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52257907: สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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ไพฑูรย  กานตธัญลักษณ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู.  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา , ผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น และ รศ.ดร.อรจรียณ ตะกั่วทุง 
246 หนา 
 

 การวิจัยครั้งนี้มุงประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหา
รวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครูและมี
วัตถุประสงคงานวิจัย 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซนิเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู 2. เพื่อทดลองใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู   โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแก นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน รวมท้ังหมด 50 คน ดวย
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบไมเปนอิสระตอกัน สถิติทดสอบความสัมพันธโดยคาสัม
ประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน   ผลการศึกษาวิจัยพบวา 

1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรยีนแกปญหารวมกันและเทคนิคซินเนคติกส 
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู ประกอบดวย 8 องคประกอบคือ 1.กลุม       
2. ประเด็น ปญหา งาน 3.  โครงงาน ผลงาน หรือช้ินงาน 4. เนื้อหาหรือแหลงขอมลู 5. เทคนิคคิดแบบซินเนคติกส  
6. เครื่องมือสื่อสารและการทํางานรวมกัน 7. ระบบบรหิารจัดการเรียนรูออนไลน และ8. การประเมนิผล สําหรับ
ขั้นตอนการเรยีนรู มี 5 ข้ันตอนคอื 1. ขั้นตอนการเตรียมความพรอมผูเรียน  2. ขั้นคนหาปญหา (Problem 
Finding) 3. ขั้นตอนการคนหาแนวคิดในการแกปญหา (Idea Finding) 4. ขั้นตอนการคนหาแนวทางการแกปญหา
(Solution Finding) 5. ขั้นตอนการหาการยอมรับ(Acceptance Finding) 

2. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยการเรียนแกปญหารวมกันและ
เทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู  ผูเรียนที่เรียนดวย        
รูปแบบฯ มีความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค สูงขึ้นอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยการ
แกปญหารวมกันดวยเทคนิคซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของนักศึกษาครู มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

4. ผลการประเมินรับรองรูปแบบของผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวาองคประกอบและขั้นตอนอยูใน
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
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This research was to develop the blended learning instructional model using collaborative 

problem-solving learning and synectics technique to enhance creative problem-solving ability of student 
teachers.  The research objectives were 1) to develop blended learning instructional model using 
collaborative problem-solving learning and synectics technique to enhance creative problem-solving 
ability of student teachers, 2) to try out the blended learning instructional model using collaborative 
problem-solving learning and synectics technique to enhance creative problem-solving ability of student 
teachers.  The 50 samples were undergraduate students from Faculty of Industrial Education and Technology, 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, who were studying a course of Educational Technology, first 
semester, academic year 2012 derived from simple random sampling. The experiment lasted long 10 
weeks. Data were statistically analyzed using percentage, mean, standard deviation, dependent t-test, and 
Pearson’s coefficient correlation.  The research findings were as follows: 

1. The blended learning instructional model using collaborative problem-solving learning 
and synectics technique to enhance creative problem-solving ability of student teachers.  composed of  
8 components; 1. group 2. problem issue 3. project, product, or work piece, 4. content or resources,  
5. synectics technique, 6. communication and cooperation instrument, 7. online learning management 
system, 8. evaluation. The 5 learning steps were 1. learners preparation, 2. problem finding, 3. idea finding, 
4. solution finding and 5. acceptance finding.  

2. The result of trying out the blended learning instructional model using collaborative 
problem-solving learning and synectics technique to enhance creative problem-solving ability of student teachers, 
the capability of creative problem-solving was significantly higher at the level of .05. 

3. The satisfaction of students who studied via blended learning instructional model using 
collaborative problem-solving learning and synectics technique to enhance creative problem-solving 
ability of student teachers was at the level of “much”. 

4. The experts evaluated blended learning instructional model using collaborative 
problem-solving learning and synectics technique to enhance creative problem-solving ability of student 
teachers and approved the components of the model at the level of “most”. 
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