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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนวิชาเคมีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดย 

ใช้ความท้าทายเป็นฐาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 11,956 คน ตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ�านวน 1,173 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชาเคมี จ�านวน 45 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ 2 วิธี คือ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ และ 2) การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน 

มี 5 องค์ประกอบ คือ  แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้  การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์กับเพื่อน และ เจตคติ

ต่อวิชาเคมี

ค�าส�าคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ พฤติกรรมการเรียน การเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน 

Abstract
 This research aimed to study factor analysis of learning behavior in chemistry in accordance  

with challenge-based learning. A total of 11,956 students at grade 12 were population used in this  

study under the Secondary Educational Service Area Office 28 and 1,173 students were the sample  

selected by means of a stratified random sampling. The instrument used in the study was a 45-item  

questionnaire about learning behavior in chemistry with the content validity of .95. Data analysis employed 

2 ways: 1) exploratory factor analysis and 2) confirmatory factor analysis. The research found that the  

component of learning behavior consisted of 5 components namely achievement motive, electronic media, 

creativity thinking, friendship and attitude in chemistry.

Keywords: Factor Analysis, Learning Behavior, Challenge-based Learning 

บทน�า

 การศกึษาเป็นกระบวนการทีส่�าคญัในการพฒันา

คนให้มีคุณภาพ และมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้อย่างรู้

เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ความเจริญ

ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับ

วิทยาการการติดต่อสื่อสารท่ีทันสมัย ดังน้ันการจัดการ

ศึกษาที่ดีจะต้องสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงด้าน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี  

เพื่อเตรียมคนให้พร้อมส�าหรับการแข่งขันโลก (อรนิตย์  

สุวรรณไตรย์ 2558) การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ 

การเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมกับการด�ารงชีวิตใน
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ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับกระแสการปรับเปลี่ยนทาง

สังคมที่เกิดขึ้นในขณะน้ี ผู้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและ

เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน มีทักษะที่

จ�าเป็นส�าหรบัการออกไปด�ารงชวีติในโลกแห่งศตวรรษที ่21 

เพราะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 ต้องก้าวข้าม “สาระวชิา” 

ซึ่งผู ้สอนจะเป็นเพียงผู ้ช้ีแนะเท่าน้ันแต่ต้องให้นักเรียน 

เป็นนักเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ 

ฝึกฝน เป็นเพียงพี่เลี้ยง (Coach) และอ�านวยความสะดวก 

(Facilitator) ให้กับนักเรียน 

 การ เรี ยนรู ้ โ ดยใช ้ความท ้ าทายเป ็นฐาน  

(Challenge Based Learning) เป็นแนวทางการจัดการ

เรียนรู้ที่จะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะที่จ�าเป็น 

ในศตวรรษที่จะมาถึง โดยการเรียนรู้น้ีต่อยอดมาจากการ

เรียนรู้ด้วยปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  

คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียน

การรู้ที่ใช้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นจุดเริ่มต้นของการ

แสวงหาความรู ้ ซึ่งเป็นการเรียนที่พัฒนาทักษะการคิด 

แก้ปัญหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการท�างานร่วมกัน 

เป็นทีม (อภิชัย เหล่าพิเดช 2556) ส่วนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ความท้าทายเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้

นักเรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา 

ในโลกแห่งความจริง มีการท�างานร่วมกันระหว่างครูและ

นักเรียนโดยใช้ประเด็นที่น่าสนใจมาท้าทาย ให้นักเรียน 

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการสะท้อนการเรียนรู ้ และ 

ผลกระทบจากการแก้ปัญหาในประเด็นที่สร้างขึ้น แล้วเผย

แพร่วิธีการพร้อมท้ังเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

ต่อผู้ชมทั่วโลก (Johnson and Adams 2011; ดนัย  

เทียนพุฒ 2557) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา

เคมีมีความส�าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู ้ของนักเรียน 

ทั้งด้านความรู ้ความเข้าใจในเน้ือหา ความสามารถใน        

การพัฒนาความคิดขั้นสูงและทักษะกระบวนการ ทาง

วิทยาศาสตร์ ซึ่งครูเป็นผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญในการจัด  

การเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี 2556)  

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง

ของนักเรียนไม่ได้เกิดจาก การบอกเล่าของครูแต่เป็น 

กระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา ส�ารวจ 

ตรวจสอบ และ ค้นหาด้วยวิธีต่างๆ จนท�าให้นักเรียน 

เกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู ้อย่างมีความหมายจน  

สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของตัวนักเรียนเอง การที่

นักเรียนจะสร้างองค์ความรู้ได้ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้

ที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรู้ที่พบว่าเป็นอีกวิธีการหน่ึงที่สามารถพัฒนาการ

เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ ท�าให้นักเรียน 

มีความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และมีความรู้ใน 

ค�าศัพท์ทางวทิยาศาสตร์มากขึน้ มทีกัษะในการคิดวเิคราะห์ 

มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ (สสวท. 2549) แต่

อย่างไรก็ตามวิชาเคมีก็นับว่าเป็นวิชาที่ยากที่สุดวิชาหนึ่ง

ส�าหรับ นักเรียนหลายๆ คน ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย 

เช่น ธรรมชาติของเน้ือหาวิชาที่เป็นนามธรรม การจัดการ

เรียนรู้ของครูผู้สอน ความรู้เดิมของนักเรียน แรงจูงใจและ

ทศันคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอ วชิาเคม ีรวมไปถงึประสิทธภิาพ

หรือศักยภาพของนักเรียนเอง (Dahsah and Kruatong 

2010) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้ในแนวใหม่ก�าลังเป็นที่นิยมในหมู่นักการ 

ศึกษาทีจ่ดัการศึกษาเพือ่เตรยีมความพร้อมให้แก่นกัเรยีนที่

จะก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 รูปแบบการเรียนรู้แบบเดิมอาจจะ

ต้องถูกน�ามาปรับปรุงให้ทันกับการเปล่ียนแปลงพรั่งพร้อม

ด้วยส่ือและเทคโนโลยีที่สามารถแสวงหาความรู ้อยู ่ได ้

ตลอดเวลา ผู้วิจัยจึงสนใจในศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชา

เคมีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน 

ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนรู้ที ่

เหมาะสมให้แก่นักเรียนในยุคที่จะมาถึงต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการ

เรียนวิชาเคมีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทาย

เป็นฐาน 

 2. เพื่อตรวจสอบความตรงขององค์ประกอบ

พฤตกิรรมการเรยีนวชิาเคมทีีส่อดคล้องกบัการเรยีนรูโ้ดยใช้

ความท้าทายเป็นฐาน

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28 จ�านวน 83 โรงเรียน และมีนักเรียน 

ทัง้ส้ิน 11,956 คน (ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 28 2558)
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 ตวัอย่างทีน่�ามาใช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีนที่

ก�าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ�านวน 8 โรงเรียน

และมีจ�านวนนักเรียนท่ีเป็นตัวอย่าง 1,173 คน ได้มาโดย

การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การสร้างแบบวัดพฤติกรรมการเรียนวิชาเคมี

 1. ศกึษา แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

 2.  สร้างข้อค�าถามแบบวัดพฤติกรรม จ�านวน  

50 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

 3. น�าแบบวัดพฤติกรรมไปให ้ผู ้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวน 5 ท่าน พิจารณา ตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ภาษา

และความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์ และ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)

 4. น� าคะแนนที่ ไ ด ้ จ ากการพิ จารณาของ 

ผู ้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  

Item-Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค�าถาม

กั บ วัตถุ ประสงค ์  เ ลื อก เฉพาะข ้ อค� าถามที่ มี ค ่ า 

ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60–1.00 ขึ้นไปมาปรับปรุง

ตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิได้จ�านวน 50 ข้อ

 5. น�าแบบวัดพฤติกรรมไปทดลองใช้ (Try Out) 

กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจริง จ�านวน  

35 คน วเิคราะห์ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ คดัเลอืกข้อค�าถาม

ที่มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้ข้อค�าถามจ�านวน

ทั้งสิ้น 45 ข้อ มีค่าตั้งแต่ .22 ถึง .73 ค่าความเช่ือม่ัน 

ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .95

 ผูว้จิยัน�าข้อมลูจากแบบวดัพฤตกิรรมการเรยีนใน

วิชาเคมีที่สอดคล้องต่อการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็น

ฐานไปเก็บข้อมูลกับตัวอย่าง จ�านวน 1,173 ชุด วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ซึ่ง

มีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ ซึ่งเป็น

แบบตรวจสอบรายการ ผู้วจิยัได้น�ามาหาค่าร้อยละในแต่ละ

รายการ

 2. น�าข ้อมูลที่ ได ้จากแบบวัดพฤติกรรมไป

วิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ  

(Exploratory Factor Analysis: EFA) ทดสอบ 

ความเหมาะสมของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO 

พร้อมทั้ง สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์

ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และ

หมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rota-

tion) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อจัดตัวแปรเข้าองค์

ประกอบและตั้งชื่อองค์ประกอบ  

 3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm 

Factor Analysis) โดยน�าผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิ

ส�ารวจในขัน้ตอนที ่2 มาวเิคราะห์ค่าน�า้หนกัปัจจยั (Factor 

Loading) ของตัวแปรแต่ละองค์ประกอบเพื่อดูว่ามีความ

สอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ทีไ่ด้จากการเกบ็ข้อมลูของ

ตัวอย่างซึ่งพิจารณาได้จากค่า ไค-สแควร์ (X2) ค่าความน่า

จะเป็น (p-value) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 

และ ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว 

(AGFI)

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1.	การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ

  1.1 ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุด

ตัวแปรที่น�ามาศึกษา โดยการวิเคราะห์ Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO ดัง

ตารางที่ 1

ตารางที่	1 ผลการทดสอบความเหมาะสมของตัวแปร
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 2.  น าข้อมูลที่ ได้ จากแบบวัดพฤติกรรมไป
วิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ      ( 
Exploratory Factor Analysis: EFA) ทดสอบความ
เหมาะสมของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO พร้อม
ทั้ง สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
หลัก (Principal Component Analysis) และหมุนแกน
องค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วย
วิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบ
และตั้งชื่อองค์ประกอบ   

3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm 
Factor Analysis) โดยน าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจในขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor 

Loading) ของตัวแปรแต่ละองค์ประกอบเพื่อดูว่ามีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลของ
ตัวอย่างซึ่งพิจารณาได้จากค่า ไค-สแควร์ (χ2) ค่าความ
น่าจะเป็น (p-value) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
และ ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
        1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

1.1 ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปร
ที่น ามาศึกษา โดยการวิ เคราะห์ Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy : KMO ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความเหมาะสมของตัวแปร 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. 

Chi-Square 
df Sig. 

.961 59479.756 990 .000 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า KMO เท่ากับ 0.96 ซึ่งมีค่า

มากกว่า .80 แสดงว่าตัวแปรชุดนี้มีความเหมาะสมที่จะ
น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับดีมากตามเกณฑ์ของ 
Kim and Mueller (อ้างใน นงลักษณ์, 2538) และผลการ
ทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่าตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .000 แสดงว่า
ตัวแปรต่างๆ สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

1.2 ผลการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) 

พบว่ามีค่าความร่วมกัน (Communality) ของตัวแปรแต่
ละตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบรวมทั้งหมดจ านวน 
45 ตัวแปร มีค่าอยู่ระหว่าง .497 - .891 เป็นขนาดปาน
กลา ง -มาก  มี แ นว โน้ มที่ จ ะส าม ารถจั ด เ ข้ า อ ยู่ ใ น
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้ 

1.3 ผลการหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) 
เพื่อจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบที่มี
ค่าไอเกน (Eigen value) เกิน 1.00 แสดงได้ดังตารางที่ 2
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 จากตารางที่ 1 พบว่า KMO เท่ากับ 0.96 ซึ่งมีค่า

มากกว่า .80 แสดงว่าตัวแปรชุดน้ีมีความเหมาะสมที่จะ 

น�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับดีมากตามเกณฑ์ของ 

Kim and Mueller (อ้างใน นงลักษณ์ 2538) และผลการ

ทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่าตัวแปรมี

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .000 แสดงว่า

ตัวแปรต่างๆ สามารถน�าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้

 1.2 ผลการสกดัองค์ประกอบด้วยวธิกีารวเิคราะห์

องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis)  

พบว่ามีค่าความร่วมกัน (Communality) ของตัวแปร 

แต่ละตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบรวมทั้งหมด

จ�านวน 45 ตัวแปร มีค่าอยู่ระหว่าง .497 - .891 เป็นขนาด

ปานกลาง-มาก มีแนวโน้มที่จะสามารถจัดเข้าอยู ่ใน 

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้

 1.3 ผลการหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก 

(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax)  

เพื่อจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบที่มีค่า 

ไอเกน (Eigen Value) เกิน 1.00 แสดงได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่	2 ผลการหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax)
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ตารางที่ 2 ผลการหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) 
  

Component 
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 14.422 32.049 32.049 11.333 25.184 25.184 
2 8.608 19.128 51.177 8.246 18.325 43.508 
3 5.278 11.728 62.905 5.895 13.101 56.609 
4 3.583 7.962 70.867 4.617 10.259 66.869 
5 2.687 5.970 76.837 4.486 9.968 76.837 

 
จากตารางที่ 2  พบว่า ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์

ทั้งหมดจ านวน 45 ตัวแปร สามารถจัดกลุ่มเข้าองค์ประกอบ 
(Component) ได้จ านวน 5 องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน 
(Eigen value) เกิน 1.00 และอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 76.837 เมื่อพิจารณา ตัวแปรแต่
ละตัวเข้าอยู่ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเพียง
องค์ประกอบเดียวที่ตัวแปรนั้นมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) สูงสุดแล้วพบว่า สามารถจัดเข้า
องค์ประกอบได้  5 องค์ประกอบและครบทั้ง 45 ตัวแปร 
โดยตั้งชื่อให้สื่อความหมายได้สอดคล้องครอบคลุมรายการ
ตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ คือแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ การใช้

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์กับ
เพื่อน และเจตคติต่อวิชาเคมี 
       2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 

2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
หนึ่ง โดยปรับแก้รูปแบบสมมติฐานตามค่าดัชนีความ
กลมกลืน พบว่า ค่าสถิติไค-สแคว์ (χ2) มีค่าเท่ากับ 2612.29  
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.0000) ค่าดัชนีรากที่ของความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .040 ค่า
ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) 
เ ท่ า กั บ  . 9 0  ดั ง ต า ร า ง ที่  3

 
ตารางที่ 3 ค่าดัชนีทดสอบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดพฤติกรรมการเรียนวิชาเคมีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน 
 

ดัชนีบ่งชี้ความเหมาะสมพอดี ค่าดัชนี 
ค่าสถิติไค-สแควร์ก าลังสอง (χ2) 2612.29 
องศาอิสระ (df) 911 
ค่าดัชนีรากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า (RMSEA) .040 
ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) .90 

 
 
 

 จากตารางที ่2  พบว่า ตวัแปรทีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ทัง้หมดจ�านวน 45 ตวัแปร สามารถจดักลุม่เข้าองค์ประกอบ 

(Component) ได้จ�านวน 5 องค์ประกอบท่ีมีค่าไอเกน 

(Eigen value) เกิน 1.00 และอธิบายความแปรปรวนของ

ตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 76.837 เมื่อพิจารณา ตัวแปร

แต่ละตัวเข้าอยู่ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเพียง

องค์ประกอบเดียวที่ตัวแปรนั้นมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) สูงสุดแล้วพบว่า สามารถจัดเข้า 

องค์ประกอบได้  5 องค์ประกอบและครบทั้ง 45 ตัวแปร 

โดยตั้งชื่อให้สื่อความหมายได้สอดคล้องครอบคลุมรายการ

ตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ คือแรงจูงใจใฝ่เรียนรู ้  

การใช ้ ส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส ์ ความคิดริ เริ่มสร ้างสรรค ์  

ความสัมพันธ์กับเพื่อน และเจตคติต่อวิชาเคมี

 2.	การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่ง

  2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

อันดับหนึ่ง โดยปรับแก้รูปแบบสมมติฐานตามค่าดัชนี 

ความกลมกลืน พบว่า ค่าสถิติไค-สแคว์ (X2) มีค่าเท่ากับ 

2612.29 มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.0000) ค่าดัชนีราก 

ที่ของความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า (RMSEA) 

เท่ากับ .040 ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีท่ี 

ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .90 ดังตารางที่ 3

ตารางที่	3 ค่าดัชนีทดสอบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดพฤติกรรมการเรียนวิชาเคมีที่สอดคล้องกับการ 

  เรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน
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ตารางที่ 2 ผลการหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) 
  

Component 
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 14.422 32.049 32.049 11.333 25.184 25.184 
2 8.608 19.128 51.177 8.246 18.325 43.508 
3 5.278 11.728 62.905 5.895 13.101 56.609 
4 3.583 7.962 70.867 4.617 10.259 66.869 
5 2.687 5.970 76.837 4.486 9.968 76.837 

 
จากตารางที่ 2  พบว่า ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์

ทั้งหมดจ านวน 45 ตัวแปร สามารถจัดกลุ่มเข้าองค์ประกอบ 
(Component) ได้จ านวน 5 องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน 
(Eigen value) เกิน 1.00 และอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 76.837 เมื่อพิจารณา ตัวแปรแต่
ละตัวเข้าอยู่ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเพียง
องค์ประกอบเดียวที่ตัวแปรนั้นมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) สูงสุดแล้วพบว่า สามารถจัดเข้า
องค์ประกอบได้  5 องค์ประกอบและครบทั้ง 45 ตัวแปร 
โดยตั้งชื่อให้สื่อความหมายได้สอดคล้องครอบคลุมรายการ
ตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ คือแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ การใช้

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์กับ
เพื่อน และเจตคติต่อวิชาเคมี 
       2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 

2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
หนึ่ง โดยปรับแก้รูปแบบสมมติฐานตามค่าดัชนีความ
กลมกลืน พบว่า ค่าสถิติไค-สแคว์ (χ2) มีค่าเท่ากับ 2612.29  
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.0000) ค่าดัชนีรากที่ของความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .040 ค่า
ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) 
เ ท่ า กั บ  . 9 0  ดั ง ต า ร า ง ที่  3

 
ตารางที่ 3 ค่าดัชนีทดสอบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดพฤติกรรมการเรียนวิชาเคมีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน 
 

ดัชนีบ่งชี้ความเหมาะสมพอดี ค่าดัชนี 
ค่าสถิติไค-สแควร์ก าลังสอง (χ2) 2612.29 
องศาอิสระ (df) 911 
ค่าดัชนีรากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า (RMSEA) .040 
ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) .90 
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 2.2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ 

องค์ประกอบ

 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ 

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 45 ตัวแปร น�าผลการ

วิเคราะห์ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้  

การใช ้สื่ออิ เล็กทรอนิกส ์  ความคิดริ เริ่มสร ้างสรรค ์  

ความสัมพันธ์กับเพื่อน และเจตคติต่อวิชาเคมี ท�าการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order 

Confirmatory Factor Analysis) เพือ่ตรวจสอบความตรง

เชิงโครงสร้างขององค์ประกอบ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูป  ซึ่งผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับหนึ่งนี้แบ่งออกเป็น 5 โมเดล ดังนี้

     องค์ประกอบที่ 1 แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ประกอบด้วย 15 

ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ตามภาพที่ 1 และตารางที่  4

6 

2.2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
องค์ประกอบ 

จากผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 45 ตัวแปร  น าผลการ
วิเคราะห์ท้ัง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ การ
ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์
กับ เพื่ อน และ เจตคติต่ อวิชา เคมี  ท าการวิ เคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ ง (First order 
Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างขององค์ประกอบ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป  ซึ่งผลการวิเคราะห์องค์ประเชิงยืนยันอันดับหนึ่งนี้
แบ่งออกเป็น 5 โมเดล ดังนี้ 
     องค์ประกอบที่ 1 แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ประกอบด้วย 15 
ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ตามภาพที่ 1 และตารางที่  4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ 
 
 
 
 

ภาพที่	1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้
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ตารางที่	4 น�้าหนักองค์ประกอบและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้

7 

ตารางที่ 4 น้ าหนักองค์ประกอบและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ 
 

ตัวแปร น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

SE t R2 ตัวแปร น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

SE t R2 

1 0.86 0.020 43.21 0.17 9 0.78 0.021 37.43 0.06 
2 0.86 0.020 42.63 0.16 10 0.77 0.021 36.37 0.08 
3 0.83 0.021 40.45 0.07 11 0.77 0.021 36.23 0.04 
4 0.86 0.020 42.57 0.18 12 0.74 0.021 34.76 0.07 
5 0.83 0.020 40.47 0.09 13 0.68 0.023 30.39 0.03 
6 0.65 0.017 38.82 0.08 14 0.61 0.025 24.21 0.01 
7 0.64 0.017 38.72 0.07 15 0.55 0.024 23.05 0.01 
8 0.82 0.021 40.00 0.10      
χ2 = 285.48,   df = 80,  p - value = 0.0000  RMSEA = 0.047,  GFI = 0.97, AGFI = 0.95 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจ
ใฝ่เรียนรู้  มี 15 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก
ทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .55 ถึง .86 มีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ 
.017ถึง.025และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ตั้งแต่ 
.01 ถึง .17 

  
     องค์ประกอบที่ 2 การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 10 ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามภาพที่ 2 และตารางที่  5 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 จากตารางที่ 4 พบว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจ

ใฝ่เรียนรู้  มี 15 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเป็นบวก

ทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .55 ถึง .86 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ตั้งแต่  

.017 ถึง .025 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2)  

ตัง้แต่ .01 ถงึ .17 องค์ประกอบที ่2 การใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 

ประกอบด้วย 10 ตวัแปร ได้ผลการวเิคราะห์ข้อมลูตามภาพ

ที่ 2 และตารางที่  5

7 

ตารางที่ 4 น้ าหนักองค์ประกอบและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ 
 

ตัวแปร น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

SE t R2 ตัวแปร น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

SE t R2 

1 0.86 0.020 43.21 0.17 9 0.78 0.021 37.43 0.06 
2 0.86 0.020 42.63 0.16 10 0.77 0.021 36.37 0.08 
3 0.83 0.021 40.45 0.07 11 0.77 0.021 36.23 0.04 
4 0.86 0.020 42.57 0.18 12 0.74 0.021 34.76 0.07 
5 0.83 0.020 40.47 0.09 13 0.68 0.023 30.39 0.03 
6 0.65 0.017 38.82 0.08 14 0.61 0.025 24.21 0.01 
7 0.64 0.017 38.72 0.07 15 0.55 0.024 23.05 0.01 
8 0.82 0.021 40.00 0.10      
χ2 = 285.48,   df = 80,  p - value = 0.0000  RMSEA = 0.047,  GFI = 0.97, AGFI = 0.95 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจ
ใฝ่เรียนรู้  มี 15 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก
ทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .55 ถึง .86 มีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ 
.017ถึง.025และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ตั้งแต่ 
.01 ถึง .17 

  
     องค์ประกอบที่ 2 การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 10 ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามภาพที่ 2 และตารางที่  5 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ภาพที่	2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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ตารางที่	5 น�้าหนักองค์ประกอบและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

8 

ตารางที่ 5 น้ าหนักองค์ประกอบและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 

16 0.85 0.020 43.49 0.28 21 0.80 0.020 38.54 0.10 
17 0.83 0.020 41.65 0.18 22 0.81 0.021 39.00 0.11 
18 0.78 0.020 39.37 0.10 23 0.76 0.021 36.91 0.07 
19 0.80 0.020 39.96 0.12 24 0.76 0.021 36.59 0.06 
20 0.79 0.020 38.68 0.08 25 0.76 0.021 35.95 0.10 
χ2 = 90.16,  df = 28,  p - value = 0.0000 RMSEA = 0.044, GFI = 0.98,  AGFI = 0.97 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า องค์ประกอบของการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  มี 10 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็น
บวกทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .76  ถึง .85  มีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SE) ตั้งแต.่
020 ถึง.021 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)  
ตั้งแต่ .06 ถึง .28

  
     องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 8 ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามภาพที่ 3 และตารางที่  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 3 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า องค์ประกอบของการ 

ใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์  ม ี10 ตวัแปร มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ

เป็นบวกทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .76  ถึง .85  มีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) 

ตัง้แต่ .020 ถงึ.021 และมค่ีาสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) 

ตัง้แต่ .06 ถงึ .28 องค์ประกอบที ่3 ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ 

ประกอบด้วย 8 ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามภาพ

ที่ 3 และตารางที่  6

8 

ตารางที่ 5 น้ าหนักองค์ประกอบและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 

16 0.85 0.020 43.49 0.28 21 0.80 0.020 38.54 0.10 
17 0.83 0.020 41.65 0.18 22 0.81 0.021 39.00 0.11 
18 0.78 0.020 39.37 0.10 23 0.76 0.021 36.91 0.07 
19 0.80 0.020 39.96 0.12 24 0.76 0.021 36.59 0.06 
20 0.79 0.020 38.68 0.08 25 0.76 0.021 35.95 0.10 
χ2 = 90.16,  df = 28,  p - value = 0.0000 RMSEA = 0.044, GFI = 0.98,  AGFI = 0.97 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า องค์ประกอบของการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  มี 10 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็น
บวกทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .76  ถึง .85  มีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SE) ตั้งแต.่
020 ถึง.021 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)  
ตั้งแต่ .06 ถึง .28

  
     องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 8 ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามภาพที่ 3 และตารางที่  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 3 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 

ภาพที่	3 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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ตารางที่	6 น�้าหนักองค์ประกอบและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

9 

 
ตารางที่ 6 น้ าหนักองค์ประกอบและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

 

ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 

26 0.44 0.011 38.79 0.39 30 0.43 0.012 35.43 0.37 
27 0.43 0.011 37.48 0.33 31 0.43 0.013 33.49 0.20 
28 0.42 0.012 35.91 0.34 32 0.42 0.013 32.45 0.18 
29 0.43 0.012 35.12 0.30 33 0.39 0.014 27.15 0.11 
χ2 = 52.98,  df = 18,  p - value = 0.00003  RMSEA = 0.041,  GFI = 0.99, AGFI = 0.98 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า องค์ประกอบของความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์  มีจ านวนทั้งส้ิน 8 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเป็นบวกทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .39 ถึง .44  มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ .011 ถึง .014 และมีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) ตั้งแต ่.27 ถึง  .39

  
   องค์ประกอบที่ 4 ความสัมพันธ์กับเพื่อน มี 6 ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ ตามภาพที่ 4 และตารางที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ความสัมพันธ์กับเพื่อน 

 จากตารางที่ 6 พบว่า องค์ประกอบของความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจ�านวนทั้งสิ้น 8 ตัวแปร มีค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบเป็นบวกทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .39 ถึง .44  

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีค่าความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ .011 ถึง .014 และมีค่าสัมประสิทธิ์

การพยากรณ์ (R2) ตั้งแต่ .27 ถึง .39 องค์ประกอบที่ 4  

ความสัมพันธ์กับเพื่อน มี 6 ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์  

ตามภาพที่ 4 และตารางที่ 7

9 

 
ตารางที่ 6 น้ าหนักองค์ประกอบและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

 

ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 

26 0.44 0.011 38.79 0.39 30 0.43 0.012 35.43 0.37 
27 0.43 0.011 37.48 0.33 31 0.43 0.013 33.49 0.20 
28 0.42 0.012 35.91 0.34 32 0.42 0.013 32.45 0.18 
29 0.43 0.012 35.12 0.30 33 0.39 0.014 27.15 0.11 
χ2 = 52.98,  df = 18,  p - value = 0.00003  RMSEA = 0.041,  GFI = 0.99, AGFI = 0.98 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า องค์ประกอบของความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์  มีจ านวนทั้งส้ิน 8 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเป็นบวกทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .39 ถึง .44  มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ .011 ถึง .014 และมีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) ตั้งแต ่.27 ถึง  .39

  
   องค์ประกอบที่ 4 ความสัมพันธ์กับเพื่อน มี 6 ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ ตามภาพที่ 4 และตารางที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ความสัมพันธ์กับเพื่อน ภาพที่	4 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสัมพันธ์กับเพื่อน
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ตารางที่	7 น�้าหนักองค์ประกอบและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของความสัมพันธ์กับเพื่อน

10 

ตารางที่ 7 น้ าหนักองค์ประกอบและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของความสัมพันธ์กับเพื่อน 
 

ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 

34 0.61 0.016 39.36 0.38 37 0.57 0.016 36.31 0.25 
35 0.62 0.016 38.88 0.37 38 0.53 0.017 30.68 0.12 
36 0.59 0.016 37.37 0.28 39 0.52 0.016 32.38 0.19 
χ2 = 14.63,  df = 7,  p - value = 0.04102  RMSEA = 0.030, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า องค์ประกอบของ
ความสัมพันธ์กับเพื่อน  มีจ านวนทั้งส้ิน 6 ตัวแปร มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวกทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .52 ถึง 

.62 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ .016 ถึง .017 และมีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) ตั้งแต่ .12 ถึง .38

  
     องค์ประกอบที่ 5 เจตคติต่อวิชาเคมี  มี 6 ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามภาพที่ 5 และตารางที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเจตคติต่อวิชาเคมี 
 
 
 
 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า องค์ประกอบของความ

สัมพันธ์กับเพื่อน มีจ�านวนท้ังสิ้น 6 ตัวแปร มีค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบเป็นบวกทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .52 ถึง .62  

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ .016 ถึง .017 และมีค่าสัมประสิทธิ์

การพยากรณ์ (R2) ตั้งแต่ .12 ถึง .38 องค์ประกอบที่ 5 

เจตคติต่อวิชาเคมี  มี 6 ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตามภาพที่ 5 และตารางที่ 8

10 

ตารางที่ 7 น้ าหนักองค์ประกอบและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของความสัมพันธ์กับเพื่อน 
 

ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 

34 0.61 0.016 39.36 0.38 37 0.57 0.016 36.31 0.25 
35 0.62 0.016 38.88 0.37 38 0.53 0.017 30.68 0.12 
36 0.59 0.016 37.37 0.28 39 0.52 0.016 32.38 0.19 
χ2 = 14.63,  df = 7,  p - value = 0.04102  RMSEA = 0.030, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า องค์ประกอบของ
ความสัมพันธ์กับเพื่อน  มีจ านวนทั้งส้ิน 6 ตัวแปร มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวกทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .52 ถึง 

.62 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ .016 ถึง .017 และมีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) ตั้งแต่ .12 ถึง .38

  
     องค์ประกอบที่ 5 เจตคติต่อวิชาเคมี  มี 6 ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามภาพที่ 5 และตารางที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเจตคติต่อวิชาเคมี 
 
 
 
 

ภาพที่	5 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเจตคติต่อวิชาเคมี
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ตารางที่	8 น�้าหนักองค์ประกอบและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของเจตคติต่อวิชาเคมี

11 

ตารางที่ 8 น้ าหนักองค์ประกอบและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของเจตคติต่อวิชาเคมี 
 

ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 

40 0.50 0.013 37.64 0.53 43 0.46 0.014 32.91 0.24 
41 0.48 0.013 37.11 0.28 44 0.45 0.014 31.90 0.28 
42 0.48 0.013 36.92 0.41 45 0.44 0.015 28.68 0.21 
χ2 = 26.80,  df = 7,   p - value = 0.00036  RMSEA = 0.049,  GFI = 0.99, AGFI = 0.98 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า องค์ประกอบของเจตคติต่อ

วิชาเคมี  มีจ านวนทั้งส้ิน 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเป็นบวกทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .44 ถึง .50 มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ .013 ถึง .015 และมีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) ตั้งแต่ .21 ถึง .53

 
สรุปผลการวิจัย 
 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
     องค์ประกอบเชิงส ารวจของพฤติกรรมการเรียน
วิชาเคมีที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน เมื่อ

พิจารณาตามเกณฑ์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  (Factor 
Loading) ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป และมีตัวบ่งชี้อย่างน้อย 3 ตัว
ขึ้นไป พบว่ามีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังตารางท่ี  9 

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของพฤติกรรมการเรียนวิชาเคมีที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน 
 

องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ ตัวแปร (ข้อ) 
1 แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้  15 
2 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  10 
3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  8 
4 ความสัมพันธ์กับเพื่อน  6 
5 เจตคติต่อวิชาเคมี 6 

รวม 45 
 
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง
ในภาพรวม พบว่า องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปรับแก้รูปแบบ
สมมติฐานตามค่าดัชนีความกลมกลืน พบว่า ค่า ไค-สแควร์ 
( χ2)  มี ค่ า เ ท่ า กั บ  2612.29 มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ              
(p = 0.0000) ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล (GFI)       

= 0.91 ค่าดัชนีปรับแก้ความกลมกลืน (AGFI)  มีค่าเท่ากับ  
0.90 ค่าดัชนีรากท่ีของความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า 
(RMSEA) เท่ากับ .040 และสามารถน าโมเดลท่ีได้ไปพัฒนา
เป็นองค์ประกอบที่เรียนรู้บนความท้าทายในวิชาเคมีได้ 
 
 
 

 จากตารางที ่8 พบว่า องค์ประกอบของเจตคตต่ิอ

วชิาเคม ี มจี�านวนทัง้สิน้ 6 ตวัแปร มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ

เป็นบวกทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .44 ถึง .50 มีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) 

ตัง้แต่ .013 ถงึ .015 และมค่ีาสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) 

ตั้งแต่ .21 ถึง .53

สรุปผลการวิจัย

1.	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ

     องค์ประกอบเชิงส�ารวจของพฤติกรรมการเรียน

วิชาเคมีที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน  

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ (Factor 

Loading) ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป และมีตัวบ่งชี้อย่างน้อย 3 ตัว

ขึ้นไป พบว่ามีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังตารางที่  9

ตารางที่	9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจของพฤติกรรมการเรียนวิชาเคมีที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทาย 

  เป็นฐาน

11 

ตารางที่ 8 น้ าหนักองค์ประกอบและความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของเจตคติต่อวิชาเคมี 
 

ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 ตัวแปร 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ SE t R2 

40 0.50 0.013 37.64 0.53 43 0.46 0.014 32.91 0.24 
41 0.48 0.013 37.11 0.28 44 0.45 0.014 31.90 0.28 
42 0.48 0.013 36.92 0.41 45 0.44 0.015 28.68 0.21 
χ2 = 26.80,  df = 7,   p - value = 0.00036  RMSEA = 0.049,  GFI = 0.99, AGFI = 0.98 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า องค์ประกอบของเจตคติต่อ

วิชาเคมี  มีจ านวนทั้งส้ิน 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเป็นบวกทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .44 ถึง .50 มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ .013 ถึง .015 และมีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) ตั้งแต่ .21 ถึง .53

 
สรุปผลการวิจัย 
 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
     องค์ประกอบเชิงส ารวจของพฤติกรรมการเรียน
วิชาเคมีที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน เมื่อ

พิจารณาตามเกณฑ์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  (Factor 
Loading) ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป และมีตัวบ่งชี้อย่างน้อย 3 ตัว
ขึ้นไป พบว่ามีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังตารางท่ี  9 
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1 แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้  15 
2 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  10 
3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  8 
4 ความสัมพันธ์กับเพื่อน  6 
5 เจตคติต่อวิชาเคมี 6 

รวม 45 
 
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง
ในภาพรวม พบว่า องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปรับแก้รูปแบบ
สมมติฐานตามค่าดัชนีความกลมกลืน พบว่า ค่า ไค-สแควร์ 
( χ2)  มี ค่ า เ ท่ า กั บ  2612.29 มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ              
(p = 0.0000) ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล (GFI)       

= 0.91 ค่าดัชนีปรับแก้ความกลมกลืน (AGFI)  มีค่าเท่ากับ  
0.90 ค่าดัชนีรากท่ีของความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า 
(RMSEA) เท่ากับ .040 และสามารถน าโมเดลท่ีได้ไปพัฒนา
เป็นองค์ประกอบที่เรียนรู้บนความท้าทายในวิชาเคมีได้ 
 
 
 

2.	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง

 ผลการวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิ งยืนยัน 

อันดับหนึ่งในภาพรวม พบว่า องค์ประกอบทั้ง 5 องค์

ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย 

ปรบัแก้รปูแบบสมมตฐิานตามค่าดชันคีวามกลมกลนื พบว่า 

ค่า ไค-สแควร์ (X2) มีค่าเท่ากับ 2612.29 มีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (p = 0.0000) ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล 

(GFI) = 0.91 ค่าดัชนีปรับแก้ความกลมกลืน (AGFI) มีค่า

เท่ากับ 0.90 ค่าดัชนีรากท่ีของความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .040 และสามารถน�าโมเดล

ที่ได้ไปพัฒนาเป็นองค์ประกอบที่เรียนรู้บนความท้าทาย 

ในวิชาเคมีได้

อภิปรายผลการวิจัย

 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนวิชาเคม ี

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน มี 5 องค์

ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ มีค่า 

น�้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .55 ถึง .86 เมื่อพิจารณา

ข้อค�าถามในองค์ประกอบที่ 1 แล้วส่วนใหญ่จะกล่าวถึง 

พฤติกรรมในการเรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียน เช่น นักเรียน

เชื่อมันว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองท�าให้สามารถแก้ปัญหา 

ด้วยตนเองได้ นักเรียนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์หรือ

ความรู้ในวิชาเคมีที่มีอยู่ให้กับผู้อื่นได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นไป 

ในลักษณะเดียวกับงานวิจัยของ สุริยา มมประโคน (2555) 



Journal of Graduate School, Pitchayatat 11(1): January-June 2016 17

ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์พหุระดับของตัวแปรที่มี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ที่พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีอิทธิพล

ทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรที่ตั้ง

ชื่อขึ้นว่า แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ มีความเก่ียวข้องและแสดง 

ให้เห็นว่านักเรียนท่ีจะเรียนในวิชาเคมีได้ดีน้ันจ�าเป็นต้องมี

แรงจูงใจ และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้จึงจะท�าให้ผลสัมฤทธิ์ของ 

วิชาเคมีอยู ่ในระดับที่ดีได้ องค์ประกอบที่ 2 การใช ้

สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหว่าง .76  

ถึง .85 เมื่อพิจารณาข้อค�าถามในองค์ประกอบที่ 2 แล้ว 

ส่วนใหญ่จะกล่าวถึง พฤติกรรมในการเรียนรู ้ด ้วยส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน เช่น นักเรียนยอมรับว่าข้อมูล

ข่าวสารในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ 

นักเรียนมีความเต็มใจใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนรู ้

ด้วยตนเอง เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินทิรา  

รอบรู้ (2553) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสม

ผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

พบว่า ผู ้เรียนท่ีมีความสามารถในการแสวงหาความรู ้ 

ด ้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแตกต่างกัน  

องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .704 ถึง .872 เม่ือพิจารณา 

ข้อค�าถามในองค์ประกอบท่ี 3 แล้วส่วนใหญ่จะกล่าวถึง 

พฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น นักเรียนมีความ

อยากรูอ้ยากเหน็มากเมือ่เรยีนวชิาเคม ีนกัเรยีนมกัจะค้นหา

ค�าตอบในวิชาเคมีด้วยวิธีการใหม่ๆ อยู ่เสมอ เป็นต้น 

สอดคล้องกับ เอกสิทธิ์ ศรีเมือง (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ : การวิเคราะห ์

กลุ่มพหุ พบว่า ตัวแปรทุกตัวในโมเดลมีนัยส�าคัญทางบวก

ต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีระดับนัยส�าคัญ 

.01 แสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์มีผลมาจากการ 

มุ ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยพยายาม

สร้างสรรค์องค์ความรู้ วิธีการคิด วิธีการเรียน เพื่อให้ได้มา

ซึง่ผลสมัฤทธิท์ีด่ขีึน้นัน่เอง องค์ประกอบที ่4 “ความสมัพนัธ์

กบัเพือ่น” ค่าน�า้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหว่าง ระหว่าง .804 

ถึง .881 เมื่อพิจารณาข้อค�าถามในองค์ประกอบที่ 4 แล้ว

ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสัมพันธภาพ

เพื่อนร่วมชั้น เช่น เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจในบทเรียนวิชาเคมี 

เพือ่นจะช่วยแนะน�า และอธบิายให้เข้าใจเสมอ เมือ่นกัเรยีน

ไม่ได้เข้าเรียน เพื่อนจะน�าเอกสารหรืออธิบายเนื้อหาน้ัน 

ท�าให้ข้าพเจ้าเรยีนได้ทนัเพือ่น เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ จริยา  ขุนเศรษฐ์ (2551) ที่ได้ศึกษาผลการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนภูมิ 

มโนทัศน์ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมขีองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนมี

ความรับผิดชอบในเนื้อหาตนเองที่ได้รับ สามารถถ่ายทอด

ความรู้และอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง ช่วยส่งเสริมกระตุ้น

ให้เกิดความช่วยเหลือกันและกันในกลุ่ม อีกทั้งยังท�าให ้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมีเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนมีผลท�าให้นักเรียนเรียนในวิชา 

นั้นด้วย องค์ประกอบที่ 5 “เจตคติต่อวิชาเคมี” ค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .743 ถึง .840 เมื่อพิจารณา 

ข้อค�าถามในองค์ประกอบที่ 5 แล้วส่วนใหญ่จะกล่าวถึง

เจตคตเิกีย่วกบัวชิาเคม ีเช่น วชิาเคมเีป็นวชิาทีท่�าให้นกัเรยีน

เป็นคนมีเหตุผล วิชาเคมีท�าให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา 

เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พลศักดิ์  แสงพรมศรี 

(2556) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคติต่อ

การเรยีนเคม ีของนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปี ที ่5 ทีไ่ด้รบัการ

จดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศึกษากบัแบบปกต ิพบว่าเจตคตต่ิอวชิา

เคมีของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้ด้วยกิจกรรม 

แบบสะเต็มศึกษาดีกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญ .05 ท�าให้เห็นว่าเจตคติ 

ในวิชาเคมีเป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงที่มีความส�าคัญในการ

เรยีนวชิาเคมทีีจ่ะพฒันาให้นกัเรยีนต้องการทีจ่ะเรยีนรูแ้ละ

ศึกษาในวิชาเคมีได้

 

ข้อเสนอแนะ

 ผลที่ได ้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของ

พฤตกิรรมการเรยีนวชิาเคมทีีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูโ้ดยใช้ความ

ท้าทายเป็นฐานนี้สามารถน�าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะ

พัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ให้นักเรียนได้

เรียนรู้ได้ 

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับน้ี ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา 

และความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจาก รศ.ดร.ธีรวุฒิ  เอกะกุล 

และ ผศ.ดร.สุดาพร  ตังควนิช อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณา

เสียสละเวลาคอยให้ค�าแนะน�า ตลอดจนให้ค�าปรกึษาทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่องานวิจัยพร้อมทั้งดูแลแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
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ของงานวจิยั ท�าให้งานวจิยัในครัง้นีป้ระสบความส�าเรจ็และ

มีความสมบูรณ์
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