51257903 : สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
คําสําคัญ : การเรี ยนแบบผสมผสาน/การเรี ยนแบบสื บเสาะ/พหุ ปัญญา/การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โสรัจจ์ แสนคํา : การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบผสมผสานที
มีระดับการสื บเสาะต่างกันกับผูเ้ รี ยนทีมีกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกัน ทีส่ งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 .อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา , รศ.ดร.อรจรี ย ์
ณ ตะกัวทุ่ง และ อ.ดร.อนิรุทธิ สติมน.
ั 267 หน้า.
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) เปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยน
ทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ทีมีระดับการสื บเสาะต่างกัน 2) เปรี ยบเทียบคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนทีมีกลุ่มพหุ ปัญญาต่างกัน 3) เพือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนแบบ
ผสมผสานทีมี ระดับการสื บเสาะต่างกัน ทีมี ต่อการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักเรี ยนที มี พหุ ปัญญา
ต่ า งกัน กลุ่ มตัว อย่า งที ใช้ในการวิ จัยครั งนี ได้แ ก่ นัก เรี ยนชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 3โรงเรี ยนเทศบาล 5
พหลโยธิ นรามินทรภักดี สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จํานวน 90 คน เครื องมือทีใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ 1) กิจกรรมการเรี ยนผสมผสานทีมีกิจกรรมการเรี ยนในห้องเรี ยน และบนอีเลิร์น นิ ง ทีมีระดับ
การสื บเสาะต่างกัน 2) แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีค่าสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจยั คือ1) ค่าสถิติพืนฐาน 2) ค่าสถิติที (t-test independent) 3) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และ 4) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนทีเรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ทีมีระดับการสื บเสาะ
ต่างกัน มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2) นักเรี ยนที เรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ที มี กลุ่ มพหุ ปัญญาต่ างกัน มีคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และ 3) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยน
แบบผสมผสานที มี ระดับ การสื บ เสาะต่ า งกัน ต่ อ การคิด อย่างมี วิ จารณญาณของนักเรี ยนที มี ก ลุ่ ม พหุ
ปั ญญาต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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CRITICAL THINKING
SORAT SAENKHAM : A STUDY OF THE INTERACTION BETWEEN SCIENCE
SUBJECT BLENDED LEARNING WITH DIFFERENT INQUIRY LEVELS AND STUDENTS WITH
DIFFERENT MULTIPLE INTELLIGENCES AFFECTING CRITICAL THINKS OF MATTAYOM
SUKSA III STUDENTS .THESIS ADVISORS : ASST. PROF. THAPANEE THAMMETAR , Ph.D.,
ASSOC. PROF. ORNJAREE NATAKUATOONG, Ph.D., AND ANIRUT SATIMAN, Ed. D. 267 pp.
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิ พ นธ์ เล่ ม นี สําเร็ จลุ ล่ ว งได้ด้ว ยดี ด้ว ยความกรุ ณ าจากสํา นัก งานเทศบาลเมื อ ง
ราชบุรีทีสนับสนุนทุนการวิจยั ระดับปริ ญญาเอกและส่ งเสริ มการพัฒนาครู ระดับปริ ญญาเอก ให้มีการ
พัฒนาด้านความรู้สําหรับนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเป็ นมาตรฐานและเป็ นที
ยอมรับ สําหรับใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยนทีอยู่ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาของ
ประเทศไทย ความสําเร็ จของวิทยานิ พนธ์เล่มนี ได้รับความช่ วยเหลื อ การสนับสนุ นอย่างทีสุ ดจาก
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา ผูเ้ ป็ นอาจารย์ทีเสี ยสละเวลา
และส่ งเสริ มสนับสนุน รวมทังให้กาํ ลังใจแก่ลูกศิษย์ในทุกขันตอนของการวิจยั จวบจนดําเนินการวิจยั
จนเสร็ จสิ นสมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณอย่างสู ง ณ ทีนี
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรี ย ์ ณ ตะกัวทุ่ง และอาจารย์ ดร.
อนิรุทธ์ สติมนั อาจารย์ทีปรึ กษาร่ วมทีให้ความกรุ ณาแก่ลูกศิษย์ทีให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการทีดี ทุ่มเท
เวลาและความช่ วยเหลื อ ตลอดจนให้ก าํ ลัง ใจและข้อคิดทีมี คุณค่าแก่ ผูว้ ิจยั เสมอมา และขอกราบ
ขอบพระคุณ และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. วิสาข์ จัติวตั ร์ ประธานคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ กรี รอดโพธิ ทอง ผูท้ รงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ทีได้กรุ ณา
เสี ยสละเวลาอันมีค่าในการอ่านและให้คาํ แนะนําเพือการแก้ไข ปรับปรุ งวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ศิริพงศ์ พยอมแย้ม รองศาสตราจารย์ประทิน คล้าย
นาค รองศาสตราจารย์ส มหญิ ง เจริ ญ จิ ต รกรรม ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระนําคํา ผูช้ ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุ วรรณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.ปณิ ตา วรรณพิรุณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิ ริ ปิ ยะพิมลสิ ทธิ อาจารย์ ดร.วิวฒั น์ วรวงษ์
อาจารย์ ดร.วีระ สุ ภะ อาจารย์นิตยา สมทรัพย์ และอาจารย์หทัยรัตน์ ภวังค์รัตน์ ทีให้ความช่วยเหลือ
และคําแนะนําทีดีในการทําวิจยั ครังนี และเพือน พี น้อง ทีช่วยเหลือ ส่ งเสริ มและให้กาํ ลังใจเสมอมา
ขอกราบขอบพระคุณ พ่อแม่ ทีเลียงดู อบรมสังสอนให้กาํ ลังใจและให้การศึกษาในระดับ
สู งสุ ดแก่ผวู ้ ิจยั ขอบคุ ณครอบครัวที ช่ วยเหลื อในทุกด้านจนทําให้วิทยานิ พนธ์เล่ มนี สําเร็ จไปด้วยดี
และขอมอบคุณความดีและกุศลทีพึงบังเกิดมีจากวิทยานิพนธ์เล่มนี ให้แก่สถาบันทีประสิ ทธิ ประสาท
วิชาแก่ ผูว้ ิจยั ภาควิชาหลักสู ตรและการสอน และภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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