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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมการเรี ยนวิชาเคมีที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้
ความท้าทายเป็ นฐาน ประชากรที่ ใช้ในการวิ จัย เป็ นนัก เรี ย นชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 6 สั งกัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 28 ปี การศึ กษา 2558 จํานวน 11,956 คน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนที่ กาํ ลังศึ กษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 28 จํานวน 1,173 คน
ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนในวิชา
เคมี มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .95 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรม
การเรี ยนที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู ้ โดยใช้ค วามท้าทายเป็ นฐาน มี 5 องค์ประกอบ คื อ แรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู ้ การใช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์กบั เพื่อน และ เจตคติต่อวิชาเคมี
คําสํ าคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ พฤติกรรมการเรี ยนวิชาเคมี การเรี ยนรู ้โดยใช้ความท้าทายเป็ นฐาน
Abstract
This research aims to study components of chemistry learning behaviors that are conducive to
challenge- based learning. The population in this study was 11,956 twelfth grade students under the Office of
Secondary Education Service Area 28, and the sample were 1,173 students obtained by stratified random
sampling. The instrument used in this study was a questionnaire on chemistry learning behaviors with .98
reliability coefficient. Statistics for data analysis was factor analysis. The research revealed 5 components of
learning behaviors that are conducive to challenge- based learning, namely learning motivation, using electronic
media, creative thinking, friendship, and attitude towards chemistry.
Keywords : Factor Analysis, Chemistry Learning Behaviors , Challenge-Based Learning
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การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในวิชาเคมี มีความสําคัญต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทั้งด้าน
ความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหา ความสามารถในการพัฒนาความคิ ดขั้นสู งและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ซึ่ งครู เป็ นผูท้ ี่ มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยน (ทิ ศนา แขมมณี , 2556)โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ ซึ่ งกระบวนการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งของนักเรี ยนไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าของครู แต่เป็ นกระบวนการที่นกั เรี ยน
จะต้องสื บค้น เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และ ค้นหาด้วยวิธีต่างๆ จนทําให้เกิ ดความเข้าใจและเกิ ดการรับรู ้อย่างมี
ความหมาย สามารถสร้างเป็ นองค์ความรู ้ของตัวนักเรี ยนเอง (จันทร์ จิรา ภมรศิลปะธรรม, 2551) การที่ นกั เรี ยนจะ
สร้างองค์ความรู ้ได้ตอ้ งผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ที่
พบว่าเป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนได้ ทําให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจ
ในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และมีความรู ้ในคําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ มากขึ้น มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ มีเจตคติที่
ดี ต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2549) อย่างไรก็ตาม วิชาเคมี
ก็นบั ว่าเป็ นวิชาที่ ยากที่สุดวิชาหนึ่ งสําหรับนักเรี ยนหลายๆ คน ซึ่ งมีสาเหตุมาจากหลายปั จจัย เช่ น ธรรมชาติของ
เนื้ อหาวิชาที่ เป็ นนามธรรม การจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ผูส้ อน ความรู ้ เดิ มของนักเรี ยน แรงจูงใจและทัศนคติ ของ
นัก เรี ย นที่ มี ต่ อ วิ ช าเคมี รวมไปถึ งประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ศัก ยภาพของนัก เรี ย นเอง (Dahsah and Kruatong, 2010)
สําหรับความท้าทายของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ การเตรี ยมนักเรี ยนให้มีความพร้อมกับการดํารงชี วิต
ให้สอดคล้องกับกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่ เกิดขึ้นในขณะนี้ ผูส้ อนจึ งต้องมีความตื่นตัวและเตรี ยมพร้อม
ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะที่จาํ เป็ นสําหรับการออกไปดํารงชี วิตในโลกแห่ งศตวรรษที่ 21 โดยมี
ทักษะที่ สําคัญ ที่ สุด คื อทักษะการเรี ยนรู ้ (Learning Skill) เพราะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระ
วิชา” ซึ่ งผูส้ อนจะเป็ นเพียงผูช้ ้ ี แนะเท่านั้น นักเรี ยนต้องเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยครู จะออกแบบการเรี ยนรู ้ เป็ นเพียง
พี่ เลี้ ยง (Coach) และอํานวยความสะดวก (Facilitator) ให้กบั นักเรี ยน (วิจารณ์ พานิ ช , 2555) การเรี ยนรู ้ โดยใช้
ความท้าทายเป็ นฐาน (Challenge Based Learning) เป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะเตรี ยมความพร้อมให้นกั เรี ยน
มี ท ักษะที่ จาํ เป็ นในศตวรรษที่ จะมาถึ ง โดยการเรี ยนรู ้ น้ ี ต่ อยอดมาจากการเรี ย นรู ้ ดว้ ยปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem
Based Learning) ซึ่ งเป็ นวิธีการเรี ยนการรู ้ที่ใช้ปัญหาหรื อสถานการณ์เป็ นจุดเริ่ มต้นของการแสวงหาความรู ้ ซึ่ งเป็ น
การเรี ยนที่พฒั นาทักษะการคิดแก้ปัญหา การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการทํางานร่ วมกันเป็ นที ม (วิภาภรณ์ บุญทา,
2541; อาภรณ์ แสงรัศมี, 2543; อุดม รัตนอัมพรโสภณ, 2544) ส่ วนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ความท้าทายเป็ นฐาน
เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในโลกแห่ งความจริ ง มีการทํางาน
ร่ วมกันระหว่างครู และนักเรี ยน โดยใช้ประเด็นที่ น่าสนใจมาท้าทายให้นักเรี ยนใช้ความคิ ดสร้างสรรค์ผ่านการ
สะท้อนการเรี ยนรู ้ และผลกระทบจากการแก้ปัญหาในประเด็นที่ ส ร้ างขึ้ น แล้วเผยแพร่ วิธีการพร้ อมทั้งเสนอ
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อผูช้ มทัว่ โลก (Johnson and Adams, 2011; ดนัย เทียนพุฒ, 2557)
จากที่ กล่าวมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่า รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ในแนวใหม่กาํ ลังเป็ นที่ นิยมในหมู่นักการ
ศึกษาที่จดั การศึกษาเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้แก่นกั เรี ยนที่จะก้าวสู่ ศตวรรษที่ 21 รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบเดิมอาจจะ
ต้องถูกนํามาปรับปรุ งให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงพรั่งพร้อมด้วยสื่ อและเทคโนโลยีที่สามารถแสวงหาความรู ้อยู่ได้
ตลอดเวลา ซึ่ งความจําเป็ นดังกล่าวนี้ เองที่ ทาํ ให้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมการเรี ยนวิชาเคมีที่เอื้อ
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ต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้ความท้าทายเป็ นฐาน ซึ่ งจะนําไปสู่ การพัฒนารู ปแบบในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมให้แก่
นักเรี ยนในยุคที่จะมาถึงต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบความตรงขององค์ประกอบของพฤติกรรมการเรี ยนวิชาเคมีที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
โดยใช้ความท้าทายเป็ นฐาน
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 28 จํานวน 83 โรงเรี ยน และมีนกั เรี ยนทั้งสิ้ น 11,956 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28, 2558)
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนที่ ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 28 จํานวน 8 โรงเรี ยน และมีจาํ นวนนักเรี ยนที่ เป็ นตัวอย่าง 1,173 คน ได้มา
โดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัย คื อ แบบวัด พฤติ กรรม แบบมาตรประมาณค่ า (Rating Scale) ตามแบบของ
ลิเคิ ร์ท (Likert) 5 ระดับ คื อ มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุด จํานวน 50 ข้อ ตรวจสอบคุณ ภาพด้วย
ความตรง ใช้วิธีการวิเคราะห์ความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาค่ าดัชนี และความสอดคล้อง
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) จากความเห็ นของผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ผลการวิเคราะห์พบว่า
IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และตรวจสอบค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ตัวเลือกข้อคําถามที่ มีค่าอํานาจจําแนก
ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้ขอ้ คําถามทั้งสิ้ น จํานวน 45 ข้อ มีค่าตั้งแต่ .22 ถึง .73 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ .95
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนในวิชาเคมีที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้ความท้าทายเป็ นฐาน
ไปเก็บข้อมูลกับตัวอย่าง จํานวน 1,173 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ซึ่ งมีข้ นั ตอนการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบ ซึ่ งเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาหาค่าร้อยละในแต่ละ
รายการ
2. นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากแบบวัด พฤติ ก รรมไปวิ เคราะห์ โดยใช้ก ารวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ งสํ า รวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy : KMO พร้ อ มทั้ง สกัด องค์ ป ระกอบด้ว ยวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบหลัก
(Principal Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริ แมกซ์
(Varimax) เพื่อจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบและตั้งชื่อองค์ประกอบ
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3. วิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ งยื น ยัน (Confirm Factor Analysis) โดยนําผลการวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบ
เชิ งสํารวจในขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะห์ค่านํ้าหนักปั จจัย (Factor Loading) ของตัวแปรแต่ละองค์ประกอบเพื่อดูว่ามี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลของตัวอย่างซึ่ งพิจารณาได้จากค่า ไค-สแควร์ (χ2) ค่า
ความน่ าจะเป็ น (p-value) ค่ าดัช นี วดั ระดับ ความกลมกลื น (GFI) และ ค่ าดัช นี วดั ระดับ ความเหมาะสมพอดี ที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสํ ารวจ
1.1 ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่นาํ มาศึกษา โดยการวิเคราะห์ Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy : KMO แสดงได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปร
Kaiser-Meyer-Olkin
Bartlett's Test of Sphericity
Measure of Sampling Adequacy
Approx. Chi-Square
df
Sig.
.961
59479.756
990
.000
จากตารางที่ 1 พบว่า KMO เท่ ากับ .961 ซึ่ งมี ค่ามากกว่า .80 แสดงว่าตัวแปรชุ ดนี้ มีความเหมาะสมที่ จะ
นํามาวิ เคราะห์ องค์ป ระกอบในระดับ ดี ม ากตามเกณฑ์ ข อง Kim and Mueller (นงลักษณ์ วิ รั ช ชัย , 2538) และ
ผลการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .000
แสดงว่าตัวแปรต่างๆ สามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้
1.2 ผลการสกัด องค์ป ระกอบด้วยวิ ธีการวิ เคราะห์ องค์ป ระกอบหลัก (Principal Component Analysis)
พบว่ามีค่าความร่ วมกัน (Communality) ของตัวแปรแต่ละตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบรวมทั้งหมดจํานวน
45 ตัว แปร มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง .497 - .891 เป็ นขนาดปานกลาง-มาก มี แ นวโน้ ม ที่ น่ า จะสามารถจัด เข้า อยู่ ใ น
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้
1.3 ผลการหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริ แมกซ์ (Varimax) เพื่ อ
จัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigen value) เกิน 1.00 แสดงได้ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริ แมกซ์ (Varimax)
Extraction Sums of Squared Loadings
Rotation Sums of Squared Loadings
Component
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 พบว่ า ตัว แปรที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ท้ ัง หมดจํา นวน 45 ตัว แปร สามารถจัด กลุ่ ม เข้า
องค์ ป ระกอบ (Component) ได้จ ํา นวน 5 องค์ ป ระกอบที่ มี ค่ า ไอเกน (Eigen value) เกิ น 1.00 แสดงว่ า แต่ ล ะ
องค์ประกอบสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปร ทั้งหมด 45 ตัวแปร ได้มากว่า 1.00 และอธิ บ ายความ
แปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 76.837
เมื่อพิจารณาตัวแปรแต่ละตัวเข้าอยู่ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ งเพียงองค์ประกอบเดียวที่ตวั แปร
นั้นมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) สู งสุ ดแล้วพบว่า สามารถจัดเข้าองค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบ
และครบทั้ ง 45 ตัว แปร โดยแต่ ล ะองค์ ป ระกอบประกอบด้ว ยตัว แปร 6 – 15 ตัว แปร โดยเมื่ อ หมุ น แกน
องค์ ป ระกอบแบบมุ ม ฉาก (Orthogonal Rotation) ด้ว ยวิ ธี แ วริ แ มกซ์ (Varimax) พบว่ า ในบางองค์ ป ระกอบ
ประกอบด้วยตัวแปรจํานวนมากถึ ง 15 ตัวแปร และเป็ นตัวแปรจากด้านที่ ต่ างกัน ในขณะที่ บางองค์ป ระกอบ
ประกอบด้ว ยตัวแปรเพี ย ง 6 ตัวแปร ผูว้ ิ จยั จึ งได้ปรั บ โครงสร้ างองค์ประกอบเล็กน้อยให้แต่ ละองค์ประกอบ
ประกอบด้ว ยตัวแปรจากด้านเดี ยวกัน และมี จาํ นวนตัวแปรไม่ ต่ างกัน มากนัก แล้วตั้งชื่ อให้สื่ อความหมายได้
สอดคล้องและครอบคลุมรายการ ตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ
การตั้งชื่อองค์ ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยตัวแปรจํานวน 15 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .595 ถึง
.931 มีค่าไอเกน (Eigen value) เท่ากับ 14.422 เมื่อพิจารณาข้อคําถามในองค์ประกอบที่ 1 แล้วส่ วนใหญ่จะกล่าวถึง
พฤติกรรมการเรี ยนและแรงจูงใจของนักเรี ยน เช่น นักเรี ยนเชื่ อมันว่าการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทําให้สามารถแก้ปัญหา
ด้วยตนเองได้ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .931 นักเรี ยนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์หรื อความรู ้ในวิชาเคมีที่มีอยู่
ให้กบั ผูอ้ ื่นได้ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .898 และนักเรี ยนคิดว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ้ในวิชา
เคมีทาํ ให้ได้ความรู ้ใหม่ ๆ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .595 ดังนั้นจึงตั้งชื่อ องค์ประกอบนี้วา่ “แรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู ้”
องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วยตัวแปรจํานวน 10 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .856 ถึง
.925 มีค่าไอเกน (Eigen value) เท่ากับ 8.608 เมื่อพิจารณาข้อคําถามในองค์ประกอบที่ 2 แล้วส่ วนใหญ่จะกล่าวถึง
พฤติกรรมการเรี ยนวิชาเคมีของนักเรี ยนที่ ใช้ในการสื บค้นหาคําตอบด้วยตัวนักเรี ยนเอง เช่ น นักเรี ยนยอมรับว่า
ข้อมูลข่าวสารในสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของความรู ้ มี ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .925 นักเรี ยนมี ความ
เต็มใจใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .898 และ นักเรี ยนมีการนําความรู ้ใหม่ที่ได้
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จากการใช้สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าประยุ ก ต์ ใช้กับ ความรู ้ เดิ ม มี ค่ า นํ้าหนั ก องค์ ป ระกอบ .856 ดังนั้ น จึ ง ตั้งชื่ อ
องค์ประกอบนี้วา่ “การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์”
องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วยตัวแปรจํานวน 8 ตัวแปร มี ค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .704 ถึ ง
.872 มีค่าไอเกน (Eigen value) เท่ากับ 5.278 เมื่อพิจารณาข้อคําถามในองค์ประกอบที่ 3 แล้ว ส่ วนใหญ่จะกล่าวถึง
พฤติ กรรมทางความคิ ดของนักเรี ยนในวิชาเคมี เช่ น นักเรี ยนมี ความอยากรู ้ อยากเห็ นมากเมื่อเรี ยนวิชาเคมี มี ค่า
นํ้า หนัก องค์ป ระกอบ .872 นั ก เรี ย นมัก จะค้น หาคํา ตอบในวิ ช าเคมี ด ้ว ยวิ ธี ก ารใหม่ ๆ อยู่เสมอ มี ค่ า นํ้า หนั ก
องค์ป ระกอบ .842 และนัก เรี ย นมองความคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็ นสิ่ งที่ จ ําเป็ นในการเรี ย นวิ ช าเคมี มี ค่ านํ้า หนั ก
องค์ประกอบ .704 ดังนั้นจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้วา่ “ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์”
องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วยตัวแปรจํานวน 6 ตัวแปร มี ค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .804 ถึ ง
.881 มีค่าไอเกน (Eigen value) เท่ากับ 3.583 เมื่อพิจารณาข้อคําถามในองค์ประกอบที่ 4 แล้วส่ วนใหญ่จะกล่าวถึง
พฤติ กรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ สัมพันธภาพเพื่ อนร่ วมชั้น เช่ น เมื่ อนักเรี ยนไม่เข้าใจในบทเรี ยนวิชาเคมี เพื่ อนจะช่ วย
แนะนํา และอธิ บายให้เข้าใจเสมอ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .881 เมื่อนักเรี ยนไม่ได้เข้าเรี ยน เพื่อนจะนําเอกสาร
หรื ออธิ บายเนื้อหานั้น ทําให้ขา้ พเจ้าเรี ยนได้ทนั เพื่อน มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .866 และ นักเรี ยนร่ วมกับเพื่อน จัด
นิ ท รรศการ หรื อ กิ จกรรมวิ ช าการเพื่ อ เสริ มการเรี ย นอยู่เสมอ มี ค่ านํ้าหนักองค์ประกอบ .804 ดังนั้น จึ งตั้งชื่ อ
องค์ประกอบนี้วา่ “ความสัมพันธ์กบั เพื่อน”
องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วยตัวแปรจํานวน 6 ตัวแปร มี ค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .743 ถึ ง
.840 มีค่าไอเกน (Eigen value) เท่ากับ 2.687 เมื่อพิจารณาข้อคําถามในองค์ประกอบที่ 5 แล้วส่ วนใหญ่จะกล่าวถึง
ความคิ ด เห็ น ต่ อ วิ ช าเคมี ข องนั ก เรี ยน เช่ น วิ ช าเคมี เป็ นวิ ช าที่ ท ํา ให้ นั ก เรี ย นเป็ นคนมี เหตุ ผ ล มี ค่ า นํ้ าหนั ก
องค์ประกอบ .840 วิชาเคมีเป็ นวิชาที่ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั การแก้ปัญหา มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .798 และ
วิชาเคมีเป็ นวิชาที่ส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ให้กบั นักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ .743 ดังนั้นจึง
ตั้งชื่อ องค์ประกอบนี้วา่ “เจตคติต่อวิชาเคมี”
2. การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง
2.1 การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน อัน ดับ หนึ่ ง โดยปรั บ แก้รู ป แบบสมมติ ฐ านตามค่ า ดัช นี
ความกลมกลืน พบว่า ค่าสถิติไค-สแคว์ (χ2) มีค่าเท่ ากับ 2612.29 มี นัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.0000) ค่ าดัชนี ราก
ที่ สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่ า (RMSEA) เท่ ากับ .040 ค่ าดัชนี วดั ระดับความเหมาะสมพอดี ที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .90 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าดัชนี ทดสอบโปรแกรมการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนวิชาเคมีที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้ความท้าทายเป็ นฐาน
ดัชนีบ่งชี้ความเหมาะสมพอดี
ค่ าดัชนี
2
ค่าสถิติไค-สแควร์กาํ ลังสอง (χ )
2612.29
องศาอิสระ (df)
911
ค่าดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA)
.040
ค่าดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)
.90
2.2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบ
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสํารวจ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 45 ตัวแปร นําผลการวิเคราะห์
ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู ้ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์กบั
เพื่อน และเจตคติต่อวิชาเคมี ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับหนึ่ ง ( First order Confirmatory Factor
Analysis) เพื่ อตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้ างขององค์ประกอบ ด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สําเร็ จรู ป ซึ่ งผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งนี้แบ่งออกเป็ น 5 โมเดล ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 แรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู ้ (Self-Learning) ประกอบด้วย 15 ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามภาพที่ 1 และตารางที่ 4

ภาพที่ 1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 1 แรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู ้
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องค์ประกอบของแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู ้ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 15 ตัวแปร มี ค่านํ้าหนักองค์ประกอบเป็ นบวกทุ ก
ตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .55 ถึง .86 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ .017 ถึง
.025 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) ตั้งแต่ .01 ถึง .17
ผลการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน โมเดลการวัด ของแรงจู ง ใจใฝ่ เรี ยนรู ้ พบว่ า โมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่ งพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่าเท่ ากับ 285.48 ค่ า
ความน่ าจะเป็ น (p – value) เท่ ากับ .000 ค่ าองศาอิ สระ (df) เท่ ากับ 80 ค่ าดัชนี รากที่ สองของความคลาดเคลื่ อน
ในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .047 และค่าดัชนีความเหมาะสมพอดี (GFI) เท่ากับ .95 รายละเอียดในตาราง
ที่ 4 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู ้
ตัว
นํ้าหนัก
ตัว
นํ้าหนัก
SE
t
R2
SE
t
R2
แปร องค์ประกอบ
แปร องค์ประกอบ
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
2
χ = 285.48 df = 80 p - value =0.0000 RMSEA = 0.047 GFI = 0.97 AGFI = 0.95
องค์ ป ระกอบที่ 2 การใช้ สื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (Electronic Media) ประกอบด้ ว ย 10 ตั ว แปร ได้ ผ ล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามภาพที่ 2 และตารางที่ 5
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ภาพที่ 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 2 การใช้ส่ื ออิเล็กทรอนิกส์
องค์ประกอบของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 10 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเป็ นบวก
ทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .76 ถึง .85 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ .020
ถึง .021 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) ตั้งแต่ .06 ถึง .28
ผลการวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ งยื น ยัน โมเดลการวัด ของการใช้สื่ ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ พบว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่ งพิ จารณาจากค่ าไค-สแควร์ (χ2) มี ค่าเท่ ากับ 90.16 ค่ า
ความน่าจะเป็ น (p – value) เท่ากับ .0000 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 28 ค่าดัชนี รากที่สองของความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .044 และค่าดัชนี ความเหมาะสมพอดี (GFI) เท่ากับ .98 รายละเอียดในตารางที่ 5
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์
ตัว
นํ้าหนัก
ตัว
นํ้าหนัก
SE
R2
SE
R2
t
t
แปร องค์ประกอบ
แปร องค์ประกอบ
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
องค์ ป ระกอบที่ 3 ความคิ ด ริ เริ่ มสร้ า งสรรค์ (Creative Thinking) ประกอบด้ ว ย 8 ตั ว แปร ได้ ผ ล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามภาพที่ 3 และตารางที่ 6
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ภาพที่ 3 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
องค์ประกอบของความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 8 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเป็ นบวก
ทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .39 ถึง .44 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ .011
ถึง .014 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) ตั้งแต่ .27 ถึง .39
ผลการวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ งยื น ยัน โมเดลการวัด ของความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ พบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกับ ข้อมูลเชิ งประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ ดี ซึ่ งพิ จารณาจากค่ าไค-สแควร์ (χ2) มี ค่าเท่ ากับ 52.98 ค่ า
ความน่ าจะเป็ น (p – value) เท่ากับ .00003 ค่ าองศาอิสระ(df) เท่ ากับ 18 ค่าดัชนี รากที่ สองของความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .041 และค่าดัชนี ความเหมาะสมพอดี (GFI) เท่ากับ .99 รายละเอียดในตาราง
ที่ 6 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงนํ้าหนักองค์ประกอบของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ตัว
นํ้าหนัก
นํ้าหนัก
SE
t
R2 ตัวแปร
SE
t
R2
แปร องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
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
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องค์ประกอบที่ 4 ความสัมพันธ์กบั เพื่อน (Friendship) ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ ตาม
ภาพที่ 4 และตารางที่ 7

ภาพที่ 4 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 4 ความสัมพันธ์กบั เพื่อน
องค์ประกอบของความสัมพันธ์กบั เพื่ อน มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 6 ตัวแปร มี ค่านํ้าหนักองค์ประกอบเป็ นบวก
ทุกตัวแปร มีค่าตั้งแต่ .52 ถึง .62 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ .016
ถึง .017 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) ตั้งแต่ .12 ถึง .38
ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันโมเดลการวัดของความสัมพันธ์กบั เพื่ อน พบว่าโมเดลมี ความ
สอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ อ ยู่ใ นเกณฑ์ ที่ ดี ซึ่ งพิ จ ารณาจากค่ า ไค-สแควร์ (χ2) มี ค่ า เท่ า กับ 14.63 ค่ า
ความน่าจะเป็ น (p – value) เท่ากับ .04102 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 7 ค่าดัชนี รากที่สองของความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .030 และค่าดัชนี ความเหมาะสมพอดี (GFI) เท่ากับ 1.00 รายละเอียดในตาราง
ที่ 7 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 7 แสดงนํ้าหนักองค์ประกอบของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ตัว
นํ้าหนัก
ตัว
นํ้าหนัก
SE
R2
SE
R2
t
t
แปร องค์ประกอบ
แปร องค์ประกอบ
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
องค์ ป ระกอบที่ 5 เจตคติ ต่ อ วิ ช าเคมี (Attitude toward Chemistry) ประกอบด้ ว ย 6 ตั ว แปร ได้ ผ ล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามภาพที่ 5 และตารางที่ 8
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ภาพที่ 5 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 5 เจตคติต่อวิชาเคมี
องค์ป ระกอบของเจตคติ ต่ อ วิ ช าเคมี มี จาํ นวนทั้งสิ้ น 6 ตัว แปร มี ค่ านํ้า หนัก องค์ป ระกอบเป็ นบวก
ทุกตัวแปรมีค่าตั้งแต่ .44 ถึง .50 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ .013
ถึง .015 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) ตั้งแต่ .21 ถึง .53
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดของเจตคติต่อวิชาเคมี พบว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิ งประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ ดี ซึ่ งพิ จารณาจากค่ าไค-สแควร์ (χ2) มี ค่ าเท่ ากับ 26.80 ค่ าความน่ าจะเป็ น
(p – value) เท่ากับ .00036 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 7 ค่าดัชนี รากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
(RMSEA) เท่ากับ .049 และค่าดัชนีความเหมาะสมพอดี (GFI) เท่ากับ .99 รายละเอียดในตารางที่ 8 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 8 แสดงนํ้าหนักองค์ประกอบของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของเจตคติต่อวิชาเคมี
ตัว
นํ้าหนัก
ตัว
นํ้าหนัก
SE
R2
SE
R2
t
t
แปร องค์ประกอบ
แปร องค์ประกอบ
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
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สรุ ปผลการวิจยั และอภิปรายผล
สรุ ปผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสํ ารวจ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสํารวจของพฤติ กรรมการเรี ยนวิชาเคมีที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้ความ
ท้าทายเป็ นฐาน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป และมีตวั บ่งชี้
อย่างน้อย 3 ตัวขึ้นไป พบว่าได้องค์ประกอบทั้งสิ้ น 5 องค์ประกอบ และได้ทาํ การกําหนดชื่ อขององค์ประกอบแต่
ละด้านโดยพิจารณาจากลักษณะของตัวแปรเหล่านั้นร่ วมกัน เรี ยงลําดับตามค่าผลรวมของนํ้าหนักองค์ประกอบจาก
มากไปหาน้อย ดังตารางที่ 9 ต่อไปนี้
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสํารวจของพฤติกรรมการเรี ยนวิชาเคมีที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้ความ
ท้าทายเป็ นฐาน
องค์ ประกอบ
ชื่อองค์ ประกอบ
ตัวแปร (ข้ อ)
1
แรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู ้ (Achievement Motive )
15
2
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media)
10
3
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
8
4
ความสัมพันธ์กบั เพื่อน (Friendship)
6
5
เจตคติต่อวิชาเคมี (Attitude toward Chemistry)
6
รวม
45
2. ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับหนึ่ งในภาพรวม พบว่า องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบมี
ความสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยปรั บ แก้รู ป แบบสมมติ ฐ านตามค่ า ดัช นี ค วามกลมกลื น พบว่ า
ค่ า ไค-สแควร์ (χ2) มี ค่ า เท่ า กับ 2612.29 มี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ (p = 0.0000) ค่ าดัช นี ค วามกลมกลื น ของโมเดล
(GFI) = 0.91 ค่ าดัชนี ปรั บแก้ความกลมกลื น (AGFI) มี ค่าเท่ ากับ 0.90 ค่ าดัชนี รากที่ สองของความคลาดเคลื่ อน
ในการประมาณค่ า (RMSEA) เท่ ากับ .040 และสามารถนําโมเดลที่ ได้ไ ปพัฒ นาเป็ นองค์ประกอบที่ เรี ยนรู ้ บ น
ความท้าทายในวิชาเคมีได้
อภิปรายผล
การเรี ยนรู ้โดยใช้ความท้าทายเป็ นฐาน (Challenge Based Learning ; CBL) เป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้
แนวทางหนึ่ งที่ต่อยอดมาจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning ; PBL) ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยน
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในโลกแห่ งความจริ ง มีการทํางานร่ วมกันระหว่างครู และนักเรี ยนโดย
ใช้ประเด็นที่ น่าสนใจมาท้าทายให้นกั เรี ยนใช้ความคิ ดสร้างสรรค์ผ่านการสะท้อนการเรี ยนรู ้ และผลกระทบจาก
การแก้ปัญหาในประเด็นที่สร้างขึ้น แล้วเผยแพร่ วิธีการพร้อมทั้งเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (ดนัย เทียนพุฒ,
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2557 และ Johnson & Adams, 2011) จากนิ ยามในข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การสํารวจองค์ประกอบของการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ ค วามท้ า ทายเป็ นฐาน ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)
จากพฤติกรรมการเรี ยนวิชาเคมีของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้ความท้าทายเป็ น
ฐาน ได้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. แรงจู งใจใฝ่ เรี ย นรู ้ หรื อ แรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ เป็ นองค์ป ระกอบหลัก ที่ สําคัญ ในการจัด การเรี ย นรู ้
ในรู ป แบบนี้ มากที่ สุด สอดคล้องกับทฤษฎี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เฮอร์ แมนส์ (Hermans, 1970 อ้างถึ งใน สุ รีรัต น์
ศรี บุญเรื อง, 2550) ที่ ว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ นความรู ้สึกของบุ คคลที่ จะกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเพื่อให้สําเร็ จลุล่วง
ไปด้วยดี โดยคาดหวังให้ได้มาตรฐานอันดีเลิศ และต้องการการยอมรับจากผูอ้ ื่น ผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูงมักจะ
มีความทะเยอทะยาน มีความอดทน มีความมุ่งมัน่ และตั้งใจจริ งที่จะทําสิ่ งต่างๆ ให้บรรลุถึงเป้ าหมายและประสบ
ผลสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และงานวิจยั ของ สุ ขุมมาลย์ แสงกล้า (2551) ที่ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน การคิ ดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา
ปี ที่ 4 แบบกระตื อรื อร้ นกับ แบบวัฎจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขั้น พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยรวมและ
รายด้านจํานวน 4 ด้าน หลังเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนที่ เรี ยนแบบวัฎจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขั้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู ้เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่สาํ คัญในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้
ความท้าทายเป็ นฐาน
2. การใช้สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ก็เป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ งที่ มีค วามสําคัญ ต่ อการเรี ยนรู ้โดยใช้ค วามท้าทาย
เป็ นฐานเช่นกัน โดยงานวิจยั ของ ชุ ลีพร สว่างเนตร (2553) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองกับ การใช้สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ข องนิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี พบว่ า พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ด ้วยตนเองมี
ความสัมพันธ์กบั การใช้สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ด ้าน e-learning, e-library, e-mail, e-searching และ e-communication
อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 ดังนั้นพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ที่ เกิ ด จากการใช้สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ จึงเป็ นอี ก
องค์ประกอบหนึ่ง ที่ตรงกับความหมายและนิยามของการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้ความท้าทายเป็ นฐาน
3. ด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเกิดขึ้นอยู่ในตัวเมื่อเราใช้การเรี ยนรู ้โดยใช้ความท้าทายเป็ น
ฐานซึ่ งดูได้จากความหมายในข้างต้น ความคิ ดสร้างสรรค์น้ ี สามารถพัฒนาได้ ยิ่งในปั จจุบนั มีเทคโนโลยีเข้ามามี
ส่ วนช่ วยในการเสริ มสร้างความคิ ดสร้างสรรค์ เช่ นงานวิจยั ของ คชากฤษ เหลี่ยมไธสง (2554) ได้ศึกษารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนบนเว็บ แบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่ อพัฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์แ ละการคิ ด แก้ปั ญ หาของนิ สิ ต ระดับ อุ ด มศึ กษา พบว่า นิ สิ ต ที่ เรี ยนด้วยรู ป แบบการเรี ย นการสอน
ที่พฒั นาขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ส่ วนประภาวัลย์ แพร่ วานิ ชย์ (2543) ได้ศึกษารู ปแบบการสอนโดยใช้แผนผัง
ทางปั ญ ญา เพื่ อ เพิ่ มพูนความสามารถในการคิ ด สร้ างสรรค์ทางการพยาบาล พบว่าภายหลังการสอนนักศึ กษา
พยาบาลกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 จะเห็ น ได้ว่ า ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ น้ ัน สามารถพัฒ นาได้จากการใช้รู ป แบบการเรี ย นรู ้
ที่ผสมผสานกันซึ่ งเป็ นแนวทางที่น่าจะนํามาพัฒนาใช้และเป็ นพฤติกรรมหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้โดยใช้ความ
ท้าทายเป็ นฐาน
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4. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่ อน (Friendship) จะเห็นได้ว่าการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เป็ นการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนใหญ่ (Collaborative) ดังนั้นความสัมพันธ์กบั เพื่อนจึงมีความสําคัญในการเรี ยนรู ้โดยใช้
ความท้าทายเป็ นฐานอย่างมาก จากการศึกษางานวิจยั ของ รุ่ งนภา สโมสร (2554) ที่ศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้วิธีการกลุ่ มเพื่ อนช่ วยเหลื อเพื่ อ นเป็ นรายบุ ค คล เพื่ อส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและสั มพันธภาพ
ระหว่างบุ คคลสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 พบว่า นักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยรู ปแบบที่ พฒ
ั นาขึ้ นมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งขึ้ นและมี สัมพันธภาพระหว่างบุ คคลสู งขึ้ น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
อรอุมา คําประกอบ (2550) ได้ศึกษาผลการสอนโดยใช้การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อด้วยเทคนิ คเรี ยนร่ วมกันที่ มีต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาเคมีและพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า นักเรี ยนที่
ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิ คการเรี ยนร่ วมกันมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาเคมี และมีพฤติ กรรมการทํางานกลุ่ม
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์กบั เพื่อนมีผลต่อการทํางาน
แบบร่ วมมือซึ่ งเป็ นประเด็นหนึ่งในการเรี ยนรู ้โดยใช้ความท้าทายเป็ นฐาน
5. เจตคติต่อวิชาเคมี (Attitude in Chemistry) สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2549)
ได้กล่าวว่า เจตคติเป็ นจิตสํานึ กของบุคคลที่ก่อให้เกิดลักษณะนิ สยั หรื อความรู ้ทางจิตใจ การเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์
ของผู ้เรี ยนควรได้รั บ การประเมิ น เจตคติ 2 ส่ ว น คื อ เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเจตคติ ต่ อ วิ ท ยาศาสตร์
ด้วยการสั งเกตพฤติ ก รรมหรื อคุ ณ ลัก ษณะของผูเ้ รี ย นที่ ใ ช้ร ะยะเวลานานพอสมควรและมี ก ารประเมิ น อย่า ง
สมํ่าเสมอ ในการเรี ยนรู ้โดยใช้ความท้าทายเป็ นฐานหากผูเ้ รี ยนไม่มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน การค้นคว้าหาคําตอบ
นักเรี ยนก็จะไม่เกิ ดแรงจูงใจในการเรี ยน จากงานวิจยั ของ พรรณิ ภา กิ จเอก (2550) ที่ ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบกระตื อรื อร้ นที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและเจตคติ ต่อวิชาเคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6
จังหวัดปทุมธานี พบว่า นักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้นมีเจตคติ ดีกว่านักเรี ยนที่ เรี ยน
โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้ อเสนอแนะ
ผลที่ ไ ด้จ ากการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของพฤติ ก รรมการเรี ย นวิ ช าเคมี ท่ี เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ความท้าทายเป็ นฐานนี้ สามารถนําไปเป็ นข้อมูลเบื้ องต้นที่ จะพัฒ นารู ปแบบในการจัดการเรี ยนรู ้ แนวใหม่ ให้
นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้
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