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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคาดหวังในการเรียนวิชาฟสิกสของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการ

ผลิตพืช ที่ผานการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาฟสิกสพื้นฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยคือนักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชจํานวน 67 คน สํารวจความคาดหวังของผูเรียนโดยใชแบบสํารวจความคาดหวังในการ

เรียนวิชาฟสิกส สํารวจความคาดหวัง 6 ดาน ไดแก 1) ดานการเรียนรู 2) ดานโครงสรางของความรู 3) ดานเนื้อหา

ความรู 4) ดานการเชื่อมโยงระหวางฟสิกสและโลกของความเปนจริง 5) ดานความเชื่อมโยงคณิตศาสตรในการ

เรียนฟสิกส และ 6) ดานพฤติกรรมที่จําเปนตอการเรียนรูและเขาใจ โดยที่ความคาดหวังของผูเรียนที่ไดจากการ

สํารวจถูกแบงเปนความคาดหวังเห็นดวยและความคาดหวังไมเห็นดวย ซึ่งจะนํามาเปรียบเทียบกับความคาดหวัง

เห็นดวยและความคาดหวังไมเห็นดวยของผูเชี่ยวชาญ จากผลการวิจัยพบวารอยละ 35, 57, 63, 50, 58, 45 และ 

51 ของความคาดหวังเห็นดวยของผูเรียนทั้ง 6 ดานและภาพรวมตามลําดับน่ันคือมีความสอดคลองกับความ

คาดหวังเห็นดวยของผูเชี่ยวชาญในระดับต่ํา 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to explore the expectations in fundamental physics blended 

learning course. The samples were 67 students from the crop production technology program on 

learning fundamental physics blended learning course. The MPEX survey allowed student to rate their 

agreement. The aim of this study was to survey students’ expectations in each dimension: 

Independence, coherent, concept, reality link, math link and effort dimension, respectively. The 
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expectations were separate to “favorable experts’ responses” and “unfavorable experts’ responses”. 

The results found that the students’ expectations in the six dimensions were 35%, 57%, 63%, 50%, 

58%, 45%, respectively, and 51% of the total students’ responses are rarely favorable responses 

corresponding with favorable experts’ expectations. 
 
Key Words : blended learning, expectation, Fundamental Physics, The Maryland Physics Expectations (MPEX) survey 
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คํานํา 

ในปจจุบันนั้นประเทศไทยนั้นไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปมาก 

ในการจัดการศึกษาจึงตองปรับเปล่ียนกระบวนทัศน รูปแบบ เทคนิคและวิธีการเรียนการสอนเพื่อใหสนองตอบตอ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการแขงขันของประเทศทั้งดานความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การปรับตัวตอการ

กระจายความรู ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่เนนการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในทางตรงและทางออม รัฐพึงสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานการเรียนรูและ

สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและใชศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชาติ โดยเฉพาะ e-Education ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 

2 พ .ศ .  2551 - 2565 ไดกําหนดแนวนโยบายโครงสรางพื้นฐานการเรียนรูวา รัฐควรใหการสนับสนุน

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเขาถึงและการลด

ชองวางของดิจิตอล (digital divide)โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการการเรียนรูทางไกลและการเรียนรูผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสตางๆทั้งที่เปนการเรียนในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย (ณมน และ ปณิตา, 2554) 

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนระบบสนับสนุนใหผูเรียนทางไกลสามารถใฝหาความรูดวย

ตนเอง รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆ กับผูเรียนคนอื่นๆ และกับผูสอนได นอกจากนี้ยัง

สงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับเนื้อหา ผานการเสาะแสวงหาขอมูล

จากบริการในอินเทอรเน็ตดวยตนเองจากบริการเวิลดไวดเว็บ การโตตอบอีเมล การสนทนา และกระดานสนทนา 

เปนตน ทําใหผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้นกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเปนไปอยางทั่วถึง เปน

ลักษณะการเรียนที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและศักยภาพทางการเรียนของผูเรียน เนื่องจากผูเรียน

สามารถเขามาศึกษา ทบทวนเนื้อหา และฝกทําแบบฝกหัดบนเว็บได ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้เปนการสนับสนุน

แนวคิดที่ใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ (วีระ และ ปณิตา, 2554) 

วิชาฟสิกสเปนวิชาวิทยาศาสตรซึ่งหลักสูตรทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาทุกสาขา

วิทยาศาสตรที่นักเรียนหรือนักศึกษาจําเปนตองเรียน โดยพื้นฐานนั้นวิชาฟสิกสมีวัตถุประสงคใหผูเรียนสามารถ

อธิบายปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นไดนอกจากนั้นยังมีจุดประสงคที่จะใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดคนส่ิง

ใหมๆ ขึ้น (กาญจนา, 2551) 

จากรายงานที่ศึกษาเกี่ยวกับเจตคติ ความเชื่อ และความคาดหวังของผูเรียนที่ไดเรียนวิชาฟสิกส รวมถึง

การสํารวจทักษะที่สงผลตอการประสบความสําเร็จของผูเรียนในการเรียนวิชาฟสิกส สืบเนื่องจากเจตคติ ความเชื่อ 

และความคาดหวังของผูเรียนนั้น พบวาเปนส่ิงสําคัญพื้นฐานในการสรางความเขาใจในการเรียนรูของผูเรียน โดย
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ผูเรียนที่มีเจตคติ ความเชื่อและความคาดหวังที่ตางกันจะสงผลตอพฤติกรรมการเรียนรูวิชาฟสิกสที่แตกตางกัน 

และพฤติกรรมการเรียนรูวิชาฟสิกสที่แตกตางกัน รวมถึงสิ่งที่ผูเรียนคาดหวังในการเรียนรูวิชาฟสิกสกับส่ิงที่ผูสอน

คาดหวังใหผูเรียนมีการเรียนรูวิชาฟสิกสที่มีความแตกตางกัน อาจสงผลตอความเขาใจหลักการทางฟสิกสของ

ผูเรียน(อัมพร และคณะ, 2550) ถึงแมวาการศึกษาความคาดหวังของผูเรียนวิชาฟสิกสสามารถทําไดหลากหลายวิธี 

เชน การสัมภาษณ การสังเกต แตวิธีดังกลาวไมสะดวกตอผูสอนที่มีภาระงานมาก หรือในหองเรียนที่มีขนาดใหญที่

มีจํานวนผูเรียนคอนขางมาก ดังนั้นในการสํารวจความคาดหวังของผูเรียนในปจจุบันจึงนิยมใชแบบสํารวจความ

คาดหวังเปนสวนใหญ โดยที่แบบสํารวจที่ผูสอนวิชาฟสิกสสวนใหญในตางประเทศนําไปใชคือ The Maryland 

Physics Expectations(MPEX) เปนแบบสํารวจที่สรางขึ้นมาในป ค.ศ.1998 โดย University of Washington 

(Redish et al.,1998) พัฒนาแบบสํารวจดังกลาวใชเปนเครื่องมือดังกลาวเพื่อวัดความคาดหวังในการเรียนวิชา

ฟสิกส เครื่องมือดังกลาวผานการทดลองและการพัฒนาโดยใชในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกากวา 15 

แหง แบบสํารวจนี้ประกอบดวยขอความทั้งหมด 34 ขอความ เปนแบบมาตราประมาณคาความคิดเห็น 5 ระดับให

ผูเรียนแสดงความคิดเห็นตั้งแตระดับ 5 เห็นดวยมากที่สุด จนถึงระดับ 1 ไมเห็นดวยมากที่สุด แบบสํารวจ MPEXนี้ 

พิจารณาออกเปนความคาดหวังแตละดานโดยผูเชี่ยวชาญดานการสอนฟสิกส ซึ่งแบงความคาดหวังออกเปน 6 

ดานดังนี้ 1) การเรียนรูฟสิกส 2) โครงสรางของความรูทางฟสิกส 3) เนื้อหาความรูทางฟสิกส 4) การเชื่อมโยง

ระหวางฟสิกสและโลกของความเปนจริง 5) บทบาทของคณิตศาสตรในการเรียนฟสิกส และ 6) ความคาดหวัง

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่จําเปนตอการเรียนรูและเขาใจฟสิกส (อัมพร และคณะ, 2548)  

รายวิชา 700189 ฟสิกสพื้นฐาน เปนรายวิชาบังคับอยูในกลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร เปดสอนใหกับ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช วิชาฟสิกสพื้นฐานนั้นมีความสําคัญเนื่องจากวิชาฟสิกสพื้นฐาน

เปนวิชาบังคับกอนเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร จากเหตุผลท่ีกลาวขางตนวาความคาดหวังของผูเรียนที่

แตกตางกันก็อาจสงผลตอพฤติกรรมการเรียนรูที่แตกตางกันได 

Suvarnaphaet (2011) ไดสํารวจความคาดหวังในการเรียนวิชาฟสิกสพื้นฐานของนักศึกษาสาขา 

สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 42 คน กอนเรียนวิชาฟสิกส

พื้นฐาน เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและการสรางความรูในการเรียนวิชาฟสิกสพื้นฐาน โดยใชแบบสํารวจ The 

Maryland ที่สํารวจความคาดหวัง 6 ดาน พบวาความคาดหวังที่เห็นดวยของผูเรียนใน 6 ดานตรงกับความคาดหวัง

ที่เห็นดวยของผูเชี่ยวชาญรอยละ 48.2, 44.3, 46.5, 45.1, 47.1, 47.2 ตามลําดับ และในภาพรวมรอยละ 46.4 เพื่อ

เปนการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของผูเรียนหลังเรียนในรายวิชาฟสิกสพื้นฐานและผานการเรียนการสอนวิชา

ฟสิกสพื้นฐานดวยอีเลิรนนิงตลอดภาคการศึกษา พิสิษฐ และคณะ(2554) ไดสํารวจความคาดหวังในการเรียน

ฟสิกสดวยอีเลิรนนิงโดยผลการสํารวจพบวาจากผลการสํารวจพบวารอยละ 30, 55, 59, 54, 58, 43 และ 50 ของ

ความคาดหวังเห็นดวยของผูเรียนทั้ง 6 ดานและภาพรวม ตามลําดับตรงกับความคาดหวังเห็นดวยของผูเชี่ยวชาญ

นั่นคือความคาดหวังของผูเรียนในการเรียนฟสิกสทุกดานเพิ่มขึ้นแตพบวาความคาดหวังในการเรียนวิชาฟสิกสดาน

การเรียนรูฟสิกสเปนการเรียนรูโดยการไดรับขอมูลจากการอานหนังสือหรือจากผูรู หรือเปนการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการสรางความเขาใจดวยตัวเอง โดยไดคะแนนรอยละ 30 ซึ่งถือวาต่ํากวาผูเชี่ยวชาญมาก ในครั้งนี้ผูวิจัยจึง

สํารวจความคาดหวังในการเรียนวิชาฟสิกสพื้นฐานของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรที่ผาน

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตลอดภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเลือกและนําวิธีการสงเสริมการ
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เรียนรูใหกับผูเรียนที่เหมาะสมมาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกสพื้นฐานใหตอบสนองตอความคาดหวัง

ของผูเรียน เพื่อทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงคของรายวิชา 

งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะประเมินความคาดหวังในการเรียนฟสิกสพื้นฐานโดยใชการเรียนการ

สอนแบบผสมผสาน(Blended learning) เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนสําหรับนําไปใชในการปรับปรุงรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาฟสิกสพื้นฐานในภาคการศึกษาถัดไป  

 
อุปกรณและวิธีการ 

1. ประชากรที่ใชในงานวิจัยเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟสิกสพื้นฐาน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 67 คน เปนกลุมตัวอยางในงานวิจัยทั้งหมด ในที่นี้กลุมตัวอยาง

ดังกลาวผานการเรียนการสอนวิชาฟสิกสพื้นฐานดวยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning)  

2. แบบสํารวจ The Maryland Physics Expectations (MPEX) ฉบับภาษาไทยพัฒนาโดย พิสิษฐ และ

คณะ (2554) ซึ่งไดนําแบบสํารวจ The Maryland Physics Expectations (MPEX) ตนฉบับภาษาอังกฤษแปลเปน

ภาษาไทยจากนั้นใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาตรวจสอบความถูกตองโดยคงความหมายเดิมไว และจัดทําเปนแบบ

สํารวจความคาดหวังฉบับภาษาไทยประกอบดวยขอความ 34 ขอความ เปนแบบมาตราประมาณคาความคิดเห็น 5 

ระดับโดยใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตั้งแตระดับ 5 เห็นดวยมากที่สุดถึงระดับ 1 ไมเห็นดวยมากที่สุด โดยแบง

ความคาดหวังออกเปน 6 กลุม และกําหนดความหมายดังนี้ 

(1) กลุมความคาดหวังเกี่ยวกับการเรียนรูฟสิกส(independence) เปนการเรียนรูจากการไดรับขอมูล

จากการอานหนังสือหรือจากผูรู หรือเปนการเรียนรูที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางความเขาใจดวยตนเอง 

(2) กลุมความคาดหวังเกี่ยวกับโครงสรางของความรูทางฟสิกส(coherence) เปนหลักการทางฟสิกสใน

เร่ืองตางๆ เชน แสงและเสียง เปนตน วาเปนส่ิงที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกันหรือเปนสิ่งที่ไมขึ้นตอกัน 

(3) กลุมความคาดหวังเกี่ยวกับเนื้อหาความรูทางฟสิกส(concepts) วาเปนเรื่องของสูตรหรือหลักการที่

ซอนอยูภายในสูตร 

(4) กลุมความคาดหวังเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหวางฟสิกสและโลกของความเปนจริง(reality link) 

(5) กลุมความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทของคณิตศาสตรในการเรียนฟสิกส(math link) โดยที่บทบาท

ของคณิตศาสตรเปนเพียงเครื่องมือที่ใชในการคํานวณเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบหรือใชคณิตศาสตรเพื่ออธิบาย

ปรากฏการณทางฟสิกส 

(6) กลุมความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จําเปนตอการเรียนรูและเขาใจฟสิกส(effort)วานักเรียน

คาดหวังที่จะคิดหรือพิจารณาอยางละเอียดเกี่ยวกับส่ิงที่ทําหรือผลลัพธที่ไดกลับมาหรือไม 

โดยความคาดหวังในแตละกลุมจะอยูในแบบสํารวจ MPEX ในแตละขอความซึ่งแตละกลุมของความ

คาดหวังไมอาจแยกจากกันไดอยางชัดเจน คือยังคงมีสวนที่ซอนทับหรือเกี่ยวเนื่องกันอยู และความคาดหวังในแต

ละขอความจะพิจารณารวมกับความคาดหวังของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบดวยความคาดหวังที่ตรงกับผูเชี่ยวชาญ 

(favorable) และความคาดหวังที่ไมตรงกับผูเชี่ยวชาญ (unfavorable) (อัมพร และคณะ, 2548) 
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ความคาดหวังของผูเชี่ยวชาญ ความคาดหวังของผูเชี่ยวชาญที่ใชสําหรับเปรียบเทียบกับผูเรียนใน

งานวิจัย ในที่นี้หมายถึง ความคาดหวังของผูเชี่ยวชาญจํานวน 101 ทาน ที่มีประสบการณดานการสอนฟสิกสและมี

ความคุนเคยกับนักเรียนนักศึกษาเปนอยางดีจากสถาบันการศึกษาหลายแหงในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยคา

ความคาดหวังของผูเชี่ยวชาญนํามาจากงานวิจัยของ Redish et al. (1998) ซึ่งงานวิจัยดานฟสิกสศึกษาที่ศึกษา

เกี่ยวการสํารวจความคาดหวังในการเรียนฟสิกสทั้งในประเทศไทย(กาญจนา, 2551, 2553; อัมพรและคณะ, 2548, 

2550; พิสิษฐ, 2554; Suvarnaphaet, 2011; Wutchana et al., 2007) และในตางประเทศ(Örnek et al.,2008; 

Redish et al., 1998; Şahin, 2009) จะใชการอางอิงคาความคาดหวังผูเชี่ยวชาญในการสอนฟสิกสจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาดังกลาวสําหรับเปรียบเทียบกับผูเรียนซึ่งคาความคาดหวังของผูเชี่ยวชาญในงานวิจัยที่อางอิงไดแสดง

ไวในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลคารอยละของความคาดหวังเห็นดวย /ไมเห็นดวยของผูเชี่ยวชาญที่ใชในงานวิจัยโดยอางอิง

จาก Redish et al. (1998) 

 Overall Ind. Coh. Con. Reality link Math link Effort 

ผูเชี่ยวชาญ 87/6 93/3 85/12 89/6 93/3 92/4 85/4 

 

ความคาดหวังทั้ง 6 กลุมนี้ถูกพิจารณาเปนเจตคติ ความเชื่อ ที่ผูเรียนจะแสดงออกทางพฤติกรรมโดยทํา

การเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการสอนฟสิกสที่ Redish et al. (1998) สํารวจ

ไวเปนคามาตรฐานวาเห็นดวยและไมเห็นดวยตามตารางที่ 2 โดยแตละกลุมความคาดหวังประกอบดวยแบบสํารวจ 

MPEX แตละขอความ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 กลุมของความคาดหวัง 

กลุมความคาดหวัง ขอความที่ 

การเรียนรูฟสิกส(Independence) 1, 8, 13, 14, 17, 27 

โครงสรางของความรูทางฟสิกส(Coherent) 12, 15, 16, 21, 29 

เนื้อหาความรูทางฟสิกส(Concept) 4, 14,19, 23,26, 27 

การเชื่อมโยงระหวางฟสิกสและโลกของความเปนจริง(Reality link) 10, 18, 22, 25 

บทบาทของคณิตศาสตรในการเรียนฟสิกส(Math link) 2, 8,15,16,17, 20 

พฤติกรรมที่จําเปนตอการเรียนรูและเขาใจฟสิกส(Effort) 3, 6, 7, 24, 31 

 

3. การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยการรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจความคาดหวังในการเรียน

วิชาฟสิกสพื้นฐาน วิเคราะหคาสถิติรอยละ ซึ่งการวิเคราะหในแตละกลุมความคาดหวังและภาพรวม จะใหคาระดับ 

4 และ 5 เปนความคาดหวังที่เห็นดวย และคาระดับ 3 เปนความคาดหวังปานกลาง และคาระดับ 1 และ 2 เปน

ความคาดหวังที่ไมเห็นดวย 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
1. กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

การเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟสิกสพื้นฐาน ในภาค

การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554โดยกลุมตัวอยางดังกลาวไดผานการเรียนการสอนวิชาฟสิกสพื้นฐานดวยรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบผสมผสานตลอดภาคการศึกษา โดยกลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งส้ิน 67 คน จําแนกเปนเพศชาย 

17 คน คิดเปนรอยละ 40.5 เพศหญิง 50 คน คิดเปนรอยละ 59.5  

2. ความคาดหวังของผูเรียนจากสํารวจแบงเปนความคาดหวังเห็นดวย/ไมเห็นดวยที่ตรงกับผูเชี่ยวชาญ

พบวารอยละ 35, 57, 63, 50, 58, 45 และ 51 สอดคลองกับความคาดหวังของผูเรียนใน 6 ดานและในภาพรวม

ตามลําดับตรงกับความคาดหวังเห็นดวยของผูเชี่ยวชาญดังตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 3 คารอยละของความคาดหวังเห็นดวย/ไมเห็นดวยของผูเรียน 

กลุมความคาดหวัง เห็นดวย ไมเห็นดวย ปานกลาง 

การเรียนรูฟสิกส(Independence) 35 13 52 

โครงสรางของความรูทางฟสิกส(Coherent) 57 4 39 

เนื้อหาความรูทางฟสิกส(Concept) 63 3 34 

การเชื่อมโยงระหวางฟสิกสและโลกของความเปนจริง(Reality link) 50 5 45 

บทบาทของคณิตศาสตรในการเรียนฟสิกส(Math link) 58 4 38 

พฤติกรรมที่จําเปนตอการเรียนรูและเขาใจฟสิกส(Effort) 45 3 52 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลเปรียบเทียบคารอยละของความคาดหวังเห็นดวย /ไมเห็นดวยของผูเชี่ยวชาญและนักศึกษา ใน

แตละกลุมที่สอดคลองกับขอความในแบบสํารวจ MPEX ในตารางที่ 4 

 

Overall Ind. Coh. Con. Reality 
link 

Math link Effort 

ขอความที ่  1,8, 13, 

14, 17, 27 

12, 15, 

16, 21, 29 

 

4, 14,19, 

23, 26, 27 

10, 18, 

22, 25 

 

2, 

8,15,16,1

7, 20 

 

3, 6, 7, 

24, 31 

 

ผูเชี่ยวชาญ 87/6  93/3 85/12 89/6 93/3 92/4 85/4 

กลุมเปาหมาย 51/5 35/13 57/4 63/3 50/5 58/4 45/3 
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