปแบบหน่ึง มาจากคําวา Weblog (Website + Log) ซึ่งคํา

วา Log ในที่น้ีหมายถึง “ปูม” ดังน้ัน Blog จึงมีลกัษณะเปนเว็บไซตทีจ่ัดเกบ็ขอมลูดวยวิธีเดียวกับ

ปูม  มีการเรียงลําดับตามวันทีบ่ันทกึ  ขอมูลใหมที่ Post จะอยูบนสุด  สวนขอมูลเกาจะอยู

ลางสุด  โดยบล็อกสมัยน้ีไมไดอยูลําพงัเด่ียวๆ แตมีลักษณะเปน Community ที่รวบรวม Blog 

หลายๆ Blog เขาไวดวยกัน  สามารถเช่ือมโยงผูเขียน (Blogger) ไดเปนสงัคมขนาดใหญ  ใน
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ขณะเดียวกันก็เช่ือมโยงผูอานไวกับผูเขียนได  โดยสามารถคอมเมนตบทความ  ติดตาม  หรือกดโหวต

ได เชน Blogger เปนตน 

2. ไมโครบลอ็ก (Microblog) เปนเว็บไซตขนาดเล็ก ใชสําหรบัสงขอความสั้นๆ ไมกีป่ระโยค 

เพื่อบอกถึงสถานการณ และความเปนไป ไมโครบลอ็กทีม่ีผูนิยมใชบริการ เชน Twitter 

3. โซเชียลเน็ตเวิรคเว็บไซต (Social Network Website) คือ เว็บไซตที่สรางข้ึนมาเพื่อเปน

สังคมออนไลนโดยเฉพาะ เชน Facebook, Linkedin, Myspace, Hi5 เปนตน เว็บพวกน้ีมีจุดเดนที่

การแชรคอนเทนต ทั้งขอความ รปูภาพ และวีดีโอ บางเว็บรวมไปถึงบทความ เพลง และ

ลิ้งค นอกจากน้ันยังมฟีงกช่ันในการแสดงความรูสกึ หรือมีสวนรวม เชน การกดไลค (Like) การโหวต 

การอภิปราย (Discuss) และการแสดงความคิดเห็น เปนตน 

4. เว็บโซเชียลบุคมารค (Bookmark Social Site) เปนเว็บที่ใหเราเกบ็หนาเว็บ หรือเว็บไซต

ที่เราช่ืนชอบ เพือ่เอาไวเขาชมทหีลงั แตพอมาเปนโซเชียลไซต เราจะสามารถแชร URL ของหนาเว็บ

เหลาน้ัน รวมถึงดูวาคนอื่นเกบ็หนาเว็บอะไรไวบาง เขาชม และแสดงความคิดเห็นตอหนาเว็บตางๆ ได 

ภควัต รักศร ี(2553 : ออนไลน) แบงประเภทของโซเชียลเน็ตเวิรกออกเปน 7 ประเภท ดังน้ี 

1. ประเภทการเขียนบทความ (Weblog) เปนระบบจัดการเน้ือหา (Content Management 

System: CMS) รูปแบบหน่ึง ซึ่งทําใหผูใชสามารถเขียนบทความที่เรียกวา โพสต (Post) และทําการ

เผยแพรไดโดยงาย  

2. ประเภทแหลงขอมลูหรือความรู (Data/ Knowledge) เปนเว็บที่รวบรวมขอมลูความรูใน

เรื่องตางๆ ในลักษณะเน้ือหาอิสระ ทั้งวิชาการ ภูมิศาสตรประวัติศาสตร สินคา หรือบริการ โดย

มุงเนนใหบุคคลที่มีความรูในเรื่องตางๆ เหลาน้ันเปนผูเขามาเขียนหรือแนะนาไว สวนใหญมักเปน

นักวิชาการ นักวิชาชีพ หรือผูเช่ียวชาญที่เห็นไดชัดเจน เชน Wikipedia หรือ Google earth  

3. ประเภทเกมออนไลน (Online games) เปนเว็บที่นิยมมากเพราะเปนแหลงรวบรวมเกมไว

มากมาย จะมีลกัษณะเปนวิดีโอเกมที่เลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งเกมออนไลนน้ีผูเลนสามารถที่

จะสนทนา เลน แลกเปลี่ยน items ในเกมกับบุคคลอื่นๆ ในเกมได เชน SecondLife, Audition, 

Pangya  

4. ประเภทชุมชนออนไลน (Community) เปนเว็บที่เนนการหาเพื่อนใหม หรือการตามหา

เพื่อนเกาที่ไมไดเจอกันนาน การสราง Profile ของตนเอง โดยการใสรูปภาพ, กราฟฟคที่แสดงถึง

ความเปนตัวตนของเรา ใหเพื่อนที่อยูในเครือขายไดรูจักเรามากย่ิงข้ึน และยังมีลักษณะของการ

แลกเปลี่ยนเรือ่งราว ถายทอดประสบการณตางๆ รวมกนั เชน Hi5, Facebook, MySpace, 

MyFriend 
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5. ประเภทฝากรปูภาพ (Photo management) เว็บที่เนนฝากเฉพาะรปูภาพ (Photo) โดย

การ Upload รูปภาพจากกลองถายรปู หรือโทรศัพทมือถือไปเกบ็ไวบนเว็บ ซึ่งสามารถแชรภาพหรือ

ซื้อขายภาพกันได เชน Flickr, Photoshop Express, Photobucket  

6. ประเภทสื่อ (Media) เว็บที่ใชฝากหรือแบงปน (Sharing) ไฟลประเภท Multimedia 

อยาง คลิปวีดีโอ ภาพยนตร เพลง ฯลฯ โดยใชวิธีเดียวกันแบบเว็บฝากภาพ แตจะเนนเฉพาะไฟลที่

เปน Multimedia เชน YouTube, imeem, Bebo, Yahoo Video, Ustream.tv  

7. ประเภทซือ้-ขาย (Business / Commerce) เปนเว็บที่ทาํธุรกิจออนไลนทีเ่นนการซื้อ-ขาย

สินคา หรือบรกิารตางๆ ผานเว็บไซต (E-commerce) เชน การซื้อ-ขายรถยนต หนังสือ หรอื ที่พัก

อาศัย เชน Amazon, eBay, Tarad, Pramool แตเว็บไซตประเภทน้ียังไมถือวาเปน Social 

Network ที่แทจริง เน่ืองจากไมไดเปดโอกาสใหผูใชบริการแชร ขอมูลกันไดหลากหลาย นอกจากเนน

การสัง่ซื้อและแนะนําสินคาเปนสวนใหญ 

ธนพฤกษ ชามะรัตน (2554 : ออนไลน) ไดสรุปความหมายของโซเชียลเน็ตเวิรกวา หมายถึง 

รูปแบบความสมัพันธทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปจเจกบุคคล (Individual)  

กลุม (Group) และองคกร (Organization) ผานรปูแบบของปฏิสมัพันธทางสังคม (Social 

Interaction) ในรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรม การสือ่สาร ความรวมมือ การพึ่งพาอาศัย การ

แลกเปลี่ยน การเรียนรู ซึ่งเปนปฏิสัมพันธทีม่ีโครงสรางและรูปแบบทีห่ลากหลาย ตลอดจนมีเปาหมาย

รวมกัน  

สุดานภา (2555: ออนไลน) กลาววาโซเชียลเน็ตเวิรก  คือ สังคมของโลกแหงอินเตอรเน็ท 

หรือเรียกวาสังคมของมนุษยที่ติดตอสื่อสารกันดวยเทคโนโลยีตาง ๆ ไมวาจะเปนทางดานอินเตอรเน็ท 

ทางโทรศัพท ทางโทรทัศนผานดาวเทียม และอื่น ๆ ที่ไรสายในโลกอินเทอรเน็ต ในปจจุบนัรปูแบบ

ของเว็บไซตทีเ่ปนโซเชียลเน็ตเวิรคไดมีเพิม่มากข้ึนอยางมากมาย ซึ่งเว็บในรูปแบบของโซเชียลเน็ตเวิรค คือ 

เว็บที่คุณสามารถ “สราง” ความสัมพันธระหวางคุณกับเพื่อนไดผานเว็บไซตในรูปแบบเช่ือมโยงเปน

โครงขายจากเพื่อนสูเพื่อน ทําใหติดตอสื่อสารกันสะดวกมากย่ิงข้ึน โดยโซเชียลเน็ตเวิรกประเภท 

Facebook เปนเครือขายเว็บที่มีคนเขาเปนอันดับสามของโลก เปนรองเพียงเว็บในเครือกูเกลิและ

ไมโครซอฟทเทาน้ัน ซึ่งโดยเฉลี่ยแลว ผูใชเน็ตจะใชงาน Facebook คิดเปนเวลา 3/4 ของเวลาที่ใชกับ

โซเชียลเน็ตเวิรคทุกประเภท 

ปณิชา นิติพรมงคล (2555: ออนไลน) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสงัคม

ออนไลนของคนวัยทํางานในเขตกรงุเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครให

ความนิยมเว็บเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค (Facebook) ในการเปนสมาชิกมากทีสุ่ด โดยพฤติกรรม

การใชเครือขายสังคมออนไลนจะมีความสมัพันธกับ เพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับการศึกษา และรายได 

การที่กลุมตัวอยางนิยมเขาใช Facebook มากที่สุดน้ัน เน่ือง Facebook เปนลกัษณะของเครือขาย
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สังคมออนไลนประเภทชุมชนออนไลน (Community) ที่ชวยสรางเครอืขายเพื่อนเกาและหาเพื่อนใหม 

สามารถสงขอความแลกเปลี่ยนความสนใจซึง่กันและกัน โดย Facebook มีการจัดรูปแบบใหสามารถ

สื่อสารกันไดอยางใกลชิด มีฟงกชันในการกําหนดใหระบรุายละเอียดถึงผูที่เปนสมาชิกที่คอนขางตรง

กับความเปนจริงมากที่สุด  

 สรปุไดวาโซเชียลเน็ทเวิรก หมายถึง สังคม หรือการรวมตัวกันเพื่อสรางความสัมพันธของกลุม

คนรูปแบบหน่ึงที่ปรากฏตัวเกิดข้ึนบนอินเตอรเน็ตทีเ่รียกวา ชุมชนออนไลน (Community Online) 

ซึ่งมลีักษณะเปนสงัคมเสมอืน (Virtual Community) สังคมประเภทน้ีจะเปนการใหผูคนสามารถทํา

ความรูจัก แลกเปลี่ยนความคิด แบงปนประสบการณรวมกนั และเช่ือมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหน่ึง 

โดยมีการขยายตัวผานการติดตอสื่อสารกันอยางเปนเครอืขาย (Network) เชน Facebook, Line, 

Myspace, YouTube, Twitter เปนตน โดย Facebook เปนสังคมออนไลนที่ใชงานงายไมมีข้ันตอน

ยุงยาก ทําใหเปนที่นิยมในกลุมคนจํานวนมาก 

 

3. เอกสารท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีการเชื่อมตอ 

 ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) คือ กระบวนการที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและความคิด

ของบุคคลอันเน่ืองมาจากการเผชิญสถาณการณ โดยเฉพาะสถานการณซ้ําๆ โดยที่ไมไดเปนสญัชาติ

ญาณหรือเปนสวนของพฒันาการโดยปกติ หรือแนวคิดที่ไดรับการยอมรับวาสามารถใชอธิบาย

ลักษณะของการเกิดการเรยีนรู หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได (ทิศนา แขมมณี, 2553: 98 ) 

ทฤษฎีการเรียนรู ประกอบดวยหลายทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฎี

ปญญานิยม (Cognitivism) และทฤษฎีสรางความรูนิยม (Constructivism) และทฤษฎีการเช่ือมตอ 

(Connectivism) ซึ่งมเีอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี  

ในป ค.ศ. 2004  จอรช ซีเมนส (George Siemens) และสตีเฟน ดาวนส (Stephen 

Downes) ไดเสนอทฤษฎีการเช่ือมตอ (Connectivism) ข้ึน และใหคําจํากัดความวาเปน  

“a learning theory for the digital age” หรอืทฤษฎีการเรียนรูในยุคดิจติอล โดยสมมุติใหโลกใบน้ี

เต็มไปดวยขอมลูมากกมาย ซึ่งอาจจะเปนในรูปแบบขอความ สัญลักษณ รูปภาพ เสียง โดยถือกําเนิด

เปนโหนด (Node) กระจัดกระจายอยูทั่วไป โหนดเหลาน้ีอาจมีการเช่ือมโยงกัน (Connection) ซึ่ง

อาจเช่ือมโยงกบัสิง่อื่นไดอีกมหาศาล ทั้งน้ีแนวโนมของการเรียนการสอนในศตวรรษที ่ 21 ซึ่งถือเปน

ยุคดิจิตอลน้ันเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนปจจัยสําคัญของการเรียนรู การใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตใน

ปจจุบันและในอนาคตน้ัน ผูใชไมใชเปนเพียงแคผูบริโภคสารสนเทศเทาน้ันแตบางครั้งจะตองเปน

ผูสรางเน้ือหา (Content Creators) ดวย ซึ่งผูใชสามารถใชเครื่องมอืตางๆ ทางอินเทอรเน็ตใหเปน

ประโยชนตอการเรียนการสอน เชน  
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1. เทคโนโลยีเครือขายสงัคม (Social Network) ไดแก Facebook, Line, Blog, Twitter, 

Video Conference, Forums, e-mail, Instant Message, Myspace ฯลฯ 

2. สื่อสังคมออนไลน ไดแก Youtube, Flickr, Podcasts, File Manager และ Photo  

sharing  

 3. เทคโนโลยีระบบจัดการเน้ือหา ไดแก Wikipedia, Joomla, Wordpress, GoogleDoc 

เปนตน ซึ่งเทคโนโลยีเหลาน้ีเรียกรวมๆ วา เทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Web 2.0) (บรุินทร นรินทร, ม.ป.ป.: 

ออนไลน อางถึงใน ณมน จีรงัสุวรรณ, 2555) 

บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ (2551: 13) ไดกลาวถึงทฤษฎีการเช่ือมตอ (Connectivism) วาเปน

ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับยุคดิจทิัล โดยเช่ือวาการเรียนรูมีการเลื่อนไหลไมหยุดน่ิง ความรูตางๆ เกิดข้ึน

ไดตลอดเวลา นํามาสูการเปลี่ยนแปลงสิง่ตางๆ อยางรวดเร็ว ซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีตางสงผล

กระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนเรา อีกทั้งยังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการเรียนรูและ

การทํางานซึ่งเปนกจิกรรมทีส่ัมพันธกันแยกจากกันไมได  

ณมน จีรังสุวรรณ (2555: 54) ไดใหความหมายของทฤษฎีการเช่ือมตอ (Connectivism) ไว

วาเปนทฤษฎีที่เกิดมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

ตลอดเวลา ทําใหรปูแบบการเรียนรูของมนุษยแตกตางไปจากยุคกอน โดยมีความเช่ือวา  

1. การเรียนรูมกีารเลื่อนไหลไมหยุดน่ิง  

2. ความรูตางๆ เกิดข้ึนไดตลอดเวลา จึงนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางรวดเร็ว  

3. การเรียนรูเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรูวาเปน “อยางไร” หรือเปน “อะไร” เปนการเรียนรู

ที่วาจะหาขอมูลไดที่ใด และเช่ือมโยงอยางไร  

4. การเรียนรูอาจเกิดไดจากหลายวิธี เชน ความรูจากชุมชน ความรูจากเครือขาย หรือความรู

จากการทํางานในสําเร็จ 

ซึ่ง George Siemens ไดอธิบายความหมายของทฤษฎีการเช่ือมตอหรือ Connectivism ไว

วา ทฤษฎีการเช่ือมตอ หรือ Connectivism หมายถึง การบูรณาการหลักการสํารวจทีม่ีความซับซอน, 

เครือขาย, และความสมบรูณ ตลอดทั้งทฤษฎีการบรกิารจัดการตนเอง โดยการเรียนรูเปนกระบวนการ

ที่สามารถเกิดข้ึนไดภายนอกบุคคล (แตยังอยูภายในองคการ หรือฐานขอมูล) โดยมีการมุงเนนไปที่การ

เช่ือมตอทีม่ีความจําเพาะเจาะจง และความสามารถในการเรียนรูขอมลูใหม ๆ ที่มีความสําคัญมากกวา

ความรูที่มีในปจจบุัน ซึ่งออกแบบข้ึนภายใตแนวคิด Learning Theory for digital age กลาวคือ เปน

การเรียนรูสําหรับโลกดิจิตอล ที่สื่อดิจิตอลและอินเทอรเน็ต มีบทบาทตอการเขาถึงขอมูลขาวสารใน

ปจจุบัน  โดยไดกําหนดหลักการของแนวคิดทฤษฎีการเช่ือมตอหรอืแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูในยุค

ดิจิตอล (Connectivism) ไววา  

1. การเรียนรูและความรูเกิดจากความหลากหลายของขอคิดเห็น  
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2. การเรียนรูเปนกระบวนการทีเ่ช่ือมตอระหวางโหนดทีจ่ําเพาะเจาะจงหรือจากแหลงขอมูล 

สารสนเทศ  

3. การเรียนรูอาจเกิดข้ึนไดในสิ่งที่นอกเหนือจากมนุษย อาจเกิดไดในสิง่อื่นๆ  และถูกสนับสนุนดวย

เทคโนโลยี  

4. ความสามารถในการรูมากข้ึนมีความสําคัญกวาความรูทีม่อียูในปจจุบัน  

5. การดูแลและการคงไวซึ่งการเช่ือมโยงเปนสิ่งทีจ่ําเปนในการอํานวยใหเกิดการเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง  

6.  ความสามารถในการมองเห็นการเช่ือมตอระหวางเขตสารสนเทศ ความคิด และมโนทัศน 

เปนทกัษะสําหรบัการเรียนรู  

7. ความรูที่มีความถูกตองและทันสมัย เปนจุดมุงหมายในการจัดกจิกรรมการเรียนรูตาม

ทฤษฎีการเช่ือมตอ (Connectivism)  

8. การตัดสิน คือ กระบวนการในการเรียนรู การเลือกทีจ่ะเรียนรูและการเลือกความหมาย

ของสารสนเทศ ดวยการมองเห็นถึงความจรงิที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป ทําใหความ

ถูกตองของความรูเปลี่ยนแปลงไป   

ซึ่งหลักการเกี่ยวกับทฤษฎีการเช่ือมตอ (Connectivism) ดังกลาวสามารถอธิบายใหเขาใจ

เพิ่มเติมได ดังน้ี 

1. การเรียนรูและความรู คือ สิ่งที่หลงเหลือจากการแสดงความคิดเห็นทีห่ลากหลาย โดย

ความรูน้ันจะเกิดข้ึนมาไดตองอาศัยการแสดงความคิดเห็นของคนที่หลากหลาย คลายๆ กับการ Post 

ขอความลงบน Facebook ของตนเอง จากน้ันกม็ีผูใชงานอื่น ๆ มาแสดงความเห็นตอทาย ย่ิงแสดง

ความเห็นมากเทาใดการเกิดข้ึนของความรูกจ็ะมากข้ึนและเขมแข็งข้ึนเชนเดียวกัน 

2. การเรียนรู คือ กระบวนการของการเช่ือมตอระหวางโหนด อยางจําเพาะเจาะจง หรือ

แหลงขอมลู การเรียนรูเกิดข้ึนจากการมองเห็นความสัมพันธระหวางโหนดทีก่ระจัดกระจายอยางสับสนวุนวาย เมื่อ

เรามองเห็นความสมัพันธ การเรียนรูก็จะเกิดข้ึนทันท ี

3. การเรียนรู อาจเกิดข้ึนในสิง่ที่ไมใชมนุษยได ตัวอยางเทียบเคียง อาทเิชน ในหุนยนตใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

4. ความสามารถในการรับขอมูลเพิ่มเติม มีความสําคัญกวาขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน ซึง่

หมายถึงทกัษะของตัวผูเรียนที่ตองมีความสามารถในการคนหาขอมูลเพิ่มเติม อาจเปนทักษะการใช

งาน Google Search Engine ทักษะการคนหาหนังสอืเลมที่ตองการ ทักษะการคนหาสถานที่เพือ่การ

เรียนรูที่ตองการอและทกัษะการคัดเลือกงานสัมมนาที่เปนประโยชนตอการเรียนรูของตนเอง เปนตน 

5. บํารุงรักษาและการเช่ือมตอเปนสิ่งจําเปนเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง ซึ่งหมายถึงการหมั่นบํารุงรกัษาการเช่ือมตอของโหนด อาทิ การหมั่นมองความสัมพันธและ
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การถกเถียงในประเด็นตางๆ ของโหนดจะเปนสวนสําคัญในการเพิ่มเกลียวเชือกแหงการเรียนรูให

เขมแข็งมากย่ิงข้ึน 

6. ความสามารถในการดูและสงัเกตการณเช่ือมตอของขอมลู ถือเปนทกัษะหลักการมองเห็น

ความสัมพันธระหวางเกลียวเชือก เปนทกัษะสําคัญใหเกิดการเรียนรู 

7. ความสามารถในการรับทราบขอมูลในปจจุบันทันสมัยเปนสิ่งสําคัญ 

8. การตัดสินใจดวยตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูเลือกสิง่ที่จะเรียนรู และความหมายของ

ขอมูลทีเ่ขามาจะเห็นผานเลนสของจรงิผลัดเปลี่ยนไป ในขณะที่มีคําตอบที่ไดในตอนน้ีอาจเปนคําตอบ

ที่ผิดในวันพรุงน้ีไดเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมในขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจ (สุภาณี, 

ม.ป.ป.: ออนไลน)   

เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (ม.ป.ป.: ออนไลน) ไดอธิบายถึง ทฤษฎีการเรียนรูแบบเช่ือมโยง 

(Connectivism Theory) วาเปนทฤษฎีรวมสมัยลาสุด มหีลักการเนนการเรียนรูผานเครือขายสังคม

ดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยมแีนวคิดที่สําคัญของทฤษฎีน้ีคือ 

1. ความรูเปนสิ่งทีม่ีกระจัดกระจายอยูในโลกโดยทั่วไป ไมไดมีอยูแตเพียงในสมองของมนุษย 

2. ความรูแตละอยาง ถือวาเปนจุดเช่ือมตอ (Node) ที่กระจายอยู และมีการเช่ือมโยงกัน 

บางแหงมีการเช่ือมโยงอยางแนนแฟน บางแหงมีการเช่ือมโยงอยางบางเบา ทุกๆ การเช่ือมโยงคือ

ความรูใหมที่ไดเรียนรูเพิม่ข้ึน 

3. การเรียนรู คือ การที่ผูเรียนสามารถมองเห็นรปูแบบของการเช่ือมโยงของจุดเช่ือมตอตางๆ 

วาสิ่งใดสัมพันธกับสิ่งใด และมีความสัมพันธกันอยางไร  

 ปณิตา วรรณพิรุณ (2553: 188) ไดกลาวถึงหลักการสําคัญของทฤษฎีการเช่ือมตอวา 

 1. เปนทฤษฎีที่รองรบัความรูทีม่ีการพฒันาเปลี่ยนแปลงจากการคนพบสิ่งใหมๆ  ที่เกิดข้ึน

อยางรวดเร็วในทุกวัน ทําใหความรูทีม่ีอยูน้ันมอีายุการใชงานที่สั้นลง 

 2. ความรูที่ทันสมัยในปจจุบนักลายเปนความรูที่ลาสมัยในเวลาอันรวดเร็ว เน่ืองจากเทคโนโลยี

มีการพฒันาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จงึทําใหคนเรามีความจําเปนทีจ่ะตองมกีารเรียนรูตลอดชีวิต 

 3. องคความรูที่มีวิวัฒนาการอยูตลอดเวลา ขอมลูขาวสารที่มีจํานวนมากมหาศาล ทําใหไม

สามารถจะมกีารเรียนรูเฉพาะในหองเรียนไดตลอดไป 

 4. มนุษยมีความจําเปนทีจ่ะตองปรับตัวในการดํารงชีวิตใหมีความสอดคลองกบัสังคมทีเ่ปลี่ยนไป และมี

ความรูที่ทันกบักาลเวลาและยุคสมัย 

 5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลตอวิธีเรียนรู แหลงความรู และวิธีเขาถึงแหลง

ความรู เกิดการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสารกันอยางรวดเร็ว 

 6. กระแสหมุนเวียนที่เกิดข้ึนมลีักษณะเปนระบบนิเวศการเรียนรู ที่มกีลุมคนที่สนใจเรื่อง

เดียวกันมารวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู 
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 7. การเปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูหน่ึงจะกระทบถึงระบบนิเวศการเรียนรูอื่นๆ 

อยางรวดเร็วเชนกัน แหลงขอมลูความรูในปจจบุัน ไดแก อินเตอรเน็ต ชุมชน และนิเวศวิทยาการ

เรียนรู 

 8. การเกิดนิเวศวิทยาการเรียนรู ทําใหเกิดการสมัพันธเช่ือมโยงศาสตรตางๆ ทีเ่ขากันไดอยาง

รวดเร็วกวาเดิม แตเดิมน้ันศาสตรตางๆ มักจะอยูโดดเด่ียวแยกจากกัน แตในปจจุบันมอีินเตอรเน็ตเปน

เครื่องมือในการเช่ือมตอศาสตรตางๆ เหลาน้ี 

 ถนอมพร เลาหจรสัแสง ไดสรปุทฤษฎีการเช่ือมตอ (Connectivism) ไววาเปนการเรียนรูที่

เกิดข้ึนจากการสราง การเช่ือมโยงเพื่อการพัฒนาเปนเครือขาย (network) เกิดข้ึน โดยมองวาทฤษฎี

การเรียนรูในยุคเดิมๆ ไมสามารถตอบสนองการเรียนรูของเยาวชนในยุคดิจิทัลได ทามกลางการพัฒนา

ของเทคโนโลยีตางๆ ที่อยูรอบตัว เชน โทรศัพทมือถือ กลองดิจิทลั ไดพอด เครื่องเลนดีวีดี 

คอมพิวเตอร โนตบุก อินเทอรเน็ต ฯลฯ ซึง่เยาวชนสวนใหญเรียนรูผานเทคโนโลยีตางๆ เหลาน้ัน การ

เรียนรูภายใตทฤษฎีการเช่ือมตอ (Connectivism) จึงเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของผูเรียนทีจ่ะเลอืกสรรทรัพยากรการ

เรียนรูตางๆ ซึ่งอยูรอบตัว โดยเฉพาะอยางย่ิงที่อยูในโลกออนไลนมาคัดกรอง และทําใหทรัพยากรการ

เรียนรูตางๆ เหลาน้ันมีความหมายสําหรับตัวเอง การเรียนรูจะเกิดจากการเช่ือมโยงสังคมรอบตัว และ

การสรางเครือขาย เมื่อผูเรียนสามารถจะนําขอมูลสารสนเทศ ความคิด ความรูสึก ภาพ และการมี

ปฏิสัมพันธ ที่ดูเหมอืนจะไมชัดเจนในความสมัพันธมารอยเรียงใหเกิดเปนการเช่ือมโยงทีม่ีความหมาย

สําหรับการเรียนรูของตนเอง และนําไปใชใหเกิดประโยชนในการเรียนรูได ถือวาการเรียนรูไดเกิดข้ึน

แลว (ปณิตา วรรณพิรุณ, 2553: 189 อางถึงใน ถนอมพร เลาหจรสัแสง: 2553) 

จากความหมายและหลักการของทฤษฎีการเช่ือมตอ (Connectivism) สามารถสรุปไดวา 

ทฤษฎีการเช่ือมตอ (Connectivism) เปนการเรยีนรูที่เกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยี

อินเตอรเน็ตในยุคปจจุบัน หรือเปนการเรียนรูในยุคดิจิตอล โดยมองวาการเรียนรูขอมลูตางๆ ซึ่งอาจ

เปนในรปูแบบของขอความ สัญลักษณ รูปภาพ และเสียง มีการเลื่อนไหลไมหยุดน่ิง ความรูตางๆ 

สามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะอยูในรปูของโหนดกระจัดกระจายทั่วไป และอาจมี

การเช่ือมโยงกันอยู การเรียนรูขอมูลจะเกิดข้ึนไดจากการที่เราเห็นการเช่ือมโยงของขอมลูตางๆ วา

อะไรสมัพันธกับอะไร อยางไร จนทําใหเกิดเปนความรูข้ึนมา 
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บทท่ี 3  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ประชากร  

ประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หอง 3 และหอง 4 สายวิทย-คณิต โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรงุเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2561 จํานวนนักเรียน 60 คน โดยสุมเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน โดย

วิธีการสุมอยางงาย  

กลุมทดลอง เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยี

ทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก  

กลุมควบคุม เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา เปนเน้ือหารายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เลม 4 กลุมสาระการ 

เรียนรูวิทยาศาสตร ของสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีหัวขอดังตอไปน้ี 

 1. พันธุวิศวกรรม 

2. การวิเคราะห DNA และการศึกษาจีโนม 

3. การประยุกตใชเทคโนโลยีทาง DNA 

4. ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมมุมองทางสังคมและจริยธรรม 

 

ระยะเวลาท่ีใชในการทําวิจัย 

ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 โดยใชเวลาทดลอง 4 สัปดาห  

 

แบบแผนการทดลอง 

การศึกษาคนควาน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง  

แบบกลุมเดียวทีม่ีการทดสอบกอนเรียนและหลงั และตามแบบแผนการทดลองแบบสองกลุมโดยการ

เปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียนของกลุมทดลองกบักลุมควบคุม ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังตารางน้ี 
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แบบแผนการทดลองกลุมเด่ียวที่มีการทดลองกอนเรียนและหลังเรียน 

แบบทดสอบกอนเรียน จัดกระทําตามวิธีการทดลอง แบบทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

 

ความหมายของสัญลักษณ 

X  หมายถึง การจัดกระทํา (Treatment) เปนการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนวิชา 

ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก  

T1  หมายถึง แบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) 

T2  หมายถึง แบบทดสอบหลังเรียน (post-test) 

 

แบบแผนการทดลองแบบสองกลุม โดยการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองกับกลุม

ควบคุม 

กลุมศึกษา จัดกระทําตามวิธีการทดลอง แบบทดสอบหลังเรียน 

กลุมทดลอง X1 T1 

กลุมควบคุม X2 T2 

ความหมายของสัญลักษณ 

X1  หมายถึง การจัดกระทํา (Treatment) เปนการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนวิชา 

ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก 

X2  หมายถึง การจัดกระทํา (Treatment) เปนการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

T1  หมายถึง แบบทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลอง  (post-test) 

T2  หมายถึง แบบทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุม  (post-test) 

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาของการทดลองน้ี ประกอบดวย 

1. แผนการเรยีนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรือ่ง พนัธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดี 
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เอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก เพื่อสงเสริมทกัษะการลงความเห็นจากขอมูล 

2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร 

3. แบบวัดทักษะการลงความเห็นจากขอมลู 

 

ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ขั้นเตรียมการกอนการดําเนินการวิจัย 

1.1 ศึกษาขอมูล วิเคราะหสภาพแวดลอม และจัดทํากรอบความคิดแลวสงใหผูเช่ียวชาญ 

ตรวจแลวนํามาแกไขปรับปรงุ 

1.2 นํากรอบความคิดมาสรางรูปแบบการเรียนการสอนฯ แลวสงใหผูเช่ียวชาญตรวจ แลว 

Data Social Network Students 

รูปแบบการเรียนการสอน 

ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู 

เน้ือหาวิชาชีววิทยาเรื่องพันธุ-

ศาสตรและเทคโนโลยีทาง 

ดีเอนเอ ซ่ึงขอมูลมีทั้งในลักษณะ

สงเสริมทักษะการลงความเห็น

จากขอมูล 

เครือขายคอมพิวเตอรที่สงเสริม

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ชวยใน

การติดตอส่ือสารและแลกเปล่ียน

ขอมูล 

ผูเรียนเปนผูที่ติดตอส่ือสารและ

แลกเปล่ียนขอมูลผานทางเครือขาย

คอมพิวเตอร 

การใชขอมูลจากประสบการณเดิมและประสบการณใหม

ที่ไดจากการคนหาผานโซเชียลเน็ตเวิรกมาอธิบายหรือ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหา 

ความรูและกระบวนการคิดที่ไดจากการเรียนการสอนดวย

รูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและ

เทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก เพื่อสงเสริม

ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
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นํามาแกไขปรับปรงุ 

1.3 นํารูปแบบการเรียนการสอนฯ มาสรางเครื่องมือในการทําวิจัย ไดแก แผนการเรียนการ 

สอน, แบบวัดทกัษะการลงความเห็นจากขอมลู และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.4 นําเครื่องมือสงใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบแลวปรบัปรุง 

2. ขั้นดําเนินการวิจัย 

2.1 ข้ันเตรียมความพรอม 

2.1.1 ช้ีแจงรายละเอียดและขอตกลงในการเรียนการสอนกบันักเรียน 

2.1.2 สุมเลือกกลุมทดลองและกลุมควบคุมจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุม 

ตัวอยางละ 30 คนโดยวิธีการสุมอยางงาย 

กลุมทดลอง เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยี

ทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก  

กลุมควบคุม เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

2.1.3 ใหนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบกอนเรียน (pre-test)  

ดวยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดทักษะการลงความเห็นจากขอมลู 

 2.2 จัดการเรียนการสอน 

2.2.1 ครกูําหนดหัวขอดานพันธุศาสตรเทคโนโลยีดีเอนเอ 10 หัวขอ 

2.2.2 แบงนักเรียนกลุมทดลองเปนกลุมยอย กลุมละ 4-5 คน แลวใหตัวแทนกลุมจับ 

สลากหัวขอสงเสรมิทักษะการลงความเห็นจากขอมูล กลุมละ 4 หัวขอ โดยวิธีการสุมอยางงาย 

2.2.3 ใหนักเรียนใชนอกเวลาเรียนแบบปกติคนหาขอมลูและแสดงความคิดเห็นผานทาง 

โซเชียลเน็ตเวิรกเพือ่ใหเกิดประสบการณใหม โดยกําหนดใหตัวแทนกลุมโพจนหัวขอที่กําหนดไวลงใน

โปรแกรมไลนจํานวน 1 หัวขอ แลวใหสมาชิกกลุมลงความคิดเห็นจากขอมูลดังกลาว โดยกําหนดเวลา

ให 1 หัวขอตอ 1 สัปดาห 

2.2.4 แบงนักเรียนกลุมควบคุมเปนกลุมยอย กลุมละ 4-5 คน แลวใหตัวแทนกลุมจบั 

สลากหัวขอกลุมละ 1 หัวขอ เพื่อจัดทํารายงานการคนควา โดยกําหนดเวลาให 1 หัวขอตอ 1 สัปดาห 

2.3 ข้ันสรุป 

2.3.1 ใหนักเรียนรวบรวมขอมูลจากการลงความคิดเหน็จากขอมูลดวยการล็อกไฟลหรอื 

ปริ้นสกรีนตหนาจอคอมพิวเตอร แลวจัดทําเปนรายงาน 

3. ขั้นวัดผล 

3.1 สังเกตพฤติกรรมและตรวจรายงานของนักเรียน  

3.2 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) ดวยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และแบบวัดทกัษะการลงความเห็นจากขอมลู 
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4. ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง 

    4.1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการลงความเห็นจากขอมูล ของกลุม

โดยใช t-test Dependent  

 4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการลงความเห็นจากขอมูล ของกลุม

ทดลองกับกลุมควบคุมโดยใช t-test Independent (Scott, 1962: 264) 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครัง้น้ี ใชสูตรสําหรับการวิเคราะหขอมลู ดังน้ี 

1. การวิเคราะหแนวโนมเขาสูสวนกลางดวยสถิติคาเฉลี่ย (สุวิมล ติรกานันท, 2549) 

    

  =  

โดยที่  

X   หมายถึง คามัชฌิมเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย 

 N  หมายถึง จํานวนขอมูลทั้งหมด 

          Σx หมายถึง ผลรวมของขอมูลทั้งหมด  

2. การวัดการกระจายดวยสถิติคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (สุวิมล ติรกานันท, 2549) 

 

S = 
1

)( 2




n

XX
 

โดยที่ 

S  หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Σx  หมายถึง ผลรวมของคะแนน 

n  หมายถึง จํานวนขอมูล 

3. สถิติที่ใชวิเคราะหหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการลงความเห็นจากขอมลู 

3.1 การทดสอบหาคาความแตกตางของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test) และ

หลงัเรียน (Post-test) จากการเรียนดวยรปูแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและ

เทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก เพือ่สงเสรมิทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และจากการ

เรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน ดวยสถิติ Paired t-test 

หรือแบบจับคู (กัลยา วานิชยบัญชา, 2550) มีสูตรดังน้ี 

t = 

)1(
)( 22



 


n
DDn

D
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โดยที่ 

t  หมายถึง คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต 

เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 

D  หมายถึง คาผลตางระหวางคูคะแนนหลังสอบและกอนสอบ 

n  หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคูคะแนน 

โดยกําหนด df = n-1 

3.2 การทดสอบคาความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการทดสอบความแตกตาง

ของทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมลูของผูเรียนทีเ่รียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง  

พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก เพือ่สงเสริมทกัษะการลงความเห็นจากขอมลู 

และ กลุมที่เรียนดวยเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน ใชสูตร t-test 

แบบ equal variance assumed ซึ่งประมาณคาความแปรปรวน 2 กลุมดวยกัน (Pooled variance 

estimate) (สุวิมล ติรกานันท, 2549) มีสูตรดังน้ี 

tp = 
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บทท่ี 4 

 

ผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การพฒันารปูแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและ

เทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก ตามแนวคิดทฤษฎีการเช่ือมตอ เพือ่สงเสรมิทักษะการลง

ความเห็นจากขอมูล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการวิจัยประกอบดวย  

● ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-

test) ของกลุมทดลองทีเ่รียนในรูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและ

เทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก ดังตารางที่ 1.1 

● ผลการเปรียบเทียบทักษะการลงความคิดเห็นขอมูลกอนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน 

(post-test) ของกลุมทดลองที่เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและ

เทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก ดังตารางที่ 2.1 
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● ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน (post-

test) ของกลุมควบคุมที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน ดังตารางที ่

3.1 

● ผลการเปรียบเทียบทักษะการลงความคิดเห็นขอมูลกอนเรียน (pre-test) กับหลังเรียน 

(post-test) ของกลุมควบคุมที่เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน ดัง

ตารางที่ 4.1 

● ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองทีเ่รียนในรปูแบบการเรียนการ

สอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก กับกลุมควบคุมที่

เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน ดังตารางที่ 5.1 

● ผลการเปรียบเทียบทักษะการลงความคิดเห็นขอมูลของกลุมทดลองทีเ่รียนในรปูแบบการ

เรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก กับกลุม

ควบคุมที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน ดังตารางที่ 6.1 

โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังตอไปน้ี 

1. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุ

ศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก โดยกําหนดสมมุติฐานดังน้ี 

H0 : µ1=µ2    

H1 : µ1 ≠ µ2 

เมื่อ  µ1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนในรูปแบบการเรียน

การสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก 

µ2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนในรูปแบบการเรียน 

การสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก 

 

ตารางท่ี 1.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) และ

หลงัเรียน (post-test) ของกลุมทดลองทีเ่รียนในรูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุ

ศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก 

 

การทดสอบ N X  SD t Sig 

กอนเรียน 30 9.07 2.638 7.460 .000 

หลังเรียน 30 13.00 1.640 
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หมายเหตุ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

N  หมายถึง จํานวนนักเรียนทีท่ําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

X  หมายถึง คาเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 SD หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 

 t หมายถึง ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน 

 Sig  หมายถึง ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (∞) ที่คํานวนไดโดยใชโปรแกรม spss 

 

จากตารางที่ 1.1 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองที่เรียนใน

รูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียล

เน็ตเวิรก กอนเรียนเทากับ 9.07 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 2.638 และคะแนนเฉลี่ยหลัง

เรียนเทากบั 13.00 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 1.640 ไดผลคะแนน t-test เทากับ 7.460 

และคา Sig (2-tail) เทากับ .000 จึงปฎิเสธสมมุติฐานที่วา H0 : µ1=µ2 กลาวคือ คะแนนเฉลี่ยของ

ผลสัมฤทธทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 แสดงวา 

รูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียล

เน็ตเวิรก สามารถทําใหกลุมตัวอยางเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวากอนเรียนได 
 

2. การศึกษาทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลในรูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา 

เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก โดยกําหนดสมมุติฐานดังน้ี 

H0 : µ1=µ2    

H1 : µ1 ≠ µ2 

เมื่อ  µ1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลกอนเรียนใน

รูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียล

เน็ตเวิรก 

µ2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลหลงัเรียนใน 

รูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียล

เน็ตเวิรก 
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ตารางท่ี 2.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมลูกอนเรียน 

(pre-test) และหลังเรียน (post-test) ของกลุมทดลองที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนวิชา 

ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก 

 

การทดสอบ N X  SD t Sig 

กอนเรียน 30 9.67 3.209 10.462 .000 

หลังเรียน 30 14.83 1.533 

 

หมายเหตุ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

N  หมายถึง จํานวนนักเรียนทีท่ําแบบทดสอบทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

X  หมายถึง คาเฉลี่ยของการทดสอบวัดทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

 SD หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 

 t หมายถึง ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดทักษะการลงความคิดเห็นจาก

ขอมูลกอนเรียนและหลงัเรียน 

 Sig  หมายถึง ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (∞) ที่คํานวนไดโดยใชโปรแกรม spss 

 

จากตารางที่ 2.1 พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมลูของกลุมทดลองที่

เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซ

เชียลเน็ตเวิรก กอนเรียนเทากับ 9.67 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.209 และคะแนนเฉลี่ย

หลงัเรียนเทากับ 14.83 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 1.533 ไดผลคะแนน t-test เทากบั 

10.462 และคา Sig (2-tail) เทากบั .000 จึงปฎิเสธสมมติุฐานที่วา H0 : µ1=µ2 กลาวคือ คะแนน

เฉลี่ยของทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมลูหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 แสดงวา รปูแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอน

เอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก สามารถทําใหกลุมตัวอยางเกิดทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลสูงกวากอน

เรียนได 

3. การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรปูแบบการเรยีนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํา

รายงาน กําหนดสมมุติฐานดังน้ี 

H0 : µ1=µ2    

H1 : µ1 ≠ µ2 



32 
 

เมื่อ  µ1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนในรูปแบบการเรียน

การสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

µ2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนในรูปแบบการเรียน 

การสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

ตารางท่ี 3.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) และ

หลงัเรียน (post-test) ของกลุมควบคุมทีเ่รียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํา

รายงาน 

 

การทดสอบ N X  SD t Sig 

กอนเรียน 30 8.83 2.854 5.328 .000 

หลังเรียน 30 11.43 1.775 

 

หมายเหตุ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

N  หมายถึง จํานวนนักเรียนทีท่ําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

X  หมายถึง คาเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 SD หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 

 t หมายถึง ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน 

 Sig  หมายถึง ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (∞) ที่คํานวนไดโดยใชโปรแกรม spss 

จากตารางที่ 3.1 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมควบคุมทีเ่รียนดวย

รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน กอนเรียนเทากับ 8.83 มีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 2.854 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนเทากบั 11.43 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

1.775 ไดผลคะแนน t-test เทากับ 5.328 และคา Sig (2-tail) เทากบั .000 จึงปฎิเสธสมมุติฐานที่วา 

H0 : µ1=µ2 กลาวคือ คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 แสดงวารูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

สามารถทําใหกลุมตัวอยางเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนได 

4. การศึกษาทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดย

การจัดทํารายงาน กําหนดสมมุติฐานดังน้ี 

H0 : µ1=µ2    

H1 : µ1 ≠ µ2 
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เมื่อ  µ1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลกอนเรียนใน

รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน  
µ2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลหลงัเรียนใน 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมลูกอนเรียน 

(pre-test) และหลงัเรียน (post-test) ของกลุมควบคุมทีเ่รียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 

โดยการจัดทํารายงาน 

 

การทดสอบ N X  SD t Sig 

กอนเรียน 30 9.03 3.439 1.392 .175 

หลังเรยีน 30 9.90 3.642 

 

หมายเหตุ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

N  หมายถึง จํานวนนักเรียนทีท่ําแบบทดสอบทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

X  หมายถึง คาเฉลี่ยของการทดสอบวัดทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

 SD หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 

 t หมายถึง ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดทักษะการลงความคิดเห็นจาก

ขอมูลกอนเรียนและหลงัเรียน 

 Sig  หมายถึง ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (∞) ที่คํานวนไดโดยใชโปรแกรม spss 

จากตารางที่ 4.1 พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมลูของกลุมทดลองที่

เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน กอนเรียนเทากับ 9.03 มีคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 3.439 และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนเทากบั 9.90 มีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 3.642 ไดผลคะแนน t-test เทากบั 1.392 และคา Sig (2-tail) เทากบั .175 จึงไม

ยอมรบัสมมุติฐานที่วา H0 : µ1=µ2 กลาวคือ คะแนนเฉลี่ยของทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมลู

หลงัเรียนไมสงูกวากอนเรียน แสดงวารูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน ไม

สามารถทําใหกลุมตัวอยางเกิดทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลสูงกวากอนเรียนได 

5. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองทีเ่รียนในรปูแบบการเรียน

การสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก กับกลุม

ควบคุมที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน กําหนดสมมุติฐานดังน้ี 

H0 : µ1=µ2    
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H1 : µ1 ≠ µ2 

เมื่อ  µ1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองทีเ่รียนใน

รูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียล

เน็ตเวิรก 

µ2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมกลุมควบคุมที่เรียน 

ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน  

 

ตารางท่ี 5.1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองทีเ่รียนในรูปแบบ

การเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก กับ

กลุมควบคุมที่เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน  

 

การทดสอบ N X  SD t Sig 

กลุมทดลอง 30 15.00 .000 11.006 .000 

กลุมควบคุม 30 11.43 1.775 

 

หมายเหตุ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

N  หมายถึง จํานวนนักเรียนทีท่ําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

X  หมายถึง คาเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 SD หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 

 t หมายถึง ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

กลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 Sig  หมายถึง ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (∞) ที่คํานวนไดโดยใชโปรแกรม spss 

 

 จากตารางที่ 5.1 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองทีเ่รียนใน

รูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียล

เน็ตเวิรก เทากบั 15.00 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั .000 และคะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุมที่

เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน เทากับ 11.43 มีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.775 ไดผลคะแนน t-test เทากับ 11.006 และคา Sig (2-tail) เทากับ .000 จึงปฎิ

เสธสมมุติฐานที่วา H0 : µ1=µ2 กลาวคือ คะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธทางการเรียนของกลุมทดลองที่

เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซ
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เชียลเน็ตเวิรกสูงกวากลุมควบคุมที่เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 แสดงวา รูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุ

ศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก สามารถทําใหกลุมตัวอยางเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกวาการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงานได 

6. การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลของกลุมทดลองทีเ่รียนใน

รูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียล

เน็ตเวิรก กับกลุมควบคุมที่เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน กําหนด

สมมุติฐานดังน้ี 

H0 : µ1=µ2    

H1 : µ1 ≠ µ2 

เมื่อ  µ1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลของกลุมทดลองที่

เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซ

เชียลเน็ตเวิรก 

µ2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลของกลุมควบคุม 

ที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน  

 

ตารางท่ี 6.1 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมลูของกลุมทดลองทีเ่รียน

ในรูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียล

เน็ตเวิรก กับกลุมควบคุมทีเ่รียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

 

การทดสอบ N X  SD t Sig 

กอนเรียน 30 15.00 .000 7.670 .000 

หลังเรียน 30 9.90 3.642 

 

หมายเหตุ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

N  หมายถึง จํานวนนักเรียนทีท่ําแบบทดสอบทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

X  หมายถึง คาเฉลี่ยของการทดสอบวัดทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

 SD หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 

 t หมายถึง ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนสอบทกัษะการลงความคิดเห็นจาก

ขอมูลของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
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 Sig  หมายถึง ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (∞) ที่คํานวนไดโดยใชโปรแกรม spss 

 

จากตารางที่ 6.1 พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมลูของกลุมทดลองที่

เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซ

เชียลเน็ตเวิรก เทากบั 15.00 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .000 และคะแนนเฉลี่ยของกลุม

ควบคุมที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน เทากับ 9.90 มีคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 3.642 ไดผลคะแนน t-test เทากับ 7.670 และคา Sig (2-tail) เทากับ 

.000 จึงปฎิเสธสมมุติฐานที่วา H0 : µ1=µ2 กลาวคือ คะแนนเฉลี่ยของทักษะการลงความคิดเห็นจาก

ขอมูลของกลุมทดลองทีเ่รียนในรูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและ

เทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรกสูงกวากลุมควบคุมที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ปกติ โดยการจัดทํารายงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา รูปแบบการเรียนการสอน

วิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก สามารถทําใหกลุม

ตัวอยางเกิดทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลสูงกวาการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 

โดยการจัดทํารายงานได 
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บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและ

เทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก ตามแนวคิดทฤษฎีการเช่ือมตอ เพือ่สงเสริมทักษะการลง

ความเห็นจากขอมูล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สามารถสรุปผลการวิจัย การอภิปราย

ผลการวิจัย และการเสนอขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช รวมทัง้ประเด็นในการทําวิจัยครั้ง

ตอไปไดตามลําดับดังน้ี 

สรุปผลการวิจัย 

1. รูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวย

โซเชียลเน็ตเวิรก สามารถทําใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

2. รูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวย

โซเชียลเน็ตเวิรก สามารถทําใหนักเรียนเกิดทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

3. รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน สามารถทําใหนักเรียนเกิดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวากอนเรียนได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

4. รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิด

ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมลูหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. รูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวย

โซเชียลเน็ตเวิรก สามารถทําใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการเรียนในรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. รูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวย

โซเชียลเน็ตเวิรก สามารถทําใหนักเรียนเกิดทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมลูสงูกวาการเรียนใน

รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

อภิปรายผล 

1. การนํารูปแบบการเรียนการสอนดวยโซเชียลเน็ตเวิรก มาใชในการจัดการเรียนการสอน

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 วิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอ เปน

การทําใหนักเรียนไดใชรูจักนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษาหาขอมลูตามหัวขอเรือ่งที่ไดรับ

มอบหมาย นักเรียนไดเรียนรูการสบืคนขอมลูจากแหลงขอมลูตาง ๆ ทําใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกบั
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พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอมากข้ึน สงผลใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนได 

2. การใหหัวหนากลุมทําการสรุปขอมูลและลงความคิดเห็นจากขอมลูของเพื่อนสมาชิกใน

กลุม เปนการกระตุนใหหัวหนากลุมเกิดทักษะกระบวนการลงความคิดเห็นจากขอมลูได และเมือ่

กําหนดใหนักเรียนทุกคนตองผลัดกันทําหนาที่เปนหัวหนากลุม สรุปและลงความคิดเห็นจากขอมลูของ

เพื่อนสมาชิกในกลุมสงทุกสัปดาห จึงเปนการกระตุนใหนักเรียนทุกคนเกิดทักษะการลงความคิดเห็น

จากขอมลูได 

3. การใหนักเรียนแบงกลุมแลวจัดการเรียนการสอนดวยรปูแบบปกติโดยการจัดทํารายงาน 

พบวานักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนไดเชนเดียวกับนักเรียนทีจ่ัดการ

เรียนการสอนดวยโซเชียลเน็ตเวิรก ที่เปนเชนน้ันอาจเน่ืองมาจากนักเรียนมกีารแบงหนาที่กันคนหา

ขอมูลจากแหลงขอมลูตาง ๆ เพื่อมาจัดทํารายงาน ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหา

พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอไดมากข้ึน 

4. การจัดรปูแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอน

เอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก ตามแนวคิดทฤษฎีการเช่ือมตอ จงึเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดทักษะการลง

ความคิดเห็นจากขอมูลไดมากกวาการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดรปูแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอน

เอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก ตามแนวคิดทฤษฎีการเช่ือมตอ เพือ่สงเสริมทกัษะการลงความเห็นจากขอมลู 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนการใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคิดและสามารถเรียนรูได

ดวยตนเองตามสภาพความเปนจริง เปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูขยายความคิดของตนเองใหกวางขวาง

ข้ึน โดยมีความรูเดิมเปนฐานจึงเหมาะสมทีจ่ะนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 

เน่ืองจากเปนกลุมนักเรียนที่มีความรูสวนหน่ึงเปนพื้นฐานเดิม และมีทักษะในการสืบคนขอมลูผานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศได 

2. แนวคิดทฤษฎีการเช่ือมตอมีขอดอย คือ นักเรียนจะเกดิการเรียนรูและเกดิทักษะการลง

ความคิดเห็นจากขอมูลภายในตัวของนักเรียนคนเดียว ไมเนนการเรียนรูรวมกัน โดยนักเรียนจะรบั

ขอมูลจากแหลงขอมลูทีส่ืบคนขอมูลได นําไปประมวลผล สรางความหมาย ความสัมพันธของขอมูล 

ลงความคิดเห็นของขอมลู แลวลงขอสรปุ ดังน้ันเพื่อใหการจดัการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

ครูผูสอนจงึควรใหนักเรียนนําความรูความเขาใจที่ไดจากการเรียนรู และการลงความคิดเห็นจากขอมูล

มารวมกันอภิปรายในช้ันเรียน โดยครูทําหนาที่คอยเสนอแนะ และแนะนําใหนักเรียนคนอื่นๆ ไดเกิด

การเรียนรูและเกิดทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลรวมกัน 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก  แบบทดสอบทดสอบกอนเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) 

- แบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

- แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

ภาคผนวก ข  ผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม spss 

- เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) ของ

กลุมทดลองทีเ่รียนในรปูแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดี

เอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก 

-เปรียบเทียบทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลกอนเรียน (pre-test) และหลงัเรียน (post-

test) ของกลุมทดลองทีเ่รียนในรูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและ

เทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก 

- เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) ของ

กลุมควบคุมที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

-เปรียบเทียบทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลกอนเรียน (pre-test) และหลงัเรียน (post-

test) ของกลุมควบคุมทีเ่รียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

-เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนวิชา 

ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก กับกลุมควบคุมที่เรียนใน

รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

- เปรียบเทียบทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลของกลุมทดลองทีเ่รียนในรปูแบบการเรียน

การสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก กับกลุม

ควบคุมที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 
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ภาคผนวก ก  แบบทดสอบทดสอบกอนเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) 

 

แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

1. ขอใดเปนเทคโนโลยีชีวภาพแบบด้ังเดิม 

1.  การทําโยเกริ์ตจากนํ้านมวัว 

2. การทําใหลูกนํ้ายุงเรอืงแสงได 

3. การทําใหฝายทนทานตอแมลงศัตรูพืช 

4. การทําใหมะละกอตานทานโรคจากไวรสัได 

2. การขยายพันธุพืชในขอใดจัดเปนการโคลนน่ิง 

1. การติดตา    2. การตอนกิ่ง 

3. การเพาะเมล็ด    4. การผสมเกสร 

3. การทํา cloning สัตวและพืชจะเหมือนกันในขอใด 

ก. มีจํานวนโครโมโซมเทาเดิม      ข. ไมอาศัยเซลลสบืพันธุ  

ค. เริ่มตนจากเซลลเพียงเซลลเดียว 

1. ขอ ก.    2. ก. และ ข. 

3. ข. และ ค.    4. ก. ข. และ ค. 

4. Recombinant DNA หมายถึงอะไร 

1. การนําโครโมโซม 2 ทอนทีม่ียีนตางแอลลลีกันมาเช่ือมตอกัน 

2. การสราง DNA โมเลกลุใหมข้ึนมาทดแทนโมเลกลุเดิมที่ถูกสลาย 

3. การทําใหโครโมโซมทีเ่ปนเสนตรงมาเปลี่ยนเปนวงที่เรียกวาพลาสมิด (Plasmid) 

4. การตัดตอยีนโดยนําสวนควบคุมลักษณะที่ตองการมาใสแทนที่สวนที่ถูกตัดออก 

5. ในทางนิติวิทยาศาสตร การตรวจสอบ DNA ปรมิาณนอยจากคราบเลือดหรือจากคราบอสจุินิยมใช 

   วิธีการใด 

1. พันธุวิศวกรรม    2. การโคลนยีนในไวรัส 

3. การโคลนยีนในแบคทเีรีย  4. การโคลนยีนโดยใชเทคนิค PCR 

6. พืช GMOS ชนิดแรกคือมันฝรัง่ สวนสัตวโคลนน่ิงชนิดแรกสุดคือสัตวชนิดใด 

1. กบ     2. วัว 

3. แกะ     4. แพะ 

7. เอนไซมใดทีท่ําหนาทีเ่ช่ือมตอสาย DNA เขาดวยกันเพื่อใหได DNA สายผสม 

1. DNA ligase    2. DNA helicase 
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3. DNA polymerase         4. Restriction enzyme 

8. Automated sequence เปนเครือ่งมือที่ใชประโยชนอยางไรในเทคโนโลยีทาง DNA 

1. แยกยีนออกจากกัน 

2. แยก DNA ออกจากกัน 

3. หาจํานวนร DNA ทั้งหมดในโครโมโซม 

4. หาลําดับนิวคลีโอไทดในโมเลกลุของ DNA 

9. ในทางการแพทยการนําเทคโนโลยีทาง DNA มาใชเพื่อการแกปญหาโรคที่เกิดจากความผิดปกติ คือ   

   วิธีการใด 

1. เทคนิค PCR     2. ลายพิมพ  DNA 

3. การหาลําดับ DNA   4. การบําบัดดวยยีน (gene therapy) 

10. การโคลนยีน (gene cloning) โดยอาศัยสิ่งมีชีวิตสามารถทําไดในสิ่งที่มีชีวิตใดบาง 

1. รา  2. ไวรัส   3. แบคทีเรีย  4. ขอ 2 และ 3 ถูก 

11. ขอใดอธิบายถึง พลาสมิด (plasmid) ไดถูกตอง 

1. DNA ของไวรัสที่อยูในโครโมโซม 

2. DNA ของไวรัสที่อยูนอกโครโมโซม 

3. DNA ของแบคทเีรียที่อยูในโครโมโซม 

4. DNA ของแบคทเีรียที่อยูนอกโครโมโซม 

12. ในปจจุบันการรกัษาผูปวยดวยวิธียีนบําบัด (gene therapy) ไมเปนที่แพรหลายเน่ืองจากยังม ี

    ปญหาและผลกระทบหลายดาน ยกเวน ปญหาใด 

1. การเกิด mutation   2. ไวรัสนํายีนไดจํากัด 

3. ปญหาดานจริยธรรม   4. ผูปวยไมยอมรับการรกัษา 

13. ในการตรวจสอบคดีฆาตกรรม ช้ินสวนใดที่สามารถใชนํามาทําเทคนิค PCR เพื่อตรวจสอบ DNA  

    ของคนรายได  

1. ลายน้ิวมือบนแกวนํ้า   2. หยดเลือดที่ลกูบิดประตู 

3. เศษเสื้อผาที่กรอบหนาตาง  4. รอยเทาเปอนโคลนบนพรม 

14. เอนไซมตัดจําเพาะมีหนาที่อยางไร 

   1. ตัดสาย DNA ตรงบรเิวณที่มลีําดับเบสจําเพาะ 

2. ตัดสาย DNA ตรงบรเิวณที่มียีนและมีคูเบสซ้ําๆ กัน 

   3. ตัดสาย DNA ของพลาสมิดและตัดสาย RNA ของยูคาริโอต 

4. ตัดสาย DNA ของยูคาริโอตและตัดสาย RNA ของโพรคาริโอต 

15. ความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีทาง DNA ข้ึนอยูกับสิ่งใด 
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1. เทคนิคการวิจัย   2. การควบคุมคุณภาพที่ดี 

3. การออกกฎหมายทีร่ัดกุม  4. คุณธรรมและจริยธรรมของผูใชเทคโนโลยี 

16. ลูกแกะที่เกิดจากการ cloning เกิดข้ึนไดโดยไมตองอาศัยกระบวนการใด 

 ก. การสรางไข  ข. การสรางอสุจ ิ  

ค. การปฏิสนธิ  ง. การฝงตัวในมดลกู 

1.  ก. และ ข.    2. ข. และ ค. 

3. ก. ข. และ ค.    4. ก. ข. ค. และ ง. 

17. พืชที่ไดรับการถายยีนตานแมลงจะมีผลใหวิวัฒนาการเปลี่ยนไปตามขอใด 

1. พืชปรับตัวเขากบัสภาพแวดลอมไดดีข้ึน 

2. แมลงทีเ่ปนศัตรพูืชสูญพันธุ เพราะขาดอาหาร  

3. แมลงศัตรูพืชอาจปรับตัวใหกนิพืชชนิดน้ีไดอีก 

4. พืชตานทานแมลงศัตรูพืชได จึงไมตองใชสารฆาแมลงอีกตอไป 

18. ถานักวิทยาศาสตรใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมสรางขาวโพดสปชีสใหมทีส่ามารถดึงแบคทเีรีย 

    กลุมไรโซเบียมใหมาอาศัยอยูในรากได จะทําใหเกิดประโยชนตามขอใด 

1. ลดการใชปุยไนเตรท 

2. ไมตองไถพรวนดินกอนปลูก 

3. ลดการใชสารกําจัดวัชพืชลง 

4. ไมตองใสปูนมารลเพือ่ปรับสภาพดินกอนปลูก 

19. พิจารณาขอความตอไปน้ี 

ก. ตัด DNA ที่ยีนตองการเปนช้ินยอย ๆ ดวยเอนไซมตัดจําเพาะ 

ข. เช่ือม DNA ช้ินยอย ๆ กับ DNA พาหะ ซึง่ตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ 

ค. แยก DNA ออกจากเซลลผูใหที่มียีนที่ตองการ 

ง. คัดเลือกเซลลของแบคทเีรีย (E.coli) ที่มียีนที่ตองการและสรางโปรตีนที่ตองการได 

จ. นํา Recombinant DNA เขาสูเซลลแบคทีเรีย (E.coli) 

ลําดับข้ันตอนการทํา Recombinant DNA คือขอใด 

1.  ง. ค. ก. ข. จ. 

2.  ค. ก. ข. จ. ง. 

3.  ง. จ. ค. ข. ก. 

4.  ก. ข. จ. ง. ค. 

20. Recombinant DNA คืออะไร 
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1. DNA ของสิ่งมีชีวิตพวกคาริโอต 

   2. DNA ของสิ่งมีชีวิตที่เพิ่มจํานวนโดยการโคลน 

   3. DNA ของสิ่งมีชีวิตตางชนิดกันทีเ่ช่ือมกันโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม 

  4. DNA ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่ทําใหเกิดมิวเทชันโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม 

 

แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) แบบวัดทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

คําชี้แจง ขอความขางลางน้ีขอใดเปนการสงัเกต และขอใดเปนการลงความคิดเห็นจากขอมูล ใหขีด 

            เครื่องหมาย ลงใน (   ) ที่คิดวาถูกตองพรอมทัง้ใหเหตุผลประกอบ  

 1.  วิธีการทางพันธุวิศวกรรมสามารถทําใหสิง่มีชีวิตมีลกัษณะตามตองการได เพราะเปนเทคโนโลยีที ่

      ไดรับความนิยมมากและมสีิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่เกิดจากวิธีการน้ี 

  (    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

      เพราะ........................................................................................................................................ 

2. การเพิม่ปริมาณ DNA โดยใชพลาสมิด (plasmid) ของแบคทีเรีย จะทําใหได DNA ปริมาณมากใน 

    เวลานอย เพราะแบคทีเรียเพิม่จํานวนไดอยางรวดเร็ว 

 (    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

     เพราะ........................................................................................................................................... 

3. เอนไซมตัดจําเพาะ (restriction enzyme) ถูกพบครั้งแรกในป พ.ศ. 2513  

    (    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

4. ในอนาคตถานักวิทยาศาสตรสามารถใสยีนทีป่กติเขาไปแทนที่เซลลรางกายทีผ่ิดปกติได ก็นาจะทํา 

   ใหมนุษยไมเปนโรคทางพันธุกรรมอกีเลย 

  (    ) เปนการสังเกต     (   ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

5.  การศึกษาจีโนม (genome) ขาว เปนโครงการรวมมอืของนานาชาติ เพราะขาวเปนพืชอาหารที ่

     สําคัญของหลายประเทศ 

  (    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

6. จีโนม (genome) ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมลีําดับนิวคลีโอไทดแตกตางกัน 

  (    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

7. ตัวอยางการนําเทคโนโลยีทาง DNA มาใชในการผลิตยาเพื่อรักษาผูปวย เชน การผลิตฮอรโมน 
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   อินซูลิน  

  (    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

8. ในการสบืคดีฆาตกรรมมักใชลายพิมพ DNA เปนหลักฐานประกอบการพจิารณาของศาล แสดงวา  

    รูปแบบของ DNA ในแตละบุคคลจะแตกตางกัน 

(    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

9. การพิสจูนหาความสัมพันธระหวางพอแมและลกู ไมสามารถใชลายพิมพน้ิวมือได เพราะลายพิมพ 

   น้ิวมือไมสามารถบอกความสัมพันธทางสายเลือดได  

  (    ) เปนการสังเกต     (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

10. ฝาย BT เปนพืชดัดแปรพันธุกรรม โดยสามารถผลิตสารพิษทําลายตัวออนของแมลงไดอยาง 

      เฉพาะเจาะจง 

  (    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

11. การรบัประทานเน้ือสัตวที่ถูกดัดแปรทางพันธุกรรมบอย ๆ อาจทําใหผูบริโภคไดรับยีนทีผ่ิดปกติ 

    เขาสูรางกายได   

  (    ) เปนการสังเกต     (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

12. ขาวที่ถูกดัดแปรพันธุกรรมใหทนตอสภาพความแหงแลงได แสดงวาเราสามารถปลกูขาวบนพื้นที ่

      ทะเลทรายได 

  (    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

13. การเพาะปลกูพืชที่ดัดแปรพันธุกรรมในพื้นที่ทําการเกษตร อาจทําใหเกิดเช้ือโรคสายพันธุใหมที ่

    ด้ือยาปฏิชีวนะออกสูสิ่งแวดลอมได 

  (    ) เปนการสังเกต     (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

14. สาร 2 – Acetyl – l – pyrroline เปนสารหลกัที่ทําใหขาวมีกลิ่นหอม 

(    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

15. ปจจุบันนักวิจัยสามารถดัดแปรพันธุกรรมของมะละกอใหตานทานตอโรคใบดางจุดวงแหวนได  
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    แสดงวาในอนาคตเช้ือที่ทําใหเกิดโรคตาง ๆ ในมะละกอถูกทําลายหมดไปได 

 (    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

16. แฝดรวมไขจะมลีายพิมพ DNA เหมอืนกัน แตแฝดตางไขจะมีลายพิมพ DNA แตกตางกันได 

(   ) เปนการสงัเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

17. ในเชิงจริยธรรมการบําบัดดวยยีนจะทําใหวิวัฒนาการของมนุษยในอนาคตอาจหมดไปได 

(    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

18. ผูปวยโรคเบาหวานตองไดรับอินซลูินเพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลอืดอยูเสมอ 

(    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

19. ตัวอยางโรคที่มีการบําบัดดวยยีน เชน โรคภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรง (Severe Combined  

     Immunodeficiency Disorder; SCID) 

(    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 

20. ในอนาคตมีแนวโนมวาอาจมีการนําลายพิมพ DNA มาประยุกตใชแทนการใชลายพมิพน้ิวมือเพื่อ 

    ทําบัตรประชาชน เพราะทําใหสามารถหาตัวบุคคลไดถูกตองและรวดเร็วย่ิงข้ึน 

(    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

     เพราะ.............................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) แบบวัดทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

1. ขอใดเปนเทคโนโลยีชีวภาพในปจจุบัน 

1. การหมกัปลาเพื่อทําปลารา 

2. การหมกัยีสตเพื่อทําขนมปง 

3. การผลิตโยเกริ์ตจากนํ้านมวัว 

4. การทําใหมะละกอตานทานตอเช้ือไวรัส 

2. “การโคลนน่ิงในพืช” คือขอใด 

1. การตอนกิ่ง     2. การติดตา    

3. การเพาะเมล็ด    4. การผสมเกสร 

3. การทํา cloning สัตวและพืช ไมเกี่ยวของ กับขอใด 

ก. มีจํานวนโครโมโซมเทาเดิม      ข. ไมอาศัยเซลลสบืพันธุ  

ค. เริ่มตนจากเซลลเพียงเซลลเดียว 

1. ขอ ก.    2. ก. และ ข. 

3. ข. และ ค.    4. ก. ข. และ ค. 

4. ขอความใดอธิบายเกี่ยวกับ Recombinant DNA ไดถูกตอง 

1. การนําโครโมโซม 2 ทอนทีม่ียีนตางแอลลลีกันมาเช่ือมตอกัน 

2. การสราง DNA โมเลกลุใหมข้ึนมาทดแทนโมเลกลุเดิมที่ถูกสลาย 

3. การตัดตอยีนโดยนําสวนควบคุมลักษณะที่ตองการมาใสแทนที่สวนที่ถูกตัดออก 

4. การทําใหโครโมโซมทีเ่ปนเสนตรงมาเปลี่ยนเปนวงที่เรียกวาพลาสมิด (Plasmid) 

5. การโคลนยีนโดยใชเทคนิค PCR นิยมนําไปใชประโยชนในดานใด  

1. ตรวจสอบลายน้ิวมือผูตองสงสัย 

2. คัดเลือกวัวพันธุแทที่ใหนํ้านมมาก 

3. โคลนตนสักโบราณเพื่อแจกจายใหประชากร 

4. ตรวจสอบ DNA ปริมาณนอยจากคราบเลือดหรือจากคราบอสจุ ิ

6. สัตวโคลนน่ิงชนิดแรกสุดคือ แกะ สวนพืช GMOS ชนิดแรกคืออะไร 

1. ขาว     2. สตอเบอร ี

3. แอปเปล    4. มันฝรัง่  

7. ขอใดไมใชลักษณะของโครงสราง DNA 

1. ประกอบดวย 2 nucleotide ยึดกัน   

2. มีพันธะไฮโดรเจนจบัอยูระหวางคูเบส  



49 
 

3. ประกอบดวยเบสไทมีน อะดีนีน ไซโตซีน และกวานีน           

4. การจับกันของเบสทําใหโครงสราง DNA คลายบันไดเวียนซาย 

8. Automated sequence คืออะไร 

1. เครื่องแยกยีนออกจากกัน 

2. เครื่องแยก DNA ออกจากกัน 

3. เครื่องหาจํานวน DNA ทั้งหมดในโครโมโซม 

4. เครื่องหาลําดับนิวคลีโอไทดในโมเลกุลของ DNA 

9. วิธีการใดเปนการนําเทคโนโลยีทาง DNA มาใชประโยชนทางการแพทยมากที่สุด 

1. เทคนิค PCR     2. ลายพิมพ  DNA 

3. การหาลําดับ DNA   4. การบําบัดดวยยีน (gene therapy) 

10. การโคลนยีน (gene cloning) โดยอาศัยสิ่งมีชีวิต ไมสามารถ ทําไดในสิ่งทีม่ีชีวิตใด 

1. รา  2. ไวรัส  3. แบคทีเรีย  4. ขอ 2 และ 3 ถูก 

11. DNA ของแบคทีเรียที่อยูนอกโครโมโซม เรียกวาอะไร  

1. plasmid    2. nucleotide 

3. pyrimidine    4. nucleoid 

12. ในปจจุบันการรกัษาผูปวยดวยวิธียีนบําบัด (gene therapy) ไมเปนที่แพรหลายเน่ืองจากยังม ี

     ปญหาและผลกระทบหลายดาน ยกเวน ปญหาใด 

ก. การเกิด mutation  ข. ไวรัสนํายีนไดจํากัด   

ค. ผูปวยไมยอมรับการรกัษา 

1. ขอ ก.    2. ขอ ค. 

3. ก. และ ค.    4. ข. และ ค. 

13. กรณีใดที่สามารถใชเทคนิค PCR เพื่อตรวจสอบ DNA ของคนรายได  

1. หยดเลือดที่ลกูบิดประตู 

2. ลายน้ิวมือบนแกวนํ้า 

3. เศษเสื้อผาที่กรอบหนาตาง 

4. รอยเทาเปอนโคลนบนพรม 

14. ขอความใดอธิบายเกี่ยวกับ “เอนไซมตัดจําเพาะ” ไดถูกตอง 

   1. ตัดสาย DNA ตรงบรเิวณที่มลีําดับเบสจําเพาะ 

2. ตัดสาย DNA ตรงบรเิวณที่มียีนและมีคูเบสซ้ําๆ กัน 

3. ตัดสาย DNA ของพลาสมิดและตัดสาย RNA ของยูคาริโอต 

4. ตัดสาย DNA ของยูคาริโอตและตัดสาย RNA ของโพรคาริโอต 
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15. การใชเทคโนโลยีทาง DNA จะมีคุณหรือโทษข้ึนอยูกับสิง่ใด 

1. เทคนิคการวิจัย   2. การควบคุมคุณภาพที่ดี 

3. การออกกฎหมายทีร่ัดกุม  4. คุณธรรมและจริยธรรมของผูใชเทคโนโลยี 

16. ลูกแกะที่เกิดจากการ cloning เกิดข้ึนไดโดยตองอาศัยกระบวนการใด 

ก. การสรางไข  ข. การสรางอสุจ ิ ค. การปฏิสนธิ ง. การฝงตัวในมดลกู 

1.  ก. และ ง.    2. ข. และ ค. 

3. ก. ข. และ ค.    4. ก. ข. ค. และ ง. 

17. ขอใดเปนผลกระทบที่อาจเกิดไดจากพืชที่ไดรบัการถายยีนตานแมลง 

1. พืชปรับตัวเขากบัสภาพแวดลอมไดดีข้ึน 

2. แมลงศัตรูพืชอาจปรับตัวใหกนิพืชชนิดน้ีไดอีก 

3. แมลงทีเ่ปนศัตรพูืชสูญพันธุ เพราะขาดอาหาร  

4. พืชตานทานแมลงศัตรูพืชได จึงไมตองใชสารฆาแมลงอีกตอไป 

18. ถานักวิทยาศาสตรใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมดึงแบคทีเรียกลุมไรโซเบยีมใหมาอาศัยอยูในรากได  

    จะทําใหเกิดประโยชนตามขอใด 

1. ลดการใชปุยไนเตรท 

2. ไมตองไถพรวนดินกอนปลูก 

3. ลดการใชสารกําจัดวัชพืชลง 

4. ไมตองใสปูนมารลเพือ่ปรับสภาพดินกอนปลูก 

19. พิจารณาขอความตอไปน้ี 

 ก. การตรวจพสิูจนความสัมพันธทางสายเลอืด 

 ข. การผลิตทารกที่มีพันธุกรรมดีเหมือนพอแม 

 ค. การทําฟารมสัตวที่มีคุณคาทางอาหารปรมิาณสูง 

 ง. การผลิตวัคซีนเพื่อตอตานโรคภูมิคุมกันบกพรอง 

 จ. การผลิตพืชที่มทีนตอโรคและแมลงศัตรูพืช 

 ขอใดไมใชการนําเทคโนโลยีทางDNA มาใชประโยชนในปจจุบัน 

1. ก. และ จ.     2. ข. และ ง. 

3. ข. และ ค.    4. ค. และ ง. 

20. ขอใดไมใชโครงสรางของ DNA 

1. กรดอะมิโน    2. ไนโตรจีนัสเบส  

3. หมูฟอสเฟต                   4. นํ้าตาลดีออกซีไรโบส 
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) แบบวัดทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

คําชี้แจง ขอความขางลางน้ีขอใดเปนการสงัเกต และขอใดเปนการลงความคิดเห็นจากขอมูล ใหขีด 

            เครื่องหมาย ลงใน (   ) ที่คิดวาถูกตองพรอมทัง้ใหเหตุผลประกอบ  

1.  ฝาย BT เปนพืชดัดแปรพันธุกรรม โดยสามารถผลิตสารพิษทําลายตัวออนของแมลงไดอยาง 

    เฉพาะเจาะจง 

 (    ) เปนการสังเกต     (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

2. การพิสจูนหาความสัมพันธระหวางพอแมและลกู ไมสามารถใชลายพิมพน้ิวมือได เพราะลายพิมพ 

    น้ิวมอืไมสามารถบอกความสมัพันธทางสายเลือดได  

 (    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

3. เอนไซมตัดจําเพาะ (restriction enzyme) ถูกพบครั้งแรกในป พ.ศ. 2513  

 (    ) เปนการสังเกต     (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

4. ในอนาคตมีแนวโนมวาอาจมีการนําลายพมิพ DNA มาประยุกตใชแทนการใชลายพมิพน้ิวมือเพื่อทํา 

    บัตรประชาชน เพราะทําใหสามารถหาตัวบุคคลไดถูกตองและรวดเร็วย่ิงข้ึน 

(    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

5.  การศึกษาจีโนม (genome) ขาว เปนโครงการรวมมอืของนานาชาติ เพราะขาวเปนพืชอาหารที ่

    สําคัญของหลายประเทศ 

 (    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

6. จีโนม (genome) ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมลีําดับนิวคลีโอไทดแตกตางกัน 

 (    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

7. ตัวอยางการนําเทคโนโลยีทาง DNA มาใชในการผลิตยาเพื่อรักษาผูปวย เชน การผลิตฮอรโมน 

   อินซูลิน  

 (    ) เปนการสังเกต     (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

8. ในการสบืคดีฆาตกรรมมักใชลายพิมพ DNA เปนหลักฐานประกอบการพจิารณาของศาล แสดงวา  

   รูปแบบของ DNA ในแตละบุคคลจะแตกตางกัน 
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(    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

9. การเพาะปลูกพืชที่ดัดแปรพันธุกรรมในพื้นที่ทําการเกษตร อาจทําใหเกิดเช้ือโรคสายพันธุใหมที่ด้ือ    

   ยาปฏิชีวนะออกสูสิง่แวดลอมได 

 (    ) เปนการสังเกต     (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

10. วิธีการทางพันธุวิศวกรรมสามารถทําใหสิ่งมีชีวิตมลีักษณะตามตองการได เพราะเปนเทคโนโลยีที ่ 

    ไดรับความนิยมมากและมีสิง่มีชีวิตหลายชนิดที่เกิดจากวิธีการน้ี 

 (    ) เปนการสังเกต     (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

11. การรบัประทานเน้ือสัตวที่ถูกดัดแปรทางพันธุกรรมบอย ๆ อาจทําใหผูบริโภคไดรับยีนทีผ่ิดปกติ 

    เขาสูรางกายได   

  (    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

12. ขาวที่ถูกดัดแปรพันธุกรรมใหทนตอสภาพความแหงแลงได แสดงวาเราสามารถปลกูขาวบนพื้นที ่

    ทะเลทรายได 

 (    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

13. ในอนาคตถานักวิทยาศาสตรสามารถใสยีนที่ปกติเขาไปแทนที่เซลลรางกายทีผ่ิดปกติได ก็นาจะ

ทํา  

    ใหมนุษยไมเปนโรคทางพันธุกรรมอีกเลย 

 (    ) เปนการสังเกต     (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

14. ตัวอยางโรคทีม่ีการบําบัดดวยยีน เชน โรคภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรง (Severe Combined  

    Immunodeficiency Disorder; SCID) 

(    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

15. ปจจุบันนักวิจัยสามารถดัดแปรพันธุกรรมของมะละกอใหตานทานตอโรคใบดางจุดวงแหวนได  

    แสดงวาในอนาคตเช้ือที่ทําใหเกิดโรคตาง ๆ ในมะละกอถูกทําลายหมดไปได 

 (    ) เปนการสังเกต     (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 
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16. แฝดรวมไขจะมลีายพิมพ DNA เหมือนกัน แตแฝดตางไขจะมีลายพิมพ DNA แตกตางกันได 

(    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

17. ในเชิงจริยธรรมการบําบัดดวยยีนจะทําใหวิวัฒนาการของมนุษยในอนาคตอาจหมดไปได 

(    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

18. ผูปวยโรคเบาหวานตองไดรบัอินซูลินเพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลอืดอยูเสมอ 

(    ) เปนการสังเกต    (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมลู 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

19. สาร 2 – Acetyl – l – pyrroline เปนสารหลักที่ทําใหขาวมีกลิ่นหอม 

(    ) เปนการสังเกต     (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 

20. การเพิ่มปรมิาณ DNA โดยใชพลาสมิด (plasmid) ของแบคทีเรีย จะทําใหได DNA ปริมาณมาก 

    ในเวลานอย เพราะแบคทีเรียเพิม่จํานวนไดอยางรวดเร็ว 

 (    ) เปนการสังเกต     (    ) เปนการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

      เพราะ.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข  ผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม spss 

 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) และหลงัเรียน (post-

test) ของกลุมทดลองทีเ่รียนในรูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและ

เทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair 1 PRETES

T - 
POSTTE
ST 

-3.93 2.888 .527 -5.01 -2.85 -7.460 29 .000 

 

2. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลกอนเรียน (pre-test) และหลงั

เรียน (post-test) ของกลุมทดลองทีเ่รียนในรูปแบบการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร

และเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair 1 PRETES

T - 
POSTTE
ST 

-5.17 2.705 .494 -6.18 -4.16 -
10.462 29 .000 
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3. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (pre-test) และหลงัเรียน (post-

test) ของกลุมควบคุมที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair 1 PRETES

T - 
POSTTE
ST 

-2.60 2.673 .488 -3.60 -1.60 -5.328 29 .000 

 

4. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลกอนเรียน (pre-test) และหลงั

เรียน (post-test) ของกลุมควบคุมทีเ่รียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํา

รายงาน 

 

 

 

 

 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair 1 PRETES

T - 
POSTTE
ST 

-.87 3.411 .623 -2.14 .41 -1.392 29 .175 
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5. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองทีเ่รียนในรปูแบบการเรียนการ

สอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก กับกลุมควบคุมที่

เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 
 
 

    

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lowe
r 

Uppe
r 

SCORE Equal 
variances 
assumed 

47.57
4 .000 11.00

6 58 .000 3.57 .324 2.918 4.215 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    11.00
6 

29.00
0 .000 3.57 .324 2.904 4.229 

 

 

6. ผลการเปรียบเทียบทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมลูของกลุมทดลองทีเ่รียนในรูปแบบ

การเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอนเอดวยโซเชียลเน็ตเวิรก กับ

กลุมควบคุมที่เรียนในรปูแบบการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการจัดทํารายงาน 

 

   

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lowe
r 

Uppe
r 

SCORE Equal 
variances 
assumed 

66.27
6 .000 7.670 58 .000 5.10 .665 3.769 6.431 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    7.670 29.00
0 .000 5.10 .665 3.740 6.460 


