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ผู้วิจัยได้ตรวจสอบทัศนคติระยะยาวของนักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1-4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จานวน 192 คน โดยใช้ชุดทดสอบทัศนคติทางชีววิทยา ครอบคลุมทัศนคติด้านต่างๆ คือ การนาความรู้
ทางชีววิทยาไปใช้ในชีวิตประจาวัน การเรียนอย่างมีความสุข การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้ ความพยายาม และการเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจผลการศึกษา
พบว่าค่าเฉลี่ยทัศนคติ แต่ละด้านของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี อยู่ในระดับ ดี และปานกลางที่ค่อนไปทางดี โดย
ระดับคะแนนทัศนคติของนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีความใกล้เคียงกัน ผลการเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 จากนักศึกษากลุ่ม
เดิมหลังจากผ่านไปหนึ่งภาคเรียน พบว่าระดับทัศนคติมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเรียนที่ 1 ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาผลการตอบสนองต่อคาถามทัศนคติเฉพาะทิศทางลบ พบว่าทัศนคติด้านการนาความรู้ทางชีววิทยา
ไปใช้ในชีวิตประจาวันการวิเคราะห์สังเคราะห์ ความพยายาม และการเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจมีระดับต่าลง
คำสำคัญ: ทัศนคติ ชีววิทยา นักศึกษา
Abstract
This study aims to develop the attitude test and to determine the long-term perspective of 192
biology students in the Faculty of Education of Chiang Rai Rajabhat University. The issues include
the ability to link biology to everyday life, happiness in learning, synthetic analytical skills,
strategies to solve problems, having efforts, and the ability to apply from memory to gain
ideas. The results showed that the majority of students have good and moderate levels of
attitude. The attitudes of students from different years are similar. The data were collected again
from the same student group after one semester using the same questionnaire. No significant
change in attitude was noticeable. However, attitudes toward the ability to link biology to
everyday life, synthetic analytical skills, having efforts, and the ability to apply from memory to
gain ideas, were of significant differences between the two semesters when tested with questions
in the negative direction.
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บทนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันมีความ
เจริญก้าวหน้า มีการคิดค้นความรู้ใหม่ๆ ขึ้น และได้รับ
การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จนกลายเป็นปัจจัยสาคัญที่
ช่วยส่งเสริมด้านต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนใน
ประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เป็นต้น ดังระบุ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560 ซึ่งมี กรอบยุทธศาสตร์ในการปรั บโครงสร้างของ
ประเทศเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งมีประเด็นการปฏิรูป
มุ่ งสู่ การใช้ องค์ ความรู้ วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรม ตลอดจนพั ฒ นาคุ ณ ภาพคน และคุ ณ ภาพ
การศึกษา ดังนั้น การเตรียมพร้อมด้านกาลังคนด้วยการ
เสริมสร้างคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชากรในทุกช่วงวัย
จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีตั้งแต่ระดับโรงเรียน จนถึงมหาวิทยาลัยเป็นส่วน
สนั บ สนุ น การปฏิ รู ป เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มก าลั ง คนด้ า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาประเทศเพื่อ
รองรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์ มีการ
เปิ ด สอนหลั กสู ต รครุศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาชี ว วิ ท ยา มี
เป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นครูชีววิทยาที่ มี
ความรู้ความสามารถ มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มี
ทักษะในการสอนเนื้อหาวิชาชีววิทยาระดับมัธยมปลาย
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างทัศนคติทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ต่ อ วิ ช าชี พ มี ทั ก ษะ และแนวคิ ด การ
แก้ปัญหาที่เป็นวิทยาศาสตร์ ในการนี้ วิชาชีววิทยาเป็น
ศาสตร์ที่พยายามทาความเข้าใจธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลากหลายแขนง นอกเหนือจาก
การวัดผลในแง่เนื้อหาความรู้ ความเข้าใจ และความจา
แล้ว ทางหลักสูตรได้ทาการวัดผลด้านความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วย คือ การทาวิจัย เพื่อ
ฝึ ก แก้ ปั ญ หาโดยใช้ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดใน
ห้องเรียนให้เป็นประโยชน์
เป้าหมายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา
เมื่อจบการศึกษาแล้วต้องการประกอบอาชีพครูชีววิทยา
ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ศ นคติ ที่ ดี
ต่อเนื้อหาวิชาที่เรียน มีความรู้สึก แง่บวก ตระหนักถึง
ความสาคัญ ความน่าสนใจ คุณค่าของความรู้ ซาบซึ้งถึง
ประโยชน์ ตลอดจนสามารถนาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์

ไปประยุ กต์ ใช้ แก้ปัญหาได้ จริงในสถานการณ์ ต่ างๆ สิ่ ง
เหล่ า นี้ จะช่ ว ยหล่ อ หลอมให้ เกิ ด ความรู้ สึ ก ชื่ น ชมใน
กระบวนการคิ ด แบบนั ก วิ ท ยาศาสตร์ อั น จะส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต (National
Science and Technology Council [Nasr], 2011)
นอกจากนี้ ทัศ นคติที่ดีที่นักศึก ษามีต่อ วิช าที่เ รีย นยัง
ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (Bloom, 1976;
Glassman & Biniaminov, 1981) เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ด้ า นคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของหลั ก สู ต รจากการ
วัดผลที่ครอบคลุมในทุกแง่มุม ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
ประเมินผู้เรียนด้านทัศนคติด้วย นอกเหนือจากการวัด
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนจากผลเชิงตัวเลขของเกรด หรือ
คะแนนสอบ
การวัดทัศนคติ และการวัดผลการเรียนมีรายละเอียด
ปลีกย่อยแตกต่างกันโดยเฉพาะการเลือกใช้ เครื่องมือที่
เหมาะสมกั บ การประเมิ น นั้ น ๆ การศึ ก ษาทั ศ นคติ
จาเป็นต้องใช้เครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ความคิดเห็น
ออกมาเป็นค่าเชิงปริมาณ สาหรับการศึกษาทัศนคติทาง
ชี ว วิ ท ยาที่ เป็ น แบบต่ อเนื่ องระยะยาวยั งไม่ มี รายงาน
เผยแพร่มากนัก จนกระทั่งปี 2014 ได้มีการเผยแพร่เป็น
ครั้งแรกโดย Malin J. Hansen และ Gulnul Birol
มหาวิ ท ยาลั ย บริ ติ ช โคลั ม เบี ย โดยได้ ใ ช้ แ บบทดสอบ
ทัศนคติ “CLASS-BIO” ที่พัฒนาขึ้นเองร่วมกับความ
ร่ ว มมื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย โคโลราโดโบลเดอร์ เพื่ อใช้
ประเมิ น นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รชี ว วิ ท ยาที่ เ ปิ ด สอนใน
มหาวิทยาลัยทาการเก็บข้อมูลทัศนคติของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4 แบบออนไลน์ (ด้านมุมมองต่อโลกและชีวิตความ
สนใจ การใช้เหตุผลการรู้จักวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้
ความรู้ การมีระเบียบวิธีขั้นตอนความพยายามและด้าน
ความคิดความจา) และเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของ
ทัศนคติของนักศึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยา พบว่า
นักศึกษาปีที่ 1 มีความคล้ายคลึงของทัศนคติเมื่อเทียบกับ
ผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 64.5 ในขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มี
ความคล้ายคลึงของทัศนคติ ร้อยละ 72 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญหลังจากได้เข้าเรียนวิชาต่างๆ ที่จัดโดยหลักสูตร
งานวิจัยนี้เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อประเมินทัศนคติ
ทางชีววิทยาของนักศึกษาอ้างอิงจากผลการศึกษาของ
Hansen and Birol (2014) ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลทัศนคติ
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ด้านต่างๆ ในระยะยาวทาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
ทัศนคติได้ชัดเจน งานวิจัยนี้จึงทาการศึกษาทัศนคติของ
นักศึกษามากกว่าหนึ่งภาคเรียน ร่วมกับการวิเคราะห์
ทางสถิ ติ เพื่ อ ประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ ท าง
ชีววิทยาของนักศึกษาแต่ละชั้นปีหลังจากเรียนชีววิทยาที่
จัดโดยหลักสูตร นอกจากนี้ยังสามารถนาไปเป็นข้อมูล
ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อ ประเมิน ทัศนคติ และเปรียบเทีย บทัศนคติ ทาง
ชีววิทยาในระยะยาวของนักศึกษาชีววิทยา โดยใช้ชุ ด
ทดสอบทัศนคติทางชีววิทยา ร่วมกับการวิเคราะห์ทาง
สถิติ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทัศนคติหรือเจตคติ (attitude) เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นใน
จิตใจอันมี ผลจากปฏิกิริยาที่ บุ คคลมี การตอบสนองต่ อ
บุคคลอื่น สิ่งของ หรือสถานการณ์ต่างๆ หล่อหลอมเป็น
ประสบการณ์ และทัศนคติ (Paorohit, 2002) ดังนั้น การ
มีความชอบหรือสนุกกับวิทยาศาสตร์ จึงสามารถระบุเป็น
ทัศนคติที่มีต่อวิทยาศาสตร์ ได้เช่นกัน (Simpson &
Oliver, 1990) ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากทา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งนั้นๆ
รวมถึงพฤติกรรมทั้งภายใน และภายนอก โดยพฤติกรรม
ที่สามารถสังเกตวัดผลได้ คือพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก
(Uaamnuai, 2006) ทัศนคติแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านอารมณ์ (affective attitude) เช่น ความสุข
ความพึงพอใจ
2) ด้านปัญญา (intellectual attitude) เกิดจากความรู้
ที่มีต่อสิ่งต่างๆ จนเกิดความสามารถเชื่อมโยง ความเข้าใจ
และเกิดความรู้สึกร่วมกับสิ่งนั้น
3) ด้า นการกระทา (action-oriented attitude)
หมายถึง การลงมือกระทาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ต่างๆ
4) ด้านความสมดุล (balanced attitude) เป็นทัศนคติ
ที่เกิดจากข้อ 1-2 ร่วมกัน ทาให้เกิดความพอใจเมื่อบรรลุ
ผลตามเป้าหมาย
5) ด้านการป้องกันตัวเอง (ego-defensive attitude)
เป็น ทัศนคติที่เกิด จากข้อ 1-3 ร่ว มกัน เพื่อหลีกเลี่ย ง
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ความไม่พึงพอใจ หรือความไม่สบายใจของ แต่ละบุคคล
ทั ศ นคติ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถสร้า งขึ้ น ได้ เนื่ อ งจาก
ทัศนคติเป็นผลจากการกระทาหรือปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง และสั่งสมเป็นประสบการณ์ บุคคลจึงสามารถสร้าง
ทัศนคติโดยมุ่งเน้นไปในทางบวกหรือลบ ทางใดทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ทั ศนคติ ยั งสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ จากการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ หรือการได้รับประสบการณ์ใหม่ที่
แตกต่างจากเดิม เหล่านี้จะส่งผลให้ทัศนคติเปลี่ยนไป โดย
อาจเพิ่มขึ้นในทิศทางเดิมหรือต่างจากเดิม ทั้งนี้ ทัศนคติ
บางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ยาก เช่น ทัศนคติที่มีความ
สุ ด ขี ด ทั ศนคติ ที่ บุ คคลมี ความต้ องการตอบสนองใน
ระดั บสู ง ทั ศนคติ ที่ มี ความซั บซ้อนอั นเนื่ องมาจากการ
ประกอบกั น ของหลายๆ สาเหตุ ที่ สั ม พั น ธ์ กั น รวมถึ ง
ทัศนคติที่เกิดจากประสบการณ์ซ้าๆ หรือเป็นความคิดฝัง
ใจ โดยการพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้ เป็นไปในทิศ
ตรงข้ามจะเกิดขึ้นได้ยากกว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใน
ทิ ศ ทางเดิ ม นอกจากนี้ ทั ศ นคติ ด้ า นค่ า นิ ยม หรื อ
วัฒนธรรม ประเพณีก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากเช่นกัน
ผลการศึกษาที่ ผ่านมา พบว่ าทัศนคติ ของผู้ เรียนต่ อ
วิชาที่เรียนส่งผลอย่างยิ่งต่อผลการเรียนวิชานั้น ทัศนคติ
ก่อนเรียน เช่น ความสนใจใฝ่รู้ การตระหนักถึงคุณค่าทั้ง
ของตนเอง และคุณค่าของวิชาที่เรียนส่งผลกระทบต่อวิธี
เรียนรู้ การคิดการรู้จักแก้ปัญหาตลอดจนพฤติกรรมในชั้น
เรียน (Gal & Ginsburg, 1994; Partin & Haney, 2012;
Perkins, Adams, Pollock, Finkelstein, & Wieman,
2005) และพบความสั มพั นธ์ ระหว่ างทั ศนคติ กับเกรด
เฉลี่ย โดยความเชื่อมโยงของทัศนคติ ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษามีนัยสาคัญมากขึ้นเมื่อขยายช่วงเวลาในการ
เก็บข้อมูลเป็นระยะยาว (Osborne, Simon, & Collins,
2003) นอกจากนี้ รายงานผลการศึกษาทัศนคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ในหลักสูตรชีววิทยาของ Nasr ในปี 2011 ก็
สนั บสนุนแนวคิดดั งกล่ าว โดยพบว่ ากลุ่มนักศึกษาที่ มี
ทั ศ นคติ ว่ า ชี ว วิ ท ยาเป็ น วิ ช าที่ ส นุ ก มี ก ารพั ฒ นาด้ า น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ชุดทดสอบทัศนคติมีวัตถุประสงค์เพื่อแปรสภาพกรอบ
ความคิดซึ่ งเป็นนามธรรมให้เป็นข้อมูลเชิงปริ มาณผ่าน
กระบวนการเก็บข้อมูล โดยใช้เครื่องมือวัด เช่น ใช้แบบ
สอบถาม เป็นต้น แบบสอบถามมีทั้งแบบปลายเปิด และ
ปลายปิ ด ซึ่งมี หลายลั กษณะ เช่น เลือกได้คาตอบเดียว
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เลือกได้หลายคาตอบ และเลือกตอบแบบประเมินค่ามากน้อย (rating scale) โดยคุณสมบัติของแบบสอบถามที่ดีมี
3 ประการ คือ ความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง และความไว
ต่ อสิ่ งกระตุ้ น ค าถามที่ ดี ต้ องใช้ ข้ อความที่ แสดงความ
คิดเห็น ไม่ ใช่ ข้อเท็ จจริง สื่ อสารด้ วยภาษาที่ เข้าใจง่ าย
ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่เป็นการชักนา และไม่ใช้คาถามที่
สามารถตอบได้หลายทาง
ในปัจจุบันรูปแบบการวัดทัศนคติที่นิยมใช้กันมาก คือ
การวั ด ทั ศ นคติ ต ามเทคนิ ค การจั ด ล าดั บ ของไลเคิ ร์ ท
(likert scale) ซึ่งแบ่งระดับทัศนคติเป็น 5 ลาดับ ได้แก่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Likert, 1932) ซึ่งมีข้อดี คือ ไม่ต้องให้
ผู้เชี่ยวชาญมาตัดสินค่าประจาข้อ และไม่ต้องคานวณค่า
ประจาข้อ (scale value) แต่ยังมีความเชื่อถือสูงทัดเทียม
กับวิธีอื่น คาถามที่ใช้ต้องครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ที่ต้องการ
ศึกษาโดยมีทั้งข้อความที่เป็นทิศทางบวกและทิศทางลบ
กาหนดระดับคะแนนเป็น 5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 4 (เห็น
ด้วย) 3 (ไม่แน่ใจ) 2 (ไม่เห็นด้วย) 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
ไม่ใช้ข้อความที่มีลักษณะกลางๆ มีการทดลองใช้เพื่อให้
มั่ น ใจว่ า ชุ ด ทดสอบมี ความน่ า เชื่ อถื อ เที่ ย งตรง และ
สามารถใช้ จ าแนกระดั บทั ศนคติ ได้ จ ริ ง (Khachonsin,
2000)
โดยสรุป ทั ศนคติ ต่ อวิ ชาที่ เรียนเป็ นปั จจั ยส าคัญต่ อ
ประสิทธิภาพการเรียน และการมีทัศนคติแบบนักชีววิทยา
ยั งส่ งผลดี ต่ อประสิ ท ธิ ภาพในการประกอบอาชี พ ของ
นักศึกษาในอนาคตเนื่องจากเมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษา
ส่ วนใหญ่ ต้ องการประกอบอาชี พครู ชี ววิ ทยา จึ งควรมี
ทัศนคติที่ดีต่อเนื้อหาวิชาที่เรียน ตระหนักถึงความ สาคัญ
ความน่าสนใจ และคุณค่าของความรู้ทางชีววิทยา เพื่อให้
ทราบผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาของหลักสูตรอย่าง
ครบถ้วนรอบด้าน ผู้วิจัยจึงทาการประเมินทัศนคติของ
นั ก ศึ ก ษาด้ ว ยชุ ด ทดสอบทั ศ นคติ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค การ
จัดลาดับของไลเคิร์ท และทาการวัดทัศนคติของนักศึกษา
ในระยะยาวมากกว่ า หนึ่ ง ภาคเรี ย นเพื่ อ ให้ เ ห็ น การ
เปลี่ยนแปลงของทัศนคติที่ชัดเจนขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558 จานวน 192 คน
ในการนี้งานวิจัยนี้ทาการศึกษาประชากรทั้ง 192 คน ไม่มี
การสุ่ มตั วอย่ าง ผลการวิ จั ยจึ งเป็ นการน าเสนลั กษณะ
ประชากรที่ศึกษา
นิยามเชิงปฏิบัติการ
ทั ศ นคติ ท างชี ว วิ ท ยา คื อ ทั ศ นคติ ที่ นั ก ศึ ก ษามี ต่ อ
แขนงความรู้ด้านชีววิทยาในแง่ความสนใจ ความชอบ
และความตระหนักถึงคุณค่าความรู้ทางชีววิทยา
การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้ชุดทดสอบ
ทัศนคติทางชีววิทยาซึ่งประกอบด้วยการสอบถามข้อมูล
ทั่ว ไป และคาถามประเมิ น ทั ศนคติ ของผู้ เรีย นต่อวิ ช า
ชีววิทยาชนิดมาตรวัดแบบไลเคิร์ทเพื่อประเมินทัศนคติ
เป็นค่าเชิงปริมาณแบ่งระดับทัศนคติเป็น 5 ลาดับ ได้แก่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง คาถามมี 31 ข้อ มีอานาจจาแนก 0.300.74 และ ค่าความเชื่อมั่น 0.88 โดยแบ่งหัวข้อสอบถาม
ทัศนคติเป็น 7 ประเด็น โดยคาถามบางข้อวัดทัศนคติได้
มากกว่า 1 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้
ด้านที่ 1 การน าความรู ้ท างชีว วิท ยาไปใช้ใ นชีว ิต
ประจาวัน (7 ข้อ)
ด้านที่ 2 การเรียนอย่างมีความสุข (6 ข้อ)
ด้านที่ 3 การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (5 ข้อ)
ด้านที่ 4 การวิเคราะห์สังเคราะห์ (7 ข้อ)
ด้านที่ 5 การประยุกต์ใช้ความรู้ (4 ข้อ)
ด้านที่ 6 ความพยายาม (7 ข้อ)
ด้านที่ 7 การเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ (8 ข้อ)
เนื่องจากทัศนคติเป็นลักษณะภายในที่สังเกตได้ยาก
จึงใช้การวัดโดยอ้อมด้วยชุดทดสอบซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ทดสอบความเข้าใจความคิด ทัศนคติตลอดจนรูปแบบ
การแก้ปัญหาทางชีววิทยา ซึ่งเป็นมุมมองที่มีความซับซ้อน
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มากขึ้ น ค าถามมี ทั้ ง สองทิ ศ ทางคื อ ทิ ศ ทางบวกและ
ทิศทางลบกาหนดระดับคะแนนเป็น 5 (เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง) 4 (เห็นด้วย) 3 (ไม่แน่ใจ) 2 (ไม่เห็นด้วย) 1 (ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง) และนาคะแนนรวมที่ได้จากนักศึกษาแต่ละ
ชั้นปีมาคานวณค่าเฉลี่ยทัศนคติ (̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ในแต่ละด้านเพื่อจัดกลุ่มระดับทัศนคติ
ตามช่วงคะแนน (คาถามทิศทางลบต้องกลับสเกล) โดย
ใช้เกณฑ์ดังนี้ 4.50-5.00 คะแนน คือ ระดับดีมาก 3.504.49 ระดับดี 2.50-3.49 ระดับปานกลาง 1.50-2.49
ระดับต่า 1.00-1.49 ระดับต่ามาก (Sisaat, 2003)

ผลการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจระยะยาว(longitudinal
survey แบบ panel study) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ วิ ช าชี ว วิ ท ยา และการเปลี่ ย นแปลง
ทัศนคติในระยะยาว (2 ภาคการศึกษา) ผลการสอบถาม
ทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา ชั้นปีที่ 1-4 คณะ
ครุ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เชี ยงราย ปี การศึ กษา
1/2558 จานวน 192 คน โดยใช้คาถามที่ประเมินทัศนคติ
7 ด้าน คะแนนเฉลี่ยหลังสอบถามด้วยคาถามทั้งทิศทางบวก
และลบ เพื่อประเมินระดับทัศนคติแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยทัศนคติและระดับทัศนคติดา้ นต่างๆ ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีภาคเรียนที่ 1/2558
ด้านที่
1
การนาความรู้ทางชีววิทยาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
2
การเรียนอย่างมีความสุข

3
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

4
การวิเคราะห์สังเคราะห์
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ชั้นปี
1
2
3
4
รวม
1
2
3
4
รวม
1
2
3
4
รวม
1
2
3
4
รวม

คะแนน
ทัศนคติเฉลี่ย
3.51
3.54
3.30
3.65
3.53
3.54
3.56
3.41
3.40
3.49
3.78
3.90
3.45
3.77
3.77
3.31
3.46
3.07
3.30
3.32

ระดับทัศนคติ
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยทัศนคติและระดับทัศนคติดา้ นต่างๆ ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีภาคเรียนที่ 1/2558 (ต่อ)
ด้านที่
5
การประยุกต์ใช้ความรู้

6
ความพยายาม

7
การเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ

ค่าเฉลี่ยทัศนคติด้านการนาความรู้ทางชีววิทยาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันจัดอยู่ในระดับ “ดี” มีค่า 3.53 คะแนนเมื่อ
เปรียบเทียบทั้งสี่ชั้นปี พบว่านักศึกษาปี ที่ 4 มีค่าเฉลี่ย
ทัศนคติด้านนี้สูงที่สุด ค่าเฉลี่ยทัศนคติด้านการเรียนอย่าง
มีความสุขมีค่า 3.49 คะแนนจัดอยู่ในระดับ “ปานกลาง”
ค่าเฉลี่ยทัศนคติด้านการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมีค่า 3.77
คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี ” ค่าเฉลี่ ยทั ศนคติ ด้านความ
สามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์มีค่า 3.32 คะแนน จัด
อยู่ในระดับ “ปานกลาง”
ค่าเฉลี่ยทัศนคติด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ มีค่า 3.50
คะแนนจัดอยู่ ในระดับ “ดี ” ค่าเฉลี่ ยทั ศนคติ ด้านความ
พยายามมีค่า 3.41 คะแนนจัดอยู่ในระดับ “ปานกลาง”
ค่าเฉลี่ยทัศนคติด้านการเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจมีค่า
3.16 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปานกลาง”

ชั้นปี
1
2
3
4
รวม
1
2
3
4
รวม
1
2
3
4
รวม

คะแนน
ทัศนคติเฉลี่ย
3.56
3.63
3.17
3.46
3.50
3.49
3.60
2.99
3.34
3.41
3.25
3.27
2.92
3.11
3.16

ระดับทัศนคติ
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

นอกจากนี้ ผลการวิจัย พบว่าทัศนคติด้านที่ 3 (การแก้
ปัญหาอย่างมีเหตุผล) ด้านที่ 4 (การวิเคราะห์ สังเคราะห์)
ด้านที่ 5 (การประยุกต์ใช้ความรู้ ) และด้านที่ 6 (ความ
พยายาม) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีระดับคะแนนทัศนคติ
ต่ ากว่ า ชั้ น ปี อื่ น ๆและเมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนรวมเฉลี่ ย
ทัศนคติทุกด้านพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีคะแนนรวม
เฉลี่ยต่าที่สุด (3.19 คะแนน) เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นปีที่ 1
(3.49 คะแนน) ชั้นปีที่ 2 (3.57 คะแนน) และชั้นปีที่ 4
(3.43 คะแนน)
หลังจากผ่านไปหนึ่งภาคการศึกษา ผลการสอบถาม
ทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยากลุ่มเดิม ได้ผลดัง
แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยทัศนคติและระดับทัศนคติด้านต่างๆ ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีภาคเรียนที่ 2/2558
ด้านที่
1
การนาความรู้ทางชีววิทยาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
2
การเรียนอย่างมีความสุข

3
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

4
การวิเคราะห์สังเคราะห์

5
การประยุกต์ใช้ความรู้

6
ความพยายาม

7
การเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ
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ชั้นปี
1
2
3
4
รวม
1
2
3
4
รวม
1
2
3
4
รวม
1
2
3
4
รวม
1
2
3
4
รวม
1
2
3
4
รวม
1
2
3
4
รวม

คะแนน
ทัศนคติเฉลี่ย
3.23
3.39
3.68
3.27
3.40
3.52
3.60
3.64
3.56
3.58
3.60
3.61
3.88
3.61
3.70
3.14
3.55
3.34
3.10
3.27
3.50
3.57
3.63
3.45
3.55
3.49
3.03
3.22
3.13
3.41
3.11
3.12
3.54
3.18
3.20

ระดับทัศนคติ
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
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ในภาคเรียนที่ 2 ทัศนคติทางชีววิทยาแต่ละด้านของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปีโดยเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับดี และปาน
กลาง ค่าคะแนนเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสองภาคเรียนมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ด้านการนาความรู้ทางชีววิทยาไปใช้ในชีวิตประจาวันมี
ค่า 3.40 คะแนนจัดอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เช่นเดียวกับ
ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ (-3.68)
ค่าเฉลี่ยทัศนคติด้านการเรียนอย่างมีความสุข มีค่า
3.58 คะแนนจัดอยู่ในระดับ “ดี” โดยระดับทัศนคติเพิ่มขึ้น
ร้อยละ (+2.58)
ค่าเฉลี่ยทัศนคติด้านการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีค่า
3.70 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” เช่นเดียวกับภาคเรียน
ที่ 1 ร้อยละ (-1.86)
ค่ าเฉลี่ ยทั ศนคติ ด้ านความสามารถในการวิ เคราะห์
สังเคราะห์มีค่า 3.27 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปานกลาง”
เช่นเดียวกับภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ (-1.51)
ค่าเฉลี่ยทัศนคติด้านการประยุกต์ใช้ความรู้มีค่า 3.55
คะแนนจั ดอยู่ ในระดั บ “ดี ”เช่ นเดี ยวกับภาคเรียนที่ 1
ร้อยละ (+1.43)

ค่าเฉลี่ยทัศนคติด้านความพยายามมีค่า 3.41 คะแนน
จัดอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ค่าคะแนนคงที่เมื่อเปรียบเทียบ
กับภาคเรียนที่ 1
ค่าเฉลี่ยทัศนคติด้านการเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจมี
ค่า 3.20 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปานกลาง”เช่นเดียวกับ
ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ (+1.27)
จากผลการวิจัยพบว่าคะแนนทัศนคติด้านการนาความรู้
ทางชีววิทยาไปใช้ในชีวิตประจาวันมีร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ของคะแนนซึ่งลดลงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่นๆ
ส่วนค่าเฉลี่ยทัศนคติด้านการเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจซึ่ง
เป็ นทั กษะที่ ต้องอาศัยการบู รณาการองค์ความรู้ยั งมี ค่ า
คะแนนต่าที่สุด แต่ค่าคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.27 เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเก็บข้อมูลครั้งแรก
การเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2558 และครั้ง
ที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2/2558 ซึ่งประเมินระดับทัศนคติทั้ง
ทิศทางบวก และลบทั้ง 7 ด้านของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โปรแกรมชีววิทยา ชั้นปีที่ 1-4 มีเป้าหมายเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ทั ศ นคติ ระหว่ า งสองภาค
การศึกษา ดังผลที่แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยทัศนคติของนักศึกษาเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสองภาคเรียน
ด้าน

ทิศทาง

1
การนาความรู้ทางชีววิทยา
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

+
รวม
+
รวม
+
รวม
+
รวม

2
การเรียนอย่างมีความสุข
3
การแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล
4
การวิเคราะห์สังเคราะห์

คะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
1
2
3.74
3.73
2.69
3.02
3.53
3.40
3.49
3.58
3.49
3.58
3.77
3.70
3.77
3.70
3.41
3.52
2.79
3.00
3.32
3.27

ผลต่างคะแนน
เฉลี่ยระหว่าง 2
ภาคเรียน
-0.01
0.33
-0.13
0.09
0.09
-0.07
-0.07
0.11
0.21
-0.05

% ผลต่างคะแนน
เฉลี่ยระหว่าง
2 ภาคเรียน
0.27
12.27
3.68
2.58
2.58
1.86
1.86
3.22
7.53
1.51
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ด้าน
5
การประยุกต์ใช้ความรู้
6
ความพยายาม
7
การเชื่อมโยงความรู้ความ
เข้าใจ

ทิศทาง
+
รวม
+
รวม
+
รวม

คะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
1
2
3.50
3.55
3.50
3.55
3.50
3.51
2.69
3.26
3.41
3.41
3.48
3.62
3.16
3.33
3.16
3.20

จากผลระดั บ ทั ศ นคติ ด้ า นต่ า งๆ ของนั ก ศึ ก ษาเมื่ อ
เปรียบเทียบระหว่างสองภาคเรียนเมื่อทดสอบด้วยคาถาม
ทิศทางลบ พบว่ามีค่าเฉลี่ยทัศนคติแตกต่างจากภาคเรียน
ที่ 1 มากกว่าเมื่อทดสอบด้วยคาถามทิศทางบวกในด้าน
การน าความรู้ ทางชี ววิ ทยาไปใช้ ในชี วิ ตประจ าวั นการ
วิเคราะห์ สัง เคราะห์ความพยายาม และการเชื่ อมโยง
ความรู้ความเข้าใจโดยมีค่าคะแนนทิศทางลบเพิ่มขึ้นซึ่ง
หมายถึงนักศึกษามีระดับทัศนคติลดลง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิ จั ย ได้ ใช้ ชุ ด ทดสอบทั ศนคติ เป็ น เครื่องมื อในการ
ตรวจสอบทั ศ นคติ ของนั กศึกษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ตั้งแต่ชั้นปี
ที่ 1-4 ทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในปี 2558 จานวน 192
คน ระยะเวลาเก็บข้อมูล 2 ภาคการศึกษาแบบสอบถาม
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ 7 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ
ในการนาความรู้ทางชีววิทยาไปใช้ในชีวิตประจาวัน การ
เรียนอย่างมีความสุข การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ความ
สามารถในการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้ ท างชี ว วิ ท ยา การมี ค วามพยายาม และการ
เชื่อมโยงความรู้ความเข้า ใจเมื่ อพิจารณาค่าเฉลี่ ยของ
คะแนนทัศนคติพบว่านักศึกษามีทัศนคติอยู่ในระดับ ดี
ด้านการนาความรู้ทางชีววิทยาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
(3.53) ด้านการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (3.77) และด้าน
การประยุกต์ใช้ความรู้ (3.50) โดยมีทัศนคติในระดับ
ปานกลาง ซึ่งเป็นคะแนนปานกลางที่ยังค่อนข้างสูง ใน
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ผลต่างคะแนน
เฉลี่ยระหว่าง 2
ภาคเรียน
0.04
0.05
0.01
0.57
0.00
0.14
0.17
0.04

% ผลต่างคะแนน
เฉลี่ยระหว่าง
2 ภาคเรียน
1.14
1.43
0.29
21.19
0.00
4.02
5.38
1.27

ด้านการเรียนอย่างมีความสุข (3.49) ด้านความสามารถ
ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ (3.32) ด้านความพยายาม
(3.41) และด้านการเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ (3.16)
ข้อมูลที่ได้สามารถใช้สะท้อนคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร มีข้อน่าสังเกตว่าคะแนนทัศนคติ
ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้น
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีคะแนนด้านที่ 3 (การแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล) ด้านที่ 4 (การวิเคราะห์สังเคราะห์) ด้านที่
5 (การประยุกต์ ใช้ความรู้) และด้านที่ 6 (ความพยายาม)
ต่ากว่าชั้นปีอื่น ๆ ทาให้ผู้วิ จัยเกิดประเด็นคาถามถึง
สาเหตุ โดยจะใช้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเป็ น จุ ด ตั้ ง ต้ น ในการ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติทางชีววิทยาของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 เพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี้ ยังพบว่า นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 มีทัศนคติด้านการนาความรู้ทางชีววิทยาไปใช้
ในชีวิต ประจาวันสูงกว่าชั้นปีอื่น ๆ ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก
ผ่านการเรียนวิชาเอกของหลักสูตรมากกว่าชั้นปีอื่นๆ จึง
มี ค วามซาบซึ้ งถึ ง ประโยชน์ แ ละสามารถน าความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้ดีทั้งนี้ ทัศนคติ และพฤติกรรมอาจเป็นผล
จากประสบการณ์ ประกอบกับสาเหตุอื่นๆ เช่น เพศ สติ
ปัญญา อายุ และสิ่งแวดล้อม (Simpson & Oliver, 1990)
ผู้วิจัยจาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเสริมเหล่านี้
โดยเฉพาะปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนที่ทาให้ระดับ
ทัศนคติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แตกต่างจากชั้นปีอื่นๆมี
ข้อน่าสังเกตว่าหลังจากผ่านไปหนึ่งภาคเรียนนักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 มีทัศนคติโดยรวมด้านต่างๆ สูงขึ้น ข้อมูลเหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสะท้อนคุณภาพการพัฒนาหลักสูตร
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และมีประโยชน์ในการนาไปวางแผนการบริหารจัด การ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
เนื่ อ งจากทั ศนคติ มี ทิ ศทางและความเข้ม จึ ง ท าให้
ทราบระดับมากน้อย และวัดค่า โดยอ้อมเป็นตัวเลขเชิง
ปริม าณได้ ในงานวิ จั ยนี้ กาหนดให้ระดั บ ทั ศนคติ มี ค่า
ความเข้มสูงถ้าเห็นด้วยกับคาถาม ถ้าไม่เห็นด้วยก็มีความ
เข้มสูงเช่นกัน แต่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม หลังจาก
ทาการเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 แล้วเปรียบเทียบระดับความ
เข้มของทัศนคติระหว่างสองภาคเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติรวมทุกด้านมีค่าเพียง 0.16 เนื่องจาก
ทั ศนคติ ที่ นั กศึ กษามี ต่ อวิ ชาชี ววิ ทยาเป็ นผลจากหลาย
ปัจจัย จึงมีความซับซ้อน (multicomplexity) และเป็นสิ่ง
ที่ สั่ ง สมจากประสบการณ์ มี ลั ก ษณะค่ อ นข้ า งคงที่
(consistency) ทาให้วัดการเปลี่ยนแปลงได้น้อย เนื่องจาก
เป็นสิ่งที่บุคคลยึดถือจึงยากต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
จะสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ทั้งในเชิงทิศทาง และความ
เข้มเมื่อได้รับประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม โดย
ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงระดับความเข้มแต่ทิศทาง
เดียวกันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงต่างทิศทาง
(Paorohit, 2002)
เมื่อแยกพิจารณาทัศนคติแต่ละด้านพบว่าเมื่อผ่านไป
หนึ่ ง ภาคเรี ย นระดั บ ทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษาไม่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงมากนั ก เมื่ อพิจ ารณาจากการตอบสนอง
คาถามทิศทางบวก แต่เมื่อทดสอบด้วยคาถามทิศทางลบ
พบว่านักศึกษามีทัศนคติด้านการนาความรู้ทางชีววิทยา
ไปใช้ในชีวิตประจาวันด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์ ด้าน
ความพยายาม และด้านการเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ
ในระดั บ ต่ าลงข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วชี้ ให้ เ ห็น ว่ า ในระยะยาว
ระดับทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ยังทา
ให้ ผู้ วิ จั ย ตระหนั ก ถึ ง การจั ด การเรี ย นการสอนของ
หลั ก สู ต ร โดยจะต้ อ งพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ด้ า น
ดังกล่าวแก่นักศึกษาให้มากขึ้นต่อไป โดยเฉพาะทัศนคติ
ด้านการเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นทักษะที่ต้อง
อาศัยการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ความรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษา
มีระดับคะแนนเฉลี่ยด้านดังกล่าวต่ากว่าด้านอื่นๆ ทาให้
ผู้วิจัยตระหนักถึงจุดที่ควรปรับปรุงในหลักสูตรโดยควร
สอดแทรกประเด็ น ด้ า นการเชื่ อ มโยงความรู้ ใ นการ
จัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น และต้องศึกษาทาความ

เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชา
ชี ว วิ ท ยา และเหตุ ผ ลของความเปลี่ ย นแปลงนั้ น เพื่ อ
น าไปปรับ พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารสอน เนื่ อ งจากทั ศ นคติ
ส่งผลต่อการแสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ และการมีแนวโน้มที่จะประยุกต์ใช้ความรู้จาก
ในห้องเรียนในสถานการณ์จริงต่างๆ (Owen et al., 2008)
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่ทาให้
ระดั บ ทั ศนคติ ต่ อ วิ ช าชี ว วิ ท ยาของนั กศึ กษาชั้ น ปี ที่ 3
แตกต่างจากชั้นปีอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อมในการเรียน
ลั ก ษณะเนื้ อหาและการจั ด การเรี ย นการสอน ผู้ ส อน
เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลการวิจัยนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
เพื่อการเรียนการสอน หรือการพัฒนาหลักสูตรเช่นการ
กาหนดนโยบาย การพัฒนารูปแบบหลักสูตรการเรียน
และการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน
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