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 โสรัจจ ์ แสนคาํ : การศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานที
มีระดบัการสืบเสาะต่างกนักบัผูเ้รียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั ทีส่งผลต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 .อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ฐาปนีย ์  ธรรมเมธา ,   รศ.ดร.อรจรีย ์  
ณ ตะกวัทุ่ง  และ อ.ดร.อนิรุทธิ  สติมนั. 267 หนา้. 
  

 การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) เปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน
ทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีระดบัการสืบเสาะต่างกนั 2)  เปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของนักเรียนทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั 3)  เพือศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการเรียนแบบ
ผสมผสานทีมีระดับการสืบเสาะต่างกนั  ทีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนทีมีพหุปัญญา
ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3โรงเรียนเทศบาล 5 

พหลโยธินรามินทรภกัดี สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 90 คน เครืองมือทีใชใ้นการ
วิจยั ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมการเรียนผสมผสานทีมีกิจกรรมการเรียนในหอ้งเรียน และบนอีเลิร์น นิง ทีมีระดบั
การสืบเสาะต่างกนั 2) แบบทดสอบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  โดยมีค่าสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลการวิจยั คือ1) ค่าสถิติพืนฐาน 2) ค่าสถิติที (t-test independent)  3) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และ 4) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way ANOVA)  

 ผลการวิจยั พบว่า 1) นกัเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีระดบัการสืบเสาะ
ต่างกนั มีคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05  

2) นักเรียนทีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีมีกลุ่มพหุปัญญาต่างกนั มีคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  และ 3) มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการเรียน
แบบผสมผสานทีมีระดับการสืบเสาะต่างกัน ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนทีมีกลุ่มพหุ
ปัญญาต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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SUBJECT BLENDED  LEARNING  WITH  DIFFERENT INQUIRY LEVELS AND STUDENTS WITH 
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   The purposes of the study were  1) to compare the scores of critical thinking of students 

trained by blended learning method with different levels of inquiry  2) to compare the scores of critical 

thinking of students with different multiple intelligence and 3) to study the interaction among blended 

learning with different levels of inquiry of students with different multiple intelligence. The subject 

consisted of the ninety of the ninth grade of the municipality 5 school  Paholyotinramintarapakdee  

Ratchaburi province.  The research instruments used for this study were: blended learning method with 

different levels of inquiry with both in class and e-learning activities and critical thinking test . The data 

were analyzed by using the following statistics:  1) basic statistics  2) independent t – test  3) one-way 

ANOVA and 4) two-way ANOVA 

 The results of the study were as follows:  

 1) The critical thinking scores of each blended learning group of students with different 

levels of inquiry were not statistic significantly different among each group at .05 level. 

 2) The critical thinking scores of each blended learning group of students with different 

multiple intelligence groups were not statistic significantly different among each group at .05 level.  

 3) There was an interaction toward critical thinking between the blended learning with   

different levels of  inquiry of students with different multiple intelligence groups with statistically 

significant at level of  .05.    
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์เล่มนีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจากสํานักงานเทศบาลเมือง
ราชบุรีทีสนบัสนุนทุนการวจิยัระดบัปริญญาเอกและส่งเสริมการพฒันาครูระดบัปริญญาเอก ให้มีการ
พฒันาดา้นความรู้สําหรับนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนทีเป็นมาตรฐานและเป็นที
ยอมรับ สําหรับใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียนทีอยู่ในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทย ความสําเร็จของวิทยานิพนธ์เล่มนีไดรั้บความช่วยเหลือ การสนับสนุนอย่างทีสุดจาก
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาปนีย ์ธรรมเมธา ผูเ้ป็นอาจารยที์เสียสละเวลา 
และส่งเสริมสนบัสนุน รวมทงัใหก้าํลงัใจแก่ลูกศิษยใ์นทุกขนัตอนของการวจิยั จวบจนดาํเนินการวิจยั
จนเสร็จสินสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูง ณ ทีนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.อรจรีย ์ณ ตะกวัทุ่ง และอาจารย ์ดร.  
อนิรุทธ์  สติมนั อาจารยที์ปรึกษาร่วมทีใหค้วามกรุณาแก่ลูกศิษยที์ให้คาํปรึกษาทางวิชาการทีดี  ทุ่มเท
เวลาและความช่วยเหลือ ตลอดจนให้กาํลงัใจและข้อคิดทีมีคุณค่าแก่ผูว้ิจยัเสมอมา และขอกราบ
ขอบพระคุณ และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. วิสาข ์ จติัวตัร์ ประธานคณะกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.สุกรี   รอดโพธิทอง ผูท้รงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ทีไดก้รุณา
เสียสละเวลาอนัมีค่าในการอ่านและใหค้าํแนะนาํเพือการแกไ้ข ปรับปรุงวทิยานิพนธ์ใหส้มบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยศิ์ริพงศ์  พยอมแยม้ รองศาสตราจารยป์ระทิน  คลา้ย
นาค รองศาสตราจารย์สมหญิง เจริญจิตรกรรม  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี   สระนําคาํ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.จินตวีร์ คลา้ยสังข์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณมน จีรังสุวรรณ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ  อาจารย ์ดร.วิวฒัน์  วรวงษ ์ 
อาจารย ์ดร.วีระ  สุภะ อาจารยนิ์ตยา สมทรัพย ์และอาจารยห์ทยัรัตน์ ภวงัครั์ตน์ ทีให้ความช่วยเหลือ
และคาํแนะนาํทีดีในการทาํวจิยัครังนี  และเพือน พี นอ้ง ทีช่วยเหลือ ส่งเสริมและใหก้าํลงัใจเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ พอ่แม่ ทีเลียงดู อบรมสังสอนใหก้าํลงัใจและให้การศึกษาในระดบั
สูงสุดแก่ผูว้ิจยั ขอบคุณครอบครัวทีช่วยเหลือในทุกด้านจนทาํให้วิทยานิพนธ์เล่มนีสําเร็จไปดว้ยดี 
และขอมอบคุณความดีและกุศลทีพึงบงัเกิดมีจากวิทยานิพนธ์เล่มนีให้แก่สถาบนัทีประสิทธิประสาท
วิชาแก่ผูว้ิจยั ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน และภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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