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เทคโนโลยีเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม
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บทคัดย่อ
การวิจัยปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิด

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ส่ง
เสริมความสามารถในการตัดสินใจในประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ เร่ือง พันธุศาสตร์
และเทคโนโลยทีางดเีอน็เอ มกีลุม่ตวัอยา่งคือ นกัเรยีนหอ้งเรยีนโครงการหลกัสตูรภาษาองักฤษแบบเขม้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวจิยั ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรยีนรูต้ามกรอบแนวคดิการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
2) เพ่ือความเปน็อยูท่ีดี่ในระดับบุคคล สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง พันธศุาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางดเีอน็เอ 
แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 3) แบบประเมินความสามารถในการตัดสินใจในประเด็นทางสังคม 
ท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และ 4) ใบกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยหาค่าร้อยละของคะแนนทั้งหมดเพื่อนำามาจัดระดับความสามารถใน
การตัดสินใจในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีความน่าเชื่อถือของงานวิจัย
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จากการตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูลและด้านวิธีการ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้
ตามกรอบแนวคิดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจในประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์  
ควรมลัีกษณะ 3 ขัน้ตอนดังน้ี 1) ข้ันแสดงออกความคดิทีช่ดัเจนตอ่ประเดน็ปญัหา ครเูสนอสถานการณข่์าว 
ทีเ่ปน็ประเดน็ทางสงัคมท่ีเกีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตรท์ีเ่กดิขึน้จรงิในสงัคมใหก้บันกัเรียนทัง้ทางดา้นบวกและ
ด้านลบต่อบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม และเน้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
อยา่งเปดิกวา้ง 2) ขัน้เรียนรู้ความคดิ ใหน้ักเรยีนสบืคน้ เกบ็รวบรวมข้อมูล และระบุผูท้ี่มีสว่นไดส้่วนเสยี 
ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ปญัหา พรอ้มทัง้สรา้งทางเลอืกทีน่ำามาใช้ในการแก้ไขปญัหา และ 3) ข้ันปฏบิตัิ
การ ใหนั้กเรยีนพจิารณาถงึจดุเดน่และจดุดอ้ยของแนวทางการแกป้ญัหา และทำาการตดัสินใจเลอืกแนวทาง
การแกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ นำาไปสูก่ารสรา้งช้ินงานเพือ่เผยแพรข่อ้มลูใหก้บัคนในสงัคม และนกัเรยีน
ส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการตัดสินใจในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ภายหลัง 
การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก

คำ�สำ�คัญ: กรอบแนวคิดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล 
สังคม และส่ิงแวดล้อม ความสามารถในการตัดสินใจในประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

Abstract
This action research aims to study students’ socio-scientific decision-making ability 

in the topic of genetics and DNA technology through Science and Technology Education  
Promoting Wellbeing for Individuals, Societies and Environments (STEPWISE) framework. There 
are 37 participants of Intensive English Program (IEP) in Sciences and Mathematics program 
students’ grade 11 of 2018 academic year. Research instruments consisted of 1) three lesson 
plans using STEPWISE framework, 2) reflective learning management, 3) a socio-scientific 
decision-making ability test and 4) student worksheets. Data were analyzed qualitatively through  
content analysis and quantitative method. In addition, the score was calculated the  
percentage in order to classified the level of socio-scientific decision-making ability which 
examine trustworthiness by resource and method triangulations. The results showed that the 
3 steps of learning management by using STEPWISE framework for enhancing socio-scientific  
decision-making ability as follows: the first step is students reflect, teacher offered the  
situation that were socioscientific issues (SSI) in both positive and negative for students. 
After that, teacher encouraged students to express their existing conceptions about SSI. 
Secondly, students researched, students searched and collected the data for identifying  
stakeholders which related to the SSI and generated options for resolving the issue. Finally, 
students considered the pros and cons and make the decision to choose appropriate  
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บทนำา
ปัจจุบันความรู้ และเทคโนโลยี ด้าน 

พันธุศาสตร์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดย
เฉพาะเมือ่มกีารพัฒนาเทคโนโลยใีนการวเิคราะห์
จีโนม เทคโนโลยดีา้นชีวสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ด้านอณูชีววิทยา ดังนั้นพันธุศาสตร์จึงเป็นศาสตร์
ท่ีมคีวามสำาคญัตอ่การพัฒนาประเทศ (การประชุม
วิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20, 2560) 
อย่างไรก็ตาม Sadler and Zeidler (2005: 23-
26) ได้กล่าวว่าความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์แม้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งมหาศาลกบัมนษุย ์สงัคม 
และสิ่งแวดล้อมแล้ว ในทางกลับกันความรู้ทาง
ด้านพันธุศาสตร์ยังก่อให้เกิดประเด็นปัญหาทาง
สังคม ส่งผลให้เกิดข้อถกเถียงและความขัดแย้ง 
เกิดการตัง้คำาถามเกดิขึน้ในหลายประเด็น อาทเิช่น 
ความปลอดภัยของอาหารท่ีผลิตจากพืชจีเอ็มโอ 
ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม การ
ขัดแย้งในการกำาหนดร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ เป็นต้น ซึ่งการตั้งคำาถามในประเด็น
ดังกล่าวน้ันเน่ืองจากคนในสังคมต้องการที่จะ 
รู้ข้อมูลเก่ียวกับข้อเท็จจริงบนพ้ืนฐานความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำามาใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม (Eggert, et al., 
2013: 3) 

ดังนั้น คนในสังคมปัจจุบันต้องเผชิญ

กับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็น
เนื่องจากการใช้ความรู้เก่ียวกับเรื่อง พันธุศาสตร์
นั้นกระทบต่อตนเอง ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ยก
ตัวอย่างได้จากกรณีของการผลิตยาหรือการจด
สิทธิบัตรยา ซึ่งมีความจำาเป็นในการทำาวิจัยในคน
และสัตว์ทดลองก่อให้เกิดประเด็นทางจริยธรรม
ในสังคม ประเด็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมและพืชที่มีความต้านทานต่อ
ศัตรูพืช และการปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์
ในสิ่งแวดล้อม (Harmon, 2008 ; Ronald and  
McWilliams, 2010 ; Caldicott, 2011 as cited 
in McElhinney et al., 2014: 446) ประเด็น
เก่ียวกับเร่ือง พันธุศาสตร์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่อง พันธุศาสตร์มี
ความสำาคญัตอ่การตดัสนิใจเพยีงใด หากประชาชน
ปราศจากความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางพันธุ
ศาสตร์พื้นฐานในระดับบุคคลแล้วจะส่งผลให้ไม่
สามารถสร้างทางเลือกที่เหมาะสมกับสุขภาพ
ในส่วนของบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีของคนใน
ชุมชนได้ (McElhinney et al., 2014) จะเห็น
ได้ว่าประเด็นพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิด
ขึ้นในสังคมนั้นแท้จริงแล้วไม่สามารถแยกออก
จากบริบทของบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมได้
เลย ทุกคนในสังคมจะถูกล้อมรอบไปด้วยข้อมูล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ ดังนั้นความสามารถในการประเมิน
ถึงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เพื่อนำาไปสู่การตัดสินใจ 
จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นในห้องเรียน

solution for resolving the issue. After that, created work pieces for disseminate information 
to people in society. Additionally, most students’ socio-scientific decision-making ability level 
were at a very good level after learning through STEPWISE framework.

Keywords: Science and Technology Education Promoting Wellbeing for Individuals,  
Societies and Environments (STEPWISE) framework, Socio-scientific decision-
making ability, genetics and DNA technology
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วิทยาศาสตร์จึงจำาเป็นที่จะต้องจัดบรรยากาศ 
ของการเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สั งคม  และ ส่ิ งแวดล้ อม  เ พ่ื อ ให้ ไ ด้มาซึ่ ง 
การตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือเพื่อ
แสดงออกในฐานะพลเมืองคนหน่ึงในสังคม นำา
ไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (Grundy, 2017 ; Tal, and Kedmi, 
2006 as cited in Bencze, 2017: 83) 

จากการ จัดการ เ รี ยนรู้ ใน ช่ ว งภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สิ่งที่ผู้วิจัยพบ
ในการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช โดยใช้ประเด็นทางสังคม 
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยใช้สถานการณ์การ
ปลูกกล้วยหอมในประเทศลาวซึ่งเป็นปัญหาที่ส่ง
ผลกระทบทั้งในสุขภาพบุคคล ปัญหาในสังคม 
และปญัหาส่ิงแวดลอ้ม ใหน้กัเรยีนศกึษาและเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าว 
พบว่านักเรียนขาดความมั่นใจในการค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเอง มักสอบถามและมีความมั่นใจ
เก่ียวกับข้อมูลจากครูผู้สอนมากกว่าการค้นคว้า
ข้อมลูดว้ยตนเอง ขาดการอภปิรายและแสดงความ
คดิเหน็ภายในกลุม่ในการหาขอ้สรุปซึง่นำาไปสูก่าร
ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาของนักเรียนนั้นแสดงถึงการแก้ไข
ปัญหาที่คำานึงถึงสุขภาพในระดับบุคคลเท่านั้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนไม่สามารถใช้ความรู้ใน
เรื่อง สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ไปใช้ใน
การตดัสนิใจเพือ่แกไ้ขปญัหาให้ครอบคลมุถงึความ
เป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม

จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศ
พบว่าการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความเป็น
อยู่ที่ดีของบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม (STEP-
WISE) ซ่ึงเป็นแนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีส่ามารถ
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในการวเิคราะห์

ประเด็นที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
มีวิจารณญาณและมุมมองที่หลากหลายนำาไปสู่
การตัดสินใจ มีการดำาเนินการเก่ียวกับการแจ้ง
ข้อมูลให้ผู้อ่ืนในสังคมรับรู้และเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาอย่างเปิดกว้างในท่าทีที่เหมาะสม 
และมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจเก่ียวกับวิธี
การแก้ไขปัญหา ซึ่งการมีส่วนร่วมในการดำาเนิน
การดังกล่าวของนักเรียนเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่ง
ต่อเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมนักเรียน
ให้เป็นผู้แทนและเป็นพลเมืองที่มีวิจารณญาณ
ที่รู้จักวิธีการรวบรวมความคิดหรือรวมกลุ่มกัน
แสดงความคิดเห็น และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดจาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม 
นำาไปสูค่วามเปน็อยูท่ีด่ใีนระดบับคุคล สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม (Bencze, 2017) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Zouda and Nishizawa (2017) 
as cited in Bencze (2017: 339) โดยได้ใช้การ
จัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการศึกษาวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีในระดับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม พบ
ว่าเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้มุมมองทาง
วฒันธรรมและสงัคมของตนเองมาใชเ้พือ่พยายาม
ปรบัปรงุคณุภาพชวิีตในระดบับุคคล สงัคม และสิง่
แวดล้อม โดยนักเรียนได้ถูกส่งเสริมให้ได้รับความ
รู้เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาที่เป็นประเด็นทางสังคมที่
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิธีการดังกล่าวมีแนว
โนม้ทีด่แีละสง่ผลต่อการมแีรงจูงใจทีจ่ะมสีว่นรว่ม
ในการดำาเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งสามารถ
ตดัสนิใจเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ปญัหาไดเ้พิม่มากขึน้

ด้ ว ย เหตุ ผลตามที่ ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ข้ า ง
ต้นผู้วิจัยจึงสนใจการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
แนวคิดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ในระดับบุคคล สังคม  
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และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
ตัดสินใจในประเด็นทางสังคมที่ เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ 

ตามกรอบแนวคิดการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการตัดสินใจในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการตัดสิน
ใจในประเดน็ทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจากที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความเป็น
อยูท่ีด่ใีนระดบับุคคล สงัคม และสิง่แวดล้อม เรือ่ง
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างคือ นัก เรียนห้อง ม .

5 ห้องเรียนพิ เศษโครงการหลักสูตรภาษา
อังกฤษแบบเข้มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ จำานวน 37 คน  
โรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่ เรียนอยู่ 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ขั้นตอนก�รวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ Kemmis and  
McTaggart (1998) อ้างอิงใน วีระยุทธ์   
ชาตะการญจน์ (2558) ซึ่งประกอบด้วยขั้น

วางแผน (Planning) ขั้นปฏิบัติการ (Action)  
ขั้นสังเกต (Observing) และขั้นสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ (Reflecting) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลวงจร
ปฏิบัติการละ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งหมด  
3 วงจรปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. ขั้นวางแผน ผู้วิจัยทราบสภาพปัญหา
ว่า นักเรียนยังขาดการตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แกไ้ขปญัหาทีเ่ปน็ประเดน็ทางสงัคมท่ีเกีย่วขอ้งกบั
วิทยาศาสตร์ จากการคำานึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีใน
ระดบับคุคล สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทีค่รอบคลมุทัง้ 
3 ระดบั จงึไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง 
สร้างเครื่องมือที่นำามาใช้ในการวิจัยท้ังหมด 
ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยตามคำาแนะนำาของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบการเฉลยคำาตอบในใบกิจกรรมของ
นกัเรยีนเนือ่งจากมขีอ้คำาถามบางขอ้ทีย่งัมคีำาตอบ
ไมช่ดัเจน ผูวิ้จยัจงึไดท้ำาการตรวจสอบคำาตอบและ
เฉลยคำาตอบของใบกจิกรรมใหม้คีวามชดัเจนมาก
ยิ่งขึ้น

2. ข้ันปฏิบัติการ ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้
ตามกรอบแนวคิดการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เรื่อง พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ทั้งหมด 4 ชั่วโมง 

3. ขั้นสังเกตการณ์ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสะท้อน
ผลการจัดการเรียนรู้โดยมีครูผู้สอนชีววิทยาที่มี
ประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี เป็นผู้ร่วม
สงัเกตการณ์จำานวน 1 ทา่น และวดัความสามารถ
ในการตดัสนิใจในประเดน็ทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
วิทยาศาสตร์จากใบกิจกรรม หลังจากนั้นทำาการ
วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนำาข้อมูลไปวิเคราะห์
ในขั้นสะท้อนผล 

4. ขั้นสะท้อนผล ตรวจใบกิจกรรมของ
นักเรียน และนำาผลสรุปจากขั้นสังเกตการณ์มา
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สะท้อนการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพื่อประเมิน
การจดัการเรยีนรู ้และนำามาปรบัปรงุในการจดัการ
เรียนรูใ้นวงจรปฏบัิติการถัดไป หลงัจากการจดัการ
เรียนรู้ครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการแล้ว วัดความ
สามารถในการตัดสินใจในประเด็นทางสังคมที่
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการตัดสนิใจในประเด็นทางสงัคม
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
แนวคิดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
ดีเอ็นเอ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จำานวน 3 แผน ใชเ้วลาในการจดัการเรยีนรูแ้ผนละ 
4 ช่ัวโมง รวม 12 ชัว่โมง ทีผ่า่นการตรวจสอบด้าน
ความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญได้ผลความเหมาะ
สมในภาพรวมระดับดีมาก

2 .  แบบสะท้อนการจัดการเรียนรู้
ตามกรอบแนวคิดการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล 
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นการเขียน
สะท้อนผลแบบอิสระภายหลังจากการจัดการ
เรียนรู้สำาหรับผู้วิจัยและครูผู้สอนชีววิทยาที่ร่วม
สังเกตการณ์

3. แบบประเมินความสามารถในการ
ตัดสินใจในประเด็นทางสังคมที่ เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ เร่ือง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางดเีอน็เอ เปน็แบบทดสอบอตันยั จำานวน 8 ขอ้  
มีคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) แต่ละขอ้เท่ากับ 1 

4. ใบกิจกรรมสำาหรับนักเรียน ในการ
เขียนบันทึกและตอบคำาถาม ซึ่งใช้ในการสะท้อน
การเรียนรู้และการตัดสินใจในประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยคำานึงถึงความเป็น

อยูท่ีด่ใีนระดบับุคคล สงัคม และสิง่แวดล้อม เรือ่ง 
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ประกอบ
ด้วย สถานการณ์ข่าวถั่วเหลืองจีเอ็มโอ (GMO 
soybeans) การปรับแต่งจีโนมพืช (Genome 
editing) และแซลมอนจีเอ็มโอ (GMO salmon) 
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67-1 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวเิคราะหแ์นวทางการจดัการเรยีนรู ้
โดยใช้กรอบแนวคิดการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการตัดสินใจในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอ ผู้วิจัยทำาการรวบรวมข้อมูลจากแบบ
สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ และวิเคราะห์ผล
การจัดการเรียนรู้เมื่อจบแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
analysis) จากนั้นจัดกระทำาข้อมูล จัดกลุ่มให้
อยู่ ในหมวดเดียวกัน แล้วจึงทำาการสร้างข้อ
สรุปเป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละขั้น 
การจัดการเรียนรู้ และนำาข้อมูลที่ได้มาทำาการ
ตรวจสอบความนา่เชือ่ถอืของงานวจิยัเชงิคณุภาพ
ด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล  
 (Resource triangulation) 

2. ใบกิจกรรมความสามารถในการ 
ตัดสินใจในประเด็นทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความสามารถใน
การตัดสินใจในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ นำาข้อมูลมาทำาการวิเคราะห์ และ
หาค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนและนำามาจัดกลุ่ม
ระดบัความสามารถในการตดัสนิใจในประเดน็ทาง
สงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตรอ์อกเปน็ 5 ระดบั 
ไดแ้ก ่ระดบัปรบัปรงุเรง่ดว่น (นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50) 
ระดับปรับปรุง (ร้อยละ 50-59) ระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 60-69) ระดับดี (ร้อยละ 70-79) และ
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ระดับดีมาก (ร้อยละ 80-100) ตามเกณฑ์ของ 
The Ontario Curriculum, Grades 11 and 12: 
Science (2008) จากนั้นตรวจสอบความน่าเชื่อ
ถอืของงานวจิยัเชงิคุณภาพจากการตรวจสอบแบบ
สามเสา้ดา้นวธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู (Methodology 
triangulation) 

ผลการวิจัย
1. แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ

แนวคิดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมความสามารถในการตัดสิน
ใจในประเดน็ทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง พันธุ

ศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ พบว่าการ
จัดการเรียนรู้มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ 3 ข้ัน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขัน้ที ่1 ขัน้แสดงออกความคดิทีช่ดัเจนตอ่
ประเด็นปัญหา ครูเสนอหรือยกตัวอย่างประเด็น
ปัญหาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบ
จำาลอง คลปิวิดโีอ สถานการณจ์ากขา่วทีเ่กดิข้ึนใน
ชวีติประจำาวนั และเปน็เรือ่งใกลต้วัสำาหรบันกัเรยีน 
และตั้งคำาถามให้นักเรียนกระตุ้นแสดงความคิด
เห็นเก่ียวกับผลดีและผลเสียต่อตัวนักเรียนเอง
และในด้านอื่นๆ จากความรู้และประสบการณ์
เดิมที่มีอยู่เก่ียวกับประเด็นปัญหาอย่างเปิดกว้าง 
โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการจัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 1 
ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ผลการจัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 1 แสดงออกความคิดที่ชัดเจนต่อประเด็นปัญหา

วงจรปฏิบัติก�รที่ 1 วงจรปฏิบัติก�รที่ 2 วงจรปฏิบัติก�รที่ 3

จุดเด่น - นักเรียนให้ความสนใจ 
และมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ข่าวที่ครูนำา
เสนอกันภายในกลุ่ม

- ใช้คำาถามกระตุ้นให้นักเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าวในชั้นเรียนอย่าง
อิสระ
- ให้นักเรียนตัวแทนห้องทำาหน้าที่
ในการบันทึกความคิดเห็นเกี่ยว
กับประเด็นปัญหาของเพื่อนในชั้น
เรียน 

- ใช้สถานการณ์ข่าวและประเด็น
ปัญหาที่มีบริบทใกล้ตัวกับนักเรียน 
สามารถพบได้ในชีวิตประจำาวัน
- ให้เวลานักเรียนเพิ่มขึ้นในการ
ศึกษาประเด็นปัญหา ซึ่งทำาให้
นักเรียนสามารถแสดงความคิด
เห็นได้อย่างหลากหลายเพิ่มมาก
ขึ้น

จุดที่ควร
พัฒนา

- นักเรียนยังไม่มีความกล้า
แสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับประเด็นปัญหาที่ครูนำา
เสนอ เนื่องจากไม่มีความ
มั่นใจในการแสดงความคิด
เห็นของตนเอง
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ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้ความคิด ครูให้นักเรียน
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หรือประเด็น
ปัญหาจากความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีสงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยครใูหข้อ้มลู
กับนักเรียนเพิ่มเติมโดยใช้คลิปวิดีโอหรือข้อมูล
เก่ียวกับประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม และ

ให้นักเรียนอภิปรายเก่ียวกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในประเด็นดังกล่าวทั้งในด้านบวกและด้านลบท่ี
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยครมูกีารตัง้คำาถามเพือ่
กระตุ้นให้นักเรียนอภิปรายถึงวิธีการที่จะนำามาใช้
ในการแก้ปัญหา โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการจัดการ
เรียนรู้ในขั้นที่ 2 ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ผลการจัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 2 เรียนรู้ความคิด

วงจรปฏิบัติก�รที่ 1 วงจรปฏิบัติก�รที่ 2 วงจรปฏิบัติก�รที่ 3

จุดเด่น - ให้นักเรียนสามารถระบุ
ผู้ที่มีส่วนได้-ส่วนเสียเกี่ยว
กับประเด็นปัญหา

- ครูลดจำานวนและเนื้อหาในใบ
ความรู้และเน้นให้นักเรียนเป็น
ผู้สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง

- ครูชี้แจงกับนักเรียนถึง 
การแบ่งหน้าที่การทำางานกันภายใน
กลุ่มให้ชัดเจน
- เน้นให้นักเรียนสร้างทางเลือกที่นำาไป
ใช้แก้ไขปัญหา โดยต้องเป็นทางเลือก
ที่สามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีใน
ระดับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม

จุดที่ควร
พัฒนา

- นักเรียนส่วนใหญ่สืบค้น
ข้อมูลจากในหนังสือเรียน
และใบความรู้ที่ครูแจกให้
เท่านั้น

- นักเรียนบางกลุ่มมีสมาชิกใน
กลุ่มนำางานอื่นมาทำาในขณะที่
ครูให้สืบค้นข้อมูล

ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการ ครูให้นักเรียน
พิจารณาข้อดีและข้อเสียของวิธีการแก้ปัญหาและ
ทำาการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยจะ
ตอ้งคำานึงถึงความเปน็อยู่ทีดี่ในระดบับคุคล สงัคม 

และสิ่งแวดล้อมและนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา นำา
ไปสู่การทำาชิ้นงานเผยแพร่ข้อมูลให้กับพลเมือง
ในสังคมโดยผู้วิจัยได้สรุปผลการจัดการเรียนรู้ใน
ขั้นที่ 3 ดังตาราง 3
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จากผลการศึกษาครั้งน้ี สรุปได้ว่าการ
จัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการศึกษาวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
ในระดับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถส่งเสริม

ความสามารถในการตัดสินใจในประเด็นทาง
สังคมที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพิ่มสูงขึ้น 
เป็นระดับดีมาก โดยผู้วิจัยได้แสดงค่าร้อย
ละและระดับความสามารถในการตัดสินใจ 
ในประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน ดังตาราง 4

ต�ร�ง 3 ผลการจัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ปฏิบัติการ

วงจรปฏิบัติก�รที่ 1 วงจรปฏิบัติก�รที่ 2 วงจรปฏิบัติก�รที่ 3

จุดเด่น - ให้นักเรียนพิจารณาจุด
เด่นและจุดด้อยของแต่ละ
ทางเลือกที่จะนำามาใช้ใน
การแก้ไขปัญหา

- ครูอธิบายการสร้างเกณฑ์การ
ประเมินทางเลือกให้นักเรียนเข้าใจ
ก่อนทำากิจกรรม 
- ให้นักเรียนได้อภิปรายเพิ่มเติมว่า
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่นักเรียน
แต่ละกลุ่มตัดสินใจเลือกนั้นสามารถ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคล 
สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

- กำาหนดบทบาทที่ต่างกันให้
กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม และ
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ
ร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทาง
การแก้ไขปัญหาของกลุ่มตาม
บทบาทที่กลุ่มตนเองได้รับ

จุดที่ควร
พัฒนา

- นักเรียนไม่สามารถสร้าง
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ทางเลือกได้

- นักเรียนบางกลุ่มระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ใน
ระดับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม
ไม่ชัดเจน

ต�ร�ง 4 แสดงระดับความสามารถในการตัดสินใจในประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
เรื่องพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ระหว่างการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการ
เรียนรู้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับคว�มส�ม�รถในก�รตัดสินใจในประเด็น

ท�งสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทย�ศ�สตร์

ระหว่างการจัดการเรียนรู้

วงจรที่ 1 56.58 ระดับปรับปรุง

วงจรที่ 2 73.64 ระดับดี

วงจรที่ 3 81.82 ระดับดีมาก

หลังการจัดการเรียนรู้ 85.33 ระดับดีมาก
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อภิปรายผล
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ

แนวคิดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อความเป็นอยู่ที่ ดี ในระดับบุคคล สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมความสามารถใน 
การตัดสินใจในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วทิยาศาสตร ์เรือ่ง พันธศุาสตรแ์ละเทคโนโลยทีาง
ดีเอ็นเอ มีทั้งหมด 3 ขั้น ดังนี้

ขัน้ที ่1 ขัน้แสดงออกความคดิทีชั่ดเจนต่อ
ประเดน็ปญัหา ผูว้จัิยเสนอหรือยกตัวอย่างประเด็น
ปัญหาที่ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบ
จำาลอง คลิปวิดีโอ สถานการณ์จากข่าวที่เกิด
ข้ึนในชีวิตประจำาวันและเป็นเรื่องใกล้ตัวสำาหรับ
นักเรียน ทำาให้กระตุ้นความสนใจนักเรียน และ
ช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน
ในชั้นเรียน โดยงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้สถานการณ์
นำาเสนอสถานการณ์จำานวน 3 สถานการณ์ 
ได้แก่ สถานการณ์ข่าวถั่วเหลืองจีเอ็มโอที่มีการ
ดัดแปลงพันธุกรรมให้มีความทนทานต่อสาร
กำาจัดวัชพืช เกิดการใช้สารเคมีเป็นจำานวนมาก
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่ง
แวดล้อม สถานการณ์ข่าวการใช้วิธีปรับแต่งจีโนม
พืช (Genome editing) แทนการใช้วิธีดัดแปลง
พันธุกรรมพืช ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอสมัย
ใหม่ที่กำาลังเริ่มเข้ามาในประเทศไทย ส่งผลให้
เกิดข้อถกเถียงและความไม่มั่นใจของคนในสังคม
ขึ้นว่าวิธีการปรับแต่งจีโนมพืชมีความปลอดภัย
หรือไม่ จะส่งผลในระยะยาวกับผู้บริโภคและสิ่ง
แวดล้อมหรือไม่ อย่างไร และสถานการณ์ปลา
แซลมอนจีเอ็มโอที่สามารถวางจำาหน่ายสินค้าใน
ตลาดโดยไมต้่องติดฉลากสนิคา้จเีอม็โอทีป่ระเทศ
แคนาดาเป็นประเทศแรกของโลก ส่งผลให้เกิด
ความกังวลขึ้นในสังคมถึงด้านความปลอดภัย

และความกังวลถึงผลกระทบถึงสุขภาพของผู้
บริโภคที่จะเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต จาก
สถานการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าเป็นสถานการณ์ข่าว 
ที่นักเรียนเคยเห็นและสามารถพบเจอได้ในชีวิต
ประจำาวัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่นักเรียน
รู้จักและสามารถพบได้ในชีวิตประจำาวัน ทำาให้
สามารถกระตุน้ใหน้กัเรยีนไดอ้ภปิรายแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนัในชัน้เรยีน และแสดงความคดิเหน็
ของตนเองเกีย่วกับสถานการณด์งักลา่ว สอดคล้อง
กับ บุปผา วิชัยวงษ์ และศิริพงษ์ เพียศิริ (2559) 
ทีก่ลา่ววา่ การจดัการเรียนรูท้ีใ่ชบ้รบิทหรอืประเดน็
ทางสังคมซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริงในชีวิต
ประจำาวัน จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเช่ือม
โยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจำาวันของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมี
ความคิดกล้าแสดงออก และนำาเสนอแนวคิดของ
ตนเองในชั้นเรียน 

ข้ันที่ 2 ข้ันเรียนรู้ความคิด ผู้วิจัยได้ให้
ข้อมูลกับนักเรียนเพิ่มเติมโดยใช้คลิปวิดีโอหรือ
ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สงัคม และสิง่แวดลอ้มใหน้กัเรยีนได้ศกึษาเพิม่เตมิ 
และให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
หรอืประเดน็ปญัหาดงักลา่ว ทำาใหน้กัเรยีนสามารถ
อภิปรายเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็น
ดงักลา่วทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบทีส่่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล สังคม และสิ่ง
แวดล้อม รวมถึงนำาข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นไปใช้
เพื่อสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยในงานวิจัย
นีผู้วิ้จยัไดใ้ชใ้บความรู ้คลิปวดิโีอขา่ว ขอ้ความขา่ว
จากแหลง่ขา่วออนไลนท์ีน่ำาเสนอเกีย่วกบัประเดน็
ที่เป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม
ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม ทำาให้นักเรียนมี
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แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถสืบค้นและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายมุมมอง ส่งผลให้
นักเรียนเห็นมุมมองต่างๆ สามารถระบุผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว 
และมีเหตุผลในการสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา
ได้ สอดคล้องกับ Lee and Grace (2012) ที่
กล่าวไว้ว่า การใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักเรียน
ได้ฝึกการให้เหตุผล รวมไปถึงการให้นักเรียนได้
พจิารณาผูท้ีม่สีว่นได้สว่นเสียท่ีมคีวามเกีย่วขอ้งกบั
ประเด็นปัญหา จะช่วยให้นักเรียนได้เห็นมุมมอง
ของปัญหาทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคม
ทั้งทางด้านบวกและด้านลบ นำาไปสู่การสร้างทาง
เลือกที่จะนำามาใช้ในการแก้ไขปัญหา สอดคล้อง
กับ Sadler and Zeidler (2005) ที่กล่าวว่า การ
ใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
ทำาให้นักเรียนได้เผชิญกับความต้องการในการ
แก้ไขปัญหา และมีการประมวลผลในระดับสูง 
เนื่องจากนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ค้นหาข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงกระบวนการโต้แย้ง 
และการให้เหตุผล เนื่องจากประเด็นทางสังคมที่
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์น้ันไม่สามารถแก้ไขได้
บนพื้นฐานของการหาสาเหตุและการให้เหตุผล
ในระดับทั่วไปได้ และสอดคล้องกับ Bernholt, 
et al. (2012) ที่กล่าวว่า การนำาประเด็นทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ไปใช้กับนักเรียน
ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์นั้นนักเรียนจำาเป็นที่จะ
ต้องทำาความเข้าใจและสามารถอภิปรายประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่มีความซับ
ซอ้นได ้นอกจากนีน้กัเรียนจำาเป็นท่ีจะต้องสามารถ
สร้างวิธีการแก้ไขปัญหาโดยคำานึงถึงมุมมอง 
ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา 
และนัก เรียนต้องสามารถประเมินผลเพื่ อ 
การพฒันาวธีิการแกป้ญัหาท่ีนักเรยีนได้สรา้งขึน้ได้ 

ขัน้ที ่3 ขัน้ปฏิบตักิาร ผูว้จิยัได้ใหน้กัเรียน
พิจารณาจุดเด่นและข้อจุดด้อยของวิธีการแก้

ปัญหาจากประเด็นปัญหาที่กำาหนดให้ที่ส่งผลก
ระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล สังคม 
และสิ่งแวดล้อม จากนั้นชี้แจงให้นักเรียนสร้าง
เกณฑ์การประเมินทางเลือกแต่ละทางเลือกที่
จะนำาไปใช้แก้ไขปัญหา โดยเน้นให้นักเรียนสร้าง
เกณฑ์ประเมินทางเลือกโดยคำานึงถึงความเป็นอยู่
ที่ดีในระดับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
ให้นักเรียนทำาการตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะ
สมที่สุดและนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ส่งผลให้
นักเรียนสามารถเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมที่สุดที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในระดับ
บุคคล สังคม และส่ิงแวดล้อมได้ สอดคล้องกับ 
Sadler et al. (2007) อ้างอิงใน Fang et al. 
(2019) ที่กล่าวว่า ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์นั้นไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ทีช่ดัเจน ทำาใหเ้กดิเปน็การทา้ทายสำาหรบันกัเรยีน
ในการตดัสนิใจเลอืกแนวทางการแกไ้ขปญัหา โดย
นักเรียนจะต้องทำาการพิจารณาปัญหาจากหลาย
หลายมมุมอง เปรยีบเทยีบจดุเดน่และจดุดอ้ยของ
แต่ละแนวทางการแก้ไขปัญหา และจะต้องทำาการ
สืบค้นข้อมูลที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำามาใช้
เป็นพยานหลักฐานในการตัดสินใจเลือกแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด นอกจาก
นี้ในขั้นปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้กำาหนดบทบาทสมมุติ
ให้นักเรียนเพิ่มเติม และให้นักเรียนพิจารณาข้อดี
และข้อเสียของวิธีการแก้ปัญหาตามบทบาทที่
ตนเองได้รับ และทำาการตัดสินใจเลือกวิธีการที่
เหมาะสมท่ีสุดและนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหาทำาให้
นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท่ีสามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีในระดับ
บุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุม 
ซึ่งในงานวิจัยนี้หลังจากการจัดการเรียนรู้นักเรียน
ได้แสดงถึงการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนได้ให้เหตุผลในการ
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ตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะ
สมที่สุดไว้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ันจะต้อง
สามารถนำาไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริงอย่างยั่งยืน มี
ความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนในสังคม และ
ไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) (2551) ที่กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมต่างๆ ครคูวรจดัสถานการณท์ีเ่ปดิโอกาส
ให้นักเรียนได้ฝึกการตัดสินใจ เช่น กิจกรรมการ
แก้ไขปัญหา การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ การ
สืบเสาะหาความรู้ หรืออาจใช้การกำาหนดบทบาท
สมมุติ โดยสร้างสถานการณ์ขึ้นและเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมุติซึ่งเป็นผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องที่สำาคัญของบ้าน
เมือง โดยการที่จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหา
ของบ้านเมืองน้ันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
ทีเ่ชือ่ถอืไดอ้ยา่งมเีหตแุละสง่ผลดต่ีอสว่นรวม เพ่ือ
ใหเ้กิดความปลอดภัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทัง้นี้
จะต้องทำาการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ก่อให้เกิด
การพฒันาทีย่ัง่ยืนและสง่ผลตอ่การมคีณุภาพชีวติ 
ที่ดี 

ดั งนั้นการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบ
แนวคิดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล สังคม และ
สิ่งแวดล้อม สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
สามารถในการตัดสินใจในประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
นักเรียนเกิดการวิเคราะห์ประเด็นที่เกิดจากผลก
ระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการมีวิจารณญาณและมุม
มองที่หลากหลาย รู้จักวิธีการรวบรวมความคิด
หรือแสดงความคิดเห็นนำาไปสู่การตัดสินใจเลือก

แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีใน
ระดับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ Zouda, and Nishizawa (2017)  
อา้งองิใน Bencze (2017: 339) ไดใ้ชก้ารจัดการ
เรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีใน
ระดบับคุคล สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยมเีปา้หมาย 
คือการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือก
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากประเด็นทางสังคม
ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ เรื่องพืชดัดแปลง
พันธุกรรม ซึ่งนักเรียนแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ระบุถึงผลกระทบ
ทั้งในด้านดีและด้านที่ไม่ดีของผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
พชืดดัแปลงพนัธุกรรม นำาไปสูก่ารวเิคราะห์ข้อมลู
และการตัดสินใจในการเลือกวิธีแก้ไขปัญหาจาก
ประเดน็ดงักลา่ว ผลการวจัิยพบวา่วธิกีารดงักลา่ว
ส่งผลให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเก่ียวข้องกับ
ประเด็นปัญหาได้เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้วิ จัย 

พบว่า การกำาหนดบทบาทสมมติให้กับนักเรียน
เพิ่มเติมในขั้นปฏิบัติการของวงจรปฏิบัติการท่ี 
3 ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนตัดสินใจเลือกแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถช่วย
พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล สังคม และ 
สิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ ดังนั้นการ
วิจัยครั้งถัดไปควรศึกษาการใช้บทบาทสมมติ
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความเป็น
อยู่ที่ดีในระดับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจใน
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
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