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52257903 : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

คําสําคัญ :   รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  การคิดวเิคราะห 
                ธิติรัตน  รุงเจริญเกียรติ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน.อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน,ผศ.ดร.ฐาปนีย  
ธรรมเมธา และ รศ.ดร.ประพันธศิริ  สุเสารัจ.319 หนา. 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1)เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 2)เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการ
เรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 3)เพื่อรับรองรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผล
การเรียนรูของนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วิถีไทย ภาคการศึกษาที่ 2 

ปการศึกษา 2556 จํานวน 90 คน แบงเปน 3 กลุม ตามการจัดกลุมทางปญญาตามแนวคิดของการดเนอร 
(Gardner,1985) ดังนี้ 1)กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับสัญลักษณ จํานวน 30 คน 2)กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับบุคคล 
จํานวน 30 คน และ 3)กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับวัตถุ จํานวน 30 คนโดยใชแบบวัดความสามารถทางพหุปญญา 
ที่พัฒนาข้ึน ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห  

 ผลการวิจัย พบวา  
 1.รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(QSCCA Model) มีองคประกอบคือ ผูสอน  ผูเรียน   

เนื้อหา ทรัพยากรการเรียนการสอน สภาพแวดลอมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน กระบวนการเรียนการสอน
มี 5 ขั้นตอนคือ 1) สงสัย ใครรู (Learning to Question : Q) 2) สืบเสาะ คนควา(Learning to Search : S) 
3) สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate : C) 4) สรุป สรางความรูใหม(Learning to Construct : C)    
5)สรางสรรค ประยุกต(Learning to Apply:A)โดยที่รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(QSCCA Model) 
ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 83.70/86.84 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว  

 2. หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) นักศึกษามี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  

 3. หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(QSCCA Model)นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกันทั้ง 3 กลุม มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ 

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน(QSCCA Model) มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา................................................                                                    ปการศึกษา 2557 

ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   1. ............................... 2. .............................. 3. .................................. 



จ 
 

52257903 : MAJOR : CURRICULUM AND INSTRUCTION 
KEYWORD : BLENDED LEARNING / 4 MAT SYSTAEM / ANALYTICAL THINKING ABILITY 

         THITIRUT RUNGCHAREANKIAT : DEVELOPMENT OF BLENDED LEARNING INSTRUCTIONAL 
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308 pp.  
  The purposes of this research were : 1) to develop the blended learning instructional 

model by using 4 MAT system to enhance creative analytical thinking ability of Rajabhat University 

students’ multiple intelligences, 2) to study the efficiency and implement of the blended learning 

instructional model, and 3) to verify the blended learning instructional model. The samples were 

90 undergraduate students from Nakhon Pathom Rajabhat University, who took Thai Living course, 

during the second semester of 2013 academic year. They were selected by using random stratified 

sampling technique and utilizes Gardner’s theory of multiple intelligences(Gardner,1985),and 

assigned as symbol-based intelligence group (n=30),human-based intelligence group (n=30),and 

object-based intelligence group (n=30) .The experiment duration were 10 weeks.  

 The research findings were as the following:  

 1. The blended learning instructional model by using 4 MAT system to enhance 

creative analytical thinking ability of Rajabhat University students’ multiple intelligences or QSCCA 

Model consisted of 5 components: 1) instructor, 2) learners, 3) content,    4) learning management 

system, and  5) learning resources. There were 5 steps of learning process: 1) learning to question; 

Q, 2) learning to search;S, 3) learning to communicate ; C, 4) learning to construct ; C, and 5) 
learning to apply ; A.  

 2. The efficiency of the students’ creative analytical thinking ability after using the 

blended learning instructional model was higher than before using the blended learning 

instructional model at the statistical significance level of .01. 

 3.The creative analytical thinking ability and the learning achievement of the three 

groups multiple intelligences students’ after using the blended learning instructional model were 

not statistically different at the .01 level. The students’ opinions toward the blended learning 

instructional model at the highest level.   
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