
50257204 : สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 

ค าส าคญั : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแกปั้ญหา/การเลือกและการใช้ส่ือการเรียน            

การสอน 

ดารารัตน์  มากมีทรัพย ์: การศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการเรียน            
แบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา วิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี.  อาจารย ์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ : รศ.สมหญิง  เจริญจิตรกรรม, อ.ดร.อนิรุทธ์  สติมัน่ และ ผศ.ดร.ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ. 276 หนา้. 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียนและ

หลงัเรียนของนักศึกษาท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           

ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีจดั การเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ

นกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ประชากรท่ีใชใ้น        

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัศิลปากรท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน จ านวน 22 คน ระยะเวลาในการทดลอง 

10 สปัดาห์  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1)  แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดย

ใชก้ระบวนการแกปั้ญหา 3) แบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ Cornell Critical Thinking Test Level Z 4) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน วิชาการเลือกและการใชส่ื้อการเรียนการสอน 5) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้

กระบวนการแกปั้ญหา  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ ค่าดชันีประสิทธิผลและคะแนนพฒันาการ

ทางการเรียนรู้ 

ผลการวจิยัพบวา่   

1.  คะแนนความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัศึกษาท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการ

แกปั้ญหา มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 25.90  คิดเป็นร้อยละ 49.81 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 42.35 คิดเป็นร้อยละ 81.44  

โดยมีค่าดชันีประสิทธิผลความกา้วหนา้ทางการคิดวจิารณญาณเท่ากบัร้อยละ 63 

2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีจดัการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหามีคะแนนเฉล่ียก่อน

เรียน 12.00  คิดเป็นร้อยละ 30.00  และผลการเรียนรู้หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 28.41 คิดเป็นร้อยละ 71.03  โดยมีค่าดชันี

ประสิทธิผลความกา้วหนา้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากบัร้อยละ 59 

3.  ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  พบวา่ 
3.1 ก่อนการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย () เท่ากบั 3.77 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () เท่ากบั .71 อยูใ่น

ระดบัดี 
3.2 การจดักิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน มีค่าเฉล่ีย () เท่ากบั 3.81 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () เท่ากบั 

.83  อยูใ่นระดบัดี 
3.3 การจดัการเรียนโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  มีค่าเฉล่ีย () เท่ากบั 3.73 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () 

เท่ากบั .65 อยูใ่นระดบัดี   
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The objective of this research were to: 1) Compare students pretest and posttest 

critical thinking score with blended learning by using problem solving process 2) Compare 
students pretest and posttest learning achievement with blended learning by using problem 
solving process 3) Study students opinion on blended learning by using problem solving 
process for undergraduate students. The population in this study consisted of 22 
undergraduate students level 4 in second semester academic year 2010 at the Department of 
Education Technology Faculty of Education Silpakorn University from enrolled the Selection 
and Utilization of Instructional Media Subject course. Student studied with blended learning by 
using problem solving process for ten weeks. 

The Instrument in this research were 1) A structured interview 2) Lesson plan on 
blended learning by using problem solving process 3) Cornell Critical Thinking Test Level Z          
4) The achievement test for Selection and Utilization of Instructional Media Subject and                
5) Questionnaire form on students opinion blended learning by using problem solving 
process. The data analysis were mean, standard deviation, percentage, effectiveness index 
and gain score.  

The results of the research were: 
1. Critical thinking score of students with blended learning by using problem solving 

process mean score of pretest amount 25.90 percentage was 49.81 and mean score of 
posttest amount 42.35 percentage was 81.44 effectiveness index of critical thinking 
percentage was 63. 

2. Learning achievement of students with blended learning by using problem 
solving process mean score of pretest amount 12.00 percentage was 30.00 and mean score 
of posttest amount 28.41 percentage was 71.03 effectiveness index of learning achievement 
percentage was 59. 

3. The students opinion for blended learning by using problem solving process 
were as follows: 

3.1   Pre-learning ( = 3.77,  = .71) was good level. 
3.2   Blended learning  ( = 3.81,  = .83) was good level. 
3.3   Problem solving process learning ( = 3.73,  = .65) was good level. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงมาดว้ยความกรุณาอย่างยิ่งของรองศาสตราจารยส์มหญิง  

เจริญจิตรกรรม อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  อาจารย ์ดร.อนิรุทธ์  สติมัน่ และผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมณ์เลิศ  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีท่านทั้งสองไดใ้ห้ความเอาใจใส่เป็นอยา่งดี

สาํหรับคาํแนะนาํ  คาํปรึกษา เพื่อแกไ้ขปรับปรุงงานวิจยัในคร้ังน้ี  ตลอดจนคณะกรรมการการสอบ
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ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ีดว้ย 

ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารยป์ระทิน  คลา้ยนาค  อาจารยส์าธิต  จนัทรวินิจ  

อาจารยว์รวุฒิ  มัน่สุขผล  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญนันท ์ นิลสุข  อาจารย ์ดร.สุรพล  บุญลือ

ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํการตรวจสอบเคร่ืองมือสําหรับวิจยั  ขอกราบ

ขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา, อาจารย์ ดร.นํ้ ามนต์  เรืองฤทธ์ิ                         

ท่ีอนุเคราะห์ใหศึ้กษาวิจยัตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือในการวิจยัคร้ังน้ีใหส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี   

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกท่านท่ีใหค้วามรู้ ใหก้าํลงัใจและความอนุเคราะห์แก่ผูว้ิจยัตลอดมา 

ขอบคุณนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  ชั้นปีท่ี 3 – 4  ท่ีใหค้วามร่วมมือแก่ผูว้ิจยั

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาการทดลอง  ตลอดจนรุ่นพ่ีภาคปกติ              

ภาคพิเศษท่ีคอยใหก้าํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี 

ความสําเร็จในคร้ังน้ีไดม้าดว้ยกาํลงัใจจากคนสําคญัและครอบครัวท่ีอบอุ่นท่ีช่วยเป็น 

พลงัใจ เป็นแรงผลกัดนัให้ประสบความสาํเร็จ  ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ผูใ้ห้ผูย้ิ่งใหญ่         

ท่ีส่งเสริมใหข้า้พเจา้ไดรั้บการศึกษาตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงวนัน้ี 
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