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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. .................................. 
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  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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ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในการใหสัมภาษณและตรวจเครื่องมือทุกทานที่กรุณา
ตรวจสอบและแกไขเคร่ืองมือในการวิจัย สําหรับการทําวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
ที่กรุณาใหความรู คําแนะนําและประสบการณอันมีคายิ่งแกผูวิจัย  ขอบขอบพระคุณเจาของหนังสือ 
วารสาร เอกสารและวิทยานิพนธทุกเลม ที่ชวยใหวิทยานิพนธเลมนี้มีความสมบูรณ ขอขอบคุณพ่ีๆ
เพ่ือนๆชาวหลักสูตรและการสอน และเทคโนโลยีการศึกษาทุกคนท่ีใหคําแนะนําและกําลังใจมาตลอด 

ขอขอบพระคุณผูบริหารและคณาจารยทุกทานในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ใหความอนุเคราะหในการศึกษาวิจัยและ
ใหการสนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ในทุกดาน รวมทั้งใหโอกาสในการ
เรียนระดับปริญญาเอกคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี   รวมท้ังขอขอบคุณนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง   
ทุกคนที่ใหความรวมมือในการทําวิจัยในครั้งนี้ เปนอยางดี และขอขอบคุณอาจารยวัลลี นวลหอม 
อาจารยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูสอนรายวิชา วิถีไทย ที่รวมทํา
วิจัยในคร้ังน้ี และอาจารยณัฐพล อยูรุงเรืองศักดิ์ อาจารยสาขาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อนุเคราะหขอมูลเนื้อหาและใหคําปรึกษาในการสอน 

ขอขอบพระคุณครอบครัวท่ีใหการสนับสนุนในทุกๆ ดานมาโดยตลอด และนายณดล 
มารชิโมโร ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลใหผูวิจัยเกิดกําลังใจในการเรียนและการทําวิทยานิพนธให
ประสบความสําเร็จ 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารยที่อบรมส่ังสอนแนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งแกผูวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
การศึกษาเปนสิ่งที่จะทําใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งโอกาสและส่ิง

ที่เปนไปไดใหม ๆ ที่นาตื่นเตนเต็มไปดวยสิ่งทาทายและปญหา สิ่งที่ตองเรียนรูในอดีตจากตําราเน้ือหา
ความรูกลายเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับความเปนมนุษย และคําถามเก่ียวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม 
สังคม และสากล โดยเนนการศึกษาตลอดชีวิตเชื่อมโยงทองถิ่นชุมชนเขากับภาค ประเทศ และโลก  
อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรูตลอดชีวิต
เปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จะมีความยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และ
ซับซอนเพ่ือการปรับตัวใหอยูในทองถิ่น ประเทศชาติ อาเซียนและระดับโลก ในลักษณะการรูเรา รูเขา 
เขาใจผูอ่ืน รวมทั้งเขาใจโลกกวาง โดยมีรากฐานของ 4 เสาหลักแหงการเรียนรู (Four Pillar of 
Learning) ไดแก การเรียนรูที่จะอยูรวมกัน (Learning to Live together) การเรียนรูที่จะรู 
(Learning to Know) การเรียนรูที่จะปฏิบัติได (Learning to Do) และการเรียนรูที่จะอยูได 
(Learning to Be) ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหความหมายการเรียนรูตลอด
ชีวิตไววา เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นโดยตัวบุคคล อันเปนผลมาจากการไดรับความรู 
หรือประสบการณจากการจัดการศึกษา หรือกิจกรรมในชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาตลอดชีวิตที่เปนกระบวนการผสมผสานการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามารถเรียนรูไดทุก
สถานการณ เวลา และสถานที่อยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามความตองการและมีความสุข (พิมพันธ 
เดชะคุปต, 2557) 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) เปนสิ่งขับเคลื่อนการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน จากที่ครูเปนผูถายทอดเน้ือหาแกผูเรียนฝายเดียว เปลี่ยนเปนการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมุงพัฒนาใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  ผูเรียนทุก
ระดับทุกประเภทการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะและความรูพ้ืนฐานท้ังในการ
ดํารงชีวิต และในการทํางานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยแนวทางในการพัฒนานั้นตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 กําหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  ฉะน้ันครูผูสอนและผูจัดการศึกษาจะตองเปล่ียนแปลง
บทบาทจากการเปนผูชี้นํา ผูถายทอดความรูไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนในการ
แสวงหาความรูจากส่ือและแหลงการเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน เพ่ือนําขอมูล
เหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของตน  จากขอความดังกลาวสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนควร
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คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ และเลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความถนัดของ
ผูเรียนแตละคน และจากรายงานผลสรุปการปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมาในดานการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนและสถานศึกษาพบวาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ยังไมไดมาตรฐานตามเกณฑประเมินของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  จากการประเมินรอบแรก รอยละ 65 จากสถานศึกษาท่ี
มีกวา 30,000 แหงทั่วประเทศ  ในสวนท่ีเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
คาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 ซึ่งจากผลการประเมินการดําเนินงานดานการจัดการเรียนรูระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานผลสรุปวาความสามารถเชิงวิเคราะหมีคาคะแนนเฉล่ียต่ํากวารอยละ 50 ซึ่งสอดคลองกับ
ผลจากการประเมินคุณภาพของ สมศ. ซึ่งมาตรฐานที่เกี่ยวของกับดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดแก
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร  และมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ซึ่งสอดคลองกับเกรียงศักดิ์ เจริญ
วงศศักดิ์ (2540: 141-148) ที่กลาววา สังคมไทยในอนาคต ตองการผูที่มีความสามารถในการคิดหรือ
ทักษะในการคิดเปนอยางมาก คนไทยท่ีควรพึงประสงคในอนาคตควรมีลักษณะ “คิดเปน” ใน 10 
ลักษณะ ไดแก คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดวิพากษ คิดประยุกต  คิดเปรียบเทียบ คิดบูรณาการ  
คิดเชิงมโนทัศน คิดเชิงกลยุทธ คิดเชิงอนาคต และคิดสรางสรรค เพ่ือสามารถจะเผชิญกับปญหา การ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (Thailand Qualifications  
Framework for Higher Education:TQF : Hed) ไดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต 
(domain of learning) วาเปนผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา ไดแก ดานความรู หมายถึง 
ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด การนําเสนอขอมูล การวิเคราะห และจําแนกขอเท็จจริงใน
หลักการ ทฤษฏีตลอดจนกระบวนการตาง ๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได รวมถึงความรูใน
วิทยาการสมัยใหม และความรูจากภูมิปญญาไทย และทักษะทางเชาวปญญา หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะหสถานการณ และใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฏีและกระบวนการ
ตาง ๆ มาใชในการคิดวิเคราะหและแกปญหา เมื่อตองการเผชิญกับสถานการณใหม ๆ ที่ไมไดคาดคิด
มากอน  แตปจจุบันพบวา การเรียนการสอนมุงที่การปฏิบัติตามแนวทางและทฤษฏีตลอดเวลา  
ผูเรียนไมคอยมีโอกาสใชความคิดวิเคราะห วิจารณ หรือแสวงหาแนวทางตาง ๆ ดวยตนเอง เวลา
ปฏิบัติ ไมไดนําความรูมาใชเทาที่ควร การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงมีปญหาในลักษณะ
คลายกัน 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จะเห็นไดวา
ปจจุบัน ICT ไดเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวัน และเก่ียวของกับระบบงานตาง ๆ มากมาย ทั้งใน 
ทางตรงและทางออม โดยเฉพาะมาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และมาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
อุดมศึกษาตองตระหนักวาการอุดมศึกษาในอนาคตเปนทั้งการเตรียมคนเขาสูชีวิตและปรับแตงคนเขา
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สูงาน สงเสริมใหอุดมศึกษาพัฒนาและใชศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
รองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของชาติโดยเฉพาะ e-Education อุดมศึกษา
ตองจัดเก็บขอมูลของตนเองใหทันสมัยอยูเสมอเพ่ือใหบริการขอมูลสารสนเทศแกผู เรียนและ
ผูปกครองในฐานะผูบริโภค ดังที่แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565  ได
กําหนดแนวนโยบายโครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรูวา รัฐควรใหการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 
และภาคเอกชนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเขาถึง (access) และการลด
ชองวางของดิจิตอล (digital divide) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการการเรียนรูทางไกล (distance 
learning) และการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ (e-learning) ทั้งท่ีเปนการเรียนในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย รวมทั้งเปนการออกแบบการเรียนรูเฉพาะตัว (customization) ไปจนถึงการ
เรียนรูแบบมวลชน (massification) ทั้งในระบบจํากัดรับและไมจํากัดรับ สอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) แนวนโยบายโครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรู
ระดับอุดมศึกษาวาตองพัฒนาและใชศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
รองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตร          
e-society, e-Industry-Commerce, e-Education และ e-Government 

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหการ
เขาถึงแหลงเรียนรูไดสะดวก หลากหลายชองทาง สามารถรับรูไดดวยการอาน การฟง การเห็น มีการ
นําเสนอในรูปแบบอักษรภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการสรางสถานการณเสมือนจริง (Virtual 
Situation) รวมทั้งการปฏิสัมพันธ (Interaction) และสรางเครือขายใหสามารถติดตอสื่อสารไดอยาง
ไรขอบเขต  ทําใหการเรียนรูและสมรรถนะของคนในยุคศตวรรษท่ี 21 เปลี่ยนไป การเรียนรูไมไดมี
ลักษณะเรียงเปนแถวจากความรู (knowledge) ไปสูความเขาใจ (comprehension) การประยุกตใช 
(application) การวิเคราะห (analysis) การสังเคราะห (synthesis) และการประเมิน (evaluation) 
ตามลําดับ แตการเรียนรูเปนกระบวนการเรียนรูเนื้อหาไปสูความเขาใจแทจริงในระดับที่นําไปใชไดใน
สถานการณจริง เรียนรูเนื้อหาพรอม ๆ กับการใชประโยชนในสถานการณจริง ผลการเรียนรูคือจําได
(remember) เขาใจ (understand) ประยุกตใช (apply) วิเคราะห (analyze) ประเมิน (evaluate) 
และสรางสรรค (create) โดยที่ขั้นตอนเหลานี้เกิดพรอม ๆ กันไดหรืออะไรเกิดกอนเกิดหลังไดทั้งส้ิน 
เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนา ไดมีการนําเอา ICT มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการ
สอนหลายรูปแบบ เชน การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวย (Computer Assisted Instruction) การ
เรียนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส (e-Leaning) การเรียนโดยใชการสื่อสารทางไกล (Distance 
Learning) ภายใตความเชื่อเกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีในปจจุบันที่จะใหผูเรียนเขาถึงแหลงการ
เรียนรูที่มีอยูมากมาย หรือในโลกแหงความรู (World Knowledge) ซึ่งผูเรียนมีความสามารถท่ีจะ
เรียนเวลาใด สถานที่ใด หรือแมกระท่ังจะเรียนรูกับใครก็ไดตามความสนใจของแตละคน จึงเกิดความ
ยืดหยุนในการเรียนรูมากข้ึน     

การนําเทคโนโลยีมาประกอบการจัดการศึกษาจะทําใหหองเรียนดีที่สุดดวยการ     
บูรณาการองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ บรรยากาศมีผลตอการเรียนรูของนักเรียน แบบการเรียนท่ี
เหมาะสมกับผูเรียน การเชื่อมโยงการเรียนรูใหมกับความรูเดิมดวยเทคโนโลยี การชวยใหผูเรียนเก็บ
ความรูไวในความจําระยะยาวแทนการจําเพ่ือนําไปใชสอบ ความสําคัญของการสอนการคิดขั้นสูง  
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เนนการเรียนแบบรวมมือ การชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จทุกคน และการประเมินการเรียนรู 
สอดคลองกับเพลกรัมและลอว (W.J. Pelgrum, N.Law, 2008: 43) ไดกลาวถึงการจัดหลักสูตร
สําหรับ ICT สามารถสรุปไดวา ในสถาบันการศึกษาสวนใหญ การจัดระบบกระบวนการเรียนรู
สามารถแบงไดตามลักษณะท่ีมีบทบาทและควบคุมโดยครูสําหรับการเรียนการสอนตามปกติ แตถามี
การจัดการศึกษาท่ีมีการเตรียมการอยางเพียงพอสําหรับอนาคต (ในสังคมยุคขอมูลขาวสาร) โรงเรียน
ตองมีผูเรียนที่มีพลังในการท่ีจะเปนผูที่ตื่นตัวและมีความรับผิดชอบในการจัดการและกระบวนการ
เรียนดวยตัวเอง การเรียนรูจะเปนการเรียนโดยผูเรียนเปนผูควบคุมตนเองมากกวา ในขณะที่มีการ
เรียนรูตองมีอยางไมสิ้นสุดไมเฉพาะแตในการเรียนภาคบังคับเทานั้นแตตองนําไปสูการศึกษาตลอด
ชีวิต  ผูเรียนจะมีทักษะทางการเรียนจากผลผลิตที่ไดมา ทักษะในการคิดวิเคราะห  คิดแกปญหา 
ทักษะการเรียนแบบอิสระหรือทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการเรียนรูในแตละวิธีซึ่งผูเรียน
สามารถที่จะเรียนถึงกระบวนการที่ไดมาของโครงสรางนั้น ๆ ไดโดยการชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ 
ทามกลางสภาพอ่ืน ๆ และพ้ืนฐานท่ัวไปและตามศักยภาพท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ไดมาจากการ
เปรียบเทียบการศึกษาในรูปแบบเดิม  

การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) ในการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาเปนรูปแบบของการจัดการศึกษาที่สามารถสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการคนควาขอมูลในการเรียนรูดวยตนเอง เปนการสนองตอบแนวคิดในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดโดยวิธีการท่ีหลากหลายและ
เกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศให เปนประโยชน ซึ่งสื่อตาง ๆ เหลานี้
สามารถกระตุนใหผูเรียนสามารถเรียนรูและแกปญหาไดอยางอิสระ (สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
แหงชาติ, 2540: 25) ซึ่งสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานของการเรียนรูที่เชื่อวาผูเรียนที่แสวงหาความรู
ดวยตนเองจะเกิดการเรียนรูที่ลึกซ้ึงกวาการเรียนโดยไดรับการถายทอดจากผูสอนเพียงฝายเดียว การ
จัดการสอนบนเว็บสนับสนุนใหผูเรียนใฝหาความรูดวยตนเองและเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถรวมทํา
กิจกรรมตาง ๆ กับผูเรียนคนอื่น ๆ และกับผูสอนไดรวมทั้งสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียนคนอ่ืน ๆ ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับเนื้อหาโดยการเสาะแสวงหาขอมูลจากบริการใน
อินเทอรเน็ตดวยตนเองจากบริการเวิลดไวดเว็บ การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) การ
สนทนา (chat) และกระดานสนทนา (web board) เปนตน ทําใหผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ไดมากขึ้น กิจกรรมการเรียนการสอนจึงเปนไปอยางท่ัวถึง เปนลักษณะการเรียนที่ตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรูของผูเรียน เนื่องจากผูเรียนสามารถเขามาศึกษา 
ทบทวนเนื้อหา และฝกทําแบบฝกหัดบนเว็บไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี และยังเปนการสนับสนุนแนวคิดที่
ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (วิชุดา รัตนเพียร, 2553)   

แมวาการจัดการเรียนการสอนบนเว็บจะไดรับนิยมอยางรวดเร็ว แตก็ยังพบปญหาในการ
ออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนบนเว็บไมเหมาะสมกับรูปแบบ
การเรียน (learning style) และรูปแบบการคิด (cognitive style) ของผูเรียนทุกรูปแบบ (Alvarez, 
2005; Bonk and Graham, 2005) เมื่อเปรียบเทียบขอดีของการจัดการเรียนการสอนบนเว็บกับการ
เรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional classroom)  พบวาการจัดการเรียนการสอบบนเว็บมีขอดี  
ดังนี้  1) ความยืดหยุนและความสะดวกสบาย (flexibility and convenience) ผูเรียนสามารถ
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เรียนรูตามหลักสูตรโดยไมมีขอจํากัดของเวลาและสถานท่ี  หองเรียนแบบดั้งเดิมมักจะมีการกําหนด
ตารางเวลาตายตัว เมื่อใชการเรียนการสอนบนเว็บจะลดปญหาเรื่องการกําหนดเวลา สถานท่ีและ
ราคาคาใชจายบางประการลงไปได (Hall, 1997; Khan, 1997)  2) ความเหมาะสมในการเรียนรู 
(Just-in-time learning)  การเรียนการสอนบนเว็บมีความสัมพันธกับความตองการที่จะเรียนรูของ
ผูเรียน ถาผูออกแบบการเรียนการสอนเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนจะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิตเมื่อตองการท่ีจะเรียนรู (Khan,1997; IBM, 1997)  3) การควบคุมโดยผูเรียน (learner 
control) การควบคุมการเรียนการสอนมีลักษณะผานจากผูสอนไปสูผูเรียน โดยผูเรียนจะตัดสินใจ
และกําหนดเสนทางการเรียน ตามความตองการของตนเอง (Khan, 1997; Ellis, 1997) ถึงแมวาการ
จัดการเรียนการสอนบนเว็บมีขอดีกวาการเรียนในชั้นเรียนแบบด้ังเดิมแตการจัดการเรียนการสอนบน
เว็บก็ยังมีขอจํากัดเมื่อเทียบกับการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมดังนี้  1) ดานรูปแบบ (format 
weaknesses) รูปแบบการเขาถึงมัลติมีเดียและประสิทธิภาพของการเรียนสวนบุคคล การนําการ
เรียนการสอนบนเว็บมาใชงาน ขอความที่อานไดยากกวารูปแบบสื่อสิ่งพิมพ วิดีทัศนแบบออนไลนที่ชา
กวาแถบบันทึกเสียงหรือโทรทัศนอาจสงผลใหผูเรียนสูญเสียความสนใจในการเรียน (Hall, 1997)  2) 
ปญหาของเสนทางการเขาสูเนื้อหา (navigational problems) รูปแบบไฮเปอรเท็กซ (hypertext) 
และการที่ผูเรียนเปลี่ยนสภาพแวดลอมในการเรียนจากหองเรียนไปสูสภาพแวดลอมที่เปนเว็บที่มีการ
เชื่อมโยงไปยังแหลงตาง ๆ จากการควบคุมโดยผูเรียน หากผูเรียนหลงทางในสภาพแวดลอมของเว็บ 
การหลงทางจะทําใหผูเรียนสูญเสียความสนใจในการเรียนซ่ึงเปนปญหาใหญสําหรับผูเรียน ซึ่งการใช
สวนชี้นํา (cueing) สามารถชวยใหผูเรียนลดปญหาการหลงทางได (Hall, 1997; Hiles and Ewing, 
1997; Khan, 1997)  3) การขาดการติดตอกับผูอ่ืน (lack of human contact)  ผูเรียนบางคนชอบ
สภาพของการเรียนแบบดั้งเดิมที่มีปฏิสัมพันธกับผูสอนและเพ่ือนที่เรียนดวยกัน ผูสอนจะไดรับทราบ
ปฏิกิริยาของผูเรียนวาเปนอยางไร แตผูสอนในรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บนี้จะไมสามารถรูได
เลยวาผูเรียนกําลังสับสนหรือไมเขาใจเนื้อหาหรือไมถาไมไดติดตอสื่อสารกัน สภาพการเรียนการสอน
บนเว็บผูเรียนมีโอกาสจะไดปฏิสัมพันธเชนเดียวกับการเรียนแบบดั้งเดิมแตจะมีวิธีการตางไปโดยจะ
อาศัยจดหมายอิเล็กทรอนิกส การอภิปราย หรือวิธีการอ่ืน ๆ แตผูเรียนบางคนอาจขาดการติดตอและ
ขาดปฏิสัมพันธกับชั้นเรียนซึ่งประเด็นนี้ก็ยังเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยูบอยครั้ง (Hall, 1997; Hiles and 
Ewing, 1997; Khan, 1997)  4) เนื้อหาท่ีกระจายไมมีขอยุติ (open-ended content) เนื้อหาของ
การเรียนการสอนบนเว็บที่จัดใหกับผูเรียนนั้น บางคร้ังผูเรียนไมรูวาขอบเขตของเนื้อหาสิ้นสุดที่ใด 
หากหัวขอหรือหลักสูตรของการเรียนเปลี่ยนแปลงบอยครั้งทําใหเกิดอุปสรรคในการเรียนตอผูเรียนได 
5) แรงจูงใจ (motivation) ผูเรียนที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บนี้ตองมีแรงจูงใจสวนตัว
และมีการจัดระบบการเรียน การขาดการวางแผนการเรียนจะทําใหผูเรียนไมประสบความสําเร็จกับ
การเรียนและอาจสอบไมผานในหลักสูตรนั้น ๆ  6) ทัศนคติของผูเรียน (learner attitude) หาก
ผูสอนไมไดมีสวนสนับสนุนการเรียนของผูเรียนอยางเต็มที่และผูเรียนมีทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนแลว 
ผูเรียนมักจะเรียนไดไมตลอดหลักสูตร ทําใหเกิดปญหาการขาดเรียนเชนเดียวกับการเรียนปกติ 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บเนนใหผูเรียนเรียนเองสวนใหญ ทําใหไมสามารถ
สรางแรงกระตุนในการเรียนใหแกผูเรียนได (Hall, 1997; Khan, 1997; Harriman, 2005) การ
เตรียมเน้ือหาและกิจกรรมออนไลนของผูสอน (online content and online activities) ผูสอน
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จําเปนตองใชเวลามากในการเตรียมการสอนท้ังในดานเนื้อหา การใช โปรแกรมคอมพิวเตอร ผูเรียน
จําเปนตองเรียนรูการใชโปรแกรมและคอมพิวเตอรดวยเชนเดียวกัน การถาม-ตอบปญหาในการเรียน
แบบออนไลนบางคร้ังไมเกิดขึ้นในทันทีและผูสอนไมสามารถควบคุมชั้นเรียนไดเหมือนชั้นเรียนปกติ 
และในการเรียนการสอนบนเว็บผูเรียน ผูสอนและผูเรียนคนอ่ืน ๆ อาจจะไมไดพบหนากันเลย ซึ่งอาจ
ทําใหผูเรียนบางคนอึดอัดและไมสะดวกในการเรียนโดยเฉพาะผูเรียนและผูสอนที่ขาดทักษะทางดาน
เทคโนโลยี ทําใหผูเรียนเกิดปญหาในการเรียนผูสอนหรือผูออกแบบการสอนตองออกแบบใหผูเรียน
สามารถควบคุมการเรียนรูของตนเองจึงจะทําใหการเรียนการสอนผานระบบออนไลนประสบ
ผลสําเร็จ  7) ทักษะการใชคอมพิวเตอรและพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน การเตรียมนักเรียนใน
การเรียนการสอนผานเว็บน้ัน ผูเรียนจะตองมีทักษะการใชคอมพิวเตอร (computer literacy) ใน
ระดับสูง รวมทั้งพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนนั้น ผูเรียนจะตองไดรับการปลูกฝงใหมีวุฒิภาวะ
ทางการเรียน เปนผูที่สามารถนําตนเองในการเรียน (self-directed learner) และมีทักษะทางอภิ
ปญญา (meta-cognitive skill) (ใจทิพย ณ สงขลา, 2545) 

จากการเปรียบเทียบทั้งขอดีและขอจํากัดดังกลาวแสดงใหเห็นวาการเรียนการสอนบน
เว็บไมไดมีความเหมาะสมในทุกสถานการณและไมไดเหมาะสมกับผูเรียนทุกคน การเรียนการสอนบน
เว็บอาจจะมีประโยชนสําหรับผูเรียนบางคน แตผูเรียนทุกคนตองไมถูกบังคับใหเรียนออนไลนเพราะ
การการเรียนการสอนออนไลนไมใชการสอนที่มีประสิทธิภาพสําหรับทุกคน (Palloff and Pratt, 
2013) ซึ่งสอดคลองกับ Bonk and Graham (2006) ที่กลาววาการเรียนการสอนบนเว็บแตกตางไป
จากการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม คุณภาพของการสอนไมไดขึ้นอยูกับสื่อการเรียนการสอนและ
รูปแบบการสอนท่ีใช แตยังรวมถึงความต้ังใจท่ีจะเรียนใหสําเร็จของผูเรียนดวย การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนและผูสอน การใหผลยอนกลับโดยทันที ความสัมพันธในรูปแบบท่ีแตกตางกันของการ
เรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู จะเห็นไดวาการเรียนการสอนบนเว็บไมเหมาะในทุกสถานการณหรือ
ผูเรียนทุกคน  สวนการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนแบบบรรยายในหองเรียนแบบดั้งเดิมนั้นไม
เอ้ือใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน การเรียนการสอนมุงเนนการทองจํามากกวาการเนนให
ผูเรียนคิดได ไดลงมือปฏิบัติเรียนรูดวยตนเอง ผู เรียนแหลงขอมูลในการแสวงหาความ รูขาด
ปฏิสัมพันธกับเพ่ือน ผูสอน ชุมชนและสิ่งแวดลอม เพราะการศึกษาท่ีเนนการฟงบรรยายภายใตกรอบ
อันจํากัดของหองเรียน ทําใหเปนตัวขัดขวางการพัฒนาศักยภาพผูเรียนและการเรียนรูรวมกันกับผูอ่ืน 
ทําใหผู เ รียนขาดทักษะการติดตอสื่อสารและขาดการติดตอสื่อสารและขาดมนุษยสัมพันธ 
(คณะกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู, 2543)   

การแกปญหาขอจํากัดของการเรียนบนเว็บและการเรียนในหองเรียนดังกลาวขางตน
สามารถทําไดโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนบนเว็บหรือการเรียนในหองเรียนอยางใดอยาง
หนึ่งแตเพียงอยางเดียว เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานการเรียนบนเว็บและการเรียนใน
หองเรียนเขาดวยกัน โดยการเรียนการนําเอาจุดแข็งของการเรียนในหองเรียนมารวมกับขอดีของการ
เรียนบนเว็บ ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปนทางเลือกใหมสําหรับการจัดการศึกษาทุก
ระดับโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Jonassen and Hung, 2008) มีผูใหแนวคิด
ของการเรียนแบบผสมผสาน (blended learning) ไวแตกตางกันโดยสามารถจัดกลุมได 4 แนวคิด 
(Driscoll, 2002) ดังน้ี 1) การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนบนเว็บ (web-based  
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technology) กับการเรียนในชั้นเรียนแบบด้ังเดิม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา 
(Singh, 2005)  2) การผสมผสานวิธีการสอนที่หลากหลายเขาดวยกันเพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งอาจจะใชหรือไมใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนก็ได (Bonk and 
Graham, 2004)  3) การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนแบบดั้งเดิมที่มีการเผชิญหนาระหวางผูเรียนกับผูสอน ซึ่งเปนมุมมองท่ีมีผู ยอมรับกันอยาง
แพรหลายมากที่สุด (Smith, 2001; The Node Learning Technologies Network, 2001; Besin, 
2004 Royal and Jordan, 2004; Voos, 2003; Thorne, 2003; Harriman, 2004;  New Jersey 
Institute of Technology, 2005; New South Wales Department of Education and 
Training, 2005)  และ 4) การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกับการทํางานจริง 
(Driscoll,2002; Bersin, 2004) 

จากแนวคิดดังท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การเรียนการสอนแบบผสมผสานจึงเปน
รูปแบบการสอนหนึ่งที่สามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ทาทายตอบสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรูของผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองไดดีขึ้น (Driscoll, 2002)  เนื่องจากการเรียนการสอนแบบผสมผสานชวยสงเสริมใหผูเรียนได
แสดงบทบาทในการเรียนมากข้ึน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย เปนการเรียนที่ยืดหยุน
สําหรับผูเรียนทุกคน โดยมีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพที่ตนเองมีอยู (Sign, H. 
and C.Reed, 2005) นอกจากน้ี Thomson and NETg. (2006) พบวาผูเรียนที่เรียนแบบผสมผสาน
มีความสามารถในการเรียนรูเน้ือหาไดเร็วกวาผูเรียนที่เรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  (e-Learning) 
เพียงอยางเดียว  เนื่องจากการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานเปนการรวมเอาขอที่ดีที่สุดของ
วิธีการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมและระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกสเขาดวยกัน โดยผูเรียนสามารถ
ฝกปฏิบัติการภายในหองปฏิบัติการ  และฝกทบทวนความรูในเนื้อหานําไปใชในการแกปญหาในการ
เรียนไดตามความตองการของผูเรียนดวยการเรียนแบบออนไลน  โดยมีผูสอนเปนผูคอยชี้แนะเม่ือเกิด
ปญหา  ซึ่งการเรียนแบบน้ีสามารถพัฒนาทักษะการแกปญหาของผูเรียนไดดวยตนเอง  ถึงแมวา
เทคโนโลยีจะเปนเครื่องมือที่สําคัญของการจัดการศึกษา แตในทางปฏิบัติการจัดการเรียนรูใน
สถาบันการศึกษาสวนใหญ คือ การสอนที่เนนเนื้อหาเปนสวนใหญ  วิธีการสอนและการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในลักษณะบรรยาย และศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจึงขาดการวิเคราะห วิจารณ 
สังเคราะห และประเมินผลอยางมีเหตุผล  สภาพการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดอยูใน
เกณฑต่ํา ซึ่งการพัฒนาความสามารถในการคิดนั้น  การคิดวิเคราะหเปนจุดเริ่มตนในการตอยอดองค
ความรูดานตาง ๆ ของนักศึกษา ทั้งการแกปญหา การตัดสินใจ รวมไปถึงความคิดสรางสรรค ซึ่ง
ปจจุบันนักศึกษาไทยจํานวนหนึ่งขาดทักษะการคิดวิเคราะห สงผลใหตัดสินใจไมเปน  เกิดการ
เลียนแบบโดยขาดการคิดไตรตรอง ทั้งคานิยมแฟชั่น เพศสัมพันธ หรือแมกระทั่งยาเสพติด (สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2550) ทําใหใหผูเรียนคิดเปน เรียนรูเปน สามารถจําแนก ใหเหตุผล จับ
ประเด็นเชื่อมโยงความสัมพันธ ตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ ได  เพราะหัวใจสําคัญของการสอน คือ 
สอนใหผูเรียนเรียนรูเปน ไมใชสอนใหรูแตเพียงเน้ือหา ตองสอนใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียน
และมีประสิทธิผลในอนาคต (Joyce, Weil and Calhoun, 2009: 6) สอดคลองกับที่วัชรา         
เลาเรียนดี (2555: 7) ใหแนวคิดวาผูที่มบีทบาทในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น ไมควรมุงเนนแตดาน
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ความรู ความจําแตเพียงอยางเดียว ควรเนนการพัฒนาความคิด ทักษะการคิดและวิธีคิดของนักศึกษา
ควบคูไปดวย ทักษะการคิดเปนเรื่องที่สามารถฝกและพัฒนาได การจัดการเรียนการสอนจึงควรให
ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูและกระบวนการคิด สงเสริมใหผูเรียนรูวิธีเรียนรู สามารถควบคุม
กระบวนการเรียนรูและกระบวนการคิดของตนอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งสําคัญของการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นอยูที่เปาหมายคุณภาพของผูเรียน  ผูสอนใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบใดก็ได
ขึน้อยูกับความเหมาะสม แตสิ่งที่ตองยึดถือไวคือเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามตัวชี้วัด 4 ประการไดแก 
1) มีวิธีคิดระดับสูง เชน คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดวิจารณญาณ และคิดสรางสรรค 2) มีวิธีการ
เรียนรูหรือเปนบุคคลแหงการเรียนรู 3) มีทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรูและทักษะสังคม และ 4) มี
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค (วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล, 2554: 94-95)   

เปาหมายหน่ึงของการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการทํางานของสมองคือ การ
ตระหนักถึงความแตกตาง แลวจัดสภาพแวดลอมใหสนองตอการเรียนรูที่แตกตางกันนั้น เราสามารถ
กระทําไดโดยการใหการยอมรับและสงเสริมการเรียนรูที่แตกตางกันของผูเรียน โดยที่ผูสอนควรศึกษา
รูปแบบการเรียนรู (Learning Style) ของผูเรียนแตละคน จากการสังเกตพฤติกรรม การเรียนรูของ
ผูเรียน ซึ่งมีการคนพบวา ผูเรียนแตละคนมีกระบวนการนําเขาความรู และจัดการกับความรูแตกตาง
กัน  วิธีการเรียนรูของผูเรียนมีผลตอโครงสรางของสมอง จากเหตุผลท่ีผูเรียนมีการเรียนรูที่แตกตาง
กันนี้  ผูสอนจึงควรจัดใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียน ดวยวิธีที่หลากหลาย ภายใตบรรยากาศการเรียนรู
ที่สงเสริมความตองการของสมองท่ีแตกตางกันดังกลาว  การจัดการเรียนรูที่มีการวางแผนไวลวงหนา 
การจัดกระบวนการสอนตามลําดับ อยางเปนขั้นตอนของผูสอนท่ีกําลังสอนผูเรียนที่มีรูปแบบการ
เรียนรูที่แตกตางกันนี้  อาจจะทําใหผูเรียนบางคนประสบความสําเร็จ ในขณะที่บางคนเกิดการถดถอย 
และเบื่อหนาย เพราะไมสามารถเรียนรูได ดังนั้นวิธีการแกปญหานี้ คือ การจัดใหผูเรียนไดมีโอกาส
เลือกเรียนตามความสนใจจากสิ่งที่หลากหลาย (ภัทรา สงา, 2548) จึงเปนงานของครูที่ตองสราง
ประสบการณเรียนรูที่หลากหลาย และใชวิธีการบรรยายเฉพาะเม่ือเหมาะสมเทานั้น ประสบการณ
สามารถเปนไดท้ังรูปธรรมและนามธรรมในธรรมชาติ นอกเหนือจากสิ่งที่กลาวมาแลว  การเรียนรูดวย
ประสาทสัมผัสตาง ๆ ทําใหการเชื่อมโยงอยางมีความหมายและการประยุกตใชในสิ่งท่ีผูเรียนไดเรียนรู
ไมไดเกิดข้ึนอยางเปนลําดับข้ันตอนตามกําหนด ในประสบการณที่ซับซอน  เราสามารถทําใหเกิดขึ้น
ไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน รวมถึงรูปแบบของการเรียนการสอนที่เนนการปรับเปลี่ยนการตัดสินใจ 
การใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (วิโรจน  ลักขณาอดิศร, 2548)  การคนพบวาสมองของคนเราไมได
แยกกัน ทํางานเปนซีกซาย-ขวาตามลําพัง แตทวาทํางานเชื่อมโยงถึงกันทั้ งหมดโดยผานเสนใย
ประสาทท่ีคอยเชื่อมโยงเซลลสมองแตละสวน ซึ่งการเชื่อมโยงน้ีเองท่ีเปนตัวบงชี้ถึงประสิทธิภาพการ
เรียนรูของมนุษย การคนพบน้ีนําไปสูทฤษฎีการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน (BBL) ซึ่งเปนพ้ืนฐานของ
ทฤษฎีการเรียนรูพหุปญญา (Multiple Intelligences) โฮวารด การดเนอร (Howard Gardner) 
นักจิตวิทยามหาวิทยาลัยฮาวารด เปนผูหนึ่งท่ีพยายามอธิบายใหเห็นถึงความสามารถท่ีหลากหลาย 
โดยคิดเปน ทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligences) เสนอแนวคิดวา สติปญญาของ
มนุษยมีหลายดานที่มีความสําคัญเทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับวาใครจะโดดเดนในดานไหนบาง แลวแตละ
ดานผสมผสานกัน แสดงออกมาเปนความสามารถในเรื่องใด เปนลักษณะเฉพาะตัวของแตละคน 
การดเนอร ไดเสนอวาปญญาของมนุษยมีอยูอยางนอย 7 ดาน คือ ดานภาษา ดานตรรกศาสตรและ
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คณิตศาสตร ดานมิติสัมพันธ ดานรางกายและการเคล่ือนไหว ดานดนตรี ดานมนุษยสัมพันธ ดานการ
เขาใจตนเอง และดานธรรมชาติวิทยา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสูพหุปญญา เปนการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในลักษณะเชื่อมโยงความสัมพันธระหว างสาระการเรียนรูและ
ความสามารถทางการเรียนรูที่มีอยูในตัวผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการแกปญหารวมถึงการสรางผลงานและเกิดผลลัพธการเรียนรูอยางมีความสุขและ
ยั่งยืน   

ในการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความสามารถทางปญญาของผูเรียนตามทฤษฏี 
พหุปญญา นั้นมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากวิธีที่สงเสริม และใหเนนเรื่องการทํางานของสมอง 
แตผูวิจัยเลือกที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดโฟรแม็ทซีสเต็มของ
เบอรนิส แมคคารธีร (McCarthy, 1981) เปนแนวคิดเกี่ยวกับแบบการเรียนการสอนที่คํานึงถึงกลุม
ผูเรียน 4 คุณลักษณะ (ผูเรียนที่มีจินตนาการเปนหลัก ผูเรียนท่ีเรียนรูดวยการวิเคราะหและการเก็บ
รายละเอียดเปนหลัก ผูเรียนท่ีเรียนรูดวยสามัญสํานึกหรือประสาทสัมผัส และผูเรียนยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ผูเรียนที่เรียนรูดวยการรับรูจากประสบการณรูปธรรมไปสูการลงมือปฏิบัติ)  แนวคิดโฟร
แม็ทซีสเต็มเปนแนวคิดท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยผูเรียนจะมีวิธีการเรียนรูในลักษณะ
ที่แตกตางกัน ถาผูสอนจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละประเภท ผูเรียนก็จะ
ประสบผลสําเร็จ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT
จึงชวยในการพัฒนาสมองทุกสวนของผูเรียนโดยมี 8 ขั้นตอน คือ สรางประสบการณ วิเคราะห
ประสบการณ ปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด พัฒนาความคิดรวบยอดดวยขอมูล ลงมือ
ปฏิบัติตามแนวคิดที่กําหนด สรางชิ้นงานตามความถนัดความสนใจ วิเคราะหประยุกตใช แลกเปล่ียน
ความรูความคิดกับผูอ่ืน (Bernice McCarthy : 5)   

 จากการท่ีไดศึกษารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ 4 
MAT ผูวิจัยเกิดความสนใจท่ีจะนําแนวคิดดังกลาวมาพัฒนาเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  1) เปนรูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนน
ประสบการณของผูเรียน เหมาะสมกับการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา ซึ่งผูเรียนมีความหลากหลาย 
และมีประสบการณที่แตกตางกัน  2) เปนรูปแบบการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง เปนการเรียนรูดวยการกระทํา (Learning by doing) ซึ่งตรงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดม ศึกษาแหงชาติ (Thailand Qualifications Framework for Higher Education: TQFHed) ที่
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (domain of learning) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2552 ดังมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา
ศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เปนศาสตรเกี่ยวกับศิลปะและจิตวิทยา
การสอนหรือการจัดการเรียนรู การผลิตครูใหมหรือการเตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษากอน
ประจําการ รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการสําหรับการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรูที่ไมเปนทางการ การจัดการศึกษาใน 
สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ประกอบดวยวิชาครูและวิชาเอกท่ีจะสอนทั้งในดานมนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร จึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการซึ่ง
เชื่อมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคนท้ังในวัยเรียน
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และนอกวัยเรียนใหมีคุณภาพ  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  
การเรียนรู หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณที่
ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการเรียนรูที่
คาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย 5 ดาน ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 1. ดาน
คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม 
จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวมความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม  
2. ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจการนึกคิดและการนําเสนอขอมูล
การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง  3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะหสถานการณและใชความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตางๆใน
การคิดวิเคราะหและการแกปญหาเม่ือตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน  4. ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
หมายถึงความสามารถในการทํางานเปนกลุมการแสดงถึง ภาวะผูนําความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคมความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง  5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skills) หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติความสามารถในการส่ือสารทั้งการ
พูด การเขียน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) เปนรูปแบบที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาสมองทุกสวน เกิด
การพัฒนาความคิด ทําใหผูเรียนคิดวิเคราะหเปน  4) เปนรูปแบบการเรียนรูที่เนนความแตกตางใน
การเรียนรู และความ สามารถทางปญญาในแตละบุคคลของผูเรียน 4 แบบ คือ ผูเรียนท่ีมีจินตนาการ
เปนหลัก ผูเรียนที่เรียนรูดวยการวิเคราะหและการเก็บรายละเอียดเปนหลัก ผูเรียนที่เรียนรูดวยสามัญ
สํานึกหรือประสาทสัมผัส และผูเรียนยอมรับการเปล่ียนแปลง ผูเรียนที่เรียนรูดวยการรับรูจาก
ประสบการณรูปธรรมไปสูการลงมือปฏิบัติ ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
และเหมาะสมกับผูเรียนที่มีความแตกตางในการเรียนรู  

ดังนั้นการแกปญหาการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนท่ีมีความแตกตางในการเรียนรู และ
ความสามารถทางปญญาตางกันในปจจุบันยังไมมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือ
สงเสริมการคิดวิเคราะห สําหรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน ซึ่งจากเหตุผลดังกลาว 
ทําใหผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่จะสงผลตอการเปล่ียนแปลงการ
เรียนรูของนักศึกษา ใหนักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไดและสงผลตอเนื่องถึง
คุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไป ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและการเปล่ียนแปลงของ
สังคมไทยอยางแทจริง จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT โดยใชหลักการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
(Learner Centered Instruction) และกระบวนการเรียนการสอนที่เปนระบบ โดยยึดมาตรฐานผล
การเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2552 ในประเด็น 5 ดาน คือ  



11 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา  4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชวิชาวิถีไทย (Thai Living) เปนสาระและส่ือกลางในการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมที่สงเสริมการคิดข้ันสูงดานการคิดวิเคราะห กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่เนน
ผูเรียนมีความหลากหลาย และมีประสบการณที่แตกตางกัน เนนประสบการณของผูเรียน ผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงเรียนรูดวยการกระทํา (Learning by doing) ผูเรียนไดพัฒนาสมองทุกสวน 
เกิดการพัฒนาความคิด ทําใหผูเรียนคิดวิเคราะหเปน ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมผูเรียนให
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู  ดังนั้นจึงจําเปนตองดําเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูและการคิดวิเคราะหของนักศึกษาใหดียิ่งข้ึน
ตอไป 
 
คําถามการวิจัย 
 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกัน มีองคประกอบและกระบวนการจัดการเรียนรูอยางไร และมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม 

2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4MATเพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกันเปนอยางไรในดานตอไปนี้ 

  2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีความ 
สามารถทางปญญาตางกัน หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนสูงกวากอนเรียนหรือไม 

  2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีความ 
สามารถทางปญญาตางกัน หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 3 กลุมแตกตางกัน
หรือไม 

     2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนเปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 
MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน  

 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 
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      2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
กอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

      2.2 ทดสอบความแตกตางความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู
ระหวางนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาแตกตางกัน 3 กลุม คือ นักศึกษาท่ีมีความสามารถทาง
ปญญา กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับบุคคล (Person) กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับสัญลักษณ (Symbol-
based) และกลุมปญญาที่เก่ียวของกับวัตถุ (Object-based)      

     2.3 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน 

 3. เพ่ือรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 
MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 

1.  รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกันมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา หลังเรียนโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนสูงกวากอนเรียน 

3.  ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีความสามารถ
ทางปญญาตางกันทั้ง 3 กลุม หลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนไมแตกตางกัน 

 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตในการวิจัยดังตอไปนี้ 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 

1.1 อาจารย นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานเนื้อหา ดานวิธีสอน ดานการคิด 

1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง (ปการศึกษา 2556)  
2. กลุมตัวอยาง 
 2.1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการสัมภาษณและสอบถามความตองการประกอบไปดวย 

2.1.1 อาจารย นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษา แบงเปน 3 
ดาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานวิธีสอน ดานเนื้อหา จํานวน 9 ทาน 
ที่ทํา หนาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือทําผลงานทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไม
นอยกวา 5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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                  2.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ที่เคยเรียนรายวิชาวิถีไทย 
จํานวน 160 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่ง
ไดมาจากการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) 

  2.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือประกอบไปดวย 
 2.2.1 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบ ไดแก อาจารย 

นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีความเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ดานวิธีสอน ดานเนื้อหา ดานการคิด จํานวน 12 ทาน ที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน ใน
ระดับอุดมศึกษาหรือทําผลงานทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา  5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2.2.2 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญในการประเมินแผนการจัดการเรียนรูดวย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  
ไดแก อาจารย นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 9 ทาน ซึ่งไดมาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2.2.3 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญในการประเมินบทเรียนออนไลนวิชา วิถีไทย 
(Thai Living) โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ไดแกอาจารย นักวิชาการหรือ
ผูเชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ทาน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

2.2.4 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญในการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 
MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีความสามารถ
ทางปญญาตางกันไดแก อาจารย นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ทาน ซึ่ง
ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2.2.5 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือแบบวัดการคิด
วิเคราะหของนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกันไดแก อาจารย นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวน 3 ทาน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2.2.6 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) ของนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผล
การเรียนรูของนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  ไดแก อาจารย นักวิชาการหรือ
ผูเชี่ยวชาญในสถาบัน อุดมศึกษา จํานวน 3 ทานซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
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2.2.7 กลุมตัวอยางผูทรงคุณวุฒิในการนําเสนอรูปแบบ จํานวน 5 ทาน 
ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ดานการคิดข้ันสูง และดานการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานเนื้อหา ที่
ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือทําผลงานวิชาการในระดับอุดมศึกษาไมนอย
กวา 5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองดวยดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผล
การเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน 

  2.3.1 กําหนดกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วิถีไทย(Thai Living) ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2556 
ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
(Sampling Unit) มา 3 หองเรียน จํานวน 90 คน จากนั้นใหนักศึกษาทําแบบวัดความสามารถทาง
พหุปญญาท่ีพัฒนาขึ้น เพ่ือจําแนกเปน 3 กลุมตามการจัดกลุมทางปญญาตามแนวคิดของการดเนอร 
(Gardner, 1985) ดังนี้ (1)กลุมปญญาที่เก่ียวของกับสัญลักษณ (Symbol-based) จํานวน 30 คน (2) 
กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับบุคคล (Person) จํานวน 30 คนและ(3) กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับวัตถุ 
(Object-based) จํานวน 30 คน  
 

3. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาสาระในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวด

วิชาการศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร รายวิชาวิถีไทย (Thai Living) จํานวน 3 หนวยกิต 4 คาบ/
สัปดาห  เปนรายวิชาบังคับของนักศึกษาทุกสาขาวิชา 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผล
การเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 

4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ  
      4.2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห  

         4.2.2 ผลการเรียนรู รายวิชาวถิีไทย (Thai Living) 
            4.2.3 ความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการสรางรูปแบบการเรียนการ 
สอนดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และแนวคิดแบบจําลองการ
ออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model (Kruse, 2009: 1) มาใชในการออกแบบ (Design) และ
การพัฒนา (Development) รวมกับแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบของดิกค แคเรย  และ
แคเรย (Dick, Carey, 2005: 1-8) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของจอยซ และเวลล (Joyce 
and Weil, 2009: 9) ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินผล พัฒนากลยุทธการสอน พัฒนาสื่อการเรียน
การสอน ดําเนินการข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) 4 ขั้นตอนคือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย(Research: R1) ขั้นตอนน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน(Analysis: A) ขั้นตอน
ที่ 2 การพัฒนา(Development: D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development: 
D & D) ผูวิจัยไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ขั้นตอนท่ี 3 
การวิจัย (Research: R2) เปนการนําไปใช (Implementation: I) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน   
ในขั้นนี้ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
และขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล (Evaluation: E) การ
ประเมินและปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  

2. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีผสมผสาน
ระหวางการเรียนในชั้นเรียน (Traditional Classroom) และการเรียนแบบออนไลน (Online) โดย
นําเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตโดยมีสัดสวนในการนําเสนอ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผานระบบออนไลนอยูระหวางรอยละ 50-50 ของการเรียน
ทั้งหมด 

3. การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT (4MAT Learning Model) หมายถึง การจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดของ Bernice McCarthy ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยนําเอาลักษณะการเรียนรู 
(Learning Style) ของผูเรียนและเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวา เปนแนวทางการจัดการ
เรียนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติของสมอง และตอบสนองตอความตองการท่ีแตกตางของผูเรียนท้ัง 4 
แบบ ซึ่งมี 8 ขั้น คือขั้นที่ 1 สรางคุณคาและประสบการณของสิ่งท่ีเรียน ขั้นที่ 2 วิเคราะห
ประสบการณ  ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด  ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด  
ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กําหนด  ขั้นที่ 6  สรางชิ้นงานเพ่ือความเปนตนเอง ขั้นที่ 7 
วิเคราะหคุณคาและการประยุกตใช และขัน้ที่ 8 การแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอื่น   

4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห (Analytical thinking) หมายถึง คุณลักษณะของ
ผูเรียนดานความรูและทักษะในการคิดวิเคราะห ซึ่งมีขั้นตอนของกระบวนการคิดวิเคราะห 4 ขั้นตอน
คือ 1) วิเคราะหความสําคัญ ระบุปญหา ทําความเขาใจปญหา จําแนกแยกแยะส่ิงที่โจทยถาม (ผล) 
และสิ่งที่โจทยกําหนด (เหตุ)  2) วิเคราะหความสัมพันธ เชื่อมโยงหาความสัมพันธระหวางเหตุ (สิ่งที่
โจทยกําหนด)และผล(สิ่งที่โจทยถาม)  3) วิเคราะหหลักการ กําหนดหลักการ วิธีคิดหาคําตอบและ
ดําเนินการคิดยอนกลับจากผลไปสูเหตุ และ 4) วิเคราะหตรวจสอบผล สรุป เขียนแสดงวิธีจากเหตุ
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ไปสูผลและตรวจคําตอบ โดยพิจารณาจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

5. ผลการเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีคาดหวังใหนักศึกษาพัฒนาขึ้น
จากประสบการณที่ ไดรับระหวางการศึกษาอยางนอย 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ไดแก  

5.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง พัฒนาผูเรียนใหมีความ
รับผิดชอบ มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  กําหนดกติการวมกันในการ
เขาเรียนตรงเวลา แตงกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

     5.2 ดานความรู (Knowledge) หมายถึง พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจใน
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของไทยและของโลกต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน และ
สามารถนําเอาความรูความเขาใจเก่ียวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของไทยไปเปน
แนวทางปรับตัวในการดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุข และสามารถนํามา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย มีศีลธรรม รักษาความสัตย และเขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 

      5.3 ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง พัฒนาผูเรียนใหสามารถ
คิดวิเคราะหสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของไทยและของโลก และสืบคน ตีความและประเมิน
สารสนเทศเพ่ือใชในการแกปญหาอยางสรางสรรค และสามารถเชื่อมโยงผลกระทบของปญหารวมถึง
วิเคราะหแนวโนมในอนาคตได 

      5.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) หมายถึง พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวาง
ผูเรียนดวยกัน พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม รับผิดชอบในการเรียนรูดวย
ตนเอง และทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จตรงตามเวลากําหนด 

    5.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills หมายถึง พัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการวิเคราะหขอมูลผานชองทางเทคโนโลยีตางๆ และพัฒนาทักษะในการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต และการสรางสรรคชิ้นงานเพ่ือการนําเสนอได 

6. ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง แนวคิดหรือทัศนะของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญา
ตางกันดานการออกแบบบทเรียนออนไลน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานประโยชนที่ไดรับ
จากการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือวิเคราะหหาองคประกอบและข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน 
ผูวิจัยไดสังเคราะหทฤษฎีที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1 



 

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  ความสามารถทางพหุปญญา 
องคประกอบ ประเภทออฟไลน ไดแก 
1) ผูสอน ผูชี้แนะ หรือที่ปรึกษาในหองเรียนแบบ
เผชิญหนา 
2) สื่อสิ่งพิมพ 
3) สื่ออิเล็กทรอนิกส 
4) สื่อวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน 
5) การเรียนรูในชั้นเรียน 
Thorn.(2003); Rovai and 
Jordan.(2004)Donald Clark.(2006); สายชล  
จินโจ .(2550), มนตชัย เทียนทอง. (2549) 
ขั้นตอน ประเภทออฟไลน ไดแก 
1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
2) ขั้นดําเนินการสอนหรอืขั้นสอน 
3) ขั้นสรุป 
4) ขั้นวัดและประเมินผล 
กระทรวงศึกษาธิการกรมวิชาการ. (2544); อารยา 
กลาหาญ. (2545); กรมการศาสนา สํานกัพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม. (2549) 

 องคประกอบ ประเภทออนไลน  ไดแก 
ดังนี้ 1) ผูสอน  2) การเรียนรูรวมกันแบบออนไลน     
3) การจัดการความรูแบบออนไลน  4) เว็บ 5) การ
เรียนรูผานเครื่องคอมพิวเตอรพกพา  
Thorn. (2003); Rovai and Jordan. (2004) 
Donald Clark. (2006); สายชล จินโจ. (2550), 
มนตชัย เทียนทอง. (2549) 
ขั้นตอน ประเภทออนไลน  ไดแก 
1) กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 
2) การวิเคราะหผูเรียน 3) การออกแบบเนื้อหา
รายวิชา4) การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชเว็บตางๆ  5) การเตรียมความพรอม
สิ่งแวดลอมการเรียนการสอนโดยใชเวบ็จาก
อินเตอรเน็ต 6) การปฐมนิเทศผูเรียน  7) การ
ประเมินผล 8) จัดการเรียนการสอนตามแบบที่
กําหนดไว สรรรัชต หอไพศาล. (2544); วิชุดา 
 รัตนเพียร (2545); ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2545)   
ณัฏฐสิตา ศิริรัตน. (2548) 

  การจัดการเรียนรูตามแนวคิดของ  
Bernice  Mc  Carthy  ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  โดยนําเอาลกัษณะการเรียนรู  
(Learning  Style )  ของผูเรียนและ
เทคนิคการพัฒนาสมองซีกซาย - ซีกขวา  
เปนแนวทางการจัดการเรียนรูใหสอดคลอง
กับธรรมชาติของสมอง และตอบสนองตอ
ความตองการที่แตกตางของผูเรียนทั้ง 4  
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบ 4 
mat 1) กระตุนและสรางประสบการณ 
2) วิเคราะหประสบการณ  3) คิดวิเคราะห
ไตรตรองขอมูล  4) พัฒนาเปนความคิด
รวบยอด 5) ลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบ
ยอด 6) ปรับปรุงและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ 
7) นําความรูไปประยุกตใช 
8) แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 

 การดเนอรไดจัดกลุมของปญญา 
ดังนี้ (Gardner, 2004 : 31-42) 
1. กลุมปญญาที่เกีย่วของกับ
สัญลักษณ (Symbol  
Intelligences) ไดแก ปญญาดาน
ภาษาและปญญาดานตรรกะและ
คณิตศาสตร 
2. กลุมปญญาที่ไมสัมพันธกัน 
(Non-canonical  Intelligences) 
ไดแก ปญญาดานดนตรี ปญญาดาน
มิติ  ปญญาดานรางกายและการ
เคลื่อนไหว และปญญาดาน
ธรรมชาติ 
3. กลุมปญญาที่เกีย่วของกับบุคคล 
(Personal  Intelligences) ไดแก 
ปญญาดานความเขาใจผูอื่น ปญญา
ดานการเขาใจตนเอง และปญญา
ดานการคงอยูของชวีิต 

       

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MATฯ 

       
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน  ผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 5 ดาน 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

18 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ไดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกัน   

2. ไดวิธีการสอนสําหรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาและแบบการเรียนรูตางกัน 
ที่จะทําใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรู และมีความสุขในการเรียน 

3. ผูสอนสามารถท่ีจะนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีที่มีความสามารถทางปญญาตางกันไปประยุกตสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาที่หลากหลายได  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาคร้ังนี้มุงเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาคนควาเรียบเรียงและ
นําเสนอสาระสําคัญจากเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังนี้ 
โดยนําเสนอเนื้อหาตามลําดับ ดังนี้ 

1. แนวคิดในการพัฒนารูปแบบ 
2. แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) 
3. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูดวยทฤษฎีพหุปญญา  
4. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห (Analytical thinking) 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
1. แนวคิดในการพัฒนารูปแบบ 

1.1 ความหมายของรูปแบบ 
 Joyce and Weil (1996) กลาวถึงรูปแบบการสอน หมายถึง แบบแผนที่นําไปใชใน

การจัดการเรียนการสอนหรือการสอนในลักษณะกลุมยอย หรือการสอนพิเศษเพ่ือจัดสื่อการสอน มี
ความ หมายรวมถึง หนังสือ ภาพยนตร เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอรและหลักสูตรสําหรับ
รายวิชา   ซึ่งแนวทางการออกแบบการสอนจะชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีรูปแบบกําหนด
จุดมุงหมายที่แตกตางกัน 

 ทิศนา แขมมณี (2543) ไดใหความหมายของรูปแบบไววา รูปแบบการเรียนการสอน 
หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญซึ่งไดรับการจัดไว
อยางเปนระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อตาง ๆ โดยประกอบดวย
กระบวนการหรือข้ึนการเรียนการสอนรวมท้ังวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ ที่จะชวยใหสภาพการ
เรียนการสอนน้ันเปนไปตามทฤษฎี หรือหลักการ หรือแนวคิดท่ียึดถือ ซึ่งไดรับการพิสูจนทดสอบท่ี
ยอมรับวามีประสิทธิภาพสามารถใชเปนแผนการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะ 

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2529) กลาววาในทางศึกษาศาสตร รูปแบบคือ ความสัมพันธ
ของตัวแปร เปนกรอบของความคิด เปนการแทนความคิดออกมาใหเปนรูปธรรม 

 วิชัย วงษใหญ (2537) กลาววารูปแบบ หมายถึงลักษณะการจําลองสภาพความเปน
จริงวาถาจะใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวนั้นจะมีสิ่งใดบางที่นาจะไดนํามาศึกษาและพิจารณา
เพราะรูปแบบเปนสิ่งที่ไดมาจากทางเลือกแตละทางท่ีมีระดับของการบรรลุวัตถุประสงค 
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อรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2547) กลาววารูปแบบหมายถึง ชุดขององคประกอบของกล
ยุทธ เชน วิธีการจัดลําดับความคิดของเน้ือหาสาระ การใช overviews การใชตัวอยาง การใชการฝก
และการใชกลยุทธการจูงใจ แบบพิมพเขียวของสถาปนิก จะตองแสดงใหเห็นอยางเดนชัดวาบานที่เขา
ออกแบบหนาตาเปนอยางไรจึงจะไดผลผลิตตามที่ตองการภายใตเงื่อนไขที่คาดหมาย (มหาวิทยาลัย
สุโขทัย ธรรมาธิราช, 2537: 206) 

 อุทุมพร จามรมาน (2541) ไดกลาวไววา รูปแบบหมายถึงโครงสรางของความ
เกี่ยวของระหวางหนวยตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ ดังนั้นรูปแบบจึงนาจะมีมากกวา 1 มิติ หลายตัวแปร 
และตัวแปรดังกลาวตางมีความเก่ียวของซึ่งกันและกันสามารถสรุปไดวา รูปแบบคือการออกแบบหรือ
แผนการสอนท่ีครอบคลุมองคประกอบ หรือ แนวความคิดที่แสดงออกมาเปนรูปธรรมโดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะโดยจะแสดงความสัมพันธขององคประกอบและมีการลําดับองคประกอบตาง ๆ 
อยางมีระบบ 

 
1.2 องคประกอบของรูปแบบการสอน 
 Joyce and Weil (1986) ไดจัดกลุมของรูปแบบการเรียนการสอน เปน 4 กลุม 

ไดแก 
 1. กลุมที่เนนการประมวลผลขอมูล (The Information Processing Family) 

รูปแบบการสอนในกลุมนี้เนนการคนหาและประมวลผลขอมูล ใหรูปญหาและหาคําตอบของปญหา 
และใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดและสรางมโนทัศน รูปแบบการสอนในกลุมนี้บางรูปแบบเนนใหผูเรียน
สรางมโนทัศนและทดสอบสมมติฐาน บางรูปแบบมุงท่ีการพัฒนาความคิดสรางสรรค บางรูปแบบมุง
สงเสริมความสามารถทางสติปญญาโดยทั่วไป ตัวอยางของรูปแบบการสอนในกลุมนี้ เชน รูปแบบการ
สอนมโนทัศน (Concept Attainment Model) รูปแบบการสอนแบบสืบสอบทางวิทยาศาสตร 
(Scientific Inquiry Model) รูปแบบการสอนกลยุทธการจํา (Memory Model)  
  2. กลุมที่เนนตัวบุคคล (The Personal Family) รูปแบบการสอนในกลุมนี้มุง
พัฒนาตัวบุคคล พัฒนาทัศนคติและคานิยมที่ดีงาม เพ่ือใหบุคคลมีความเขาใจในตนเองดีขึ้น มีความ
รับผิดชอบตอการกระทําตนเอง มีความสามารถในการสรางสรรค เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหสูงขึ้น 
ตัวอยางของรูปแบบการสอนในกลุมนี้ เชน รูปแบบการสอนแบบไมสั่งการ (Non Directive 
Teaching Model) รูปแบบการฝกความตระหนักรู (Awareness Training Model) 
  3. กลุมท่ีเนนปฏิสัมพันธทางสังคม (The Social Family) รูปแบบการสอนในกลุมนี้
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืนและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลเนนการ
ใหกระบวนการประนีประนอมในการแกปญหา เนนการมีสวนรวมกับผู อ่ืนโดยใชหลักการ
ประชาธิปไตย ตัวอยางรูปแบบการสอนในกลุมนี้ เชน รูปแบบการสอนแบบสืบสอบทางสังคมศาสตร 
(Social Science Inquiry Model) รูปแบบการสอนแบบใหคนควาเปนกลุม (Group Investigation 
Model)  
  4. กลุมท่ีเนนการปรับพฤติกรรม (The Behavioral Systems Family) รูปแบบการ
สอนในกลุมนี้มุงพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียน และทักษะในการปฏิบัติ ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีรองรับรูปแบบ
การสอนในกลุมนี้ ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Cognitive Theory) ซึ่งเปนที่รูจักกันใน
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นามของการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) การรักษาเยียวยาพฤติกรรม (Behavior 
Therepy) การกําหนดงานและแจงผลความกาวหนาใหผูเรียนทราบอยางชัดเจน ตัวอยางเชน รูปแบบ
การฝกความกลาแสดงออก (Assertive Training Model) รูปแบบการเรียนรูโดยมีเงื่อนไข 
(Contingency Management Model) 

 รูปแบบการเรียนการสอนโดยทั่วไปมีองคประกอบรวมที่สําคัญซึ่งผูพัฒนารูปแบบ
การสอนควรคํานึงดังตอไปน้ี 

 1. หลักการของรูปแบบการสอน เปนสวนที่กลาวถึงความเชื่อและแนวคิดของทฤษฎี
ที่รองรับรูปแบบการสอน หลักการของรูปแบบการสอนจะเปนตัวชี้นําการกําหนดจุดประสงค เนื้อหา
กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการในรูปแบบการสอน 

 2. จุดประสงคของรูปแบบการสอน เปนสวนที่ระบุถึงความคาดหวังที่ตองการให
เกิดข้ึน จากการใชรูปแบบการสอน 

 3. เนื้อหา เปนสวนที่ระบุถึงเนื้อหาและกิจกรรมตาง ๆ ที่จะใชในการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของรูปแบบการสอน 

 4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ เปนสวนท่ีระบุถึงวิธีการปฏิบัติในขั้นตอน
หนึ่ง ๆ เมื่อนํารูปแบบไปใช 

 5. การวัดและการประเมินผล เปนสวนที่ประเมินถึงประสิทธิผลของรูปแบบการสอน 
 ทิศนา แขมมณี (2545) กลาววา รูปแบบโดยทั่วไปจะตองมีองคประกอบสําคัญ ดังนี้   
 1. รูปแบบจะตองนําไปสูการทํานาย (prediction) ผลท่ีตามมาซึ่งสามารถพิสูจน 

ทดสอบได กลาวคือสามารถนําไปสรางเครื่องมือเพ่ือไปพิสูจนทดสอบได 
 2. โครงสรางของรูปแบบจําตองประกอบดวยความสัมพันธเชิงสาเหตุ (causal 

relationship) ซึ่งสามารถใชอธิบายปรากฏการณ/เรื่องนัน้ได 
 3. รูปแบบจะตองสามารถชวยสรางจินตนาการ (imagination) ความคิดรวบยอด 

(concept) และความสัมพันธ (interrelations) รวมทั้งชวยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู 
 4. รูปแบบควรจะประกอบด วยความสัม พันธ เชิ ง โครงสร า ง  (structural 

relationships) มากกวาความสัมพันธเชิงเชื่อมโยง (associative relationships) คีฟส (Keeves J. 
1997: 386-387) 

สรุปไดวา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
หลักการของรูปแบบการสอน จุดประสงคของรูปแบบการสอน เนื้อหา เปนสวนท่ีระบุถึงเนื้อหาและ
กิจกรรมตาง ๆ กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ การวัดและการประเมินผล โดยสามารถจัดกลุม
ไดดังนี้ กลุมที่เนนการประมวลผลขอมูล กลุมที่เนนตัวบุคคล กลุมที่เนนปฏิสัมพันธทางสังคม และ
กลุมท่ีเนนการปรับพฤติกรรม 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

Joyce and Well 
(2000) 

Arends 
(1997) 

Anderson 
(1997) 

ทิศนา  แขมมณี 
(2545) 

สรุป 

ทฤษฎีหรือหลักการ
ที่เปนพ้ืนฐานของ
รูปแบบ 

หลักการตามทฤษฎี
ที่ใชเปนแนวคิด
พื้นฐาน 

หลักการของรูปแบบ ปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด
หรือความเช่ือท่ีเปน
พื้นฐานของรูปแบบ
การเรียนการสอน 

องคประกอบท่ี 1
หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เปนพ้ืนฐาน
ของรูปแบบ 

แนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอน
และสิ่งแวดลอมใน
การเรียนการสอน 

ผลการเรียนรูที่
ตองการ 

วัตถุประสงคของ
รูปแบบ 

การบรรยายและ
อธิบายสภาพหรือ
ลักษณะของการ
จัดการเรียนการสอน
ที่สอดคลองกับ
หลักการที่ยดึถือ 

องคประกอบท่ี 2
วัตถุประสงคของ
รูปแบบ 

วิธีการสอนและวิธี
เรียนที่จะชวยใหการ
เรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

วิธีการสอนที่จะทํา
ใหการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค 

หลักฐานที่แสดงการ
ยอมรับประสิทธิ-
ภาพของรูปแบบ 

การจัดระบบคือ มี
การจัดองคประกอบ
และความสัมพันธ
ขององคประกอบ
ของระบบให
สามารถนําผูเรียน
ไปสูเปาหมายของ
ระบบหรือกระบวน 
การที่กําหนดไว 

องคประกอบท่ี 3 

การประเมินผลที่จะ
แสดงใหเห็นผลท่ี
คาดวาจะเกิดขึ้นกับ
ผูเรยีนซึ่งเปนผลจาก
การใชรูปแบบ 

สิ่งแวดลอมในการ
สอน 

 

การอธิบายหรือให
ขอมูลเกี่ยวกับวีสอน
และเทคนิคการสอน
ตาง ๆ ที่จะชวยให
กระบวนการเรียการ
สอนนั้น ๆ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

องคประกอบท่ี 4 

การวัดและการ
ประเมินผลการ
เรียนรูตาม
วัตถุประสงคของ
รูปแบบ 

  
จากตารางท่ี 1 การวิเคราะหและสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน

พบวา รูปแบบการเรียนการสอนประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 องคประกอบ คือ 
1. องคประกอบท่ี 1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานของรูปแบบ 
2. องคประกอบท่ี 2 วัตถุประสงคของรูปแบบ    
3. องคประกอบที่ 3 วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวยใหบรรลุตามวัตถุ 

ประสงคของรูปแบบ 
4. องคประกอบท่ี 4  การวัดและการประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคของรูปแบบ 
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1.3 การพัฒนารูปแบบการสอน 
 อรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2537) ไดอธิบายการออกแบบการสอนสามารถสรุปไดวา การ

ออกแบบการสอน (Instructional design) เปนศาสตรของการส่ังการ (presciptives science) ทั้งนี้
จุดมุงหมายสําคัญก็เพ่ือระบุวิธีการสอนท่ีดีที่สุด ที่มีจุดมุงหมายเพ่ืออธิบายกระบวนการเรียนรูแตทวา
หลักการหรือทฤษฎีการสอนกลาวในลักษณะของการอธิบายหรือการส่ังการก็ได (มหาวิทยาลัยสุโขทัย  
ธรรมาธิราช, 2537)  

 ในการพัฒนารูปแบบการสอนน้ัน สามารถสรุปขั้นตอนการพัฒนาไดดังนี้ (Joyce 
and Weil, 1996) 

 1.3.1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหัวขอเรื่องที่ตองการนํามาพัฒนาเปน
รูปแบบ 

 1.3.2 นําแนวคิดสําคัญของขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห  มากําหนดหลักการ
เปาหมายและองคประกอบอ่ืน ๆ ที่เห็นวาสําคัญและจําเปน อันจะทําใหรูปแบบการสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งกําหนดทิศทาง ลําดับความสําคัญ รายละเอียดขององคประกอบเหลานั้น 

 1.3.3 กําหนดแนวทางในการนํารูปแบบไปใชเปนการใหรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการ
เงื่อนไขตาง ๆ ในการนํารปูแบบการสอนไปใช 

 1.3.4 การประเมินรูปแบบ เปนขั้นทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีสรางขึ้น โดย
กระทําดังนี ้

         1. การประเมินความเปนไปไดในเชิงทฤษฎีเปนการประเมินความสอดคลอง
ภายในระหวางองคประกอบตาง ๆ โดยผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบและดานการเรียนการสอนทั้งในทฤษฎี
และการนําไปปฏิบัติ 

         2. การประเมินความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติการ เปนการนํารูปแบบท่ี
พัฒนาขึ้นไปใชในสถานการณจริง นําคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนของกลุมที่สอนแบบเดิม
และกลุมที่สอนโดยใชรูปแบบมาคํานวณคาประสิทธิภาพของรูปแบบหรือคํานวณคาเมื่อเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดขึ้น หรือคํานวณความแตกตางดานสถิติ 

 1.3.5 การปรับปรุงรูปแบบ แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะกอนการนํารูปแบบไป
ทดลองใช การปรับปรุงรูปแบบระยะนี้ ใชขอมูลจากการประเมินความเปนไปไดเชิงทฤษฎีของกลุม
ผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากขึ้น ระยะท่ีสองเปนการปรับปรุงรูปแบบการสอน
โดยใชขอมูลจากผลการทดลองใช ซึ่งการปรับปรุงรูปแบบการสอนและนําไปทดลองซํ้าอาจทําไดหลาย
ครั้งจนกวาจะไดผลเปนที่นาพอใจ 

สามารถสรุปไดวา การพัฒนารูปแบบการสอนเร่ิมตนจากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
การจัดนําแนวคิดมากําหนดวัตถุประสงค กําหนดแนวทางเก่ียวกับรายละเอียดตาง ๆ และการ
ประเมินรูปแบบ โดยประเมินความสอดคลองและความเปนไปไดของรูปแบบ และการปรับปรุง
รูปแบบเพื่อนําไปใชจริง 
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1.4 รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานจิตพิสัย (Affective Domain) 
 รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดนี้เปนรูปแบบท่ีมุงชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิด

ความรูสึกเจตคติ คานิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค ซึ่งเปนเร่ืองที่ยากแกการพัฒนาหรือ
ปลูกฝง การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนท่ีเพียงใหเกิดความรูความเขาใจ มักไมเพียงพอ
ตอการใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีได จําเปนตองอาศัยหลักการและวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ซึ่งมีรูปแบบท่ี
สําคัญดังนี้  

 รูปแบบการ เ รียนการสอนตามแนวคิดการ พัฒนาด านจิต พิสั ยของบลูม 
(Instructional Model Based on Bloom’s Affective Domain) 

 1.4.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบบลูม (Bloom, 1956) ไดจําแนก
จุดมุงหมายทางการศึกษาออกเปน 3 ดาน คือดานความรู (cognitive domain) ดานเจตคติหรือ
ความรูสึก (affective domain) และดานทักษะ (psycho-motor domain) ซึ่งในดานเจตคติหรือ
ความรูสึกนั้น บลูมไดจัดขั้นการเรียนรูไว 5 ขั้นประกอบดวย 

          1. ขั้นการรับรู ซึ่งก็หมายถึง การที่ผูเรียนไดรับรูคานิยมที่ตองการจะปลูกฝง
ในตัวผูเรียน 

           2. ขั้นการตอบสนอง ไดแกการท่ีผูเรียนไดรับรูและเกิดความสนใจใน
คานิยมนั้น แลวมีโอกาสไดตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

          3. ขั้นการเห็นคุณคา เปนขั้นที่ผูเรียนไดรับประสบการณเก่ียวกับคานิยมนั้น 
แลวเกิดเห็นคุณคาของคานิยมนั้น ทําใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอคานิยมนั้น 

          4. ขั้นการจัดระบบ เปนขั้นที่ผูเรียนรับคานิยมที่ตนเห็นคุณคานั้นเขามาอยู
ในระบบคานิยมของตน 

          5. ขั้นการสรางลักษณะนิสัย เปนขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติตนตามคานิยมที่รับมา
อยางสม่ําเสมอและทําจนกระท่ังเปนนิสัย 

 ถึงแมวาบลูมไดนําเสนอแนวคิดดังกลาวเพ่ือใชในการกําหนดวัตถุประสงคในการ
เรียนการสอนก็ตาม แตก็สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือชวยปลูกฝงคานิยมใหแก
ผูเรียนได 

          1.4.2 วัตถุประสงคของรูปแบบ เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความรูสึก/เจตคติ/
คานิยม/คุณธรรมหรือจริยธรรมที่พึงประสงค อันจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหเปนไปตาม
ความตองการ 

1.4.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนเพ่ือปลูกฝงคานิยมใด ๆ ใหแก 
ผูเรียน สามารถดําเนินการตามลําดับขั้นของวัตถุประสงคทางดานเจตคติของบลูมไดดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การรับรูคานิยม 
ผูสอนจัดประสบการณหรือสถานการณที่ชวยใหผูเรียนไดรับรูคานิยมนั้นอยางใสใจ  

เชน เสนอกรณีตัวอยางที่เปนประเด็นปญหาขัดแยงเกี่ยวกับคานิยมนั้น  คําถามที่ทาทายความคิด
เกี่ยวกับคานิยมนั้น เปนตน ในขั้นนี้ผูสอนควรพยายามกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมดังน้ี 
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  1) การรูตัว  
  2) การเต็มใจรับรู 
  3) การควบคุมการรับรู 
   ขั้นที่ 2 การตอบสนองตอคานิยม 

ผูสอนจัดสถานการณใหผูเรียนมีโอกาสตอบสนองตอคานิยมนั้นในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง เชน ใหพูดแสดงความคิดเห็นตอคานิยมนั้น ใหลองทําตามคานิยมนั้น ใหสัมภาษณหรือ
พูดคุยกับผูที่มีคานิยมนั้น เปนตน  ในขั้นนี้ผูสอนควรพยายามกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมดังนี้ 

  1) การยินยอมตอบสนอง 
  2) การเต็มใจตอบสนอง 
  3) ความพึงพอใจในการตอบสนอง 
 ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาของคานิยม 
 ผูสอนจัดประสบการณหรือสถานการณที่ชวยใหผูเรียนไดเห็นคุณคาของคานิยมนั้น 

เชน การใหลองปฏิบัติตามคานิยมแลวไดรับการตอบสนองในทางที่ดี เห็นประโยชนที่เกิดขึ้นกับตน
หรือบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติตามคานิยมน้ัน เห็นโทษหรือไดรับโทษจากการละเลยไมปฏิบัติตามคานิยมน้ัน 
เปนตน ในขั้นนี้ผูสอนควรพยายามกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมดังนี้ 

  1) การยอมรับในคุณคานั้น 
  2) การชื่นชอบในคุณคานั้น 
  3) ความผูกพันในคุณคานั้น 
 ขั้นที่ 4  การจัดระบบคานิยม 
 เมื่อผูเรียนเห็นคุณคาของคานิยมและเกิดเจตคติที่ดีตอคานิยมนั้น และมีความโนม

เอียงที่จะรับคานิยมนั้นมาใชในชีวิตของตน ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนพิจารณาคานิยมนั้นกับคานิยม
หรือคุณคาอ่ืน ๆ ของตน ในขั้นนี้ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมสําคัญดังนี้ 

  1) การสรางมโนทัศนในคุณคานั้น 
  2) การจัดระบบในคุณคานั้น 

ขั้นที่ 5 การสรางลักษณะนิสัย 
ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตนตามคานิยมนั้นอยางสม่ําเสมอโดยติดตามผลการ

ปฏิบัติ และใหขอมูลปอนกลับและการเสริมแรงเปนระยะ ๆ จนกระท่ังผูเรียนสามารถปฏิบัติไดจนเปน
นิสัย ในขั้นนี้ผูสอนควรพยายามกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมดังนี้ 

  1) การมีหลักยึดในการตัดสินใจ 
  2) การปฏิบัติตามหลักยึดนั้นจนเปนนิสัย 

การดําเนินการในขั้นตอนท้ัง 5 ไมสามารถทําไดในระยะเวลาอันสั้น ตองอาศัยเวลา 
โดยเฉพาะในข้ันที่ 4 และ 5 ตองการเวลาในการปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมากนอยแตกตางกันไปในผูเรียนแต
ละคน 
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1.5 การนําเสนอรูปแบบการสอน 
 การนําเสนอรูปแบบการสอนเปนขั้นตอนท่ีสําคัญเพราะการนําเสนอรูปแบบท่ีชัดเจน 

เขาใจงาย และชวยใหครูผูสอนเกิดความเขาใจและสามารถนํารูปแบบการสอนไปใชไดหรือสามารถ
ศึกษาและฝกฝนตนเอง ใหใชรูปแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดผลตามจุดมุงหมายของ
รูปแบบ ในการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนนั้น จอยสและเวล (Joyce and Weil, 1986) ได
เสนอเปน 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ที่มาของรูปแบบการสอน (Orientation to the Model) เปนการอธิบาย
ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ซึ่งเปนที่มาของรูปแบบการสอน ประกอบดวยเปาหมายของรูปแบบ 
ทฤษฎี ขอสมมุติฐาน หลักการ และแนวคิดสําคัญท่ีเปนพื้นฐานของรูปแบบการสอน 

 ตอนที่ 2 รูปแบบการสอน (The Model of Teaching) เปนการใหรายละเอียด
เกี่ยวกับลําดับขั้นตอนการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1) ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบ (Syntax or Phases) เปนการให
รายละเอียดเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  2) ระบบของการปฏิสัมพันธ (Social System) เปนการอธิบายถึงบทบาท
ของครู นักเรียน ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน ซึ่งจะ
แตกตางกันไปในแตละรูปแบบ เชน บทบาทของครูอาจเปนผูนําในการทํากิจกรรม เปนผูอํานวยความ
สะดวก เปนผูแนะแนว เปนแหลงขอมูล เปนตน 

  3) หลักการของการตอบสนอง (Principles of Reaction) เปนการบอกถึง
วิธีการแสดงออกของครูตอนักเรียน การตอบสนองการกระทําของนักเรียน เชน การใหรางวัลแก
ผูเรียนการใหอิสระในการแสดงความคิดเห็น การไมประเมินวาถูกหรือผิด 

   4) ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน (Support system) เนนการอธิบาย
ถึงเงื่อนไขหรือสิ่งจําเปนที่จะทําใหการใชรูปแบบน้ันไดผล เชน รูปแบบการสอนแบบทดลองใน
หองปฏิบัติการ ตองใชผูนําการทดลองท่ีผานการฝกฝนมาอยางดีแลว รูปแบบการสอนแบบฝกทักษะ
นักเรียนจะตองไดฝกการทํางานในสถานท่ีและใชอุปกรณท่ีใกลเคียงสภาพการทํางานจริง 

 

 ตอนที่ 3 การนํารูปแบบการสอนไปใช (Application) เปนการใหคําแนะนําและตั้ง
ขอสังเกตเก่ียวกับการนํารูปแบบการสอนไปใชใหไดผลดี เชน ควรใชกับเนื้อหาประเภทใด ควรใชกับ
ผูเรียนระดับใด เปนตน 

 ตอนที่ 4 ผลท่ีไดจากการใชรูปแบบการสอน ทั้ งผลทางตรงและทางออม 
(Instructional and Nurturant Effects) เปนการระบุถึงผลของการใชรูปแบบการสอนท่ีคาดวาจะ
เกิดแกผูเรียนทั้งผลทางตรงซึ่งจุดมุงหมายหลักของรูปแบบการสอนน้ัน และผลทางออม ซึ่งเปนผล
พลอยไดจากการใชรูปแบบการสอนนั้น ซึ่งจะเปนแนวทางสําหรับครูในการพิจารณาและเลือกรูปแบบ
การสอนไปใช 
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 สามารถสรุปไดวา การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนมีขั้นตอนการนําเสนอ
รูปแบบ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.5.1 การนําเสนอแนวคิดการนําเสนอรูปแบบ 
 1.5.2 การกําหนดองคประกอบและการดําเนินการสอน  
 1.5.3 การนํารูปแบบการสอนไปใช  
 1.5.4 ผลที่ไดจากการใชรูปแบบการสอนซ่ึงจะสอดคลองกับจุดมุงหมาย และเปน

แนวทางในการพิจารณารูปแบบการสอน 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกบัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended  Learning) 
2.1 ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 นักเทคโนโลยีทางการศึกษา นักวิชาการ นักออกแบบระบบการเรียนการสอนหลาย

ทาน ไดใหความหมายของการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานไวหลายแนวคิด ดังนี้ 
 Driscoll (2002)  ไดแบงแนวคิดของการเรียนแบบผสมผสานไว 4 แนวคิดดวยกัน 

ไดแก 
    1. แนวคิดผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนบนเว็บ   (web-based 

technology) กับการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา 
(Driscoll, 2002) 

 Driscoll (2002)  ใหนิยามของการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานวาเปนการ
รวมหรือผสมเทคโนโลยีของเว็บ (web-based  technology) กับการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม 
เชน การเรียนในหองเรียนเสมือนแบบสด (live virtual classroom) การเรียนดวยตนเอง (self-
paced instruction) การเรียนรูรวมกัน (collaborative learning) วิดีโอสตรีมมิ่ง (streaming 
video) เสียงและขอความ เปนตน  เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Singh (2003) ที่ใหนิยามของการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานไววา เปนเรียนโดยใชการ
ผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลายเขาดวยกัน เพ่ือใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 

 จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปความหมายของการเรียนแบบผสมผสานตาม
แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรยีนการสอนบนเว็บไดวา เปนการรวมวิธีการสอนหลากหลายวิธี
และรูปแบบการสงสารที่แตกตางกันโดยไมคํานึงถึงการใชเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน สามารถเรียนรูไดอยางเทาเทียม
กันและเต็มตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
  2. แนวคิดการผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลายเขาดวยกัน (Driscoll, 2002) 

Driscoll (2002)  ใหนิยามของการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานวาเปนการผสมผสาน 
วิธีสอนท่ีหลากหลายเขาดวยกัน เชน แนวคิดสรางสรรคนิยม (constructivism) แนวคิดพฤติกรรม
นิยม (behaviorism) และแนวคิดพุทธินิยม (cognitivism)  เพ่ือใหไดผลลัพธจากการเรียนที่ดีที่สุด 
ซึ่งอาจใชหรือไมใชเทคโนโลยีการสอน (instructional technology) ก็ได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ Bonk and Graham (2004) ที่กลาววาการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานเปนการผสมผสานระบบ
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การเรียน (learning systems) ที่หลากหลายเขาดวยกันเพ่ือเปนการแกปญหาที่หลากหลายในการ
เรียน 

จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปความหมายของการเรียนแบบผสมผสานตาม
แนวคิดการผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลายเขาดวยกันไดวา การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานเปนการ
รวมทฤษฎีการสอน (mixing theories of learning) เขาดวยกัน รวมเอาหลักการ แนวคิด วิธีการ
ของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพุทธินิยม และทฤษฎีสรางสรรคนิยม โดยการใชทฤษฎีการสอนที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเทา
เทียมกันตามศักยภาพท่ีตนเองมีอยู 

3. การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนในชั้น
เรียนแบบด้ังเดิมที่มีการเผชิญหนาระหวางผูเรียนกับผูสอน  ซ่ึงเปนมุมมองที่มีผูยอมรับกันอยาง
แพรหลายมากที่สุด (Driscoll, 2002) 

Smith (2001) ใหนิยามของการเรียนแบบผสมผสานวาเปนการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน โทรทัศน อินเทอรเน็ต ขอความเสียง (voice mail) และ
การประชุมทางโทรศัพท เปนตน ผสมผสานกับจัดการศึกษาแบบด้ังเดิม (traditional education)  
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Coil and Moonen (2001) ที่กลาววาการเรียนแบบผสมผสาน เปนการ
ผสมผสานระหวางการเรียนแบบเผชิญหนากับการเรียนแบบออนไลนเขาดวยกัน ซึ่งมีทั้งสวนประกอบ
ที่เปนการเรียนในหองเรียนและการเรียนแบบออนไลน  โดยใชจุดเดนของการเรียนแบบออนไลนเติม
เต็มชองวางของการเรียนในหองเรียน และสอดคลองกับแนวคิดของ Driscoll (2002) ใหนิยามของ
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานวาเปนการผสมผสานเทคโนโลยีการสอนในทุกรูปแบบ เชน วีดิทัศน 
ซีดีรอม การเรียนการสอนบนเว็บภาพยนตร เขากับการเรียนแบบเผชิญหนา (face-to-face) ระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน 
  Garnham  and Kaleta (2002)  กลาววาการเรียนแบบผสมผสานเปนการเรียนท่ีดี
ที่สุด เนื่องจากเปนผสมผสานการจัดการเรียนการสอนโดยการเลือกใชคุณลักษณะท่ีดีที่สุดของการ
สอนในหองเรียนและคุณลักษณะที่ดีที่สุดของการสอนออนไลนเขาดวยกัน  เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการเรียนท่ีกระฉับกระเฉง (active learning) สามารถพัฒนาผูเรียนให
เปนผูที่มีความกระฉับกระเฉงในการเรียน(active learner)และสามารถลดเวลาในการเขาชั้นเรียนได  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Roval and Jordan (2004)  ที่พบวาการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน
ทําใหผูเรียนมีจิตสํานึกตอการมีสวนรวมในชุมชนการเรียน (sense of community) มากกวาการ
เรียนในสภาพแวดลอมของหองเรียนปกติ และการเรียนแบบออนไลนเพียงอยางเดียว (fully online) 
  Thorne (2003) กลาววาการเรียนแบบผสมผสานวาเปนแนวทางในการปรับปรุง
การเรียนรูที่ทาทายและพัฒนาความตองการสวนบุคคล โดยการเรียนแบบผสมผสานเปนการรวม
นวัตกรรมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขาดวยกัน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธทั้งจากการเรียนแบบ
ออนไลนและการมีสวนรวมในการเรียนแบบดั้งเดิม การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานสามารถสนับสนุน
และชวยทําใหผูเรียนเรียนรูไดดีขึ้น โดยการติดตอแบบสวนตัวกับผูสอน 
  Harriman (2004)  ใหนิยามของการเรียนแบบผสมผสานเปนการผสมผสานระหวาง
การเรียนการสอนออนไลนและการเรียนแบบเผชิญหนา โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได



30 
 

อยางเต็มตามศักยภาพและบรรลุเปาหมายของการเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Rochester 
Institute (2004) ที่กลาววา การเรียนแบบผสมผสานเปนการผสมผสานการเรียนและการสอนใน
หองเรียนเขากับการเรียนการสอนออนไลน ซึ่งถือวาเปนรูปแบบวิธีการเรียนและการสอนที่ดีที่สุดใน
ปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ New South Wales Department of Education and 
Training (2005)  ที่ใหนิยามของการเรียนแบบผสมผสานวา เปนการผสมผสานกระบวนการเรียนการ
สอนแบบออนไลนกับกระบวนการเรียนการสอนแบบเผชิญหนาเขาดวยกัน  ซึ่งสอดคลองกับ          
e-Learning Center (2005) ที่กลาววาการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานเปนการผสมผสานระหวางการ
เรียนแบบเผชิญหนา การเรียนบนเว็บแบบสด  (live e-Learning) และการเรียนดวยตนเองบนเว็บ 
(self-paced learning) เขาดวยกัน 
  Australian National Training Authority’s (2003) ที่กลาววาการเรียนแบบ
ผสมผสานถือวาเปนการเรียนที่ยืดหยุนสําหรับผูเรียนทุกคน  เนื่องจากเปนการผสมผสานการเรียน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)  เขากับการเรียนชั้นเรียนแบบด้ังเดิม โดยใชหลักการจัดการ
เรียนการสอนแบบยืดหยุนสําหรับการเรียนในรูปแบบที่ตางกัน 
  จากแนวคิดที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน
ตามแนวคิดการผสมผสาน การเรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบด้ังเดิมที่
มีการเผชิญหนาระหวางผูเรียนกับผูสอนไดวา การเรียนแบบผสมผสานเปนการบูรณาการการเรียน
ออนไลนผานระบบเครือขายและการเรียนในหองเรียนแบบด้ังเดิมที่มีการเรียนแบบเผชิญหนาเขา
ดวยกัน  โดยใชสิ่งอํานวยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสื่อ ชองทางและเครื่องมือ ในบริบทของ
สภาพแวดลอมในการเรียนออนไลนผานระบบเครือขาย (online learning environment) เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธจากการเรียนออนไลนผานระบบ
เครือขายและการมีสวนรวมในการเรียนแบบด้ังเดิม เพ่ือพัฒนาใหเกิดการเรียนรูที่ทาทายและ
ตอบสนองตอความตองการสวนบุคคลของผูเรียน ทําใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของ
ตนเองไดดีขึ้น 
  4. แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกับการทํางานจริง (Driscoll, 
2002) 

Driscoll (2002) ใหนิยามของการเรียนแบบผสมผสานวาเปนการผสมผสาน
เทคโนโลยีการเรียนการสอนกับการทํางานจริง ซึ่งสอดคลองกับ Bersin (2004) ที่กลาววาการเรียน
แบบผสมผสานเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมในองคกร  เปนการผสมผสานการเรียนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสและสื่ออ่ืน ๆ ในการสงผานความรูในการฝกอบรม 
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  นอกจากน้ี The Royer Center for learning and Academic Technologies 
(2004) ไดกลาวถึงการเรียนแบบผสมผสานในมุมมองท่ีแตกตางกันออกไปคือ การเรียนแบบ
ผสมผสานเปนการผสมผสานยุทธวิธีในการเรียนและสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเขาดวยกัน 
เชน การผสมผสานการเรียนการสอนแบบเผชิญหนากับการเรียนการสอนแบบออนไลน การ
ผสมผสานการเรียนการสอนแบบเผชิญหนากับการเรียนทางไกล เปนตน 
  จากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุป
ไดวา การจัดการเรียนแบบผสมผสานเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนความยืดหยุน มีการ
ผสมผสานยุทธวิธีในการเรียนการสอนที่หลากหลายเขาดวยกัน โดยใชสื่อการเรียนการสอน กิจกรรม
การเรียนการสอน และรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายท้ังการเรียนการสอนแบบออนไลน และ
การเรียนการสอนแบบเผชิญหนา เพ่ือตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนทุกคนสามารถบรรลุเปาหมายของการจัดการเรียนการสอน 
  การเรียนแบบผสมผสาน เปนรูปแบบการเรียนที่มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนรู วิธีการสอนของผูสอน รูปแบบการเรียนรู
ผูเรียน  สื่อการเรียนการสอน ชองทางการส่ือสาร และรูปแบบปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน 
ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับเนื้อหา ผูเรียนกับบริบทในการเรียนรูที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองตอความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนแตละคนไดผลลัพธที่ดีที่สุดจากการเรียนการสอน 
  ในการวิจัยครั้งนี้จะมุงเนนการเรียนแบบผสมผสานในความหมายของการ บูรณาการ
การเรียนแบบออนไลนผานระบบเครือขายและการเรียนแบบในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมเขาดวยกัน โดย
การจัดสิ่งแวดลอมในการเรียนรูที่สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในบริบทของ
การเรียนแบบออนไลน 
  จากการศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของนักเทคโนโลยีทาง
การศึกษา นักวิชาการ และสถาบันการศึกษาตางๆ พบวา มีใชคําที่มีความหมายถึงการจัดการเรียน
แบบผสมผสานไวหลายคํา เชน Blended Learning, Hybrid Learning, Flexible Learning, 
Integrated Learning, Multi-method Learning, Mixed Mode Learning เปนตน 
  ซึ่งลวนแลวแตเปนคําท่ีมีหมายถึง รูปแบบการเรียนที่มีความยืดหยุนและมีการ
ผสมผสานการเรียนผานสื่อ ชองทางและวิธีการสอนที่หลากหลาย  คําที่หลายถึงการจัดการเรียนแบบ
ผสมผสานไดมีผูใหการยอมรับมากท่ีสุดคือ คําวา “Blended Learning” (Driscoll, 2002) ในการ
วิจัยครั้งนี้จึงใชคําวา “Blended Learning” และใชคําแปลในภาษาไทยวา “การเรียนแบบผสม 
ผสาน” 
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2.2 องคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 นักออกแบบการเรียนการสอน (instructional designer) และนักการศึกษา

นําเสนอแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานไวดังนี้ 
 Schmidt (2002) กําหนดองคประกอบท่ีทําใหการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดย

ใชเว็บไซตสําหรับการเรียนการสอนในหองเรียน (web-enhanced classroom) ประสบผลสําเร็จไว 
4 องคประกอบ ไดแก 

 1. สวนบริหารจัดการระบบ (administration) 
 2. สวนการวัดผลและประเมินผล (assessment) 
 3. สวนนําเนื้อหา (content) 
 4. สวนชุมชนการเรียนรู (community) 
 Roval and Jordan (2004) กลาววา องคประกอบของการจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน ประกอบดวย 4 องคประกอบดังนี้ 
 1. การผสมผสานส่ือผสมและทรัพยากรเสมือนในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

(blended multimedia and virtual internet resources) ประกอบดวย 
 1.1 วีดิทัศนหรือดีวีดี (video/DVD) 
 1.2 การทัศนศึกษาเสมือน (virtual field trips) 
 1.3 เว็บไซตแบบปฏิสัมพันธ (interactive websites) 
 1.4 ซอฟตแวร (software packages)  
 1.5 การกระจายภาพและเสียง (broadcasting) 
 2. การผสมผสานโดยใชเว็บไซตสําหรับการเรียนในหองเรียน (classroom  

websites) ในการสรางสิ่งแวดลอมในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สําหรับประกาศงานที่
มอบหมาย รับ-สงการบาน การทดสอบ การประกาศผลการเรียน และนโยบายของชั้นเรียน เปนตน 
โดยผูสอนอาจจะสรางเว็บไซตเพ่ือการเรียนการสอนดวยตนเอง หรืออาจจะทําการเชื่อมโยง (link) ไป
ยังเว็บไซตที่เก่ียวของก็ได 

 3. การผสมผสานโดยใชระบบบริหารจัดการหลักสูตร (Course Management 
Systems : CMS) ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผูสอนใชระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
เพ่ือชวยในการติดตอสื่อสารและการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน เชน การ
แจกเอกสารประกอบการสอน การกําหนดวันสุดทายของการสงงานที่มอบหมาย การรวบรวมงานที่
มอบหมาย (Schmidt, 2002)  การแจงงานที่มอบหมายลวงหนา  การแจงประกาศตาง ๆ  การสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงผูเรียนเปนรายบุคคล การแจงขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการสอน และ
นโยบายในการใหระดับผลการเรียน เปนตน (Zike, 2003) ระบบบริหารจัดการหลักสูตรที่เหมาะสม
กับหนังสือใชในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ไดแก web CT, blackboard, MOODLE 
LMS และ ANGEL LMS (Schmidt, 2002) 

 4. การผสมผสานโดยใชการอภิปรายแบบประสานเวลาและการอภิปรายแบบไม
ประสานเวลา (synchronous and asynchronous discussions) รูปแบบของการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานที่เปนการผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนแบบด้ังเดิมกับ
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การเรียนแบบออนไลนเขาดวยกัน การใชเทคโนโลยีของการเรียนแบบออนไลนเพ่ือเขามาเติมในสวน
ของสิ่งแวดลอมในการเรียนแบบเผชิญหนาคือ การประยุกตใชการอภิปรายแบบประสานเวลาและการ
อภิปรายแบบไมประสานเวลา โดยผูสอนเปนผูกําหนดหัวขอในการสนทนา คอยอํานวยความสะดวก
ในระหวางการสนทนา โดยพยายามจัดบรรยากาศในการเรียนใหเหมือนกับการสนทนาระหวางผูเรียน
ในหองเรียน 

 
2.3 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning models) 
 รูปแบบท่ีใชเปนการนําระบบอินเทอรเน็ตมาใชประกอบการเรียนการสอน โดยใช

การสื่อสารกันแบบสองทาง (two-way communication) หรือทางเดียวก็ได จะติดตอกันแบบพบ
หนากันแบบเผชิญหนา (face to face) ยอมสามารถทําได เนื่องจากมีการเชื่อมโยงเครือขาย
คอมพิวเตอรทําใหผูใชสามารถรับ-สงขาวสารขอมูลรูปแบบตาง ๆ ถึงกันไดดวยความสะดวกรวดเร็ว 
ดังนั้น การนําอินเทอรเน็ตมาใชประโยชนกับการศึกษาจะมีสวนสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพในการรับ-สงขอมูลขาวสารบนเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถทําได 2 ลักษณะ
ใหญ ๆ ดวยกันคือ การติดตอในเวลาเดียวกัน และการติดตอตางเวลา ทําใหรูปแบบการเรียนการสอน
ผานเว็บ สามารถแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

 1. synchronous learning  คือรูปแบบการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนในเวลาเดียวกัน ผูเรียนตองมาเรียนพรอม ๆ  กัน โดยใชการรับสงขาวสารขอมูลที่ผูสงและผูรับ
สารติดตอกันไดในเวลาเดียวกันหรือพรอมกัน เชน บริการพูดคุยสนทนา (chat) บริการรับสงขอความ 
เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว เปนตน 

 2. asynchronous learning คือ รูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บที่ผูเรียนและ
ผูสอนไมจําเปนตองมีกิจกรรมการเรียนการสอนในเวลาเดียวกัน เพราะรูปแบบการรับสงขอมูล
ขาวสารที่ผูรับและผูสงไมจําเปนตองทํางานพรอมกัน เชน บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
กลุมสนทนา (newsgroup) รวมทั้งบริการ world wide web (www) เปนตน ที่เปนเครือขายขอมูล
ความรู โดยผูเรียนจะเขามาเรียนรูเมื่อใด ที่ไหน ยอมสามารถทําได (Zhao, 2011) 

 Valiathan (2002)  เสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยพัฒนาจาก
รูปแบบการเรียนแบบออนไลนและการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม โดยใชซอฟทแวรสําหรับการ
เรียนรูรวมกัน (collaboration software) หลักสูตรการเรียนการสอนบนเว็บ (web cased 
courses) ระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Electronic Performance Support 
Systems : EPSS)  และการจัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) ประกอบดวยการ
เรียนแบบเผชิญหนาในหองเรียน (face-to-face classrooms) การเรียนบนเว็บแบบสด (live e-
learning) การเรียนตามความสามารถในการเรียนของผูเรียนแตละคน (self-paced learning) 

 NIT (อางถึงใน Valiathan, 2002)  จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปน 
3 รูปแบบตามทักษะที่ตองการพัฒนาผูเรียน ดังนี้ 

 1. การจัดการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาการเรียนดานทักษะ (skill-driven 
learning) เปนการผสมผสานระหวางการเรียนตามความสามารถในการเรียนของผูเรียนแตละคน 
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(self-paced learning) กับการสอนโดยผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกและใหการสนับสนุนในการ
เรียนเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะในการเรียน 

 2. การจัดการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือการพัฒนาการเรียนดานเจตคติ (attitude-
driven learning) โดยใชการผสมผสานส่ือที่หลากหลายสําหรับแตละเหตุการณ เพ่ือใชเปนสื่อกลาง
ในการสงผานความรูเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเฉพาะดานของผูเรียน (specific behaviors) 

 3. การจัดการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือการพัฒนาการเรียนดานความสามารถ 
(competency-driven learning) เปนการผสมผสานเครื่องมือที่ใชในการสนับสนุนการสราง การ
จัดการองคความรู โดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนําในการพัฒนาความสามารถของผูเรียน 

 การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเนนการพัฒนา การเรียนดาน
ทักษะ (skill-driven learning) การพัฒนาการเรียนดานเจตคติ (attitude-driven learning) และการ
พัฒนาการเรียนดานความสามารถ (competency-driven learning) ตามแนวคิดของ Valiathan 
(2002, อางถึงใน ปณิตา วรรณพิรุณ, 2551) รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 2, 3 และ 4 
 

ตารางที่ 2  องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเนนการพัฒนาการเรียน 
             ดานทักษะ 

องคประกอบ 
ใชเทคนิคเทคโนโลยี 

(technology-based 
techniques) 

ไมใชเทคนิคเทคโนโลยี 
(non-technology-based 

techniques) 
การประกาศ (announcement) - ระบบบริหารจัดการการเรียน  

- การแจงเตือนผานไปรษณีย 
  อิเล็กทรอนิกส (e-Mail push) 

- จดหมาย 
- โทรศัพท 

การแจงภาพรวมในการเรียน 
(overview-session) 

- ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส 
- การสัมมนาผานระบบเครือขาย 
  อินเทอรเน็ต (webinar) 

- การเรียนในหองเรยีนแบบดั้งเดิม  
  (traditional classroom) 

การเรียนตามความสามารถใน
การเรียนของผูเรียนแตละคน 
(self-paced learning) 

- การเรียนบนเว็บ (web-based  
  tutorial) 
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) 
- ระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุน 
  การปฏิบัติงาน (EPSS) 
- สถานการณจําลอง (simulations) 

- บทความ 
- หนังสือ 
- การสอนงาน (job-aids) 
- การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน  
  (on the job training) 

การตอบขอซักถาม  
(query resolution) 

- ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส 
- คําถามที่ถามบอย (PAQ) 
- โปรแกรมสนทนาแบบประสาน 
  เวลา (instant messenger) 

- การประชุมแบบเผชิญหนา 

การสาธิต (demonstration) - การประชุมผานเว็บ(web meeting) 

- สถานการณจําลอง 
- การเรียนในหองเรยีนแบบดั้งเดิม 

การปฏิบัติ (practice) - สถานการณจําลอง - การมอบหมายงานในสมุดฝกหัด  
  (workbook assignment) 
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ตารางที่ 2  องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเนนการพัฒนาการเรียน 
             ดานทักษะ (ตอ)  

องคประกอบ 
ใชเทคนิคเทคโนโลยี 

(technology-based 
techniques) 

ไมใชเทคนิคเทคโนโลยี 
(non-technology-based 

techniques) 
การแจงผลปอนกลับ 
(feedback) 

- ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส 
 

- การประชุมแบบเผชิญหนา 
- ใบรายงานผลการเรียน  

การจบบทเรียน (closing 
session) 

- ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส 
- webinar 

- การเรียนในหองเรยีนแบบดั้งเดิม 

การรับรองผลการเรียน 
(certification) 

- การทดสอบผานเว็บ 
  (web-based test) 

- การทดสอบในหองเรียน (print  
  test) 

 
ตารางที่ 3  องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเนนการพัฒนาการ  
              เรียนดานเจตคติ 

องคประกอบ ใชเทคนิคเทคโนโลยี (technology-
based techniques) 

ไมใชเทคนิคเทคโนโลยี 
(non-technology-based 

techniques) 
การประกาศ (announcement) - ระบบบริหารจัดการการเรียน  

- การแจงเตือนผานไปรษณีย 
  อิเล็กทรอนิกส (e-Mail push) 
 

- จดหมาย 
 

การแจงภาพรวมในการเรียน 
(overview-session) 

- ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส 
- การสัมมนาผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต (webinar) 

- การเรียนในหองเรยีนแบบดั้งเดมิ  
  (traditional classroom) 

การเรียนตามความสามารถใน
การเรียนของผูเรียนแตละคน 
(self-paced learning) 

- การเรียนบนเว็บ (web-based  
  tutorial) 
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส  
- ระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนนุ 
  การปฏิบัติงาน (EPSS) 
- สถานการณจําลอง  

- บทความ 
- หนังสือ 
- สมุดฝกหัด (workbooks) 
 

การตอบขอซักถาม  
(query resolution) 

- ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส 
- คําถามที่ถามบอย (PAQ) 
- โปรแกรมสนทนาแบบประสานเวลา  
  (instant messenger) 

- การประชุมแบบเผชิญหนา 
  รวมกับผูเชี่ยวชาญ (face to  
  face meeting with expert) 

การประเมินผล (assessment) - สถานการณจําลอง - การทดสอบ (print test) 
การเรียนรูรวมกัน 
(collaborative session) 

- การสัมมนาผานระบบเครือขาย 
  อินเทอรเน็ต (webinar) 
- การสนทนา (chat) 

- บทบาทสมมติกับเพื่อน (role     
  playing with  peers) 
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ตารางที่ 3  องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเนนการพัฒนาการ  
              เรียนดานเจตคติ (ตอ) 

องคประกอบ 
ใชเทคนิคเทคโนโลยี (technology-

based techniques) 

ไมใชเทคนิคเทคโนโลยี 
(non-technology-based 

techniques) 
การปฏิบัติ (practice) - สถานการณจําลอง - บทบาทสมมติกับเพื่อน 
ผลปอนกลับแบะการจบบทเรียน 
(feedback and closing 
session) 

- ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส 
- การสัมมนาผานระบบเครือขาย 
  อินเทอรเน็ต (webinar) 

- การเรียนในหองเรยีนแบบดั้งเดมิ 

 
 
ตารางที่ 4  องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเนนการพัฒนาการ 
              เรียนดานความสามารถ 

องคประกอบ 
ใชเทคนิคเทคโนโลยี 

(technology-based 
techniques) 

ไมใชเทคนิคเทคโนโลยี 
(non-technology-based 

techniques) 
การชี้แนวทางในการเรียน 
(assign guides or mentors) 

- ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส  
 

- โทรศัพท 

การสรางชุมชนการเรียนรู 
(create a community) 

- พื้นท่ีบนอินเทอรเน็ตหรือ 
  อินทราเน็ต 

- การเรียนเปนกลุม 

การฝกปฏิบัติ (practice) - ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส 
- เวทีอภิปราย (discussion  
  forums) 
- สถานการณจําลอง (simulations) 

- การประชุมแบบเผชิญหนา 
  (face to face meetings) 
- การปฏิบัติการ (workshops)  
- โทรศัพท 

การอภิปราย (hold 
discussion) 

- เวทีอภิปราย 
- การสนทนา (chat)  

- การประชุมแบบเผชิญหนา 
- ฝกปฏิบัติการ - โทรศัพท 

การลงขอสรุปเกี่ยวกับปญหา 
(resolve queries) 

- ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส 
- โปรแกรมสนทนาแบบประสาน 
  เวลา (instant messenger) 

- การประชุมแบบเผชิญหนา 

รูปแบบการเรียน 
(capture learning) 

- เก็บรวบรวมขอมูลในการเรียนโดย 
  ใช LMS/LCMS 

- เอกสารทางราชการ 
  (white papers) 
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 Carman (2002) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน วาประกอบดวยองคประกอบที่มีการผสมผสานระหวางการเรียนแบบออนไลนและการ
เรียนแบบดั้งเดิม ซึ่งประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้ 

 1. เหตุการณสด (live events) ประกอบดวย instructor-led events การบรรยาย
ในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม (traditional lectures) การประชุมผานระบบวิดีโอ (video conferences) 
และการสนทนาแบบประสานเวลา (synchronous chat sessions) 

 2. การเรียนตามความสามารถในการเรียนของผูเ รียนแตละคน (self-paced 
learning)  

 3. การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับประสบการณในการเรียนของผูเรียน 
เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเองตามความสามารถสวนบุคคล เครื่องมือท่ีใชไดแก อินเทอรเน็ต และ
ซีดีรอมเพ่ือการสอน (CD-ROM based tutorial)  

 4. การเรียนแบบรวมมือ (collaboration)การติดตอสื่อสารระหวางผูเรียน ประกอบ 
ดวย ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) การอภิปรายแบบรองเรียน (threaded discussions) และ
การคิดรวมกัน (come to think of it) 

 5. การวัดและการประเมินผล (assessment) การวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียนตามวัตถุประสงคของการเรียน ประกอบดวย การทดสอบ การสอบโดยไมแจงลวงหนา 
(quizzes) การตัดสินผลการเรียน การใหผลปอนกลับในเชิงลึก (narrative feedback) การประเมิน
โดยใชแฟมสะสมงาน (portfolio evaluations) 

 6. อุปกรณสนับสนุน (support materials) อุปกรณที่ใชสนับสนุนบทเรียนแบบ
ผสมผสาน ประกอบดวย แหลงอางอิง (reference material) ทั้งทางกายภาพ (physical) และแหลง
อางอิงเสมือน (virtual) คําถามท่ีถูกถามซ้ําบอย ๆ (FAQ forums) ซึ่งอุปกรณเหลานี้เปนสวนสําคัญ
ในการสงผานความรูและการเก็บ จดจําความรูของผูเรียน (retention and transfer) 

  
2.4 การออกแบบระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 ในการออกแบบระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานใหประสบผลสําเร็จในการ

จัดการเรียนรูนั้นนักออกแบบการเรียนการสอน (instructional designer) ตองคํานึงถึงจุดประสงค
ของการเรียนที่กําหนดไว ระยะเวลาในการเรียน  รวมถึงความแตกตางของรูปแบบการเรียนรูของ
ผูเรียน  เพ่ือใชเปนขอมูลในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียน และการ
ประเมินผลการเรียน 

 จากจุดเดนของการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ทําใหคว ามสัมพันธและ
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนและเพ่ือนผูเรียนคนอ่ืน ๆ ทําใหผูเรียนและผูสอนใกลชิดกันมาก
ขึ้น  ทําใหผูเรียนสามารถแลกเปล่ียนประสบการณระหวางกันไดโดยสะดวก สามารถเขาใจเพ่ือนรวม
ชั้นเรียน  และเคารพเพ่ือนรวมชั้นเรียนมากข้ึน สงผลใหผูเ รียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น  
นอกจากนี้ผูเรียนยังไดรับผลปอนกลับจากการเรียนไดโดยทันที  ซึ่งเปนการสงเสริมพัฒนาการในการ
เรียนของผูเรียนแตละคนใหเต็มตามศักยภาพท่ีผูเรียนแตละคนมี  มีผูเสนอแนวทางในการออกแบบ
บทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน ดังนี้ 
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 The Training Place (2004) เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน โดยพัฒนาจากรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE  
ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้  ขั้นที่ 1 การวิเคราะหและการวางแผน (Analysis and Planning)    
ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design Solutions) ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development)  ขั้นที่ 4 การ
นําไปใช (Implementation) และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) 

 1. การวิเคราะหและการวางแผน (Analysis and Planning) ประกอบดวย 
     1.1 การวิเคราะหผูเรียน การปฏิบัติการ องคกร รูปแบบการเรียน และความ

ตองการของระบบเพ่ือใชในการพัฒนาหลักสูตร 
 1.2 วิเคราะหทรัพยากรท่ีสนับสนุนตอการจัดกิจกรรมการเรียน 
 1.3 วิเคราะหความตองการของผูเรียน  การวางแผน การนําไปใช การทดสอบ

และการประเมินผล 
 1.4 วิเคราะหแผนงาน กระบวนการทํางาน การนําไปใชในภาพรวม เพ่ือนําไปสู

การสรางวงจรในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการทํางานที่วางไว 
 1.5 วิเคราะหความตองการขององคกร 
      2. การออกแบบ (Design Solutions) ประกอบดวย 
 2.1 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู (objectives) 
 2.2 การออกแบบใหตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  
 2.3 การออกแบบประเภทของการเรียนรู (taxonomy) 
 2.4 การออกแบบบริบทที่เกี่ยวของ (local context) ไดแก การทํางาน (on-

the-job)  การฝกปฏิบัติ (practicum) หองเรียน/หองปฏิบัติการ  และการเรียนรูรวมกัน 
(collaboration) 

     2.5 การออกแบบผูเรียน (Audience) ไดแก การเรียนแบบผูฝกสอนและผูเรียน 
(trainer-learner) การเรียนแบบผูใหคําปรึกษากับผูเรียน (mentor-learner) 

 3. การพัฒนา (Development) แบงเปน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบแบบ
ไมผสานเวลา (asynchronous) องคประกอบแบบผสานเวลา (synchronous) และองคประกอบ
แบบเผชิญหนา (Face-to-Face) นําเสนอดังตารางท่ี 5  

4. การนําไปใช (Implementation)  
 ในการนําระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานไปใช ตองกําหนดประเด็นแนว

ทางการนําไปใช การวางแผนการนําไปใช การวางแผนการใชเทคโนโลยี และการวางแผนในประเด็น
อ่ืน ๆ ที่อาจเก่ียวของใหชัดเจน เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของกับการนําระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ไปใช ไดแก ผูเรียน เพ่ือนรวมเรียน ผูสอน และสถาบันการศึกษาเกิดการยอมรับและมีความเขาใจที่
ถูกตองเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

 5. การประเมินผล (Evaluation) 
 การวัดและประเมินผลสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทําโดยการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achieve objectives) ของผูเรียนโดยเทียบกับเกณฑมาตรฐาน  
รวมถึงการประเมินงบประมาณคาใชจายในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
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ตารางที่ 5  แสดงองคประกอบของการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานขั้นการพัฒนาของ  
             The Training Place (2004) 

องคประกอบแบบไมผสานเวลา 
(asynchronous) 

องคประกอบแบบผสานเวลา 
(synchronous) 

องคประกอบแบบเผชิญหนา 
(Face-to-Face) 

- ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส 
- กระดานขอความ (message  
  boards) 
- การสนทนาแบบ ปฏสิัมพันธ 
(forums and interactive chats) 

- การประชุมผานวีดิทัศน (video  
  conferencing) 
- การประชุมผานดาวเทียม 
  (satellite conferencing) 

- หองเรียนแบบดั้งเดมิ    
  (classroom) 
- หองปฏิบัติการ (labs) 
- การเผชิญหนา (meetings) 
- การประชุม (conferences) 

-ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเรยีนรู  
  (learning content  
  management system) 
- ระบบบริหารจัดการเรียนรู  
  (learning management  
  system) 
- ระบบติดตามความกาวหนาของ 
  ผูเรียน (performance tracking  
  system) 
- บทความ - ซีดีรอม - วีดิทัศน 
- วีดิโอสตรมีมิ่ง (video  
  Streaming)   
- การฝกอบรมบนเว็บ (web  
  training) 
- การติดตามงานท่ีมอบหมาย 
  (follow-up assignments) 
- การทดสอบ (tests) 
- การทดสอบกอนเรยีน (pre-test) 
- การชี้แนะแบบมีสวนรวม  
  (participant guides)  

- online breakout rooms and  
  labs 
- หองเรียนเสมือน (virtual  
  classrooms) 
- การอภิปรายออนไลน (online  
  discussions) 

- ที่ปรึกษา (mentors) 
- การเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
  (peer-to-peer lunch bag  
  session) 
- กลุมผูเชี่ยวชาญ (subject matter  
  Experts) 
- ทีมสนับสนุน (support teams) 
- การแนะนําการเรียน (orientation  
  programs) 

 
 Singh และ Reed (2001) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบบทเรียนแบบ

ผสมผสานวาส่ิงที่ควรคํานึงไดแก 
 1. ผู เรียน (audience) เนื่องจากความแตกตางระหวางบุคคลของของผูเรี ยน  

นักออกแบบการเรียนการสอนควรออกแบบบทเรียนใหมีรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยใหสอดคลองกับ
รูปแบบการเรียนรูและบุคลิกภาพของผูเรียนแตละคน 

 2. เนื้อหา (content) เนื่องจากเน้ือหาท่ีใชในการเรียนการสอนมีความแตกตางกัน 
ดังนั้นนักออกแบบการเรียนการสอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับลักษณะเนื้อหา 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด 
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 3. ระบบโครงขายพ้ืนฐาน (infrastructure) เนื่องจากความสามารถในการเขาถึง
ระบบการออกแบบบทเรียนบนเว็บที่แตกตางกัน นักออกแบบการเรียนการสอนควรออกแบบบทเรียน
โดยคํานึงถึงระบบโครงขายพื้นฐาน อันประกอบดวย การเชื่อมตอกับระบบเครือขาย ความเร็วในการ
สงผาน รับและสงขอมูล รูปแบบของส่ือสําหรับบทเรียนบนเว็บ เปนตน 

 Alvarez (2005) เสนอแนวคิดเก่ียวกับข้ันตอนการออกแบบบทเรียนแบบผสมผสาน
วาประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การกําหนดจุดมุงหมายในแตละขั้นตอนการเรียน (purpose statement) และ
พิจารณาลําดับขั้นตอนในการเรียน 

 2. การจัดกิจกรรมระหวางการจัดการเรียนการสอน (duration) 
 3. การกําหนดทักษะความรูพื้นฐานที่จําเปนตองรูกอนการเรียน (prerequisites) 
 4. การกําหนดจุดมุงหมายของการเรียน (learning objectives) 
 5. การจัดการเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน (content/learning) 
 6. การประยุกตใชยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอน (application of learning 

strategy) 
 7. การกําหนดยุทธวิธีในการประเมินผล (evaluation strategy) 
 จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบระบบการเรียนการสอนบนแบบ

ผสมผสานที่กลาวมาขางตน ในการวิจัยนี้จึงใชแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเนน
องคประกอบ กระบวนการ ขั้นตอนท่ีเปนระบบ (System Approach) และแสดงความ สัมพันธซึ่งกัน
และกัน ตาม ADDIE Modle ซึ่งเปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมจากนักออกแบบและพัฒนาบทเรียนบน
เว็บ  ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บมากท่ีสุด  (วิชุดา รัตนเพียร, 2548)  โดยคํานึงถึง
ปจจัยดานผูเรียน เนื้อหา และระบบโครงขายพ้ืนฐาน (Singh and Reed, 2001) ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ขั้นการวิเคราะห (Analysis)  เปนการวิเคราะหเพ่ือกําหนดรายละเอียดของ
องคประกอบตาง ๆ สําหรับสรางรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน 

 2. ขัน้การออกแบบ (Design) เปนการออกแบบกลยุทธการเรียนการสอน 
 3. ขั้นการพัฒนา (Development) เปนการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และ

เครื่องมือที่สนับสนุนระบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน 
 4. ขั้นการนําไปใช (Implementation)  เปนการนํารูปแบบการเรียนการสอนที่

พัฒนาขึ้นนั้นไปใชในการเรียนการสอนจริง 
 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินผลวาการเรียนการสอนตามท่ี

รูปแบบที่พัฒนาขั้นนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม 
 
2.5 การจัดการเรียนการสอนออนไลน 
 การจัดการเรียนการสอนออนไลนนั้น ผูสอนและผูเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธกันโดย

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยง คอมพิวเตอรของผูเรียนเขาไวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรของ  
ผูใหบริการเครือขาย (file server) และเครื่องคอมพิวเตอรของผูใหบริการเว็บ (web server) อาจ
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เปนการเชื่อมโยงโดยระยะใกลหรือเชื่อมโยงระยะไกลผานทางระบบการส่ือสาร และอินเทอรเน็ตการ
จัดการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ตท่ีเปนเว็บนั้น ผูสอนจะตองมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2540) 

 1. กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 
 2. การวิเคราะหผูเรียน 
 3. การออกแบบเน้ือหารายวิชา 
 - เนื้อหาตามหลักสูตรและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
 - จัดลําดับเนื้อหาจําแนกหัวขอตามหลักการเรียนรูและลักษณะเฉพาะ 
 - กําหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแตละหัวขอ 
 - กําหนดวิธีการศึกษา 
 - กําหนดสื่อที่ใชประกอบการศึกษาในแตละหัวขอ 
 - กําหนดวิธีการประเมินผล 
 - กําหนดความรูและทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนตอการเรียน 
 - สรางประมวลรายวิชา 
 4. การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนผานเว็บ โดยใชคุณสมบัติของอินเทอรเน็ต

ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ๆ  
 5. การเตรียมความพรอมสิ่งแวดลอมการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต ไดแก  
 - สํารวจแหลงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงได 
 - กําหนดสถานที่และอุปกรณที่ ใหบริการและท่ีตองใชในการติดตอทาง

อินเทอรเน็ต 
 - สรางเว็บเพจเนื้อหาความรูตามหัวขอของการเรียนการสอนรายสัปดาห 
 - สรางแฟมขอมูลเนื้อหารายวิชาเสริมการเรียนการสอนสําหรับถายโอน

แฟมขอมูล 
 6. การปฐมนิเทศผูเรียน ไดแก 
  - แจงวัตถุประสงค เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน 
 - สํารวจความพรอมของผูเรียน และเตรียมความพรอมของผูเรียน ในขั้นตอนน้ี 

ผูสอนตองมีการทดสอบหรือสรางเว็บเพจเพ่ิมขึ้นเพ่ือใหผูเรียนที่มีความรูพ้ืนฐานไมเพียงพอไดศึกษา
เพ่ิมเติมในเว็บเพจเรียนเสริม หรือใหผูเรียนถายโอนขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไปศึกษาเพ่ิมเติมดวย
ตนเอง 

 7. จัดการเรียนการสอนตามแบบที่กําหนดไวโดยในเว็บเพจจะมีเทคนิคกิจกรรม  
ตาง ๆ ที่สามารถสรางขึ้น ไดแก  

 - การใชขอความเราความสนใจที่อาจเปนภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหว 
 - แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของรายวิชา หรือหัวขอในแตละสัปดาห 
 - สรุปทบทวนความรูเดิมหรือโยงไปหัวขอที่ศึกษาแลว 
 - เสนอสาระของหัวขอตอไป 
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 - เสนอแนะแนวทางการเรียนรู เชน กิจกรรมสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน
และระหวางผูเรียนกับผูเรียน กิจกรรมอภิปรายกลุม กิจกรรมคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติม กิจกรรมการ
ตอบคําถาม กิจกรรมการประเมินตนเอง กิจกรรมการถายโอนขอมูล 

 - เสนอกิจกรรมดังกลาวมาแลว ใหทําแบบฝกหัด คนหาหนังสือ สงการบาน การ
ทํารายงานเด่ียว รายงานกลุม ในแตละสัปดาห และแนวทางในการประเมินผลในรายวิชานี้ 

 - ผูเรียนทํากิจกรรม ศึกษา ทําแบบฝกหัด และการบาน สงผูสอนทั้งทางเอกสาร 
ทางเว็บเพจผลงาน ของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนคนอื่น ๆ ไดรับทราบดวย และผูเรียนสงผานทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส 

     - ผูสอนตรวจผลงานของผูเรียนสงคะแนนและขอมูลยอนกลับเขาสูเว็บเพจของ
ผูเรียน รวมทั้งการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไปสูเว็บเพจผลงานของผูเรียนดวย 

 8. การประเมินผล ผูสอนสามารถใชการประเมินผลระหวางเรียนและการประเมิน  
ผลเมื่อส้ินสุดการเรียน รวมทั้งการที่ผูเรียนประเมินผลรูสอน และการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนทั้งรายวิชาเพ่ือใหผูสอนนําไปปรับปรุงแกไข ระบบการเรียน การสอนทางอินเทอรเน็ตยุทธวิธี  ใน
การใชการเรียนการสอนออนไลนสามารถกระทําไดอยางกวางขวาง  โดยทําใหเกิดปฏิสัมพันธและเปน
การสรางความยืดหยุนในการเรียนการสอนระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยผานกระบวนการท่ีสามาร
กระทําไดบนเว็บ Hughes and Hewson (1998) ไดกําหนดวิธีการในการเรียนการสอนผานเว็บวา
ควรมีสิ่งที่พึงปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 1. การแจงลวงหนา (notices) เปนการใชเว็บโดยกําหนดพ้ืนที่เฉพาะที่เปนบอรดใน
เว็บสําหรับอาจารยกําหนดนัดหมายหรือส่ังงาน ซึ่งผูเรียนอาจจะไดรับการแจงลวงหนาผานอีเมลหรือ
การเผยแพรในกลุม เปนกิจกรรมสื่อสารกันระหวางผูสอนและผูเรียน 

 2. การนําเสนอ (presentations) เปนการนําเสนอดวยเว็บท่ีทําขึ้นท้ังผูสอนและ
ผูเรียน โดยนําเสนองานท่ีไดรับมอบหมาย จัดทําแบบสัมมนาหรือประชุม นําเสนอผานเว็บไซตหรือ
โดยอีเมลหรือการเผยแพรในกลุม เปนกิจกรรมสื่อสารกันระหวางผูสอนและผูเรียน 

 3. การอภิปรายปกติ (formal discussions) เปนการอภิปรายกันบนเว็บโดยการใช
อีเมล และการประชุมสนทนาแบบกลุม ซึ่งเปนเครื่องมือบนเว็บเหมือนประชุมสัมมนาซึ่งเปนกลุม
สนทนาที่แสดงเปนรูปภาพแทนผูใชหรือผูแทนชื่อของผูใชก็ได 

 4. การใชคําถามโดยรอคําตอบ (questioning) เปนการกําหนดคําถามข้ึน โดย
ผูสอนใชคําถามนําและใหผูเรียนหาคําตอบ โดยคําตอบท่ีตอบมาถาตรงกับคําถามท่ีกําหนด ก็จะมีการ
ปอนกลับไปยังผูเรียนเพ่ือการตอบสนองและประเมินผล 

 5. การระดม (brainstorms) เปนการออกแบบเพ่ือใหเกิดการตอบสนองตอคําถาม 
โดยผูเรียนตองรวมกันคนหาคําตอบ กระตุนใหเกิดการอภิปรายภายในเว็บจากคําถามที่กําหนดใน
กิจกรรมเดียวกัน 

 6. การกําหนดสภาพงาน (task setting) เปนการกําหนดกระบวนการในการทํางาน
สงตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเปนรายงานหรืองานกลุมยอย ซึ่งอยูในรูปของเว็บไซตหรืออีเมล 
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 7. แบบฝกหัด (class quizzes) เปนการทดสอบผลท้ังชั้นเรียน หรือถามเพ่ือ
ประเมินผลของการเรียน ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน เปนแบบตัวเลือก หรือคําถามส้ัน ๆ ที่จะมี
การปอนกลับตลอดเวลา และประเมินผลตามวัตถุประสงค 

 8. การอภิปรายคูนอกระบบหรือการศึกษาเปนกลุม แบบการออกแบบพ้ืนที่ของการ
เรียนการสอนผานเว็บใหมีพ้ืนที่เฉพาะสําหรับการพบปะสนทนาอยางไมเปนทางการ รายคูหรือกลุม
นอกเหนือจากข้ันตอนปกติในการสอน  ซึ่งสามารถทําเปนสภากาแฟ หองสัมมนา หองพักผอน 
หอสมุด ฯลฯ  ซึ่งผูใชเว็บสามารถเขาไปทํากิจกรรมไดอิสระในเว็บไซตที่จัดไว และสรางความสัมพันธ
ระหวางผูใชอยางอิสระ (Doherty, 1994) 

 
2.6 กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
 การเรียนการสอนผานเว็บจะตองอาศัยคุณลักษณะของอินเทอรเน็ต 3 ประการ 

(อางถึงใน สรรรัชต หอไพศาล, 2545) ดังนี้ 
 1. การนําเสนอ (presentation) ในลักษณะของเว็บไซตที่ประกอบไปดวยขอความ

กราฟก ซึ่งสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสมในลักษณะของส่ือคือ 
 1.1 การนําเสนอแบบสื่อทางเดียว เชน ขอความ 
 1.2 การนําเสนอแบบสื่อคู เชน ขอความกับกราฟก 
 1.3 การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย ประกอบดวย ขอความ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว 

เสียง และภาพยนตร หรือวีดีโอ  
      2. การสื่อสาร (communication) การส่ือสารจําเปนที่จะตองใชทุกวัน ซึ่ งเปน

ลักษณะสําคัญของอินเทอรเน็ต โดยมีการสื่อสารหลายแบบ เชน  
 2.1 การสื่อสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ 
 2.2 การสื่อสารสองทาง เชน การสงอีเมลโตตอบกัน และการสนทนาผาน

อินเทอรเน็ต 
 2.3 การสื่อสารแบบหนึ่งแหลงไปหลายที่ เปนการสงขอความจากแหลงเดียว 

แพรกระจายไปหลายแหง เชน การอภิปรายจากคนเดียวใหคนอ่ืน ๆ ไดรับฟงดวย หรือการประชุม
ทางคอมพิวเตอร 

 2.4 การสื่อสารหลายแหลงไปสูหลายแหลง เชน การใชกระบวนการกลุมในการ
สื่อสารบนเว็บ โดยมีคนใชหลายคนและคนรับหลายคน 

 3. การกอเกิดปฏิสัมพันธ (dynamic interaction) เปนคุณลักษณะสําคัญของ
อินเทอรเน็ต มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

    3.1 การสืบคน 
    3.2 การหาวิธีการเขาสูเว็บ 
    3.3 การตอบสนองของมนุษยในการใชเว็บ 
 เมื่อผูเรียนเขาสูระบบเครือขายแลวผูเรียนจะสามารถเรียนจากที่ใดและเวลาใดก็ได

โดยขึ้นกับกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่แตละหลักสูตรไดกําหนดไว มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใชกับการเรียนการสอนผานเว็บนั้น มีกิจกรรมหลายกิจกรรมท่ีผูเรียนสามารถเขารวมได 
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 Ellsworth (1996) และ Barron and Ivers (1996) พบวา กิจกรรมและบริการของ
อินเทอรเน็ต ที่ใชเปนแนวทางในการเรียนการสอน ไดแก  

 1. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
 2. การอานขาว การแลกเปลี่ยนขาวสาร อภิปรายกลุม (news group) 
 3. การสนทนา (talk, internet relay and chat) 
 4. การกระจายขาว หรือจดหมายเวียน (listserv) 
 5. การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลโกเฟอร (gopher server) 
 6. เวิลดไวตเว็บ (world wide web: www) 
 7. การถายโอนแฟมขอมูล (file transfer protocol) 
 8. การประชุมทางไกล (teleconferencing) 
 9. การเขาใชโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอรในระยะไกล  (remote access 

through telnet) 
 Bannan and Milheim (1997) ไดสรุปกิจกรรมและบริการของอินเทอรเน็ตมี 12 

กิจกรรมดังนี้ 
 1. การประกาศขอมูลขาวสาร 
 2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 3. Listserv 
 4. การเชื่อมโยงไปยังแหลงทรัพยากร 
 5. การเชื่อมโยงไปยังสวนชวยเหลือสนับสนุน 
 6. Multi user dialogs 
 7. สังคมอิเล็กทรอนิกส (electronics community) 
 8. การบันทึกของสิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
 9. ขอความแบบดิจิตอล 
 10. การสรางสรรคเว็บเพจ  
 11. การประชุมผานคอมพิวเตอร 
 12. การประกาศโครงการ (posted projects) 
การเรียนการสอนผานเว็บหรือ Web Based Instruction: WBI เปนการนําองค 

ประกอบตาง ๆ ของ Khan (1997)  เขามามีบทบาทตอการออกแบบการเรียนการสอน ดังมี
องคประกอบน้ี 

 1. การมีปฏิสัมพันธ ( interactive) เชน การเชื่อมโยง การบริการสืบคน การ
ออกแบบการเรียนการสอน เปนตน โดยที่ผู เรียนสามารถติดตอมีปฏิสัมพันธกับผูสอน สามารถ
ใหบริการขอมูลยอนกลับ และใชปฏิสัมพันธสื่อสารแบบ synchronous และ asynchronous 

 2. มัลติมีเดีย (multimedia) สื่อตาง ๆ เครื่องมือที่ชวยในการติดตอ เชน รายวิชาใน 
WBI ที่ออกแบบโดยใหที่อยูของผูเรียนทุกคน เชน ขอความ รูปภาพ เสียง ภาพนิ่ง และภาพ 
เคลื่อนไหว โดยผูเรียนสามารถสืบคนผานหองสมุด พิพิธภัณฑหรือจากขอมูลทั่วโลก เปนตน 
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 3. ระบบเปด (open system) อยูในรูปแบบอินเทอรเน็ตและเวิลดไวลดเว็บ โดยที่
ผูเรียนมีอิสระที่จะเขาและออกไปสูเว็บเพจอ่ืน ๆ ได เพราะผูเรียนมีตัวที่จะเรียนมีโอกาสเรียนเกงขึ้นมี
ความรอบรูนอกเหนือวิชานั้น ๆ เปนตน 

 4. การสืบคนออนไลน (online search) เชน แหลงสืบคน หรือเคร่ืองมือสืบคน 
gophers โดยผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลหาเนื้อหาท่ีจะเรียนหรือสิ่งที่สนใจโดยพิมพคําสําคัญ 
ชื่อเรื่อง หรือสวนหนึ่งของขอความก็ได ขอมูลก็จะปรากฏข้ึนมา 

 5. ความเปนอิสระในเร่ืองของอุปกรณ ระยะทางและเวลา (device, distance and 
time independent) อยูในรูปแบบอินเทอรเน็ตและเวิลดไวลดเว็บ เชน ผูเรียนใน WBI จากที่อ่ืน ๆ 
ในโลกสามารถใชรูปแบบของอินเทอรเน็ตที่เหมือนกันเพ่ือการเชื่อมโยงเขาสูถึงกันไมวาจะใกลกันหรือ
ไกลในเวลาใด ๆ ก็ตาม โดยอาจใชอุปกรณติดตอท่ีเหมือนหรือตางกันก็ได 

 6. การเขาถึงขอมูลทั่วโลก (globally accessible) อุปกรณที่ใชคอมพิวเตอร โมเด็ม 
การใหบริการติดตอขอมูล เชน แหลงขอมูลสารสนเทศทั่วโลกสามารถไดรับจากทุกคน ทุกสถานที่ 
โดยการใชอุปกรณจากคอมพิวเตอรขางตน 

 7. สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส (electronic publishing) เชน อีเมล กลุมขาวสาร ซึ่ง
สามารถโตตอบแลกเปลี่ยนขาวสาร เนื้อหาท่ีนาสนใจ ซึ่งจะแสดงการมีปฏิสัมพันธระหวางกันไดทั้ง
ผูเรียนและผูสอน 

 8. ความเหมือนกัน (uniformity world-wide) รูปแบบของอินเทอรเน็ตและ
เวิลดไวลดเว็บ โดยมาตรฐานของเว็บอนุญาตใหทุกคนใชขอมูลและสงขอมูลผานอินเทอรเน็ตโดยใช
ภาษาของอินเทอรเน็ตที่เรียกวา HTML 

 9. แหลงขอมูลออนไลน (online resources) รูปแบบของอินเทอรเน็ตและ
เวิลดไวลดเว็บ เชน ผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลที่ทันสมัยทันทีทันใดในชวงเวลานั้น ๆ ขอมูลมีการปรับ
อยูตลอดเวลา 

 10. การเผยแพรขอมูล (distributed) เปนเครื่องมือทางอินเทอรเน็ต โดยที่ทุกคน
สามารถใหขอมูลขาวสารได เปนตน เชน ขอมูลตาง ๆ สามารถดาวนโหลดมาใชงานได 

 11. การปฏิสัมพันธขามวัฒนธรรม (cross cultural interaction) รูปแบบของ
อินเทอรเน็ตและเวิลดไวลดเว็บ เชน อนุญาตใหผูเรียนและผูสอน ผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ สื่อสาร
ออนไลนแลวยังมีการแปลกเปล่ียนวัฒนธรรมอีกดวย 

 12. ผูเชี่ยวชาญหลายดาน (multiple expertise) รูปแบบของอินเทอรเน็ตและ
เวิลดไวลดเว็บ โดยจัดการเรียนการสอนผานเว็บบริการทองเท่ียวสืบคนขอมูลจากผูเชี่ยวชาญหลาย ๆ 
ดาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูเรียนอยางมาก 

 13. สนับสนุนการลงทุน (industry supported) มีสวนประกอบ ดานอุปกรณ
ซอฟตแวร แหลงสืบคน เว็บไซต โดยที่ผูเรียนผูใชสามารถใชบริการขอมูลจากเว็บไซตของบริษัทโดยไม
เสียคาใชจาย 

 14. ผูเรียนควบคุมตนเองได (learner controlled) สวนประกอบ เชน การ
เชื่อมโยง การออกแบบ โดยการเรียนการสอนนี้จะใหผูเรียนเลือกเรียนเนื้อหาวิชา เวลา และผล
ยอนกลับ ตามลําดับขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของผูเรียน 
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 15. ความสะดวกรวดเร็ว (convenient) มีสวนประกอบของเครื่องมืออินเทอรเน็ต 
เชน โมเด็ม การใหบริการทางอินเทอรเน็ต เปนลักษณะใหความสะดวกและรวดเร็วกับผูเรียนและ
ผูสอน 

 16. ความเบ็ดเสร็จ (self contained) ลักษณะนี้จะมีความสมบูรณของออนไลนโดย
ที่ผูเรียนสามารถเลือกเวลาท่ีจะทําการทดสอบและไดรับผลยอนกลับซึ่งไดรูความกาวหนาในการเรียน
ได 

 17. ใชงาย (ease of use) มาตรฐานตัวชี้วัด และการคลิกเขาไปโดยใชระบบชี้
แนะนําทางโดยที่ผูเรียนรูสึกวาอยากเรียนตามความตองการของตนเองไมมีความกังวลในการใช 

 18. การบริการออนไลน (online support) ในรูปของอีเมล การสนทนากลุม โดย
ใหบริการถาม-ตอบสําหรับผูเรียนที่มีปญหาในเรื่องนั้น ๆ  

 19. ความยาวนาน (authentic) โดยการจัดสภาพการเรียนการสอนจะเรียนได
ตลอดเวลา 

 20. ความปลอดภัย (course security) การใหบริการ เปนชองทางของผูเรียนและ
ผูใชโดยที่ผูเรียนจะตองผานรหัสของตนเองหรือรหัสสมาชิกของกลุมเทานั้น 

 21. สภาพแวดลอมที่เปนมิตร (environmentally friendly) โดยการจัดการสอนท่ี
ลดอุปสรรคทางกายภาพ เชน ระยะทางในการเดินทางไปเรียน 

 22. ไมมีการจําแนก (non-discriminatory) บริการอีเมล สนทนาขาว การสนทนา
กลุม ผูเรียนจะสนทนากันโดยไมมีการจําแนกระหวางผูเรียน อายุ วัฒนธรรม และภาษา เปนตน 

 23. ประสิทธิภาพการลงทุน (cost-effective) ในอินเทอรเน็ตและเวิลดไวลดเว็บ 
โดยผูเรียนไมจําเปนตองใชหองเรียนแบบปกติ เพ่ือลดคาใชจาย มีเพียงแตเครื่องคอมพิวเตอรกับ
เครือขายอินเทอรเน็ตก็สามารถเรียนที่บานได 

 24. งายตอการพัฒนาและการบํารุงรักษา (ease of coursework development 
and maintenance) สามารถพัฒนาและนํานวัตกรรมใหมผนวกเขากับบทเรียนไดอยางงาย 

 25. การเรียนแบบรวมมือ (collaborative learning) เปนการออกแบบการเรียน
การสอน ซึ่งจะสนับสนุนการเรียนแบบรวมมือ โดยใหผูเรียนมีการตอบปญหา ถกเถียง แลกเปล่ียน
ขอมูล ซึ่งกันและกันได 

 26. จัดสภาพแวดลอมที่มีรูปแบบและไมมีรูปแบบ (formal and informal 
environments) เชน การเรียนการสอนผานเว็บมีทั้งรูปแบบท่ีผูสอนจัดสภาพแวดลอมใหมีคําอธิบาย
รายวิชา และเลือกเรียนตามนั้น สวนแบบที่ไมเปนมาตรฐาน ผูเรียนจะใชสนทนากลุมสมาชิกแลก  
เปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

 27. การประเมินผลออนไลน (online evaluation) โดยท่ีผูเรียนสามารถประเมิน 
ผลไดจากการทําแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดไดทันที 

 28. วัฒนธรรมเสมือน (virtual cultures) ในรูปของอีเมล สนทนาขาว การสนทนา
กลุม โดยที่นําเอาสภาพเสมือนจริงเขาไปไวในการเรียนการสอนผานเว็บ เชน การส่ือสารเสมือนจริง มี
การสื่อสารกันใหมีการถาม-ตอบเสมือนเรียนดวยกัน หองเรียนเสมือนมีการจัดสภาพหองเรียนให
เสมือนหองเรียนปกติ มีการจัดเวลาการสนทนาเปนชวงเวลาเสมือน เชน จะถาม-ตอบปญหาระหวาง
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ผูสอนกับผูเรียนโดยใชอีเมล การเรียนการสอนทางไกล เปนตน  หองสมุดเสมือนจริงผูเรียนสามารถใช
บริการสืบคน ของเวิลดไวลดเว็บหองเรียนเสมือนได โดยไมตองเดินทางไปหองสมุดนั้นจริงก็ได การ
ทดลองเสมือนจริง ผูเรียนสามารถเรียนรูขั้นตอนวิธีการทดลองไดเห็นผลปฏิบัติจริงไดโดยไมตอง
ทดลอง 
 
ตารางที่ 6  ผลการสังเคราะหองคประกอบและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

Valiathan 
(2002) 

Thorne 
(2003) 

วิชุดา  รัตนเพียร 
(2548) สรุป 

การเรียนแบบ
เผชิญหนาในหองเรียน 

องคประกอบ offline 
- การเรียนในท่ีทํางาน 
- ผูสอน ผูชี้แนะและท่ี   
  ปรึกษาในหองเรียน 
- หองเรียน 
- สิ่งอิเล็กทรอนิกส 

การเรียนการสอนเรียนใน
หองเรียน 

การเรียนการสอนเรียน
ในหองเรียน 

การเรียนดวยตนเอง 
บนเว็บ 

องคประกอบ online 
- เนื้อหาออนไลน 
- ผูสอน ผูชี้แนะและท่ี 
  ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส 

การเรียนดวยตนเองบนเว็บ การเรียนการสอน
ออนไลน 

การเรียนบนเว็บ 
แบบสด 

 การเรียนบนเว็บ 
แบบสด 

 

 
2.7 ประโยชนของการเรียนการสอนออนไลน 
 
 การเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต เปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับอาจารยและ

เพ่ือชวยสรางบรรยากาศของการเรียนรูและชวยเหลือ การรวมมือ เปนบรรยากาศที่ผูเรียนไดมีอิสระ 
มีการเรียนรูดวยตนเอง และมีเปาหมายของการเรียนและมีความตั้งใจท่ีชัดเจน ดังที่ Tim (1997) ได
กลาวถึงประโยชนของการเรียนการสอนผานเว็บ ดังตอไปน้ี 

 1. ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น เกิดความสนใจ และ
กระตือรือรน 

 2. ผูเรียนสามารถเลือกเรียนบทเรียนไดหลายแบบ ทําใหไมนาเบื่อ 
 3. ผูสอนสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 
 4. ผูเรียนมีอิสระในการท่ีจะเลือกเวลาเรียน และสถานที่เรียน 
 Yuen (1998) ไดกลาวถึงประโยชนของโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ ดังนี้ 
 1. การเชื่อมตอระบบท่ัวโลก 
 2. ราคาไมแพง 
 3. มีระบบมัลติมีเดีย 
 4. สามารถมีปฏิสัมพันธ 
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 5. ไมจํากัดสถานท่ีหรือเวลา 
 6. โครงสรางระบบที่หลากหลาย (multi platforms) 
 7. เชื่อมโยงขอมูลและแหลงขอมูลไดอยางชัดเจน 
 8. ใชไดงาย 
 9. เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือเรียนแบบรวมมือ 
 10. สามารถแกไขและปรับเปลี่ยนขอมูลไดงาย 
 Joette (1998) ไดกลาวถึงประโยชนของโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน คือ 

การใชเว็บเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของการศึกษา โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บจะ
สนับสนุนในดานการเรียนการสอนรายบุคคล เปนสื่อใหมที่ใหโอกาสตอผูเรียนทุกคน 

 จากการสังเคราะหแนวคิดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สรุปวา การเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน ประกอบดวย 1) การเรียนการสอนเรียนในหองเรียน (traditional classroom) 
สําหรับเน้ือหาภาคปฏิบัติ และ 2) การเรียนการสอนออนไลน (online learning) สําหรับเนื้อหา
ภาคทฤษฎี เปนวิธีการสนบัสนุนการเรียนการสอนในหองเรียน ไดแก 

 1. การทบทวนเน้ือหาในภาคปฏิบัติ 
 2. การสงงานที่ไดรับมอบหมายผานระบบการจัดการเรียนรู 
 3. การสอบภาคทฤษฎีผานระบบการจัดการเรียนรู 
 4. การแสดงขอคิดเห็นหรือขอสงสัยลงในกระดานสนทนา 
  5. ผูเรียนประชุมกลุมหรือทํากิจกรรมกลุมรวมกันโดยใชหองสนทนา 
 6. ผูเรียนซักถามปญหาจากผูสอนผานระบบการจัดการเรียนรู 
 7. ผูเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรูผานระบบการจัดการเรียนรู 
 8. ผูสอนตรวจสอบผลงานและใหคะแนนผานระบบการจัดการเรียนรู 
 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน 
 Pink and Mallich (2004) ศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบ

ผสมผสานโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางกับการใชเทคโนโลยีสงผลตอความสามารถของผูเรียน จาก
การศึกษาพบวา 

 1. การเรียนการสอนควรที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู โดยมีเงื่อนไขทาง
มโนทัศน 3 ประการคือ ความเปนจริง (realness) การยอมรับ (acceptance) และความเขาใจและ
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (empathic understanding) 

 2. ลักษณะของการจัดการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรูชวยพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ดังนี้ 

 2.1 ความมีสวนรวมในการเรียนรู 
 2.2 ความตองการในการเรียนรูที่มากข้ึน 
 2.3 การชวยผูเรียนใหประสบผลสําเร็จและเกิดความเช่ือม่ันในตนเองมากข้ึน 
 2.4 การกระตุนการเรียนรูโดยการคนพบของผูเรียน 
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 2.5 ชวยใหเกิดการพัฒนาการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียน
กับเพ่ือนรวมชั้นเรียน 

 2.6 เพ่ิมความสามารถในการเรียนดวยตนเองของผูเรียน 
 Sevinc Gulsecen (2004) ศึกษาผลของการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานท่ี

มีผลตอแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน โดยมี
สมมติฐานในการวิจัยคือ การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานสามารถทําใหนักศึกษาท่ีไมใสใจในการเรียน 
โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีอยูในมหาวิทยาลัยเอกชนมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น  เปนการ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากนักศึกษา 2 กลุมจากมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยของ
รัฐ จากการศึกษาพบวา 

 1. การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียน
มากข้ึน 

 2. นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียน อัตราการเขาเรียน และความสนใจในการเรียน
เพ่ิมมากข้ึน 

 3. ผลการเรียนจากการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของ
รัฐสูงกวานักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน 

 4. นักศึกษาท่ีมีความรูพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูงสามารถเรียนผาน
ระบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานไดดีกวานักศึกษาท่ีมีความรูพ้ืนฐานต่ํา 

 5. ความรูทีพิ่เศษสามารถท่ีจะสรางข้ึนไดท้ัง 2 กลุม โดยการเรียนแบบออนไลน 
 6. นักศึกษามีความพึงพอใจในวิธีการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานมากกวา

การสอนในหองเรียนแบบดั้งเดิมและการเรียนแบบออนไลนเพียงอยางเดียว 
 7. นักศึกษาที่เรียนโดยการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานมีความกระตือรือรนในการ

เรียนมากข้ึน 
 Johnson, McHugo and Hall (2006) ศึกษาวิธีการนําการเรียนการสอนแบบผสม 

ผสานมาใชในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากการวิจัยสรุปแนวทางในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนไวดังนี้ รูปแบบการเรียนการสอนใชทรัพยากรออนไลน เชน เนื้อหาวิชา งานท่ีมอบหมาย 
เครื่องมือการเรียนแบบรวมมือ การประเมินการเรียนการสอนออนไลน รวมกับการเรียนแบบบรรยาย
ในชั้นเรียนแบบด้ังเดิมที่เนนการเรียนในหองเรียนแบบด้ังเดิมแทนการเรียนแบบเผชิญหนา เนื้อหา
ของบทเรียนแบบออนไลน (online content) ควรครอบคลุมเนื้อหาท่ีเรียนในหองเรียนแบบดั้งเดิม
แทนการเรียนแบบเผชิญหนา  โดยการออกแบบระบบตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอมในการเรียนใหใกลเคียง
กับหองเรียนแบบดั้งเดิมโดยการถามปญหา การมอบหมายงาน การใหคําปรึกษาและการทําโครงงาน 
จากการวิจัยพบวา การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานสามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่
ลึกซึ้งในองคความรูที่เรียนไดมากกวาการเรียนออนไลนและการเรียนในหองเรียนแบบดั้งเดิมเพียง
อยางเดียว  เนื่องการการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานเปนการรวมเอาขอท่ีดีที่สุดของวิธีการ
เรียนในชั้นเรียนแบบด้ังเดิมและระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกสเขาดวยกัน โดยผู เรียนสามารถฝก
ปฏิบัติการภายในหองปฏิบัติการ และฝกทบทวนความรูในเนื้อหานําไปใชในการแกปญหาในการเรียน
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ไดตามความตองการของผูเรียนอยางอิสระดวยการเรียนแบบออนไลน  โดยมีติวเตอรเปนผูคอยชี้แนะ
เมื่อเกิดปญหา ซึ่งการเรียนแบบนี้สามารถพัฒนาทักษะการแกปญหาของผูเรียนไดดวยตนเอง 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่กลาวมาขางตน สามารถ
สรุปไดวา การเรียนการสอนแบบผสมผสานสามารถพัฒนาใหผู เรียนเกิดการเรียนรูที่ทาทาย  
ตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรูของผูเรียน ทําใหผูเรียน
สามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของตนเองไดดีขึ้น (Driscoll, 2002) และสามารถพัฒนา
ผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นได  เนื่องจากการเรียนการสอนแบบผสมผสานชวยสงเสริม
ใหผูเรียนไดแสดงบทบาทในการเรียนมากขึ้น (Johnson, McHugo, Hall, 2006) ทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางมีความหมาย (Taraddi and Pokrajac, 2005) สงผลใหกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงสุด (Singh, 2003; Rochester Institute, 2004) เปนการเรียนที่ยืดหยุนสําหรับผูเรียนทุกคน 
(Australian National Training Authority’s, 2003) โดยมีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูไดอยาง
เต็มตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู (Harriman, 2004)  ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางอิสระ สงผลให
เกิดการเรียนที่กระฉับกระเฉง (active learning)  และสามารถลดเวลาในการเขาชั้นเรียนได 
(Garnham and and Kaleta, 2002)  นอกจากนี้ การเรียนแบบผสมผสานยังมีสวนสนับสนุน
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน และผูเรียนกับผูสอนโดยการติดตอแบบสวนตัว ชวยให
การเรียนรูดีขึ้น (Thorne, 2003)   

 
3. การเรียนรูดวยความสามารถทางปญญา 

3.1 ทฤษฎีทางจิตวิทยาดานความสามารถทางปญญา 
 แมวาแนวคิดเก่ียวกับความสามารถทางปญญาจะมีหลายแนวคิด แตแนวคิดเกี่ยวกับ

ความสามารถทางปญญาของบุคคลผานกระบวนการทางสังคมไดรับความสนใจและถูกนํามาพัฒนา
อยางแพรหลาย (Murphy, 1997) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูนี้มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาที่
สําคัญ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget) และทฤษฎีวัฒนธรรมเชิง
สังคมของไวกอตสกี (Vygotsky) 

 3.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
 แนวความคิดของเพียเจตเปนพ้ืนฐานสําคัญของการสรางความรู (Cognitive develop-

ment constructivism) เพียเจตเชื่อวา การที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องมาต้ังแต
แรกเกิดจะมีผลทําใหระดับสติปญญาของบุคคลนั้นพัฒนาอยูตลอดเวลา เพียเจตมีแนวคิดเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลวาเกี่ยวของกับกระบวนการพ้ืนฐาน 2 กระบวนการ คือ (Driscoll, 
1994; Hamachek, 1995 และ สุรางค โควตระกูล 2537) 

 1. การจัดระบบโครงสรางความรู (Organization) เปนกระบวนการที่บุคคลใช
รวบรวม จัดระบบ เรียบเรียงประสบการณและความคิดของตนเองอยางอัตโนมัติและตอเนื่องเปน
ขั้นตอน 

 2. การปรับขยายโครงสรางความรู (Adaptation) เปนกระบวนการปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธดวย เพียเจตเชื่อวาการปรับตัวของบุคคลประกอบดวยกระบวนการที่
สําคัญ 2 กระบวนการ คือ 
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     2.1 การดูดซับ (Assimilation) เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเม่ือบุคคลมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและตีความขอมูลที่รับรูใหมสอดคลองกับโครงสรางความรูเดิมของตนเอง 

     2.2 การปรับใหเหมาะ (Accommodation) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเม่ือ
บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและปรับโครงสรางความรูเดิมของตนเองใหสอดคลองกับขอมูลที่
รับรูใหมซึ่งขัดแยงกับความรูเดิมนั้น 

 ในดานการเรียนรูของบุคคล เพียเจต (Piaget อางถึงใน McCown and Roop, 
1992; Woolfolk, 1993) มีความเชื่อวาการที่บุคคลมีพัฒนาการทางสติปญญาชาเร็วแตกตางกันนั้น 
ขึ้นอยูกับองคประกอบ 4 อยาง คือ 

 1. วุฒิภาวะ (Maturation) เพียเจตเชื่อวาการมีพัฒนาการทางรางกายอวัยวะรับ
สัมผัสและระบบประสาทท่ีมีความพรอม มีความสําคัญตอพัฒนาการทางสติปญญาของบุคคล 

 2. ประสบการณ (Experience) เพียเจตเชื่อวาการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องตลอดเวลา ทําใหเกิดการสั่งสมของประสบการณในบุคคลน้ัน ๆ เพียเจตได
แบงประสบการณของบุคคลออกเปน 2 ประเภท คือ ประสบการณที่เนื่องมาจากการปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (Physical environment) และประสบการณที่เกี่ยวของกับการคิดหา
เหตุผลทางคณิตศาสตร (Logical - mathematical environment) 

 3. การถายทอดความรูทางสังคม (Social transmission) เปนประสบการณที่บุคคล
ไดรับและเรียนรูเมื่อมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว ทั้งที่เปนสิ่งแวดลอมดานบุคคลประเพณีและ
วัฒนธรรม ฯลฯ เพียเจตเชื่อวาประสบการณทางสังคมที่บุคคลแตละคนไดรับจะสงผลตอพัฒนาการทาง
สติปญญาของบุคคลน้ัน 

 4. กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) เปนกลไกในการปรับโครง สราง
ความรูของบุคคลใหอยูในภาวะสมดุล เมื่อบุคคลเกิดความขัดแยงทางความคิดบุคคลจะพยายามลด
ความขัดแยงดังกลาว โดยหาเหตุผลใหกับความคิดท่ีขัดแยงกันหรือหาขอมูลเพ่ิมเติม  ฯลฯ กระบวน- 
การพัฒนาสมดุลจึงเปนกระบวนการกํากับตนเอง (Self-regulation) ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและทําให
เกิดภาวะสมดุลระหวางโครงสรางความรูเดิมกับขอมูลที่รับรูใหม 

 จากแนวคิดของเพียเจตดังกลาว สะทอนใหเห็นวา บุคคลแตละคนมีความสามารถใน
การเรียนรูแตกตางกัน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงตองพิจารณาใหสอดคลองกับความสามารถ 
และความแตกตางระหวางบุคคลในดานตาง ๆ ของแตละบุคคลดวย ซึ่ง เบรนเนิด (Brainerd 1978 
อางถึงใน Driscoll, 1994) ไดเสนอแนวทางในการนําแนวคิดของเพียเจตไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนไว สรุปไดดังนี้ 

 1. จัดสิ่งแวดลอมของการเรียนรูที่สงเสริมกิจกรรมการเรียนของผูเรียนโดยใหผูเรียน
เรียนรูจากการกระทําของตนเอง 

 2 ใชกลยุทธการสอนที่สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางเพ่ือนและการเจรจาตอรองทาง
สังคมในการแกปญหา 

 3. ใชกลยุทธการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดความขัดแยงทางความคิดและรับรูเกี่ยวกับ
ความขัดแยงทางความคิดนั้น 
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 3.1.2 ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี 
 แนวคิดของไวกอตสกีเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเรียนรูตามแนวการสรางความรูทาง

สังคม (Social constructivism) ไวกอตสกีเชื่อวาองคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของ
บุคคล คือ การสรางสื่อกลาง (Mediation) และการมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ทางสังคมและ
วัฒนธรรม ตามแนวคิดของไวกอตสกี บุคคลสามารถสรางกระบวนการจําสิ่งท่ีตนเองรับรูได โดยใช
สัญลักษณหรือเคร่ืองหมายท่ีเปนขอตกลงทางสังคมและถูกถายทอดมาทางวัฒนธรรม  เชน ภาษา 
กิริยาทาทาง สัญลักษณทางคณิตศาสตร ฯลฯ เปนสื่อกลาง (Mediator) ใหระลึกถึงสิ่งนั้น ๆ ได ซึ่ง
ความจําของบุคคลนี้จะมีผลโดยตรงตอความรูสึกและกระบวนการคิดของเขาเม่ือรับรูสิ่งเราใหม  
นอกจากนี้ ไวกอตสกียังไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมรอบตัว
โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมวาชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของบุคคล 
การชวยเหลือและชี้แนะจากผูที่มีความชํานาญมากกวาจะทําใหบุคคลสามารถแกปญหาที่ไมสามารถ
แกดวยตนเองได ประสบการณจากการแกปญหาดังกลาวจะทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูและสามารถ
แกปญหานั้นไดโดยลําพังในเวลาตอมา ซึ่งไวกอตสกีเรียกการเรียนรูลักษณะน้ีวา สแกฟโฟลดิง 
(scaffolding) เปรียบเสมือนหลักหรือฐาน เชื่อมโยง และนําไปสูการเรียนรูในอีกเรื่องหนึ่ง เพ่ือการ
เรียนรูนั้นประสบผลสําเร็จ (Vygotsky, 1978; Gredler, 1997)  

 เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัวและรับรูสิ่งเราบางอยาง  เขาจะ
เชื่อมโยงส่ิงที่รับรูนั้นกับความรูเดิมท่ีมีอยู พฤติกรรมของบุคคลไมไดเกิดจากการรับรูสิ่งเราแตเกิดจาก
การคิดพิจารณาอยางรอบคอบของบุคคลน้ัน การเรียนรูตามแนวคิดนี้จึงเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมรอบตัวโดยอาศัยสื่อกลางทางสังคมและวัฒนธรรมที่มนุษยสรางขึ้น 

 ในดานการเรียนรูของบุคคล ไวกอตสกีไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ขอบเขต
ของการเรียนรูไว (Zone of proximal development) สรุปไดวา ผูเรียนสามารถพัฒนาความ 
สามารถในการเรียนรูของตนเองข้ึนได ดวยการรับคําชี้แนะ หรือทํางานรวมกับผูที่มีความชํานาญ
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมากกวา ไวกอตสกีอธิบายการพัฒนาขอบเขตของการเรียนรูวาเปนการลดชวงหาง
ระหวางระดับพัฒนา การทางสติปญญาที่ผูเรียนมีอยูในขณะนั้นซึ่งดูไดจากปญหาที่ผูเรียนสามารถแก
ไดดวยตนเองกับระดับศักยภาพทางสติปญญาของผูเรียนซึ่งดูไดจากปญหาที่ผูเรียนไมสามารถแกได
โดยลําพัง แตสามารถแกปญหานั้นไดถาไดรับการชี้แนะและไดรวมงานกับผูใหญหรือเพ่ือนที่มีความ
ชํานาญมากกวา การไดรวมงานหรือไดรับการชี้แนะจากผูที่มีความชํานาญมากกวา ชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและสามารถแกปญหานั้นไดดวยตนเองในเวลาตอมา (Vygotsky, 1978; Driscoll, 1994) 

 จากแนวคิดการพัฒนาขอบเขตของการเรียนรูนี้ ไวกอตสกีเนนการพัฒนาความ 
สามารถในการเรียนรูของผูเรียนโดยการรับคําชี้แนะและการรวมงานกับผูที่มีความชํานาญเก่ียวกับ
เรื่องนั้น ๆ มากกวาซึ่งก็คือการใหสแกฟโฟลดิง (Scaffolding) แกผูเรียน และการเรียนแบบรวมงาน 
(Collaborative learning) จึงเปนกลยุทธสําคัญที่นักการศึกษานํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวการสรางความรู  เรนชอว (Renshaw, 1999) ไดเสนอแนวทางในการนําแนวคิดการพัฒนา
ขอบเขตของการเรียนรูสําหรับครูนําไปใชในการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไว สรุปไดดังนี้ 
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 1. สิ่งที่ผูเรียนทําไดในปจจุบันดวยความชวยเหลือและชี้แนะจากครู ผูปกครองและ
เพ่ือน เขาจะทําสิ่งเหลานั้นไดดวยตนเองในอนาคต 

 2. การเจริญเติบโตและการพัฒนาเปนการเปลี่ยนแปลงจากการควบคุมและชี้แนะ
จากภายนอก มาเปนการกํากับและช้ีแนะจากภายในตนเอง 

 3. การสอนเปนกระบวนการทางสังคม ที่เปดโอกาสใหผูเรียนคิดใหม ทําใหมและ
สัมผัสกับความรูสึกใหม ๆ 

 4. ครูที่มีประสิทธิภาพจะคํานึงถึงขั้นพัฒนาการตอไปของผูเรียน และจัดการเรียน
การสอนที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไปถึงข้ันพัฒนานั้น 

 จากการศึกษาทฤษฎีของเพียเจตและไวกอตสกี พบวาทั้ง 2 ทาน มีมุมมองเกี่ยวกับ
การเรียนรูแตกตางกัน คือ เพียเจตอธิบายการเรียนรูในแงของกระบวนการซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวของ
บุคคลวา เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมแลวบุคคลจะเกิดการเรียนรูอยางไร   การพัฒนา
กระบวนการทางปญญาและความคิดของบุคคลเกิดขึ้นไดอยางไร เพียเจตเนนใหเห็นถึงความสําคัญ
ของประสบการณใหมกับความรูเดิมที่มีอยู ขณะที่ไวกอตสกีมองการเรียนรูวาเกิดจากการปฏิสัมพันธ
กันทางสังคมโดยอาสัยสื่อกลางทางวัฒนธรรมที่มนุษยสรางขึ้น การชวยเหลือดวยการชี้แนะและการ
ทํางานรวมกับผูที่มีความชํานาญมากกวาจะชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนได    
เพียเจต และไวกอตสกี มีความเห็นที่คลาย ๆ กันวาประสบการณหรือความรูเดิมของผูเรียนและการมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมีความสําคัญตอพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจึงตองคํานึงถึงความพรอมและประสบการณเดิมของนักเรียนเปนสําคัญ 

 
3.2  ทฤษฎีพหุปญญา 
 ทฤษฎีพหุปญญา เปนทฤษฎีที่ศึกษาเก่ียวกับสติปญญาและการทํางานของสมอง

มนุษย โดยเฮาวารด การดเนอร (Howard Gardner) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮาวารด การด
เนอรไดประกาศวา โลกเราตีความหมายของความฉลาดหรือเชาวนปญญาหรือสติปญญาแคบไป 
การดเนอรไดศึกษาถึงศักยภาพและความถนัดของคน และนําเสนอทฤษฎีทฤษฎีพหุปญญาไวใน
หนังสือชื่อ “กรอบแหงจิต: ทฤษฎีทฤษฎีพหุปญญา” หรือ Frame of Mind: The Theory of 
Multiple Intelligence (1983)  การดเนอรกลาววา  คนเรามีปญญาอยางนอย 7 ดาน ประกอบดวย 
ดานภาษา ดานมิติ ดานตรรกะ และคณิตศาสตร ดานดนตรี ดานรางกายและการเคลื่อนไหว ดาน
ความเขาใจผู อ่ืน และดานการเขาใจตนเอง ซึ่งเรียกวา สายรุงแหงความสามารถของมนุษย 
(Spectrum of Human Abilities) โดยปญญาแตละดานจะข้ึนกับความสามารถที่แอบแฝงและแสดง
ออกมาในรูปแบบตางกัน เชน ระบบภาษา ระบบภาพหรือสัญลักษณ ระบบเขียน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้
จะแสดงออกมาในรูปของระบบวัฒนธรรมของแตละแหง (เยาวพา เดชะคุปต, 2528) 

 ในป ค.ศ. 1999  ในหนังสือชื่อ ปญญา ในกรอบแนวคิดใหมหรือ Intelligences  
Reframed: Multiple Intelligences for The 21st Century  การดเนอรไดอภิปรายปญญา 4 
ประเภทอยางกวางขวาง ไดแก ปญญาดานธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) ปญญาดานจิต
วิญญาณ (Spiritual Intelligence) ปญญาดานการคงอยูของชีวิต (Existential Intelligence) และ
ปญญาดานจริยธรรม (Moral Intelligence) การดเนอรไดใชเกณฑที่ตนพัฒนาขึ้นมาพิจารณาปญญา 
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4 ประเภทน้ี และยืนยันวามีปญญาดานธรรมชาติที่ผานเกณฑ  การดเนอรจึงเพ่ิมปญญาดานนี้เขาไป
จากเดิมท่ีเขาเสนอไวมี 7 ดาน สําหรับปญญาดานการคงอยูของชีวิต การดเนอรกลาววาเกือบจะผาน 
แตก็ยังไมผาน  ตอมาในหนังสือชื่อ Changing  Minds  ซึ่งตีพิมพในป ค.ศ. 2004 การดเนอรไดสรุป 
วาปญญาดานการคงอยูของชีวิต เปนปญญาดานที่ 9 สวนปญญาดานจิตวิญญาณ การดเนอรยังไมได
สรุปแตอยางใด (Garder, 2004) 

 

 การดเนอรอธิบายถึงลักษณะของปญญาแตละดาน ดังตอไปน้ี (อารมสตรอง, 2546) 
 1. ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) เปนปญญาความสามารถในการใช

ถอยคํา คนที่มีปญญาสูงดานน้ีไดแก นักหนังสือพิมพ นักเลานิทาน กวี นักกฎหมาย ปญญาดานนี้เอง
ที่ผลิตผลงานละครเซกปสเปยร มหากาพยโอดีซซี และนิทานอาหรับราตรี บุคคลท่ีเกงหรือฉลาดดาน
นี้จะใชคําพูดใหความบันเทิงในการโตเถียง  ในการส่ังสอนและมักจะชอบเลนกับเสียงของภาษา เชน 
คําพองเสียง คําปริศนา เกมภาษา บุคคลเหลานี้จะมีความสามารถดานการอาน การเขียน เปนนักอาน 
นักเขียน เขียนหนังสือไดดี และจับใจความสําคัญของสิ่งพิมพและสื่อตาง ๆ  ไดชัดเจน 

 ลักษณะของบุคคลท่ีมีปญญาดานภาษา (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 2544 อางถึงใน 
Gardner, 1993) 

 1.1 ชอบฟงเพลงและโตตอบกับเสียง จังหวะ และการพูดในรูปแบบตาง ๆ  
 1.2 ชอบเลียนแบบเสียง ภาษา การอานและการเขียนของผูอื่น 

 1.3 เรียนรูโดยผานทักษะการฟง การอาน การเขียน และการอภิปราย 
 1.4 มีความสามารถในการฟงในระดับความเขาใจ เชน การถอดความ การตีความ 

และการจดจําในสิ่งที่ไดฟง 
 1.5 มีความสามารถในการอานระดับความเขาใจ เชน การยอความ การตีความ การ

อธิบาย และการจดจําสิ่งที่อาน 
 1.6 มีความสามารถในการพูดตอหนากลุมบุคคลหลายอาชีพ การพูดเพ่ือจุดประสงค

ตาง ๆ การใชภาษาพูดที่งายตอการเขาใจ การพูดชักจูง การโนมนาว และการพูดใหคนเชื่อถือไดใน
เวลาอันเหมาะสม 

 1.7 มีความสามารถในการเขียนไดถูกตองตามไวยากรณ  การสะกดคํา  การใช
เครื่องหมายวรรคตอน และการใชคําศัพทเพ่ือสื่อความคิดไดดี 

 1.8 มีความสามารถในการเรียนภาษาอ่ืน ๆ ได 
 1.9 ใชทักษะการฟง พูด อาน เขียน ในการจดจํา การส่ือสาร การอภิปราย การชัก

จูง การสรางความรูใหม สรางความหมายใหม ๆ และสะทอนใหผูอ่ืนเขาใจธรรมชาติของภาษา 
 1.10 มีความพยายามท่ีจะฝกฝนภาษาของตนใหเกิดความชํานาญ 
 1.11 มีความสนใจในกิจกรรมทางภาษา อันไดแก การเขียนบันทึกประจําวัน บทกวี 

การเลาเรื่อง การโตวาที การพูดในโอกาสตาง ๆ การเขียน การเขียนบทความในวารสารตาง ๆ  
 1.12 มีการสรางสรรครูปแบบตาง ๆ ทางภาษาอันไดแก งานเขียนหรือการพูดแนวใหม 
 1.13 มีอารมณขัน 
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 2. ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical-Mathematical Intelligence) เปน
ปญญาความสามรรถดานจํานวนตัวเลขและเหตุผล  คนมีปญญาสูงดานนี้ไดแก นักวิทยาศาสตร นัก
บัญชี นักจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร นักวิทยาศาสตร  ไอแซก นิวตัน (Isaac Newton) ใชปญญา
ดานนี้ในการคนคิดแคลคูลัส  สวนนักวิทยาศาสตร อัลเบิรต ไอนสไตน ใชปญญาดานนี้ในการคิดสราง
ทฤษฎีสัมพันธภาพ (Theory of Relativity) ลักษณะของคนเกงมีปญญาสูงดานนี้จะเห็นจาก
ความสามารถในการใหเหตุผล การจัดลําดับ และการคิดหาสาเหตุและผลลัพธ การสรางสมมติฐาน 
การคนหารูปแบบ แบบแผน และชอบใชชีวิตอยางมีเหตุผล 

 ลักษณะของบุคคลที่มีปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร (บุญเชิด ภิญโญอนันต-
พงษ, 2544 อางถึงใน Campbell, et al. 1996) 

 2.1 รูและเขาใจหนาที่ของส่ิงตาง ๆ รอบตัว 
 2.2 คุนเคยและเขาใจแนวคิดเก่ียวกับปริมาณ เวลา เหตุและผล 
 2.3 สัญลักษณท่ีเปนนามธรรมเพื่อถายทอดแนวความคิดและสิ่งที่เปนรูปธรรมได 
 2.4 สามารถใชทักษะของการแกปญหาไดอยางมีเหตุผล 
 2.5 เขาใจรูปแบบและความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ รอบตัว 
 2.6 รูจักตั้งสมมติฐานและทดสอบได 
 2.7 สามารถใชทักษะทางคณิตศาสตร อันไดแก การประมาณ การคํานวณ การ

ตีความ เปนสถิติ และนําเสนอขอมูลเปนสัญลักษณตาง ๆ  
 2.8 ชอบคิดในแนวทางการคํานวณ เชน การรวบรวมขอมูล การตั้งสมมติฐาน 

การใชสูตรอันเปนรูปแบบ รูจักยกตัวอยางสิ่งท่ีขัดแยงกับกฏเกณฑ และชอบโตเถีย งยืนกรานความ
ถูกตอง 

 2.9 แกปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชเทคโนโลยีใหม ๆ 
 2.10 สนใจเลือกอาชีพที่เกี่ยวกับการคํานวณ เชน นักบัญชี ผูที่ทํางานเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร นักกฎหมาย วิศวกร และนักเคมี 
    2.11 ชอบสรางสรรครูปแบบใหม ๆ และมีความเขาใจอยางลึกซึ้งทางดาน

คณิตศาสตร 
 
 3. ปญญาดานมิติ (Spatial Intelligence) บุคคลท่ีมีปญญาสูงดานนี้จะเกงดานการ

คิดเปนรูปภาพ สามารถมองเห็นโลกในรูปของภาพ และสามารถจําลองสรางภาพนั้น ๆ ได บุคคลที่
เกงดานนี้ ไดแก สถาปนิก นักถายรูป ศิลปน นักบิน วิศวกรชางกล บุคคลท่ีมีปญญาสูงดานนี้ ไดแก 
โธมัส เอดิสัน (Thomas Edison), ปาโบล ปกัสโซ (Pablo Picasso) และแอนเซล แอดัมส (Ansel  
Adams) ผูมีปญญาสูงดานนี้จะมีความไวในการดูมาก  สามารถมองเห็นรายละเอียดและจําลองภาพไว
ในสมองไดดี จนสามารถเขียนหรือวาดออกมาไดชัดเจน  นอกจากนี้ยั งมีความสามารถในการมองส่ิง
ตาง ๆ ไดท้ัง 3 มิติมากกวาบุคคลอ่ืน 

 ลักษณะของบุคคลท่ีมีปญญาดานมิติ  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ, 2544 อางถึงใน 
Campbell, et al. 1996) 
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 3.1 เรียนรูไดจากการมองเห็นและการสังเกต สามารถจดจําใบหนา วัตถุ รูปราง 
สี รายละเอียดและฉาก 

 3.2 สามารถสืบคนรองรอยหรือวัตถุได เชน การคนหารอยเทาหรือรองรอยในปา 
การขับรถตามเสนทางจราจร 

 3.3 ใชจินตนาการในการสรางมโนภาพและรายละเอียด  รวมท้ังการใชเรียก
ความทรงจํากลับคืน 

 3.4 สามารถอานแผนภูมิ ตาราง แผนท่ี ชอบเลียนสิ่งที่นําเสนอดวยลายเสนหรือ
สิ่งที่มองเห็นได 

 3.5 สนุกกับการขีดเขียน การวาดภาพ การระบายสี การปน 
 3.6 มีความสามารถและสนุกกับการสรางภาพ 3 มิติเปนรูปทรงตาง ๆ เชน พับ

กระดาษเปนรูปทรงตาง ๆ  
 3.7 สามารถมองวัตถุในมุมมองที่ตางจากผูอ่ืน หรือมองเห็นสิ่งที่ซอนเรนได 
 3.8 สรางสรรควัตถุขึ้นมาจากส่ิงที่เปนนามธรรม 
 3.9 สนใจและมีทักษะในงานอาชีพ ศิลปน นักถายภาพ วิศวกร มัณฑนากร 

สถาปนิก นักออกแบบ นักบิน นักประดิษฐ 
 
 4. ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) ลักษณะพิเศษของคนมีปญญาสูง

ทางดานดนตรีคือ ความสามารถและชื่นชมในเสียง ทํานองจังหวะและสามารถผลิตเสียงทํานอง
จังหวะไดดี  คนมีปญญาสูงทางดนตรี เชน บาค (Bach), เบโทเฟน (Beethoven), บารหม (Brahms) 
บุคคลที่มีปญญาสูงดานดนตรีจะมีหูที่ไวตอเสียงและสามารถรองเพลงไดถูกทํานอง จับจังหวะดนตรี
และสามารถแยกเสียงดนตรีตาง ๆ ไดด ี

 ลักษณะของบุคคลท่ีมีปญญาดานดนตรี (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 2544 อางถึงใน 
Campbell, et al. 1996) 

 4.1 ชอบ สนใจและสนุกสนานกับเสียงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวไดแก เสียงมนุษย 
เสียงธรรมชาติ เสียงดนตรี 

 4.2 เมื่อไดยินดนตรีมักจะรองตาม  เตนรํา  เคาะเสียงเปนจังหวะ และวิจารณ
เพลงไดอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับระดับเสียง เนื้อรอง จังหวะ การใชเสียงประกอบ ดนตรี และวัฒนธรรม
ของดนตรี 

 4.3 ชอบสะสมดนตรี  และขอมูลเกี่ยวกับดนตรี เชน  เทป  ซีดี  วีดิทัศน  และ
ชอบเลนเครื่องดนตรี 

 4.4 พัฒนาความสามารถดานการรองเพลง  การเลนดนตรีดวยตนเอง  หรือ
รวมมือกับผูอ่ืน 

 4.5 ใชศัพทเฉพาะและสัญลักษณตาง ๆ ทางดนตรีได 
 4.6 ชอบและสามารถแตงเพลง และเลนดนตรีไดทันทีโดยมิไดเตรียมลวงหนา 
 4.7 เขาใจและตีความหมายของเนื้อเพลงและดนตรีที่ผูแตงเพลงตองการสื่อได 
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 4.8 ชื่นชอบอาชีพที่เกี่ยวของกับดนตรี  อันไดแก นักรอง นักดนตรี เจาหนาท่ี
เทคนิคดานดนตรี นักแตงเพลง ผูผลิตอุปกรณหรือเครื่องมือดนตรี ครูและผูอํานวยเพลง 

 4.9 สรางสรรคเพลงและประดิษฐเครื่องดนตรี 
 
 5. ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 

ไดแก ความสามารถพิเศษในการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย และในการใชมือเพ่ือจัดกระทํากับ
สิ่งของ บุคคลที่มีปญญาสูงดานนี้ไดแก นักกีฬา นักประดิษฐหัตถกรรม ชางเคร่ืองยนต ศัลยแพทย 
นักแสดงตลก ชาลี  แชปลิน ก็มีความสามารถสูงดานนี้โดยสามารถชรางกายแสดงลอเลียน ผูมี
ความสามารถทางดานงานไม งานตัดเย็บเสื้อผา นักประดิษฐหุน นักวายน้ํา นักเตนรํา ก็เปนผูมี
ความสามารถดานรางกายประเภทนี้ 

 ลักษณะของบุคคลท่ีมีปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (บุญเชิด ภิญโญ-
อนันตพงษ, 2544 อางถึงใน Campbell, et al. 1996) 

 5.1 ชอบสํารวจสภาพแวดลอมและสิ่งตาง ๆ โดยใชการสัมผัสการเคล่ือนไหว 
 5.2 ชอบพัฒนาฝมือโดยการประสานความสามารถของอวัยวะตาง ๆ แขงกับ

เวลา 
 5.3 สามารถเรียนรูและจดจําไดดีจากการลงมือปฏิบัติและการมีสวนรวม 
 5.4 สนุกสนานกับการเรียนรูจากประสบการณตรง อันไดแก การทัศนศึกษา การ

เลนเกม การแสดงบทบาทสมมติ การสะสมสิ่งของ และการออกกําลังกาย 
 5.5 มักแสดงความคลองตัวในการทํางาน โดยสังเกตจากการเคลื่อนตัว การเดิน  

การหยิบจับสิ่งของ 
 5.6 สัมผัสไดเร็วกับการเคล่ือนไหวรอบตัวและพรอมในการโตตอบกับสิ่งรอบขาง 
 5.7 มีทักษะและชอบมีสวนรวมที่จะแสดงออกในดานการละคร การกีฬา การ

เตนรํา กิจกรรมตาง ๆ การเย็บปกถักรอย งานฝมือ การพิมพ 
 5.8 เมื่อเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดง การฝมือ มีการแสดงออกอยางมี

ทักษะคลองตัว ถูกตองแมนยํา และสงางาม 
 5.9 ปฏิกิริยาตอการเขารวมกิจกรรมใด ๆ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันดี

ระหวางการใชรางกายและสติปญญา 
 5.10 มีความเขาใจและใชชีวิตไดมาตรฐานตามสุขลักษณะ 
 5.11 มีแนวโนมที่จะเลือกอาชีพดานการกีฬา  การเตนรํา  ศัลยกรรมและ

วิศวกรรม 
 5.12 สรางสรรคและคิดคนพัฒนาทักษะทางกาย  การเตนรํา  การกีฬา  และ

กิจกรรมตาง ๆ ที่ใชทักษะทางกายเปนพื้นฐาน 
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 6. ปญญาดานความเขาใจผูอ่ืน (InterpersonalIntelligence) ไดแก ความ 
สามารถพิเศษในการทํางานกับผูอ่ืน ผูนําทองเที่ยวผูบริหารบริษัทหรือองคกรใหญ  ๆ จําเปนตองมี
ปญญาดานนี้ บุคคลท่ีมีปญญาสูงดานความเขาใจผู อ่ืนเปนผูมีความเขาอกเขาใจผู อ่ืน มีความ
รับผิดชอบทางสังคมสูง ตัวอยางเชน มหาตมะคานธี แตบางคนก็อาจนําความฉลาดดานนี้ไปใชในการ
ควบคุมปลุกปนเหมือนอยาง มาคิอาเวลลี (Machiavelli)  โดยทั่วบุคคลท่ีเกงหรือฉลาดดานนี้ เปนผูที่
เขาใจบุคคลอ่ืนไดอยางลึกซึ้ง เปนนักประสานงาน นักไกลเกลี่ย นักสรางเครือขายและเปนครูที่ด ี

 ลักษณะของบุคคลที่มีปญญาดานความเขาใจผู อ่ืน (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 
2544: 24 อางถึงใน Campbell, et al. 1996: 160-161) 

 6.1 มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและกับผูอ่ืน 
 6.2 สามารถสรางและรักษาภาพลักษณของตนในสังคมไดดี 
 6.3 รูจักปรับเปล่ียนวิธีรวมสังคมกับผูอ่ืน ทุกชั้น และอาชีพไดอยางเหมาะสม 
 6.4 เขาใจความรูสึก ความคิด สภาพการณ พฤติกรรมและแนวทางชีวิตของผูอ่ืน

อยางถองแท 
 6.5 สวมบทบาทของผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม 
 6.6 มีความสามารถเหนี่ยวนําใจคนใหเปนไปตามตองการ มีลักษณะของผูนํา 
 6.7 สามารถเขาใจ และสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไดดีโดยใชคําพูดและกิริยาทาทาง 
 6.8 ชวยเปนสื่อกลางเพ่ือชวยประสานการทํางาน  ความเขาใจ  ความคิดใหกับ

ผูคน และหนวยงานอื่น ๆ  
 6.9 สามารถปรับตัวไดดีตามสภาพแวดลอมและกับบุคคลทุกชนชั้นอาชีพ 
 6.10 เขาใจแงมุมทางสังคมและการเมือง 
 6.11 สนใจอาชีพท่ีใชความสามารถดานความเขาใจผูอ่ืน  อันไดแก ครู นักสังคม

สงเคราะห ที่ปรึกษาและนักการเมือง 
 6.12 ชอบพัฒนารูปแบบและระบบการอยูรวมกันทางสังคม 
 

  7. ปญญาดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)  ผูที่มีปญญาสูง
ดานนี้จะเปนผูที่ประเมินและเขาใจอารมณของตนเองไดดี  สามารถแยกสภาพจิตและอารมณของ
ตนเอง และนําความสามารถในการเขาใจจิตใจตนเองไปใชในการดําเนินชีวิตที่ดี บุคคลท่ีมีปญญาสูง
ดานนี้ ไดแก พระ นักสอนศาสนา นักแนะแนว นักธุรกิจที่ดําเนินกิจการของตนเอง บุคคลเหลานี้จะ
ชอบคิดไตรตรอง ชอบน่ังสมาธิ ชอบคิดคนควาเรื่องทางดานจิตใจ และอีกลักษณะหน่ึงของบุคคล
ปญญาสูงดานนี้มักเปนผูที่พ่ึงตนเอง ชอบอิสรเสรี มีวินัยในตนเองสูง และไมชอบทํางานกับผูอ่ืน ชอบ
ทํางานตามลําพัง 

 ลักษณะของบุคคลท่ีมีปญญาดานเขาใจตนเอง (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 2544
อางถึงใน Campbell, et al. 1996) 

 7.1 เขาใจระดับอารมณและความรูสึกของตนเอง 
 7.2 พัฒนาอารมณตนเองใหเปนไปในทางท่ีเหมาะสม 
 7.3 รูจักตั้งจุดมุงหมายของชีวิต 
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 7.4 ตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 7.5 สามารถทํางานไดดวยตนเอง 
 7.6 สนใจใครรูเกี่ยวกับชีวิต ไดแก ความหมาย เปาหมายและส่ิงที่เกี่ยวของกับ

ชีวิต 
 7.7 ควบคุม การเรียนรูและบุคลิกภาพไดดี 
 7.8 ชอบคนหาเกี่ยวกับตนเอง 
 7.9 สามารถเล็งเห็นความซับซอนของกระบวนการภายในจิตของตนและสภาพ

ชีวิตไดกระจาง 
 7.10 ตั้งมั่นที่จะเขาใจใหถึงความแทจริงของตน 
 7.11 มีอิทธิพลตอบทบาทของผูอื่น 
 
 8. ปญญาดานธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) (ซิลเวอร; สตรอง และเพรินิ,  

2546) ผูที่มีปญญาสูงดานน้ีสามารถบอกชื่อชนิดของตนไม พืชพันธ นก สัตว และสรรพสิ่งที่เปน
ธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะภูมิศาสตรและดิน หิน แร ทองฟา เมฆ ดวงดาว บุคคลท่ีมีปญญาสูงดานนี้
มักจะชอบอยูกลางแจง และมองเห็นรูปแบบและลักษณะพิเศษของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติทั้ง ที่มี
ชีวิตและไมมีชีวิต  ชื่นชม รูจักและเขาใจสิ่งแวดลอมไดลึกซึ้ง ตัวอยางบุคคลประเภทน้ีไดแก ชารล ส 
ดารวิน และจอรจ วอชิงตัน คารเวอร  บุคคลที่มีปญญาสูงดานนี้ไดแก กะลาสี ผูนํารอง นักดารา
ศาสตร นักชีววิทยา นักอนุรักษธรรมชาติ สัตวแพทย และเปนที่นาสนใจที่ การดเนอร (Gardner, 
1999) กลาววา แมคนที่เติบโตในเมืองใหญไมมีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติ เชน พืช สัตว ดิน หิน แตก็
อาจสังเกตเห็นความแตกตางและจัดประเภทของสิ่งรอบตัว เชน รถยนต รองเทา อัลบั้มซีด ี

 
 9. ปญญาดานการคงอยูของชีวิต (Existential Intelligence) เปนความสามารถ

ของบุคคลที่พิจารณาถึงความไมสิ้นสุดของจักรวาล  และสามารถรูถึงบทบาทของความเปนมนุษย 
ความสําคัญของชีวิต ความหมายของความตาย สภาพของโลกดานกายภาพและดานจิต มี
ประสบการณอันลึกซ้ึงถึงความรัก ความเมตตา สนใจเกี่ยวกับงานทางศิลปะ และหาคําตอบใหคําถาม
ที่วา “เราเปนใคร” “ทําไมเราจึงอยูที่นี่” “ทําไมเราจึงตองตาย” (Gardner, 1999; 2004) บุคคลท่ีมี
ปญญาสูงดานนี้ไดแก นักเทววิทยา พระในศาสนาตาง ๆ นักสอนศาสนา โยคี โตะอิหมาม (อารมสตรอง, 
2546) 

 
3.3 เกณฑในการคนหาปญญา 
 การดเนอรไดคนควาจากวิทยาการหลายสาขา เชน มานุษยวิทยา จิตวิทยาการเรียนรู 

จิตวิทยาพัฒนาการ ชีวประวัติศึกษา สรีรวิทยาของสัตว ระบบประสาทและสรีรศาสตร การดเนอรได
อธิบายรายละเอียดถึงเกณฑ 8 ประการที่เขาใชในการคนหาปญญาดังนี้ (อารมสตรอง, 2546) 
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 1. ปญญาแตละดานควบคุมโดยสมองตางสวนกัน ซึ่งรูไดจากกรณีสมองบางสวนถูก
ทําลาย การดเนอรเคยทํางานเปนศาสตราจารยทางประสาทวิทยา ที่โรงพยาบาลแหงมหาวิทยาลัย
บอสตัน  เขาพบวาบุคคลท่ีประสบอุบัติเหตุดานหนาซาย ที่เรียกวาบริเวณโบครา (Broca  Area)  ซึ่ง
เปนดานของปญญาทางภาษาถูกทําลายไป  ปรากฏวาบุคคลน้ันจะมีความยากลําบากในการพูด อาน 
เขียน และการใชภาษา แตเขาก็ยังรองเพลง เตนรํา มีความรูสึกและมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนเหมือนเดิม 
จากการศึกษาสมองสวนที่ถูกทําลาย การดเนอรพบวามีความสัมพันธกับปญญาดานตางๆ กรณี
ตัวอยาง เชนนี้  จากคนไขอีกหลายคนทําใหการดเนอรสามารถสรุปไดวา ปญญาแตละดานนั้นมีที่อยู
ตามสวนตาง ๆ ของสมอง 

  ดานภาษา: ดานหนาของสมองสวนซาย (บริเวณโบรคา/
เวิรนนิคเค) 

 ดานตรรกะและคณิตศาสตร: บริเวณสมองดานซาย 
 ดานมิต:ิ สมองขางขวา ดานหลัง 
 ดานดนตรี: ดานขวาของสมอง 
 ดานรางกายและการเคล่ือนไหว: สวนสมองที่เรียกวา เซริเบลลัม เบเซล  

แกงเกลียและมอเตอร คอรเท็กซ 
 ดานความเขาใจผูอ่ืน: สมองสวนดานขวา และลิมบิกซิสเต็ม 
 ดานการเขาใจตนเอง: สมองสวนหนา ลิมบิกซิสเต็ม 
 
 สําหรับปญญาดานที่ 9 ปญญาดานการคงอยูของชีวิต การดเนอรยังไมสามารถระบุ

เฉพาะไดวา ปญญาดานน้ีมีฐานอยูที่สวนใดของสมอง  การดเนอรสันนิษฐานวาอาจจะอยูที่ Temporal 
Lobe จริงอยูเราอาจยอมรับวาสมองเปนตัวนําของปญญาดานการคงอยูของชีวิต แตก็ยากที่จะสรุปวา 
สมองสวนนี้ทําใหเกิดความเขาใจเรื่อง การคงอยูของชีวิต เรื่องนี้คงตองมีการติดตามผลงานวิจัยใหม ๆ 
ทางดานสมอง และการศึกษาเร่ืองราวของผูมีปญญาสูงดานนี้อีกมากตอไป 

 2. การที่โลกเรามีนักปราชญที่ดอยปญญาบางดาน และมีบุคคลท่ีมีปญญาสูงสงหรือ
มีความสามารถอยางยิ่งในดานตาง ๆ  การดเนอรมีความเห็นวาหลักเกณฑขอนี้ทําใหเราสามารถ
ศึกษาปญญาดานตาง ๆ แยกจากกันได  ทั้งนี้ดวยการศึกษาชีวประวัติของบุคคลท่ีมีปญญาสูงสงบาง
ดาน  และไดพัฒนาปญญาดานน้ันจนมีความสามารถเปนเลิศ เราไดปรากฏการณดังกลาวในชีวิตของ
ผูมีความสามารถพิเศษตาง ๆ เชน นักดนตรีเอก อัจฉริยะทางคณิตศาสตร หรือนักเขียนเอก เปนตน 
ตัวอยางที่นาสนใจมากของเกณฑนี้คือ การที่บุคคลเปนอัจฉริยะดานใดดานหน่ึง แตในดานอ่ืน ๆ กลับ
มีปญหา เชน ชีวิตของเรยมอนด  เรยมอนดเปนออติสติก แตมีปญญาดานคณิตศาสตรสูงมาก แต
ปญญาดานความเขาใจผูอ่ืน ดานการเขาใจตนเอง และดานภาษาดอยมาก เพราะฉะนั้นจะเห็นวา
ปญญาแตละดานจะอยูตามลําพังของตน 

 3. มีระบบการทํางานของปญญาแตละดาน การดเนอรมีพ้ืนฐานทางดานจิตวิทยา
การเรียนรู (Cognitive Psychology)  และมีความสนใจพิเศษวาจิตหรือสมองสามารถรับรูขอมูลของ
ปญญาแตละดานอยางไร  การดเนอรระบุในทฤษฎีของเขาวา ปญญาแตละดานจะมีกลไกหรือระบบ
การทํางานที่การดเนอรเรียกวา Core Operation หรือระบบทํางานหลักของปญญาแตละดาน  การ
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นําขอมูลจากโลกภายนอกเขามาเปนขอมูลภายในของปญญาแตละดาน ประดุจดังการทํางานของ
คอมพิวเตอร  ระบบการทํางานหลักของปญญาแตละดานนี้การดเนอรเสนอดังนี้ 

 ดานภาษา: ไวตอเสียง โครงสราง ความหมาย และหนาท่ี
ของคําและภาษา 

 ดานตรรกะและคณิตศาสตร: มีความไวและสามารถในการวินิจฉัยรูปแบบ 
ตัวเลข เหตุผลและสามารถใหเหตุผลตอเนื่อง 

 ดานมิต:ิ สามารถพิเศษในการดูและนําสิ่งที่เห็น
ภายนอกออกมาเปนผลงานศิลปะ เชน 
รูปภาพ สามารถคิดเปนภาพได 

 ดานดนตรี: สามารถพิเศษในการฟงและผลิตดนตรี มีความ
เขาใจและช่ืนชมเสียง จังหวะ ทํานอง และการ
แสดงออกของดนตรีชนิดตาง ๆ  

 ดานรางกายและการเคล่ือนไหว: สามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของ
รางกาย และการหยิบจับสิ่งของ 

 ดานความเขาใจตนเอง: เขาถึงอารมณของตนเอง และสามารถรูถึง
จุดเดนจุดดอยของตนเอง 

 ดานธรรมชาติ: สามารถในการสังเกตเห็นลักษณะเดียวกันของ
พันธุพืช สัตว สามารถศึกษาความสัมพันธของ
พันธุตาง ๆ  

 ดานการคงอยูของชีวิต: สามารถในการศึกษาความหมายของชีวิต และ
จักรวาล ศึกษาความหมายของความตายและ
ประสบการณอันลึกซึ้งเก่ียวกับความรัก  

 
 4. มีประวัติพัฒนาการชัดเจนและมีผลงานอันปรากฏ  ตลอดจนชุดความสามารถ

พิเศษของปญญาดานนั้น ๆ การดเนอรระบุวาปญญาแตละดานจะมีรูปแบบพัฒนาการของตนเอง 
ตั้งแตผูเร่ิมฝกจนถึงข้ันผูชํานาญการ เชน ดานภาษา เด็กเล็ก ๆ  พูดออแอตอหนาหนังสือ และใช
ดินสอขีดเขียนบนกระดาษ จนพัฒนาถึงขั้นผูชํานาญการดานภาษา เปนนักประพันธ พัฒนาการของ
ปญญาแตละดานเห็นได ดังตอไปน้ี 

 ดานภาษา: จากเด็กวัยเตาะแตะทําทาเขียนหนังสือไป
จนถึงการเปนนักประพันธ เชน โทนี   
มอริสสัน เขียนเรื่องอันเปนที่รัก (Beloved) 

 ดานตรรกะและคณิตศาสตร: จากเด็กออนในเปลทําทาเคลื่อนไหวไปมา
จนถึงระดับไอนสไตนที่คิดทฤษฎีแหง
สัมพันธภาพ 
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 ดานมิต:ิ จากเด็กเล็ก ๆ ใชมือวาดเปนรูปวงกลมบน
กระดาษจนถึงระดับเลนารโด ดา วินซี เขียน
ภาพโมนาลิซา 

 ดานดนตรี: จากเด็กเล็ก ๆ เลนตีหมอขาว กระทะเปน
จังหวะจนถึงระดับนักดนตรีเอก บาค นัก
ประพันธคอนแชรโต บรันเดนเบิรก 

 ดานรางกายและการเคล่ือนไหว: จากเด็กเล็ก ๆ ที่เลนสิ่งของเพ่ือสราง
ความสัมพันธระหวางมือกับตา จนถึงระดับ
มารก  แม็กไกวร  นักกีฬาเบสบอลชั้นเลิศ ใน
ค.ศ. 1998 

 ดานความเขาใจผูอ่ืน: ตั้งแตวัยเด็กออนสบตากับคนแปลกหนาไป
จนถึงระดับแมชีเทเรซา ทํางานกับคนยากไร
ใกลตายท่ีเมืองกัลกัตตา 

 ดานการเขาใจตนเอง: จากเด็กเล็ก ๆ รูสึกวาตนเปนตนของตนเอง 
แยกจากผูใกลชิดไปจนถึงระดับซิกมันต  
ฟรอยด ผูพัฒนาทฤษฎีจิตวิเคราะห 

 ดานธรรมชาติ: ตั้งแตความต่ืนเตนของเด็ก ๆ เมื่อเห็นผีเสื้อ
ออกจากตัวดักแดไปจนถึงระดับชาลส   
ดารวิน ผูสรางทฤษฎีวิวัฒนาการ 

 ดานการคงอยูของชีวิต: ตั้งแตเด็กเล็ก ๆ ที่ถามวาคนตายแลวไปไหน
จนถึงระดับพระพุทธองค ผูทรงตรัสรูใตตนโพธิ์
แลวเสด็จจาริกสั่งสอนผูคน 

 
 5. ประวัติอันยาวนานของวิวัฒนาการ เกณฑนี้นาสนใจมาก การดเนอรกลาววา 

ปญญาดานตาง ๆ  มีประวัติศาสตรอันยาวนาน อาจจะเร่ิมจากสมัยกอนประวัติศาสตรของมนุษยชาติ 
หรืออาจจะตั้งแตขั้นตนของวิวัฒนาการกอนที่จะเปนเผาพันธุมนุษย และเปนรากฐานของระบบชีวิต  
ตอไปน้ีเปนดัชนีที่ชี้ใหเห็นวา ปญญาแตละดานตรงกับเกณฑนี้อยางไร 

 ดานภาษา: มนุษยชาติตอนตน : มีหลักฐานวามนุษยมีการ
เขียนเมื่อ 3,000 ปกอน  
เผาพันธุอ่ืน: ลิงสามารถเรียกชื่อสิ่งของได 

 ดานตรรกะและคณิตศาสตร: มนุษยชาติตอนตน : มีระบบจํานวนและปฏิทิน
สถานที่กอนประวัติศาสตร 
เผาพันธุอ่ืน : ผึ้งสามารถคํานวณระยะทางจาก
ทาเตนรําของตัวผึ้ง 
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 ดานมิต:ิ มนุษยชาติตอนตน : มีภาพสมัยกอนประวัติ-
ศาสตรในถ้ําที่ฝรั่งเศสและสเปน 
เผาพันธุอ่ืน : สัตวเลี้ยงลูกดวยนมหลายชนิดมี
สัญชาตญาณท่ีจะรูพ้ืนที่ ทองที่ของกลุมตน 

 ดานดนตรี: มนุษยชาติตอนตน : มีหลักฐานวามนุษยมี
เครื่องดนตรีตั้งแตสมัยหิน 
เผาพันธุอ่ืน : นกรองเพลง 

 ดานรางกายและการเคล่ือนไหว: มนุษยชาติตอนตน : มีเครื่องมือเครื่องใชในการ
ลาสัตวทําอาหารสมัยกอนประวัติศาสตร 
เผาพันธุอ่ืน : สัตวหลายชนิดรูจักใชเครื่องมือ  

 ดานความเขาใจผูอ่ืน: 
 
ดานความเขาใจผูอ่ืน (ตอ):  

มนุษยชาติตอนตน : มนุษยอยูดวยกันเปนกลุม
มาตั้งแตกอนประวัติศาสตร 
เผาพันธุอ่ืน : สัตวหลายชนิดมีความสัมพันธ
ระหวางแมกับลูก 

 ดานการเขาใจตนเอง: มนุษยชาติตอนตน : การรูสึกเกี่ยวกับตนจะเห็น
ไดจากภาพวาดกอนประวัติศาสตรในถ้ํา และ
ทักษะในการลาสัตว (การลาสัตวตองวางแผน 
ตองรูจักระงับตน ไมทําตามสัญชาตญาณทันที) 
เผาพันธุอ่ืน : ลิงชิมแปนซีสามารถรูจักตนเองใน
กระจกและเขาใจความรูสึกและแสดงความรูสึก 

 ดานธรรมชาติ: มนุษยชาติตอนตน : ความสามารถในการรูจัก
พืชที่กินไดและพืชที่เปนพิษ เลือกไมกินสัตวบาง
ชนิด ตลอดจนการรักษาพืชและสัตวที่จําเปนตอ
ชีวิตเผาพันธุอ่ืน : สัตวหลายชนิดมีระบบในการ
ลาเหยื่อและปองกันตนเองไมใหตกเปนเหย่ือ 

 ดานการคงอยูของชีวิต: มนุษยชาติตอนตน : มีหลักฐานกอนประวัติ-
ศาสตรวามนุษยมีพิธีกรมทางศาสนา เชน การ
ฝงศพ พิธีกรรมกอนออกลาสัตว ภาพวาดตาม
ถ้ํากอนประวัติศาสตรบางแหงจะมีหัวหนาหมอ
ผีทําพิธีเพื่อใหการลาสัตวไดผลดี 
เผาพันธุ อ่ืน : สัตวบางชนิด เชน ชางจะมี
พฤติกรรมท่ีเปนพิธีกรรมเวลาท่ีสมาชิกในกลุม
ตายเปนการแสดงความเศราโศก 
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 6. มีผลการคนควาทดลองทางจิตวิทยาสนับสนุน การดเนอรมีความเห็นวา ปญญา
ดานตาง ๆ อาจแบงแยกออกจากกันไดเดนชัด โดยดูจากผลงานทดลองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความจํา 
การรับรู การใสใจ การถายโยงไดหรือไมสามารถถายโยงไดของการเรียนรู เชน บางคนจําหนาไดดี แต
จําตัวเลขและคําพูดไมไดดี  บางคนจะใหความใสใจ ถาสิ่งเรานั้นเปนภาษาบางคนจะใหความใสใจตอสิ่ง
เราที่ไมเปนภาษา แตอาจเปนดนตรี ทาทาง หรือความสามารถในการเปนนักอานก็ไมถายโยงไปสูการ
เปนนักคณิตศาสตร การเปนนักเทนนิสท่ีเกงก็ไมสามารถถายโยงไปสูการเปนนักวาดภาพ  
  การดเนอรใหความสนใจเกณฑขอนี้คอนขางนอยกวาเกณฑอ่ืน ที่จริงยังมีตัวอยาง
และผลงานวิจัยที่สนับสนุนเกณฑนี้อีกมาก เชน มีการวิจัยพบวา เด็กชายจะใหความใสใจตอสิ่งเราที่
ไมใชคําพูดในขณะท่ีเด็กหญิงจะใสใจตอสิ่งเราที่เปนคําพูด หรือจากผลการทดลองที่ทําในกลุมเด็ก
สมาธิสั้น พบวาเด็กสมาธิสั้นจะมีปญหาในดานภาษาและคณิตศาสตร แตไมมีปญหาในการเรียนรูดาน
รางกายและการเคล่ือนไหว และดานมิต ิ

 7. มีหลักฐานสนับสนุนจากแบบทดสอบทางเชาวนปญญา การดเนอรเปนผูที่ตอตาน 
และวิจารณแบบทดสอบเชาวนปญญาอยางรุนแรง แตเขาก็ยอมรับวาแบบทดสอบมาตรฐานท่ีมีอยู
ขณะนี้สามารถนํามาใชเปนเครื่องยืนยันวาปญญาดานตาง ๆ มีอยูจริง และผลการทดสอบหลายอยาง
ก็สนับสนุนทฤษฎีของการดเนอร เชน บุคคลท่ีมีคะแนนสูงในขอสอบยอยดานภาษา แตไดคะแนนตํ่า
ดานตัวเลขหรือรูปภาพ  เพราะฉะนั้นแบบทดสอบเหลานี้ก็ดูจะสนับสนุนความไมข้ึนตอกันและกันของ
ปญญาดานตาง ๆ ตามทฤษฎีของการดเนอร 

 ปญญาเกี่ยวกับแบบทดสอบมาตรฐานเหลานี้คือ ปญญาบางดานยังไมมีแบบทดสอบ 
เชน ดานรางกายและการเคล่ือนไหว ดานดนตรี และดานการเขาใจตนเอง  นอกจากนี้ปญญาบางดาน
ก็ยากที่จะทําแบบทดสอบ ไดแก ดานการคงอยูของชีวิต เชน ถาขอทดสอบถามวาทานคิดถึงเรื่อง
ความตายบอยเพียงไร  นอกจากจะเปนคําถามดานการคงอยูของชีวิตแลว คําถามน้ีก็อาจจะเปน
คําถามเก่ียวกับปญญาดานการเขาใจตนเอง สําหรับถามถึงสภาพปญหาและความเศราซึม 
(Depression) หรือแบบทดสอบเก่ียวกับปญหาดานธรรมชาติ คําถามท่ีใชก็อาจใหระบุความแตกตาง
ของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ แตในขณะเดียวกันแบบทดสอบทางดานมิติก็ใชคําถามท่ีคลายคลึงกัน เชน 
ใหระบุความแตกตางของวัตถุสามมิติประเภทตาง ๆ 

 8. สามารถถายทอดเปนสัญลักษณได  เกณฑขอนี้เปนการสรางมุมมองใหมในการ
สื่อสารของมนุษย การดเนอรเคยกลาววา การที่จะดูวาใครฉลาด มีปญญาหรือไมนั้นใหดูวาบุคคลน้ันมี
ความ สามารถในการใชสัญลักษณหรือไม  ความสามารถในการใชสัญลักษณเปนส่ิงท่ีทําใหมนุษยตาง
จากสัตว ความสามารถของมนุษยในการถายทอดเร่ืองราวในความคิดจากอดีตและปจจุบันอกมาเปน
เสียง  คําพูด การรายรํา ดนตรี หรือหนังสือ จากสัญลักษณแบบตาง ๆ เราสามารถที่จะเขาใจ
ความคิดของบุคคลเมื่อสองพันกวาปมาแลว  การดเนอรกลาวย้ําวา ปญญาที่เขาลักษณะตามทฤษฎี
ของเขาตองมีสัญลักษณ  ถาศึกษารายการตอไปน้ี จะเห็นวามนุษยชาติมีภาษาแบบตาง ๆ ที่ใชเปน
สัญลักษณในการถายทอดความคิดจากภายในใหปรากฏตอผูอ่ืน 

 ดานภาษา: ภาษาพูด และภาษาเขียน เชน ภาษาอังกฤษ 
ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฯลฯ 
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 ดานตรรกะและคณิตศาสตร: ระบบจํานวนภาษาคอมพิวเตอร เชน ปาสคาล 
เบสิค C++   

 ดานมิต:ิ ภาษาภาพเชน ภาษาจีน ญี่ปุน เสน สีในศิลปะ 
 ดานดนตรี: ตัวโนตเสียงดนตรี 
 ดานรางกายและการเคล่ือนไหว: ภาษาของการฟอนรํา การเคล่ือนไหวตาม

จังหวะ ภาษากีฬา เชน สัญลักษณมือของ
ผูจัดการทีมเบสบอล 

 ดานความเขาใจผูอ่ืน: อากัปกิริยา การแสดงออกทางใบหนา ทาทาง 
น้ําเสียง เชน น้ําเสียงที่สื่อใหรูถึงอารมณ 
ตาง ๆ เชน ฉันชอบเธอ ฉันรําคาญ เปนตน 

 ดานการเขาใจตนเอง: ความฝนที่เปนสัญลักษณเรื่องเกี่ยวกับตน 
 ดานธรรมชาติ: เสโตเตม (Totem)  ของบางวัฒนธรรมที่แสดง

ถึงวิญญาณของสัตว ตลอดจนถึงการแยก
ประเภทของพืชและสัตวอยางลึกซึ้งของ
อริสโตเติล และลินเนส 

 ดานการคงอยูของชีวิต: สัญลักษณแหงศาสนาตาง ๆ เชน ไมกางเขน 
พระจันทรเสี้ยว ดวงตางูพิษ และนิทาน 
ตํานาน 

หลังจากศึกษาเกณฑทั้ง 8 ประการของการดเนอรแลว เราจะสามารถพิจารณาวาควร
เพ่ิมปญญาดานใดเขามาอีกหรือไม  ถาหากจะเพ่ิมปญญานั้น ๆ จะตองมีลักษณะครบตามเกณฑทั้ง 8 
ประการน้ี  มีบุคคลหลายฝายไดเสนอหัวขอตอไปนี้ใหเปนปญญาใหม เชน อารมณขัน ความ
สรางสรรค การประกอบอาหาร จิตวิญญาณ จริยธรรม เพศ ญาณหยั่งรู การรับรูกลิ่น สัมผัสพิเศษ  
ความจํา ความสามารถทางเครื่องจักรยนต  สมมติวาทานคิดวาอารมณขันควรเปนปญญาประเภท
หนึ่งก็ตองดูวาหากสมองสวนหนึ่งสวนใดพิการไป บุคคลจะขาดอารมณขันหรือไม  อารมณขันมี
สัญลักษณอยางไร มีขั้นตอนจากผูเริ่มตนจนถึงเปนผูชํานาญการอยางไร และมีหลักฐานในประวัติ
มนุษยชาติตอนตนวามีอารมณขันอยางไร  สัตวเผาพันธุอ่ืนใดบางที่มีอารมณขัน ดวยการศึกษา
ตรวจสอบเชนนี้เราก็อาจจะเสนอปญญาดานอื่นเพ่ิมเขามาอีก 

 
3.4 การจัดกลุมของปญญา 
 การดเนอรไดจัดกลุมของปญญาดานตาง ๆ ดังนี้ (Gardner, 2004) 
 1. กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับสัญลักษณ (Symbol Intelligences) ไดแก ปญญา

ดานภาษาและปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 
 2. กลุมปญญาท่ีไมสัมพันธกัน (Non-canonical Intelligences) ไดแก ปญญาดาน

ดนตรี ปญญาดานมิติ  ปญญาดานรางกายและการเคล่ือนไหว และปญญาดานธรรมชาติ 
 3. กลุมปญญาท่ีเกี่ยวของกับบุคคล (Personal Intelligences) ไดแก ปญญาดาน

ความเขาใจผูอ่ืน ปญญาดานการเขาใจตนเอง และปญญาดานการคงอยูของชีวิต 
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 จากการจัดกลุมดังขางตน การดเนอรกลาววา เปนการจัดกลุมที่ไมละเอียดนัก การด
เนอรจึงไดอธิบายการจัดกลุมของปญญาเพ่ิมเติม  โดยจัดปญญาออกเปน 3 กลุม กลุมแรกเปนกลุม
ปญญาท่ีเกี่ยวของกับวัตถุ ประกอบดวย ปญญาดานมิติ ปญญาดานรางกายและการเคล่ือนไหว และ
ปญญาดานธรรมชาติ ซึ่งปญญาเหลานี้จะเกี่ยวของกับการทํางานกับวัตถุเปนหลัก  กลุมที่สองเปน
กลุมที่เกี่ยวของกับการทํางานกับสัญลักษณ ประกอบดวย ปญญาดานภาษา ปญญาดานตรรกะและ
คณิตศาสตร และปญญาดานดนตรี การดเนอรจัดกลุมปญญากลุมนี้โดยพิจารณาจากมโนทัศนและ
ทฤษฎี   

 จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการจัดกลุมปญญา  ผูวิจัยจึงสรุปการจัดกลุมของ
ปญญาตามแนวคิดของการดเนอรออกเปน 3 กลุมดังนี ้

 1. กลุมปญญาท่ีเกี่ยวของกับสัญลักษณ (Symbol-based) ประกอบดวย  
  1.1 ปญญาดานภาษา  
  1.2 ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร  
  1.3 ปญญาดานดนตรี 
 2. กลุมปญญาที่เก่ียวของกับบุคคล (Person) ประกอบดวย 
  2.1 ปญญาดานความเขาใจผูอ่ืน  
  2.2 ปญญาดานการเขาใจตนเอง  
  2.3 ปญญาดานการคงอยูของชีวิต 
 3. กลุมปญญาท่ีเกี่ยวของกับวัตถุ (Object-based) ประกอบดวย  
  3.1 ปญญาดานมิติ  
  3.2 ปญญาดานรางกายและการเคล่ือนไหว  
  3.3 ปญญาดานธรรมชาติ 
 
3.5 การวัดและการประเมินผลพหุปญญา 
 การจัดการศึกษาตามแนวทฤษฎีของการดเนอร มีความเชื่อเบื้องตนวา เปนแนวที่

เขาใจลักษณะของเชาวนปญญาดานตาง ๆ ของผูเรียนไดอยางถูกตอง  การวัดและการประเมินที่ทํา
อยางรัดกุมจะชวยใหไดทางเลือกเกี่ยวกับอาชีพ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม  และชวยใหเกิดการ
วินิจฉัยที่กระจางชัดขึ้น สําหรับแกไขปญหาตาง ๆ ของผูเรียน นอกจากนี้ยังชวยในการกําหนด
จุดมุงหมายทางการศึกษา ดังนั้นการวัดและการประเมินผลจึงเปนสิ่งสําคัญ 

 การดเนอรเชื่อวา การประเมินผลการเรียนการสอนจําเปนตองแยกออกจากการ
ทดสอบมาตรฐาน โดยใหเหตุผลวา แบบทดสอบขอเขียนมาตรฐานซ่ึงตอบสั้น ๆ นั้นสุ มตัวอยางขอ
คําถามเพ่ือวัดความสามารถทางเชาวนปญญาไดเพียงสวนเล็ก ๆ สวนเดียว และมักจะไมสัมพันธกับ
บริบทที่แทจริงที่ใชความสามารถน้ัน ๆ ตามปกติ  วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนที่ดีควรมุง
แสวงหาทักษะการแกปญหา  หรือสรางสรรคผลงานที่แทจริงในตัวบุคคล โดยใชอุปกรณตาง ๆ ที่
สัมพันธกับเชาวนปญญาดานนั้น 

  



67 
 

 การประเมินเชาวนปญญาดานใดก็ตาม ควรเนนปญญาท่ีสามารถแกปญหาดวย
อุปกรณที่สัมพันธกับเชาวนปญญาดานนั้น ๆ สิ่งสําคัญในการประเมินเชาวนปญญาตาง ๆ คือ จะตอง
ครอบคลุมความสามารถของบุคคลในการแกปญหา หรือสรางสรรคผลงานโดยใชอุปกรณที่สัมพันธกับ
เชาวนปญญาดานนั้นเปนสื่อ  นอกจากนี้สิ่งที่สําคัญเทากันอีกประการหนึ่งคือ พิจารณาวาเมื่อบุคคลมี
ทางเลือก บุคคลจะเลือกเชาวนปญญาดานใด เทคนิควิธีหนึ่งในการคนพบแนวโนมดังกลาวคือ การท่ี
บุคคลไดอยูในสถานการณท่ีซับซอน ซึ่งชักนําใหเกิดการใชเชาวนปญญาดานตาง ๆ หลาย ๆ ดาน หรือ
ใชอุปกรณตาง ๆ ซึ่งสัมพันธกับเชาวนปญญาดานตาง ๆ และดูวาอยางใดที่ดึงดูดบุคคลและบุคคลน้ัน
ศึกษาอุปกรณนั้นอยางลึกซึ้งเพียงไร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540) 

 ปรัชญาการประเมินของทฤษฎีพหุปญญา จะสอดคลองกับแนวโนมใหมของการ
ประเมินผล การใชคําถามแบบเลือกตอบจะลดนอยลง แตจะใชการประเมินผลงานตาง ๆ และการ
ประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับการประเมินผลตามสภาพจริงตองอาศัยเคร่ืองมือตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 1. การสังเกต เปนวิธีการวัดที่ใชมากในการรวบรวมขอมูล เพ่ือประเมินผลกลุม
ทักษะภาษาทุกดานทุกทักษะ เพราะเปนการวัดที่ตรงกับสภาพจริงมากที่สุด การสังเกตใหไดสภาพที่
แทจริงครูตองสังเกตหลายครั้ง  ในหลายสถานการณ สังเกตในขณะปฏิบัติกิจกรรมและพฤติกรรมท่ี
เด็กปฏิบัติเปนนิสัยในชีวิตประจําวัน ทั้งการฟง พูด อานและเขียน 

 2. การสัมภาษณ  เปนวิธีเก็บรวบรวมเกี่ยวกับความรูสึก ความสนใจ กระบวนการ 
ขั้นตอนในการทํางาน ความคิดเห็นที่มีตอสิ่งตาง ๆ อาจใชประกอบการสังเกต เพ่ือใหไดขอมูลที่มั่นใจ
ยิ่งขึ้น  การสัมภาษณที่ดีควรเตรียมคําถามไวลวงหนา และจัดลําดับคําถามชวยใหคําตอบไมวกวนและ
ไดขอมูลครอบคลุม 

 3. การบันทึก เปนวิธีการจดขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับบุคคลท่ีจะตรวจวัด ไดแก บันทึก
ประจําวันของนักเรียน นักเรียนเขียนบันทึกประจําวันทุกวัน ถึงสภาพโรงเรียน ความรูสึก การขีด
เขียนตาง ๆ ในสมุดบันทึก และบันทึกความกาวหนาในการเรียน  นักเรียนมีสมุดบันทึกความกาวหนา
ในการเรียน เชน จํานวนหนังสือท่ีไดอาน จุดมุงหมายที่ตั้งไว และการบรรลุถึงจุดมุงหมาย 

 4. แบบสํารวจและแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามและแบบสํารวจตาง ๆ 
โดยปกติก็เหมือนกับแบบทดสอบ  แตกตางกันเพียงแตการทดสอบมีถูก ผิดตามหลักวิชานั้นๆ แต
แบบสอบถามหรือแบบสํารวจไมมีถูกผิด  ขึ้นกับความรูสึกนึกคิดหรือความเชื่อเฉพาะบุคคลผูตอบเปน
สําคัญ ไดแก แบบสํารวจรายการ ครูทําแบบสํารวจถึงสิ่งที่ทําไดหรือเนื้อหาที่เขาใจแลว เพ่ือ
ตรวจสอบวานักเรียนทําไดถึงข้ันใด 

 5. แบบทดสอบ เปนกระบวนการใชเครื่องมือเพ่ือสอบวัดลักษณะหรือพฤติกรรมท่ี
ตองการสอบในหองเรียน จึงเปนการสอบวัดลักษณะหรือพฤติกรรมของผูเรียนตามจุดประสงคของ
การสอนหรือการตรวจสภาพการเรียนการสอนวาบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม ชนิดของ
แบบทดสอบ เชน การสอบโดยการปฏิบัติจริง การสอบปากเปลา การสอบขอเขียน 

 6. บทบาทสมมติ เปนการวัดการเจริญงอกงามดานสังคม โดยปกติผูสอบวัดจะสราง
สถานการณใหผูถูกสอบวัดตอบ เชน สังคมมิติ 
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 7. แฟมสะสมงาน เปนการประเมินความสําเร็จของนักเรียนจากผลงานที่นักเรียน
สรางข้ึนและเก็บสะสมไวในแฟม กลอง สมุดหรือกระเปา แลวแตลักษณะงาน กระบวนการสําคัญของ
การจัดทําแฟมสะสมงานอยูที่ครูกับนักเรียนชวยกันกําหนดจุดประสงค เปาหมายของงาน และเกณฑ
ของงาน แลวนักเรียนดําเนินการสรางงานและคัดเลือกงานเพ่ือสะสมไว (สําลี รักสุทธี, 2543) 

 
3.6 การพัฒนาปญญาดานตาง ๆ ใหกับนักเรียน 
 ปญญาจะพัฒนาขึ้นไดหรือไมข้ึนอยูกับเหตุปจจัยดังนี้ (พีระ รัตนวิจิตร, 2544) 
 1. สภาพทางชีววิทยาของบุคคล ไดแก กรรมพันธุหรือการกระทบกระเทือนทาง

สมองกอนตั้งครรภ ระหวางครรภ และเม่ือเกิดมาแลว 
 2. ประวัติชีวิตของแตละบุคคล ไดแก ประสบการณที่มีกับพอแม ครู พ่ีนองและ

เพ่ือนฝูง  ซึ่งอาจเปนประสบการณท่ีชวยพัฒนาปญญา 
 3. พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ตลอดจนเวลาและสถานที่ที่เกิดและ

เติบโต จะมีสวนสําคัญในการสงเสริมปญญาบางดานและไมสงเสริมบางดาน 
  ประสบการณตอไปน้ีจะเปนสิ่งแวดลอมท่ีจะชวยพัฒนา หรือบั่นทอนการพัฒนาของ

ปญญา 
 1. การมีอุปกรณท่ีเหมาะสมหรือครูดี 
 2. องคประกอบทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เชน ถาผูเรียนมีแนวโนมชอบวิชา

คณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร ในขณะที่สังคมกําลังสงเสริมวิชานี้อยู มีการใหทุนอยางมากมาย ปญญา
ทางดานนี้ก็จะไดรับการพัฒนาไปดวย เปนตน 

 3. องคประกอบทางภูมิศาสตร เชน ถาเกิดในทองถิ่นท่ีเปนไรนา จะมีการพัฒนาทาง
กายมากกวาผูที่เกิดในคอนโดมิเนียม เปนตน 

 4. องคประกอบทางครอบครัว เชน เด็กตองการที่จะเปนนักศิลปน แตพอแม
ตองการใหเปนนักกฎหมายหรือผูพิพากษา ปญญาดานอื่น ๆ ก็จะไมไดรับการพัฒนา เปนตน 

 5. องคประกอบดานสถานการณ เชน การมีครอบครัวที่ใหญ ตองชวยทางบานดูแล
เลี้ยงนอง  จนไมมีเวลาที่จะพัฒนาปญญาหรือความสามารถพิเศษใด ๆ เปนตน 

 
3.7 ประโยชนของพหุปญญา 
 กรีนฮอค  (สุรศักดิ์ หลาบมาลา, 2541 อางถึงใน Greenhawk, 1997) ไดรวบรวม 

งานวิจัยเกี่ยวกับประโยชนของพหุปญญาไวได 5 รายการดังนี้ 
 1. ชวยใหนักเรียนเขาใจความสามารถของตนเองและคนอ่ืน 
 2. ชวยใหนักเรียนใชประโยชนจากจุดแข็งของตนและปรับปรุงจุดออนของตน 
 3. ชวยเสริมความมั่นใจในตนเองของนักเรียน ซึ่งจะชวยใหนักเรียนกลาทํางานท่ียาก

กวาเดิม 
 4. ชวยใหนักเรียนเรียนไดดีข้ึน เพราะทําใหเกิดการจดจําไมลืม โดยเฉพาะบทเรียนที่

ใชฝกหลายปญญา 
 5. ชวยในการประเมินทักษะพ้ืนฐานและระดับสูงของนักเรียนไดอยางแมนยํา 
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 ทฤษฎีพหุปญญาของเฮาวารด การดเนอร เปนแนวคิดหนึ่งที่เชื่อวาปญญาของมนุษย
มีลักษณะหลากหลายประเภท  ซึ่งเกิดจากสมองเฉพาะสวนแตกตางกัน โดยใหความสําคัญในการ
พัฒนาความสามารถในหลาย ๆ ดาน ทั้งนี้การดเนอรเชื่อวาแตละคนมีปญญาแตละดานไมเทากัน 
และปญญาสามารถพัฒนาเพ่ิมพูนได ซึ่งสอดคลองกับการเรียนการสอนในปจจุบันท่ีมุงสงเสริม
ความสามารถของผูเรียนในทุกดาน 
 

3.8 การวัดพหุปญญา 
 การวัดพหุปญญา มีผูสรางเคร่ืองมือวัดพหุปญญาในรูปแบบตาง ๆ ทั้งตางประเทศ

และในประเทศ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 ออสบอรน และคนอ่ืน ๆ (Osborne; et al. 1995: Online) ไดสรางเครื่องมือวัด

พหุปญญา 7 ดาน ไดแก ดานภาษา (Linguistic Intelligence) ดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical-
Mathematical Intelligence) ดานมิติสัมพันธ (Spatial Intelligence) ดานดนตรี (Musical 
Intelligence) ดานรางกายและการเคล่ือนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) ดานความเขาใจ
ผูอ่ืน (Interpersonal Intelligence) และดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ดัง
ตัวอยาง 

 ดานภาษา  คุณออนไหวกับเสียง จังหวะ และความหมายของคํา มีความรูสึกไวตอ
โครงสรางของภาษา 

 ต่ํา                        สูง 
 1 2 3 4      5      6      7     8      9      10 
 
 ดานตรรกะและคณิตศาสตร คุณมีความสามารถในการจําแนกแบบแผนของตัวเลข

และมีความสามารถในการใหเหตุผล 
 ต่ํา                        สูง 
 1 2 3 4      5      6      7     8      9      10 
 
 ดานมิติสัมพันธ  คุณสามารถมองเห็นโลกในรูปของภาพ และจําลองภาพไวในสมอง

ไดดีจนสามารถเขียนหรือวาดออกมาไดชัดเจน  
 ต่ํา                        สูง 
 1 2 3 4      5      6      7     8      9      10 
 

 ดานดนตรี   คุณสามารถผลิตเสียง ทํานอง จังหวะไดดี  รวมถึงความสามารถในการ
เขาใจดนตรี 

 ต่ํา                        สูง 
 1 2 3 4      5      6      7     8      9      10 
 

 ดานรางกายและการเคล่ือนไหว คุณสามารถควบคุมการเคล่ือนไหวของรางกายและ
มีความสามารถในการใชมือประดิษฐไดดี 
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 ต่ํา                        สูง 
 1 2 3 4      5      6      7     8      9      10 
 
 ดานความเขาใจผูอ่ืน คุณสามารถเขาใจอารมณ ความรูสึก และความตองการของ

ผูอื่น 
 ต่ํา                        สูง 
 1 2 3 4      5      6      7     8      9      10 
 ดานการเขาใจตนเอง คุณเขาใจความรูสึกของตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบัติ

ตนไดจากการรูจักตน ซึ่งการรูจักตน ไดแก รูตนเองวามีจุดแข็ง จุดออน ความตองการและ
ความสามารถของตนเอง 

 ต่ํา                        สูง 
 1 2 3 4      5      6      7     8      9      10 
 
3.9  การประยุกตใชทฤษฎีในการจัดการศึกษา  
 สติปญญาดานตาง ๆ จะพัฒนาไปในวิถีทางท่ีแตกตางกัน และในชวงเวลาที่แตกตาง

กันจึงตองมีการประเมินและการสงเสริมที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง  สิ่งที่เปนประโยชนและสงเสริม
พัฒนาการเด็กวัยทารกอาจไมเหมาะสมกับเด็กทารก เชน การเรียนการสอนควรเนนเร่ืองโอกาสใหแก
เด็กวัยอนุบาลและประถมตน  เพ่ือใหเด็กในวัยนี้ไดคนพบความสนใจและความสามารถเฉพาะของ
ตนเอง  

 สําหรับเด็กอัจฉริยะหรือเด็กท่ีมีสติปญญาดานน้ัน ๆ สูงเปนพิเศษ  เจาตัวมักจะเปน
ผูคนพบความสามารถของตนเองจากการตกผลึกประสบการณ (Crystallizing experiences) โดย
อัตโนมัติ  เมื่อไดรับประสบการณดังกลาว ซึ่งมักเกดิขึ้นในวัยเด็กตอนตน เด็กจะมีปฏิกิริยาตอลักษณะ
พิเศษที่ตนมักประทับใจอยางเปดเผย และจะเกิดความพึงพอใจอยางลึกซึ้งและรุนแรงทําใหเกิด
ความรูสึกรักผูกพันกับสิ่งนั้น ดังเชน เด็กที่มีพรสวรรคทางดนคตรีจะเกิดความด่ืมดํ่าซาบซ้ึงเมื่อไดฟง
เพลงบรรเลงที่มีคุณภาพเปนครั้งแรก  ดวยเหตุนี้ในหลาย ๆ ดาน บุคคลเชนนี้จึงทุมเทพากเพียรทําใน
สิ่งที่ตนถนัดและรักและดึงความสามารถอันเต็มเปยมจากสติปญญาดานท่ีตนมีสูงเปนพิเศษนั้น  
ออกมาใชจนบรรลุทักษะขั้นสูงในดานนั้นอยางรวดเร็ว  

 แมวาในกรณีของเด็กท่ีอัจฉริยะภาพสูงเปนพิเศษ จะสามารถคนพบศักยภาพของตน
ไดไมวาจะอยูในสภาพแวดลอมเชนใด โดยเฉพาะในดานดนตรีและคณิตศาสตร แตเด็กจํานวนอีก
มากมายจะสามารถคนพบศักยภาพของตนไดดวย หรือไดชัดเจนข้ึนก็ตอเมื่อมีการวางแผนใหเด็กไดมี
ประสบการณกับสื่อ อุปกรณหรือบุคคลตาง ๆ ที่นําไปสูการคนพบดังกลาว  

 ในระหวางเรียนระดับประถมศึกษา ความสามารถในการเรียนระบบสัญลักษณชั้นสูง  
(notational system) เริ่มมีความจําเปนในสังคม การจัดสิ่งแวดลอมในลักษณะที่เอ้ือตอการคนพบ
ตนเองยอมไมอาจจัดโครงสรางที่จําเปนตอการเรียนรูระบบสัญลักษณชั้นสูง เชน เพลงคลาสสิค
ประเภทโซนาตาหรือพีชคณิต  ในระดับนี้เด็กทุกคนควรไดรับการปกปองคุมครอง  สิ่งที่พึงคํานึงคือ
การปกปองคุมครองเปนกลุม อาจเปนประโยชนในบางกรณี แตก็อาจเปนอันตรายในบางกรณีจึงตอง
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พยายามหาแบบอยางที่ถูกตองเหมาะสม  สวนอีกเรื่องหนึ่งคือการเชื่อมโยงใหความรูในทางปฏิบัติมี
ความสอดคลองกลมกลืนกับความรูในระบบสัญลักษณ และระบบสัญลักษณชั้นสูง  

 สวนในระดับวัยรุน  นักเรียนสวนใหญตองการความชวยเหลือในการเลือกอาชีพการ
ตัดสินใจเรื่องนี้มีความซับซอนมากขึ้นจากลักษณะปฏิสัมพันธระหวางงานกับสติปญญาในบทบาททาง
วัฒนธรรมตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การเปนแพทยจะตองอาศัยสติปญญาดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะ
และคณิตศาสตร  แตขณะเดียวกันแพทยประจําบานจะตองมีทักษะสูงในการเขากับผูอ่ืน  ขณะที่
ศัลยแพทยจําเปนตองมีความสามารถในการเคล่ือนไหวรางกายและกลามเน้ือยอยการฝกหัด การ
ฝกฝน และการมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องหรือสิ่งตาง ๆ ในสภาพจริงของอาชีพหรือบทบาททาง
วัฒนธรรม จึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งในพัฒนาการขอนี้  

 
3.10 แนวการปรับปรุงการประเมินสติปญญาเพ่ือประโยชนในการเรียนการสอน  
 แนวการจัดการศึกษาท่ีการดเนอรไดเสนอไว มีความเชื่อเบื้องตนวา เปนแนวท่ีเขาใจ

ลักษณะของสติปญญาดานตาง ๆ ของผูเรียนไดอยางถูก  กระบวนการประเมินที่ทําอยางรัดกุมจะชวย
ใหไดทางเลือกเก่ียวกับอาชีพ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม และชวยใหเกิดการวินิจฉัยที่กระจางชัด
ขึ้น  สําหรับการแกไขปญหาตาง ๆ  การประเมินความบกพรองที่เด็กมีอยูจะชวยใหรูวาผูเรียนจะมี
ปญหาอะไร  นอกจากน้ียังชวยใหทางออกในการกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา เชน เรียนรู
คณิตศาสตรโดยอาศัยมิติสัมพันธ และการเรียนรูดนตรีโดยอาศัยเทคนิคทางภาษา เปนตน  

 ดังนั้นการประเมินผลการเรียนการสอนจําเปนตองเปนองคประกอบหลักของระบบ
การศึกษาการดเนอรเชื่อวาการประเมินผลการเรียนการสอนจํา เปนตองแยกออกจากการทดสอบ
มาตรฐานโดยใหเหตุผลวา แบบทดสอบขอเขียนมาตรฐาน ซึ่งตองตอบส้ัน ๆ นั้น สุมตัวอยางขอ
คําถามเพ่ือวัดความสามารถทางสติปญญาไดเพียงสวนเล็กๆ สวนเดียว และมักจะไมสัมพันธบริบทที่
แทจริงที่ใชความสามารถน้ัน ๆ ตามปกติ  วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนที่ดีควรมุงแสวงหา
ทักษะแกปญหาหรือสรางสรรคผลงานที่แทจริงในตัวบุคคล โดยใชอุปกรณตาง ๆ ที่สัมพันธกันกับ
สติปญญาดานนั้น การประเมินสติปญญาตาง ๆ  คือ  จะตองครอบคลุมความสามารถของบุคคลใน
การแกปญหาหรือสรางผลงานโดยใชอุปกรณท่ีสัมพันธกับสติปญญาดานนั้นเปนสื่อการพิจารณาวาเม่ือ
บุคคลมีทางเลือก  บุคคลจะเลือกสติปญญาดานใด  เทคนิควิธีหนึ่งในการคนพบแนวโนมดังกลาว  คือ  
การใหบุคคลไดอยูในสถานการณที่ซับซอน ซึ่งชักนําใหเกิดการใชสติปญญาดานตางๆ หลายดานและ
ดูวาอยางใดที่ดึงดูดบุคคลและบุคคลนั้นศึกษาอุปกรณนั้นลึกซึ้งเพียงใด  

 แบบทดสอบน้ีแตกตางจากแบบวัดสติปญญาทั่ว ๆ ไป 2 ประการคือ ประการแรก
แบบทดสอบนี้ตองอาศัยอุปกรณเครื่องมือสัมภาษณและอ่ืน เพ่ือสรางปญหาใหแก ประการท่ีสอง มี
การ รายงานผลท่ีเปนสวนตาง ๆ ของคุณสมบัติทางสติปญญาของบุคคล เมื่อเปรียบเทียบใหเห็น
จุดเดนจุดดอยจึงเห็นไดชัดวา  วิธีการประเมินแบบใหมเปนทางเลือกใหมที่เปนประโยชนสําหรับการ
เรียนรูในอนาคต อยางไรก็ตามคะแนนผลสอบเพียงอยางเดียวยอมไมพอควรทํากิจกรรมอะไรท่ีพอมีที่
บาน  ที่โรงเรียนการดึงขอมูลน้ีออกมาชวยใหคนพบจุดออนทางสติปญญาของตนและนําจุดเดนทาง
สติปญญาดานตาง ๆ มาผสมผสานกัน เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพและกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีสุข 
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3.11 แนวทางการนําทฤษฎีพหุปญญาไปใช 
 จากรายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและลดระยะเวลา เรียนและเ พ่ิม

ประสบการณสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีรวมกับมหาวิทยาลัยศรี -     
นครินทรวิโรฒ (สนธิดา เกยูรวงศ และคณะ, 2546: 31-33) ที่ระบุการใชพหุปญญาในหองเรียนวา 
การจะใชพหุปญญาในหองเรียนนั้นคงตองเริ่มตนดวยเปาหมายและคานิยมของการศึกษาเชน  สอน
เพ่ือความเขาใจเพ่ือเตรียมบุคคลใหทํางานเมื่อจบการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนอยางเต็มท่ี
หรือสอนใหเด็กเชี่ยวชาญในวิชาหลักจึงจะสามารถตอบไดวานําพหุปญญา (MI) มาใชไดอยางไร ดร.
การดเนอร เห็นวาพหุปญญาจะเปนเครื่องมือท่ีดีเลิศในการเรียนการสอน แคมมเปลและดิคคินสัน 
(Campbell and Dickinson, 1992) ไดกลาวถึงการใชพหุปญญาในหองเรียนดังนี้    

 1. การใชการนําเขาสูบทเรียน  เชน เด็กบางคนอาจจะเขาใจกราฟหรือพีชคณิตบน
กระดานดํายาก ครูจึงนําสนามเด็กเลนโรงเรียนเปนแกนกราฟ ครูนํานักเรียนมาทํากราฟที่สนามโดย
ทุกคนเปนจุดๆ หนึ่งบนเสนกราฟหรือในออสเตรเลียมีโรงเรียนแหงหนึ่งมีสนามเลนปูอิฐเปนรูปสุริย
จักรวาล ครูนํานักเรียนมาเรียนดาราศาสตรในสนามใหเด็ก ๆ เห็นดวงดาวตาง ๆ หมุนรอบดวง
อาทิตย เปนตน 

 2. ใชในการเสริมบทเรียน โรงเรียนในอเมริกาหลายโรงเรียนจัดสัปดาหพหุปญญา 
โดยพยายามใชปญญาหลาย ๆ อยางเขาใจบทเรียน เชน ใชศิลปะและการละครในการเรียนวรรณคดี
หรือเรียนดาราศาสตรในหัวขอสุริยจักรวาล โดยใชปญญาทางตรรกศาสตรและคณิตศาสตร วัด
ระยะทางระหวางดวงดาวตาง ๆ รอบดวงอาทิตย (ความสามารถทางกลามเน้ือในการเคลื่อนไหว) 
เขียนพูดบรรยายเกี่ยวกับระบบสุริยจักรวาล (การใชภาษาพูดและเขียน) เปนตน  แตละบทไม
จําเปนตองใชทุกปญญา   

 3. ใชในการสงเสริมการทํางานดวยตนเอง โดยครูใหเด็กคิด ริเริ่ม คนควา ดําเนิน 
การและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงงานของตนเอง ซึ่งเด็กมีโอกาสใชแทบทุกปญญาทั้ง 8 
ดาน  

  4. ใชในการประเมินผล นั้นคือใหเด็กท่ีทําโครงงานเสนอโครงงานและแสดงโครงงาน
หรือฝกประเมินโครงงานของตนดวยตนเองและใหเพ่ือน ๆ ชวยประเมินดวย ซึ่งเด็กจะไดฝกปญญา
ตาง ๆ หลาย ดานเชนกัน   

 5. การฝกเปนลูกมือ ในขอนี้ ดร.การดเนอร ไดเสนอใหนักเรียนประถมหรือมัธยมฝก
เปนลูกมือหรือฝกงาน 3 ดานคือ 1) ดานศิลปหัตถกรรม  2) ดานวิชาการ และ 3) ดานรางกายโดย
ความรวมมือของชุมชน     

  ที่กลาวมาแลวเปนการใชปญญาในการชวยเสริมความเขาใจในวิชาการตาง  ๆ ใน
ขณะเดียวกันก็เปนการพัฒนาปญญาดานตาง ๆ ไปดวย ถาหากโรงเรียนตองการพัฒนาพหุปญญาใน
ตัวเด็กอาจจะทําใหเด็กฝกกิจกรรมตาง ๆ ดังรายการตอไปน้ี 

   1. ปญญาดานภาษาพูดและภาษาเขียน ครูอาจใชกระบวนการอภิปราย การโตวาที 
เขียนโคลงกลอน นวนิยาย สัมภาษณหรือฝกการพูดตอหนาสาธารณชน เปนตน    
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 2. ปญญาเชิงตรรกศาสตรและคณิตศาสตร เชนออกแบบและทําการทดลอง เขียน
เชิงอุปมาอุปไมย อธิบายรูปแบบหรือสมการ เปลี่ยนขอความโจทยเปนสูตรคณิตศาสตร เปนตน 
            3. ปญญาทางกลามเนื้อและการเคล่ือนไหวรางกาย เชน สรางหรือทําอะไรสักอยาง 
แสดงความเคลื่อนไหวทางรางกาย เพ่ือแสดงความหมาย การแสดงหนาชั้นเรียน จัดทัศนศึกษา เปนตน  

 4. ปญญาดานมิติ เชน การทํา กราฟ แผนท่ี ชารท ศิลปวัสดุ แสดงภาพถายหรือ
ภาพเขียน เปนตน  

 5. ปญญาดานดนตรี การแสดงดนตรี รองเพลงทําอุปกรณดนตรีและแสดงใหดู   
เปนตน 

 6. ปญญาดานสังคมและความเขาใจผูอ่ืน เชน จัดประชุมเรื่องใดเร่ืองหน่ึง รวมใน
กิจกรรมบริการชุมชน ฝกการใหและรับขอมูลปอนกลับ เปนตน 

 7. ฝกปญญาดานเขาใจตนเอง เชน บรรยายความสามารถของตนเองในการทํางาน
ใหสําเร็จ กําหนดเปนเปาหมายของงานและดําเนินการจนบรรลุเปาหมาย บันทึกประจําวันเรื่องใด
เรื่องหนึ่งของตนเอง ประเมินผลงานของตนเอง เปนตน 

 8. ปญญาการเขาใจสภาพธรรมชาติ เชน ทําสมุดบันทึกการสังเกต บรรยายการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การเล้ียงสัตวเลี้ยง หรือดูแลตนไม สังเกตนกหรือสัตวปา เขียนหรือ
ถายภาพวัสดุธรรมชาติ เปนตน 

 ทิศนา แขมมณี (2545) กลาววา การมองและเขาใจเชาวปญญาในความหมายที่
ตางกัน ยอมกอใหเกิดการกระทําท่ีแตกตางกัน ทฤษฎีพหุปญญา ไดขยายขอบเขตของความหมายของ
คําวาปญญาออกไปอยางกวางขวางมากข้ึนจากเดิม สงผลใหการจัดการเรียนการสอนขยายขอบเขตไป
อยางกวางขวางเชนกัน แนวทางการนําทฤษฎีพหุปญญามาใชในการเรียนการสอนมีหลากหลายดังนี้  

 1. เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีเชาวนปญญาแตละดานไมเหมือนกัน ดังนั้นในการ
จัดการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ที่สามารถสงเสริมเชาวนปญญาหลาย  ๆ 
ดาน มิใชมุงพัฒนาแตเพียงเชาวนปญญาดานใดดานหนึ่งเทานั้น ดังเชนในอดีต เรามักจะมีการเนนการ
พัฒนาดานภาษาและดานคณิตศาสตรหรือดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะ อันเปนการพัฒนาสมองซีก
ซายเปนหลัก ทําใหผูเรียนไมมีโอกาสพัฒนาเชาวนปญญาดานอ่ืน ๆ เทาที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ผูเรียนที่มีเชาวนปญญาดานอ่ืนสูง จะขาดโอกาสที่จะเรียนรูและพัฒนาในดานที่ตนมีความสามารถ
หรือถนัดเปนพิเศษ การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการของสติปญญาหลาย ๆ ดาน จะชวยใหผูเรียน
ทุกคนมีโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเองอยางรอบดาน พรอมทั้งชวยสงเสริมอัจฉริยภาพหรือความสามารถ
เฉพาะตนของผูเรียน  

 2. เนื่องจากผูเรียนมีระดับพัฒนาการในเชาวนปญญาแตละดานไมเทากัน จึงจําเปน
ที่จะตองจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับขั้นพัฒนาการในแตละดานของผูเรียน ตัวอยางเชน เด็ก
ที่มีเชาวนปญญาดานดนตรีสูงจะพัฒนาปญญาดานดนตรีของตนไปอยางรวดเร็ว ตางจากเด็กคนอ่ืน ๆ 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เด็กท่ีมีขั้นพัฒนาการดานใดดานหน่ึงสูง ควรตองแตกตางไป
จากเด็กที่มีข้ันพัฒนาการในดานนั้นตํ่ากวา 
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 3. เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีเชาวนปญญาแตละดานไมเหมือนกัน การผสมผสาน
ของความสามารถดานตาง ๆ ที่มีอยูไมเทากันนี้ ทําใหเกิดเปนเอกลักษณ (Uniqueness) หรือ
ลักษณะเฉพาะของแตละคนซ่ึงไมเหมือนกัน หรืออีกนัยหนึ่งเอกลักษณของแตละบุคคลทําใหแตละคน
แตกตางกัน และความแตกตางที่หลากหลาย (Diversity) นี้สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนแก
สวนรวม ดังนั้นกระบวนการคิดที่วาคนน้ีโงหรือเกงกวาคนน้ันจึงควรจะเปล่ียนไป การสอนควรเนน
การสงเสริมความเปนเอกลักษณของผูเรียน ครูควรสอนโดยเนนใหผูเรียนคนหาเอกลักษณของตน 
ภาคภูมิใจในเอกลักษณของตนเอง และเคารพในเอกลักษณของผูอ่ืน  รวมท้ังเห็นคุณคาและเรียนรูที่
จะใชความแตกตางของแตละบุคคลใหเปนประโยชนตอสวนรวมเชนนี้ ผูเรียนก็จะเรียนรูอยางมี
ความสุข มีทัศนคติที่ดีตอตนเอง เห็นคุณคาในตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความเคารพในผูอ่ืน และอยู
รวมกันอยางเก้ือกูลกัน  

 4. ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ควรจะตองมีการปรับเปล่ียนไปจาก
แนวคิดเดิมที่ใชการทดสอบเพ่ือวัดความสามารถทางเชาวนปญญาเพียงดานใดดานหน่ึงเทานั้น และที่
สําคัญคือไมสัมพันธกับบริบทที่แทจริงท่ีใชความสามารถนั้น ๆ ตามปกติ วิธีการประเมินผลการเรียน
การสอนที่ดี ควรมีการประเมินหลาย ๆ ดาน และในแตละดานควรเปนการประเมินในสภาพการณ
ของปญหาที่สามารถแกปญหาไดดวยอุปกรณที่สัมพันธกับเชาวนปญญาดานนั้น ๆ การประเมิน
จะตองครอบคลุมความสามารถในการแกปญหา หรือการสรางสรรคผลงานโดยใชอุปกรณที่สัมพันธ
กับเชาวนปญญาดานนั้น อีกวิธีหน่ึงคือการใหเรียนอยูในสภาพการณที่ซับซอนซึ่งตองใชสติปญญา
หลายดาน หรือการใหอุปกรณซึ่งสัมพันธกับเชาวนปญญาหลาย ๆ ดาน และสั งเกตดูวา ผูเรียน
เลือกใชเชาวนปญญาดานใด หรือศึกษาและใชอุปกรณซึ่งสัมพันธกับเชาวนปญญาดานใดมากเพียงไร  

 
4. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 

จากการศึกษาคนควารูปแบบการสอนตามทฤษฎีพหุปญญา สรุปจากนักการศึกษาหลาย
ทาน ที่ไดนําแนวคิดทฤษฎีพหุปญญาไปจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

McCarthy (1990)  เปนนักการศึกษาที่มีประสบการณการสอนหลายระดับ และเปนที่
ปรึกษาใหคําแนะนําแกเด็กๆ จึงทําใหเขาใจถึงความแตกตางของเด็กแตละคนท้ังสภาพสติปญญา การ
รับรูและการเรียนรู  แมคคารธีไดทําการวิจัยเก่ียวกับองคประกอบทางสมองและแบบการเรียนของ
เด็กซึ่งมีแนวคิดในการวิจัยเก่ียวกับการจัดการศึกษา  เพ่ือตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลให
ชัดเจนและเปนภาคปฏิบัติ  เมื่อไดศึกษาเกี่ยวกับแบบการเรียนหลายรูปแบบ จึงไดเลือกทฤษฎีการ
เรียนรูตามแนวคิดของคอลบมาเปนแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล  ซึ่งตามทฤษฎีของคอลบพิจารณามิติการเรียนรู 2 มิติ คือการรับรูและกระบวนการ 
โดยสรุปวาการเรียนรูเกิดจาก การที่คนรับรูแลวนําเขาไปจัดกระบวนการในสิ่งที่ตนรับรูมา  ซึ่ งการ
รับรูของบุคคลมี 2 ประเภท คือ การรับรูผานประสบการณตรงหรือรูปธรรมและการรับรูผานความคิด
รวบยอดหรือนามธรรม สวนกระบวนการ นั้นบางคนมีกระบวนการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง  ในขณะ
ที่บางคนเรียนรูผานกระบวนการสังเกตแลวนําขอมูลมาไตรตรอง ซึ่งแนวคิดของคอลบทําใหเห็นความ
แตกตางของการเรียนรูระหวางบุคคลในแงของความสามารถในการเรียนรู 4 ประการ  คือ 
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1. ประสบการณเชิงรูปธรรม 
2. การสังเกตอยางไตรตรอง 
3. แนวคิดนามธรรม 
4. การทดลองปฏิบัติจริง 
สิ่งที่กลาวมาแสดงใหเห็นความแตกตางกันของแตละคน ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน

ตองจัดใหเหมาะสมกับผูเรียนทุกรูปแบบไมเนนเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง McCarthy (1990) ได
ประยุกตงานวิจัยแบบการเรียนของคอลบมาสรุปเปนแนวความคิดในการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
สอนที่สนองตอแบบการเรียนและสัมพันธกับโครงสรางทางสมองและระบบการทํางานของสมองซีก
ซาย- ซีกขวา มาจัดกิจกรรมเปนขั้นตอนและเชื่อมโยงอยางตอเนื่องเปนระบบเรียกวา ระบบ 4 MAT     

4.1 ความหมายของการเรียนการสอนดวย 4 MAT     
 McCarthy (1990) อธิบายลักษณะการเรียนการสอนดวย 4 MAT วาเปนกระบวน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมลักษณะของผูเรียน  4  MAT เขาดวยกันและนําวิธีการ
พัฒนาสมองซีกซายขวาเขามารวมดวย 

 ศักดิ์ชัย หิรัญทวี และไพเราะ พุมมั่น (2543) อธิบายถึง วัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) 
วาการเรียนรูและการสอนจะตองมีลักษณะเคล่ือนไหวอยางเปนลําดับขั้นตอนตามวัฏจักรของการ
เรียนรูที่สามารถทําใหผูเรียนซึ่ง มีลักษณะการเรียนรูแตกตางกัน ไดมีโอกาสไดเรียนและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางมีความสุข 

 สรุปไดวา การเรียนการสอนดวย 4 MAT เปนกระบวนการเรียนการสอนท่ี
ตอบสนองความแตกตางของผูเรียนทั้ง 4 แบบ โดยจัดกิจกรรมใหมีความสัมพันธโดยตรงกับโครงสราง
สมองและระบบการทํางานของสมองท้ังซีกซายและซีกขวาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

 
4.2  ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนดวย 4 MAT     
 การจัดการเรียนการสอนดวย 4 MAT เปนการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงรูปแบบการ

เรียนรูของกลุมผูเรียน 4 กลุม กบัพัฒนาการสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล ซึ่งไดแก ผูเรียนแบบ
ที่ 1 (Why) มีจินตนาการเปนหลัก  ผูเรียนแบบที่ 2 (What) มีการเรียนรูดวยการวิเคราะหและการ
เก็บรายละเอียดเปนหลัก ผูเรียนแบบท่ี 3 (How) มีการเรียนรูดวยสามัญสํานึกหรือประสาทสัมผัส  
ผูเรียนแบบที่ 4 (If)  มีการเรียนรูดวยการรับรูจากประสบการณรูปธรรมไปสูการลงมือปฏิบัติ ซึ่ง 
McCarthy ไดลําดับข้ันของการเรียนรู 4 MAT โดยแบงวงลอกระบวนการเรียนรู 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
(McCarthy, 1990)   

 สวนท่ี 1  เปนการสรางประสบการณและการวิเคราะหประสบการณ สามารถแบง
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน 2 ขั้นตอนที่คํานึงถึงการทํางานของสมองซีกขวา และซีกซาย
ของผูเรียน ไดแก 

 1. ขั้นสรางประสบการณของส่ิงที่เรียนเปนขั้นพัฒนาสมองซีกขวา ครูเปนผูจัด
กิจกรรมใหกับนักเรียนเพ่ือสรางประสบการณที่มีความหมาย ทําใหนักเรียนเขาใจและสามารถ
เชื่อมโยงเขากับประสบการณภายในของตน  ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่มีความเปนจริงใกลเคียงกับวิถี
ชีวิตของนักเรียนจะทําใหสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงไดงายข้ึน   
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 2. ขั้นวิเคราะหประสบการณเปนขั้นพัฒนาสมองซีกซาย นักเรียนจะทําการวิเคราะห
ขอมูล ตรวจสอบประสบการณจากการอภิปราย  กิจกรรมที่จัดควรเสริมสรางประสบการณที่มี
ความหมาย  เพ่ือใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นกิจกรรมตามข้ันตอนท่ี 1 แบงเปน 2 ขัน้ตอนยอย   

 สวนที่ 2  เปนการปรับประสบการณและพัฒนาความคิดรวบยอด เปนการนํา
ประสบการณที่ไดเรียนรูมาสรางแนวคิดของตนเอง จนเกิดเปนความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม  
สามารถแบงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน 2 ขั้นตอนที่คํานึงถึงการทํางานของสมองซีกขวา  
และซีกซายของผูเรียน ไดแก 

 1. ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอดเปนขั้นพัฒนาสมองซีกขวาสราง
แนวคิดโดยการบูรณาการประสบการณเขาสูแนวคิดของนักเรียน  กิจกรรมการเรียนรูเปนการ
ออกแบบการเรียนรูหรือใชวิธีที่จะทําใหนักเรียนสามารถมองเห็นแนวคิดท่ีสัมพันธจากประสบการณ
จริงไปสูการเรียนรูที่เปนนามธรรม   

 2. พัฒนาความคิดรวบยอดเปนขั้นพัฒนาสมองซีกซาย เปนขั้นที่นํานักเรียนเขาสู
สาระสําคัญของขอเท็จจริงตามแนวคิด การจัดกิจกรรมและเน้ือหาการเรียนรู สงเสริมใหนักเรียน
คนควาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไมเนนการทองจํา และสามารถพิสูจนแนวคิดนั้นไดตรงกับ
ขอมูล   

 สวนที่ 3  เปนการลงมือปฏิบัติและสรางชิ้นงานในลักษณะเฉพาะตัว เปนการนํา
ประสบการณที่เปนนามธรรมไปทดลองปฏิบัติ เพ่ือหาขอเท็จจริงดวยการคนควาดวยตนเอง สิ่งสําคัญ
ในการจัดกิจกรรม คือการจัดระบบ การหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับการฝกและสรางบรรยากาศที่
สงเสริมใหนักเรียนสามารถทดลองทําไดดวยตนเอง สามารถแบงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เปน 2 ขั้นตอนท่ีคํานึงถึงการทํางานของสมองซีกขวาและซีกซายของผูเรียน ไดแก 

 1. ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กําหนด  เปนขั้นพัฒนาสมองซีกซาย  เปนขั้น
ที่นักเรียนทํางานตามที่ครูกําหนดใหจากใบงานการทดลอง ทําแบบฝกหัด การสรุปผลการปฏิบัติ
กิจกรรม สรุปผลการทดลองท่ีถูกตอง ควรใชวิธีการหลาย ๆ อยางคละกันไปเพ่ือใหเกิดการสรางสรรค
การพัฒนาความคิดหรือทักษะของตนเอง   

 2. ขั้นสรางชิ้นงานเพื่อสะทอนความเปนตนเองเปนขั้นพัฒนาสมองซีกขวา เปนขั้นท่ี
นักเรียนมีการบูรณาการ กลาวคือ มีการนําสิ่งที่อยูรอบตัวมาประยุกตเขากับตนตามวิธีการของ
นักเรียนเอง โดยใชการสังเคราะหสวนตัว ซึ่งจะชวยใหเขาถึงเนื้อหาไดอยางงายดาย นักเรียนไดแสดง
ความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ เพ่ือสรางสรรคชิ้นงานตามจินตนาการของตนเอง
ที่แสดงถึงความเขาใจในเน้ือหาวิชาท่ีเรียนใหเห็นเปนรูปธรรมในรูปแบบตาง  ๆ โดยเลือกวิธีการ
นําเสนอผลงานในลักษณะเฉพาะตัว  กิจกรรมการเรียนรูในขั้นนี้สงเสริมใหนักเรียนคนพบดวยตนเอง  
การเรียนรูจากการกระทําและการแกปญหา  

 สวนที่ 4  เปนการเรียนรูจากประสบการณรูปธรรมไปสูการลงปฏิบัติในชีวิตจริง เปน
ชวงที่ผูเรียนไดเสนอผลงานของตนเองโดยสอดแทรกการอภิปรายถึงปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ
กิจกรรม วิธีการแกไขปญหาเพ่ือปรับปรุงชิ้นงานจนสําเร็จและเปนประโยชนตอตนเอง  ซึ่งสามารถ
บูรณาการประยุกตใช เชื่อมโยงกับชีวิตจริง/อนาคต สามารถแบงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เปน 2 ขั้นตอนท่ีคํานึงถึงการทํางานของสมองซีกขวาและซีกซายของผูเรียน ไดแก 
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 1. ขั้นวิเคราะหคุณคาและประยุกตใช เปนการพัฒนาสมองซีกซาย  นักเรียนจะ
วิเคราะหสิ่งที่ไดวางแผนไวแลวและทําการพิสูจนคนหาความนาจะเปนไปไดดวยกระบวนการคิดเพ่ือ
นําไปประยุกต ใชและดัดแปลงใหเขากับประสบการณจริง 

 2. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอื่น เปนการพัฒนาสมองซีกขวา  นักเรียน
จะรวมแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เรียนมากับผูอ่ืน นําสิ่งที่เรียนรูมาต้ังแตตนมาแลกเปลี่ยนกันเปนขั้น
สุดทายซึ่งครูผูสอนควรใหผูเรียนไดนําผลงานของตนเองมาเสนอหรือจัดแสดงในรูปแบบตางๆ ซึ่งถือ
เปนการแบงปนโอกาสทางดานความรูและประสบการณใหผูอ่ืนไดซาบซึ้ง  ในขั้นนี้ผูเรียนควรรับฟง
การวิพากษ วิจารณอยางสรางสรรค และยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น  
  สรุปไดวา วิธีการเรียนการสอนดวย 4 MAT เปนวิธีการสอนที่คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลในการเรียนรู  โดยแบงผูเรียนออกเปน 4 แบบ ครูและนักเรียนจะดําเนินกิจกรรม
รวมกัน จนครบ 8 ขั้นตอนของกิจกรรมที่เนนการใชสมองทั้งสองซีกอยางสมดุล มีการจัดกิจกรรม
อยางหลากหลายและยืดหยุนเหมาะสมกับนักเรียนทุกแบบ ทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความสุข 
โดยไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีการคิดวิเคราะห ไดลงมือปฏิบัติจริง คนพบความรูดวยตนเอง 
และประยุกตเปนแนวคิดที่สัมพันธเชื่อมโยงกับชีวิตจริงนําไปสูทักษะของสังคมอันดีงามในตัวผูเรียน 
 

4.3 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย 4 MAT   
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย 4 MAT จะมีการเคลื่อนไหวอยางมีขั้นตอน

การสอนตามแนวท้ัง 4 สวน เปนการรวบรวมลักษณะตาง ๆ เขาไวดวยกัน ลําดับการจัดกิจกรรมการ
เรียนเริ่มจากผูสอนโดยอาศัยคําถามในลําดับของคําถามหรือจัดกิจกรรมใหเกิดคําถามขึ้นในใจของ
ผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดตระหนักและเตรียมพรอมที่จะเรียนรูในขั้นตอไป 

 สวนที่1 แทนผูเรียนแบบท่ี 1 เปนผูเรียนที่ถนัดจินตนาการ (The Imaginative 
Learners) ชอบการรับรูขอมูลจากประสบการณและกระบวนการเฝาสังเกต ผูเรียนในกลุมนี้จะสงสัย
และตั้งคําถามตรงกันวา “ทําไม” (Why) 

 สวนที่ 2 แทนผูเรียนแบบที่ 2 เปนผูเรียนที่ถนัดการวิเคราะห (Analytic  Learners) 
เปนผูเรียนที่เรียนรูโดยการสังเกตอยางไตรตรอง ไปสูการสรางประสบการณนามธรรมหรือความคิด
รวบยอด ผูเรียนในกลุมนี้จะต้ังคําถามวา “อะไร” (What) 

 ส วนที่  3  แทนผู เ รี ยนแบบที่  3  เ ป น ผู เ รี ยนที่ ถนั ด กา ร ใช ส า มัญสํ านึ ก  
(Commonsense Learners) เปนผูเรียนที่เรียนรูจากการรับรูความคิดรวบยอดไปสูการลงมือปฏิบัติที่
สะทอนระดับความเขาใจของตนเอง ผูเรียนในกลุมนี้จะต้ังคําถามวา“อยางไร” (How) 

 สวนที่ 4 แทนผูเรียนแบบที่ 4 เปนผูเรียนที่ถนัดการรับรูจากประสบการณรูปธรรม
ไปสูการลงมือปฏิบัติ (Dynamic Learners) เปนผูเรียนท่ีเรียนรูและสนุกกับการไดคนพบดวยตนเอง
โดยการลงมือปฏับัติ ผูเรียนในกลุมนี้จะตั้งคําถามวา “ถา” (If) 

 แตละรูปแบบเปนขั้นตอนท่ีไมยากนัก ผูเรียนสามารถเขาใจไดงายและสามารถ
ประสบความสําเร็จไดในสวนตาง ๆ  นําเสนอแนะวิธีการท่ีจะใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและ
กระบวนการจัดการและถายโอนจากสิ่งที่ไดเรียนไป แบบท่ี 1 ผูเรียนจะเรียนรูโดยการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางการอภิปรายแบบที่ 2 เรียนรูโดยการสังเกต การคิดไตรตรอง สงผานจนเปนความคิดรวบยอด  



78 
 

แบบที่ 3 เรียนรูจากการกระทํา ในที่นี้ผูสอนเปนผูคอยชี้แนะ สวนผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ  แบบท่ี 4 
เรียนรูจากการคนพบ นําความรูที่ไดมาบูรณาการและประยุกตใชตอไป จะเห็นไดวาการเรียนรูจะ
เกิดข้ึนเปนระบบมีการจัดการกระบวนการ เรียนการสอนแบบ 4 MAT ดังนี้ 

 McCarthy (1990) ไดสรุปหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ดังนี้ 
 1. วางแผน จัดลําดับ เพ่ือการพัฒนาในแนวทางเดียวกัน ดวยการวางแผนการสอน 

รวมถึงโครงการพิเศษในการจัดหาครูที่มีความสามารถรวมกันจัดทําหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน 
 2. จัดการศึกษาโดยการบูรณาการสิ่งตาง ๆ ใหเหมาะสมกับชีวิตประจําวัน 
 3. ฝกการสรางความคิดรวบยอดที่ชัดเจน เปนการเสริมสรางความสามารถของ

ผูสอนใหมีความเขาใจในโครงสรางความคิดรวบยอดของส่ิงที่กําลังสอนอยู 
 4. ใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาและนําเนื้อหาท่ีไดไปผนวกเขากับชีวิตประจําวัน  

การเรียนรูนั้นตองเปนการเรียนรูอยางมีความหมายสามารถนําไปใชไดจริง 
 5. ผูสอนตองเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนไดนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวัน และเตรียมจัดหากลวิธีและเทคนิคตาง ๆ มาชวยในการสอน วางแผนการสอนใหบรรลุ
เปาหมาย 

 6. ตองมีความตั้งใจในการฝกฝน จัดกิจกรรมสงเสริมการใชสมองซีกขวาและสมอง
ซีกซายรวมทั้งการใหขอมูลและฝกฝนทักษะ 

 7. การประเมินผล ไมวาจะเปนการประเมินดานความคิด ความรูสวนบุคคลการนํา
ความ รูไปใช ความคิดสรางสรรค สิ่งเหลานี้ผูสอนตองพยายามหาวิธีประเมินเพื่อใหไดผลท่ีแทจริง 

 สิ่งที่กลาวมาทั้งหมดคือ สิ่งที่ผูสอน ผูบริหารตองคํานึงถึงหลักการจัดการเรียนการ
สอนแบบ 4 MAT ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 บทบาทผูเรียน 
 บาทบาทของผูเรียนเมื่อเริ่มประสบการณเรียนรูระบบ 4 MAT ในขั้นที่ 1, 2, 3 และ 

4 ผูเรียนเปนผูรับความรู ประสบการณจากครู จากสื่อ จากประสบการณตาง ๆ ทั้งท่ีเปนรูปธรรมและ
นามธรรมที่ไดจากการสังเกตไตรตรอง  ในขั้นที่ 5-8 เปนขั้นที่นักเรียนเปนผูกระทํา ทดลอง ลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง เมื่อผานประสบการณครบวงจร ผู เรียนไดเชื่อมโยงประสบการณเดิมและ
ประสบการณใหม จากความรูสึก การสังเกต สามัญสํานึกและการตอบสนองโดยการปฏิบัติเพ่ือนําไป
พัฒนาความคิดเห็น คุณคา เกิดความคิดรวบยอดและประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชน 

 บทบาทของครู 
 ครูตองเตรียมตัวสรางสรรคประสบการณของตนเองกอนเขาสูการสอนในข้ันที่  1  

บทบาทของครูในข้ันที่ 1-2 เปนผูนําอภิปราย ตั้งคําถามนําการสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ เปนการ
กระตุนใหนักเรียนสนใจเรื่องที่เรียนและเกิดตระหนักในคุณคาของการเรียน  ขั้นที่ 3-4 ครูเปนผูให
ความรู ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน  ขั้นที่ 5-6 ครูเปลี่ยนบทบาทเปนผูแนะนําให ผูเรียนเปนผู
ฝกฝนดวยตนเอง  ขั้นที่ 7-8 ครูเปนผูซอมเสริมและเปนแหลงขอมูลใหนักเรียนเปนผูคนพบดวยตนเอง
จากการเรียน (สิริวรรณ ตะรุสานนท, 2542) ดังนั้น เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุ
ตามจุดมุงหมาย  ครูควรปรับเปล่ียนทัศนคติและการสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูตามแนวทางดังนี้  
(ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์, 2542)  
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1. เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนอยางเสมอภาค 
 2. ครูตองสรางแรงจูงใจแกผูเรียน 
 3. ใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข  จากการเรียนตามความสนใจ 
 4. ใหผูเรียนฝกฝนทักษะเก่ียวกับแนวความคิดรวบยอดและเห็นคุณประโยขน

โดยตรง 
 5. กระตุนใหผูเรียนคนควาหาความรูและทําความเขาใจ 
 6. สอนใหครบกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 4 แบบการเรียนรูในการพัฒนาสมองซีกซาย

ซีกขวา 
 
4.4 ประโยชนของการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT    
 McCarthy (1990) กลาววา ผูสอนที่ดีจะสามารถนํากิจกรรม 4  MAT  ไปใชเพ่ือให

เกิดประโยชนดังตอไปนี้ 
 1. สามารถปลูกฝงความรักซึ่งกันและกันระหวางผูสอนกับผูเรียน  และผูเรียนกับ

ผูเรียน 
 2. สามารถทํากิจกรรมการเรียนรูที่ยากใหเปนงายได 
 3. ชวยใหผูเรียนมั่นใจในตนเองวา 
  3.1 สิ่งที่เปนไปไมไดยอมเปนไปได   
  3.2 สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ในโลกของเราได 
 4. ทําใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน  เพราะผูสอนตองใหผูเรียนรูจักยกยองคุณงาม

ความดีและชวยผสมผสานสิ่งทั้งปวงที่อยูในปจจุบัน อดีต และอนาคตใหเขากันไดอยางดี 
 สุนีย เหมะประสิทธิ์  (2543) กลาวโดยสรุปวาการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 

จะพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient หรือ EQ) ซึ่งไดแก ทักษะการ

จัดการกับอารมณตนเอง  มีทักษะการสรางแรงจูงใจ และทักษะการสื่อสาร โดยนักเรียนสามารถ
ปรับตัวใหเขากับเพ่ือน รูจักทํางานเปนทีม กลาซักถาม แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณรวมกัน 

 2. ความเฉลียวฉลาดทางจริยธรรม (Moral Quotientnหรือ MQ) ซึ่งไดแก การรัก
และเคารพผูอ่ืน การรูจักแบงปน ความตรงตอเวลา การมีจิตสาธารณะ เห็นประโยชนสวนรวมเปน
สําคัญในการจัดกิจกรรมกลุมจะชวยใหนักเรียนเกิดความสามัคคีรวมมือรวมใจกันเพ่ือใหงานบรรลุผล
สําเร็จ นอกจากน้ีนักเรียนยังเกิดการเรียนรูรวมกันอยางสมานฉันทเปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกันและ
ตระหนักในปญหาสวนรวม 

 3. ความฉลาดทางปญญา (Intelligent Quotient หรือ IQ) ไดแก การพัฒนาและ
ประยุกตใชมโนมติ หรือมโนทัศน (Concept) ในการพัฒนาทักษะหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
พัฒนาทักษะการคิด เชน การวางแผน การทํางานอยางเปนระบบ การคิดวิเคราะห การแกปญหา 
การตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค โดยสังเกตไดจากผลงานรายกลุมและรายบุคคล 
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 รัชนี เนาวชารี (2550) อธิบายขอดีของการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ที่มี
ตอพัฒนาการทางสมองและในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1. เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเรื่องที่เรียน  มีการนําเสนอ
ประสบการณที่มีความสัมพันธกับผูเรียน ทําใหคนพบเหตุผลและความสําคัญในการเรียนเรื่องนั้น  
เปนการเสริมประสบการณใชจินตนการของตนในสิ่งที่กําลังเรียน (เนนการพัฒนาสมองซีกขวา) และ
การวิเคราะหประสบการณที่ไดรับเปนการหาเหตุผลเกี่ยวกับการเสริมสรางประสบการณดวยการคิด
วิเคราะห (เนนการพัฒนาสมองซีกซาย)  

 2. เปนการเสนอเน้ือหาสาระขอมูลแกนักเรียนเชื่อมโยงการเรียนรู จากการเสริม 
สรางประสบการณและการวิเคราะหประสบการณมาสูการสรางความคิดรวบยอดเพ่ือตอบคําถามวา
สิ่งนั้นเปนการบูรณาการประสบการณสรางความคิดรวบยอด (เนนการพัฒนาสมองซีกขวา) และการ
พัฒนาเปนความคิดรวบยอด (เนนการพัฒนาสมองซีกซาย) 

 3. เปนการฝกเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดมาสูการปฏิบัติจริงเปนการหาคําตอบได
จากการปฏิบัติงานตามขั้นตอน (เนนการพัฒนาสมองซีกซาย) และเปนการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
เปนลักษณะบูรณาการ และสรางสรรคแสดงถึงความรู ความเขาใจสิ่งที่เรียนตามความถนัด หรือความ
สนใจของตน (เนนการพัฒนาสมองซีกขวา) 

 4. เปนการนําความคิดรวบยอดไปสูการประยุกตใช เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิด
จากการลงมือทําดวยตนเอง ทําใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชพัฒนางาน มีโอกาสเลือกและลงมือ
ทํางานของตนเองทุกข้ันตอนจนสําเร็จเปนผลงาน (เนนการพัฒนาสมองซีกซาย) นอกจากน้ียังเปด
โอกาสใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนความรูและประสบการณของตนในรูปแบบตาง  ๆ โดยการนําเสนอ
ผลงานหรือใชการเผยแพร (เนนการพัฒนาสมองซีกขวา) 

 5. ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาวิชาดียิ่งขึ้น 
 6. ผูเรียนสามารถนําความรูไปบูรณาการในชีวิตประจําวัน 
 7. ทําใหผูเรียนเปนคนที่คิดเกง รูจักแกปญหา หรือหาคําตอบดวยตนเอง 
 8. ผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนเพราะมีกิจกรรมตาง  ๆ  เปนสื่อใหเกิด

ความอยากเรียน 
 9. ฝกผูเรียนใหมีความกลาแสดงผลงาน รูจักคิดแกปญหาในการทํางาน 
 10. เปนการสงเสริมศักยภาพผูเรียนเพราะใหอิสระแนวคิดการทํางานตามที่ตนสนใจ

มีอิสระในการทํางาน  ฝกคิดสรางสรรคผลงาน 
 11. เปนการฝกการแสดงออก  แสดงความคิดเห็น  และสามารถวิพากษวิจารณ

ผลงานของเพ่ือน 
 12. รูจักวางแผนในการทํางาน 
 13. ฝกการทํางานดวยกัน  ไดพัฒนาดานจริยธรรม คุณธรรม มีเหตุผลและเสียสละ 
 14. เปนการปลูกฝงลักษณะนิสัยและเจตคติท่ีดี 
  จากการศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีมาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนได

เกิดกระบวนการเรียนรู  ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดของแมคคาที (McCarthy, 1990) มาเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนตามทฤษฎีพหุปญญา ดังนี้ การจัดการเรียนรูที่ผู เรียนมี



81 
 

ความสามารถทางปญญา มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากลาย โดยมีการวิเคราะหการปฏิบัติ  การวางแผน
การปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติจริงและแกไขปญหา ตรวจสอบและนําเสนอผลงานดวยตนเอง และกลุมมีการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีมนุษยสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ๆ  รวมท้ังมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียน สามารถนําความรูใหมที่ไดนําไปใชในการเรียนรูเรื่องอ่ืน ๆ และ
ประยกุตใชกับสถานการณตาง ๆ ได โดยมีกิจกรรมตาง ๆ เปนตัวผลักดันใหเกิดการเรียนรู 

 
 การรวมมือกันการเรียนรู 
 การรวมมือกันเรียนรูไดมีการนําไปใชอยางแพรหลาย และนําไปใชรวมกับการ

จัดการเรียนดวยวิธีตาง ๆ และผานสื่อตาง ๆ (Roblyer, Edwards and Harviluk, 2000 อางถึงใน 
วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 81) และนอกจากนี้ เพอรคินส (Perkins 1991 อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 
2553 : 81) และดริสคอลล (Driscoll 2000 อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2553: 81) ไดกลาวถึงขอดี
การรวมมือกันเรียนรูโดยมีรายละเอียดดังนี้   

 1. การรวมมือกันเรียนของนักเรียนจะทําใหบรรลุเปาหมายหลายอยาง เนื่องจากมี
การรวมกันคิดรวมกันปฏิบัติ สนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน   

  2. การรวมมือกันเรียน ชวยเสริมสรางความคิดริเริ่ม การสรางสรรคสิ่งใหม เนื่องจาก
มีการแลกเปล่ียนความรู ความคิด ความเชื่อ และสนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน    

  3. การรวมมือกันเรียนเปนการเผยแพร  แลกเปลี่ยนความรู  สติปญญาของแตละคน
ซึ่งมีความแตกตางกัน   

  4. การรวมมือกันเรียน ชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะ และแลกเปล่ียนความรับผิดชอบ
การทํางานรวมกันเพ่ือเปาหมายเดียวกัน ผลสําเร็จของงานยอมมาจากการทํางานรวมคิดรวมปฏิบัติ
มากกวาการรับผิดชอบแตเพียงคนเดียว   

  5. การรวมมือการเรียน ทําใหมีวิสัยทัศนและเกิดความเขาใจในความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืน ๆ  ที่อยูในสังคมท่ีกวางขวางแตกตางกัน   

  6. การรวมมือกันเรียน ทําใหสามารถพัฒนาตนเองใหเขากับผูอ่ืน และสิ่งแวดลอม
อ่ืนได  

 
 การเรียนรูตามสภาพจริง  
 เปนแนวคิดที่ผูเรียนควรไดรวมการนําเสนอปญหา ที่เปนปญหาในสถานการณจริง 

เปนปญหาจริงที่พบในชีวิต หรือผูเรียนเผชิญกับปญหาในสถานการณจริง ซึ่งจะตองคิดการแกปญหา
จากความ รูในชีวิตประจําวัน  การเรียนรูตามสภาพจริงในสถานการณจริง คือวิธีการเรียนรูที่สงเสริม
ใหเกิดการเรียนรูในสถานการณจริงที่เปนปญหาของผูเรียนพบกับปญหานั้นจริง ๆ แลว ศึกษาวิธีการ
แกปญหาจนปญหานั้นไดรับการแกไขดวยวิธีการตาง ๆ  ผลลัพทธที่ไดที่เกิดจากผูเรียนโดยตรง ดังน้ัน 
สถานการณเรียนรูควรมีลักษณะเปนสถานการณจริงเปนปญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ ที่มีเปาหมายของการ
แกปญหาไมชัดเจน ผูเรียนตองวิเคราะหและทําความเขาใจกับปญหากอน และฝกการแกปญหาโดย
ฝกกับเพ่ือนที่มีความรูประสบการณ  ความเชื่อที่แตกตางกัน เปนการเรียนรูดวยการปฏิบัติใชความคิด
รวมแกปญหา และดําเนินการแกปญหาจากปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณจริงโดยมีการเรียนแบบ
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รวมมือเพ่ือการแลกเปล่ียนความรู  ความคิด ประสบการณใหไดวิธีแกปญหาที่เหมาะสมที่สุด (วัชรา 
เลาเรียนดี, 2553) 

 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 

กระบวนการคิดวิเคราะหเปนการแสดงใหเห็นจุดเริ่มตน สิ่งท่ีสืบเนื่องหรือเชื่อมโยง
สัมพันธกันในระบบการคิดและจุดสิ้นสุดของการคิด โดยกระบวนการคิดวิเคราะหมีความสอดคลอง
กับองคประกอบเร่ืองความสามารถในการใหเหตุผลอยางถูกตอง รวมทั้งเทคนิคการต้ังคําถามจะตอง
เขาไปเกี่ยวของในทุก ๆ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  ระบุหรือทําความเขาใจกับประเด็นปญหา  ผูที่จะทําการคิดวิเคราะหจะตองทํา
ความเขาใจปญหาอยางกระจางแจง ดวยการต้ังคําถามหลาย ๆ คําถาม เพ่ือใหเขาใจปญหาตางๆที่
กําลังเผชิญอยู นั้นอยางดีที่สุด  

ขั้นที่ 2  รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา  ในข้ันนี้ผูที่จะทําการคิดวิเคราะห จะตอง
รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน จากการสังเกต จากการอาน จากขอมูลการประชุม จากขอเขียน 
บันทึกการประชุม บทความ จากการสัมภาษณ การวิจัย และอ่ืน ๆ การเก็บขอมูลจากหลาย ๆ แหลง 
และดวยวิธีการหลาย ๆ วิธีจะทําใหไดขอมูลที่สมบูรณ ชัดเจน และมีความเที่ยงตรงคําถามท่ีจะตองตั้ง
ในตอนน้ี  

ขั้นที่ 3  การจัดขอมูลเขาเปนระบบ  เปนขั้นที่ผูคิดจะตองสรางความคิด ความคิดรวบ
ยอด หรือสรางหลักการข้ึนใหไดดวยการเริ่มตนจากการระบุลักษณะของขอมูล  แยกแยะขอเท็จจริง 
ขอคิดเห็น จัดลําดับความสําคัญของขอมูล พิจารณาขีดจํากัดหรือขอบเขตของปญหารวมท้ังขอตกลง
พ้ืนฐาน การสังเคราะหขอมูลเขาเปนระบบและกําหนดขอสันนิษฐาน 

 ขั้นที่ 4  ตั้งสมมติฐาน เปนขั้นที่นักคิดวิเคราะหจะตองนําขอมูลท่ีจัดระบบระเบียบแลว
มาตั้งเปนสมมติฐานเพ่ือกําหนดขอบเขตและการหาขอสรุปของขอคําถาม หรือปญหาที่กําหนดไวซึ่ง
จะตองอาศัยความคิดเชื่อมโยงสัมพันธในเชิงของเหตุผลอยางถูกตอง สมมติฐานท่ีตั้งขึ้นจะตองมีความ
ชัดเจนและมาจากขอมูลที่ถูกตองปราศจากอคติหรือความลําเอียงของผูที่เกี่ยวของ 

 
 ขั้นที่ 5  การสรุป  เปนขั้นตอนของการลงความเห็นหรือการเชื่อมโยงสัมพันธระหวาง

เหตุผลกับผลอยางแทจริง ซึ่งผูคิดวิเคราะหจะตองเลือกพิจารณาเลือกวิธีการที่เหมาะสมตามสภาพ
ของขอมูลที่ปรากฏโดยใชเหตุผลทั้งทางตรรกศาสตร เหตุผลทางวิทยาศาสตร  และพิจารณาถึงความ
เปนไปไดตามสภาพท่ีเปนจริงประกอบกัน  

ขั้นที่ 6  การประเมินขอสรุป เปนขั้นสุดทายของการคิดวิเคราะห เปนการประเมินความ
สมเหตุสมผลของการสรุป และพิจารณาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขั้นตอไป  เชน การนําไปประยุกตใชใน
สถานการณจริง หรือการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ  

สรุปไดวากระบวนการคิดวิเคราะหมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการแกปญหาตางๆ ของ
มนุษย การคิดวิเคราะหเปนจะชวยใหมนุษยมองเห็นปญหา ทําความเขาใจปญหา  รูจักปญหาอยาง
แทจริง และจะสามารถแกปญหาทั้งหลายได 
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5.1 ความหมายของการการคิดวิเคราะห 
 การคิดวิเคราะห (Analyzing Thinking) พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ

พุทธศักราช 2530 (2530: 492) คําวา “คิด” หมายถึง นึกคิด ระลึก ตรึกตรอง สวนคําวา วิเคราะห 
หมายถึงวา ดู สังเกต ใครครวญ อยางละเอียดรอบคอบในเร่ืองราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล โดยหาสวนดี 
สวนบกพรอง หรือจุดเดนจุดดอยของเรื่องนั้น ๆ แลว เสนอแนะสิ่งที่ดีที่ที่เหมาะสมอยางยุติธรรม มี
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการคิดไวดังนี้ 

     Bloom (1656 อางถึงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539: 41-44) ให
ความหมายการคิดวิเคราะห เปนความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาสวนยอยของเหตุการณเรื่องราว
หรือเนื้อหาตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุอะไรเปนผล และที่เปน
อยางนั้นอาศัยหลักการของอะไร  

     Dewey (1933 อางถึงใน ชํานาญ เอ่ียมสําอาง, 2539: 51) ใหความหมายการคิด
วิเคราะห หมายถึง การคิดอยางใครครวญ ไตรตรอง โดยอธิบายขอบเขตการคิดวิเคราะหวาเปนการ
คิดท่ีเริ่มตนจากสถานการณท่ีมีความยุงยาก และสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน 

     Russel (1956 อางถึงใน วิไลวรรณ ปยปกรณ, 2540 : 25) ใหความหมายการคิด
วิเคราะหเปนการคิดเพ่ือแกปญหาชนิดหนึ่งโดยผูคิดจะตองใชการพิจารณาตัดสินในเรื่องราวตาง ๆ วา
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย การคิดวิเคราะหจึงเปนกระบวนการประเมินหรือการจัดหมวดหมูโดยอาศัย
เกณฑท่ีเคยยอมรับกันมาแตกอน ๆ แลวสรุปหรือพิจารณาตัดสิน 

 Ennis (1985: 83) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะห เปนการประเมินขอความ
ไดถูกตอง เปนการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพ่ือการตัดสินใจกอนที่จะเชื่อหรือกอนที่จะลงมือ
ปฏิบัติ 

  Watsan and Glaser (1964: 11) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา เปนสิ่งที่
เกิดจากสวนประกอบของทัศนคติ ความรูและทักษะ โดยทัศนคติเปนการแสดงออกทางจิตใจ ตองการ
สืบคนปญหาที่มีอยู ความรูจะเกี่ยวของกับการใชเหตุผลในการประเมินสถานการณการสรุปความ
อยางเท่ียงตรงและการเขาใจในความเปนนามธรรม สวนทักษะจะประยุกตรวมอยูในทัศนคติและ
ความรู 

 สมจิต สวธนไพบูลย (2541: 94) การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการคิด
พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผล ประกอบการตัดสินใจ 

   ชัยอนันต สมุทวณิช (2542: 14) ใหความหมายของการคิดวิเคราะห คือการแสวงหา
ขอเท็จจริงดวยการระบุ จําแนก แยกแยะ ขอมูลในสถานการณที่เปนแหลงคิดวิเคราะห ทั้งที่เปน
ขอเท็จจริงกับความคิดเห็นหรือจุดเดน จุดดอย ในสถานการณเปนการจัดขอมูลใหเปน  ระบบเพ่ือไป
ใชเปนพ้ืนฐานในการคิดระดับอื่น ๆ 

 อรพรรณ พรสีมา (2543: 24) กลาววา การคิดวิเคราะห เปนทักษะการคิดระดับ 
กลางซึง่จะตองไดรับการพัฒนาตอจากทักษะการคิดพ้ืนฐาน มีการพัฒนาแงมุมของขอมูลโดยรอบดาน
เพ่ือหาเหตุผลและความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ 
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     ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 251, 1071) ใหความหมายคําวา “คิด” หมายความวา 
ทําใหปรากฏเปนรูปหรือประกอบใหเปนรูปหรือเปนเรื่องขึ้นในใจ ใครครวญ ไตรตรอง  คาดคะเน
คํานวณ สวนคําวา “วิเคราะห”มีความหมายวาใครครวญ แยกออกเปนสวน ๆ เพ่ือศึกษาใหถองแท 
ดังนั้นคําวา คิดวิเคราะห จึงมีความหมายวา เปนการใครครวญ ตรึกตรองอยางละเอียดรอบคอบแยก
เปนสวน ๆ ในเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล โดยหาจุดเดน จุดดอยของเร่ืองนั้น ๆ และเสนอแนะส่ิงที่
เหมาะสมอยางมีความเปนธรรมและเปนไปได ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการคิดวิเคราะหจึงสามารถ
กระทําไดโดยการฝกทักษะการคิดและใหนักเรียนมีโอกาสไดคิดวิเคราะห  สามารถเสนอความคิดของ
ตนและอภิปรายรวมกันในกลุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยครูและนักเรียนตางยอมรับเหตุผลและ
ความคิดของแตละคน โดยเชื่อวา ไมมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

     เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 24) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปน
ความสามารถในการจําแนกแจกแจงและแยกแยะองคประกอบตาง  ๆ ของส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใด
เรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวาง
องคประกอบเหลานั้น เพ่ือคนหาสาเหตุที่แทจริงของส่ิงที่เกิดขึ้น 

      สุวิทย มูลคํา (2547: 9) ใหความหมายของการวิเคราะหและการคิดวิเคราะหวาการ
วิเคราะห (Analysis) หมายถึง การจําแนก แยกแยะองคประกอบของส่ิงใดสิ่งหนึ่งออกเปนสวน ๆ 
เพ่ือคนหาวามีองคประกอบยอย ๆ อะไรบาง ทํามาจากอะไร ประกอบขึ้นมาไดอยางไรและมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร การคิดวิเคราะห (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการ
จําแนก แยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถุสิ่งของ เรื่องราวหรือ
เหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพ่ือคนหา สภาพความเปน
จริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให 

 ชาตรี สําราญ (2548: 40-41) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา การคิด
วิเคราะหคือ การรูจักพิจารณา คนหาใครครวญ ประเมินคาโดยใชเหตุผลเปนหลักในการหาความ 
สัมพันธเชื่อมโยง หลอหลอมเหตุการณที่เกิดขึ้นไดอยางสมบูรณแบบอยางสมเหตุสมผลกอนที่จะ
ตัดสินใจ 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549: 5) ใหความหมายของการคิดวิเคราะห
วาเปนการระบุเรื่องหรือปญหา จําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอมูลเพ่ือจัดกลุมอยางเปนระบบ ระบุ
เหตุผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล และตรวจสอบขอมูลหรือหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให
เพียงพอในการตัดสินใจ/แกปญหา/คิดสรางสรรค 

    นักการศึกษาและนักวิจัยสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของการคิด
วิเคราะหที่สอดคลองกัน คือการคิดวิเคราะหหมายถึง การพิจารณาส่ิงตาง ๆ ในสวนยอย ๆ  ซึ่ง
ประกอบดวยการวิเคราะหเนื้อหา ดานความสัมพันธและดานหลักการจัดการโครงสรางของการส่ือ
ความหมาย และสอดคลองกับกระบวนการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตร คือ การคิดจําแนก รวบรวม
เปนหมวดหมู และจับประเด็นตาง ๆ เชื่อมโยงความสัมพันธ ดังนั้นการคิดเชิงวิเคราะหเปนทักษะการ
คิดที่สามารถพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนได และใหคงทนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
คิดไดดวยตัวเองเกิดความ สําเร็จในการเรียนรู เพราะการเรียนรูที่ดีตองเปนเรื่องของการรูจักคิด 
ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห  เพ่ือกระตุนใหผูเรียนคิดเปน เรียนรู
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เปน สามารถจําแนกใหเหตุผลจับประเด็นเชื่อมโยงความสัมพันธ ตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ ไดจาก
ขอมูลที่ไดรับการพินิจพิจารณา 

 
5.2 ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
 เสงี่ยม โตรัตน (2546: 28) กลาวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะหของการคิด

วิเคราะห ไววา การคิดวิเคราะหประกอบดวยองคประกอบหลัก 2 องคประกอบ คือ ทักษะในการ
จัดระบบขอมูล ความเชื่อถือไดของขอมูล และการใชทักษะเหลานั้นอยางมีปญญาเพ่ือการชี้นํา
พฤติกรรมดังนั้น              

 การคิดวิเคราะหจึงมีลักษณะตอไปน้ี 
 1. การคิดวิเคราะหจะไมเปนเพียงการรูหรือการจําขอมูลเพียงอยางเดียว เพราะการ

คิดวิเคราะหจะเปนการแสวงหาขอมูลและการนําขอมูลไปใช 
     2. การคิดวิเคราะหไมเพียงแตการมีทักษะเทานั้น แตการคิดวิเคราะหจะตอง

เกี่ยวกับการใชทักษะอยางตอเนื่อง 
    3. การคิดวิเคราะหไมเพียงแตการฝกทักษะอยางเดียวเทานั้น แตจะตองมีทักษะที่

จะตองคํานึงถึงผลที่ยอมรับได 
     เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 15-16) กลาวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห

และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะหไววาการจัดกิจกรรมตาง  ๆ ที่ประกอบเปนการคิด
วิเคราะหแตกตางไปตามทฤษฎีการเรียนรู โดยทั่วไปสามารถแยกแยะกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการคิด
วิเคราะหไดดังนี้ 

  1. การสังเกต จากการสังเกตขอมูลมาก ๆ สามารถสรางเปนขอเท็จจริงได 
  2. ขอเท็จจริง จากการรวบรวมขอเท็จจริง และการเชื่อมโยงขอเท็จจริงบางอยางที่

ขาดหายไป สามารถทําใหมีการตีความได 
     3. การตีความเปนการทดสอบความเท่ียงตรงของการอางอิง จึงทําใหเกิดการตั้งขอ 

ตกลง 
 4. การตั้งขอตกลงเบ้ืองตน ทําใหสามารถมีความคิดเห็น 
  5. ความคิดเห็น เปนการแสดงความคิดจะตองมีหลักและเหตุผลเพ่ือพัฒนาขอวิเคราะห 
 นอกจากน้ัน เปนกระบวนการท่ีอาศัยองคประกอบเบื้องตนทุกอยางรวมกัน โดย 

ทั่วไปนักเรียนจะไมเห็นความแตกตางระหวางการสังเกตและขอเท็จจริง หากนักเรียนเขาใจถึงความ
แตกตางก็จะทําใหนักเรียนเริ่มพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหได 

 สุวิทย มูลคํา (2548: 23-24) ไดจําแนกลักษณะของการคิดวิเคราะห ไวเปน 3 ดาน 
คือ 

 1. การวิเคราะหสวนประกอบ เปนความสามารถในการแยกแยะคนหาสวนประกอบ
ที่สําคัญของส่ิงหรือเร่ืองราวตาง ๆ เชน การวิเคราะหสวนประกอบของพืช หรือเหตุการณตาง ๆ
ตัวอยางคําถาม เชน อะไรเปนสาเหตุสําคัญของการระบาดไขหวัดนกในประเทศไทย 

2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวน
สําคัญตาง ๆ โดยระบุความสัมพันธระหวางความคิด ความสัมพันธในเชิงเหตุผล หรือความแตกตาง



86 
 

ระหวางขอโตแยงที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ ตัวอยางคําถาม เชน การพัฒนาประเทศกับการศึกษามี
ความสัมพันธกันอยางไร 

    3. การวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาหลักความสัมพันธสวนสําคัญ
ในเร่ืองนั้น ๆ วาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด ตัวอยางคําถาม เชน หลักการสําคัญของศาสนา
พุทธ ไดแกอะไร 

 จะเห็นไดวาการวิเคราะหนั้นจะตองกําหนดสิ่งที่จะตองวิเคราะห กําหนดจุดประสงค
ที่ตองการจะวิเคราะห แลวจึงวิเคราะหอยางมีหลักเกณฑ โดยใชวิธีการพิจารณาแยกแยะ เทคนิค
วิธีการในการวิเคราะห เพ่ือรวบรวมประเด็นสําคัญหาคําตอบใหกับคําถาม โดยมีลักษณะของการคิด
วิเคราะหความสัมพันธ วิเคราะหความสําคัญและวิเคราะหหลักการของเร่ืองราวหรือเหตุการณตาง ๆ 

 1. การคิดวิเคราะหความสัมพันธไดแก การเชื่อมโยงขอมูล ตรวจสอบแนวคิดสําคัญ
และความเปนเหตุเปนผล แลวนํามาหาความสัมพันธและขอขัดแยงในแตละสถานการณได 

 2. การคิดวิเคราะหความสําคัญ ไดแก การจําแนกแยกแยะความแตกตางระหวาง
ขอเท็จจริงและสมมติฐานแลวนํามาสรุปความได 

    3. การคิดวิเคราะหหลักการ ไดแก การวิเคราะหรูปแบบโครงสราง เทคนิควิธีการ
และการเชื่อมโยงความคิดรวบยอด โดยสามารถแยกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและทัศนคติ
ผูเขียนได 

 ไพรินทร เหมบุตร (2549: 1) กลาวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะหประกอบดวย 4
ประการคือ 

    1. การมีความเขาใจ และใหเหตุผลแกสิ่งที่ตองการวิเคราะห เพ่ือแปลความส่ิงนั้นซึ่ง
ขึ้นอยูกับความรู ประสบการณ และคานิยม 

   2. การตีความ ความรู ความเขาใจ ในเรื่องที่จะวิเคราะห 
   3. การชางสังเกต ชางถาม ขอบเขตของคําถาม ยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) 

อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) อยางไร (How) เพราะเหตุใด (Why) 
 4. ความสัมพันธเชิงเหตุผล ใชคําถามคนหาคําตอบ หาสาเหตุ หาการเชื่อมโยง 

สงผลกระทบ วิธีการ ขั้นตอน แนวทางแกปญหาคาดการณขางหนาในอนาคต 
 
5.3 องคประกอบของการคิดวิเคราะห 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2548: 52) กลาววา องคประกอบ

ของการคิดวิเคราะหประกอบดวย 
   1. การตีความ ความเขาใจ และใหเหตุผลแกสิ่งที่ตองการวิเคราะหเพ่ือแปลความ

ของสิ่งนั้นข้ึนกับความรูประสบการณและคานิยม 
    2. การมีความรูความเขาใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห 
    3. การชางสังเกต สงสัย ชางถาม ขอบเขตของคําถามท่ีเกี่ยวของกับการคิดเชิงวิเคราะห

จะยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทําไม (Why) 
อยางไร (How) 
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     4. การหาความสัมพันธเชิงเหตุผล (คําถาม) คนหาคําตอบไดวา อะไรเปนสาเหตุให
เรื่องนั้นเชื่อมกับสิ่งนี้ไดอยางไร เรื่องนี้ใครเก่ียวของ เมื่อเกิดเรื่องนี้สงผลกระทบอยางไรมีองคประกอบ
ใดบางที่นําไปสูสิ่งนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการทําใหเกิดสิ่งนี้อยางไร มีแนวทางแกไขปญหาอยางไรบาง 
ถาทําเชนนี้จะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต ลําดับเหตุการณนี้ดูวาเกิดขึ้นไดอยางไรเขาทําสิ่งนี้ไดอยางไร สิ่ง
นี้เกี่ยวของกับสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางไร 

 การคิดวิเคราะหเปนกระบวนการท่ีใชปญญา หรือใชความคิดนําพฤติกรรม ผูที่คิด
วิเคราะหเปน จึงสามารถใชปญญานําชีวิตไดในทุก ๆ สถานการณ เปนบุคคลท่ีไมโลภไมเห็นแกตัวไม
ยึดเอาตัวเองเปนศูนยกลาง มีเหตุผล ไมมีอคติ มีความยุติธรรม และพรอมที่จะสรางสันติสุขในทุก
โอกาส การคิดวิเคราะหจะตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญสองเร่ือง คือ เรื่องความสามารถในการให
เหตุผลอยางถูกตองกับเทคนิคการต้ังคําถามเพ่ือใชในการคิดวิเคราะห ซึ่งทั้งสองเร่ืองมีความสําคัญตอ
การคิดวิเคราะหเปนอยางยิ่ง (วนิช สุธารัตน, 2547: 125-128) ความสามารถในการใหเหตุผลอยาง
ถูกตอง การท่ีจัดใหเรื่องของการใหเหตุผลอยางถูกตองวามีความสําคัญก็เนื่องจากในเร่ืองของการคิด
การใชปญญาท้ังหลายนั้น เรื่องของเหตุผลจะตองมีความสําคัญ ถาเหตุผลที่ใหในเบ้ืองแรกไมถูกตอง 
หรือมีความคลุมเครือไมชัดเจนแลว กระบวนการคิดก็จะมีความไมชัดเจนตามไปดวยการเชื่อมโยง
สาระตาง ๆ เขาดวยกันยอมไมสามารถกระทําได และมีผลสืบเนื่องตอไปคือ ทําใหการสรุปประเด็นที่
ตองการทั้งหลายขาดความชัดเจน หรืออาจผิดพลาดตามไปดวย ความสามารถในการใหเหตุผลอยาง
ถูกตองประกอบดวย (Center for Critical Thinking, 1996: 8-9) 

 1. วัตถุประสงคและเปาหมายของการใหเหตุผล วัตถุประสงคและเปาหมายของการ
ใหเหตุผลตองมีความชัดเจนโดยปกติการใหเหตุผลในเรื่องตาง ๆ บุคคลจะตองใหเหตุผลท่ีสอดคลอง
กับวัตถุประสงคหรือเปาหมายของเร่ืองนั้น เชนในการเขียนเรียงความ งานวิจัย การอภิปราย ฯลฯ  
ถาวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไวมีความชัดเจน  การใหเหตุผลก็จะเปนเรื่องงาย แตถาไม
ชัดเจน หรือมีความสลับซับซอน จะตองทําใหชัดเจนการใหเหตุผลก็จะเปนเรื่องงาย หรืออาจจะตอง
แบงแยกออกเปนขอยอย ๆ เพ่ือลดความสลับซับซอนลง และนอกจากน้ีเปนเปาหมายจะตองมี
ความสําคัญและมองเห็นวาสามารถจะทําใหสําเร็จไดจริง ๆ 

 2. ความคิดเห็นหรือกรอบความจริงท่ีนํามาอาง เมื่อมีการใหเหตุผล ตองมีความ
คิดเห็นหรือกรอบของความจริงที่นํามาสนับสนุน ถาสิ่งที่นํามาอางมีขอบกพรอง การใหเหตุผลก็จะ
ผิดพลาดหรือบกพรองตามไปดวย ความคิดเห็นที่แคบเฉพาะตัว ซึ่งอาจเกิดจากอคติหรือการ
เทียบเคียงท่ีผิด ทําใหการใหเหตุผลทําไดในขอบเขตอันจํากัด เที่ยงตรง และมีเสถียรภาพ 

     3. ความถูกตองของส่ิงที่อางอิง การอางอิงขอมูล ขาวสาร เหตุการณ หรือสิ่งตาง ๆ 
มีหลักการอยูวา สิ่งที่นํามาอางจะตองมีความชัดเจน มีความสอดคลอง และมีความถูกตองแนนอนถา
สิ่งที่นํามาอางผิดพลาดการสรุปผลหรือการสรางกฎเกณฑตางๆ ที่เปนผลสืบเนื่องยอมผิดพลาดดวย 
สิ่งที่ตองระมัดระวังก็คือ ตองเขาใจขอจํากัดของขอมูลตางๆลองหาขอมูลอ่ืนๆที่มีลักษณะตรงกันขาม 
หรือขัดแยงกับขอมูลที่เรามีอยูบางวามีหรือไมและก็ตองแนใจวาขอมูลที่ใชอางนั้นมีความสมบูรณ
เพียงพอดวยขอมูลขาวสารที่ไมมีความถูกตอง มีการบิดเบือนหรือการนําเสนอเพียงบางสวนและปดบัง
หรือมีเจตนาปลอยปละละเลยในบางสวน ทําใหการนําไปอางอิงหรือเผยแพรขาดความสมบูรณ
กอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบหรือสรางความเสียหายตอบุคคลองคการหรือสังคมไดดังนั้นการ
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ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลขาวสารกอนที่จะนําไปใชประโยชนในการอางอิงทุก  ๆ เรื่องจึงเปน
เรื่องท่ีควรจะกระทําดวยความรอบคอบและระมัดระวังเปนอยางยิ่ง 

 4. การสรางความคิดหรือความคิดรวบยอด การใหเหตุผลจะตองอาศัยการสราง
ความคิดหรือความคิดรวบยอด ซ่ึงมีตัวประกอบที่สําคัญคือทฤษฎี กฎ หลักการ อันเปนตัวประกอบ
สําคัญของการสรางความคิดหรือความคิดรวบยอดถาหากเขาใจผิดพลาดในเร่ืองของทฤษฎี กฎ หรือ
หลักการตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลว การสรางความคิดหรือความคิดรวบยอดก็จะผิดพลาด การใหเหตุผล
ก็จะไมถูกตองดวย ดังนั้นเมื่อสรางความคิดหรือความคิดรวบยอดขึ้นมาไดแลว จะตองแสดงหรือ
อธิบาย เพ่ือบงบอกออกมาใหชัดเจน ลักษณะของความคิดรวบยอดที่ดีจะตองมีความกระจางมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธมีความลึกซึ้ง และมีความเปนกลางไมโนมเอียงไปทางใดทางหน่ึง 

 5. ความสัมพันธระหวางเหตุผลกับสมมติฐาน การใหเหตุผลขึ้นอยูกับสมมติฐาน
เมื่อใดมีการกําหนดสมมติฐานข้ึนมาในกระบวนการแกปญหา ตองแนใจวาสมมุติฐานน้ัน กําหนดขึ้น
จากสิ่งที่เปนความจริงและจากหลักฐานที่ปรากฏอยู ความบกพรองในการใหเหตุผลสามารถเกิดขึ้นได
เมื่อบุคคลไปติดยึดในสมติฐานที่ตั้งขึ้น จนทําใหความคิดเห็นโนมเอียงหรือผิดไปจากสภาพที่ควรจะ
เปนสมมติฐานที่ดีจะตองมีความชัดเจน สามารถตัดสินใจ และมีเสถียรภาพเชนเดียวกัน 

 6. การลงความเห็น การใหเหตุผลในทกุ ๆ เรื่อง จะตองแสดงถึงความเขาใจดวยการ
สรุปและใหความหมายของขอมูล ลักษณะการใหเหตุผลนั้นโดยธรรมชาติจะเปนกระบวนการตอเนื่อง
ที่เชื่อมโยงกันอยูระหวางเหตุกับผล เชนเพราะวาสิ่งนี้เกิดส่ิงนั้นจึงเกิดขึ้น หรือเพราะวาสิ่งนี้เปนอยาง
นี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากส่ิงนี้จึงเปนอยางนั้น ถาความเขาใจในขอมูลเบื้องตนผิดพลาดการใหเหตุผลยอม
ผิดพลาดดวย ทางออกที่ดีก็คือ การลงความเห็นจะทําไดก็ตอเมื่อมีหลักฐานบงบอกอยางชัดเจน 
จะตองตรวจสอบความเห็นนั้นสอดคลองหรือไมสอดคลองกับสมมติฐานขอไหนและมีอะไรเปนตัวชี้นํา
อยูอีกบาง ซึ่งอาจทําใหการลงความเห็นผิดพลาด 

 7. การนําไปใช เมื่อมีขอสรุปแลวจะตองมีการนําไปใชหรือมีผลสืบเนื่อง จะตองมี
ความคิดเห็นประกอบวาขอสรุปที่เกิดขึ้นนั้น สามารถนําไปใชไดมากนอยเพียงใด ควรจะนําไปใช
ลักษณะใดจึงจะถูกตอง ลักษณะใดไมถูกตอง โดยพยายามคิดถึงทุกสิ่งที่อาจเปนผลตอเนื่องที่สามารถ
เกิดขึ้นไดดังนั้นจะเห็นไดวา การคิดวิเคราะหที่ดีหรือมีมาตรฐาน ในอันดับแรกจะตองรูจักการให
เหตุผลที่ถูกตอง ซึ่งตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง ตามท่ีไดแสดงรายละเอียดมาแลว เรื่องที่สําคัญ
และเปนหัวใจของการคิดวิเคราะหอีกเรื่องหน่ึงก็คือ เทคนิคการต้ังคําถาม เพ่ือการวิเคราะหเปนการ
บอกใหทราบวา นักคิดวิเคราะหจะตองใชคําถามอยางไร เพ่ือเปนการนําความคิดไปสูเปาหมายท่ี
ตองการ ซึ่งมีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

 เทคนิคการตั้งคําถามเพ่ือการคิดวิเคราะห เปนเรื่องที่มีความสําคัญพอ ๆ กับ
ความสามารถในการใหเหตุผลอยางถูกตอง การตั้งคําถามท่ีดีจะชวยสงเสริมใหการใชเหตุผลเปนไป
ดวยความสะดวก มีระบบและชวยแกปญหาได นักคิดวิเคราะหตองมีความสามารถในการตั้งคําถาม
หลาย ๆ แบบ คําถามท่ีตองการคําตอบกวาง ๆ ตองการหลาย ๆ คําตอบ คําถามตองการคําตอบเดียว
แตมีความลึกซึ้ง ลักษณะคําถามท่ีจะชวยใหคิดหาเหตุผลในระดับลึก หรือมีเหตุผลจากการใชปญญา
ของการคิดวิเคราะหนั้น จะตองมีคุณสมบัติ 8 ประการ (Center for Critical Thinking, 1996: 8-9 
อางถึงใน วนิช สุธารัตน. 2547: 128-130) ดังตอไปน้ี 
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    1. ความชัดเจน (Clarity) ความชัดเจนของปญหาเปนจุดเริ่มตนสําคัญของการคิด 
เชน ตัวอยางของปญหาที่ตั้งข้ึนมาเพ่ือตรวจสอบความชัดเจน เชนยังมีเรื่องอะไรอีกในสวนนี้ที่เรายังไม
รูสามารถยกตัวอยางมาอางอิงไดหรือไม สามารถอธิบายขยายความสวนนั้นใหมากข้ึนไดหรือไม 
               2. ความเที่ยงตรง (Accuracy) เปนคําถามท่ีบอกวาทุกคนสามารถตรวจสอบได
ถูกตองตรงกันหรือไม เชน จริงหรือ เปนไปไดหรือ ทําไมถึงเปนไปได สามารถตรวจสอบไดหรือไม
ตรวจสอบอยางไร เราจะหาขอมูลหลักฐานไดอยางไร ถาตรงนั้นเปนเรื่องจริงเราจะทดสอบมันได
อยางไร 

 3. ความกระชับ ความพอดี (Precision) เปนความกะทัดรัด ความเหมาะสม ความ
สมบูรณของขอมูล เชน จําเปนตองหาขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกหรือไม ทําใหดูดีกวานี้ไดอีกหรือไมทํา
ใหกระชับกวานี้ไดอีกหรือไม 

 4. ความสัมพันธเกี่ยวของ (Relevance) เปนการต้ังคําถามเพ่ือคิดเชื่อมโยงหาความ 
สัมพันธ เชน สิ่งนั้นเกี่ยวของกับปญหาอยางไร มันเกิดสิ่งตาง ๆ ขึ้นตรงนั้นไดอยาง ผลที่เกิดขึ้นตรงนั้น 
มันมีท่ีมาอยางไร ตรงสวนนั้นชวยใหเราเขาใจอะไรไดบาง 

    5. ความลึก (Depth) หมายถึงความหมายในระดับท่ีลึกความคิดลึกซึ้ง การต้ัง
คําถามท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยังการคิดหาคําตอบที่ลึกซ้ึง ถือวาคําถามน้ันมีคุณคายิ่ง เชน ตัวประกอบ
อะไรบางที่ทําใหตรงนี้เปนปญหาสําคัญ อะไรท่ีทําใหปญหาเร่ืองนี้มันซับซอน สิ่งใดบางท่ีเปนความ
ลําบากหรือความยุงยากท่ีเราจะตองพบ 

   6. ความกวางของการมอง (Breadth) เปนการทดลองเปล่ียนมุมมอง โดยใหผูอ่ืน
ชวยเชน จําเปนจะตองมองส่ิงนี้จากดานอ่ืน คนอ่ืน ดวยหรือไม มองปญหานี้โดยใชวิถีทางอ่ืน ๆ บาง
หรือไม ควรจะใหความสําคัญของความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนหรือไม ยังมีขอมูลอะไรในเรื่องนี้อีก
หรือไมที่ไมนํามากลาวถึง 

    7. หลักตรรกวิทยา (Logic) มองในดานของความคิดเห็นและการใชเหตุผล เชนทุก
เรื่องที่เรารู เราเขาใจตรงกันหมดหรือไม สิ่งที่พูดมีหลักฐานอางอิงหรือไม สิ่งท่ีสรุปนั้นเปนเหตุผลที่
สมบูรณหรือไม สิ่งที่กลาวอางมีขอบขายครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดหรือไม 

   8. ความสําคัญ (Significance) ซึ่งหมายถึง การต้ังคําถามเพ่ือตรวจสอบวาสิ่งเหลา 
นั้นมีความสําคัญอยางแทจริงหรือไม ทั้งนี้เนื่องจากในบางครั้งพบวา ความสําคัญเปนสิ่งที่เราตองการ
จะใหเปนมากกวาเปนความสําคัญจริง ๆ เชน สวนไหนของความจริงที่สําคัญที่สุด ยังมีเรื่อง อ่ืน ๆ ที่มี
ความสําคัญอยูอีกหรือไม นี่คือปญหาท่ีสําคัญที่สุดในเรื่องนี้ใชหรือไม ตรงนี้เปนจุดสําคัญที่ควรให
ความสนใจหรือเปลา 

  ดังนั้น จะเห็นไดวา การคิดวิเคราะหจะเกิดความสมบูรณไดนั้น นอกจากจะตองอาศัย
ความสามารถในการใหเหตุผลอยางถูกตองแลว เรื่องของเทคนิคการตั้งคําถามเพ่ือการวิเคราะหก็มี
ความสําคัญที่ไมยิ่งหยอนกวากัน โดยที่องคประกอบทั้งสองสวนนี้จะทํางานประสานสัมพันธกันอยาง
กลมกลืนในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการคิดวิเคราะห  สวนประกอบทั้งสองสวนจะตองไปดวยกัน 
คุณคา ความสวยงาม ความลงตัว รวมทั้งประโยชนอยางสมบูรณจึงจะเกิดขึ้นได 

     อาจสรุปไดวาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหทําไดโดยการดําเนินการจัดการ
เรียนรู เทคนิคการสอนตามข้ันตอนอยางมีระบบจะชวยใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะหประสบผลสําเร็จ
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ตามความมุงหมายซึ่งในขณะเดียวกันกระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน  เริ่มจาก
ความรู ความเขาใจ การนําไปใช มีการเชื่อมโยงส่ิงเรากับการตอบสนองของการคิดโดยฝกคิด ฝกตั้ง
คําถาม กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห การคิดตีความ การคิดวิเคราะหและสังเคราะหการคิดแบบยอน
ทวน การคิดจําแบบแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธและการคิดจัดอันดับเปนการปฏิบัติตาม
หลักการเปนขั้นตอนคือ การกําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค กําหนดหลักการพิจารณาแยกแยะและ
สรุปหาคําตอบ 

 
 

5.4 เทคนิควิธีการสอนสรางเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
    มีนักวิชาการกลาวถึงเทคนิคการสอนใหนักเรียนคิดวิเคราะห ไวดังนี้ 
    เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 97-98) กลาวโดยสรุปวา เทคนิคการต้ังคําถามอยู

ในขอบขาย “5 Ws 1H” การคิดเชิงวิเคราะหแทจริง  คือการตอบคําถามท่ีเกี่ยวของกับความสงสัย
ใครรูของผูถามเมื่อเห็นส่ิงหนึ่งส่ิงใดแลว อยากรูเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากข้ึนในแงมุมตาง  ๆ เพ่ือใหได
ขอเท็จจริงใหม ๆ ความเขาใจใหม ๆ อันเปนประโยชนตอการอธิบาย การประเมินการแกปญหา
ขอบเขตของคําถามเชิงวิเคราะหและการตัดสินใจท่ีรอบคอบมากขึ้น ขอบเขตของคําถามเชิงวิเคราะห
เกี่ยวกับการจําแนกแจกแจงองคประกอบและการหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางเรื่องที่วิเคราะห  
โดยใชคําถามในขอบขาย “ 5 Ws 1H” เพ่ือนําไปสูการคนหาความจริงในเรื่องนั้น ๆ ทุกแงทุกมุม โดย
ตั้งคําถาม ใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) อยางไร (How) เพราะเหตุ
ใดทําไม (Why) 

     เอนก พ.อนุกูลบุตร (2547: 62-63) กลาวไวดังนี้ การสอนใหคิดแบบวิเคราะห มุง
หมายใหนักเรียนคิดอยางแยกแยะได และคิดไดอยางคลองแคลว หรือมีทักษะในการคิดวิเคราะหได
ขั้นแรก ครูผูสอนตองรูจักความคิดแบบวิเคราะหนี้อยางดีเสียกอน ขั้นตอ ๆ ไปจึงผสานการคิดแบบน้ี
เขาไปในกระบวนการเรียนการสอนไมวาจะใชระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด โดยแบงแนว
ทางการคิดในรูปกิจกรรมหรือคําถามใหพัฒนาการคิดแบบวิเคราะหขึ้นในตัวนักเรียน การสอนการคิด
วิเคราะหประกอบดวย 

   1. การสอนการคิดวิเคราะหแยกองคประกอบ (Analysis of elements) มุงให
นักเรียนคิดแบบแยกแยะวาสิ่งสําเร็จรูปหนึ่งมีองคประกอบอะไร มีแนวทางดังนี้ 

        1.1 วิเคราะหชนิด โดยมุงใหนักเรียนคิดและวินิจฉัยวา บรรดาขอความ เรื่องราว
เหตุการณ ปรากฏการณใด ๆ ที่พิจารณาอยูนั้น จัดเปนชนิดใด ประเภทใด ลักษณะใด ตามเกณฑหรือ
หลักการใหมที่กําหนด เชน เสียชีพอยาเสียสัตย ใหนักเรียนคิด (ชวยกันคิด) วาเปนขอความชนิดใด 
และเพราะอะไรตามเกณฑที่กําหนดใหใหมเหมือนในตํารา จุดสําคัญของการสอนใหคิดแบบวิเคราะห
ชนิดก็คือ ตองใหเกณฑใหมและบอกเหตุผลท่ีจัดชนิดตามเกณฑใหมที่กําหนด 

         1.2 วิเคราะหสิ่งสําคัญ มุงใหคิดแยกแยะและวินิจฉัยวาองคประกอบใด สําคัญ
หรือไมสําคัญ เชน ใหคนหาสาระสําคัญ แกนสาร ผลลัพธ ขอสรุป จุดเดน จุดดอย 

         1.3 วิเคราะหเลศนัย มุงใหคิดคนหาสิ่งท่ีพรางไว แฝงเรนอยูมิไดบงบอกไวตรง ๆ
แตมีรองรอยสงใหเห็นวามีความจริงนั้นซอนอยู 
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  2. การสอนการคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of relationships) มุงให
นักเรียนคิดแบบแยกแยะวา มีองคประกอบใดสัมพันธกัน สัมพันธกันแบบใด  สัมพันธตามกันหรือ
กลับกัน สัมพันธกันสูงต่ําเพียงไร มีแนวทางดังนี้ 

         2.1 วิเคราะหชนิดความสัมพันธ มุงใหคิดแบบคนหาชนิดของความสัมพันธวา
สัมพันธแบบตามกันกลับกันไมสัมพันธกัน ความสัมพันธระหวาง  องคประกอบกับองคประกอบ  
องคประกอบกับเร่ืองทั้งหมด เชน มุงใหคิดแบบคนหาความสัมพันธระหวางสิ่งใดสอดคลองกับไม
สอดคลองกับเรื่องนี้คํากลาวใดสรุปผิด เพราะอะไร ขอเท็จจริงใดไมสมเหตุสมผลเพราะอะไรขอความ
ในยอหนาที่เกี่ยวของอยางไรกับขอความทั้งเรื่องรอยละกับเศษสวน ทศนิยม  เหมือนและตางกัน
อยางไรบาง 

         2.2 วิเคราะหขนาดของความสัมพันธ โดยมุงใหคิดเพ่ือคนหาขนาด ระดับของ
ความสัมพันธ  

         2.3 วิเคราะหขั้นตอนของความสัมพันธ มุงใหคิดเพ่ือคนลําดับขั้นของความ 
สัมพันธในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ที่เปนเรื่องแปลกใหม 

          2.4 วิเคราะหวัตถุประสงคและวิธีการ มุงใหคิดและคนวาการกระทํา พฤติกรรม
พฤติการณ มีเปาหมายอะไร 

          2.5 วิเคราะหสาเหตุและผลท่ีเกิดตามมา มุงใหคิดแบบแยกแยะใหเห็นความ 
สัมพันธเชิงเหตุผล ซึ่งเปนยอดปรารถนาประการหนึ่งของการสอนใหคิดเปน คือ คิดหาเหตุและผลไดดี 

          2.6 วิเคราะหแบบความสัมพันธ โดยใหคนหาแบบความสัมพันธระหวาง 2 สิ่ง
แลวบอกแบบความสัมพันธนั้น หรือเปรียบเทียบกับความสัมพันธคูอ่ืน ๆ ที่คลายกัน ทํานองเดียวกัน
ในรูปอุปมาอุปไมย เชน เซนติเมตร : เมตร อธิบายไดวา  เซนติเมตรเปนสวนยอยของเมตร
เพราะฉะนั้นเซนติเมตร : เมตร คลายกับ ลูก : แม 

  3. การสอนคิดวิเคราะหหลักการ (Analysis of Organizational Principles) มุงให
นักเรียนคิดอยางแยกแยะจนจับหลักการไดวา สิ่งสําเร็จรูปใดคุมองคประกอบตาง ๆ อยูในระบบใด 
คือหลักการอะไร ขั้นตอนการวิเคราะหหลักการตองอาศัยการวิเคราะหขั้นตน คือ  การวิเคราะห
องคประกอบ และวิเคราะหความสัมพันธเสียกอน กลาวคือ ตองแยกแยะสิ่งสมบูรณหรือระบบใหเห็น
วาองคประกอบสําคัญมีหนาที่อยางไร และองคประกอบเหลานั้นเกี่ยวของพาดพิง อาศัยสัมพันธกัน
อยางไร พิจารณาจนรูความสัมพันธตลอดจนสามารถสรุป จับประเด็น หรือหลักการไดวาการที่ทุก
สวนเหลานั้นสามารถทํางานรวมกัน เกาะกลุมกันคุมกันจนเปนระบบอยูได เพราะหลักการใด ผลที่ได
เปนการวิเคราะหหลักการ (principle) ซึ่งเปนแบบวิเคราะหการสอนใหคิดแบบวิเคราะหหลักการเนน
การสอนวิเคราะหดังนี้ 

         3.1 วิเคราะหโครงสราง มุงใหนักเรียนคิดแบบแยกแยะแลวคนหาโครงสรางของ
สิ่งสําเร็จรูปนั้น ไมวาจะเปนปญหาใหม เหตุการณ ปรากฏการณ ขอความ การทดลอง             

         3.2 การวิเคราะหหลักการ มุงใหนักเรียนคิดแบบแยกแยะแลวคนหาความจริง
แมบทของส่ิงนั้น เรื่องราวนั้น สิ่งสําเร็จรูปนั้นโดยการคิดหาหลักการ 
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     ชาตรี สําราญ (2548: 40-41) ไดกลาวถึง เทคนิคการปูพ้ืนฐานใหนักเรียนคิด
วิเคราะหได สามารถสรุปรายละเอียด ดังนี้ 

    1. ครูจะตองฝกใหเด็กหัดคิดต้ังคําถาม โดยยึดหลักสากลของคําถาม คือ ใคร ทํา
อะไร   ที่ไหน เมื่อไร เพราะเหตุใด อยางไร โดยการนําสถานการณมาใหนักเรียนฝกคนควาจาก
เอกสารที่ใกลตัว หรือสิ่งแวดลอม เปดโอกาสใหนักเรียนตั้งคําถามเอง โดยสอนวิธีตั้งคําถามแบบ
วิเคราะหในเบื้องตน ฝกทําบอย ๆ นักเรียนจะฝกไดเอง 

 2. ฝกหาความสัมพันธเชิงเหตุผล โดยอาศัยคําถามเจาะลึกเขาไป โดยใชคําถามท่ีชี้
บงถึงเหตุและผลกระทบท่ีจะเกิด ฝกจากการตอบคําถามงาย ๆ ที่ใกลตัวนักเรียนจะชวยใหเด็ก ๆ นํา
ตัวเองเชื่อมโยงกับเหตุการณเหลาน้ันไดดี ที่สําคัญครูจะตองกระตุนดวยคําถามยอยใหนักเรียนไดคิด
บอย ๆ จนเปนนิสัย เปนคนชางคิด ชางถาม ชางสงสัยกอน แลวพฤติกรรมศึกษาวิเคราะหก็จะเกิดขึ้น
แกนักเรียน 

 สุวิทย มูลคํา (2548: 21-22) ไดกลาวถึงเทคนิคการวิเคราะหไวดังนี้ การคิด
วิเคราะหเปนการใชสมองซีกซายเปนหลัก เนนคิดเชิงลึกจากเหตุไปสูผลเชื่อมโยงความสัมพันธในเชิง
เหตุผล เชิงเงื่อนไข การจัดลําดับความสําคัญ และเชิงเปรียบเทียบ แตเทคนิคท่ีงายคือ 5 W 1H เปนที่
นิยมใชคําตอบ What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทําไม) Who (ใคร) How 
(อยางไร) ชัดเจนในแตละเรื่อง ทําใหเกิดความครบถวนสมบูรณ นิยมใชเทคนิคคําถามในชวงตนหรือ
ชวงเริ่มตน การคิดวิเคราะห 

 นอกจากน้ี ไพรินทร เหมบุตร (2549: 3-4) ไดบอกวิธีการและขั้นตอนในการฝกคิด
วิเคราะห ประกอบดวย 6 ขั้น คือ 

  1. ศึกษาขอมูลหรือสิ่งที่ตองการวิเคราะห 
 2. กําหนดวัตถุประสงค/เปาหมายของการคิดวิเคราะห 
     3. แยกแยะแจกแจงรายละเอียดสิ่งของที่ตองการวิเคราะห 
     4. ตรวจสอบโครงสรางหรือความสัมพันธระหวางองคประกอบใหญและยอย 
     5. นําเสนอขอมูลการคิดวิเคราะห 
     6. นําผลมาวิเคราะหไปใชประโยชนตามเปาหมาย 
    Bloom (1961: 56 อางถึงใน ประทีป ยอดเกตุ, 2550: 30) ไดจําแนกจุดมุงหมาย

ของการศึกษาดานการคิดตอนตน และไดเรียบเรียงลําดับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นงายไปสูพฤติกรรมท่ี
ซับซอนมีอยู 6 ระดับข้ัน ดังนี้ ระดับความรู ความเขาใจ การนําไปใช การคิดวิเคราะห การสังเคราะห 
และการประเมินคาจากการศึกษาเทคนิคการสอนทางการคิดวิเคราะห  สรุปไดวา เทคนิคในการสอน
คิดวิเคราะห ครูผูสอนจะตองเขาใจความคิดแบบวิเคราะห จึงนําไปผสานเทคนิค คําถาม “5W 1H”
โดยการเปดโอกาสใหเด็กตั้งคําถามตามเทคนิคดังกลาวบอย ๆ จนเปนนิสัย  เปนคนชางคิด ชางถาม
ชางสงสัย แลวพฤติกรรมวิเคราะหก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียน  เพ่ือนําไปสูการคนหาความจริงในเร่ือง
พฤติกรรมที่บงชี้การคิดวิเคราะห 
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 กลุมของนักการศึกษาไดศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของคนท่ีบงชี้ถึงคุณลักษณะการคิด
วิเคราะหไวดังนี้ 

     ดิลก ดิลกานนท (2543: 64-65) ไดกลาวไววา การฝกใหคนมีพฤติกรรมท่ีบงชี้ทักษะ
การคิดวิเคราะหควรมีลักษณะท่ีรูจักคิดและตัดสินใจไดอยางมีระบบ  แนวทางการฝกทําไดโดยให
พิจารณาจากเร่ืองราวหรือเหตุการณตาง ๆ ทั้งที่เปนเรื่องจริงและสมมติใหผูเรียนไดมีโอกาสคิด
วิเคราะหตามลําดับขั้นตอน 

    1. วิเคราะหวาอะไรคือปญหา ขั้นนี้ผูเรียนตองรวบรวมปญหา หาขอมูลพรอมสาเหตุ
ของปญหาจากการคิด การถาม การอาน หรือพิจารณาจากขอเท็จจริงนั้น ๆ 

     2. กําหนดทางเลือก เพ่ือหาสาเหตุของปญหานั้นไดแลว ผูเรียนจะตองหาทางเลือกที่
จะแกปญหา โดยพิจารณาความเปนไปไดและขอจํากัดตาง ๆ ทางเลือกที่จะแกปญหานั้นไมจําเปน 
ตองมีทางเลือกทางเดียว อาจมีหลาย ๆ ทางเลือก 

 3. ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เปนทางเลือกที่จะแกปญหานั้น โดยมีเกณฑการ
ตัดสินใจที่สําคัญ คือผลได ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือกนั้นซึ่งจะเกิดขึ้นในดานสวนตัว สังคมและ
สวนรวม  

  4. ตัดสินใจ เมื่อพิจารณาทางเลือกอยางรอบคอบในข้ันที่ 3 แลวตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีดีที่สุดหลังจากท่ีผูเรียนไดรับการฝกคิดวิเคราะห และตัดสินใจเลือกที่จะแกปญหาในสถาน- 
การณนั้น ๆ แลวผูเรียนไดมีโอกาสเสนอความคิดและมีการอภิปรายรวมกันในกลุม ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนซึ่งบางคร้ังจะมีความขัดแยงขึ้นผูที่จะประสานความเขาใจในกลุมชวงแรก  ๆ ครูตอง
แนะนํา และสังเกตการณอยูหาง ๆ จะพบวาผูเรียนจะมีพฤติกรรมท่ีมีการทํางานอยางมีระบบและเปน
ผูที่มีความรอบคอบ มีเหตุมีผล แกปญหา ตัดสินใจกับปญหาตาง ๆ ไดอยางมั่นใจ 

     ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544: 133) ไดกําหนดขอบเขตของทักษะการคิด
วิเคราะหไววาทักษะการคิดวิเคราะหประกอบดวยทักษะยอย 6 ทักษะคือ 

  1. การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงใหงายแกการทําความเขาใจ 
                   2. การกําหนดมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะหโดยอาศัยองคประกอบ ที่มาจากความรู
หรือประสบการณเดิม และการคนพบลักษณะหรือกลุมของขอมูล 

 3. การกําหนดหมวดหมูในมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห 
      4. การแจกแจงขอมูลท่ีมีอยูลงในแตละหมวดหมู โดยคํานึงถึงความเปนตัวอยาง

เหตุการณ การเปนสมาชิก หรือความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรง 
    5. การนําเสนอขอมูลที่แจกแจงเสร็จแลวในแตละหมวดหมูมาจัดลําดับ 
    6. การเปรียบเทียบขอมูลระหวางหรือแตละหมวดหมูในแงของความมาก-นอย ความ

สอดคลอง-ความขัดแยง ผลทางบวก-ทางลบ ความเปนเหตุ-เปนผล ลําดับความตอเนื่อง 
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
1. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework 

for Higher Education: TQF: HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศซ่ึงประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับ
หนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของ
คุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช 
การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
รวมทั้งระบบและกลไกท่ีใหความม่ันใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู 

 
2. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2.1 ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา โดยมุงใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ไดอยางเปน
รูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูเพื่อใหมั่นใจวา บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีมุงหวังไดจริง 

2.2 มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปน
มาตรฐานข้ันต่ําเชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของได
เขาใจและม่ันใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ 
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไวกอน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคประกอบ
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรียนรูนั้นอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ 

2.3 มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตาง ๆ ที่ไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกัน
และเชื่อมโยงเปนเร่ืองเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายใหผูเกี่ยวของไดเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตาง ๆ 

2.4  มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ของประเทศไทยเปนท่ี
ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเปน
ระบบ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได
อยางหลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมี
มาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีมุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจเปนที่พึง



95 
 

พอใจของผูใชบัณฑิต และเปนคนดีของสังคม ชวยเพ่ิมความเขมแข็งและขีดความสามารถในการ
พัฒนาประเทศไทย 
 

3. วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
3.1 เพ่ือเปนกลไกหรือเคร่ืองมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพ  และ

มาตรฐานการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ดวยการนําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

3.2 เพ่ือกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังในแตละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ และเพ่ือให
สถาบันอุดมศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใชเปนหลัก และเปนแนวทางใน
การวางแผน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับเปล่ียนกลวิธีการสอนวิธีการเรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา 

3.3 เพ่ือเชื่อมโยงระดับตาง ๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ เพ่ือ
บุคคลจะไดมีโอกาสเพ่ิมพูนความรูไดอยางตอเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต  มี
ความชัดเจนและโปรงใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตาง ๆ กับนานาประเทศได 

3.4 เพ่ือชวยใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเปนกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใชเปนกรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของ
การประกันคุณภาพภายนอกเก่ียวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน 

3.5 เพ่ือเปนกรอบของการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความ
มั่นใจในกลุมผูที่เก่ียวของ อาท ินักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอ่ืนๆ ทั้ง
ในและตางประเทศเก่ียวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี 

3.6 เพ่ือประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษาท้ังใน
และตาง ประเทศในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนขามสถาบัน และ
การรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

3.7 เพ่ือใหมีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา 
3.8. เพ่ือนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการใหกับ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเขมแข็ง 
 

4. การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย 

4.1 การเรียนรู หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง
จากประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนด
ผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย 5 ดาน ดังนี้ 
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4.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนา
นิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรมจริยธรรม และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเร่ืองสวนตัวและสังคม 

4.1.2 ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การ
นึกคิดและการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการตาง ๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได 

4.1.3 ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถใน
การวิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ  
ตาง ๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหม ๆ ที่ไมไดคาดคิดมา
กอน 

4.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Inter-
personal Skills and esponsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึง
ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการ
เรียนรูของตนเอง 

4.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical nalysis, Communication and Information Technology Skills) 
หมายถึง ความสามารถ ในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตร
และสถิติความสามารถในการส่ือสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจาก
ผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานน้ี บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน การเตนรํา ดนตรี การ
วาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพ่ิมการเรียนรู
ทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 
 

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซึ่งเปนผลท่ีมุงหวังใหผูเรียน
พัฒนาขึ้นจากการเรียนรูทั้ง 5 ดานที่ไดรับการพัฒนาระหวางการศึกษา จากการเรียนและการเขารวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรูความ
เขาใจและความสามารถจากการเรียนรูเหลานั้นไดอยางเปนที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือ
หลักสูตรนั้นแลว 

มาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งมีอยางนอย 5 ดาน ดังกลาวขางตน เปนมาตรฐานผลการ
เรียนรูของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพ่ิมขึ้น เมื่อระดับ
คุณวุฒิสูงข้ึน ทักษะและความรูจะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาสูระดับท่ีสูงขึ้นดังนั้น 
มาตรฐานผลการเรียนรูของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขา /
สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาดวย 

4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุก
คน แมวาบางสาขา/สาขาวิชานักศึกษาจําเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เชน จรรยาบรรณของแพทย
นักบัญชี และนักกฎหมาย เปนตน 
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4..2.2 มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู และดานทักษะทางปญญา จะ
เกี่ยวของโดยตรงกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งตองระบุรายละเอียดของความรูและทักษะของสาขา/
สาขาวิชาที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา 

4.2.3 มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูดานเหลานี้ 

4.2.4 มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาใด ตองบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูดานนี้ แตสําหรับนักศึกษาท่ีเรียนในสาขา/สาขาวิชาที่
เกี่ยวของโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรูนี้จะตองเนนใหมีความชํานาญมากกวานักศึกษาสาขา /
สาขาวิชาอ่ืนๆ เชน นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีความชํานาญและทักษะ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค 
4.3.1 มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหา และขอโตแยงท้ังในสถานการณ

สวนบุคคลและของกลุม โดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมไป
ปฏิบัติได 

4.3.2 สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฏีและระเบียบวิธี
การศึกษาคนควาในสาขาวิชาของตนเพ่ือใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณอ่ืน ๆ 

4.3.3 สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับขอจํากัดของธรรมชาติของความรูในสาขาวิชาของตน 

4.3.4 มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนใหทันสมัย และ
เพ่ิมพูนความรูและความเขาใจของตนอยูเสมอ 

4.3.5 มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพ
และชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
 

4.4 ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน 
การเรียนรูของมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานเกิดขึ้นไดหลายวิธี  ดังนั้น การ

บรรลุผลสําเร็จในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะตางกัน การสอนจะตองใชกลยุทธการสอนที่
เหมาะสมกับรูปแบบตาง ๆ ของการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธการสอนนั้น 
ๆ อยางตอเนื่อง ปจจัยดังกลาวจะเปนสัดสวนสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ 
เพ่ือใหมั่นใจวาปจจัยสูความสําเร็จเหลานี้เปนที่เขาใจของคณาจารยผูเกี่ยวของ  และนําไปใชในการ
เรียนการสอน 

4.4.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาดานนี้เกี่ยวของกับการผสม 
ผสานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและปฏิบัติตนอยางถูกตองตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิ
ภาวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาจะรวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี การวิเคราะหและ
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สะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผูอ่ืนในสถานการณตาง ๆ กัน การอภิปรายเปนกลุมในเรื่องความ
ขัดแยงทางความคิดอยางงาย ๆ และที่ซับซอนมากขึ้น จะชวยใหนักศึกษาเห็นคานิยมของตนเองได
ชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใชหลักการท่ัวไปวา สิ่งที่ตนเชื่อควรเปนแนวทางกําหนดพฤติกรรม
ของตนเองได หลักในการถายทอดการเรียนรูจะตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณที่เปนไปได    
ตาง ๆ รวมถึงสถานการณที่นักศึกษาจะตองเผชิญในชีวิตภายหนาและในการทํางาน  แมวาผลการ
เรียนรูดานนี้อาจถูกจัดเปนรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แตควรใชทุกโอกาสในการเสริมการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

4.4.2. การแสวงหาความรู ปจจัยสําคัญ คือ การจัดภาพรวมอยางกวาง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดโครงสรางและเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนไวลวงหนา และเมื่อมีขอมูลใหมเพ่ิมข้ึน
ควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาท่ีจัดไวนั้น และเชื่อมโยงกับความรูเดิมของนักศึกษา เพ่ือใหงายตอการทํา
ความเขาใจและนํามาใช การใชเครื่องมือชวยจําและการทบทวนเน้ือหาที่สําคัญเปนระยะ ๆ จะชวยให
มั่นใจไดวาขอมูลนั้นจะอยูในความทรงจําไดในระยะยาว 

4.4.3 การพัฒนาทักษะทางปญญา ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การพัฒนา
ความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและการฝกปฏิบัติ การวิเคราะหสถานการณและแกไข
ปญหาตางๆเปนลําดับข้ันตอนตามแผนท่ีวางไวและตองฝกปฏิบัติในหลายสถานการณ  รวมท้ังที่
คลายคลึงกับสถานการณที่คาดวาจะไดใชในอนาคตเพ่ือชวยในการถายทอดความรูและนําไปใชใน
สถานการณตางๆตามความเหมาะสม การพัฒนาความสามารถในการกําหนดและใชทักษะทางปญญา
ในการแกไขปญหาใหม ๆ ที่ไมคาดคิดมากอน จําเปนตองมีการทํางานในการแกปญหาแบบปลายเปด
โดยใหความชวยเหลือในการจําแนกแยกแยะ และการประยุกตใชความรูความเขาใจ เพ่ือเปนการ
พัฒนาความสามารถในการคิดและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค นักศึกษาควรถูกฝกใหสามารถ
สะทอนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหมๆที่ทาทายและสามารถพัฒนาการจัดการกล
ยุทธในการคิดของตนเองเม่ือตองแกไขประเด็นปญหาในลักษณะตาง ๆ 

4.4.4 การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกลุมและไดรับขอมูลปอนกลับตอผลการ
ทํางานที่สรางสรรค ขอมูลปอนกลับดังกลาวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถานักศึกษาไดวิเคราะหพฤติกรรม
ของตนเองในสภาพแวดลอมที่เอ้ือ และสามารถพัฒนาเปนหลักในการแสดงพฤติกรรมของตนเองการ
พัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรูอยางตอเนื่องจําเปนตองมอบหมายงานให
นักศึกษาท่ีจะพัฒนาและกระตุนความสามารถเหลานั้นดวยความมุงหวังใหมีผลงานที่กาวหนาขึ้น
ตามลําดับ 

4.4.5 การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การจัดการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติเปนลําดับขั้นตอน
ตามท่ีวางแผนไวพรอมท้ังใหขอมูลยอนกลับและคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางดานการ
คํานวณอยางงายๆ แกนักศึกษา เพ่ือปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางคณิตศาสตรอยางงาย ๆ และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาท่ีเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถ
ตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการส่ือสาร ซึ่งบางคนตองไดรับการสอนเปน
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พิเศษ ทั้งนี้อาจทําไดโดยการสอนโดยตรงรวมกับการฝกปฏิบัติ และควรใหความชวยเหลือในการ
พัฒนาทักษะเหลานี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลําดับ 
 

ประโยชนที่ไดรับ 
1. ผูเรียน   มีมาตรฐานตามผลการเรียนรู  
2. ผูพัฒนาหลักสูตร มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานระดับชาติ   

18 ขอ 
3. ผูใชบัณฑิต  มีความพึงพอใจในทักษะความสามารถของบณัฑิต 
4. สถาบันอุดมศึกษา มีคุณภาพในการจัดการการศึกษา และบรรลุผลการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาประเทศ 
5. ประเทศชาติ  มีบุคลากรท่ีสามารถแขงขันในระดับนานาชาติได 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและรูปแบบการ
เรียนรูแบบผสมผสานของบุคคลตาง ๆ ดังนี้ อรพิน คําเที่ยง (2550) ไดพัฒนากระบวนการเรียนรูการ
คิดเชิงวิเคราะหสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การประมาณคาระหวางการเรียนดวยกระบวนการเรียนรูการคิดเชิงวิเคราะหกับกระบวนการเรียนรู
แบบปกติ  ผลการศึกษา พบวา กระบวนการคิดเชิงวิเคราะหประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
สรางสถานการณเพ่ือเขาปญหา ขั้นกระตุนผูเรียนเพ่ือหาคําตอบ  ขั้นวางแผนเพ่ือหาวิธีแกปญหา ขั้น
ดําเนินการแกปญหาตามแผน ขั้นวิเคราะหคําตอบ  ขั้นสรุปและประเมินคําตอบและขั้นแลกเปลี่ยน
เรียนรู นักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการคิดเชิงวิเคราะหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การประมาณ
คาสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการคิดเชิงวิเคราะหมีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหสูงกวานักเรียน
ที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ 
ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2555) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่สงเสริม
ความสามารถในการคิดข้ันสูงและจิตตนิสัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการศึกษา พบวา 
รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่สงเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีกระบวนการสอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกระตุนเตรียมความพรอม  2) ขั้น
การนําเสนอเนื้อหา จัดประสบการณการเรียนรูและกระบวนการคิด  3) ขั้นการฝกหัด และ 4) ขั้นการ
ติดตามการนําไปใชและปฏิบัติ โดยหลังการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห
นั้น อารยา ชออังชัญ (2553) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
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วิจารณญาณเปรียบเทียบกับความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน 
ผลการวิจัยไดรูปแบบการเรียนการสอนที่เรียกวา “PLOASE Model” ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 
6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมความพรอมและกระตุนจูงใจในการเรียน (Preparing and Motivation 
Step: P)  2) ขั้นเรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (Learning Thinking by Practice Step: L)    
3) ขั้นจัดระเบียบความรู (Organizing Knowledge Step: O)  4) ขั้นประยุกตใชกระบวนการคิด
(Applying Thinking Process Step: A)  5) ขั้นสรุป (Summarizing Step: S) และ 6) ขั้น
ประเมินผล (Evaluation Step: E) คาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 
86.11/87.67 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด โดย
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอน (PLOASE Model) หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกจากนี้ ปณิตา วรรณพิรุณ (2551) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนบน
เว็บแบบผสมผสานโดยใชปญหาเปนหลักเพ่ือพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ  สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาบัณฑิตประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 องคประกอบ คือ 1) หลักการแนวคิด ทฤษฎีที่
เปนพ้ืนฐานของรูปแบบ  2) วัตถุประสงคของรูปแบบ  3) วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะ
ชวยใหบรรลุตามวัตถุประสงคของรูปแบบ และ 4) การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ของรูปแบบ กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ สรุปแนวทางการ
พัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณประกอบดวย 6 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) ขั้นการระบุและทําความ
เขาใจกับประเด็นปญหา  2) ขั้นการรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหา  3) ขั้น
การคิดวิเคราะหและประเมินขอมูลสารสนเทศที่รวบรวมได  4) ขั้นการพิจารณาและเลือกแนวทางใน
การแกปญหา  5) ขั้นดําเนินการแกปญหาตามวิธีการท่ีกําหนดไว และ 6) ขั้นการประเมินผล สรุป
คําตอบที่เปนเหตุเปนผลหลังจากกลุมตัวอยางเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นเปนเวลา 
13 สัปดาห ทําการวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียน ผลการวิเคราะหคะแนนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ พบวานิสิตปริญญาบัณฑิตท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น มีคาเฉล่ีย
ของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังทดลอง ( x  = 41.00, S.D. = 6.706)  สูงกวาคาเฉลี่ยขอ
คะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนทดลอง ( x  = 30.03, S.D. = 8.858) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  และเม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนและหลัง
การทดลองแยกเปนรายดาน พบวานิสิตปริญญาบัณฑิตมีคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมี
วิจารณญาณหลังทดลองในดานการสรุปแบบนิรนัย การใหความหมาย การพิจารณาคานาเชื่อถือของ
แหลงขอมูลและการสังเกต การสรุปแบบอุปนัย การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐานและการทํานาย 
และการนิยามและการระบุขอสันนิษฐานสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณกอน
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และไดทําการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอการ
เรียนตามรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใชปญหาเปนหลักเพ่ือพัฒนาการคิดอยางมี
วิจารณญาณที่พัฒนาขึ้น พบวานิสิตมีความพึงพอใจตอการจัดกระบวนการเรียนการสอนในภาพรวม
อยูในระดับมาก ( x  = 4.40, S.D. = 0.63)  กิจกรรมการเรียนการสอนขั้นการเตรียมการกอนกาเรียน
การสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.21, S.D. = 0.58)  กิจกรรมการเรียนการสอนขั้นการจัด
กระบวนการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.32, S.D. = 0.69) และนิสิตมี
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ความเห็นวาจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนทําใหนิสิตสามารถติดตออาจารย ไดมากขึ้น ( x  = 
4.64, S.D. = 0.55)  มากท่ีสุด รองลงมาไดแก การเรียนการสอนในลักษณะนี้ทําใหนิสิตไดลงมือ
ปฏิบัติมากขึ้น ( x  = 4.64, S.D. = 0.50) นิสิตเขาใจเนื้อหาภาคปฏิบัติมากขึ้น ( x  = 4.52, S.D. = 
0.62) และนิสิตตองการใหสอนในลักษณะน้ีในวิชาอ่ืน ๆ ( x  = 4.48, S.D. = 0.57) สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  ปณิตา วรรณพิรุณ และ ปรัชญนันท นิลสุข (2554) ที่ศึกษาเรื่อง ผลของการเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใชเคร่ืองมือทางปญญาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ผลการวิจัยนักศึกษาท่ีเรียนดวยจัดการเรียนรูแบบผสมผสานโดยใชเครื่องมือทางปญญา 
มีคะแนนการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 สอดคลอง
กับงานวิจัยของธีรวดี ถังคบุตร (2552)ที่พบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนผังทางปญญา
สามารถพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนได และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนดวยจัดการ
เรียนรูแบบผสมผสานโดยใชเครื่องมือทางปญญา มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน
โดยใชเครื่องมือทางปญญาอยูในระดับมากท่ีสุด 

 นอกจากน้ีผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแบบผสมผสานและ
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT จากงานวิจัยตางประเทศ ซึ่ง Al-Huneidi AHMAD (2010) ไดศึกษา
เรื่อง รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานตามแนวคิดสรางสรรคนิยมในระดับอุดมศึกษา  ผลการวิจัย 
พบวา  รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานโดยใชการสนทนาและทฤษฎี Constructivism เพ่ือการ
บริหารจัดการไอซีทีของหลักสูตรการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฮัสเซลท เสนอใหเห็นถึง
วิธีการท่ีจะใชแนวความคิดของการสนทนาและทฤษฎี Constructivism และความหลากหลายของ
ไอซีทีในการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบผสมผสาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและเพ่ิมผลการ
เรียนรู ซึ่งรูปแบบการเรียนรูนี้ประกอบดวย การเรียนรูแบบออนไลนที่หลากหลายและกิจกรรมการ
เรียนรูแบบเผชิญหนา โดยผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ทํางานแลวและนักเรียนท่ีเรียนตามปกติมีความ
แตกตางกันในการใชไอซีทีและการประยุกตใชกิจกรรมการเรียนรู และจากการวิจัยสรุปไดวาการ
ประยุกตใชทฤษฎีของการสนทนารวมกับทฤษฎีแนวคิดสรางสรรคนิยม โดยใชนวัตกรรมไอซีทีที่
หลากหลายเปนเครื่องมือในการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรูแบบผสมผสานทําใหเพ่ิมผลการเรียนรู
และชวยเพ่ิมคุณภาพการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับ Claudia Rosado-Guzman, Daniel 
Sanchez-Guzman (2011) ที่ศึกษาเร่ือง การประยุกตใชกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานกับสถานการณ  ที่วาการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติแบบด้ังเดิมมีการ
นําการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่คํานึงถึงผูเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันตามแนวคิดของเดวิด  
คอลป (David Kolb) มาเปนตัวกําหนดรูปแบบการเรียนรู แตปจจุบันสภาพแวดลอม การส่ือสารไร
พรมแดน สื่อเสมือนจริงและการเรียนการสอนแบบผสมผสานเขามามีบทบาทในการศึกษา จึงได
ศึกษาโดยการนํากระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT มาผสมผสานกับสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อออนไลน วิกิ
พีเดีย  ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่เรียนแบบผสมผสานมีความสะดวกสบายในการเรียนรูมากขึ้นเหมาะ
กับผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันตามความแตกตางระหวางบุคคล ชวยใหผูเรียนได
ทบทวนเนื้อหาและใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดไมมีขอบเขตจากการเรียนแบบผสมผสาน
ดีกวาแบบด้ังเดิม และ Heidi Tan Yeen-Ju, Neo Mai, and Bhawani Selvaretnam (2015) ได
ทําการศึกษาเรื่อง การเสริมสรางทักษะการแกปญหาโดยการเรียนรูแบบผสมผสานจากสภาพแวดลอม 
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ที่ผานการบูรณาการการเรียนรูที่แทจริง: บริบทประเทศมาเลเซีย  โดยจากสภาพปญหาอัตราการ
วางงานของบัณฑิตในประเทศมาเลเซีย และบัณฑิตท่ีขาดทักษะการเชื่อมโยงความรู ขาดทักษะการ
แกปญหา ขาดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการส่ือสาร  ผูวิจัยไดทําการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูแบบผสมผสานจากสภาพแวดลอมที่ผานการบูรณาการการเรียนรูที่แทจริง กลยุทธ
การออกแบบเพ่ือเพ่ิมทักษะการแกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมาเลเซีย การจัดสภาพ 
แวดลอมการเรียนรูไดรับการผสมผสานในแนวทางและเปนศูนยกลางเพ่ือการทํางานอยางแทจริง  
ผลการวิจัยสรุปไดวา นักศึกษามีทักษะการแกปญหาเพ่ิมขึ้นเมื่อเรียนรูผานสภาพแวดลอมในการ
เรียนรูแทจริงที่จัดต้ังขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยมีการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูที่แทจริงแบบเผชิญ 
หนาและแบบออนไลน  ซ่ึงนักศึกษาแสดงใหเห็นวาเมื่อเรียนจบหลักสูตร  นักศึกษามีความสามารถใน
การพัฒนาทักษะการส่ือสาร ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการคิด
สรางสรรค สูงข้ึน และโดยภาพรวมนักศึกษาคิดวาการเรียนรูตามสภาพแวดลอมที่แทจริงทําให
นักศึกษามีความเชื่อม่ันในการแกปญหาที่คลายกันในอนาคตการทํางานนี้  ขอเสนอแนะของนักศึกษา
ถูกรวบรวมและชี้ใหเห็นในเชิงบวก การตอบสนองตอสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบผสมผสานอยาง
แทจริง การแกปญหาการคิดเชิงวิพากษ  ความคิดสรางสรรคและทักษะการส่ือสารที่ไดรับการพัฒนา
ในการเรียนรูครั้งนี้  กลยุทธการเรียนรูที่แทจริงในหองเรียนเทคโนโลยีที่จะไดรับการสนับสนุนภายใน
สถาบันการศึกษาท่ีสูงขึ้น ซึ่ง Dan Zhao และ Qingsong Yang (2011) ไดทําการ ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การประยุกตใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานของวิทยาลัยการศึกษาของครูกรณีศึกษา
หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยครูหัวจง (Huazhong normal university) เพ่ือศึกษาถึงการ
ประยุกตใชรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ และแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การศึกษาของครู โดยใชหลักสูตรของ “การศึกษา” เปนตัวอยางในการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นของ
รูปแบบดั้งเดิมของการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา การผสมผสานของแนวคิดการเรียนการสอน
และวิธีการสอน สิ่งสําคัญของรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานคือ การนําขอดีของวิธีการสอนแบบ
ดั้งเดิมและวิธีการสอนแบบผสมผสานมาประยุกตใช ครูมีบทบาทใหความสนใจ และประมวลผลเพ่ือ
การเรียนการสอน แนวคิดการเรียนแบบผสมผสานน้ีสงผลกระทบในเชิงบวกเก่ียวกับผลการเรียนการ
สอน ซ่ึงมีหลากหลายของวิธีการสอนที่สงเสริมการถายทอดความรูทางทฤษฎีของการศึกษา เชน การ
เรียนการสอนในทางปฏิบัติ การเรียนออนไลน ฯลฯ และสามารถจัดการกับปญหาความรูสึกท่ีนาเบื่อ
จากการเรียน กระตุนความสนใจของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถสรางความรูไดดวยตนเองอยางมี
นัยสําคัญ  จากงานวิจัยแสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานจะเปนแนวโนมใน
กระบวนการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาของครู 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ

เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน” ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา รวมกับการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model ใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed 
Methodology) และรูปแบบการวิจัย Pre-Experimental Design โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใช
แบบแผนการวิจัยเปนแบบกลุมเดียวมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน The One-Group Pretest-
Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 144) ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) 4 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1)  ขั้นตอนน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน
(Analysis: A) การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design 
and Development: D & D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน 

 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เปนการนําไปใช (Implementation: I) การ
ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) เปนการประเมินผล (Evaluation: E) 
การประเมินและปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  

 ขั้นตอนท่ี 5 รับรองและนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวน 
การเรียนรูแบบ 4 MAT ที่สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 

โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1  การวิจัย (Research: R1)  ขั้นตอนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน

(Analysis: A) การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
         ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 

  1. เพ่ือสังเคราะหแนวคิด หลักการและทฤษฏีที่เก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT การสงเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และความสามารถทางพหุ
ปญญา 

  2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับสภาพการเรียนการ
สอน และวิธีการเรียนรู  

   3.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน
ที่สงเสริมการคิดและผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 

 1.  อาจารย นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษาแบงเปน 3 ดาน ไดแก 
ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานวิธีสอน ดานเนื้อหา จํานวน 9 ทาน ที่ทําหนาท่ี
ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือทําผลงานทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไมนอย
กวา 5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 2.  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ที่เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 160 คน 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งไดมาจากการ
สุมอยางงาย (Sample Random Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
 1. แบบวิเคราะหเอกสาร แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน การสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 2. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห 
และผลการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษามีความสามารถทางปญญาตางกัน และการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานสําหรับนักศึกษา 

 3. แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหและผลการ 
เรียนรู การจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษามีความสามารถทางปญญาตางกันและการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานสําหรับอาจารยผูสอน 
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
 
 ดําเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและตําราที่เก่ียวกับวิธีการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร  
2. สรางแบบวิเคราะหเอกสารโดยกําหนดประเด็นการวิเคราะหเอกสาร  
3. นําแบบวิเคราะหเอกสารที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของแบบวิเคราะหเอกสารเชิงทฤษฏีและนําไปปรับปรุง
แกไข 

4. นําแบบวิเคราะหเอกสารที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct 
Validity) และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใชแบบประเมินความสอดคลองเชิง
โครงสรางของแบบวิเคราะหเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ 
ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการวิเคราะหเอกสาร กําหนดเกณฑการพิจารณา
ของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธ, 2555: 179) 
  ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมะสม/สอดคลองมากท่ีสุด 
  ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมะสม/สอดคลองมาก 

ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมะสม/สอดคลองปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมะสม/สอดคลองนอย 
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมะสม/สอดคลองนอยท่ีสุด 

พิจารณาคาความเหมาะสม/สอดคลองที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาสวนเบ่ียง 
เบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 ซึ่งแสดงวาแบบวิเคราะหเอกสารท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลอง
สามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได 

5. นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ไดคาเฉลี่ย
ความเหมาะสม/สอดคลองอยูในระดับมากท่ีสุดทุกรายการประเมิน คาความเหมาะสม/สอดคลองมี
คาเฉลี่ย ( X ) ตั้งแต 4.60-5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตั้งแต 0.00-0.89 ซึ่งแสดงวา
แบบวิเคราะหเอกสารท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลได 

จากขั้นตอนการสรางแบบวิเคราะหเอกสารท่ีใชในการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบาย
การจัดการศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษา สรุปไดดังแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมทิี่ 2  แสดงขั้นตอนการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร 

 
 2. แบบสัมภาษณอาจารยผู เชี่ยวชาญในการเรียนการสอนแบบผสมผสานและ

กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรูและการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห ดําเนินการสราง ดังนี้ 

      2.1 ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบสัมภาษณ 
      2.2 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษา 
เพ่ือนํา มากําหนดเปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณ 

      2.3 กําหนดโครงสรางและประเด็นการสัมภาษณ 
      2.4 สรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียนและการ

จัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู แลวนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของแบบสัมภาษณเชิง
ทฤษฏีและนําไปปรับปรุงแกไข 
       2.5 นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามโครงสราง (Construct 
Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใชแบบประเมินความสอดคลองเชิง
โครงสรางของแบบสัมภาษณซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating scale)  5 ระดับ 

ศึกษาเอกสารและตําราที่เก่ียวกับวิธีการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร 

สรางแบบวิเคราะหเอกสารโดยกําหนดประเด็นการวิเคราะหเอกสาร 

นําแบบวิเคราะหเอกสารที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและความเหมาะสมของแบบวิเคราะหเอกสารเชิงทฤษฏีและนําไปปรับปรุงแกไข 

นําแบบวิเคราะหเอกสารที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง(Construct Validity) 

และความตรงตามเนื้อหา(Content Validity) 

นําแบบวิเคราะหเอกสารที่ตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญแลวไปวิเคราะหเอกสาร 
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ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลในการประเมิน
ความเหมาะสม/สอดคลองของแบบสัมภาษณที่ใชในการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน วิธีการการเรียนรูของ
ผูเรียน และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูเพ่ือสังเคราะหเปนกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่สงเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการสัมภาษณตาม
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ โดยใชเกณฑการพิจารณาของ
ผูเชี่ยวชาญและการแปลความหมายเชนเดียวกับการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง
ของแบบวิเคราะหเอกสาร 

 2.6 นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย  ( X ) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ได
คาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองของประเด็นในการสัมภาษณอยูในระดับมากท่ีสุด ทุก
รายการมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย คาความเหมาะสม/สอดคลองมีคาเฉลี่ย ( X ) 
ตั้งแต 4.80 – 5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตั้งแต 0.00 – 0.45  ซึ่งแสดงวาแบบ
สัมภาษณที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลอง สามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได  

  จากขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณที่ใชศึกษาขอมูลพ้ืนฐานการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู สรุปไดดังแผนภูมทิี่ 3 
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ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบสัมภาษณ 
c 

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบ 

การเรียนการสอนแบบผสมสาน การสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห 
และผลการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือนํามากําหนดเปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณ 

c 

กําหนดโครงสรางและประเด็นการสัมภาษณ 
c 

สรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลการเรียนการสอนแบบผสมผสานและการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู  แลวนําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม และนําไปปรับปรุงแกไข 

c 

นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสราง (Construct Validity)  

และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
c 

นําแบบสัมภาษณที่ตรวจสอบหาคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญแลวไปใชในการสัมภาษณ 
 

แผนภูมิที ่3  แสดงขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ 
 
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ใชแบบวิเคราะหเอกสารในการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ วิเคราะหสภาพที่คาดหวังตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรกับสภาพที่เปนจริงของการจัดการศึกษา และสังเคราะหแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การสงเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานที่สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา 

2. ใชแบบสัมภาษณในการวิเคราะหผูเรียน สํารวจขอมูลพ้ืนฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียน
และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดและผลการเรียนรู โดยการสัมภาษณอาจารยผูเชี่ยวชาญในการ
สอน 

3. ใชแบบสอบถามความคิดเห็นในการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน และวิธีการเรียนรูของนักศึกษา 
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การวิเคราะหขอมูล/สถิติที่ใช 
1. การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม ความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) ความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) และประเมินความสอดคลองเชิงโครงสราง ผลการประเมินพิจารณาจาก
คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองของ
ประเด็นในการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยใชเกณฑ
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 สวนท่ีเปนขอเสนอแนะนํามา
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

2. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารขอมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
และผลการศึกษา ทั้งสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เปนจริงของการจัดการเรียนการสอน การศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานท่ีสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา รวมทั้งขอมูล
พ้ืนฐานวิธีการเรียนรูของผูเรียนและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดและผลการเรียนรู ซึ่งไดมาจาก
การสัมภาษณอาจารยผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษาอยางนอย 5 ปใชการ 
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
 จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) 
เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis: A) สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สรุปไดดัง
ตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  สรุปวิธีการดําเนินการข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) เปนการวิเคราะหขอมูล    
              พ้ืนฐาน  (Analysis: A) สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

วัตถุประสงคการ
วิจัย 

วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล/
กลุมตัวอยาง 

เครื่องมือท่ี
ใชในการทํา

วิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/สถิติที่

ใช 
ผลที่ไดรบั 

1. วิเคราะหขอมูล 
   พื้นฐานเชิง 
   นโยบายการจัด 
   การศึกษาตาม 
   กรอบมาตรฐาน 
   คุณวุฒิระดับ  
   อุดมศึกษา 

การวิเคราะห
เอกสาร 

หลักสูตร
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

แบบ
วิเคราะห
เอกสาร 

การวิเคราะห
เนื้อหา 
(content 
analysis) 

ขอมูลพื้นฐานเชิง
นโยบายการจัด
การศึกษาตาม
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

2. สังเคราะหแนว 
   คิดหลักการและ 
   ทฤษฎีที่เก่ียว 
   ของกับการ 
   พัฒนารูปแบบ 
   การเรียนการ   
   สอนแบบผสม  
   ผสานการ 
   สงเสริมความ  
   สามารถในคิด 
   วิเคราะหและผล 
   การเรียนรูตาม 
   กรอบมาตรฐาน 
   คุณวุฒิระดับ  
   อุดมศึกษา 

การ
สังเคราะห
เอกสาร 

เอกสาร
แนวคิด 
ทฤษฎี 
งานวิจยัที่
เก่ียวของกับ
การคิด
วิเคราะหและ
ผลการเรียน รู
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

แบบ
วิเคราะห
เอกสาร 

การวิเคราะห
เนื้อหา 
(content 
analysis) 

ขอมูลแนวคิด 
ทฤษฎีงานวิจัยที่
เก่ียวของกับการ
คิดวิเคราะหและ
ผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

3. วิเคราะหผูเรียน  
   สํารวจขอมูล 
   พื้นฐานวิธีการ 
   เรียนรูของ 
   ผูเรียน ผูเรียนที ่
   มีความสามารถ 
   ทางปญญา 
   ตางกัน 

แบบ
สัมภาษณ 

อาจารย
ผูเชี่ยวชาญ
การสอนระดับ 
อุดมศึกษา 

แบบ
สัมภาษณ 

การวิเคราะห
เนื้อหา 
(content 
analysis) 
คาเฉลี่ย ( X )
และคาสวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ขอมูลพื้นฐาน
วิธีการเรียนรูของ
นักศึกษา 
การจัดการเรียน
การสอนแบบ
ผสมผสาน 
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ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา (Development: D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design 
and Development: D & D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 

ผูวิจัยไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยนํา
ขอมูลที่ไดจากข้ันตอนที่ 1  มาพัฒนาเปนรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่สงเสริมความ 
สามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา แลวใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบ
และดานการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห จํานวน 12 คน ตรวจสอบ
คุณภาพของรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานและเคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน แลวนําไปทดลองใช (Tryout) กับนักศึกษาท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบความเปนไปไดและประสิทธิภาพกอนนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
 
วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือพัฒนารางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ  
4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรางรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
การกําหนดกลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบ ไดแก อาจารย นักวิชาการหรือ
ผูเชี่ยวชาญ ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีความเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานวิธี
สอน ดานเนื้อหา ดานการคิด จํานวน 12 ทาน ที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
หรือทําผลงานทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
 
วิธีดําเนินการ 
 

การดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้                                                            

1. พัฒนารางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่สงเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยนําขอมูลท่ีเปนผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานในขั้นตอน
ที่ 1 มาใชในการสังเคราะหรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่สงเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) 

2. พัฒนาเคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่สงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาไดแก บทเรียนออนไลนและแผนการ
จัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  และเครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
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ผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผล
การเรียนรูของนักศึกษา จํานวน 3 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห และ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

3. ตรวจสอบคุณภาพเพ่ือยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา และเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูเชี่ยวชาญ 

4. ตรวจสอบประสิทธิภาพของรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาและเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการทดลองใชภาคสนาม 
 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามี
ดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model)  

2. เคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ไดแก บทเรียนออนไลนและแผนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ        
4 MAT 

3. เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู
ของนักศึกษา (QSCCA Model) จํานวน 3 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาดังนี้ 
1. การสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 

4 MAT ที่สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) 
ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1.1 นําขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดศึกษาวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 มาใชในการสังเคราะห
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4MAT ที่สงเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่งประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ดังนี้  

  1.1.1 ปจจัยนําเขา ประกอบดวย ผูสอน ผูเรียน เนื้อหา ทรัพยากรการ
เรียนการสอนและสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  

  1.1.2 กระบวนการ ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การดําเนินกิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบผสมผสาน การวัดและประเมินผล  

  1.1.3 ปจจัยนําออก ประกอบดวย การคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู  
 สวนข้ันตอนดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ประกอบดวย 5 ขั้นตอนใหญ 8 ขั้นตอนยอย 
ไดแก 

  1. สงสัย ใครรู (Learning to Question: Q) ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอย 
1) ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ   

  2. สืบเสาะ คนควา (Learning to Search: S) ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
ยอย 1) ขั้นวิเคราะห ประสบการณ และ 2) ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด  

  3. สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate: C) ประกอบดวย 2 
ขั้นตอนยอย 1) ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด และ 2) ขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 

  4. สรุป/สราง ความรูใหม (Learning to Construct: C) ประกอบดวย 1 
ขั้นตอนยอย 1) ขัน้สรางชิ้นงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ  

  5. สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply: A) ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
ยอย 1) ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใช และ 2) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน 

1.2 นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ        
4 MAT ทีส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) 
ที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมเชิง
ทฤษฎีแลวนําไปปรับปรุงแกไข 
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    1.3 นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) ที่
ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่สงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) จํานวน 12 คน 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู
ของนักศึกษา โดยใชแบบประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห
และผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating scale)  ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองในประเด็นการกําหนดองคประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอนในภาพรวมและองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแตละองคประกอบ คือ
องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิงกระบวนการและองคประกอบเชิงเงื่อนไข
การนํารูปแบบไปใช การประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางกําหนดเกณฑการพิจารณา
ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ, 2555: 179) 

  ระดับ 5  หมายถึง มีความสอดคลองมากท่ีสุด 
  ระดับ 4  หมายถึง มีความสอดคลองมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง มีความสอดคลองปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง มีความสอดคลองนอย 
  ระดับ 1  หมายถึง มีความสอดคลองนอยที่สุด 
 

 การวิเคราะหขอมูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของ
รูปแบบการเรียนการสอนผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองในประเด็นการกําหนดองคประกอบของรูปแบบการ
เรียนการสอนในภาพรวมและองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแตละองคประกอบ คือ
องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิงกระบวนการและองคประกอบเชิงเงื่อนไข
การนํารูปแบบไปใชตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑดังนี้ (มา
เรียม  นิลพันธุ, 2555: 196) 
   คาเฉล่ียคะแนน 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองมากท่ีสุด 
   คาเฉล่ียคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองมาก 
   คาเฉล่ียคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองปานกลาง 
   คาเฉล่ียคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองนอย 
   คาเฉล่ียคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลองนอยท่ีสุด 

 พิจารณาคาความเหมาะสม/สอดคลองที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 ซึ่งแสดงวารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/
สอดคลองเชิงโครงสราง สามารถนําไปทดลองใชได 
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1.4  นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ไดคาเฉล่ียคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองในประเด็นการกําหนด
องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมากที่สุด ทุกรายการประเมิน ทั้งในประเด็นการกําหนด
องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนมีความเหมาะสมครอบคลุมความตองการจําเปนของการสงเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหและผลการเรียนรู  องคประกอบของรูปแบบแตละองคประกอบมีความสัมพันธสอดคลอง
สงเสริมซึ่งกันและกัน   องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน คือ 1) องคประกอบเชิงหลักการ
และวัตถุประสงค หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสมสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน 
สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงใหเห็นจุดเนนในการเรียนการ
สอน  วัตถุประสงคมีความเหมาะสมชัดเจน สามารถแสดงถึงสิ่งที่มุงหวังใหเกิดในตัว ผูเรียน หลักการ
และวัตถุประสงคมีความสอดคลองกัน  2) องคประกอบเชิงกระบวนการ กระบวนการเรียนการสอนมี
ขั้นตอนครบถวน เหมาะสม และสอดคลองตอเนื่องกัน ขั้นตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
สามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค ขั้นตอนการเรียนการสอนมีความสอดคลอง
กับหลักการและวัตถุประสงค และ 3) องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช ปจจัยที่เอ้ือตอการ
เรียนรูมีความเหมาะสมสอดคลองกับหลักการและวัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุนมีความเหมาะสม
สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอน   คาความเหมาะสม/สอดคลองมีผลการประเมินพิจารณา
จากคาเฉลี่ย ( X ) ตั้งแต 4.60–4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตั้งแต 0.43– 0.55 ซึ่ง
แสดงวารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่สงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) ที่พัฒนาขึ้นมี
ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง สามารถนําไปทดลองใชได นอกจากนี้แลวผูวิจัยไดปรับปรุง
แกไขในเร่ืองความชัดเจนของขอความและภาษาท่ีใชเพ่ิมเติมรายละเอียดในเรื่ององคประกอบ การ
จัดการเรียนรูแบบผสมผสาน และกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT โดยระบุขั้นตอนกระบวนการคิด
วิเคราะหและขั้นตอนกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ใหชัดเจนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอน
นําไปทดลองใช 

จากการประเมินรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT ที่สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมี
ความ สามารถทางปญญาตางกันโดยผูเชี่ยวชาญ สรุปไดดังนี้ 

1. องคประกอบของรูปแบบผูเชี่ยวชาญเสนอแนะและใหปรับปรุง คือ องคประกอบ
ที่ 2 วิธีการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT นั้นเปนวิธีการสอนใหอยูในขั้นกระบวนการ
เรียนการสอน และองคประกอบท่ี 4 การเรียนการสอนแบบผสมผสานนั้นควรระบุใหชัดเจนวาในเร่ือง
ใด อาทิ รูปแบบ การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม และองคประกอบที่ 6 การวัดและ
ประเมินผล ควรอยูในปจจัยนําออก หรือในข้ันกระบวนการเรียนการสอน และในแตละองคประกอบ
เขียนคําอธิบายใหชัดเจนและรัดกุม 

2. ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนที่นําเสนอมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกําหนดสิ่งที่
ตองการวิเคราะห 2) ขั้นพิจารณาขอมูล 3) ขั้นสรุปคําตอบ 4) ขั้นประเมินขอสรุปและนําไปประยุกตใช   
ยังไมครบกระบวนการ และชื่อแตละขั้นยาวเกินไป จดจํายาก ใหปรับปรุงแกไข และในแตละขั้นกิจกรรม
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การเรียนการสอนยังไมชัดเจน ควรระบุรายละเอียดใหแตละขั้นดูแตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงแกไข
เปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. สงสัย ใครรู (Learning to Question: Q) ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอย 1) 
ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ   2. สืบเสาะ คนควา (Learning to Search: S) ประกอบดวย2 
ขั้นตอนยอย1)ขั้นวิเคราะห ประสบการณ 2) ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด  3. สื่อสาร 
สัมพันธ (Learning to Communicate: C) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย 1) ขั้นพัฒนาความคิดรวบ
ยอด 2) ขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 4. สรุป/สราง ความรูใหม (Learning to Construct: 
C) ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอย 1)  ขั้นสรางชิ้นงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ  5. สรางสรรค ประยุกต 
(Learning to Apply: A) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย 1) ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใช 
2) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน 

3. รางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
ยังไมเห็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานชัดเจน ยังไมสื่อความหมายวาขั้นใดเปนการเรียนการสอน
แบบเผชิญหนา (Face to Face) และการเรียนการสอนแบบออนไลน ใหออกแบบใหโมเดลดูชัดเจน และ
ในขั้นการวัดและประเมินผลยังไมถูกตอง ควรมีการวัดและประเมินผลทุกขั้นตอน และควรอยูใน
กระบวนการเรียนการสอน 

สรุปการปรับปรุงแก ไขรางรูปแบบการเ รียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8   สรุปการปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ   
               เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ 
               นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) ภายหลังการตรวจสอบ 
               ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) 

รางรูปแบบการเรียนการสอน QSCCA Model การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 
องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค 
หลักการ: 
เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม นําไปสูการ
สรางความรูของตนเองดวยกระบวนการคิด
วิเคราะห และวิธีการเรียนรูตามความสามารถ
ทางปญญา และการรวมมือกันเรียนรู 

(ไมมีการปรับปรุงแกไข) 
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสม
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน สามารถ
ใชเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแสดงใหเห็นจุดเนนในการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค: 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่มีความ สามารถทาง
ปญญาตางกัน 

วัตถุประสงค: 
1. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
   และผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีความ  
   สามารถทางปญญาตางกัน  

องคประกอบเชิงกระบวนการ 
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นสงสัย ใครรู (Learning to Question)   
ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอย คือ 
1) ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ  
    กระตุนความสนใจของผูเรียนสรางแรงจูงใจ
ภายใน แจงจุดประสงคในการเรียน ชี้แนะ
แนวทางพฤติกรรมการเรียนรู รวมทั้งทบทวน
ความรูเดิมที่ตองใชเชื่อมโยงในการเรียนรูเนื้อหา
ใหม โดยใชแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูกลุมที่เนน
การรับรูและการเชื่อมโยงความคิดของแฮรบารต 
(Herbart) ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค 
(Thondike) และแนวคิด หลักการ ทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหของมารซาโน (Marzano, 1994) 

      ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสงสัย ใครรู (Learning to 
Question) กิจกรรมนี้เปนจุดเริ่มตนของการเรียนรู 
โดยผูเรียนตองไดรับแรงบันดาลใจและไดความชัดเจน
วาผูเรียนตองเรียนรูเพ่ือใหไดคําตอบของคําถามอะไร 
และสรางแรงจูงใจภายใน (Self-Motivation) ที่อยาก
เรียนรูหรืออยากฝกทักษะ จากน้ันจึงนําไปสูประเด็น
ที่จะเรียนรูหรือทักษะยอย ๆ  ที่จะฝกฝน ชี้แนะ
แนวทางพฤติกรรมการเรียนรูและการตระหนักถึง
คุณคาของรายวิชา อันจะเปนประโยชนตอการเรียนรู 
รวมทั้งทบทวนความรูเดิมที่ตองใชเชื่อมโยงในการ
เรียนรูเนื้อหาใหม โดยใชแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูกลุม
ที่เนนการรับรูและการเชื่อมโยงความคิด 
(Apperception) ของแฮรบารต (Herbart) ทฤษฎีการ
เชื่อมโยงของของธอรนไดค (Thondike) และแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะหของมารซาโน (Marzano, 1994) 
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ตารางที่ 8  สรุปการปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ  
               เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ  
               นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) ภายหลังการตรวจสอบ 
               ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) 

รางรูปแบบการเรียนการสอน QSCCA Model การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 
องคประกอบเชิงกระบวนการ 
ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นสืบเสาะ คนควา (Learning to Search)  
    ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย คือ 
1) ขั้นวิเคราะหประสบการณ  
2) ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด   
     เปนขั้นตอนของการนําเสนอกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห
และผลการเรียนรู  การจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด อาศัยสาระความรู
เปนสื่อในการพัฒนาการคิดและผลการเรียนรู
ของนักศึกษาในขั้นนี้เปนการจัดประสบการณ
การเรียนรูโดยการเสนอกระบวนการคิด โดยมี
เปาหมายใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด 
(Concept) การนําเสนอกระบวนการคิดเปน
การชวยใหผูเรียนมองเห็นสิ่งท่ีจะเรียนที่เปน
กระบวนการชัดเจนหรือผลลัพธที่ตองปฏิบัติให
ไดโดยใชวิธีการคิดและวิธีการสอนแบบ
ผสมผสาน รวมกับสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายใหเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหา
และคุณลักษณะของผูเรียน นําไปสูการคนพบ
และสรุปความคิดรวบยอดไดดวยตนเองและ
เนนการฝกทักษะใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือ 

   ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นสืบเสาะ คนควา (Learning to 
Search) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนชวยกันสืบคนขอมูล
หรือขอเท็จจริงเพ่ือใหไดคําตอบของคําถามท่ีสงสัย
ใครรู จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เนนการสราง
ใหเกิดศักยภาพในการเรียนรูหรือการฝกทักษะได
ดวยตนเองและเนนการใชกระบวนการกลุม ในขั้นนี้
เปนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยการเสนอ
กระบวนการคิด ใชกระบวนการคิดวิเคราะห โดย
ประยุกตใชแนวคิดของ คอทเทรล (Cottrel, 1999, 
อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี, 2544: 11); วัชรา   
เลาเรียนดี (2554:10-12) และยุพิน พิพิธกุล 
(2545: 21-23) โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ระบุปญหา
ทําความเขาใจปญหาจําแนกแยกแยะส่ิงท่ีโจทยถาม 
(ผล) และสิ่งที่โจทยกําหนด (เหตุ)  2) เชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางเหตุและผล  3) กําหนด
หลักการวิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิด
ยอนกลับจากผลไปสูเหตุ และ 4) สรุปเขียนแสดงวิธี
จากเหตุไปสูผลและตรวจสอบผล 
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ตารางที่ 8  สรุปการปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ 
               เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ                   
               นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) ภายหลังการตรวจสอบ 
               ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) 

รางรูปแบบการเรียนการสอน QSCCA Model การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 
องคประกอบเชิงกระบวนการ 
ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นสืบเสาะ คนควา (Learning to Search)  
และแลกเปล่ียนเรียนรู ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหวางสมาชิกกลุม ซึ่งการแบงกลุมจะคละ
ตามความสามารถในการเรียน 

โดยประเมินการคิดวิเคราะห 3 ดาน ไดแก วิเคราะห
หลักการ วิเคราะหความสัมพันธ วิเคราะหความ 
สําคัญ การจัดประสบการณการเรียนรูโดยการเสนอ
กระบวนการคิด มีเปาหมายใหผูเรียนเกิดมโนทัศน 
(Concept)การเสนอกระบวน การคิดเปนการชวย
ใหผูเรียนมองเห็นสิ่งท่ีจะเรียนที่เปนกระบวนการ
ชัดเจนหรือผลลัพธที่ตองปฏิบัติใหได โดยใชวิธีการ
คิดและวิธีการสอนแบบผสมผสานรวมกับสื่อการ
เรียนการสอนที่หลากหลายใหเหมาะสมสอดคลอง
กับเนื้อหาและคุณลักษณะของผูเรียน นําไปสูการ
คนพบและสรุปมโนทัศน (Concept) ไดดวยตนเอง
และเนนการฝกทักษะ ใชหลักการเรียนรูแบบ
รวมมือและการแลกเปล่ียนเรียนรู ฝกทักษะเปน
กลุม เปนคูและเปนรายบุคคล ตรวจสอบความ
เขาใจ ดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก
กลุม ซึ่งแบงกลุมคละตามความสามารถในการเรียน 
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ตารางที่ 8   สรุปการปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ 
               เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ                   
               นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) ภายหลังการตรวจสอบ 
               ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) 

รางรูปแบบการเรียนการสอน QSCCA Model การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 
องคประกอบเชิงกระบวนการ 
ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นสื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate) (Online)  
ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย  คือ 
1) ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด  
2) ขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 
    ฝกทักษะโดยเนนการพัฒนาความสามารถ
ในการคิด ใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ฝกทักษะเปนกลุม   
เปนคูและเปนรายบุคคล ตรวจสอบความเขาใจ 
ดูแล ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก
กลุม ซึ่งแบงกลุมคละตามความสามารถในการ
เรียนยึดหลักการของกฎการฝกหัด (Law of 
Exercise) ตามกฎการเรียนรูของธอรนไดค
(Thondike) (Hergenhahn and Olson, 
1993: 56-57, อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี, 
2552: 51) การฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ ดวย
ความเขาใจจะทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทนใช
ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซู
เบล (Theory of Meaningful Learning) 
(Ausubel, 1963) ในการเชื่อมโยงความรู  
และใชหลักการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ของ Carman (2002) ,The Training Place 
(2004) และ Alvarez (2005) เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบบทเรียนแบบ
ผสมผสานวาประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
1)การกําหนดจุดมุงหมายในแตละข้ันตอนการ
เรียน (purpose statement) และพิจารณา
ลําดับขั้นตอนในการเรียน 

   ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นสื่อสาร สัมพันธ (Learning to 
Communicate) เปนกิจกรรมการจัดขอมูลความรู 
โดยวิธีการนําเสนอและแลกเปลี่ยนขอมูลที่คนหามา
ได เพ่ือตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือและความ
ครบถวนครอบคลุมของขอมูล กิจกรรมน้ีดําเนินการ
ภายในกลุมเล็ก แลวนําเสนอขอสรุปจากกลุมเล็ก
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมใหญ กิจกรรมนี้จะทํา
ใหผูเรียนเกิดทักษะที่สําคัญคือความสามารถในการ
สื่อสาร การยอมรับความคิดเห็นหรือขอมูลซึ่งกัน
และกันและทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งแบงกลุมคละ
ตามความสามารถในการเรียนยึดหลักการของกฎ
การฝกหัด (Law of Exercise) ตามกฎการเรียนรู
ของธอรนไดค (Thondike) (Hergenhahn and 
Olson, 1993: 56-57, อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี, 
2552: 51) การฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ ดวยความ
เขาใจจะทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทน ใชทฤษฎีการ
เรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล (Theory of 
Meaningful Learning) (Ausubel,1963) ในการ
เชื่อมโยงความรูและใชหลักการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานของ Carman (2002) ,The Training 
Place (2004) และ Alvarez (2005) เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบบทเรียนแบบ
ผสมผสานวาประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ตารางที่ 8  สรุปการปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ 
              เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ                   
              นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) ภายหลังการตรวจสอบ 
              ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) 

รางรูปแบบการเรียนการสอน QSCCA Model การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 
องคประกอบเชิงกระบวนการ 
ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นสื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate) (Online)  
2) การจัดกิจกรรมระหวางการจัดการเรียนการ
สอน (duration)  3) การกําหนดทักษะความรู
พ้ืนฐานที่จําเปนตองรูกอนการเรียน 
(prerequisites) 4) การกําหนดจุดมุงหมาย
ของการเรียน (learning objectives) 5) การ
จัดการเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน 
(content/learning) และ 6) การประยุกตใช
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอน 
(application of learning strategy) 7) การ
กําหนดยุทธวิธีในการประเมินผล (evaluation 
strategy) และใชกระบวนการคิดวิเคราะห 
โดยประยุกตใชแนวคิดของ คอทเทรล
(Cottrel, 1999 อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 
2544: 11) โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ระบุปญหา 
ทําความเขาใจปญหาจําแนกแยกแยะส่ิงที่โจทย
ถาม (ผล) และสิ่งที่โจทยกําหนด (เหตุ) 2) 
เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเหตุและผล 3) 
กําหนดหลักการวิธีคิดหาคําตอบและ
ดําเนินการคิดยอนกลับจากผลไปสูเหตุ และ 4) 
สรุปเขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสูผลและ
ตรวจสอบผล 

1) การกําหนดจุดมุงหมายในแตละข้ันตอนการเรียน
และพิจารณาลําดับขั้นตอนในการเรียน  2) การจัด
กิจกรรมระหวางการจัดการเรียนการสอน 
(duration)  3) การกําหนดทักษะความรูพ้ืนฐานที่
จําเปน ตองรูกอนการเรียน  4) การกําหนด
จุดมุงหมายของการเรียน  5) การจัดการเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน 6) การประยุกตใช
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอน 7) การกําหนด
ยุทธวิธีในการประเมินผล และใชกระบวนการคิด
วิเคราะห โดยประยุกตใชแนวคิดของคอทเทรล 
(Cottrel,1999) โดยมี 4 ขั้นตอน คือ คือ1)ระบุ
ปญหา ทําความเขาใจปญหา จําแนกแยกแยะส่ิงที่
โจทยถาม (ผล) และสิ่งที่โจทยกําหนด (เหตุ)2) 
เชื่อมโยงความสัมพันธ ระหวางเหตุและผล3) 
กําหนดหลักการวิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิด
ยอนกลับจากผลไปสูเหตุ และ 4) สรุปเขียนแสดงวิธี
จากเหตุไปสูผลและตรวจสอบผล 
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ตารางที่ 8  สรุปการปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ 
              เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ                   
              นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) ภายหลังการตรวจสอบ 
              ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) 

รางรูปแบบการเรียนการสอน QSCCA Model การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 
องคประกอบเชิงกระบวนการ 
ขั้นตอนท่ี 4  ขั้นสรุป/สราง ความรูใหม (Learning to Construct)  
ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอย คือ  
1) ขั้นสรางชิ้นงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ  
    ขั้นตอนน้ีเปนการสรางชิ้นงานหรือทํา
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและความเขาใจ 
เปนการฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางสราง 
สรรคและพัฒนามโนทัศน โดยการนําไป
ประยุกตใชงานอ่ืนหรือในชีวิตประจําวันในขั้น 
ตอนน้ี ครูผูสอนตองสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
การสรางสรรคชิ้นงาน การประเมินความรู การ
ใชความรูและทักษะการคิดวิเคราะห การ
แกปญหาของผูเรียนอยางสรางสรรค รวมทั้ง
คอยชวยเหลือ สงเสริมและชี้แนวทางในการทํา
กิจกรรมของผูเรียน 

   ขั้นตอนท่ี 4  ขั้นสรุป/สราง ความรูใหม 
(Learning to Construct)  เปนกิจกรรมท่ีผูเรียน
รวมกันสรุปเพื่อตอบคําถามหลักที่สงสัยใครรู และ
ถือเปนการสรางความรูใหมโดยใชขอมูลที่
หลากหลายและผานการกลั่นกรองมาแลว บทบาท
หลักของครูคือการตอบขอสงสัยและรวมเติมเต็ม
ความรู ดังนั้นความรูใหมที่ไดจึงเกิดจากตัวผูเรียน
เอง มิใชเกิดจากการบอกของผูสอน หรือจากตํารา
เลมใดเลมหนึ่งและการที่ผูเรียนสรุปคําตอบไดเอง
จะทําใหความรูที่ไดมีความหมาย ฝงแนนคงทน
มากกวาความรูที่ไดรับจากการบอกการอธิบายจาก
ผูสอน 
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ตารางที่ 8  สรุปการปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ 
              เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ                   
              นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) ภายหลังการตรวจสอบ 
              ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) 

รางรูปแบบการเรียนการสอน QSCCA Model การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 
องคประกอบเชิงกระบวนการ 
ขั้นตอนท่ี 5  ขั้นสรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply)  
ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย คือ 
1) ขั้นวิเคราะหเพื่อนําความรูไปประยุกตใช  
2) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน 
    ในขั้นนี้ใหผูเรียนประเมินขอสรุปของชิ้นงาน
สื่อที่นําเสนอและแผนผังความคิด จากนั้น
รวมกันวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใชใน
งานอ่ืนหรือในชีวิตประจําวันอยางไร ซ่ึงผูสอน
ตองสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม การประเมิน
ความรู การใชความรูและทักษะการคิด
วิเคราะห การแกปญหาของผูเรียนอยาง
สรางสรรค และผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   ขั้นตอนท่ี 5  ขั้นสรางสรรค ประยุกต (Learning 
to Apply) เปนการนําความรูที่ไดไปสรางชิ้นงาน
หรือปฏิบัติภาระงานอยางใดอยางหนึ่ง ถือเปน
ความสามารถทางดานการสรางสรรค ทั้งนี้หาก
ชิ้นงานหรือภาระงานดังกลาวเปนสิ่งผูเรียนสนใจ
และรูสึกวามีคุณคาแลวจะทําใหเกิดแรงบันดาลใจ
อยางมากท่ีจะเรียนรู  ชิ้นงานหรือภาระงานท่ีทําจึง
ควรใหเกิดจากความตองการของผูเรียน และควรให
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอสรุปที่ไดเพ่ือการ
ปรับปรุงแกไขและเรียนรูซึ่งกันและกัน ผูสอนจะมี 
บทบาทสําคัญในการชวยปรับแตงหรือเติมเต็มให
ความรูที่ผูเรียนสรุปมึความถูกตองสมบูรณ     
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ตารางที่ 8   สรุปการปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ 
                เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ 
                นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) ภายหลังการตรวจสอบ  
                ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) 

รางรูปแบบการเรียนการสอน QSCCA Model การปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 

องคประกอบของรูปแบบ 
องคประกอบที่ 1  เนื้อหา       
   เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตอง
สงเสริมการคิดวิเคราะห ซึ่งลักษณะของเน้ือหา
ตองใหผูเรียนสามารถจําแนก วิเคราะห
ความสัมพันธ บอกชนิด ลักษณะ ประเภทของ
ขอความ เรื่องราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณ และ 
การกระทําตาง ๆ ตามกฎเกณฑและหลักการ
ใหมและเน้ือหาตองใหผูเรียนสามารถวิเคราะห
ความสัมพันธ เชื่อมโยงหาความสัมพันธ
ระหวางเหตุ (สิ่งที่โจทยกําหนด)และผล(สิ่งที่
โจทยถาม) 3) วิเคราะหหลักการ กําหนด
หลักการ วิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิด
ยอนกลับจากผลไปสูเหตุและวิเคราะห
ตรวจสอบผล สรุป เขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสู
ผลและตรวจคําตอบ 

   องคประกอบของรูปแบบผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ
และใหปรับปรุง ดังนี้องคประกอบที่ 2 วิธีการเรียน 
รูดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT นั้นเปน
วิธีการสอนใหอยูในขั้นกระบวนการเรียนการสอน 
และองคประกอบที่ 4 การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานนั้นควรระบุใหชัดเจนวาในเรื่องใด อาทิ 
รูปแบบ การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม 
และองคประกอบที่ 6 การวัดและประเมินผล ควร
อยูในปจจัยนําออก หรือในข้ันกระบวนการเรียน
การสอน ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
องคประกอบที่ 1  เนื้อหา  
     เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตอง
สงเสริมการคิดวิเคราะห ซึ่งลักษณะของเน้ือหาตอง
ใหผูเรียนสามารถจําแนก วิเคราะหความสัมพันธ 
บอกชนิด ลักษณะ ประเภทของขอความ เรื่องราว 
วัตถุสิ่งของ เหตุการณ และการกระทําตาง ๆ ตาม
กฎเกณฑและหลักการใหม  และเน้ือหาตองให
ผูเรียนสามารถวิเคราะหความสัมพันธ เชื่อมโยงหา
ความสัมพันธระหวางเหตุ (สิ่งที่โจทยกําหนด)และ
ผล(สิ่งที่โจทยถาม) 3) วิเคราะหหลักการ กําหนด
หลักการ วิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิด
ยอนกลับจากผลไปสูเหตุ และวิเคราะหตรวจสอบ
ผล สรุป เขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสูผลและตรวจ
คําตอบ 

  



125 

ตารางที่ 8   สรุปการปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ 
               เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ 
               นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) ภายหลังการตรวจสอบ 
              ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) 

รางรูปแบบการเรียนการสอน QSCCA Model การปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 

องคประกอบของรูปแบบ 
องคประกอบที่ 2 วิธีการเรียนรูดวยกระบวน 
การเรียนรูแบบ 4 MAT   
   การจัดการเรียนรูตามแนวคิดของ Bernice  
Mc Carthy ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยนําเอา
ลักษณะการเรียนรู (Learning  Style ) ของ
ผูเรียนและเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซาย-ซีก
ขวาเปนแนวทางการจัดการเรียนรูใหสอดคลอง
กับธรรมชาติของสมองและตอบสนองตอความ
ตองการท่ีแตกตางของผูเรียนทั้ง 4 แบบซึ่งมี  8 
ขั้น คือ ขั้นที่ 1 สรางคุณคาและประสบการณ
ของสิ่งที่เรียน ขั้นที่ 2 วิเคราะหประสบการณ
ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณเปนความคิดรวบ
ยอด  ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด ขั้นที่ 5 
ลงมอืปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กําหนด ขั้นที่ 
6 สรางชิ้นงานเพ่ือความเปนตนเอง ขั้นที ่7 
วิเคราะหคุณคาและการประยุกตใช  ขั้นที่ 8 
การแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอ่ืน   

องคประกอบที่ 2 ทรัพยากรการเรียนการสอน      
       ทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ือใชในการ
จัดการเรียนรูตองมีความสอดคลองกับเนื้อหาและ
วัตถุประสงคของการเรียนการสอน เชน สื่อการ
เรียนการสอนที่มีอยูเดิม และส่ือการเรียนการสอนท่ี
สรางข้ึน ไดแก 
1. คูมือการเรียนของผูเรียน 
2. สื่อการเรียนการสอน ที่ใชในการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน 
3. สื่อสิ่งพิมพ เชน ประมวลรายวิชา เอกสาร และ
ตํารา 
4. โปรแกรมประยุกตที่ใชในการสรางแผนผังทาง
ปญญา ไดแก โปรแกรม Microsoft Visio< 
Mindjet, Mind mapper  และโปรแกรมอ่ืน 
5. ระบบสนับสนุนการเรียน เชน ระบบการจัดการ
เรียนรู สําหรับกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
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ตารางที่ 8   สรุปการปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ 
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) ภายหลังการตรวจสอบ 
ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่สงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) 

รางรูปแบบการเรียนการสอน QSCCA Model การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 
องคประกอบของรูปแบบ 
องคประกอบที่ 3  ผูเรียน  มีหนาที่ศึกษา
เนื้อหาในการเรียนดวยตนเองบนเว็บรวมกับ
สมาชิกในกลุมสําหรับเนื้อหาภาคทฤษฎี และ
การเรียนในชั้นเรียนปกติสําหรับเนื้อหาภาค 
ปฏิบัติ โดยดําเนินการเรียนตามข้ันตอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิด
ของการเรียนการสอนดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT ในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา 
การคิดวิเคราะห และการเรียนการสอนแบบ
ผสม ผสาน ผูเรียนตองมีความกระตือรือรนใน
การเรียนรู  เปนผูที่มีการเรียนรูแบบนําตนเอง 
(self-directed learning) และตองมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรู  เปนผูที่มีการเรียนรู
แบบนําตนเอง (self-directed learning) และ
ตองมีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาคําตอบ
นําเสนอวิธีการแกปญหาจากสถานการณ
ปญหาที่ผูสอนกําหนดใหจากความรูเดิมที่
ตนเองมีอยู และการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
กับสมาชิกภายในกลุม  รวมกันตั้งขอสงสัย
อภิปราย สืบสอบเพ่ือใหไดขอมูลเพื่อใชในการ
แกปญหา 

องคประกอบที่ 3  ผูเรียน  
     มีหนาที่ศึกษาเน้ือหาในการเรียนดวยตนเองบน
เว็บรวมกับสมาชิกในกลุมสําหรับเนื้อหาภาคทฤษฎี 
และการเรียนในชั้นเรียนปกติสําหรับเนื้อหา
ภาคปฏิบัติ โดยดําเนินการเรียนตามขั้นตอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดของ
การเรียนการสอนดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 
MAT ในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิด
วิเคราะห และการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ผูเรียนตองมีความกระตือรือรนในการเรียนรู  เปนผู
ที่มีการเรียนรูแบบนําตนเอง (self-directed 
learning) และตองมีความกระตือรือรนที่จะ
แสวงหาคําตอบ นําเสนอวิธีการแกปญหาจาก
สถานการณปญหาที่ผูสอนกําหนดใหจากความรูเดิม
ที่ตนเองมีอยู และการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับ
สมาชิกภายในกลุม  รวมกันตั้งขอสงสัยอภิปราย 
สืบสอบเพ่ือใหไดขอมูลเพื่อใชในการแกปญหา 
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ตารางที่ 8   สรุปการปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ 
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) ภายหลังการตรวจสอบ 
ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่สงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) 

รางรูปแบบการเรียนการสอน QSCCA Model การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 
องคประกอบของรูปแบบ 
องคประกอบที่ 4  การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน  
   (การเรียนการสอนในชั้นเรียนและออนไลน)  
เปนวิธีการเรียนที่ตองการใหเกิดการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการผสมผสาน
ระหวางการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา 
(Face-to-Face) กับการเรียนการสอน
ออนไลน (Online) เปนการผสมผสานระบบ
การเรียน (Learning Systems) ที่หลากหลาย
เขาดวยกัน โดยที่ผูเรียนและผูสอนสามารถทํา
กิจกรรมรวมกันไดทั้งในเวลาเดียวกันและตาง
เวลากัน   
 

องคประกอบที่ 4  สภาพแวดลอมในการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน  
  (การเรียนการสอนในชั้นเรียนและการเรียน
ออนไลน)  มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในการ
เรียนรูใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง มียุทธวิธี
การสอนที่หลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูเอง ทั้งกิจกรรมการ
เรียนเปนกลุมและกิจกรรมการเรียนสวนบุคคล เปน
วิธีการเรียนที่ตองการใหเกิดการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยการผสมผสานระหวาง การ
เรียนการสอนแบบเผชิญหนา (Face-to-Face) กับ
การเรียนการสอนออนไลน (Online) เปนการผสม 
ผสานระบบการเรียน (Learning Systems) ที่
หลากหลายเขาดวยกัน โดยที่ผูเรียนและผูสอน
สามารถทํากิจกรรมรวมกันไดทั้ง ในเวลาเดียวกัน
และตางเวลากัน   
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ตารางที่ 8   สรุปการปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ 
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) ภายหลังการตรวจสอบ 
ความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ (ตอ)  

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่สงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา (QSCCA Model) 

รางรูปแบบการเรียนการสอน QSCCA Model การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 
องคประกอบของรูปแบบ  
องคประกอบท่ี 5 ผูสอน   
     เปนผูชี้แนะหรือที่ปรึกษาเปนผูสนับสนุน
และเสริมแรง ชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจเขา
รวมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูสอนไดจัดไว
ให เปนผูจัดรายวิชา ชี้แจงทําความเขาใจใน
ภาพรวมของกิจกรรมตาง ๆ จัดทําเนื้อหา 
แบงกลุมผูเรียน  ออกแบบสภาพแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT   
 
 
 
องคประกอบท่ี 6 การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผล ใชการวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง และวัดการ
คิดวิเคราะห 4  ดาน 1) วิเคราะหหลักการ  
2) วิเคราะหความสัมพันธ 3) วิเคราะหความ 
สําคัญ 4) วิเคราะหตรวจสอบเหตุผล 

องคประกอบที่ 5 ผูสอน    
     เปนผูชี้แนะหรือที่ปรึกษาเปนผูสนับสนุนและ
เสริมแรง ดานสื่ออุปกรณ หรือใหคําแนะนํา
ชวยเหลือ ชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจเขารวม
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูสอนไดจัดไวใหเปนผู
จัดรายวิชา ชี้แจงทําความเขาใจในภาพรวมของ
กิจกรรมตาง ๆ จัดทําเนื้อหา แบงกลุมผูเรียน  
ออกแบบสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียน
การสอน วางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  
บทบาทของผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหกับผูเรียน โดยใหผูเรียนไดเกิดการคิด
วิเคราะห  
 

 

 
จากการปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ

เรียนรูแบบ 4 MAT ที่สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถทางปญญาตางกัน  ไดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT ที่สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถทางปญญาตางกัน ดังแผนภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1  รางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ฯ ที่นําเสนอผูเชี่ยวชาญ 
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ภาพที่ 2  รางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่ปรับปรุงแกไขจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
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2. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก บทเรียนออนไลน
และแผนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังนี้ 

2.1 พัฒนาบทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) โดยใชระบบบริหารการ
จัดการเรียนการสอน (LMS) มีข้ันตอนการสรางดังนี้  

2.1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอน และวิเคราะหจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานเนื้อหา 
ดานวิธีสอน การศึกษาความตองการของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
ศึกษาแนวคิดการสงเสริมใหเกิดการคิดวิเคราะห และขั้นตอนการเรียนการสอนของระบบบริหารการ
จัดการเรียนการสอน องคประกอบการเรียนการสอนของระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน  

2.1.2 สรางบทเรียนออนไลนวิชาวิถีไทย (Thai Living) โดยใชระบบบริหาร
การจัดการเรียนการสอน (LMS) โดยผูวิจัยไดวิเคราะห 3 สวน คือ 1) วิเคราะหเนื้อหา เนื้อหาท่ีนํามา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบไปดวย 3 หนวยการเรียนรู ดังนี้ หนวยที่ 1 วิวัฒนาการ
สังคมไทยและการเปล่ียนแปลง หนวยที่ 2 สถานการณโลกในปจจุบันที่สงผลกระทบตอประเทศไทย 
หนวยที่ 3 การปรับตัวของไทยตอสังคมโลก เพราะเปนเนื้อหาที่สําคัญที่ผูเรียนตองเกิดความรูและ
ความเขาใจอยางถองแท ซึ่งลักษณะของเน้ือหาในรายวิชานี้สงผลตอการคิดวิเคราะห ซึ่งการเรียนการ
สอนบนออนไลนทําใหผูเรียนไดศึกษาทุกท่ี ทุกเวลาและทบทวนไดตลอดเวลา เพ่ือใหเกิดความรูชัด
มากยิ่งขึ้น  2) วิเคราะหผูสอน ผูสอนเปนผูฝก (Coach) และเปนผูสนับสนุน (Facilitator) ผูชี้แนะ
หรือที่ปรึกษา เปนผูจัดรายวิชา ผูสอนชี้แจงทําความเขาใจในภาพรวมของกิจกรรมตาง  ๆ จัดทํา
เนื้อหา แบงกลุมผูเรียน ออกแบบสภาพแวดลอม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT วิเคราะหผูเรียน การเรียน
การสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบ เพราะ
ตองเรียนรูดวยตนเอง ใฝรูใฝเรียนตามกิจกรรมที่กําหนด  3) วิเคราะหโครงสรางพ้ืนฐาน ในยุค
ปจจุบันไดมีอินเทอรเน็ตเขามาในชีวิตมนุษยเราเปนอยางมากไมวาจะดานการแพทย ดาน
อุตสาหกรรม และดานการศึกษา ปจจุบันนักศึกษาเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วเชน ทางสมารทโฟน  
ไอแพด โนตบุก และอ่ืน ๆ อีกมากมายและทางมหาวิทยาลัยควรมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มี
ระบบบริหารการจัด การเรียนการสอน (LMS) ที่ดีและรวดเร็ว  มีอุปกรณการส่ือสาร คือ ไมโครโฟน 
ลําโพง ฯลฯ จึงเหมาะในการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 4) ขั้นออกแบบ การออกแบบเน้ือหารายวิชาวิถีไทย (Thai Living) 
โดยกําหนดรายละเอียดการสอนในแตละหนวยการเรียนรูในระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ 

สัปดาหที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา 
สัปดาหที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ลักษณะทางภูมิศาสตรของ

ประเทศไทยท่ัวไป ลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการต้ังถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย และแนวคิด
เรื่องถ่ินกําเนิดของชนชาติไทย คําถามเพ่ือกระตุนการคิดวิเคราะห 



132 

สัปดาหที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักร
โบราณในดินแดนไทย 

สัปดาหที่ 4  กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง สังคมสมัยรัตนโกสินทร  
(พ.ศ. 2325-ปจจุบัน) 

สัปดาหที่ 5  กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง สังคมโลกยุคสงครามเย็น
และหลังสงครามเย็น 

สัปดาหที่ 6  กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ปญหาของโลกสมัย ใหมและ
แนวโนมเศรษฐกิจและสังคมโลก 

สัปดาหที่ 7  กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การกาวเขาสูความเปน
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  แนวทางสรางสรรคในการแกปญหาโลก 

สัปดาหที่ 8  กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การปรับปรุงประเทศหลัง
การทําสนธิสัญญาเบาวริง การปฏิรูปบานเมืองในสมัยรัชกาลที่ 4-6 

สัปดาหที่ 9  กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การปรับตัวของไทยในชวง
สงคราม โลกครั้งที่ 1 พ.ศ.2457-2461 การปรับตัวของไทยในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 

สัปดาหที่ 10  ประเมินผลหลังเรียน 
ออกแบบสวนของหนาจอเว็บไซดหลัก ออกแบบ Sitemap ออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอน ออกแบบการสื่อสาร คือ กระดานเสวนา หองสนทนา เว็บบรอด ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส ออกแบบส่ือประกอบการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรม Microsoft Office Power 
Point วีดีโอ ในการนํามาจัดการเรียนการสอน ตัวอยางหนาจอ ดังนี้ URL : www.lms.npru.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3  บทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียน 
           การสอน (LMS) 
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2.1.3 นําบทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) โดยใชระบบ
บริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอ
คําแนะนําและขอเสนอแนะ 

2.1.4 ดําเนินการสรางแบบประเมินคุณภาพการใชบทเรียนออนไลน
รายวิชาวิถีไทย (Thai Living) โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Content Validity) จํานวน 3 ทาน 
ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item objective Congruence: IOC) พบวามีคาความ
สอดคลองของคําถามที่มีคาตั้งแต 0.67 – 1.00  ดังนั้นจึงสรุปไดวา แบบประเมินมีความสอดคลองกับ
องคประกอบของระบบจัดการเรียนรู โดยผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขภาษาและขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ กอนนําไปใชจริง 

2.1.5 แบบประเมินคุณภาพการใชงานบทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย 
(Thai Living) โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว ไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) จํานวน 3 ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพการใชงาน ซึ่งผูวิจัยสรางแบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) โดยคํานวณหาคาเฉล่ีย ( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแตละขอคําถาม โดย
กําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับของ Likert ดังนี้ 

    คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 
    คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับมาก 
    คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับนอย 
    คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึงมีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด 

2.1.6 ผลการประเมิน พบวา บทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย (Thai 
Living) โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53) โดยผูเชี่ยวชาญไดเสนอความคิดเห็นวา ใหแสดงถึง
ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนใหชัดเจน อาจใชวิกิพีเดียเปนเครื่องมือเพ่ิมเติมใหผูเรียนไดรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

2.1.7 การหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) 
โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) และแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai 
Living) หลังจากท่ีไดสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน และระบบบริหารจัดการเรียนการ
สอน (LMS) ซึ่งไดผานการตรวจสอบประเมินคุณภาพเรียบรอยแลว  จึงไดนําทั้งหมดมาหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ทดสอบแบบรายบุคคล (Individual Tryout) โดยใหนักศึกษาจํานวน 3 
คน ซึ่งประกอบไปดวยนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนในรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) เกง ปาน
กลาง และออน อยางละ 1 คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจในดานภาษา ที่ใชในการเรียนการสอน และ
ตรวจสอบความเขาใจของนักศึกษาในการเรียนบทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living)  โดย
ใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) สอบถามความเขาใจ และนําผลที่ไดมาพัฒนา
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ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑ ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทดลองใช 
พบวาบทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 75.19/74.48 
ซึ่งยังมีประสิทธิภาพไมถึงเกณฑที่กําหนด   

2. ทดลองกลุมเล็ก (Small Group Tryout) โดยนําบทเรียนออนไลน
รายวิชาวิถีไทย (Thai Living) โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่ปรับปรุงแลวใน
ขั้นตอนแรกไปทดลองกับนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนในรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) เกง 
ปานกลางและออน 9 คน เรียนดวยบทเรียนออนไลน เพ่ือนําผลที่ไดและสิ่งที่ไดจากการสังเกตมา
พัฒนาปรับปรุงบทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) ใหไดตามเกณฑประสิทธิภาพ ผลการ
วิเคราะหขอมูล พบวาบทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 
80.46/80.55 แสดงใหเห็นวาบทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living)  มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ีกําหนด   

3. ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) นําบทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย 
(Thai Living) โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS ) ที่ปรับปรุงแลวจากขั้นที่ 2 ไปใช
กับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยางที่เรียนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living)  จํานวน 40 คน ผลการ
วิเคราะหขอมูล พบวา บทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เทากับ 84.61/82.30  แสดงใหเห็นวาบทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living)  มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไขในบทเรียนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนกอนนําไป
ทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป  

2.18 เมื่อไดบทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) โดยใชระบบ
บริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแลวจึงนําไปทดลองใชตาม
แผนการดําเนินงานที่วางไว  

2.2 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ   
4 MAT แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) ประกอบไปดวยแผนการจัดการเรียนรู 
ประกอบไปดวย 10 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง  

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ลักษณะทางภูมิศาสตร

ของประเทศไทยท่ัวไป  ลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการต้ังถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย และ
แนวคิดเรื่องถ่ินกําเนิดของชนชาติไทย คําถามเพ่ือกระตุนการคิดวิเคราะห 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง พัฒนาการของอาณา 
จักรโบราณในดินแดนไทย 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง สังคมสมัยรัตนโกสินทร 
(พ.ศ. 2325-ปจจุบัน) 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง สังคมโลกยุคสงคราม
เย็นและหลังสงครามเย็น 

แผนการจดัการเรียนรูที่ 6 กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ปญหาของโลกสมัยใหม
และแนวโนมเศรษฐกิจและสังคมโลก 
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     แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การกาวเขาสูความเปน
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  แนวทางสรางสรรคในการแกปญหาโลก 

      แผนการจัดการเรียนรูที่ 8  กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การปรับปรุงประเทศ
หลังการทําสนธิสัญญาเบาวริง การปฏิรูปบานเมืองในสมัยรัชกาลที่ 4-6 

       แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การปรับตัวของไทย
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 พ.ศ. 2457-2461 การปรับตัวของไทยในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 ประเมินผลหลังเรียน 
มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

  2.2.1 ศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานจากเอกสาร งานวิจัยท่ี
เกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และนําผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน 
ไดแก ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดานเนื้อหา ดานวิธีสอน มากําหนดออกแบบเนื้อหาใน
รายวิชาวิถีไทย (Thai Living) ใหสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จุดประสงคการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา มาออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  

2.2.2 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) แบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ตามข้ันตอน ดังนี้ 1) ขั้นสงสัย ใครรู (Learning to 
Question) ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอย คือ ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ  2) ขั้นสืบเสาะ 
คนควา (Learning to Search) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ไดแก 1. ขั้นวิเคราะหประสบการณ  2. 
ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด 3) ขั้นสื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate) 
ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ไดแก 1. ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 2. ขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิด
รวบยอด   4) สรุป/สราง ความรูใหม (Learning to Construct) ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอย คือ 
ขั้นสรางชิ้นงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ  5) สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply) ประกอบดวย 
2 ขั้นตอนยอย ไดแก 1. ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใช 2. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณกับผูอ่ืน 

2.2.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) จํานวน 10 
แผน ๆ ละ 4 ชั่วโมง ดังนี้ (รายละเอียดแผนในภาคผนวก) สัปดาหแรก ผูสอนปฐมนิเทศนักศึกษา 
(การเรียนในชั้นเรียน) เตรียมความพรอมของผูเรียนและผูสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT จัดกลุมผูเรียน และทําแบบประเมินกอนเรียน คือ ทํา
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห ทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (การเรียนในชั้นเรียน จํานวน 2 ชั่วโมง) 
ขั้นนํา  ผูสอนต้ังประเด็นคําถามท่ีสอดคลองกับเนื้อหาแตละเรื่อง เพ่ือ

กระตุนความสนใจผูเรียน 
ขั้นสอน  ผูสอนนําเสนอประเด็นคําถามหนาชั้นเรียนและเปนผูนําในการ

อภิปรายโดยการต้ังคําถามนําใหผูเรียนไดทราบถึงทิศทางในการตอบคําถาม  ตอจากนั้นผูสอน
บรรยายเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนไดมคีวามรูความเขาใจกอน ภายหลังสิ้นสุดการบรรยายเน้ือหาผูเรียน ทํา
กิจกรรมขั้นที่ 1 สงสัย ใครรู (Learning to Question) ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอย คือ ขั้นกระตุน
และสรางประสบการณ  กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะหและตั้งคําถามเพ่ือการแกปญหา และขั้นที่ 2 
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สืบเสาะ คนควา (Learning to Search) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ไดแก ขั้นวิเคราะห
ประสบการณ และข้ันปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด โดยพิจารณาขอมูลความรูและรวมกัน
วิเคราะหเจาะลึกความรู รวมกันตอบคําถามจากประเด็นคําถาม ทําใหผูเรียนไดมีความรูแลวความ
เขาใจในเน้ือหา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมออนไลน 

ขัน้สรุป ผูเรียนและผูสอนรวมกันสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนมารวมกัน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู (การเรียนแบบออนไลน จํานวน 2 ชั่วโมง) ดังนี้   
ผูเรียนดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนกิจกรรม ขั้นที่ 3 สื่อสารสัมพันธ 

(Learning to Communicate) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ไดแก ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด และ
ขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด โดยรวมกันลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอดและสรางชิ้นงาน
และฝกฝนจนเชี่ยวชาญ และ ขั้นที่ 4 สรุป/สรางความรูใหม (Learning to Construct) ประกอบดวย 
1ขั้นตอนยอย คือ ขั้นสรางชิ้นงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ  ซึ่งเปนข้ันวิเคราะหเพ่ือนําความรูไป
ประยุกตใช  สวนข้ันที่ 5 สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย 
ไดแก ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใช และขั้นแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน (การ
เรียนในชั้นเรียน) จะเปนการนําเสนองานในชั้นเรียนปกติ       

สัปดาหที่ 10 ขั้นการประเมินผล (การเรียนในชั้นเรียน) ทําแบบวัดการคิดวิเคราะห
หลังเรียน และทําทดสอบวัดผลการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) ทําแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพ่ือไดทราบผลในการพัฒนาดาน
ตาง ๆ ของผูเรียน  

2.2.4 นําแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยการกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและ
ปรับแกตามคําแนะนํา 

2.2.5 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ดาน
เนื้อหา ดานภาษา ดานประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
ภาษาท่ีใชและนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) และปรับปรุงเก่ียวกับรายละเอียดในกระบวนการเรียนการสอนในขั้นตาง ๆ ให
สอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาตาม
เกณฑดังนี้ 

เห็นวาสอดคลอง ใหคะแนน   +1 
ไมแนใจ   ใหคะแนน    0 
เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน    -1 
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา แผนการจัดการเรียนรูทั้ง  10 แผน มีคา IOC 

ตั้งแต  0.67 – 1.00 และมีคาเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 10 แผน เทากับ 0.89    
2.2.6 จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว ให

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน คือ ดานการเรียนแบบผสมผสาน ดานเนื้อหา ดานวิธีสอนและการคิด
วิเคราะห (รายชื่อดังภาคผนวก) เพ่ือประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู พบวา แผนการ
จัดการเรียนรูที่สรางข้ึน มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.52,  S.D. = 0.57)   



137 

2.2.7 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบผสมผสานรวมกับบทเรียนออนไลนวิชาวิถีไทย (Thai Living) โดยใชระบบบริหารการจัดการ
เรียนการสอน (LMS) ในขั้นการหาประสิทธิภาพตอไป   
  2.3 นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานและเคร่ืองมือประกอบการใช
รูปแบบการเรียนการสอน ไดแก บทเรียนออนไลนวิชาวิถีไทย (Thai Living) และแผนการจัดการ
เรียนรูแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่ผานการหาคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญและ
ปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) จํานวน 5 
สัปดาห ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2)  ใชเกณฑ 
80/80 ทดลองใชกับนักศึกษาซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน โดยภาพรวมได
คาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 83.70/86.84  ในการคิดขั้นสูงดานการคิด
วิเคราะหไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 83.45/86.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 
80/80 
 จากข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู 
แบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาที่มี 
ความสามารถทางปญญาตางกัน สรุปไดดังแผนภูมทิี่ 4 
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ขอมูลพื้นฐานท่ีไดศึกษาวเิคราะหในข้ันตอนท่ี 1 มาใชในการสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคดิวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน 

 

นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีสรางขึ้น เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ     
ความถูกตองและความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานและนําไปปรับปรุงแกไข 

 

นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมสานท่ีปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนารูปแบบและดานการสอนที่สงเสรมิการคิดวิเคราะห จํานวน 12 คน เพื่อ

ตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูปแบบการเรยีนการสอน 

 

ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตาํราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางบทเรยีนออนไลน และแผนการ
จัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ใหครอบคลมุและตรงตามประเด็น 

 

พัฒนาบทเรียนออนไลน และแผนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  

 

นําบทเรียนออนไลน และแผนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่สรางขึ้น 
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม แลวนําไปปรับปรุงแกไข 

 

นําบทเรียนออนไลน และแผนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่ปรับปรุงแกไข
แลวตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสราง และนาํไปหาประสิทธิภาพ และปรับปรุงแกไข 

 

นํารูปแบบการเรียนการสอนและเคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบการเรยีนการสอน ไดแก บทเรียนออนไลน และ
แผนการจดัการเรียนรูแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  

ไปหาสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) จํานวน 5 สัปดาห 
 

แผนภูมทิี่ 4  แสดงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียน  
                รูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ 
                นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน 
 

3. พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผล
การเรียนรูของนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) จํานวน 3 ฉบับ คือ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการใชรูปแบบการเรียน
การสอน โดยมีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้ 
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   3.1  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ใชแบบวัดการคิดวิเคราะห
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ วรรณี สุจจิตรจูล ซึ่งไดทําวิจัยพัฒนาแบบทดสอบวัดการคิด
วิเคราะหสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนคําถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอคําถาม 
ใชเวลาในการทํา 45 นาที โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบไปทดสอบซ้ําเพ่ือหาคาความเที่ยงตรงกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปนตัวแทนกลุมตัวอยางจํานวน 120 คน 

    กระบวนการคิดวิเคราะห ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1)  วิเคราะหความสําคัญ 
ระบุปญหา ทําความเขาใจปญหา จําแนกแยกแยะส่ิงที่โจทยถาม (ผล) และสิ่งท่ีโจทยกําหนด (เหตุ)       
2) วิเคราะหความสัมพันธ เชื่อมโยงหาความสัมพันธระหวางเหตุ (สิ่งที่โจทยกําหนด)  และผล (สิ่งที่
โจทยถาม)  3) วิเคราะหหลักการ กําหนดหลักการ วิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิดยอนกลับจาก
ผลไปสูเหตุ และ 4) วิเคราะหตรวจสอบผล สรุป เขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสูผลและตรวจคําตอบ 
 
ขั้นตอนการสรางแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห และกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห
และผลการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

2. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของ วรรณี สุจจิตรจูล มาศึกษา
วิเคราะหความสอดคลองของกระบวนการคิดวิเคราะห ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ 1) วิเคราะห
ความสําคัญ ระบุปญหา ทําความเขาใจปญหา จําแนกแยกแยะส่ิงที่โจทยถาม (ผล)  และสิ่งที่โจทย
กําหนด (เหตุ)  2) วิเคราะหความสัมพันธ เชื่อมโยงหาความสัมพันธระหวางเหตุ (สิ่งที่โจทยกําหนด)
และผล(สิ่งที่โจทยถาม)  3) วิเคราะหหลักการ กําหนดหลักการ วิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิด
ยอนกลับจากผลไปสูเหตุ และ 4) วิเคราะหตรวจสอบผล สรุป เขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสูผลและตรวจ
คําตอบ 

3. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดขั้นสูงดานการคิดวิเคราะห ที่สรางขึ้นเสนอ
ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของแบบทดสอบเชิง
ทฤษฎี แลวนําไปปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดข้ันสูงดานการคิดวิเคราะห ที่ปรับปรุงแกไข
แลวตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไปทดลองใช (Tryout) กับนักศึกษาชั้นปที่ 2
ที่เรียนรายวิชาน้ีมาแลว เลือกมาอยางเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 50 คน เพ่ือนํา
คะแนนที่ไดไปวิเคราะหตอไป 

 5.  นําคะแนนท่ีไดจากการทดลองใช (Tryout) มาวิเคราะหคุณภาพขอสอบราย
ขอหาดัชนี คาความยาก คาอํานาจจําแนกและวิเคราะหหาคุณภาพดานความเชื่อมั่นจากสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาความยากงายตั้งแต 0.47-0.63 คาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.44-
0.75 และคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.76 

 จากขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดขั้นสูงดานการคิด
วิเคราะห สรุปไดดังแผนภูมิที่ 5 
 



140 

ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินความสามารถในการคิดและกรอบแนวคิด
รูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู           

ของนักศึกษาท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

 

นําแบบทดสอบวัดการวิเคราะห ของ วรรณี สุจจิตรจูล  มาวิเคราะหความสอดคลองของกระบวนการ
คิดวิเคราะห  4 ขั้นตอน วิเคราะหสาระสําคัญเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู  

 

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดข้ันสูงดานการคิดวิเคราะห ที่ปรับปรุงแกไขแลวตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไปทดลองใช (Tryout) 

 

นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหคุณภาพของขอสอบรายขอ หาดัชนีคาความยาก คาอํานาจจําแนก                        
และวิเคราะหหาคุณภาพดานความเชื่อมั่นจากสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefieient) 

 

แผนภูมทิี่ 5  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  
 

     3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนมี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ใชประเมินความรูสึกของนักศึกษา
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model)  
เพ่ือสงเสริมความสามารถในคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา ประกอบดวยความคิดเห็นใน
ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกําหนดระดับความคิดเห็นดังนี้ 

 ระดับ 5  หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง เห็นดวยมาก 
 ระดับ 3  หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง เห็นดวยนอย 
 ระดับ 1  หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 

 การแปลความหมายของคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการใชรูปแบบการเรียน
การสอน กําหนดเกณฑดังในตารางท่ี 9   
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ตารางที่ 9  เกณฑการแปลความความหมายของคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการใช 
                รูปแบบการเรียนการสอน 
 
คะแนนความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอการใช

รูปแบบการเรียนการสอน 
ความหมาย 

4.50 – 5.00 ความคิดเห็นที่มีตอการใชรูปแบบอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 ความคิดเห็นที่มีตอการใชรูปแบบอยูในระดับเห็นดวยมาก 

2.50 – 3.49 ความคิดเห็นที่มีตอการใชรูปแบบอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 
1.50 – 2.49 ความคิดเห็นที่มีตอการใชรูปแบบอยูในระดับเห็นดวยนอย 

1.00 – 1.49 ความคิดเห็นที่มีตอการใชรูปแบบอยูในระดับเห็นดวยนอยที่สุด 

 
วิธีดําเนินการ 

1. ศึกษาเอกสาร ตําราที่เก่ียวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหครอบคลุมและตรงประเด็น 
3. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม แลวนําไปปรับปรุงแกไข 
4. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามโครงสราง 
(Construct Validity)  และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใชแบบประเมินความ
เหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคลองของเนื้อหา ภาษาที่ใช
ขอความที่ประเมินกับองคประกอบดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาแปลความหมายตามเกณฑ โดยใชเกณฑการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญและ
การแปลความหมายเชนเดียวกันกับการประเมินความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรูป
แบบเรียนการสอน 

5. นําขอมูลที่รวบรวมจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลองตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ไดคาเฉล่ีย
คะแนนความเหมาะสม/สอดคลอง ( X )  ตั้งแต  4.80 – 5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ตั้งแต 0.00 – 0.45  ซึ่งแสดงวาแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลอง 
สามารถนําไปเก็บรวบรวมขอมูลได   

6. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไป
ทดลองใช (Tryout) กับนักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 45 คน นําคะแนนท่ีไดจาก
การทดลองใช (Tryout) มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.85 
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จากข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น สรุปไดดังแผนภูมิที่ 6 
 

ศึกษาเอกสาร ตําราที่เกีย่วของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหครอบคลมุและตรงประเด็น 

 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความ
เหมาะสมแลวนําไปปรับปรุงแกไข 

 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรบัปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสราง 

(Construct Validity) และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองและปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

แผนภูมิที่ 6  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
3.3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) เปนแบบทดสอบวัดผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูไว 5 
ดาน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม  2) ความรู  3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ 

 
ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

1. ศึกษาเอกสาร ตําราท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูไว 5 ดาน 

2. สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) เปนขอคําถามชนิด
ปรนัยจํานวน 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอใหครอบคลุมและตรงประเด็น 

3. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนรายวิชาวิถีไทย และการ
คิดวิเคราะหจํานวน 5  ทาน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของขอคําถาม  ภาษา และความเที่ยง ตรง
เชิงเนื้อหาของขอคําถามแตละขอ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC)  ดังนี้  

        +1  หมายถึง   แนใจวาขอสอบวัดผลการเรียนรูขอนั้น 
        0  หมายถึง   ไมแนใจวาขอสอบวัดผลการเรียนรูขอนั้น 

    -1  หมายถึง   แนใจวาขอสอบไมวัดผลการเรียนรูขอนั้น 
4.  คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง จากนั้นจึงเลือกใชขอคําถามที่มีคา IOC 

ระหวาง 0.50 - 1 แลวนําแบบทดสอบที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองสอบกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 2 ที่เคยเรียนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) มาแลวจํานวน 40 คน  
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5. ดําเนินการวิเคราะหคุณภาพขอคําถามเปนรายขอโดยหาคาความยากงายของ
ขอสอบ (p) และคาอํานาจจําแนก (r) จากนั้นคัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ คือ มีคาความ
ยากงาย (p) ระหวาง 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.20 - 1.00 โดยใหมีจํานวนขอ
สอดคลองกับที่กําหนดในตารางวิเคราะหจํานวน 50 ขอ  

6. นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือก ไปทดสอบกับนักศึกษาที่เคยเรียนรายวิชาวิถี
ไทย (Thai Living) มาแลวจํานวน 60 คน เพ่ือหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 
(Kuder Richardson-20) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบเทากับ 0.89 
 จากข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น สรุปไดดังแผนภูมิที่ 7 
 

ศึกษาเอกสาร ตําราที่เกีย่วของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู รายวิชาวิถีไทย (Thai Living) เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ 
 

นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมแลว
นําไปปรับปรุงแกไข 

 

นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสราง(Construct Validity) และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

 

นําแบบทดสอบมาตรวจสอบคาดชันีความสอดคลองเลือกใชขอคําถามที่มีคา IOC ระหวาง 0.50  - 1 แลวนํา
แบบทดสอบท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองสอบกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 2 ที่เคยเรียนรายวิชาวิถีไทย 

(Thai Living) มาแลวจํานวน 40 คน 
 

เลือกขอคําถามโดยการวิเคราะหคณุภาพขอคําถามเปนรายขอโดยหาคาความยากงายของขอสอบ(p)  และคาอํานาจ
จําแนก (r)  จากนั้นคัดเลือกขอสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ คือ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 - 0.80       

และคาอํานาจจําแนก (r)  ระหวาง 0.20 - 1.00 โดยไดจํานวนขอสอบ 50 ขอ 
 

นําแบบทดสอบท่ีผานการคดัเลือก ไปทดสอบกับนักศึกษาท่ีเคยเรยีน รายวิชาวิถีไทย (Thai Living)              
มาแลวจํานวน 60 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 (Kuder Richardson-20)  

ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.89 

 
แผนภูมิที่ 7  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู รายวิชาวิถีไทย (Thai Living) 
 
 จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในข้ันตอนท่ี  2 การพัฒนา
(Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D & D) ผูวิจัย 
พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน สรุปไดดังตารางท่ี 10 
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ตารางที่ 10 สรุปวิธีการดําเนินการข้ันตอนที่ 2  การพัฒนา (Development: D1)  เปนการออกแบบ 
               และพัฒนา (Design and Development: D & D)  ผูวิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 
               รูปแบบการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค 
การวิจัย 

วิธีดําเนินการ แหลงขอมลู/
กลุมตัวอยาง 

เคร่ืองมือท่ีใช
ในการทําวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/สถิติที่ใช 

ผลท่ีไดรับ 

1.เพื่อพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวย
กระบวน การเรียนรู
แบบ 4 MAT ที่
สงเสริมความ 

สามารถในการคิด
วิเคราะหของ
นักศึกษา โดย 

1.1 สังเคราะห
รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ
ผสมผสานดวย
กระบวน การเรียนรู
แบบ 4 MAT ที่
สงเสริมความ 

สามารถในการคิด
วิเคราะหของ
นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห
เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารขอมลู
พื้นฐานท่ีไดใน
วิเคราะหใน
ขั้นตอนท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบวิเคราะห
เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห
เนื้อหา 
(content 

analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงรางรูปแบบ
การเรียนการ
สอนแบบ
ผสมผสานดวย
กระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 

MAT ที่สงเสริม
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห
ของนักศึกษา 

1.2 ตรวจสอบ
คุณภาพเพื่อยืนยัน
ความเหมาะ สมของ
รูปแบบการเรียน
การสอน 

ตรวจสอบ
ความตรงตาม
โครง สราง
และความตรง
ตามเนื้อหา 

ผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนา
รูปแบบและ
ดานการสอน
แบบผสมผสาน  

จํานวน 5 คน 

แบบประเมิน
ความเหมาะ 
สม/สอดคลอง
โครงสราง ซึ่ง
มีลักษณะเปน 

มาตราสวน
ประมาณคา 
(Rating 

scale) 5 

ระดับ 

หาคาเฉลีย่โดยใช
เกณฑคาเฉลีย่
ตั้งแต 3.50 ขึ้น
ไป และคา
เบี่ยงเบน
มาตรฐานไมเกิน
1.00 

ขอเสนอแนะ
นํามาวิเคราะห
เนื้อหา 

รางรูปแบบการ
เรียนการสอน
ผานการ
ตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญ 

 



145 

ตารางที่ 10  สรุปวิธีการดําเนินการข้ันตอนท่ี 2  การพัฒนา (Development: D1)  เปนการออกแบบ 
                และพัฒนา (Design and Development: D & D)  ผูวิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 
                รูปแบบการเรียนการสอน (ตอ) 

วัตถุประสงค 
การวิจัย 

วิธีดําเนินการ แหลงขอมลู/
กลุมตัวอยาง 

เคร่ืองมือท่ีใช
ในการทําวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/สถิติที่ใช 

ผลท่ีไดรับ 

1.3 ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียน
การสอน 

ทดลองใช 
(Tryout) 

นักศึกษาช้ันป 2 

ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางและ
เรียนรายวิชานี้
มาแลว จํานวน 

40 คน 

รูปแบบการ
เรียนการสอน, 

บทเรียน
ออนไลน, 
แผนการ
จัดการเรียนรู 

คา E1/E2ตาม
เกณฑ 80/80 

รางรูปแบบการ
เรียนการสอนผาน
การตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนา
เครื่อง มือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก 
2.1 ศึกษาเอกสาร 
ตํารา เกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี 

หลักการในการวัด
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห
และผลการเรยีนรู
ของนักศึกษา 
 

 

2.2 พัฒนา
เครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวม
ขอมูล 

 

 

 

 

วิเคราะห
เอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

สรางเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

เอกสารตํารา
เกี่ยวกับแนวคิด 

ทฤษฎี 

หลักการในการ
วัดความ 

สามารถในการ
คิดวิเคราะห
และผลการ
เรียนรูของ
นักศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช
ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

 

 

 

 

แบบวิเคราะห
เอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบวิเคราะห
เนื้อหา 

 

 

 

 

การวิเคราะห
เนื้อหา 
(content 

analysis) 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห
เนื้อหา 
(content 

analysis) 

 

 

 

 

ขอมูล แนวคิด 

ทฤษฎี หลักการท่ี
เกี่ยวของและ
ลักษณะ/ประเภท
ของเคร่ืองมือในการ
วัดความ สามารถใน
การคิดวิเคราะห
และผลการเรียนรู
ของนักศึกษา 
 

เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล 

ไดแก แบบทดสอบ
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห 
แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูรายวิชา
วิถีไทย แบบ 

สอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษา 
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ตารางที่ 10  สรุปวิธีการดําเนินการข้ันตอนท่ี 2  การพัฒนา (Development: D1)  เปนการออกแบบ 
                 และพัฒนา (Design and Development: D & D)  ผูวิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 
                 รูปแบบการเรียนการสอน (ตอ) 

วัตถุประสงคการ
วิจัย 

วิธีดําเนินการ แหลงขอมลู/
กลุมตัวอยาง 

เคร่ืองมือท่ีใช
ในการทําวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/สถิติที่ใช 

ผลท่ีไดรับ 

2.3 ตรวจสอบความ
ตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) 

และตรงตาม
โครงสราง 
(Construct 

Validity) 

 

 

 

2.4 ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห 

ตรวจสอบ
ความตรงของ
เนื้อหา 
(Content 

Validity) และ
ตรงตามโครง 
สราง
(Construct 

Validity) 

 

ทดลองใช 
(Tryout) 

ผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 5 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่
เรียนรายวิชานี้
มาแลว จํานวน 

40 คน 

 

แบบประเมิน
ความเหมาะ 
สม/สอดคลอง
โครง สราง ซึ่ง
มีลักษณะเปน 

มาตราสวน
ประมาณคา 
(Rating scale)  

5 ระดับ 

 

แบบทดสอบ
วัดความ 

สามารถในการ
คิดวิเคราะห 

หาคาเฉลีย่โดย
ใชเกณฑคาเฉลี่ย
ตั้งแต 3.50 ขึ้น
ไป และคา
เบี่ยงเบน
มาตรฐานไมเกิน
1.00 สวนท่ีเปน
ขอเสนอแนะ
นํามาวิเคราะห
เนื้อหา 
คาความยากงาย 

คาอํานาจจําแนก 

คาความเชื่อมั่น 

เครื่องมือผานการ
ตรวจสอบ
คุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือท่ีผาน
การตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ 

 

 

2.5 ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู 

 

ทดลองใช 
(Tryout) 

 

นักศึกษาท่ี
เรียนรายวิชานี้
มาแลว จํานวน 

60 คน 

 

แบบทดสอบ
วัดผลการ
เรียนรู 
 

 

คาความยากงาย 

คาอํานาจจําแนก 

คาความเชื่อมั่น 

 

เครื่องมือท่ีผาน
การตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ 

 

2.6 ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีตอการใชรูปแบบ
การเรียนการสอน 

 

 

ทดลองใช 
(Tryout) 

 

นักศึกษาที่
ไมใชกลุม
ตัวอยาง 
จํานวน 40 คน 

 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่
มีตอการใช
รูปแบบการ
เรียนการสอน 

 

คาความเชื่อมั่น 

 

เครื่องมือท่ีผาน
การตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2)  เปนการนําไปใช (Implementation: I): 
การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน 

ผูวิจัยนําแนวคิด ADDIE Model รวมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (research and 
development) ในขั้นการวิจัย (Research: R2)  ในขั้นนี้ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา 
ขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) 
ใชรูปแบบการวิจัย Pre-Experimental Design โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยเปน
แบบกลุมเดียวมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน The One- Group Pretest-Posttest Design 
(มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 144) แตแบงกลุมตัวอยางเปน 3 กลุม ตามความสามารถทางพหุปญญาตาม
แนวคิดของการดเนอร (Gardner, 2004) ขอมูลเชิงคุณภาพไดจากการสัมภาษณและการทํางานของ
ผูเรียน 
 
วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน 
 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิถีไทย(Thai Living) ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2556  
 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วิถีไทย (Thai Living) ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2556 ไดมาโดย
การสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม (Sampling 
Unit) มา 3 หองเรียน จํานวน 90 คน จากนั้นใหนักศึกษาทําแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาที่
พัฒนาขึ้น เพ่ือจําแนกเปน 3 กลุมตามการจัดกลุมทางปญญาตามแนวคิดของการดเนอร (Gardner, 
1985) ดังนี้ (1) กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับสัญลักษณ (Symbol-based) จํานวน 30 คน  (2) กลุม
ปญญาที่เกี่ยวของกับบุคคล (Person) จํานวน 30 คน และ (3) กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับวัตถุ 
(Object-based) จํานวน 30 คน  
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แบบแผนการทดลอง 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยเปนแบบกลุมเดียวมีการทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน (The One- Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 144) แต
แบงกลุมตัวอยางเปน 3 กลุม ตามความสามารถทางพหุปญญาตามแนวคิดของการดเนอร (Gardner, 
1985)  ดังนี้ 

แบบแผนการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู
ของนักศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน 

 
กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
R1 O1 X O2 
R2 O3 X O4 
R3 O5 X O6 

    
 O1, O3, O5  หมายถึง   การทดสอบกอนการเรียน 
        X    หมายถึง  การเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
                            (QSCCA Model) 
 O2, O4, O6  หมายถึง   การทดสอบหลังการเรียน 

 
วิธีดําเนินการ 

หลังจากการดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน พัฒนาเครื่องมือ
ประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอนและเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดกําหนดการทดลองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนระยะเวลา 10 สัปดาห ในการทดลองระหวางวันที่ 2 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556-21 กุมภาพันธ พ.ศ.2557  โดยแบงสัดสวนการเรียนการสอน 50 -50 % เปนการเรียนรูที่
ผสมผสานกันระหวางการเรียนแบบเผชิญหนาในชั้นเรียนและการเรียนรูแบบออนไลน เพ่ือศึกษาผล
การคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ        4 MAT  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
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1. การดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นมา 
มีขั้นตอนดังนี้ 
   1.1 ขอเอกสารจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถึง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือขอความอนุเคราะหในการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผล
การเรียนรูสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) 

  1.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 90 คน เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT และการใชบทเรียนออนไลน
รายวิชาวิถีไทย (Thai Living) โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมโดยผูสอนชี้แจงการสมัครเปนสมาชิก แจงกําหนดเวลาตาง ๆ ชี้แจงวัตถุประสงค การ
เขากลุม และทําการทดสอบการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูกอนเรียน  

  1.3 เตรียมสถานท่ีในการทดลอง ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 35 เครื่อง 
   1.4 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแผนที่กําหนดไวจํานวน 10 สัปดาห 
 2. ทดสอบหลังเรียน เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลหลังจากการใชรูปแบบการ 
เรียนการสอนเสร็จส้ิน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกัน 

2. เคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน ประกอบดวย บทเรียนออนไลนและแผนการ
จัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  

3. เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

3.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
3.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูรายวิชา วิถีไทย (Thai Living)  
3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน 

  จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: 
R2)  เปนการนําไปใช (Implementation: I)  ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) ไป
ทดลองใชสรุปไดดังตารางท่ี 11 
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ตารางที่ 11  สรุปวิธีการดําเนินการข้ันตอนท่ี 3  การวิจัย (Research: R2) เปนการนําไปใช  
  (Implementation: I) การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค
การวิจัย 

วิธีดําเนินการ แหลงขอมลู/กลุม
ตัวอยาง 

เคร่ืองมือท่ีใช
ในการทําวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมลู/สถิติท่ีใช 

ผลที่ไดรับ 

เพื่อทดลองใช 
รูปแบบการ
เรียนการสอน
แบบผสม 

ผสานดวย
กระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 

MAT เพื่อสง 
เสรมิความ 

สามารถใน
การคิด
วิเคราะหและ
ผลการเรียนรู
สําหรับ
นักศึกษา
มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏที่มี
ความสามารถ
ทางปญญา
ตางกัน 

1. ขอหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ถึง มหาวิทยาลัยเพื่อ
ขอความอนุเคราะห
ในการทดลอง 
2. ผูวิจัยชี้แจง
รายละเอียดการใช
รูปแบบการเรียนการ
สอน หลักการ เหตผุล
และประโยชนให
ผูเรยีนทราบและทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการ
สอน วิธีการเรยีน 

การวัดประเมิน ผล
และกิจกรรมที่ตอง
ปฏิบัติ เพื่อใหผลการ
ใชรูปแบบการเรียน
การสอนเกดิ
ประโยชนสูงสุดแก
ผูเรยีน 

3. ทดสอบกอนเรียน 

4. ดําเนินการทดลอง
ดวยรูปแบบการเรียน
การสอน 

5. ทดสอบหลังเรียน 

นักศึกษาช้ันปท่ี 1  

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐม ท่ีลงทะเบยีน
เรียนรายวิชาวิถีไทย 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ป
การศึกษา 2556  

จํานวน 90 คน จากนั้น
ใหนักศึกษาทําแบบวัด
ความสามารถทางพหุ
ปญญาที่พัฒนาข้ึน เพื่อ
จําแนกเปน 3 กลุม
ตามการจัดกลุมทาง
ปญญาตามแนวคิดของ
การดเนอร (Gardner, 

2004, p.31-42) ดังนี้ 
(1) กลุมปญญาที่
เกี่ยวของกับสัญลักษณ 
(Symbol-based) 

จํานวน 30 คน       

(2) กลุมปญญาที่
เกี่ยวของกับบุคคล 

(Person) จํานวน 30 

คน และ (3) กลุม
ปญญาที่เกี่ยวของกับ
วัตถุ (Object-based) 

จํานวน 30 คน  

-รูปแบบการ
เรียนการสอน
แบบ
ผสมผสาน  

-บทเรียน
ออนไลน 
-แผนการ
จัดการเรียนรู 
- แบบทดสอบ
วัดความ 

สามารถใน
การคิด
วิเคราะห 
-แบบทดสอบ
วัดผลการ
เรียนรูรายวิชา 
วิถีไทย 

-แบบสอบ 

ถามความ
คิดเห็น 

- คาเฉลี่ย 

-คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

-ANOVA 

-t-test 

ไดรูปแบบการ
เรียนการสอน
แบบผสม 

ผสานดวย
กระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 

MAT ที่
สงเสริมความ 

สามารถในการ
คิดวิเคราะห
และผลการ
เรียนรูสําหรับ
นักศึกษา
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏที่มี
ความ สามารถ
ทางปญญา
ตางกันที่ผาน
การนําไปใช
จริง 
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2)  เปนการประเมินผล (Evaluation: 
E) การประเมินและปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน 
 ผูวิจัยใชแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  ในขั้นของการ
พัฒนา (Development: D2)  และแนวคิดการประเมินผลตามแบบจําลองการออกแบบระบบการ
เรียนการสอน ADDIE Model  แนวคิดแบบจําลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของคิกค  
แคเรย และแคเรย (Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8)  และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ 
จอยซ และเวลล ( Joyce and Weil, 2009: 9)  การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ีเปนการนําผลการ
ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นในข้ันตอนที่ 3  โดยนําผลการวิเคราะหประสิทธิผล
ของรูปแบบ ไดแก ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษากอนและหลังการ
ใชรูปแบบการเรียนการสอน และความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนมา
ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) ใหมีความหมายมากยิ่งข้ึน 
พรอมที่จะนําไปใชตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT ที่สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน โดยเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน ศึกษา
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังการใชรูปแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกันทั้ง 3 กลุม และศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แลวนําขอมูลมา
พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) ให
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
วิธีดําเนินการ 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษากอน
และหลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาหลัง
การเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญา
ตางกันทั้ง 3 กลุม 

3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน 

4. ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) 
 



152 

 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในขั้นตอนนี้ ประกอบดวย 

1. วิเคราะหองคประกอบและกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบ
และประมวลสรุปขอมูลดวยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา 

2. วิเคราะหผลดานความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ใชคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent 

3. วิเคราะหผลความแตกตางดานความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกันทั้ง 3 กลุม  โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ  ANOVA 

4. วิเคราะหผลดานความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญา
ตางกัน โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) 

จากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในข้ันตอนที่ 4 การ
พัฒนา (Development: D2) ซึ่งเปนการประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงแกไขรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน สรุปไดดังตารางท่ี 12 
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ตารางที่ 12  สรุปวิธีการดําเนินการข้ันตอนท่ี 4  การพัฒนา (Development: D2)  เปนการ 
                ประเมินผล  (Evaluation: E)  และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
  ผสมผสาน 

วัตถุประสงคการ
วิจัย 

วิธีดําเนินการ แหลงขอมลู/กลุม
ตัวอยาง 

เคร่ืองมือท่ีใช
ในการทําวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/สถิติที่ใช 

ผลท่ีไดรับ 

1. เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ
ผสมผสาน
(QSCCA Model) 
 โดย 
1.1 เปรียบเทียบ
ความ สามารถใน
การคิดวิเคราะห
และผลการเรยีนรู
ของนักศึกษากอน
และหลังการใช
รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ
ผสมผสาน
(QSCCA Model) 
 
 
 
1.2 ทดสอบความ
แตกตางของความ 
สามารถในการคิด
วิเคราะหและผล
การเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีมี
ความสามารถทาง
ปญญาแตกตางกัน
ทั้ง 3 กลุม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาช้ันปท่ี 1  
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐม ท่ี
ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิถีไทย ภาค
การศึกษาท่ี 2   
ปการศึกษา 2556  
จํานวน 90 คน แยก
เปน 3 กลุม ตาม
ความสามารถทาง
ปญญา 
 
 
นักศึกษาช้ันปท่ี 1  
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐม ท่ีลง 
ทะเบียนเรียน
รายวิชาวิถีไทย  
ภาคการศึกษาท่ี 2    
ปการศึกษา 2556  
จํานวน 90 คน แยก
เปน 3 กลุม ตาม
ความสามารถทาง
ปญญา 

 
 
 
 
 
 
 
- แบบทดสอบ
วัดความ 
สามารถใน
การคิด
วิเคราะห 
- แบบทดสอบ
วัดผลการ
เรียนรูรายวิชา 
วิถีไทย 
 
 
 
 
- แบบทดสอบ
วัดความ 
สามารถใน
การคิด
วิเคราะห 
- แบบทดสอบ
วัดผลการ
เรียนรูรายวิชา 
วิถีไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 

คาเฉลี่ย ( X  คา
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
และการวเิคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis)   
 
 
 
 
 
 
 

คาเฉลี่ย ( X ) คา
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
ANOVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
ผลการเปรยีบ 
เทียบความ 
สามารถในการ
คิดวิเคราะห
และผลการ
เรียนรูของ
นักศึกษากอน
และหลังการใช
รูปแบบการ
เรียนการสอน
แบบผสมผสาน
(QSCCA 
Model) 
ผลการเปรยีบ 
เทียบความ 
สามารถในการ
คิดวิเคราะห
และผลการ
เรียนรูของ
นักศึกษากอน
และหลังการใช
รูปแบบการ
เรียนการสอน
แบบผสมผสาน
(QSCCA  
Model) 
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ตารางที่ 12  สรุปวิธีการดําเนินการข้ันตอนท่ี 4  การพัฒนา (Development: D2)  เปนการ 
                ประเมินผล  (Evaluation: E)  และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน (ตอ) 

วัตถุประสงค
การวิจัย 

วิธีดําเนินการ แหลงขอมลู/กลุม
ตัวอยาง 

เคร่ืองมือท่ีใช
ในการทําวิจัย 

การวิเคราะห
ขอมูล/สถิติที่ใช 

ผลที่ไดรับ 

2. เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีตอ
รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ
ผสมผสาน
(QSCCA 
Model) 
 
 
 
3. เพือปรับปรุง
รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ
ผสมผสาน
(QSCCA 
Model) 
 

นักศึกษาตอบ
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิจารณาตรวจสอบ
โดยละเอียดทุก
องคประกอบของ
รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ
ผสมผสาน    
(QSCCA Model) 

นักศึกษาช้ันปท่ี 1  
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐม ท่ีลง 
ทะเบียนเรียน 
รายวิชาวิถีไทย  
ภาคการศึกษาท่ี 2    
ปการศึกษา 2556  
จํานวน 90 คน  
 
 
 
รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน
(QSCCA Model) 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของของ
นักศึกษาท่ีมี
ตอรูปแบบ
การเรียนการ
สอนแบบ
ผสมผสาน 
(QSCCA 
Model) 
 
- แบบทดสอบ
วัดความ 
สามารถใน
การคิด
วิเคราะห 
- แบบทดสอบ
วัดผลการ
เรียนรูรายวิชา 
วิถีไทย 

คาเฉลี่ย ( X ) 
คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
และการ
วิเคราะหเนื้อหา 
(Content 
Analysis)   
 
 
 
 
การวิเคราะห
เนื้อหา 
(Content 
Analysis)   

ขอมูลแสดง
ความคิดเห็น
ของของของ
นักศึกษาท่ีมี
ตอรูปแบบการ
เรียนการสอน
แบบ
ผสมผสาน 
(QSCCA 
Model) 
 
รูปแบบการ
เรียนการสอน
แบบ
ผสมผสาน
(QSCCA 
Model) ที่
สมบูรณ 
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ขั้นตอนที่ 5 การรับรองรูปแบบและนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการ
เรียนรูสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 

 
วัตถุประสงค 

เพ่ือนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 
MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 

 
กลุมตัวอยาง 

ผูทรงคุณวุฒิในการรับรองรูปแบบ จํานวน 5 ทาน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ดานหลักสูตรและ
การสอน การคิดวิเคราะห ดานการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ที่ทําหนาที่จัดการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา หรือทําผลงานวิชาการในระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา 5 ป ซึ่งไดมาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 
วิธีดําเนินการ  

1. สรางแบบรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) สําหรับผูทรงคุณวุฒิ               

2. นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
(QSCCA Model) ไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทานโดยเปนผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตรและการสอน 
ดานการคิดวิเคราะห ดานการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  ดานเนื้อหา ที่ทําหนาที่จัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือทําผลงานวิชาการในระดับอุดมศึกษา ไมนอยกวา 5 ป ประเมิน
รับรองรูปแบบที่พัฒนาขึ้น            

3. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
(QSCCA Model) ตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

4. นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
(QSCCA Model) เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตอไป 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   

1. เอกสารรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
(QSCCA Model) 

2. แบบประเมินการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT (QSCCA Model) 
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การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลจากการรับรองรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงรูปแบบให

สอดคลองกับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  โดยยึดหลักเกณฑ IOC คือ 1 มีความเหมาะสม 0 ไม
แนใจ -1 ไมเห็นดวยกับรูปแบบ โดยเปนการคํานวณผลและนําคา IOC ที่เหมาะสมในแตละ
องคประกอบมีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ซึ่งแปลความหมายวารูปแบบมีความเหมาะสม  

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. สงหนังสือขอความอนุเคราะหและเอกสารรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT (QSCCA Model) ใหผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา 

2. นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการแบบ 4 MAT เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญา
ตางกัน (QSCCA Model) ใหกับผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบพิจารณาและรับรองรูปแบบเรียนการ
สอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT (QSCCA Model) 

3. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
(QSCCA Model) ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (research and development) มีวัตถุ-

ประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมี
ความสามารถทางปญญาตางกัน ผูวิจัยไดแบงตามวัตถุประสงคของการวิจัยโดยนําเสนอผลเปน 4 
ตอนดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบฯ 

ตอนที่ 2 ผลการสรางและทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ  4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน 

ตอนท่ี 3 ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ  
4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน 

 
รายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูลแตละตอนมีดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับองคประกอบการเรียน

การสอนแบบผสมผสาน ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบฯ 
 

ผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ  4 
MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน แบงการนําเสนอออกเปน 2 ตอนยอย ดังนี้  

ตอนที่ 1.1 ผลการวิเคราะหเนื้อหาของความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
องคประกอบ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

ตอนท่ี 1.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับองคประกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอนยอย ดังนี้ 
 



158 

 

 

ตอนที่ 1.1  ผลการวิเคราะหเนื้อหาของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
องคประกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

การวิเคราะหเนื้อหาของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับองคประกอบการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณความคิดเห็นไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน 
(รายนามดังปรากฏในภาคผนวก ก)  เกี่ยวกับองคประกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แลวนํา
ขอมูลมาวิเคราะหความสอดคลองเชิงเนื้อหาเทียบกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นที่ผูวิจัยสัมภาษณ แลวพิจารณาตามความเหมาะสม และความสม่ําเสมอของขอมูล
รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 13 
 
 

ตารางที่ 13  การจําแนกขอมูลองคประกอบการเรียนการสอน 

องคประกอบหลัก รายละเอียด 
1. เนื้อหา 1.1 เนื้อหา/รายวิชาที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ 

     ผสมผสานได 
1.2 ลักษณะของเน้ือหา/รายวิชาควรใชการเรียนการสอนแบบ 
     ผสมผสาน 
1.3 เนื้อหาวิชาสามารถจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนแบบ 
     ผสมผสาน 
1.4 เนื้อหาวิชาสามารถจัดจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานได 

2. ระบบบริหารจัดการ 2.1 พัฒนา LMS ขึ้นใชเอง 
2.2 ซื้อ LMS  ที่มีผูพัฒนาแลว 
2.3 ใช LMS ที่เปน  Open Source 

3. รูปแบบการสื่อสาร 3.1 ใชการสื่อสารแบบ synchronous เชน instant  
     messenger และ chatroom 
3.2 ใชการสื่อสารแบบ asynchronous เชน web board  

4. การประเมินผล 4.1 การประเมินผลในหองเรียน 
4.2 การประเมินผลแบบออนไลน 

5. ผูสอน 5.1 ผูสอนมีความรูในเนื้อหาที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียน  
     การสอน 
5.2 ผูสอนควรมีทักษะและความสามารถใชเทคโนโลยี 
5.3 ผูสอนมีทักษะที่ดีในการสังเกตเอาใจใสตอผูเรียน 
5.4 ผูสอนใหความสะดวกใหคําแนะนํา ชวยเหลือแกผูเรียน 
5.5 ผูสอนสามารถใหคําปรึกษา และติดตอไดงายในชวงเวลาที่ 
     กําหนด 
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ตารางที่ 13  การจําแนกขอมูลองคประกอบการเรียนการสอน (ตอ) 

องคประกอบหลัก รายละเอียด 
6. ผูเรียน 6.1 ผูเรียนเขาใจบทบาทหนาที่ในการเรียน 

6.2 ผูเรียนมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ผูอํานวยความสะดวกใน 
   การเรียนหรือผูชวยสอน 

7.1 ผูอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือในการเรียนการสอน 
7.2 ผูอํานวยความสะดวกประสานงานระหวางผูสอนกับผูเรียน 
7.3 ผูอํานวยความสะดวกจัดเก็บผลงานและใหผลยอนกลับ 
7.4 ผูอํานวยความสะดวกใหคําปรึกษาและติดตอไดงายใน 
     ชวงเวลาที่กําหนด 
7.5 ผูอํานวยความสะดวกควรมีทักษะและความสามารถใช 
     เทคโนโลย ี

8. กิจกรรมการเรียนการสอน 8.1 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
     8.1.1 กิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 
     8.1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
8.2 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 
      8.2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 
      8.2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
8.3 กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาการคิดวิเคราะห 
      8.3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 
      8.3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 

9. เครื่องมือและโปรแกรม  
   ประยุกต 

9.1 ใชงานงาย สะดวกรวดเร็ว ไมซับซอน 
9.2 สามารถเขาถึงไดงาย สื่อสารไดทุกสถานที่ ทุกเวลา 
9.3 สามารถจัดเก็บขอมูลและผลงาน 
9.4 สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
9.5 ชวยตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

10. ชนิดของเคร่ืองมือในการ 
      สื่อสาร 

10.1 เครื่องมือสื่อสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
10.2 กระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส 
10.3 การสนทนากลุมยอย 
10.4 กระดานเสวนา 
10.5 คําถามออนไลน 
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ตารางที่ 13  การจําแนกขอมูลองคประกอบการเรียนการสอน (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก รายละเอียด 
11. โครงสรางพื้นฐาน 11.1 การเตรียมความพรอมของสถาบันการศึกษา 

11.2 เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องควรมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
11.3  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการใชงาน 
11.4 ความเร็วในการเสื่อสารขอมูล 
11.5 โปรแกรม/ซอฟแวรที่เก่ียวของในการดําเนินกิจกรรมการ 
       เรียนการสอน 

 
 

ตอนท่ี 1.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับองคประกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
องคประกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14  จํานวนและรอยละความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบของการเรียน 

    การสอนแบบผสมผสาน  

องคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ความคิดเห็น 

เห็นดวย รอยละ 
1. เนื้อหา (content) 
    1.1 เนื้อหา/รายวิชาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ 
         ผสมผสานได 

4 100.00 

    1.2 ลักษณะเน้ือหา/รายวิชาควรใชการเรียนการสอนแบบ  
         ผสมผสาน 

4 100.00 

    1.3 เนื้อหารายวิชาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
         แบบผสมผสาน 

4 100.00 

    1.4 เนื้อหารายวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ  
         ผสมผสานได 

4 100.00 

2. ระบบบริหารจัดการ (Learning Management System) 
   2.1 พัฒนา LMS ขึ้นใชเอง    2 50.00 
   2.2 ซื้อ LMS  ที่มีผูพัฒนาแลว 3 75.00 
   2.3 ใช LMS ที่เปน  Open Source 4 100.00 
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ตารางที่ 14  จํานวนและรอยละความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบของการเรียน 
    การสอนแบบผสมผสาน (ตอ)  

องคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ความคิดเห็น 

เห็นดวย รอยละ 
3. รูปแบบการสื่อสาร (model of communication) 
   3.1 ใชการสื่อสารแบบ synchronous เชน instant  
        messenger และ chatroom 

4 100.00 

   3.2 ใชการสื่อสารแบบ  asynchronous เชน web board,  
        e-Mail  และ sms 

4 100.00 

4. การประเมินผล (assessment) 
   4.1 การประเมินผลในหองเรียน 4 100.00 
   4.2 การประเมินผลแบบออนไลน 4 100.00 
5. ผูสอน (instructor) 
   5.1 ผูสอนมีความรูในเนื้อหาที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียน  
        การสอน 

4 100.00 

   5.2 ผูสอนควรมีทักษะและความสามารถใชเทคโนโลยี 4 100.00 
   5.3 ผูสอนมีทักษะที่ดีในการสังเกตเอาใจใสตอผูเรียน 4 100.00 
   5.4 ผูสอนเอื้ออํานวยความสะดวกใหคําแนะนํา ชวยเหลือแก 
        ผูเรียน 

4 100.00 

   5.5 ผูสอนสามารถใหคําปรึกษา และติดตอไดงายในชวงเวลา  
        ที่กําหนด 

4 100.00 

6. ผูเรียน (learner) 
   6.1 ผูเรียนเขาใจบทบาทหนาที่ในการเรียน 4 100.00 
   6.2 ผูเรียนมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
        สารสนเทศ 

3 75.00 

7. ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนหรือผูชวยสอน   
    (Facilitator) 
   7.1 ผูอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือ อํานวยความ  
        สะดวกในการเรียนการสอน 

4 100.00 

   7.2 ผูอํานวยความสะดวกประสานงานระหวางผูสอนกับ 
        ผูเรียน 

4 100.00 

   7.3 ผูอํานวยความสะดวกจัดเก็บผลงานและใหผลยอนกลับ 4 100.00 
   7.4 ผูอํานวยความสะดวกใหคําปรึกษา และติดตอไดงายใน 
        ชวงเวลาท่ีกําหนด 

4 100.00 
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ตารางที่ 14  จํานวนและรอยละความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบของการเรียน 
                 การสอนแบบผสมผสาน (ตอ) 

องคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ความคิดเห็น 

เห็นดวย รอยละ 
  7.5 ผูอํานวยความสะดวกควรมีทักษะและความสามารถใช 
       เทคโนโลย ี

4 100.00 

8. กิจกรรมการเรียนการสอน (activities) 
   8.1 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (traditional  
        classroom) 

4 100.00 

        8.1.1 กิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน   
               (traditional classroom) 

4 100.00 

        8.1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน  4 100.00 
   8.2 กิจกรรมการเรียนการสอนดวย 4 MAT  4 100.00 
       8.2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 4 100.00 
       8.2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 4 100.00 
   8.3 กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาการคิดวิเคราะห 4 100.00 
      9.3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 4 100.00 
      9.3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 4 100.00 
9. เครื่องมือและโปรแกรมประยุกต (application software) 
   9.1 ใชงานงาย สะดวกรวดเร็ว ไมซับซอน 4 100.00 
   9.2 สามารถเขาถึงไดงาย สื่อสารไดทุกสถานที่ ทุกเวลา 4 100.00 
   9.3 สามารถจัดเก็บขอมูลและผลงาน 4 100.00 
   9.4 สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 4 100.00 
   9.5 ชวยตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 4 100.00 
10. ชนิดของเคร่ืองมือในการสื่อสาร 
   10.1 เครื่องมือสื่อสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส 4 100.00 
   10.2 กระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส 4 100.00 
   10.3 การสนทนากลุมยอย (chat room) 4 100.00 
   10.4 กระดานเสวนา (web board) 4 100.00 
   10.5 คําถามออนไลน (online question) 4 100.00 
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ตารางที่ 14  จํานวนและรอยละความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบของการเรียน 
                 การสอนแบบผสมผสาน (ตอ) 

องคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ความคิดเห็น 

เห็นดวย รอยละ 
11. โครงสรางพื้นฐาน (infrastructure) 
   11.1 การเตรียมความพรอมของสถาบันการศึกษา 4 100.00 
   11.2 เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องควรมีการเชื่อมตอ 
          อินเทอรเน็ต 

4 100.00 

   11.3  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการใชงาน 4 100.00 
   11.4 ความเร็วในการเสื่อสารขอมูล 4 100.00 
   11.5 โปรแกรม/ซอฟแวรที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรม 
          การเรียนการสอน 

4 100.00 

 
จากตารางที่ 14 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาองคประกอบของการเรียนการ

สอนแบบผสมผสาน ควรประกอบดวยเน้ือหา (content) ระบบบริหารจัดการ (Learning Manage-
ment System) รูปแบบการส่ือสาร (mode of communication) การประเมินผล (assessment) 
ผูสอน (instructor) ผูเรียน (learner)  ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนหรือผูชวยสอน (facilitator) 
วิธีการเรียนการสอน (learning and teaching method) กิจกรรมการเรียนการสอน (activities) 
เครื่องมือและโปรแกรมประยุกต (application software) ชนิดของเคร่ืองมือในการสื่อสารและ
โครงสรางพื้นฐาน (infrastructure) (รอยละ 50.00-100.00) 

นอกจากน้ันผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับองคประกอบ ดังนี้ 
1.  ผูสอนควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมท่ีเนนใหเกิดการคิด  หรือการใชคําถามหรือ

เหตุการณกระตุนความสนใจผูเรียน โดยการนําเอากระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT มาใชใหผูเรียนท่ีมี
ความสามารถทางปญญาแตกตางกันไดเรียนรูรวมกัน  

2. เนื้อหาตองมีประเด็นใหคิดวิเคราะห มีกระบวนการกลุมใหระดมสมองและควร
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ทุกหัวขอตองทํางานเปนกลุม แบงกลุมเพ่ือคิดวิเคราะหรวมกัน
การจัดการเรียนดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT นํามาใชกับเนื้อหารายวิชาวิถีไทย ไดศึกษา
ความเหมาะสมของเนื้อหาและวัตถุประสงคการเรียนและกิจกรรมที่ใชสอนในหนวยนั้น ๆ 

3. ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) ไมจําเปนตองสรางเอง ควรเลือกใช
ระบบท่ีสรางไวแลว เปนระบบท่ีเปนมาตรฐานสากล ไมมีผลตอการละเมิดกฎหมาย และควรมี
เครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารกับผูเรียน ระบบสามารถใชงานงาย เขาใจงาย และไมซับซอน 

4. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (F2F) และแบบออนไลน (Online)  
โดยการกําหนดสัดสวนใหเหมาะสมวาเปนแบบ 10 : 90, 20 : 80, 30 : 70, 40 : 60 หรือ 50 : 50 
และเปนแบบแนวตั้งหรือแนวนอน ซึ่งสัดสวนของการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่เหมาะสม  ควร



164 

 

 

เปนการเรียนการสอนแบบออนไลนไมนอยกวารอยละ 30.00 และการเรียนการสอนในหองเรียนรอย
ละ 70.00 ตามขอมูลการวิจัยของ Slone-C (2006) 

5. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ตองใชทั้งแบบ F2F 
และ Online ควรเนนลักษณะท่ีเปน Social Networking ใหเขากับยุคสมัยของผูเรียน เนนการ
ชวยกันคิดวิเคราะห ควรมีขั้นตอนการดําเนินการเรียนการสอน 1. การวิเคราะห 1.1)การวิเคราะห
ลักษณะผูเรียน  1.2) การวิเคราะหวัตถุประสงคการเรียนรู  1.3) การวิเคราะหสภาพแวดลอมของการ
เรียนรูแบบผสมผสาน  2. การออกแบบกิจกรรมและทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู  2.1) การออกแบบ
ภาพรวมของการเรียนรูแบบผสมผสาน  2.2) การออกแบบหนวยการเรียนรู  2.3) การออกแบบและ
พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู และ 3. ขั้นการประเมินผลการเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน 

6. วิธีการวัดการคิดวิเคราะห การวัดและประเมินผลดานการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะห สําหรับนักศึกษาที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกัน ควรใชวิธีการ คือ ประเมินตามสภาพจริง เพราะสิ่งท่ีสะทอนความ
เปนจริงที่ดีที่สุด เปนการกระทําการแสดงออกหลาย ๆ ดานของผูเรียนตามสภาพความเปนจริงทั้งใน
และนอกหองเรียน การประเมินตองมีหลักเกณฑวิธีการ เชน การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ 
การตรวจงาน การรายงานตนเอง เพ่ือใหเห็นขอมูลแบบผสมผสาน ทั้งแบบปริมาณและคุณภาพ 

7. วิธีการศึกษา คนควาขอมูลเพ่ิมเติม ผูสอนจัดทําเปนแหลงขอมูลเพ่ิมเติมในระบบ
บริหารจัดการรายวิชา 

8.  เคร่ืองมือบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห 
คือ การสืบคน (Search Engine) พวกแหลงความรูตาง ๆ ที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูตางๆ 
จะตองมีเครื่องมือที่ตอบสนองความสะดวกใหผูเรียนในการสงงาน  การรายงานผลติดตามความ 
กาวหนาใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นบนเว็บบอรด ใชเพื่อสงการบาน 

9. เครื่องมือบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห
คือ สังคมออนไลน (Social Network) ไดแลกเปล่ียนความคิดไดฝกคิดวิเคราะหบนเว็บบอรด หอง
สนทนาเพราะการคิดวิเคราะหตองเกิดจากความคิดท่ีหลากหลาย  แผนที่ความคิด หรือผังมโนภาพ 
(Mind Mapping) 

10. เครื่องมือบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ชวยสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวม 
กันเปนทีม คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส (Courseware) ตาง ๆ บทเรียนที่สรางขึ้นสําหรับการเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต 

11. บทบาทของผูเรียนและผูสอนในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานบทบาท
ของผูสอน ผูสอนมีหนาที่ใหคําแนะนํา มีบทบาทเปนผูฝก (Coach) และเปนผูสนับสนุน (Facilitator)  
โดยที่ทําหนาท่ีสนับสนุนผูเรียนใหเรียนรูดวยตนเองและเขาชวยเหลือผูเรียน  คิดวิเคราะหแกปญหาที่
ยากและตองคลายความวิตกกังวลใหกับผูเรียน บทบาทผูเรียน ตองรับผิดชอบเพราะตองเรียนรูดวย
ตนเองใฝรูใฝเรียน เรียนตามกิจกรรมที่กําหนด 
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12. การจัดกลุมผูเรียนในการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือนํามา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการเรียนรูรวมกัน ควรมีการจัดกลุม 3 – 5 คน ในการทํางานกลุม 
โดยวิธีแบงกลุมที่เหมาะสม คือใหนักศึกษาจัดกลุมเอง มีการแบงผูเรียนออกเปนทีม มีความรับผิดชอบ
รวมกัน  

13. วิธีการเผยแพรผลงานที่ไดรับมอบหมายในแตละหนวยการเรียนใหใชวิธีการ
เผยแพรผลงานผานระบบบริหารจัดการรายวิชา และผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรูได 

 
ตอนที่ 2  ผลการสรางและทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย

กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 

ผลการสรางและทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ี
มีความสามารถทางปญญาตางกัน ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับ
หลักการออกแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การใช กระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT และความสามารถในการคิดวิเคราะห มาวิเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดจากตอนที่ 1 
นํามาสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญา
ตางกัน ผลที่ไดนํามาใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานฯ และทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ กับกลุมตัวอยาง รายละเอียด
แบงออกเปน 2 ตอนยอย ดังนี้ 

ตอนท่ี 2.1  รางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความ 
สามารถทางปญญาตางกัน 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกันมีสวนประกอบ ดังนี้ 
 

องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค ประกอบดวย 
หลักการ: การบูรณาการกลยุทธการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห (Higher - Order 

Thinking skills: HOTS) มาจากหลักการแนวคิด นโยบายและปญหาการจัดการเรียนรู สอดคลองกับ
การทํางานของสมองและการรวมกันสรางความรู พัฒนาการเรียนรูและการคิดอยางสม่ําเสมอโดยการ
สงเสริมการถายโอนวิธีการคิดอยางเปนระบบในการแกปญหา การปฏิบัติอยางสรางสรรคดวยการต้ัง
คําถามกระตุนการคิดเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนพัฒนานิสัยแหงการคิด  สามารถควบคุมการคิดของตนเองสู
การพัฒนาการรูคิด (Metacognition) และการตรวจสอบ กํากับ ควบคุมตนเอง (Self – regulating) 
เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
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 วัตถุประสงค 
  
 1. เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูในรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) ของนักศึกษาท่ีมี

ความสามารถทางปญญาตางกัน 
 2. เพ่ือพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหของนักศึกษาที่มีความสามารถทาง

ปญญาตางกัน 
 
 องคประกอบเชิงกระบวนการ  ประกอบดวยขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 5 

ขั้นตอนใหญ 8 ขั้นตอนยอย  ดังนี้คือ 
   ขั้นที่ 1 สงสัย ใครรู (Learning to Question) ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอย คือ 

ขั้นกระตุน และข้ันสรางประสบการณ   
 ขั้นที่ 2 สืบเสาะ คนควา (Learning to Search) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย 

ไดแก ขั้นวิเคราะหประสบการณ และขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด  
  ขั้นที่ 3 สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate) ประกอบดวย 2 

ขั้นตอนยอย ไดแก ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด และขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด  
 ขั้นที่ 4 สรุป/สรางความรูใหม (Learning to Construct) ประกอบดวย 1 

ขั้นตอนยอย คือ ขั้นสรางชิ้นงาน และฝกฝนจนเชี่ยวชาญ 
 ขั้นที่ 5  สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply) ประกอบดวย 2 ขั้นตอน

ยอย ไดแก ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใช และขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน 
 

องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช Model 
องคประกอบที่ 1  ผูเรียน มีหนาที่ศึกษาเนื้อหาในการเรียนดวยตนเองบนเว็บรวม 

กับสมาชิกในกลุมสําหรับเนื้อหาภาคทฤษฎี และการเรียนในชั้นเรียนปกติสําหรับเนื้อหาภาคปฏิบัติ 
โดยดําเนินการเรียนตามขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดของการเรียนการ
สอนดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห และการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน ผูเรียนตองมีความกระตือรือรนในการเรียนรู เปนผูที่มีการเรียนรูแบบ
นําตนเอง (self-directed learning) และตองมีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาคําตอบ นําเสนอ
วิธีการแกปญหาจากสถานการณปญหาที่ผูสอนกําหนดใหจากความรูเดิมที่ตนเองมีอยู และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับสมาชิกภายในกลุม  รวมกันตั้งขอสงสัยอภิปราย สืบสอบเพ่ือใหไดขอมูล
เพ่ือใชในการแกปญหา 

องคประกอบที่ 2 ผูสอน เปนผูชี้แนะหรือที่ปรึกษาเปนผูสนับสนุนและเสริมแรงดาน
สื่ออุปกรณ หรือใหคําแนะนําชวยเหลือ ชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ผูสอนไดจัดไวให เปนผูจัดรายวิชา ชี้แจงทําความเขาใจในภาพรวมของกิจกรรมตางๆ จัดทําเนื้อหา 
แบงกลุมผูเรียน  ออกแบบสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน วางแผนการจัดการเรียน



167 

 

 

การสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  บทบาทของผูสอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหกับผูเรียน โดยใหผูเรียนไดเกิดการคิดวิเคราะห มีดังนี้  

1. บทบาทผูสอน  ผูสอนมีหนาที่เปนผูจัดการเรียนการสอน วางแผนในการเตรียม
ความพรอมเพ่ือการเรียนการสอน อํานวยความสะดวก ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบกิจกรรมการ
เรียนการสอน ประเมินและใหผลปอนกลับสําหรับความคิดรวบยอดของผูเรียนในแตละขั้นตอน 
ประเมินผลระหวางการเรียนการสอน (formative  evaluation) และประเมินผลหลังจบการเรียน
การสอน (summative evaluation) ใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางในการเรียน ใหคําปรึกษา ตลอดจน
กระตุนและสรางแรงจูงใจในการเรียนใหแกผูเรียนตลอดการเรียนการสอน เพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  โดยผูสอนตองใหความสําคัญในเร่ืองความแตกตางระหาง
บุคคลของผูเรียนทั้งในการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนการสอนบนเว็บ  ผูสอนตองเตรียม
วิธีการกระตุนการแสดงออกของผูเรียนใหเหมาะสมกับระดับความสามารถในการแกปญหาและความ 
สามารถในการเรียนรูของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนการสอนบนเว็บเพ่ือใหผู เรียนทุกคนมี
สวนรวมในการเรียน รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการแกปญหาโดยใชความคิดเชิงเหตุผลผาน
กระบวนการกลุม จัดใหมีการเปรียบเทียบขอดีและจุดบกพรองของวิธีการแกปญหาเพ่ือสรางแนว
ทางการแกปญหาใหม ๆ ฝกการคิดเชิงเหตุผล ฝกการลําดับความคิด ฝกการยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิกภายในกลุม และฝกทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนแตละคน ตรวจสอบความคิดรวบยอด
และทักษะการคิดวิเคราะห  วิธีการการปฏิบัติ   วิธีการแกปญหาและพัฒนา โดยผูสอนเปนเพียงผูให
การสนับสนุนและดูแลกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามข้ันตอนและกิจกรรมท่ีกําหนดไว  
นอกจากนี้ผูสอนยังตองคอยสรางแรงจูงใจในการเรียน ใหการเสริมแรง และคอยชวยเหลือผูเรียนเมื่อ
ผูเรียนตองการ 

องคประกอบที่ 3 ทรัพยากรการเรียนการสอน  เพ่ือใชในการเรียนการสอนโดย
วัสดุการเรียนการสอนตองมีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของการเรียนการสอน เชน 
สื่อการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม และสื่อการเรียนการสอนที่สรางขึ้น ไดแก 

1. คูมือการเรียนของผูเรียน 
2. สื่อการเรียนการสอน ที่ใชในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เชน PowerPoint 

แผนภาพ วัสดุกราฟก 
3. สื่อสิ่งพิมพ เชน ประมวลรายวิชา เอกสาร และตํารา 
4. โปรแกรมประยุกตที่ใชในการสรางแผนผังทางปญญา ไดแก โปรแกรม Micro-

soft Vision Mindjet, Mind mapper  และโปรแกรมอ่ืน 
5. ระบบสนับสนุนการเรียน เชน ระบบการจัดการเรียนรู สําหรับกิจกรรมการเรียน

การสอน ดังนี้ 
5.1 การทบทวนเน้ือหาในภาคปฏิบัติ 
5.2 การสรางงานที่ไดรับมอบหมายผานระบบการจัดการเรียนรู 
5.3 การสอบภาคทฤษฎีผานระบบการจัดการเรียนรู 
5.4 การแสดงขอคิดเห็นหรือขอสงสัยลงในกระดานสนทนา 
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          5.5 ผูเรียนประชุมกลุมหรือทํากิจกรรมกลุมรวมกันโดยใชหองสนทนา 
          5.6 ผูเรียนซักถามปญหาจากผูสอนผานระบบการจัดการเรียนรู 
          5.7 ผูเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรูผานระบบการจัดการเรียนรู 
          5.8 ผูเรียนตรวจสอบผลงานใหคะแนนผานระบบการจัดการเรียนรู 

 องคประกอบที่ 4  สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (การเรียน
การสอนในชั้นเรียนและออนไลน)  มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสรางสิ่งแวดลอม
และบรรยากาศในการเรียนรูใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง มียุทธวิธีการสอนที่หลากหลาย เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูเอง ทั้งกิจกรรมการเรียนเปนกลุมและกิจกรรมการ
เรียนสวนบุคคล เปนวิธีการเรียนที่ตองการใหเกิดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
ผสมผสานระหวาง การเรียนการสอนแบบเผชิญหนา (Face-to-Face) กับการเรียนการสอนออนไลน 
(Online) เปนการผสมผสานระบบการเรียน (Learning Systems) ที่หลากหลายเขาดวยกัน โดยที่
ผูเรียนและผูสอนสามารถทํากิจกรรมรวมกันไดท้ัง ในเวลาเดียวกันและตางเวลากัน  

การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT 

4.1 สภาพแวดลอมในหองเรียนปกติเปนสภาพแวดลอมทางการเรียนในชั้น
เรียน จัดที่นั่งแบบเขากลุม สรางบรรยากาศใหเปนกันเอง เปนบรรยากาศที่ใหผูเรียนมีโอกาสไดคิด ให
ผูเรียนไดแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นในทีม  ในหองประกอบไปดวยคอมพิวเตอร LCD 
projector ไมโครโฟน ลําโพง เปนสื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใหดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ หองเรียนไมคับแคบจนเกินไป โตะและเกาอ้ีเหมาะสมกับวัย  

4.2 สภาพแวดลอมในการเรียนรูผานสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 
ผูเรียนสามารถติดตอกับผูสอนและผูเรียนอ่ืน ๆ ไดอยางสะดวก โดยไมตองเดินทางมาท่ีสถาบัน 
เพราะวาบทเรียนสามารถเรียนไดอยางสมบูรณแบบผานทางอินเทอรเน็ตโดยที่ผูเรียนและผูสอน
สามารถทํากิจกรรมรวมกันไดทั้งในเวลาเดียวกันและตางเวลากัน โดยที่ผูเรียนแตละคน อยูกันคนละ
สถานท่ีก็สามารถส่ือสารกันไดโดยไมเห็นหนากัน มีการจัดผูเรียนเปนกลุมๆ โดยมีการส่ือสาร 2 
ลักษณะ คือ สื่อสารแบบประสานเวลา (Synchronous) เปนการสื่อสารที่ผูเรียนจะตองออนไลนใน
เวลาเดียวกันจึงจะสื่อสารกันได  การสื่อสารมีหลายแบบ ไดแก การสนทนาสด  การใชกระดาน
อิเล็กทรอนิกส และอีกลักษณะหน่ึง เปนการสื่อสารในลักษณะท่ีไมประสานเวลา (Asynchronous) 
เปนการส่ือสารแบบไมตองออนไลนในเวลาเดียวกัน ไดแก การใชกระดานขาว (Web Board) 
Facebook เปนตน  

 องคประกอบที่ 5 เนื้อหา เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตองสงเสริมการ
คิดวิเคราะห ซึ่งลักษณะของเน้ือหาตองใหผูเรียนสามารถจําแนก 1) วิเคราะหความสําคัญ ระบุปญหา 
ทําความเขาใจปญหา จําแนกแยกแยะสิ่งท่ีโจทยถาม (ผล) และสิ่งที่โจทยกําหนด (เหตุ) 2) วิเคราะห
ความสัมพันธ เชื่อมโยงหาความสัมพันธระหวางเหตุ (สิ่งที่โจทยกําหนด)  และผล (สิ่งที่โจทยถาม)     
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3) วิเคราะหหลักการ กําหนดหลักการ วิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิดยอนกลับจากผลไปสูเหตุ 
และ 4) วิเคราะหตรวจสอบผล สรุป เขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสูผลและตรวจคําตอบ 

 
ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT (QSCCA Model) 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
(QSCCA Model) ที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  5 ขั้นตอนใหญ 8 ขั้นตอน
ยอย ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  สงสัย ใครรู (Learning to Question: Q) ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอย 
คือ ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ กิจกรรมนี้เปนจุดเริ่มตนของการเรียนรู โดยผูเรียนตองไดรับ
แรงบันดาลใจและไดความชัดเจนวาผูเรียนตองเรียนรูเพ่ือใหไดคําตอบของคําถามอะไร และสราง
แรงจูงใจภายใน (Self-Motivation) ที่อยากเรียนรูหรืออยากฝกทักษะ จากนั้นจึงนําไปสูประเด็นที่จะ
เรียนรูหรือทักษะยอยๆท่ีจะฝกฝน ชี้แนะแนวทางพฤติกรรมการเรียนรูและการตระหนักถึงคุณคาของ
รายวิชา อันจะเปนประโยชนตอการเรียนรู รวมทั้งทบทวนความรูเดิมที่ตองใชเชื่อมโยงในการเรียนรู
เนื้อหาใหม  

1.1 ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ (Creating an Experience) 
ขั้นตอนน้ีเปนการเตรียมความพรอมดานความรูและทักษะที่จําเปน เพ่ือการเรียนรูเรื่องใหมหรือทักษะ
ใหมดวยการสํารวจตรวจสอบและทบทวนมโนทัศน  ทักษะการคิดพ้ืนฐานและความรูพ้ืนฐานเดิมที่
เอ้ือตอการเรียนรูมโนทัศนใหมของผูเรียน เนนการสรางแรงจูงใจในการเรียน มอง เห็นประโยชน
ความสําคัญของเร่ืองท่ีเรียน โดยขั้นตอนนี้ครูตองกระตุนความสนใจของนักศึกษาใหมีความอยากรู
อยากเห็น มีความสนใจ มีความพรอมและกระตือรือรน มองเห็นความสําคัญในการเร่ืองที่จะเรียน 
รวมทั้งใชการสนทนาซักถาม  กระตุนใหผูเรียนคิดทบทวนถึงมโนทัศนเดิม และฝกใหผูเรียนไดรูจักตั้ง
คําถาม ขอสงสัยดวยตนเอง ซึ่งในข้ันตอนนี้ครูผูสอนตองประเมินพ้ืนฐานทักษะการคิดและความรูของ
ผูเรียนและเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนเพ่ือเปนพื้นฐานของการถายทอด และการเรียนรูความรูใหม
โดยใชแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูกลุมที่เนนการรับรูและการเชื่อมโยงความคิด (Apperceptionหรือ
Herbartianism) ของแฮรบารต (Herbart)ทฤษฎีการเชื่อมโยง ของธอรนไดค (Thorndike) แนวคิด
การเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล (Ausubel) และแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ทีผู่เรียนมีความสามารถทางปญญาตางกันมาออกแบบกิจกรรมการ เรียนรู 

ขั้นที่ 2 สืบเสาะ คนควา (Learning to Search: S) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย 
ไดแก ขั้นวิเคราะหประสบการณ และขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอดยอด เปนขั้นกิจกรรม
ที่ผูเรียนชวยกันสืบคนขอมูลหรือขอเท็จจริงเพ่ือใหไดคําตอบของคําถามท่ีสงสัยใครรู จากแหลงขอมูล
ที่หลากหลาย เนนการสรางใหเกิดศักยภาพในการเรียนรูหรือการฝกทักษะไดดวยตนเองและเนนการ
ใชกระบวนการกลุม ในขั้นนี้เปนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยการเสนอกระบวนการคิด
วิเคราะห  
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    2.1 ขั้นวิเคราะหประสบการณ (Analyzing the experience) ขั้นตอน
นี้เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดการตระหนักในคําถาม และสถานการณปญหาที่
กําหนดขึ้น สํารวจและทําความเขาใจในสถานการณปญหาใหครอบคลุมทุกดาน แลวทําการกําหนด
ขอบเขตของปญหาใหชัดเจน โดยในขั้นนี้ครูผูสอนตองฝกทักษะการคิดวิเคราะหเพ่ือแกปญหาอยาง
สรางสรรคใหกับผูเรียน โดยการกําหนดคําถามหรือสถานการณปญหา และกระตุนผูเรียนใหรวมกัน
อภิปราย แยกแยะประเด็นปญหาและทําความเขาใจในสถานการณปญหาใหครอบคลุมทุกดาน  แลว
สรางขอคําถามและขอสงสัยที่สงเสริมการคิดวิเคราะหขึ้นมาใหหลากหลาย (ความคิดสรางสรรค)  
หลังจากนั้นผูสอนจึงกระตุนใหผูเรียนไดอภิปรายแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันเพ่ือตั้งคําถามหรือขอสงสัย 
ที่เหมาะสมที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของการเรียนรู  ในขั้นตอนนี้ ครูผูสอนตองทําการสังเกต
ประเมินการทํากิจกรรมและทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียน รวมทั้งคอยสงเสริมและชี้แนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกตองใหกับผูเรียน ชี้แจงวัตถุประสงค ภาระงานและการประเมินโดยใชแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism) ทฤษฎีการเรียนรูของรอเจอรส (Rogers) ทฤษฎีการสรางความรู 
(Constructivism) ของไว ก็อทสกี้  (Vygotsky)  ทฤษฎีการเรียนรูที่ เนนกระบวนการคนพบ 
(Discovery Learning) ของบรุนเนอร (Bruner) กระบวนการคิดวิเคราะหโดยประยุกตใชแนวคิดของ 
คอทเทรล (Cottrel) 

2.2 ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด (Integrating Reflective  
Analysis into concepts)  ขั้นตอนน้ีเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด
วิเคราะหรวมกันสําหรับการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคโดยการคิดออกแบบ วางแผน นิยามความ
ชัดเจน ตรวจสอบขอบกพรองความครอบคลุมชัดเจน และลงมือปฏิบัติ  เพ่ือรวบรวมขอมูล รองรอย 
หลักฐานและสรางมโนทัศน  คําอธิบายของสถานการณปญหาดวยตนเอง 

ขั้นที่ 3 สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate: C) ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
ยอย ไดแก ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด และข้ันลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด เปนขั้นกิจกรรม
การจัดขอมูลความรู โดยวิธีการนําเสนอและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีคนหามาได เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองนาเชื่อถือและความครบถวนของขอมูล กิจกรรมนี้ดําเนินการภายในกลุมเล็ก แลวนําเสนอ
ขอสรุปจากกลุมเล็กเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุมใหญ กิจกรรมนี้จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะท่ีสําคัญ
คือความสามารถในการสื่อสาร การยอมรับความคิดเห็นหรือขอมูลซึ่งกันและกันและทักษะการคิด
วิเคราะห ซึ่งแบงกลุมคละตามความสามารถในการเรียน 

3.1 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (Developing concepts/skill) ขั้นตอนน้ี
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความคิดรวบยอดในข้ันที่ผานและนํามาเขียน Mine map  เพ่ือ
เชื่อมโยงความรูและพัฒนาตอยอดความคิด โดยครูผูสอนตองกระตุนใหผูเรียนไดระดมความคิดเพ่ือ
ออกแบบวางแผนการทํางานใหหลากหลาย กอนที่จะใหผูเรียนอภิปราย แลกเปลี่ยนความรูและความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือเลือกแผนงานที่เหมาะสม  สําหรับใชในการตอบสถานการณปญหาซึ่งเปนการ
สงเสริมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  ในระดับการประเมินผลใหสามารถเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม
ดวยเหตุและผลและความเปนไปได ในขั้นตอนนี้ครูผูสอนตองทําการสังเกตการทํากิจกรรม  และทักษะ
การคิดวิเคราะหของผูเรียนรวมท้ังคอยชวยเหลือ ควบคุม สงเสริมและชี้แนวทางในการทํากิจกรรม
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ใหกับผูเรียน ซึ่งผูสอนควรใหผูเรียนเสนอขอสงสัยใหหมดกอนจึงดําเนินการอภิปรายทีละขอรวมกัน 
แนวคิดของการตอบสถานการณปญหารวมทั้งลงขอสรุปเพื่อหาทางเลือก 

3.2 ขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด(Practicing defined givens) 
ขั้นตอนน้ีเปนการปฏิบัติการตามเปาหมายใหสําเร็จเพ่ือสํารวจตรวจสอบตามแนวคิดที่ออกแบบ
วางแผนไวหรือแสวงหาความรูเพ่ิมเติมโดยใหแบงหนาที่การทํางาน   และลงมือปฏิบัติตามแผนงาน 
คําอธิบาย เพ่ือตอบสถานการณปญหา นอกจากน้ีครูผูสอนตองคอยสังเกตและซักถามเพ่ือตรวจสอบ 
และสรางความเขาใจอยางลึกซึ้งใหกับผูเรียน โดยคอยซักถามถึงเหตุผลที่รองรับมโนทัศน คําอธิบายท่ี
ผูสรางขึ้น โดยในขั้นตอนน้ีครูผูสอนตองทําการสังเกตประเมินการทํากิจกรรม และทักษะการคิด
วิเคราะหของผูเรียน รวมทั้งคอยชวยเหลือ ควบคุม สงเสริมและชี้แนวทางในการทํากิจกรรมใหผูเรียน 
กระตุนใหผูเรียนตรวจสอบเปาหมาย  

ขั้นที่ 4  สรุป/สราง ความรูใหม (Learning to Construct: C) ประกอบดวย 1 
ขั้นตอนยอย คือ ขั้นสรางชิ้นงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ เปนขั้นกิจกรรมท่ีผูเรียนรวมกันสรุปเพ่ือตอบ
คําถามหลักที่สงสัยใครรู และถือเปนการสรางความรูใหมโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและผานการ
กลั่นกรองมาแลว บทบาทหลักของครูคือการตอบขอสงสัยและรวมเติมเต็มความรู ดังนั้นความรูใหมที่
ไดจึงเกิดจากตัวผูเรียนเอง มิใชเกิดจากการบอกของผูสอน หรือจากตําราเลมใดเลมหนึ่งและการท่ี
ผูเรียนสรุปคําตอบไดเองจะทําใหความรูที่ไดมีความหมาย ฝงแนนคงทนมากกวาความรูที่ไดรับจาก
การบอก การอธิบายจากผูสอน  

4.1  ขั้นสรางชิ้นงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ (Practicing and adding 
something of oneself) ขั้นตอนน้ีเปนการสรางชิ้นงานหรือทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและ
ความเขาใจ เปนการฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางสรางสรรคและพัฒนามโนทัศน โดยการนําไป
ประยุกตใชงานอ่ืนหรือในชีวิตประจําวัน  ในขั้นตอนนี้ ครูผูสอนตองสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมการ
สรางสรรคชิ้นงาน การประเมินความรู การใชความรูและทักษะการคิดวิเคราะห การแกปญหาของ
ผูเรียนอยางสรางสรรค รวมทั้งคอยชวยเหลือ สงเสริมและชี้แนวทางในการทํากิจกรรมของผูเรียน 

ขั้นที่ 5 สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply: A) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย 
ไดแก ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใช และข้ันแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน เปน
การนําความรูที่ไดไปสรางชิ้นงานหรือปฏิบัติภาระงานอยางใดอยางหนึ่ง ถือเปนความสามารถทางดาน
การสรางสรรค ทั้งนี้หากชิ้นงานหรือภาระงานดังกลาวเปนสิ่งผูเรียนสนใจและรูสึกวามีคุณคาแลวจะ
ทําใหเกิดแรงบันดาลใจอยางมากที่จะเรียนรู  ชิ้นงานหรือภาระงานที่ทําจึงควรใหเกิดจากความ
ตองการของผูเรียน และควรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอสรุปที่ไดเพ่ือการปรับปรุงแกไขและเรียนรู
ซึ่งกันและกัน ผูสอนจะมีบทบาทสําคัญในการชวยปรับแตงหรือเติมเต็มใหความรูที่ผูเรียนสรุปมีความ
ถูกตองสมบูรณ 

5.1 ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใช (Analyzing application for 
relevance usefulness) ขั้นตอนนี้เปนการทํากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบ โดยการนําไปประยุกตใชกับ
งานอ่ืนหรือในชีวิตประจําวัน อาจเปนแบบฝกหัดและชิ้นงานตามความสนใจในสถานการณตาง ๆ 
และพัฒนาตนเองตอเน่ืองจนเปนนิสัยแหงการคิด ในขั้นตอนนี้ครูผูสอนตองสังเกตการเขารวม
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กิจกรรม การประเมินความรู การใชความรูและทักษะการคิดวิเคราะห  การแกปญหาของผูเรียนอยาง
สรางสรรค รวมทั้งคอยชวยเหลือ สงเสริมและชี้แนวทางในการทํากิจกรรมของผูเรียน 

5.2 ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน (Doing and applying to 
new more complex experience) ขั้นตอนน้ีเปนการทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและความ
เขาใจ โดยตรวจสอบและแลกเปลี่ยนมโนทัศน  คําอธิบายท่ีสรางขึ้นกับเพ่ือน ๆ และตรวจสอบความ
สอดคลองกับองคความรู  โดยครูผูสอนตองใหโอกาสผูเรียนไดเสนอมโนทัศน  คําอธิบายของตนเอง  
เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  ใหเรียนรูรวมกันระหวางบุคคลหรือระหวางกลุม
แลกเปลี่ยนกันประเมิน(Peer group) ใหขอเสนอแนะแลวกระตุนใหผูเรียนไดรวมกันสํารวจ 
ตรวจสอบตนเองวากระบวนการสืบเสาะที่ไดปฏิบัติมาและมโนทัศน คําอธิบายท่ีตนเองสรางขึ้นนั้นยัง
มีจุดบกพรองตรงไหน  รวมทั้งตรวจสอบความสอดคลองของมโนทัศน   ในขั้นตอนน้ีครูผูสอนตองทํา
การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม และทักษะการคิดของผูเรียน รวมท้ังคอยชวยเหลือ สงเสริมและช้ี
แนวทางในการทํากิจกรรมใหกับผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 
ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางของรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ  4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห
และผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน และแกไขปรับปรุง  

 1. การดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน  โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน  ผลการตรวจสอบพบวา 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความ 
สามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกันในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ( X  = 4.56,  S.D. = 0.66) ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา การกําหนดองคประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมครอบคลุมความ
ตองการจําเปนของการสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห และองคประกอบของรูปแบบแตละ
องคประกอบมีความสัมพันธสอดคลองสงเสริมซ่ึงกันและกัน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X  =  

4.42,  S.D. = 0.65) และเม่ือพิจารณาองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแตละองคประกอบ 
ในสวนขององคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค  หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานสามารถใชเปนกรอบในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  
แสดงใหเห็นจุดเนนในการเรียนการสอน วัตถุประสงคมีความเหมาะสมชัดเจน สามารถแสดงถึงสิ่งที่
มุงหวังใหเกิดในตัวผูเรียนหลักการและวัตถุประสงค  มีความสอดคลองกัน มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( X =  4.70,  S.D. = 0.72) ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ สําหรับองคประกอบเชิง
กระบวนการ กระบวนการเรียนการสอนมีขั้นตอนครบถวนเหมาะสมและสอดคลองตอเนื่องกัน   
ขั้นตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม สามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X =  4.47,  S.D. = 0.87) นอกจากนี้แลวองคประกอบเชิงเงื่อนไข
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การนํารูปแบบไปใช  สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับหลักการและวัตถุประสงค  ระบบบริหารการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนการสอน มีความเหมาะสม/สอดคลองอยูในระดับมาก ( X  = 4.35,  S.D. = 0.57) 

ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
2. การแกไขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ

เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถ
ทางปญญาตางกัน จากการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ  4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน  โดยผูเชี่ยวชาญพบวา ไมมีขอใดมีคาความเหมาะสมต่ํา
กวาเกณฑที่กําหนด (พิจารณาความเหมาะสมท่ีมีคาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ขึ้นไป และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานนอยกวา 1.00)  อยางไรก็ตามผูวิจัยไดนําคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญที่เสนอเพ่ิมเติมมา
พิจารณาแกไขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
ใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังน้ี 

2.1 ปรับแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดในสวนของวัตถุประสงคของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน  โดยระบุใหชัดเจนในการเขียนทักษะการคิดวิเคราะห และเพ่ิมเติม
รายละเอียดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ปรับแกการใชคําในองคประกอบเชิงกระบวนการและ
ปจจัยที่เอ้ือตอการเรียนรูเปนคําที่แสดงถึงพฤติกรรม 

2.2 ดานกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนกระบวนเรียนรูที่จําเปนตอง
มี 8 ขั้นใหครบตามทฤษฎี อาจไปแทรกหรืออยูภายใตขั้นตอนใหญตามความเหมาะสมและเปนตัว
สงผลใหกลุมตัวอยางที่มีความสามารถทางปญญาตางกันเกิดผลการเรียนรูและดานการประเมินผล
เปนกระบวนการเปนผลจากการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น ควรอยูในขั้นตอนดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนและองคประกอบท่ีดีควรแยกออกจากกันใหชัดเจนในการเขียนอธิ บาย
รายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 
ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ  
4 MAT เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาที่มีความ 
สามารถทางปญญาตางกัน  

ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) และเครื่องมือ
ประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก บทเรียนออนไลน กิจกรรมการเรียนการสอนในระบบ
การเรียนออนไลน และแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่ผานการหาคุณภาพ
โดยผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไขแลวนําไปหาประสิทธิภาพ  (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม 
(Field Tryout) ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลิตผล (E2) ใช
เกณฑ 80/80 ทดลองใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน 
ผลการทดลองพบวา โดยภาพรวมไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 
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83.70/86.84 ในการคิดข้ันสูงดานการคิดวิเคราะหไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
เทากับ 83.45/86.50 สูงกวาเกณฑ 80/80 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 

 
ตอนที่ 3 ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ  

4 MAT เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 

จากการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ        
4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีความสามารถ
ทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) ไปทดลองน้ัน ผูวิจัยไดศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) 
สรุปไดดังนี้ 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการ
เรียนการสอน  ผูวิจัยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะหของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทาง
ปญญาตางกันระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(QSCCA Model) วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test 
dependent ผลปรากฏในตารางที่ 14-16 

1.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะหของนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถทางปญญาดานกลุมปญญาที่เกี่ยวของกับสัญลักษณ (Symbol-based)  ระหวางกอน
เรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model)  

  

ตารางที่ 15  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการคิดวิเคราะหของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทาง 
    ปญญาดานกลุมปญญาท่ีเกี่ยวของกับสัญลักษณ (Symbol-based) ระหวางกอนเรียน 
               และหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) 

   (N= 30)  

คะแนน คะแนนเต็ม  S.D.  t Sig 

กอนเรียน 40 16.87 3.46 
.732 21.445* .000 หลังเรียน 40 32.57 2.50 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   

จากตารางท่ี 15 พบวา หลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) นักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาดานกลุมปญญาที่
เกี่ยวของกับสัญลักษณ (Symbol-based) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยภาพรวมอยูใน
ระดับสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะหของนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถทางปญญากลุมปญญาที่เกี่ยวของกับบุคคล (Human) ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model)  

 
ตารางที่ 16  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการคิดวิเคราะหของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทาง 
      ปญญาดานกลุมปญญาท่ีเกี่ยวของกับบุคคล (Human) ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
                โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) (N = 30)   

คะแนน คะแนนเต็ม  S.D.  t Sig 

กอนเรียน 40 16.40 3.01 
.636 25.578* .000 หลังเรียน 40 32.67 2.10 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
  

จากตารางท่ี 16 พบวา หลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาดานกลุมปญญาที่เกี่ยว 
ของกับบุคคล (Person) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยภาพรวมอยูในระดับสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
1.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะหของนักศึกษาท่ีมี

ความสามารถทางปญญากลุมปญญาที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Object-based) ระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) 

  

ตารางที่ 17  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการคิดวิเคราะหของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทาง 
   ปญญาดานกลุมปญญาท่ีเกี่ยวของกับวัตถุ (Object-based) ระหวางกอนเรียนและหลัง 

               เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) (N = 30) 

คะแนน คะแนนเต็ม  S.D.  t Sig 
กอนเรียน 40 16.63 3.58 

.689 23.376* .000 หลังเรียน 40 32.73 1.96 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   

จากตารางที่ 17  พบวา  หลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญากลุมปญญาที่เกี่ยวของ
กับวัตถุ (Object-based) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยภาพรวมอยูในระดับสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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2. ผลการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) ของนักศึกษากอนและหลังการใช
รูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) 
ของนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาตางกันระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent ผลปรากฏในตารางที่ 23-25  

2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูรายวิชา วิถีไทย ของ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญากลุมปญญาท่ีเกี่ยวของกับสัญลักษณ (Symbol-based) ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) 

 

ตารางที่ 18  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของการคิดวิเคราะหของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทาง
     ปญญาดานกลุมปญญาที่เกี่ยวของกับสัญลักษณ (Symbol-based) ระหวางกอนเรียน     
                 และหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model)  (N = 30) 
  

คะแนน คะแนนเต็ม  S.D.  t Sig 

กอนเรียน 50 17.53 3.73 
.510 44.407* .000 หลังเรียน 50 40.20 2.57 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
 

จากตารางที่ 18 พบวา  หลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญากลุมปญญาที่เกี่ยวของ
กับสัญลักษณ (Symbol-based) มีผลการเรียนรูรายวิชา วิถีไทย โดยภาพรวมอยูในระดับสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย ของ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาดานกลุมปญญาที่เกี่ยวของกับบุคคล (Human) ระหวางกอน
เรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model)  

 

ตารางที่ 19  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย ของนักศึกษาท่ีมี   
               ความสามารถทางปญญาดานกลุมปญญาท่ีเกี่ยวของกับบุคคล (Human) ระหวางกอน 
       เรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model)  
               (N = 30)  

คะแนน คะแนนเต็ม  S.D.  t Sig 

กอนเรียน 50 17.03 4.14 
.835 27.754* .000 หลังเรียน 50 40.20 2.57 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
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จากตารางท่ี 19  พบวา หลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญากลุมปญญาที่เกี่ยวของ
กับบุคคล (Human)  มีผลการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย โดยภาพรวมอยูในระดับสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
2.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการเรียนรูรายวิชาวิถีไทยของ

นักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาดานกลุมปญญาที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Object-based) ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) 

 
ตารางที่ 20  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการคิดวิเคราะหของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทาง
     ปญญาดานกลุมปญญาท่ีเกี่ยวของกับวัตถุ (Object-based) ระหวางกอนเรียนและหลัง 
               เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) (N = 30)  

คะแนน คะแนนเต็ม  S.D.  t Sig 

กอนเรียน 50 17.20 4.15 
858 27.534* 000 หลังเรียน 50 40.83 2.64 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
 

จากตารางที่ 20 พบวา หลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) นักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาดานกลุมปญญาที่
เกี่ยวของกับวัตถุ (Object-based)  มีผลการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) โดยภาพรวมอยูใน
ระดับสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
3. ผูวิจัยทดสอบความแตกตางของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาแตกตางกัน

ทั้ง 3 กลุม หลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  (QSCCA Model) วิเคราะห
ขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พบวา นักศึกษาท่ีมี
ความสามารถทางปญญากลุมปญญาที่เกี่ยวของกับบุคคล (Human) กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับ
สัญลักษณ (Symbol-based) และกลุมปญญาที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Object-based) มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูรายวิชา วิถีไทย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ผลปรากฏในตารางที่ 21 
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ตารางที ่21  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย  
    (Thai Living)  ระหวางนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกันทั้ง 3 กลุมหลังเรียน 
    ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) 

คุณลักษณะของ
นักศึกษา 

แหลงความ
แปรปรวน df SS Ms F Sig 

ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห 

ระหวางกลุม 2 .422 .211 .044 .957 
ภายในกลุม 87 421.900 4.849   

รวม 89 422.322    
ผลการเรียนรู 
รายวิชา วิถีไทย 

ระหวางกลุม 2 8.022 4.011 .594 .554 

ภายในกลุม 87 587.767 6.756   
รวม 89 595.789    

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
 

จากตารางที่ 21 พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูรายวิชา
วิถีไทย (Thai Living) ระหวางนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาตางกันทั้ง 3 กลุม (กลุมปญญาที่
เกี่ยวของกับบุคคล (Human) กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับสัญลักษณ (Symbol-based) และกลุม
ปญญาท่ีเกี่ยวของกับวัตถุ (Object-based) หลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(QSCCA Model) มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
ที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 

 
ตารางที ่22  ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย 

    กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 

ขอความ ระดับความคิดเห็น 
X  .D.S  แปลผล 

ดานการออกแบบบทเรียนออนไลน 
1. รูปภาพมีความสอดคลองกับเนื้อหา 4.43 0.65 มาก 
2. ตัวอักษรอานงายชัดเจน 4.16 0.76 มาก 
3. การนําเสนอบทเรียนนาสนใจ 4.52 0.72 มากที่สุด 
4. บทเรียนออนไลนงายตอการใชงานและเขาถึงขอมูล 4.27 0.61 มาก 
5. สีของบทเรียนสวยงามไมฉูดฉาด ดูแลวสบายตา 4.24 0.64 มาก 
6. มีการเชื่อมโยงขอมูลแหลงการเรียนรู ที่หลากหลาย 4.27 0.68 มาก 
7. นักศึกษาสามารถใชบทเรียนออนไลนไดทุกท่ีทุกเวลา 4.54 0.64 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรายดาน 4.27 0.68 มาก 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
8. การเรียนการสอนแบบผสมผสานเหมาะสมตอการเรียนรู  
   ในรายวิชา วิถีไทย 

4.00 0.71 มาก 

9. กิจกรรมการเรียนรูรวมกันฝกใหนักศึกษาไดรวมกัน 
   แกปญหาที่หลากหลาย 

4.24 0.64 มาก 

10. กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยสงเสริมการคิด 
     วิเคราะหใหกับนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญา 
     แตกตางกัน 

4.46 
 

0.79 
 

มากที่สุด 
 

11. กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยสงเสริมผลการ 
     เรียนรูใหกับนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญา 
     แตกตางกัน 

4.35 0.88 มาก 

เฉลี่ยรายดาน 4.16 0.87 มาก 
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ตารางที ่22  ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย 
    กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT (ตอ) 

ขอความ ระดับความคิดเห็น 
X  .D.S  แปลผล 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (ตอ) 
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยรูปแบบ 
12.นักศึกษาไดรับความรูจากการศึกษาบทเรียนออนไลน        4.11 0.78 มาก 
13. การเรียนรูบนออนไลนและในชั้นเรียนทําใหนักศึกษา       
     มีความรูเพ่ิมข้ึน 

3.95 0.85 มาก 

14. นักศึกษามีความกระตือรือรนในการจัดกิจกรรม             
     การเรียนการสอนบนออนไลนและในชั้นเรียน 

 
3.86 

 
1.03 

มาก 

15. นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและไดทํางานรวมกันเปน 
     ทีมบนบทเรียนออนไลนและในชั้นเรียน 

4.19 0.81 มาก 

16. นักศึกษาไดรับความรูจากการคิดวิเคราะหและเชื่อมโยง 
     ความรูจากประเด็นคําถาม                  

4.16 0.80 มาก 

17. นักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะห และคิดแกปญหาจาก 
     ประเด็นคําถาม 

4.38 0.72 มาก 

18. นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนการสอน 
     แบบผสมผสานไปประยุกตใชกับงานในชีวิตประจําวันได 

3.97 0.93 มาก 

เฉลี่ยรายดาน 4.07 0.83 มาก 
19. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนการสอน               
     แบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 

4.43 0.94 มาก 

เฉลี่ยรายดาน 4.43 0.94 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.23 0.54 มาก 
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จากตารางท่ี  22 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะหของ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน  ภาพรวม พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X =  
4.23, S.D. = 0.54)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน  เรียงตามลําดับ
ดานที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก ดานการออกแบบบทเรียน
ออนไลน ( X  = 4.27,  S.D. =0.68)  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 4.16,  S.D. =0.87) และ
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยรูปแบบ (X =4.07,  S.D. =0.83) ตามลําดับ   

  2.4 ผลการวิเคราะหขอมูลในข้ันรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 

 ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  ผานการทดลองใชจากกลุมตัวอยาง และไดทําการรับรองรูปแบบ
จากผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผลการรับรอง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 23  ผลการประเมนิเพ่ือรับรองรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
IOC แปลผล 

องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (ดานปจจัยนําเขา)   
1. ผูสอน 1.00 เหมาะสม 
2. ผูเรียน 1.00 เหมาะสม 
3. เนื้อหา 1.00 เหมาะสม 
4. ทรัพยากรการเรียนการสอน 1.00 เหมาะสม 
5. สภาพแวดลอมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 1.00 เหมาะสม 
กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน (ดานกระบวนการ)   
1.  ขั้นปฐมนิเทศ  1.00 เหมาะสม 
2.  ขั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน   1.00 เหมาะสม 
ขั้นที่ 1  สงสัย ใครรู (Learning to Question)  
          1.1 ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ  (F2F)           

1.00 เหมาะสม 

ขั้นที่ 2 สืบเสาะ คนควา (Learning to Search)           
          2.1 ขั้นวิเคราะหประสบการณ  (F2F)   
          2.2 ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด (F2F)          

1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 23  ผลการประเมินเพ่ือรับรองรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ (ตอ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
IOC แปลผล 

ขั้นที่ 3 สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate)           
          3.1 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (online) 
          3.2 ขั้นสรางชิ้นงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ (online) 

1.00 เหมาะสม 

ขั้นที่ 4  สรุป/สราง ความรูใหม (Learning to Construct) 
         4.1 ขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด (online) 

1.00 เหมาะสม 

ขั้นที่ 5  สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply)   
          5.1 ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใช  (online) 
          5.2 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน (online,F2F) 

1.00 เหมาะสม 

3. ขั้นวัดและประเมินผล  1.00 เหมาะสม 
ดานปจจัยนําออก  
1. การคิดวิเคราะห 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

2. ผลการเรียนรูรายวิชา วิถีไทย 1.00 เหมาะสม 

ผลปอนกลับ   
ความเหมาะสมในภาพรวมของรูปแบบ 1.00 เหมาะสม 
เฉลี่ยรวม 1.00 เหมาะสม 

 
 จากตารางที่  23  ผลการประเมินเพ่ือรับรองรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิไดรับรอง

ความเหมาะสมดังนี้ องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (ดานปจจัยนําเขา) โดยมีคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม  กระบวนการของรูปแบบการเรียนการ
สอน (ดานกระบวนการ) มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม และ
ดานปจจัยนําออก มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม ในภาพรวม
ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความ 
สามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน มีคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 1.00  แปลผลอยูในระดับเหมาะสม  ดังนั้นสามารถสรุปไดวารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT มีความเหมาะสมสามารถนําไปใชสําหรับใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกันได  
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บทที่ 5 
การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 

 เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 

 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือ

สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกัน  ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 

1.  บทนํา  
1.1 แนวคิดหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ

เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  

1.2 วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  

2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกัน   

  2.1 องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  

  2.2 ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  
  2.3 ขั้นตอนยอยของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 
  2.4 แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินผลรายวิชา 
 3. วิธีการและเงื่อนไขการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  
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3.1 วิธีการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 
4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  

  3.2 เงื่อนไขการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน   

 
1. บทนํา  

1.1 แนวคิดหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  

การศึกษาเปนสิ่งที่จะทําใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งโอกาส
และสิ่งท่ีเปนไปไดใหม ๆ ที่นาตื่นเตนเต็มไปดวยสิ่งทาทายและปญหา สิ่งที่ตองเรียนรูในอดีตจากตํารา
เนื้อหาความรูกลายเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับความเปนมนุษย และคําถามเก่ียวกับอนาคตเชิง
วัฒนธรรม สังคม และสากล โดยเนนการศึกษาตลอดชีวิตเชื่อมโยงทองถิ่นชุมชนเขากับภาค ประเทศ 
และโลก อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรู
ตลอดชีวิตเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จะมีความยืดหยุน สรางสรรค ทา
ทาย และซับซอน เพ่ือการปรับตัวใหอยูในทองถิ่น ประเทศชาติ อาเซียนและระดับโลก ในลักษณะ
การรูเรา รูเขา เขาใจผูอ่ืน รวมทั้งเขาใจโลกกวาง โดยมีรากฐานของ 4 เสาหลักแหงการเรียนรู (Four 
Pillar of Learning) ไดแก การเรียนรูที่จะอยูรวมกัน (Learning to Live together) การเรียนรูที่จะ
รู (Learning to Know) การเรียนรูที่จะปฏิบัติได (Learning to Do) และการเรียนรูที่จะอยูได 
(Learning to Be) ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหความหมายการเรียนรูตลอด
ชีวิตไววา เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นโดยตัวบุคคล อันเปนผลมาจากการไดรับความรู 
หรือประสบการณจากการจัดการศึกษา หรือกิจกรรมในชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาตลอดชีวิตที่เปนกระบวนการผสมผสานการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามารถเรียนรูไดทุก
สถานการณ เวลา และสถานที่อยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามความตองการ (พิมพันธ เดชะคุปต, 2557) 

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําให
การเขาถึงแหลงเรียนรูไดสะดวก หลากหลายชองทาง สามารถรับรูไดดวยการอาน การฟง การเห็น มี
การนําเสนอในรูปแบบอักษรภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการสรางสถานการณเสมือนจริง 
(Virtual Situation) รวมทั้งการปฏิสัมพันธ (Interaction) และสรางเครือขายใหสามารถติดตอสื่อสาร
ไดอยางไรขอบเขต  ทําใหการเรียนรูและสมรรถนะของคนในยุคศตวรรษท่ี 21 เปลี่ยนไป มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการจัดเรียนรูในชั้นเรียนกันมากขึ้น มีการพัฒนาการ
เรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งมีระบบบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management 
System)ในการติดตาม ตรวจสอบกระบวนการเรียนรูของผูเรียนรายบุคคล ผานชองทางที่หลากหลาย 
ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดตลอดเวลา และไมจํากัดสถานท่ี ผูเรียนมีอิสระในการเรียน
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ตามความสามารถ  ดังน้ันการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง (e-Learning) จึงถูกนํามาใชในการจัดการ
เรียนรูทั้งในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  โดยไมไดคํานึงถึงความเหมาะสมใน
การนํามาใชและความรับผิดชอบตอตนเองของผูเรียนในแตละระดับการศึกษา อีกทั้งการพัฒนา
บทเรียนอีเลิรนนิงไมสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการส่ือสารและการทํางานรวมกับผูอ่ืน ซึ่ง
เปนทักษะที่สําคัญในการดํารงชีวิตตอไปอนาคตไดอยางมีความสุข  ขาดความเปนธรรมชาติของ
หองเรียนที่มีเพ่ือนคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันในชั้นเรียน  อีกทั้งการจัดการเรียนรูดังกลาวอาจสงผล
ตอทัศนคติที่ไมดีตอบทเรียนในดานการเรียนรู  ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบออนไลนจึงควรคํานึงถึง
บริบทของผูเรียน ในดานอ่ืน ๆ ไดแก ผูเรียน กิจกรรมการเรียนรู สภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรู 
และการประเมินและติดตามผลการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดและการนําเสนอ กลา
ที่จะแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ซึ่งสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิด
แกปญหาไดหลากหลาย 

การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (blended learning) เปนการผสมผสานระหวาง
การเรียนออนไลนและการเรียนในหองเรียน โดยการนําขอดีของการเรียนการสอนออนไลนและการ
เรียนในหองเรียนเขามาเสริมเติมเต็มจุดดอยซึ่งกันและกัน  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยใชสิ่งอํานวยความสะดวกในอินเทอรเน็ตเปนสื่อและเคร่ืองมือของการเรียนการ
สอนออนไลนเพ่ือสนับสนุนการเรียน โดยเนนปฏิสัมพันธจากการเรียนแบบออนไลนและการมีสวน
รวมในหองเรียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีผสมผสานการเรียนออนไลนและการเรียนใน
หองเรียนเปนรูปแบบการเรียนที่ยืดหยุน  ตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนท้ัง
ดานรูปแบบการเรียน รูปแบบการคิด ความสนใจและความสามารถทางปญญาของผูเรียนแตละคนทํา
ใหผูเรียนสามารถศึกษาและฝกปฏิบัติดวยตนเองไดทุกเวลา  จากทุกสถานท่ีตามความตองการของ
ตนเอง  นอกจากนี้การเรียนการสอนแบบผสมผสานยังสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ความหมายโดยใชสิ่งแวดลอมแบบออนไลน และส่ิงแวดลอมในชั้นเรียน  สวนการจัดการดานเนื้อหา
ผูสอนสามารถจัดเนื้อหาท่ีงายใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากออนไลน  สวนเนื้อหาท่ียากใหเรียนใน
หองเรียนแบบดั้งเดิม ทําใหผูเรียนที่มีความสามารถตางกันสามารถประสบผลสําเร็จทางการเรียนได
อยางเทาเทียมกันโดยอาศัยการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) การเรียนที่เนนจัด
สภาพแวดลอมใหผูเรียน เรียนรู ทํากิจกรรม สรางความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถายทอดการ
เรียนรูรวมกัน  ใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห อีกท้ังสนับสนุนใหผูเรียนสามารถสรางความรูใหมขึ้นได
ดวยตนเอง 

จากเหตุผลขางตนนํามาสูการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยมุงเนนท่ี
การพัฒนาการคิดวิเคราะห (Analytical thinking) ซึ่งเปนจุดมุงหมายสําคัญของการจัดการศึกษา 
เปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับการจัดการศึกษาและเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตองการใหเกิดแก
ผูเรียนตามจุดมุงหมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  นอกจากนี้ยัง
เปนกระบวนการคิดที่จําเปนและสําคัญที่สุดสําหรับผูเรียนทุกระดับ  เนื่องจากเปนกระบวนการคิดที่
ผานการไตรตรองและพิจารณาจากขอมูล หลักฐานที่มีอยูมาเปนอยางดี ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใช
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย กระบวนการคิดวิเคราะหจึงถือเปนพ้ืนฐานของการคิด  ซึ่ง
สอดคลองกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของไทยท่ีใหความสําคัญกับการ
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พัฒนาการคิดวิเคราะหตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังมาตรฐานที่ 4 ที่กําหนดใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง 
และมีวิสัยทัศน 

การคิดอยางวิเคราะหสามารถพัฒนาไดในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดแก 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งอยูในชวงวัยรุนตอนปลายและเปนวัยที่พัฒนาการของความสามารถทาง
สมองตามทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget อยูในขั้นที่สามารถเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดอยางดี มีการ
คิดอยางสมเหตุสมผลในการแกปญหา สามารถแกปญหาไดหลาย ๆ ทางสามารถคิดสรางทฤษฎีและ
ตรวจสอบแบบวิทยาศาสตรได การคิดไมยึดติดอยูกับขอมูลท่ีมาจากการสังเกตเทานั้น เปนการคิดที่
อยูในรูปของการต้ังสมมติฐานหรือสถานการณท่ียังไมเกิดขึ้นจริง จึงเปนวัยที่สมควรอยางยิ่งท่ีจะไดรับ
การพัฒนาการคิดวิเคราะห  เพราะผูเรียนในระดับนี้สามารถคิดเชิงนามธรรมได การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหของผูเรียน Boom (1956) และประพันธศิริ สุเสารัจ (2552)  
ไดเสนอแนวทางสรุปไดเปนขั้นตอนคือ 1) กําหนดส่ิงที่ตองการวิเคราะห  2) กําหนดจุดมุงหมายของ
การวิเคราะห  3) พิจารณาขอมูลความรูทฤษฏี หลักการท่ีใชในการวิเคราะห 4) สรุปและรายงานผล
การวิเคราะหไดเปนระบบ   

จากการเชื่อมโยงระหวางแนวคิดการจัดการเรียนแบบผสมผสาน การเรียนโดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ทีค่ําถึงถึงความสามารถทางปญญา และการคิดวิเคราะห จึงไดนํามา
เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ      
4 MAT เพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมี
ความสามารถตางปญญาตางกัน โดยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบดวยรายละเอียด 
2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  และขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน
แบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห 

1.2 วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน   

1.2.1 เพ่ือสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน   

1.2.2 เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน   

1.2.3 เพ่ือนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวน 
การเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน   
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2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน   

2.1 องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  

2.2 ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหา -
วิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  

2.3 ขั้นตอนยอยของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 
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ภาพที ่4  รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือ 

  สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) 
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2.1 องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  

คําอธิบายรายละเอียดของรูปแบบการเ รียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน   

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกันท่ีพัฒนาขึ้นประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ ดังนี้ 

1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 
2. วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 
3. กระบวนการเรียนการสอน 
4. การวัดและประเมินผล 
 
1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือ

สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกัน มีหลักการในการจัดการเรียนการสอน 5 องคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1  เนื้อหา คือ เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตองสงเสริม
การคิดวิเคราะห ซึ่งลักษณะของเน้ือหาตองใหผูเรียนสามารถจําแนก วิเคราะหความสัมพันธ บอก
ชนิด ลักษณะ ประเภทของขอความ เรื่องราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณ และการกระทําตาง ๆ ตาม
กฎเกณฑและหลักการใหม  และเน้ือหาตองใหผูเรียนสามารถวิเคราะหความสัมพันธ เชื่อมโยงหา
ความสัมพันธระหวางเหตุ (สิ่งที่โจทยกําหนด) และผล (สิ่งที่โจทยถาม) วิเคราะหหลักการ กําหนด
หลักการ วิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิดยอนกลับจากผลไปสูเหตุ และวิเคราะหตรวจสอบผล สรุป 
เขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสูผลและตรวจคําตอบ 

องคประกอบที่ 2 ทรัพยากรการเรียนการสอน เพ่ือใชในการจัดการเรียนรูตองมี
ความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของการเรียนการสอนเชน สื่อการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
และสื่อการเรียนการสอนที่สรางขึ้น ไดแก 

1. คูมือการเรียนของผูเรียน 
2. สื่อการเรียนการสอน ที่ใชในการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
3. สื่อสิ่งพิมพ เชน ประมวลรายวิชา เอกสาร และตํารา 
4 . โปรแกรมประยุกตที่ ใช ในการสรางแผนผังทางปญญา ไดแก โปรแกรม 

Microsoft Visio< Mindset, Mind mapper  และโปรแกรมอ่ืน 
5. ระบบสนับสนุนการเรียน เชน ระบบการจัดการเรียนรู สําหรับกิจกรรมการเรียน

การสอน ดังนี้ 
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- การทบทวนเน้ือหาในภาคปฏิบัติ 
- การสรางงานที่ไดรับมอบหมายผานระบบการจัดการเรียนรู 
- การสอบภาคทฤษฎีผานระบบการจัดการเรียนรู 
- การแสดงขอคิดเห็นหรือขอสงสัยลงในกระดานสนทนา 
- ผูเรียนประชุมกลุมหรือทํากิจกรรมกลุมรวมกันโดยใชหองสนทนา 
- ผูเรียนซักถามปญหาจากผูสอนผานระบบการจัดการเรียนรู 
- ผูเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรูผานระบบการจัดการเรียนรู 
- ผูเรียนตรวจสอบผลงานใหคะแนนผานระบบการจัดการเรียนรู 

องคประกอบที่ 3 ผูเรียน มีหนาที่ศึกษาเนื้อหาในการเรียนดวยตนเองบนเว็บรวม 
กับสมาชิกในกลุมสําหรับเนื้อหาภาคทฤษฎี และการเรียนในชั้นเรียนปกติสําหรับเนื้อหาภาคปฏิบัติ 
โดยดําเนินการเรียนตามขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดของการเรียนการ
สอนดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห และการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน ผูเรียนตองมีความกระตือรือรนในการเรียนรู เปนผูที่มีการเรียนรูแบบ
นําตนเอง (self-directed learning) และตองมีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาคําตอบ นําเสนอ
วิธีการแกปญหาจากสถานการณปญหาที่ผูสอนกําหนดใหจากความรูเดิมที่ตนเองมีอยู และการ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันกับสมาชิกภายในกลุม รวมกันตั้งขอสงสัยอภิปราย สืบสอบเพ่ือใหไดขอมูล
เพ่ือใชในการแกปญหา 

องคประกอบท่ี 4  สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (การเรียน
การสอนในชั้นเรียนและออนไลน) มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสรางสิ่งแวดลอม
และบรรยากาศในการเรียนรูใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง มียุทธวิธีการสอนที่หลากหลาย เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูเอง ทั้งกิจกรรมการเรียนเปนกลุมและกิจกรรมการ
เรียนสวนบุคคล เปนวิธีการเรียนที่ตองการใหเกิดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  โดยการ
ผสมผสานระหวาง การเรียนการสอนแบบเผชิญหนา (Face-to-Face) กับการเรียนการสอนออนไลน 
(Online) เปนการผสมผสานระบบการเรียน (Learning Systems) ที่หลากหลายเขาดวยกัน โดยที่
ผูเรียนและผูสอนสามารถทํากิจกรรมรวมกันไดท้ัง ในเวลาเดียวกันและตางเวลากัน  

4.1 การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวน 
การเรียนรูแบบ 4 MAT สภาพแวดลอมในหองเรียนปกติเปนสภาพแวดลอมทางการเรียนในชั้นเรียน 
จัดที่นั่งแบบเขากลุม สรางบรรยากาศใหเปนกันเอง เปนบรรยากาศที่ใหผูเรียนมีโอกาสไดคิด ให
ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในทีม  ในหองประกอบไปดวย คอมพิวเตอร  LCD 
projector ไมโครโฟน ลําโพง เปนสื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใหดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ หองเรียนไมคับแคบจนเกินไป โตะและเกาอ้ีเหมาะสมกับวัย  
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       4.2 สภาพแวดลอมในการเรียนรูผานสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส  
ผูเรียนสามารถติดตอกับผูสอนและผูเรียนอ่ืน ๆ ไดอยางสะดวก โดยไมตองเดินทางมาท่ีสถาบัน เพราะวา
บทเรียนสามารถเรียนไดอยางสมบูรณแบบผานทางอินเทอรเน็ตโดยท่ีผูเรียนและผูสอนสามารถทํา
กิจกรรมรวมกันไดทั้งในเวลาเดียวกันและตางเวลากัน โดยท่ีผูเรียนแตละคน อยูกันคนละสถานท่ีก็
สามารถสื่อสารกันไดโดยไมเห็นหนากัน มีการจัดผูเรียนเปนกลุม ๆ โดยมีการส่ือสาร 2 ลักษณะ คือ 
สื่อสารแบบประสานเวลา (Synchronous) เปนการสื่อสารที่ผูเรียนจะตองออนไลนในเวลาเดียวกันจึงจะ
สื่อสารกันได การสื่อสารมีหลายแบบ ไดแก การสนทนาสด การใชกระดานอิเล็กทรอนิกส และอีก
ลักษณะหน่ึงเปนการสื่อสารในลักษณะที่ไมประสานเวลา (Asynchronous) เปนการสื่อสารแบบไมตอง
ออนไลนในเวลาเดียวกัน ไดแก การใชกระดานขาว (Web Board) Facebook เปนตน  

องคประกอบท่ี 5 ผูสอน เปนผูชี้แนะหรือที่ปรึกษาเปนผูสนับสนุนและเสริมแรง ดาน
สื่ออุปกรณ หรือใหคําแนะนําชวยเหลือ ชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ผูสอนไดจัดไวให เปนผูจัดรายวิชา ชี้แจงทําความเขาใจในภาพรวมของกิจกรรมตาง ๆ จัดทําเนื้อหา 
แบงกลุมผูเรียน ออกแบบสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน วางแผนการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  บทบาทของผูสอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหกับผูเรียน โดยใหผูเรียนไดเกิดการคิดวิเคราะห มีดังนี ้ 

5.1 บทบาทผูสอน  ผูสอนมีหนาที่เปนผูจัดการเรียนการสอน วางแผนใน
การเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนการสอน อํานวยความสะดวก ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินและใหผลปอนกลับสําหรับความคิดรวบยอดของผูเรียนในแตละ
ขั้นตอน ประเมินผลระหวางการเรียนการสอน (formative  evaluation) และประเมินผลหลังจบการ
เรียนการสอน (summative evaluation) ใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางในการเรียน ใหคําปรึกษา 
ตลอดจนกระตุนและสรางแรงจูงใจในการเรียนใหแกผูเรียนตลอดการเรียนการสอน เพ่ือใหการจัดการ
เรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  โดยผูสอนตองใหความสําคัญในเรื่องความแตกตาง
ระหางบุคคลของผูเรียนทั้งในการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนการสอนบนเว็บ  ผูสอนตอง
เตรียมวิธีการกระตุนการแสดงออกของผูเรียนใหเหมาะสมกับระดับความสามารถในการแกปญหาและ
ความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนการสอนบนเว็บเพ่ือใหผูเรียนทุก
คนมีสวนรวมในการเรียน รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการแกปญหาโดยใชความคิดเชิงเหตุผล
ผานกระบวนการกลุม จัดใหมีการเปรียบเทียบขอดีและจุดบกพรองของวิธีการแกปญหาเพ่ือสรางแนว
ทางการแกปญหาใหม ๆ ฝกการคิดเชิงเหตุผล ฝกการลําดับความคิด ฝกการยอมรับความคิดเห็นของ
สมาชิกภายในกลุม และฝกทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนแตละคน ตรวจสอบความคิดรวบยอด
และทักษะการคิดวิเคราะห วิธีการการปฏิบัติ วิธีการแกปญหาและพัฒนา โดยผูสอนเปนเพียงผูใหการ 
สนับสนุนและดูแลกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามขั้นตอนและกิจกรรมที่กําหนดไว  
นอกจากนี้ผูสอนยังตองคอยสรางแรงจูงใจในการเรียน ใหการเสริมแรง และคอยชวยเหลือผูเรียนเมื่อ
ผูเรียนตองการ 
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                         1. ผูสอนเตรียมความพรอมโดยการปฐมนิเทศผูเรียน ผูสอนแนะนําและ
เตรียมความพรอมในการเรียนรู ใหกับผู เรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT และวิธีการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ใชในการจัดกิจกรรรมการเรียนการ
สอน และทําความเขาใจในการใชเครื่องมือบนระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน   
                         2. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน ตามความสมัครใจของผูเรียน ตั้ง
ชื่อกลุมกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม โดยมีประธานกลุม และเลขานุการประจํากลุม  
                       3. ผูสอนกระตุนความสนใจของผูเรียน โดยใชคําถามสถานการณตาง ๆ 
เพ่ือใหสอดคลองตามหนวยการเรียนรู  
     4. ผูสอนเปนผูแนะนํา โดยเปนผูใหขอมูลในการอภิปรายโดยการต้ังคําถาม
นําใหผูเรียน  

      5. ผูสอนจัดแหลงการเชื่อมโยงจากแหลงความรูตางๆท่ีเกี่ยวกับบทเรียนใน
รูปแบบของอินเทอรเน็ต หรือ e – book หรือจะอยูในรูปแบบวีดีโอ ตํารา เอกสารตาง ๆ ใหผูเรียนได
ศึกษาหรือหาวิธีการในการแกปญหาตาง ๆ เปนตน  
        6. ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกและจัดหาสิ่งตางๆท่ีผูเรียนตองการ 

  7. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับปญหา สถานการณ วิเคราะห 
เปรียบเทียบและเชื่อมโยงความรูรวมกัน และสรุปการเรียนรูที่ไดรับ 
    8. ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT  จํานวน 10 สัปดาห ซึ่งสัดสวนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended 
Learning Ratio) เปนการผสมผสานแบบ 50:50 เปนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานแนวต้ัง (Vertical Blended Learning) หมายถึง การเรียนรูที่ประกอบดวย การเรียนปกติ
กับการเรียนแบบออนไลน ที่จัดในชวงเวลาเดียวกันแตจัดการเรียนรูผสมกันทั้งสองแบบ คือ วิชาเรียน 
4 ชั่วโมง/สัปดาห ในการสอนหน่ึงครั้ง ผูสอนจะเจอหนานักศึกษากอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ
เผชิญหนา 2 ชั่วโมง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค บรรยาย วิเคราะหและเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 
หลังจากน้ันใหนักศึกษาเรียนดวยตนเองบนเว็บอีก 2 ชั่วโมง โดยใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาดวย
ตนเอง ทําแบบฝกหัด สงงาน และเรียนรูเพ่ิมเติมจากระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่
ผูสอนสรางขึ้น 
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ตารางที่ 24  แสดงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) 

สัปดาห 1 ครั้ง 4 ชั่วโมง 
การเรียนแบบปกติ 2 ชม. การเรียนแบบออนไลน 2 ชม. 

1 50% 50% 
2 50% 50% 
3 50% 50% 
4 50% 50% 
5 50% 50% 
6 50% 50% 
7 50% 50% 
8 50% 50% 
9 50% 50% 
10 50% 50% 

 
9. ผูสอนไดทําการประเมินระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูรวมกันดวย

กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนการประเมินโดยใชแบบรูบริกสที่มีเกณฑคะแนนชัดเจน และได
ทําการประเมินผลกอนและหลังเรียนเพื่อทราบพัฒนาการดานตาง ๆ คือ ดานการคิดวิเคราะห 

 
2. วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห 4 ดาน คือ 1) วิเคราะหความสําคัญ ระบุปญหา ทํา

ความเขาใจปญหา จําแนกแยกแยะส่ิงที่โจทยถาม (ผล) และสิ่งที่โจทยกําหนด (เหตุ)  2) วิเคราะห
ความสัมพันธ เชื่อมโยงหาความสัมพันธระหวางเหตุ (สิ่งที่โจทยกําหนด)  และผล (สิ่งที่โจทยถาม)     
3) วิเคราะหหลักการ กําหนดหลักการ วิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิดยอนกลับจากผลไปสูเหตุ 
และ 4) วิเคราะหตรวจสอบผล สรุป เขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสูผลและตรวจคําตอบ 

 
3. กระบวนการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  ประกอบดวย
ขั้นตอนการเรียนการสอน 2 ขั้นตอน ดังนี้  1) ขั้นการเตรียมการกอนการเรียนการสอน  และ         
2) ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

3.1 ขั้นการเตรียมการกอนการเรียนการสอน เปนการเตรียมความพรอม
ของผูเรียน ผูสอนและผูชวยสอนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการ
เรียน รวมถึงการสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเรียน ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 
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1. การปฐมนิเทศผูเรียน 
2.  การฝกปฏิบัติ 
3.  การจัดกลุมผูเรียน 
4.  การวัดการคิดวิเคราะหของผูเรียนกอนเรียน 
 
3.2 ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การจัดกระบวนการเรียนแบบ

ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน ประกอบดวยขั้นตอนท่ีผสมผสาน
ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT และกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห  โดยมีทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียน
การสอนออนไลน 

กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวยขั้นตอนและกิจกรรม 5 ขั้นตอน
ใหญ 8 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  สงสัย ใครรู (Learning to Question) ประกอบดวย 1 ขั้นตอน
ยอย คือ ขั้นกระตุน และขั้นสรางประสบการณ   

ขั้นที่ 2  สืบเสาะ คนควา (Learning to Search) ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
ยอย ไดแก ขั้นวิเคราะหประสบการณ และข้ันปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด  

ขั้นที่ 3 สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate) ประกอบดวย 2 
ขั้นตอนยอย  ไดแก ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด และขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 

ขั้นที่ 4 สรุป/สรางความรูใหม (Learning to Construct) ประกอบดวย 1
ขั้นตอนยอย คือ ขั้นสรางชิ้นงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ   

ขั้นที่ 5 สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply) ประกอบดวย 2 
ขั้นตอนยอย ไดแก ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใช และข้ันแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ
กับผูอ่ืน   

 
4. การวัดและประเมินผล 

  การวัดและประเมินผลในแตละหนวยการเรียน ใชการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริง โดยการวัดผลการเรียนรูเมื่อจบกิจกรรมการเรียนรูในการเรียนดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT แตละขั้นตอนโดยประเมินจากงานท่ีสง สถิติการเขารวมกิจกรรมการศึกษาเนื้อหา การ
แสดงความคิดเห็นในการอภิปรายระดมสมอง ประเมินผลงานภาคปฏิบัติตามงานที่ไดรับมอบหมาย 
และวัดการคิดวิเคราะห 4 ดานประกอบดวย 1) วิเคราะหความสําคัญ ระบุปญหา ทําความเขาใจ
ปญหา จําแนกแยกแยะสิ่งที่โจทยถาม (ผล) และสิ่งท่ีโจทยกําหนด (เหตุ)  2) วิเคราะหความสัมพันธ 
เชื่อมโยงหาความสัมพันธระหวางเหตุ (สิ่งท่ีโจทยกําหนด) และผล (สิ่งที่โจทยถาม)  3) วิเคราะห
หลักการ กําหนดหลักการ วิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิดยอนกลับจากผลไปสูเหตุ และ 4) 
วิเคราะหตรวจสอบผล สรุป เขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสูผลและตรวจคําตอบ 
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2.2 ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  

ประกอบดวยข้ันตอนการเรียนการสอน 2 ขั้นตอน ดังนี้  1. ขั้นการเตรียมการ      
2.ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย 5 ขั้นตอนใหญ 8 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 

กระบวนการเรียนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน
ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนการสอน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นการเตรียมการกอนการเรียนการสอน เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียน 
ผูสอน และผูชวยสอนเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียน รวมถึง
การสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเรียน ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 8  สรุปขั้นเตรียมกอนการเรียนการสอน 

จุดเร่ิมตน 

    ผูสอนแนะนําวิธีการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 

  ผูสอนกําหนดขอตกลงรวมกันกับผูเรียน ดานเน้ือหา กิจกรรม  
ภาระงานและการประเมินผลการเรียน 

 ผูสอนวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน 

  ผูเรียนสมัครเขาเรยีนบทเรียนออนไลนโดยจัดกลุมสมาชิกกลุมละ 5 คน 

 จัดอบรมการใชบทเรยีนออนไลน และขั้นตอนการเรียนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 

เขาใจ 
คูมือการใชบทเรียน

ออนไลน 

 ผานกระบวนการฝกอบรมการใชบทเรียนออนไลนแบบผสมผสาน 

ศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

ขั้นเตรียมผูเรียน 
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1.1 การปฐมนิเทศผูเรียน (F2F) เตรียมความพรอมของผูเรียน โดยมีการ
ปฐมนิเทศแนะนําวิธีการใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่ใชในการจัดกิจกรรรมการ
เรียนการสอน รวมทั้งเตรียมผูเรียนในวิธีการเรียนรูรวมกันดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT การ
แบงบทบาทหนาที่ กระบวนการกลุม ประเมินผลกอนเรียน ดังนี้ 

1. ผูสอนแจกและอธิบายประมวลการสอนรายวิชาวิถีไทย 
2. ผูสอนชี้แจงและแนะนําเกี่ยวกับบทเรียนออนไลนวิชาวิถีไทย (Thai 

Living) โดยใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) แนะนํากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT การสงงาน การตรวจงาน การแจงผลปอนกลับ และ
การวัดประเมินผล 

3. ผูเรียนสมัครเปนสมาชิกของระบบการจัดการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย 
(Thai Living) และปรับแกขอมูลสวนตัว ผูสอนสาธิตการใชงานระบบการจัดการเรียนรูรายวิชา 
(LMS) ผูเรียนฝกปฏิบัติการใชงานระบบการจัดการเรียนรูรายวิชา การศึกษาเน้ือหา การสงงาน 
กระดานเสวนา และหองสนทนาภายในระบบการจัดการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย เว็บเบราเซอร และการ
สืบคนขอมูลเว็บ 

4. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน                            
5. การจัดกลุมผูเรียน ผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 คนตามความสมัครใจของ

ผูเรียน ตั้งชื่อกลุม กําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม เลือกประธานกลุมและเลือกเลขานุการ
กลุม 

6. การวัดการคิดวิเคราะหของผูเรียนกอนเรียน กอนการเรียนจะมีการวัด
การคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและแจงผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะหใหผูเรียนทราบ 
เพ่ือใหผูเรียนรูถึงระดับความสามารถในการคิดวิเคราะหของตนเอง ซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถกําหนด
จุดมุงหมายในการเรียนของตนเองไดอยางเหมาะสมวาจะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหใน  ดานใด 
โดยใชแบบวัดการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนคําถามแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอคําถาม ใชเวลาในการทํา 45 นาที  ในแบบวัดนี้ เปนการวัด
องคประกอบของการคิดวิเคราะห 4 ดาน คือ 1)  วิเคราะหความสําคัญ ระบุปญหา ทําความเขาใจ
ปญหา จําแนกแยกแยะส่ิงที่โจทยถาม (ผล) และสิ่งท่ีโจทยกําหนด (เหตุ)  2) วิเคราะหความสัมพันธ 
เชื่อมโยงหาความสัมพันธระหวางเหตุ (สิ่งที่โจทยกําหนด) และผล (สิ่งที่โจทยถาม)  3) วิเคราะห
หลักการ กําหนดหลักการ วิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิดยอนกลับจากผลไปสูเหตุ และ 4) 
วิเคราะหตรวจสอบผล สรุป เขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสูผลและตรวจคําตอบ 

2. ขั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน มี 5 ขั้นตอนใหญ 8 ขั้นตอนยอยดังนี้ 
ขั้นที่ 1  สงสัย ใครรู (Learning to Question: Q) ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอย 

คือ ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ  กิจกรรมนี้เปนจุดเริ่มตนของการเรียนรู โดยผูเรียนตองไดรับ
แรงบันดาลใจและไดความชัดเจนวาผูเรียนตองเรียนรูเพ่ือใหไดคําตอบของคําถามอะไร และสราง
แรงจูงใจภายใน (Self-Motivation) ที่อยากเรียนรูหรืออยากฝกทักษะ จากนั้นจึงนําไปสูประเด็นที่จะ
เรียนรูหรือทักษะยอย ๆ ที่จะฝกฝน ชี้แนะแนวทางพฤติกรรมการเรียนรูและการตระหนักถึงคุณคา
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ของรายวิชา อันจะเปนประโยชนตอการเรียนรู รวมท้ังทบทวนความรูเดิมที่ตองใชเชื่อมโยงในการ
เรียนรูเนื้อหาใหม 

1.1 ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ (Creating an Experience) 
ขั้นตอนน้ีเปนการเตรียมความพรอมดานความรูและทักษะที่จําเปน เพ่ือการเรียนรูเรื่องใหมหรือทักษะ
ใหมดวยการสํารวจตรวจสอบและทบทวนมโนทัศน  ทักษะการคิดพ้ืนฐานและความรูพ้ืนฐานเดิมที่
เอ้ือตอการเรียนรูมโนทัศนใหมของผูเรียน เนนการสรางแรงจูงใจในการเรียน มองเห็นประโยชน
ความสําคัญของเร่ืองท่ีเรียน โดยขั้นตอนนี้ครูตองกระตุนความสนใจของนักศึกษาใหมีความอยากรู
อยากเห็น มีความสนใจ มีความพรอมและกระตือรือรน มองเห็นความสําคัญในเร่ืองที่จะเรียน รวมทั้ง
ใชการสนทนาซักถาม  กระตุนใหผูเรียนคิดทบทวนถึงมโนทัศนเดิม และฝกใหผูเรียนไดรูจักตั้งคําถาม 
ขอสงสัยดวยตนเอง ซึ่งในข้ันตอนน้ีครูผูสอนตองประเมินพ้ืนฐานทักษะการคิดและความรูของผูเรียน
และเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนเพ่ือเปนพื้นฐานของการถายทอด และการเรียนรูความรูใหมโดยใช
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูกลุมที่ เนนการรับรูและการเชื่อมโยงความคิด  (Apperception หรือ 
Herbartianism) ของแฮรบารต (Herbart)  ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (Thorndike)  แนวคิด
การเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล (Ausubel) และแนวคิดหลักการเก่ียวกับการจัดการเรียนรู
ที่ผูเรียนมีความสามารถทางปญญาตางกันมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ดังแผนภูมิที่ 9   
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แผนภูมทิี่ 9  สรุปขั้นที่ 1 สงสยั ใครรู (Learning to Question) 
 

ขั้นที่ 2  สืบเสาะ คนควา (Learning to Search) เปนขั้นกิจกรรมที่ผูเรียนชวยกัน
สืบคนขอมูลหรือขอเท็จจริงเพ่ือใหไดคําตอบของคําถามท่ีสงสัยใครรู จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
เนนการสรางใหเกิดศักยภาพในการเรียนรูหรือการฝกทักษะไดดวยตนเองและเนนการใชกระบวนการ
กลุม ในขั้นนี้เปนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยการเสนอกระบวนการคิดวิเคราะห ประกอบดวย 
2 ขั้นตอนยอย ไดแก ขั้นวิเคราะหประสบการณ  และขัน้ปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด 

 
 

ผูสอนเสนอประเด็นคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความทาทายตอการคนหา

  ผูเรียนแตละกลุมรวมกันคนหาคําตอบตามความรูเดิม โดยเขียนแนวทางคําตอบ    
ในโครงรางแผนผังความคิด 

 ผูสอนบรรยายเนื้อหาและนําเสนอเหตุการณหรือสถานการณตางๆ   

 ผูสอนเปนผูนําในการอภิปรายโดยการต้ังคําถามใหผูเรียนใหทราบถึง 
ประเด็นในการวิเคราะหคําถาม   

 ผูเรียนแตกลุมเลือกโจทยคําถามในการศึกษา จากนั้นรวมกันวิเคราะหประเด็น
คําถามโดยเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม    

  ผูเรียนเขียนความสัมพันธหรืออธิบายถึงเหตุการณตาง ๆ ของประเด็นคําถาม 

เปนแผนผังความคิด  (Mind Mapping) หรือทําการดความรู     

ขั้นที่ 1  สงสัย ใครรู (Learning to Question)  (F2F) 
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2.1 ขั้นวิเคราะหประสบการณ (Analyzing the experience)  
   1. ผูสอนบรรยายเน้ือหา (บรรยายโดยใช Slide เนื้อหาดวยโปรแกรม 

Power Point หรือ YouTube เหตุการณหรือสถานการณตาง ๆ) 
 2. ผูสอนเปนผูนําในการอภิปรายโดยการต้ังคําถามนําใหผูเรียนไดทราบถึง

ประเด็นในการวิเคราะหคําถาม  
 3. ผูเรียนแบงกลุมๆละ 5 คน เพื่อเลือกคําถามในการศึกษา จากนั้นรวมกัน

วิเคราะหประเด็นคําถาม โดยเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม แลวรางเปนแผนผังความคิด (Mind 
Mapping) หรือทําการดความรู นําเสนอแนวคิดกับผูสอน 

 2.2 ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด (Integrating Reflective)  
   1. ผูสอนแนะนําประเด็นคําถามและการวิเคราะหหลักการ ความสําคัญ
และความสัมพันธของเนื้อหา  

2. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนเพ่ิมเติมและชวยกันสืบคน
ขอมูลจากหนังสือ ตําราหรืออินเตอรเน็ตและรวมกันวิเคราะหขอมูลความรู เพ่ือระบุปญหาหรือ
แนวทางคําตอบที่ถูกตองและครอบคลุมมากท่ีสุด  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
  
 
แผนภูมิที่ 10  สรุปขั้นที่ 2  สบืเสาะ คนควา (Learning to Search) 
 
 

ผูสอนแนะนําประเด็นคาํถาม การวิเคราะหหลักการความสําคัญ สัมพันธของเนื้อหา  

  ผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม และชวยกันสืบคนขอมลูจาก
หนังสือและแหลงเรยีนรูอื่นๆ                                    

 ผูเรยีนรวมกันวเิคราะหขอมูลความรูเพื่อระบุปญหาหรือแนวทางคําตอบ 

 ผูเรยีนรวมกันกําหนดแนวทางคําตอบและรวบรวมขอมลู  รองรอย หลักฐาน  

 ผูเรียนแตกลุมนําเสนอรปูแบบสื่อ ช้ินงานนําเสนอ และแผนผังความคิด 
เพื่อใชในการนําเสนอ  

ขั้นที่ 2  สืบเสาะ คนควา (Learning to Search) (F2F) 
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ขั้นที่  3  สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate) (Online) เปนขั้น
กิจกรรมการจัดขอมูลความรู โดยวิธีการนําเสนอและแลกเปล่ียนขอมูลท่ีคนหามาได เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองนาเชื่อถือและความครบถวนของขอมูล กิจกรรมนี้ดําเนินการภายในกลุมเล็ก แลว
นําเสนอขอสรุปจากกลุมเล็กเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุมใหญ กิจกรรมนี้จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะที่
สําคัญคือความสามารถในการสื่อสาร การยอมรับความคิดเห็นหรือขอมูลซึ่งกันและกันและทักษะการ
คิดวิเคราะห ซึ่งแบงกลุมคละตามความสามารถในการเรียน ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย  ไดแก  3.1 
ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด และ 3.2 ขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 

3.1 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (Developing concepts/skill) 
         1) ผูเรียนปรึกษาหารือรวมกันภายในกลุมและรวมกันแสดงความคิดเห็น
รวบรวมขอมูล รองรอย หลักฐานและสรางมโนทัศน คําอธิบายของสถานการณปญหาดวยตนเอง โดย
ผูสอนจัดหาแหลงการเรียนรูเพิ่มเติมจากเน้ือหาท่ีผูสอนไวใหในระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาวิถีไทย  

2) ผูเรียนรวมกันตัดสินใจโดยผานกระบวนการคิด พิจารณาไตรตรอง 
วิเคราะหแลวคอยตัดสินใจเลือกทางคําตอบที่ถูกตองที่สุด เพ่ือเขียนแผนผังความคิดโดยละเอียด 

3) หัวหนากลุมนําเสนอ Mind Mapping ของกลุมที่ชวยกันเขียนความ 
สัมพันธหรืออธิบายถึงเหตุการณตาง ๆ พรอมคําอธิบายแนวคิดคําตอบกับผูสอน  

4) ผูเรียนสะทอนใหเห็นถึงองคความรูที่ไดรับผานชิ้นงานและนําเสนอ
ผูสอน ผูสอนสังเกตและซักถามเพ่ือตรวจสอบ และสรางความเขาใจอยางลึกซ้ึงใหกับผูเรียน โดย
ซักถามถึงเหตุผลที่รองรับมโนทัศน คําอธิบายที่ผูเรียนสรางขึ้น โดยในขั้นตอนน้ีครูผูสอนทําการสังเกต
ประเมินการทํากิจกรรม และทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียน รวมทั้งคอยกระตุน ชวยเหลือ ควบคุม 
สงเสริมและชี้แนวทางในการทํากิจกรรมใหผูเรียน  

3.2 ขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด (Practicing defined givens) 
1) ผูเรียนแตละกลุมนําเสนอแผนผังความคิดในกลุมยอย จากนั้นหัวหนา

กลุมแบงหนาที่รับผิดชอบในการศึกษาเน้ือหาแตละประเด็นใหกับสมาชิกในกลุม  
2) สมาชิกแตละกลุมศึกษาเนื้อหาจากแหลงเรียนรูที่ผูสอนโพสตไวในกลุม 

หรือแหลงเรียนรูเพิ่มเติม จากนั้นผูเรียนแตคนโพสตขอมูลที่ผานการวิเคราะหของแตละบุคคล  
3) สมาชิกภายในกลุมรวมกันวิ เคราะหหลักการ  ความสําคัญและ

ความสัมพันธของขอมูลในกระดานสนทนารวมกัน จากนั้นหัวหนากลุมรวบรวมขอมูล ความรู ประเด็น
มาจัดทําสื่อเพ่ือนําเสนอประเด็นคําตอบ 

4) ครูผูสอนสังเกตและซักถามเพ่ือตรวจสอบ และสรางความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งใหกับผูเรียน โดยซักถามถึงเหตุผลที่รองรับมโนทัศน คําอธิบายที่ผูเรียนสรางขึ้น โดยในขั้นตอนน้ี
ครูผูสอนทําการสังเกตประเมินการทํากิจกรรม และทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียน รวมทั้งคอย
กระตุน ชวยเหลือ ควบคุม สงเสริมและชี้แนวทางในการทํากิจกรรมใหผูเรียน  
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แผนภูมิที่ 11  สรุปขั้นที ่3 สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate) 

 

ขั้นที่ 4  สรุป/สราง ความรูใหม (Learning to Construct)  เปนขั้นกิจกรรมที่
ผูเรียนรวมกันสรุปเพ่ือตอบคําถามหลักที่สงสัยใครรู และถือเปนการสรางความรูใหมโดยใชขอมูลที่
หลากหลายและผานการกลั่นกรองมาแลว บทบาทหลักของครูคือการตอบขอสงสัยและรวมเติมเต็ม
ความรู ดังนั้นความรูใหมที่ไดจึงเกิดจากตัวผูเรียนเอง มิใชเกิดจากการบอกของผูสอน หรือจากตํารา
เลมใดเลมหนึ่งและการท่ีผูเรียนสรุปคําตอบไดเองจะทําใหความรูที่ไดมีความหมาย ฝงแนนคงทน
มากกวาความรูที่ไดรับจากการบอกการอธิบายจากผูสอน  ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอย คือ  ขั้นสราง
ชิ้นงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ มีกระบวนการดังนี้           

4.1 ขั้นสรางชิ้นงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ (Practicing and adding 

something of oneself) 
1) ผูเรียนรวมกันสรุปผลของกระบวนการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลเพ่ือ

เลือกแนวทาง การคําตอบที่ถูกตองเหมาะสม และสามารถนําไปทํางานใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
ตองการ 

 ผูเรียนแตละกลุมนําเสนอแผนผังความคิดในกลุมยอย จากนั้นหัวหนากลุม
แบงหนาที่รับผิดชอบในการศึกษาเน้ือหาแตละประเด็นใหกับสมาชิกในกลุม 

 สมาชิกภายในกลุมรวมกันวิเคราะหหลักการ ความสําคัญและความสัมพันธ 
ของขอมูลในกระดานสนทนารวมกัน เพ่ือนําเสนอประเด็นคําตอบ 

 หัวหนากลุมรวบรวมขอมูล ความรู ประเด็นคําตอบมาจัดทําสื่อ หรือชิ้นงาน 

 ผูเรียนแตละกลุมสรางสื่อนําเสนอและสรางแผนผังความคิดโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปโดยแบงหนาที่การทํางานและลงมือปฏิบัติ 

 ผูเรียนแตละกลุมไดชิ้นงาน หรือสื่อและแผนผังความคิดในการนําเสนอคําตอบ 

ขั้นที่  3  สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate) (Online)  
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2) ผูเรียนแตละกลุมชวยกันสรางสรรคสื่อนําเสนอและการสรางแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยแบงหนาที่การทํางาน และลงมือปฏิบัติตาม
แผนงาน คําอธิบาย เพ่ือตอบคําถามสถานการณปญหาในระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาวิถไีทย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมทิี่ 12  สรุปข้ันที่ 4  สรุป/สรางความรูใหม (Learning to Construct) 
 

ขั้นที่ 5 สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply) เปนการนําความรูที่ไดไปสราง
ชิ้นงานหรือปฏิบัติภาระงานอยางใดอยางหน่ึง ถือเปนความสามารถทางดานการสรางสรรค ทั้งนี้หาก
ชิ้นงานหรือภาระงานดังกลาวเปนสิ่งผูเรียนสนใจและรูสึกวามีคุณคาแลวจะทําใหเกิดแรงบันดาลใจ
อยางมากที่จะเรียนรู  ชิ้นงานหรือภาระงานที่ทําจึงควรใหเกิดจากความตองการของผูเรียน และควร
ใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูขอสรุปที่ไดเพ่ือการปรับปรุงแกไขและเรียนรูซึ่งกันและกัน ผูสอนจะมี 
บทบาทสําคัญในการชวยปรับแตงหรือเติมเต็มใหความรูที่ผู เรียนสรุปมีความถูกตองสมบูรณ 
ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ไดแก ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใช และขั้นแลกเปล่ียน
เรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน มีกระบวนการดังนี้ 

5.1 ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใช (Analyzing application for 
relevance usefulness) ผูเรียนประเมินขอสรุปของชิ้นงานสื่อท่ีนําเสนอและแผนผังความคิดในกลุม
ยอย จากน้ันรวมกันวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใชในงานอ่ืนหรือในชีวิตประจําวันอยางไร ใน
ขั้นตอนน้ีผูสอนตองการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม การประเมินความรู การใชความรูและทักษะการคิด
วิเคราะห การแกปญหาของผูเรียนอยางสรางสรรค รวมท้ังคอยชวยเหลือ สงเสริมและชี้แนวทางใน
การทํากิจกรรมของผูเรียน 

  ผูเรียนประเมินขอสรุปของช้ินงานและแผนผังความคิดในกลุมยอย 

  ผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางกลุมใน                 
ระบบบริหารการจัดการเรียนรูรายวิชา วิถีไทย (Thai living) 

ผูสอนใหความชวยเหลือและแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

 ผูเรียนแตละคนสรุปองคความรูที่ไดรับและการนําไปใชประยุกตใช 

ขั้นที่ 4   สรุป/สราง ความรูใหม (Learning to Construct) 
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5.2 ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน (Doing and applying to new 
more complex Experience) (F2F+Online)  ผูเรียนแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางบุคคลหรือ
ระหวางกลุมแลกเปล่ียนกันประเมิน (Peer group)  โดยแลกเปลี่ยนรวมกันทุกกลุมในระบบบริหาร
การจัดการเรียนรูรายวิชา วิถีไทย (Thai living)  และในสัปดาหตอไป สมาชิกแตละกลุมมาอภิปราย
ประเด็นคําตอบของแตละกลุมเหมือนหรือแตกตางกันอยางไรในชั้นเรียน  กิจกรรมนี้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูและความเขาใจโดยตรวจสอบและแลกเปลี่ยนมโนทัศน  คําอธิบายที่สรางขึ้นกับเพ่ือน ๆ และ
ตรวจสอบความสอดคลองกับองคความรู โดยครูผูสอนตองใหโอกาสผูเรียนได เสนอมโนทัศน  
คําอธิบายของตนเอง เพ่ือเปนการเรียนรูของตนเอง ใหขอเสนอแนะแลวกระตุนใหผูเรียนไดรวมกัน
สํารวจตรวจสอบตัวเองวากระบวนการศึกษาท่ีไดปฏิบัติมาและคําอธิบายที่ตนเองสรางขึ้นนั้นยังมี
จุดบกพรองตรงไหน  รวมทั้งตรวจสอบความสอดคลอง  ในขั้นตอนนี้ครูผูสอนตองทําการสังเกตการ
ปฏิบัติกิจกรรม  และทักษะการคิดของผูเรียน  รวมทั้งคอยชวยเหลือ สงเสริมและชี้แนวทางในการทํา
กิจกรรมใหกับผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 13  สรุปข้ันที่ 5  สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply) 

 
 
 
 
 

 
 
 

  ผูเรียนประเมินสรุปและสรางสรรคเพ่ือนําความรูไปประยุกตใชในงานอ่ืน   

  ผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางกลุม 

ผูสอนใหความชวยเหลือและแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

 ผูเรียนแตละคนสรุปองคความรูที่ไดสรางสรรคและนําไปใชประยุกตใช 

ขั้นที่ 5   สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply) 
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3. ขั้นวัดและประเมินผล  
     การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเ รียนการสอนแบบผสมผสานดวย

กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน ดังนี้ 

 ประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใชวิธีการสังเกต การ
บันทึก และรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการท่ีผูเรียนทําการประเมินผลจากสภาพจริงจะเนนใหผูเรียน
สามารถคิดวิเคราะห  ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง รวมทั้งเนนพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนซึ่งการประเมินจะ
ใชแบบรูบริกสที่มีเกณฑคะแนนอยางถูกตองในระหวางการทํากิจกรรม 

 ประเมินผลกอนและหลังเรียน เพ่ือไดทราบผลในการพัฒนาดานตาง ๆ คือการคิด
วิเคราะหหลักการ วิเคราะหความสัมพันธ วิเคราะหความสําคัญ  โดยใชแบบวัดการคิดวิเคราะหของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนคําถามแบบปรนัย  4  ตัวเลือก จํานวน 40 ขอคําถาม 
ใชเวลาในการทํา 45 นาท ีแบบวัดนี้เปนการวัดองคประกอบของการคิดวิเคราะห 4 ดานประกอบดวย
การตรวจใหคะแนนจากแบบวัดการคิดวิเคราะหกอนและหลังการทดลอง โดยขอท่ีตอบถูกได  1 
คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน เต็ม 40 คะแนน  
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ตารางที่ 25  ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 

ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน/  
แหลงการเรียนรู การวัด/ประเมินผล เปาหมาย กิจกรรมการสอน กิจกรรมผูเรียน  

ขั้นปฐมนิเทศ 
(F2F) 

 

- ผูสอนแจกและอธิบายประมวลรายวิชา  
  วิถีไทย (Thai Living)  
- ผูสอนชี้แจงและแนะนําเกี่ยวกับบทเรียน  
  ออนไลนโดยใชระบบบริหารการจัดการ 
  เรียนการสอนวิถีไทย (Thai Living)  
  (LMS) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
  ผสมผสานดวยการเรียนรูรวมกันดวย 
  กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT การสง 
  งาน การตรวจงาน การประเมินผล 
- ผูสอนสาธิตการใชบทเรียนออนไลนวิชา 
  วิถีไทย (Thai Living) โดยใชระบบ 
  บริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS)  
- ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม 
  เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

- ผูเรียนรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับประมวล 
  รายวิชา วิถีไทย (Thai Living) 
- ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชบทเรียน 
  ออนไลนวิชาวิถีไทย (Thai Living) โดยใช 
  ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน         
  (LMS) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
  ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ        
  4 MAT การสงงาน การตรวจงานการ 
  ประเมินผล 
- ผูเรียนฝกปฏิบัติการใชบทเรียนออนไลนวิชา 
  วิถีไทย (Thai Living) โดยใชระบบบริหาร 
  การจัดการเรียนการสอน (LMS)   
- ผูเรียนซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับระบบบริหาร 
  การจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิถีไทย  
  (Thai Living) และการจัดการเรียนการสอน 

- ประมวลการสอน 
  รายวิชาวิถีไทย (Thai  
  Living) 
- เอกสารคูมือการใช 
  บทเรียนออนไลนวิชา 
  วิถีไทย (Thai Living)  
  โดยใชระบบบริหาร 
  การจัดการเรียนการ 
  สอน (LMS)   
- แบบวัดการคิด 
  วิเคราะหกอนเรียน 
- แบบทดสอบวัดผล 
  การเรียนรู               

- แบบสังเกต 
  พฤติกรรม  
  โดยใชเกณฑการให 
  คะแนนแบบ           
  (Rubric Score) 
- แบบวัดการคิด 
  วิเคราะหกอนเรียน 
- แบบทดสอบวัดผล 
  การเรียนรายรูกอน 
  เรียน 

- ทราบขั้นตอนวิธีการ 
  จัดการเรียนการสอน 
  แบบผสมผสานดวย 
  กระบวนการเรียนรู 
  แบบ 4 MAT 
- ใชเครื่องมือบน 
  บทเรียนออนไลนวิชา 
  วิถีไทย (Thai Living)  
  โดยใชระบบบริหาร 
  การจัดการเรียนการ 
  สอน (LMS)   
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ตารางที่ 25  ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT (ตอ)  

ขั้นตอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน/  

แหลงการเรียนรู การวัด/ประเมินผล เปาหมาย กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 
ขั้นปฐมนิเทศ 

(F2F) 

 
(ตอ) 

- ผูสอนชี้แจงผูเรียนเกี่ยวกับการทําแบบวัด 
  การคิดวิเคราะหกอนเรียน ขอสอบจํานวน  
  40 ขอ   
- ผูสอนชี้แจงผูเรียนเกี่ยวกับการทําแบบ      
  วัดการคิดวิเคราะห กอนเรียน จํานวน 
  ขอสอบ 40 ขอ 
- ผูสอนใหนักศึกษาเขากลุมตามความ        
  สมัครใจกลุมละ 5 คน แตละกลุม กําหนด 
  บทบาทประธานกลุม และเลขานุการกลุม  
  พรอมตั้งชื่อกลุม          

- ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห 
  กอนเรียน  
- ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
  รายวิชาวิถีไทย                          
- ผูเรียนเขากลุมตามความสมัครใจ            
  กลุมละ 5 คน แตละกลุม กําหนดบทบาท  
  ประธานกลุม และเลขานุการกลุม พรอม 
  ตั้งชื่อกลุม 
 
 

 - เก็บรวบรวมขอมูล 
  และทําการตรวจให 
  คะแนน โดยขอที่ 
  ตอบถูกได  1  
  คะแนน ตอบผิด 
  ได  0   
  คะแนน 
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ตารางที่ 25  ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT (ตอ)  

ขั้นตอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน/  

แหลงการเรียนรู การวัด/ประเมินผล เปาหมาย กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 
ขั้นที่ 1 

สงสัย ใครรู 
(Learning to 
Question) 

 

- ผูสอนเสนอประเด็นคําถามเพื่อกระตุนให 
  ผูเรียนเกิดความทาทายตอการคนหา 
  คําตอบ 

- ผูสอนเปนผูนําในการอภิปรายโดยการ      
  ตั้งคําถามนําใหผูเรียนไดทราบถึงทิศทาง 
  ในในการวิเคราะหคําถาม   

- ผูเรียนแตละกลุมรวมกันคนหาคําตอบตาม  
  ความรูเดิม โดยเขียนแนวทางคําตอบ 
- ผูเรียนแตกลุมเลือกโจทยคําถามใน 
  การศึกษา 
- ผูเรียนรวมกันวิเคราะหประเด็นคําถามโดย 
  เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม    

- ประเด็นคําถาม - แบบประเมิน          
  ใบงานกิจกรรม        
  โดยใชเกณฑการให 
  คะแนนแบบ           
  (Rubric Score) 

- ผูเรียนเกิดทักษะการ 
  คิดวิเคราะห 
  ดานวิเคราะหหลักการ 
 - การตอบ คําถาม        
  แสดงความคิดเห็น       
  และ การมีสวนรวม   
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ตารางที่ 25  ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT (ตอ)  

 

ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน/   
แหลงการเรียนรู การวัด/ประเมินผล เปาหมาย กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 

ขั้นที่ 2   
สืบเสาะ 
คนควา 

(Learning to 
Search) 

 

- ผูสอนแนะนําประเด็นคําถาม การ   
  วิเคราะหหลักการความสําคัญ สัมพันธ 
  ของเนื้อหา 
- ผูสอนบรรยายเนื้อหาและนําเสนอ 
  สถานการณปญหา 

- ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสาร 
  ประกอบการสอนเพิ่มเติม และชวยกัน 
  สืบคนขอมูลจากหนังสือและแหลงเรียนรู 
  อื่น ๆ 
- ผูเรียนรวมกันวิเคราะหขอมูลความรูเพื่อ 
  ระบุปญหาหรือแนวทางคําตอบ 
- ผูเรียนรวมกันกําหนดแนวทางคําตอบ 
  และรวบรวมขอมูลรองรอย หลักฐาน 
- ผูเรียนแตกลุมนําเสนอรูปแบบสื่อ ชิ้นงาน 
  นําเสนอและแผนผังความคิด เพื่อใชใน 
  การนําเสนอ  

- ประเด็นคําถาม 
- PowerPoint เนื้อหา 
- YouTube  
- เอกสารประกอบการ 
  สอนเพิ่มเติมรายวิชา  
  วิถีไทย (Thai Living) 
- หนังสือ ตํารา 
- แหลงเรียนรูอื่น ๆ     
 
 
 

- แบบประเมินการ 
  นําเสนอชิ้นงาน 
  โดยใชเกณฑการให   
  คะแนนแบบ  
  (Rubric Score)      
 
 

- ผูเรียนเกิดทักษะการ 
  คิดวิเคราะหดาน   
  วิเคราะหความสําคัญ   
  วิเคราะหหลักการ 
- พฤติกรรม 
  ในการตอบคําถาม    
  แสดงความคิดเห็น      
  และการมีสวนรวม 
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ตารางที่ 25  ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT (ตอ)  

ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน/  
แหลงการเรียนรู การวัด/ประเมินผล เปาหมาย กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 

ขั้นที่ 3   
สื่อสาร สัมพันธ
(Learning to 

Communicate) 
(Online) 

- ผูสอนดูแลและใหคําแนะนํากับ   
  ผูเรียนและตรวจสอบจากที่   
  ผูเรียนไดสรุปผลเปน 
  ผังความคิดหรือเว็บบอรด 
 

- ผูเรียนนําเสนอแผนผังความคิดในกลุมยอย แบง   
  หนาที่รับผิดชอบในการศึกษาเนื้อหาแตละ 

  ประเด็น 
- สมาชิกภายในกลุมรวมกันวิเคราะหหลักการ   
  ความสําคัญและความสัมพันธของขอมูลใน 
  กระดานสนทนารวมกัน เพื่อนําเสนอประเด็น 
  คําตอบ 
- ผูเรียนแตละกลุมสรางสื่อนําเสนอและสราง 
  แผนผังความคิดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยแบง 
  หนาที่การทํางานและลงมือปฏิบัติ 

- ประเด็นคําถาม 
- ใบกิจกรรม 
- บทเรียนออนไลนวิชา 
  วิถีไทย (Thai Living) 
  โดยใชระบบบริหาร 
  การจัดการเรียนการ 
  สอน (LMS)   
- ผังความคิด  
- เครื่องมือสื่อสาร        
  บนอินเทอรเน็ต 

- แบบประเมินการ 
  นําเสนอชิ้นงาน 
  โดยใชเกณฑการให 
  คะแนนแบบ 
  (Rubric Score)      

- ผูเรียนเกิดทักษะการ 
  คิดวิเคราะหดาน 
  วิเคราะหความสัมพันธ 
  วิเคราะหหลักการ 
  วิเคราะหความสําคัญ 
- พฤติกรรมในการตอบ  
  คําถามแสดงความ 
  คิดเห็นและการมี 
  สวนรวม 
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ตารางที่ 25  ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT (ตอ)  

ขั้นตอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน/  

แหลงการเรียนรู การวัด/ประเมินผล เปาหมาย กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 
ขั้นที่ 4  

สรุป/สราง
ความรูใหม

(Learning to 
Construct) 
(Online) 

- ผูสอนทําการประเมินผูเรียน 
  ในการสรุป โดยดูผลงาน  
  หรือชิ้นงานของกลุม 
- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป 
  เกี่ยวกับการแกปญหา การ 
  คนหาคําตอบของผูเรียน 
- ผูสอนใหความชวยเหลือและ 
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- ผูเรียนประเมินขอสรุปของชิ้นงาน 
  และแผนผังความคิดในกลุมยอย 
- ผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 ภายในกลุมในระบบบริหารการ 
  จัดการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย  
  (Thai living) 
- ผูเรียนแตละคนสรุปองคความรูที่ 
  ไดรับในหัวขอที่ตนศึกษา 
 

- ประเด็นคําถาม 
- ผังความคิด  
- เครื่องมือสื่อสาร         
  บนอินเทอรเน็ต 

- แบบประเมินผลงาน       
  (โดยครู) 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การเขารวมกิจกรรมกลุม 
  

- ผูเรียนเกิดทักษะการ 
  คิดวิเคราะหดาน 
  วิเคราะหความสัมพันธ   
  วิเคราะหหลักการ 
  วิเคราะหความสําคัญ 
- พฤติกรรมในการตอบ  
  คําถามแสดงความ 
  คิดเห็นและการมี 
  สวนรวม 
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ตารางที่ 25  ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT (ตอ)  

ขั้นตอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน/  

แหลงการเรียนรู การวัด/ประเมินผล เปาหมาย กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 
ขั้นที่ 5 

สรางสรรค 
ประยุกต 

(Learning to 

Apply)  

- ผูสอนใหหัวหนาทีมออกมา 
  นําเสนองานจากการตอบ 
  ประเด็นคําถาม 
- ผูสอนทําการประเมินผูเรียน 
  ในการนําเสนอ โดยดูผลงาน  
  หรือชิ้นงานของกลุม 
- ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป 
  เกี่ยวกับการแกปญหา การ 
  คนหาคําตอบของผูเรียนใน 
  แตละกลุมรวมกัน 
- ผูสอนใหความชวยเหลือและ 
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- ผูเรียนประเมินขอสรุปของชิ้นงาน 
  และแผนผังความคิดในกลุมยอย 
- ผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
  ระหวางกลุมในระบบบริหารการ 
  จัดการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย  
  (Thai Living) 
- หัวหนาทีมนําเสนอผลงาน หรือ 
  ชิ้นงานใหเพื่อนในหองและผูสอน 
  ฟงในการนําเสนอผูฟงสามารถ 
  แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ 
  นําเสนอได 
- ผูเรียนแตละคนสรุปองคความรูที่ 
  ไดรับและการนําไปใชประยุกตใช 

- ประเด็นคําถาม 
- ผังความคิด  
- เครื่องมือสื่อสาร         
  บนอินเทอรเน็ต 

- แบบประเมินผลงาน       
  (โดยครู) 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การเขารวมกิจกรรมกลุม 
  

- ผูเรียนเกิดทักษะการ 
  คิดวิเคราะหดาน 
  วิเคราะหความสัมพันธ   
  วิเคราะหหลักการ 
  วิเคราะหความสําคัญ 
 วิเคราะหตรวจสอบผล 
- พฤติกรรมในการตอบ    
  คําถาม แสดงความ  
  คิดเห็น และการมี 
  สวนรวม 
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ตารางที่ 25  ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT (ตอ)  

    

 

ขั้นตอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน/  

แหลงการเรียนรู การวัด/ประเมินผล เปาหมาย กิจกรรมการสอน กิจกรรมการเรียน 
ขั้นวัดและ
ประเมินผล 

(F2F) 
 

 

- ผูสอนชี้แจงการทําแบบวัด 
  การคิดวิเคราะหหลังเรียน 
- ผูสอนชี้แจงการทําแบบ         
  ทดสอบวัดผลการเรียนรูหลัง 
  เรียน 
- แบบสอบถามความคิดเห็นที่ 
  มีตอรูปแบบการเรียนการ 
  สอนแบบผสมผสานฯ 
 
 

- ผูเรียนทําแบบวัดการคิด 
  วิเคราะห หลังเรียนจํานวน 40  
  ขอ    
- ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการ 
  เรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai  
  Living) หลังเรียน จํานวน 50   
  ขอ  
 - แบบสอบถามความคิดเห็นที่มี 
  ตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
  ผสมผสานฯ จํานวน 20 ขอ 
 

 - แบบวัดการคิดวิเคราะห 
- เก็บรวบรวมขอมูลและ 
  ทําการตรวจใหคะแนน  
  โดยขอที่ตอบถูกได  1  
  คะแนนตอบผิดได  0  
  คะแนน 
- แบบสอบถามความ 
  คิดเห็นที่มีตอรูปแบบ 
   
 

- ผูสอนทราบพัฒนาการ 
  ความกาวหนาของการ 
  คิดวิเคราะห 
- ความคิดเห็นของ 
  นักศึกษาที่มีตอ 
  รูปแบบฯ 
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แผนภูมิที่ 14  สัปดาหที่ 1 ปฐมนิเทศการเรียนรูในการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอน
  แบบผสมผสาน 

เขาใจ 

เขาใจ 

เขาใจ 

ผูสอนแจกประมวลการสอนรายวิชา (Thai Living) 

  ผูเรียนศึกษาประมวลรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) 

ผูสอนแนะนาํการเขาเรียนของระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS ) 

ผูสอนอธิบายขั้นตอนการเรียนการสอนแบบผสมผสานและ 
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 

ประกอบเพ่ิมเติมผูสอนอธิบาย
เนื้อหาในสวนทีผู่เรียนไมเขาใจ 

ผูเรยีนศึกษา คูมือในการเรียน
การสอนดวยรูปแบบ ฯ ในระบบ 
การจัดการเรียนการสอน (LMS) 

ผูเรยีนศึกษาคูมือในการเรียน 
การสอนดวยรูปแบบฯ ในระบบ
การจัดการเรยีนการสอน (LMS) 

ไมเขาใจ 
ผูเรียนทําความเขาใจ 

ไมเขาใจ 
ผูเรียนทําความเขาใจ 

ไมเขาใจ 
ผูเรียนทําความเขาใจ 

ผูสอนชี้แจงการทําแบบวัดการคิดวิเคราะหและแบบทดสอบผลการเรียนรูกอนเรียน 

ผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน ตามความสมัครใจของผูเรียน ตัง้ชื่อกลุม กําหนดบทบาทหนาทีข่อง
สมาชิกในกลุม  เลือกประธานกลุมและเลือกเลขานุการกลุม 

จบ 



214 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 15  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอน 
 

เริ่ม 

ขั้นนํา  ผูสอนนําเสนอประเด็นคําถามเพ่ือกระตุนผูเรียน  

  ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
 ขั้นที ่1 สงสัย ใครรู (Learning to Question) ( F2F )  

1.1 ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ ผูสอนนําเสนอประเด็นคําถามในช้ันเรียนและผูสอนเปนผูนําในการ
อภิปรายโดยการตั้งคําถามนําใหผูเรียนไดทราบถึงทิศทางในการตอบคําถาม  

ขั้นที่ 2  สืบเสาะ คนควา (Learning to Search) ( F2F ) 
1.2 ขั้นวิเคราะหประสบการณ ผูสอนบรรยายเน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการณ สถานการณ พรอมกับนําเสนอสื่อ

ในเรื่องนั้น  (YouTube, ภาพยนตร,บทความ,เรื่องเลา ฯลฯ) 

ผูเรยีนศึกษาเอกสาร
ประกอบเพ่ิมเติม 

ไมเขาใจ 
ผูเรียนทําความเขาใจ 

ผูเรยีนแบงกลุมๆละ 5 คน เพื่อเลอืกคําถามในการศึกษา จากนั้นรวมกันวิเคราะหประเด็นคาํถาม 
 โดยเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหม แลวรางเปนแผนผังความคิด  ( Mine Mapping)  

เขาใจ 

หัวหนาทีมนําเสนอรางเปนแผนผังความคิด  ( Mine Mapping)  

2.2 ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด ผูสอนตรวจรางแผนผังความคิด พรอมแนะนําประเด็นการ
วิเคราะหหลักการ ความสําคัญ และความสัมพันธของเนื้อหา  

ผูเรยีนศึกษาเอกสาร
ประกอบเพ่ิมเติม 

ผไมเขาใจ 
ผูเรยีนทําความเขาใจ 

 

เขาใจ 
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แผนภูมิที่ 15  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอน (ตอ) 
 
 
 

ผาน 

ขั้นที่  3  สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate) (Online) 
3.1 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด ผูเรียนรวมกันตัดสินใจโดยผานกระบวนการคิด พิจารณาไตรตรอง วิเคราะห 

แลวตัดสินใจเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด เพ่ือเขียนแผนผังความคิดโดยละเอ 

หัวหนากลุมนําเสนอแผนผังความคิดของกลุมท่ีชวยกันเขียนความสมัพันธหรืออธิบายถึงเหตุการณตาง ๆ

3.2 ขั้นลงมือปฏิบตัิตามความคิดรวบยอด ผูสอนตรวจรางแผนผังความคิด พรอมแนะนําประเด็น 
การวิเคราะหหลักการ ความสําคญั และความสมัพันธของเนื้อหา  

ผูเรยีนแตละกลุมนําเสนอแผนผังความคิดในกลุมยอย จากนั้นหัวหนากลุมแบงหนาท่ีรับผิดชอบใน
การศึกษาเนื้อหา    แตละประเดน็ใหกับสมาชิกในกลุม 

ข ั้นนํา ผูสอนและผูเรียนสนทนารวมกันเกี่ยวกับเนื้อหาและแผนผังความคิดในคาบท่ีแลวในหองสนทนากลุมยอย  

ข ั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนเขากลุมยอย กลุมละ 5 คน เพื่อสรางสรรคชิ้นงานเพื่อนําเสนอ  

สมาชิกภายในกลุมรวมกันวิเคราะหหลักการ ความสําคัญและความสัมพันธของขอมูลในกระดานสนทนารวมกัน    
จากนั้นหัวหนากลุมรวบรวมขอมูล ความรู ประเด็นมาจัดทําสื่อเพื่อนําเสนอประเด็นคําตอบ 

ผูเรยีนศึกษาเอกสารไมเขาใจ ผู เ รียนทําความเขาใจ

ผูเรยีนศึกษาเอกสาร
ประกอบเพ่ิมเติม 

ไมผาน 
นําเสนอผูสอน 

เขาใจ 

เริ่ม 
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แผนภูมิที่ 15  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอน (ตอ) 
 
  

ขั้นที่ 4   สรุป/สราง ความรูใหม (Learning to Construct) (Online) 
4.1  ขั้นสรางช้ินงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญผูเรียนแตละกลุมชวยกนัสรางสื่อนําเสนอและการสรางแผนผัง

ความคิด (Mine Mapping) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยแบงหนาที่การทํางานและลงมือปฏิบัต ิ

ผูเรยีนปรับปรุงแกไข
ช้ินงาน 

นําเสนอผูสอน 
ไมผาน 

ผาน 

ผูเรยีนแตละกลุมนําเสนอช้ินงานหรือสื่อเพื่อนําเสนอประเด็นคําตอบ 

  ขั้นที่ 5 สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply) (Online) 
5.1 ขั้นวิเคราะหเพื่อนําความรูไปประยุกตใช ผูเรียนแตละกลุมประเมินขอสรุปของช้ินงานส่ือที่นําเสนอและ

แผนผังความคิดในกลุมยอย จากนัน้รวมกันวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใชในงานอ่ืนหรือ ใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไร 

ผูสอนสังเกตการระดมสมองแตละกลุม ประเมินความรู และทักษะการคิดวิเคราะห การแกปญหาของผูเรยีน
อยางสรางสรรค   รวมทั้งคอยชวยเหลือ สงเสรมิและช้ีแนวทางในการทํากิจกรรมของผูเรียน 

ผูเรยีนปรับปรุงแกไข
ช้ินงาน 

นําเสนอผูสอน 
ไมผาน

ผาน 

นําเสนอในช้ันเรียนในสัปดาหตอไป 

 

หัวหนากลุมนําเสนอช้ินงานและแผนผังความคดิ  
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แผนภูมิที ่16  สัปดาหที่ 2 เรื่องลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการต้ังถ่ินฐานในดินแดนประเทศไทย 
 

เขาใจ 

F2F 

ขั้นนํา  ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปราย  เร่ือง  ลักษณะทางภมูิศาสตรทีม่ีผลตอการตั้งถ่ินฐาน 
ในดินแดนประเทศไทย  เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน 

5.2 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับผูอื่น (F2F) หัวหนาทีมออกมานําเสนอช้ินงานจากการคิดวเิคราะห 
ประเด็นคําถามตอเนื่องจากสัปดาหที่แลว  

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นที่ 1 สงสัย ใครรู (Learning to Question) ( F2F ) 
1.1 ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ ผูสอนนําเสนอประเด็นคาํถามในช้ันเรียน เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักร

โบราณในดินแดนไทย (คําถามกระตุนการคดิ) 2.1 ลูกปดอินเดยีเมด็เดียวฉายภาพสังคมไดพันป   
2.2 เครื่องปนดินเผาบานเชียง บานโนนนกทาบงบอกพัฒนาการชุมชนอยางไร 2.3 ภาพเขียนสีทีผ่าแตม   

จ.อุบลราชธานี บงบอกพัฒนาการชุมชนอยางไร 

  ผูสอนและผูเรยีนรวมกันสรุปเก่ียวกับการคิดวิเคราะหหลักการ ความสัมพันธและความสําคญัในประเด็น
คําตอบของแตละกลุม 

     ขั้นที่ 2  สืบเสาะ คนควา (Learning to Search)  
 2.1 ขั้นวิเคราะหประสบการณ ผูสอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ สถานการณ พรอมกับนําเสนอสื่อใน

เรื่องนั้น  

ผูเรยีนศึกษาเอกสาร
ประกอบเพ่ิมเติม 

ไมเขาใจ 
ผูเรียนทําความเขาใจ 

ผูเรยีนแบงกลุมๆละ 5 คน เพื่อเลอืกคําถามในการศึกษา จากนั้นรวมกันวิเคราะหประเด็นคาํถาม 
 โดยเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหม แลวรางเปนแผนผังความคิด  ( Mine Mapping)  

หัวหนาทีมนําเสนอรางเปนแผนผังความคิด  ( Mine Mapping)  
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แผนภูมิที ่16  สัปดาหที่ 2 เรื่องลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการต้ังถ่ินฐานในดินแดนประเทศไทย  
  (ตอ) 

เขาใจ 

ขั้นที่ 2  สืบเสาะ คนควา (Learning to Search)  
2.2 ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด ผูสอนตรวจรางแผนผังความคิด พรอมแนะนําประเด็น       

การวิเคราะหหลักการ ความสําคญั และความสมัพันธของเนื้อหา  

ผูเรยีนศึกษาเอกสาร
ประกอบเพ่ิมเติม 

ไมเขาใจ 
ผูเรียนทําความเขาใจ 

ขั้นที่  3  สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate) (Online)  
3.1 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด ผูเรียนรวมกันตัดสินใจโดยผานกระบวนการคิด พิจารณาไตรตรอง วิเคราะห 

แลวตัดสินใจเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด เพื่อเขียนแผนผังความคิดโดยละเอียด 

หัวหนากลุมนําเสนอแผนผังความคิดของกลุมท่ีชวยกันเขียนความสมัพันธหรืออธิบายถึงเหตุการณตาง ๆ  

ข ั้นนํา ผูสอนและผูเรียนสนทนารวมกันเกี่ยวกับเนื้อหาและแผนผังความคิดในคาบท่ีแลวในหองสนทนากลุมยอย  

ข ั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนเขากลุมยอย กลุมละ 5 คน เพื่อสรางสรรคชิ้นงานเพื่อนําเสนอ  

ผูเรยีนศึกษา
เอกสารประกอบ

ไมเขาใจ 

ผูเรียนทําความเขาใจ 

ผูเรยีนศึกษาเอกสาร
ประกอบเพ่ิมเติม 

ไมผาน 
นําเสนอผูสอน 

Online 
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ขั้นที่  3  สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate) (Online)  
3.1 ขั้นลงมือปฏิบตัิตามความคิดรวบยอด ผูสอนตรวจรางแผนผังความคิด พรอมแนะนําประเด็น 

การวิเคราะหหลักการ ความสําคญั และความสมัพันธของเนื้อหา  

ผูเรยีนแตละกลุมนําเสนอแผนผังความคิดในกลุมยอย จากนั้นหัวหนากลุมแบงหนาท่ี
รับผิดชอบในการศึกษาเนื้อหา    แตละประเด็นใหกับสมาชิกในกลุม 

3.2  ขั้นสรางช้ินงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ ผูเรยีนแตละกลุมชวยกนัสรางสื่อนําเสนอและการสรางแผนผัง
ความคิด (Mine Mapping) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยแบงหนาที่การทํางานและลงมือปฏิบัต ิ

ผูเรยีนปรับปรุงแกไข
ช้ินงาน 

นําเสนอผูสอน 
ไมผาน 

ผาน 

ผูเรยีนแตละกลุมนําเสนอช้ินงานหรือสื่อเพื่อนําเสนอประเด็นคําตอบ 

ขั้นที่ 4   สรุป/สราง ความรูใหม (Learning to Construct)  
4.1 ขั้นวิเคราะหเพื่อนําความรูไปประยุกตใช ผูเรียนแตละกลุมประเมินขอสรุปของช้ินงานส่ือที่นําเสนอและ

แผนผังความคิดในกลุมยอย จากน้ันรวมกันวิเคราะหเพื่อนําความรูไปประยุกตใชในงานอ่ืนหรือ ใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไร 

ผูสอนสังเกตการระดมสมองแตละกลุม ประเมินความรู และทักษะการคิดวิเคราะห การแกปญหาของผูเรยีน
อยางสรางสรรค รวมทั้งคอยชวยเหลือ สงเสริมและชี้แนวทางในการทํากิจกรรมของผูเรียน 

สมาชิกภายในกลุมรวมกันวิเคราะหหลักการ ความสําคัญและความสัมพันธของขอมูลในกระดานสนทนา
รวมกัน จากนั้นหัวหนากลุมรวบรวมขอมูล ความรู ประเด็นมาจัดทาํสื่อเพื่อนําเสนอประเด็นคําตอบ 
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แผนภูมิที ่17  รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 

  

ผูเรียนปรับปรุงแกไข
ช้ินงาน นําเสนอผูสอน 

ไมผาน 

ผาน 

นําเสนอหนาช้ันเรียนในสัปดาหตอไป 

หัวหนากลุมนําเสนอช้ินงานและแผนผังความคดิ  

ใหผูสอนดําเนินการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรยีนรูแบบ 4 MAT  
ตามหลัก 5 ขั้นตอนใหญ 8 ขั้นตอนยอย จนครบทั้ง 9 สัปดาห 

- ผูสอนช้ีแจงการทําแบบวัดการคิดวิเคราะหหลังเรียน   
- ผูสอนช้ีแจงการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) 
- ผูสอนช้ีแจงการทําสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน 

ทําความเขาใจ 
ไมเขาใจ 

เขาใจ 

ผูเรยีนทําแบบทดสอบ 
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 ปจจัยนําออก  
 เปนผลท่ีไดรับของการเรียนการสอนในแตละครั้ง ทําใหผูสอนทราบถึงลักษณะความรู

และพัฒนาการดานตางๆของผู เรียน ท่ีเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูและไดผลตามท่ีตองการ ดังนี้ 

 การคิดวิเคราะห   
 ผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  เปนการคิดวิเคราะหหลักการ วิเคราะหความสําคัญ 
วิเคราะหความสัมพันธ และวิ เคราะหตรวจสอบเหตุและผล ดวยการสังเกตเหตุการณและ 
ประสบการณตาง ๆ การคิดไตรตรองการใหเหตุผล การเชื่อมโยงความรู เปนความคิดซ่ึงดําเนินการ
ตามหลักของการประเมินอยางรอบคอบ มุงใหผูเรียนมีความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาสวนยอย
ของเหตุการณเรื่องราวหรือเนื้อหาตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ
อะไรเปนผล และที่เปนอยางนั้นอาศัยหลักการของอะไร เปนการคิดอยางใครครวญ ไตรตรอง 
สถานการณที่มีความยุงยาก และส้ินสุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน และเปนการประเมิน
ขอความไดถูกตอง เปนการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพ่ือการตัดสินใจกอนที่จะเชื่อหรือกอนที่
จะลงมือปฏิบัติ 

ผลการเรียนรู 
   ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) มีผลการ
เรียนผานเกณฑมาตรฐาน  มุงใหผูเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีคาดหวังใหนักศึกษาพัฒนาขึ้นจาก
ประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน 
ไดแก  
  1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง พัฒนาผูเรียนใหมีความ
รับผิดชอบ มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม กําหนดกติการวมกันในการ
เขาเรียนตรงเวลา แตงกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
  2. ดานความรู (Knowledge) หมายถึง พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจใน
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของไทยและของโลกต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน และ
สามารถนําเอาความรูความเขาใจเก่ียวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของไทยไปเปน
แนวทางปรับตัวในการดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุข และสามารถนํามา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย มีศีลธรรม รักษาความสัตย และเขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย   

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง พัฒนาผูเรียนใหสามารถคิด
วิเคราะหสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของไทยและของโลก และสืบคน ตีความและประเมิน
สารสนเทศเพ่ือใชในการแกปญหาอยางสรางสรรค และสามารถเชื่อมโยงผลกระทบของปญหารวมถึง
วิเคราะหแนวโนมในอนาคตได   
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility) หมายถึง พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียน
ดวยกัน  พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม รับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง 
และทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จตรงตามเวลากําหนด  

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง พัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการวิเคราะหขอมูลผานชองทางเทคโนโลยีตาง  ๆ และพัฒนาทักษะในการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต และการสรางสรรคชิ้นงานเพ่ือการนําเสนอได 

ขอมูลปอนกลับ  
การวิเคราะหขอมูลหลังจากที่สอนผานไปแลว ถาผลผลิตที่ไดต่ํากวาจุดมุงหมายที่ได

กําหนดไวก็ตองหาจุดบกพรองเพ่ือปรับปรุงแกไขตอไป  
 
 3. การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ     

4 MAT เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีความ 
สามารถทางปญญาตางกันไปใช 
 การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทาง
ปญญาตางกันไปใช 
 1.  สถาบันการศึกษาท่ีนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถทางปญญาตางกันไปใช  ตองมีการเตรียมความพรอมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ขนาดหองพอดี สามารถนั่งเรียนและทํากิจกรรมเปนกลุมได มีเครือขายอินเทอรเน็ตอยางท่ัวถึง และมี
อุปกรณการเรียนการสอน ดังนี้ คอมพิวเตอร  ไมโครโฟน  โปรเจคเตอร ฯลฯ เปนตน  
 2.  สถาบันการศึกษาท่ีนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถทางปญญาตางกันไปใช ควรมีการใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในการใชเครื่องมือ บนระบบ
เครือขาย เชน เครื่องมือการติดตอสื่อสาร การสง – รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใชกระดาน
สนทนาหรือกระดานขาว  การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ  ผูสอนควรมีการตรวจเช็คอุปกรณ
ใหเรียบรอยกอนการจัดการเรียนการสอน เปนตน 
 3.  สถาบันการศึกษาท่ีนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถทางปญญาตางกันไปใช  ควรอธิบายใหกับผูสอนรูถึงวิธีการเก่ียวกับการใชรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานและมีการประชุมเพ่ือใหแตละฝายไดเห็นความสําคัญ และผลที่ไดจาก
การใชรูปแบบเง่ือนไขการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ    
4 MAT 
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สําหรับผูสอน 
1. ผูสอนมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหา และมีการเตรียมความพรอมในการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT โดยมีองคประกอบ 5 องคประกอบ คือ 
ผูสอน ผูเรียน เนื้อหา ทรัพยากรการเรียนการสอน สภาพแวดลอมในการเรียนแบบผสมผสานและ
ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  มี 5 
ขั้นตอนใหญ 8 ขั้นตอนยอยคือ 1. สงสัย ใครรู (Learning to Question) ประกอบดวย 1 ขั้นตอน
ยอย 1) ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ   2. สืบเสาะ คนควา (Learning to Search) ประกอบดวย 
2 ขั้นตอนยอย  1) ขั้นวิเคราะหประสบการณ  2) ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด 3. 
สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย  1) ขั้นพัฒนาความคิด
รวบยอด 2) ขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด  4. สรุป/สราง ความรูใหม (Learning to 
Construct) ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอย 1) ขั้นสรางชิ้นงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ  5. สรางสรรค 
ประยุกต (Learning to Apply) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย 1) ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําความรูไป
ประยุกตใช และ 2) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน   

2. ผูสอนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร เครื่องมือในการส่ือสารทางอินเทอรเน็ต 
และการใชระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน เปนตน 

3. ผูสอนตองเตรียมขอมูลในการใชเทคนิคคําถาม สื่อการสอน เพ่ือกระตุนใหผูเรียน
เกิดการคิดวิเคราะห  

4. ผูสอนเตรียมผูเรียนโดยการจัดกลุมและมีการแบงบทบาทหนาที่ใหชัดเจน รวมทั้ง
เตรียมผูเรียนในวิธีการเรียนรูรวมกัน  

5. ผูสอนควรมีการวัดและประเมินผลระหวางการทํากิจกรรมของผูเรียน เพ่ือได
ทราบถึงการพัฒนาการตาง ๆ ของผูเรียน เชน การคิดวิเคราะห ผลการเรียนรู 
 

สําหรับผูเรียน 
1. ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการใชคอมพิวเตอร และฝกใชเครื่องมือในการส่ือสารบน

อินเทอรเน็ตไดเปนอยางดี 
2. ผูเรียนทําความเขาใจในเน้ือหารายวิชาวิถีไทย (Thai Living) และการดําเนิน การ

เรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะหสถานการณตาง ๆ และแยกแยะประเด็นที่เกี่ยวของจาก

ประเด็นคําถามเพ่ือนําไปสูขอสรุป เปนการสงเสริมการคิดใหกับนักศึกษา    
4. ผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการระดมสมองกับ

เพ่ือนในกลุมและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันได 
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บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ

เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน”เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development)  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญา
ตางกัน  2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกัน  3) เพ่ือศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกัน  5) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน
เนื้อหาสาระในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พุทธศักราช 2555 ในรายวิชาวิถีไทย
(Thai Living) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2556 ไดมาโดยการ
สุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม (Sampling Unit) 
มา 3 หองเรียน จํานวน 90 คน จากนั้นใหนักศึกษาทําแบบวัดความสามารถทางพหุปญญาที่
พัฒนาขึ้น เพ่ือจําแนกเปน 3 กลุมตามการจัดกลุมทางปญญาตามแนวคิดของการดเนอร (Gardner, 
1985, p.31-42) ดังนี้ (1) กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับสัญลักษณ (Symbol-based) จํานวน 30 คน  
(2) กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับบุคคล (Human) จํานวน 30 คน และ (3) กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับ
วัตถุ (Object-based) จํานวน 30 คน ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) ที่สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผล
การเรียนรูของนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ผลการเรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) และความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) ดําเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1     
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การวิจัย (Research: R1) ขั้นตอนน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A) ขั้นตอนท่ี 2 การ
พัฒนา (Development: D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D & D) 
ผูวิจัยไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ขั้นตอนที่ 3 การ
วิจัย (Research: R2) เปนการนําไปใช (Implementation :I) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานมีวตัถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ใน
ขั้นนี้ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง และ
ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล (Evaluation: E) การประเมิน
และปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานการดําเนินวิจัยในข้ันตอนน้ีเปนการนําผล
การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในขั้นตอนท่ี 3  ซึ่งเปนผลการวิเคราะห
ประสิทธิผลของรูปแบบไดแก ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษากอน
และหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการใช
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) ใหมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น พรอมท่ีจะ
นําไปใชตอไป และนํารูปแบบท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปรับรองรูปแบบ โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
รับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) ผลการทดสอบพบวา กอนการ
เรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกันทั้ง 3 กลุมมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การดําเนินการทดลองใชเวลาในการทดลองสอน 
10 สัปดาห  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(QSCCA Model) ที่สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกัน บทเรียนออนไลนรายวิชาวิถีไทย  แผนการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูรายวิชาวิถีไทย (Thai Living) และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียน
การสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไมอิสระและแบบอิสระ การวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) และทดสอบความแตกตาง 3 กลุมโดยใช ANOVA โดยสรุปผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะ ไดดังนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน” สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  (QSCCA Model) ประกอบดวย
องคประกอบสําคัญ ดังนี้ 1) ปจจัยนําเขา ประกอบดวย ผูสอน ผูเรียน เนื้อหา ทรัพยากรการเรียนการ
สอน และสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน   2)  กระบวนการเรียนการสอน 
ประกอบดวย การปฐมนิเทศ  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การวัดและ
ประเมินผล  3) ปจจัย นําออก ประกอบดวยการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู สวนข้ันตอนดําเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT ประกอบดวย 5 ขั้นตอนใหญ 8 ขั้นตอนยอย ไดแก 1. สงสัย ใครรู (Learning to 
Question: Q) ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอย 1) ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ   2. สืบเสาะ 
คนควา (Learning to Search: S) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย 1) ขั้นวิเคราะหประสบการณ  2) ขั้น
ปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด  3. สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate: C) 
ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย 1)ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด  2) ขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 
4. สรุป/สราง ความรูใหม (Learning to Construct: C) ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอย 1) ขั้นสราง
ชิ้นงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ  5. สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply: A) ประกอบดวย 2 
ขั้นตอนยอย 1) ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใช  2) ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณกับ
ผูอ่ืน ผลการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ ไดคาความความเหมาะสม/สอดคลอง มีคาเฉลี่ย ( ) 
ตั้งแต 4.60-4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตั้งแต 0.43-0.55 ซึ่งแสดงวารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคลองเชิง
โครงสราง  สามารถนําไปทดลองใชไดและผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม
(Field Tryout) ไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 83.70/86.84  ในการคิดขั้น
สูงดานการคิดวิเคราะหไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 83.45/86.50 ซึ่งสูง
กวาเกณฑ 80/80  

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 
4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) 

2.1 หลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA 
Model) นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2.2  ทดสอบความแตกตางความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู
ระหวางนักศึกษาท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) ที่มี
ความสามารถทางปญญาแตกตางกัน 3 กลุม คือ นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาดานกลุม
ปญญาท่ีเกี่ยวของกับบุคคล (Human) กลุมปญญาที่เกี่ยวของกับสัญลักษณ (Symbol-based) และ
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กลุมปญญาท่ีเกี่ยวของกับวัตถุ (Object-based) พบวา นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน
ทั้ง 3 กลุม มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูหลังเรียนแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการใชโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (QSCCA Model) ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ในดานกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษามีความคิดเห็นวากระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ชวยสงเสริม
การคิดวิเคราะหใหกับนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาแตกตางกันไดฝกคิดวิเคราะห คนหา
คําตอบที่เปนจริงจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและไดรวมกันแกปญหาที่หลากหลาย อยูในระดับมาก
ที่สุด และการเรียนการสอนแบบผสมผสานเหมาะสมตอการเรียนรูในรายวิชาวิถีไทย เพราะทําให
ผูเรียนไดสืบคนและทบทวนความรูเดิมที่จําเปนตองใชเชื่อมโยงในการเรียนรูเนื้อหาใหมไดทุกที่ ทุก
เวลา และไดมีโอกาสตรวจสอบผลงานของตนเองและไดแกไขขอบกพรอง และมีความคิดเห็นวาการ
จัดการเรียนการสอนนี้ทําใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียนมากยิ่งข้ึน 

4. ผลการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) โดย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ไดรับรองความเหมาะสม ดังนี้ องคประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอน (ดานปจจัยนําเขา) โดยมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม  
ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน (ดานกระบวนการ) โดยมีคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม และดานปจจัยนําออก มีคาดัชนีความสอด 
คลองเทากับ 1.00 แปลผลอยูในระดับเหมาะสม  ในภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 
1.00 แปลผลอยูในระดับมีความเหมาะสม  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model)” อภิปรายผลการวิจัยได
ดังนี้ 

1.  รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) ที่พัฒนาขึ้นนี้ผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 5 คน พบวามีความเหมาะสม/สอดคลองเชิงโครงสรางอยูในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความ 
สามารถทางปญญาตางกัน (QSCCA Model) ไดพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ มีการดําเนินการตาม
ขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยนําผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับนโยบายการจัด
การศึกษา วิเคราะหผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และศึกษา
วิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริงเพ่ือเติมเต็มทักษะที่ตองมีมากอน (Prerequisite Skills) 
วิเคราะหแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
การสรางความรู หลักการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิด ยุทธวิธีการสงเสริมความสามารถใน
การคิด แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ทักษะแหงอนาคตใหม แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และไดศึกษาวิเคราะหผูเรียนโดยการสํารวจขอมูล
พ้ืนฐานความสามารถในการใชเทคโนโลยี และความตองการเรียนแบบผสมผสาน และศึกษาการเรียน
การสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT จากการสัมภาษณอาจารย ผูเชี่ยวชาญ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานและหลักการจัดการเรียนรู ซึ่งเปนการดําเนินการอยางเปนระบบ
รวมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยหลักและแนวปฏิบัติของ
รูปแบบการเรียนการสอนสําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดเนนการเชื่อมโยงความรูเดิมและความรูใหม นําไปสู
การสรางความรูของตนเองดวยกระบวนการคิดวิเคราะห และการรวมมือกันเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดทฤษฏีของธอรนไดค (Thorndike’s Classical Connectionism, Cited in Hergenhahn 
and Olson,1993) ที่วาดวยการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม และหลักการฝกหัด (Law of 
Exercise) การเรียนรูจากการฝกหัดหรือการกระทําบอย ๆ ดวยความเขาใจจะใหเกิดความรูที่คงทน 
รวมทั้งแนวคิดการสรางความรูของไวก็อทสกี้ (Vygotsky, 1978) ที่วาการเรียนรูตามหลักการแนวคิด 
ทฤษฏีการสรางความรู มุงเนนไปท่ีกระบวนการสรางความรู  (Process of Knowledge 
Construction) เปนการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง (Authentic Tasks) ครูตองจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน จัดสถานการณ สภาพแวดลอม ทรัพยากรการเรียนการสอน รวมท้ังชี้แนะใหแนวทาง
และฝกฝนกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเอง และเนนความสําคัญของความ
แตกตางระหวางบุคคลและการใหความชวยเหลือผูเรียนเพ่ือใหกาวหนาจากระดับพัฒนาการท่ีเปนอยู
ไปถึงระดับพัฒนาการท่ีผูเรียนมีศักยภาพจะไปถึง โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห ซึ่งประยุกตใช
แนวคิดของคอทเทรล (Cottrel: 1999 อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 11) ที่ประกอบดวยการ
ดําเนินงาน 5 ขั้นตอนใหญ 8 ขั้นตอนยอย คือ 1. สงสัย ใครรู (Learning to Question: Q) 
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ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอยคือ ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ  2. สืบเสาะ คนควา (Learning 
to Search: S) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ขั้นวิเคราะหประสบการณ ขั้นปรับประสบการณเปน
ความคิดรวบยอด  3. สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate: C) ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
ยอย คือ ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด ขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด  4. สรุป สรางความรูใหม
(Learning to Construct: C) ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอยคือ ขั้นสรางชิ้นงานและฝกฝนจน
เชี่ยวชาญ  5. สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply: A) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอยคือ ขั้น
วิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใช ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน  รูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นนี้ผูวิจัยใหความสําคัญกับการกระตุนโดยการใชคําถาม การนําเสนอเน้ือหา การ
จัดประสบการณการเรียนรูแบบผสมผสานที่เรียนแบบปกติและเรียนบนออนไลน การจัดกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT ที่สงเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงดานการคิดวิเคราะห ใหผูเรียนไดเรียนรูแนวคิด
วิธีการ ฝกกระบวนการคิด เนนการฝกทักษะ การสรางสรรคชิ้นงาน มีความเขาใจท่ีลึกซึ้งตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู สรางสังคมของการเรียนรู  การแลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยใหเกิดมโนทัศน 
แนวคิด มุมมองที่หลากหลาย นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ชวยใหผูเรียนท่ีมี
ความสามารถทางพหุปญญาตางกัน มีความสุขกับการเรียนรู  จึงเปนสวนสําคัญที่ชวยใหประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอนผานเกณฑ 80/80  และรูปแบบการเรียนการสอนสามารถพัฒนาให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ทาทาย ตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรู
ของผูเรียน  ทําใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของตนเองไดดีขึ้น (Driscoll, 2002) 
เนื่องจากการเรียนการสอนแบบผสมผสานชวยสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงบทบาทในการเรียนมากข้ึน 
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย สงผลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุด เปนการเรียน
ที่ยืดหยุนสําหรับผูเรียนทุกคน โดยมีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ และ
สามารถลดเวลาในการเขาชั้นเรียนได (Graham,C.R.and S.Allen, 2005) นอกจากนี้การเรียนแบบ
ผสมผสานยังมีสวนสนับสนุนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน  และผูเรียนกับผูสอนโดย
การติดตอแบบสวนตัว  ชวยใหการเรียนรูดีขึ้น (Thorne, 2003) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Heidi 
Tan Yeen-Ju, Neo Mai, and Bhawani Selvaretnam (2015) ไดทําการศึกษาเร่ือง การ
เสริมสรางทักษะการแกปญหาโดยการเรียนรูแบบผสมผสานจากสภาพแวดลอม ที่ผานการบูรณาการ
การเรียนรูที่แทจริง:บริบทประเทศมาเลเซีย ซึ่งไดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูแบบผสมผสานจาก
สภาพแวดลอมที่ผานการบูรณาการการเรียนรูที่แทจริง กลยุทธการออกแบบเพ่ือเพ่ิมทักษะการ
แกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเทศมาเลเซีย การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูไดรับการ
ผสมผสานในแนวทางและเปนศูนยกลางเพ่ือการทํางานอยางแทจริง  ผลการวิจัยสรุปไดวา นักศึกษามี
ทักษะการแกปญหาเพ่ิมขึ้นเมื่อเรียนรูผานสภาพแวดลอมในการเรียนรูแทจริงท่ีจัดต้ังขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ  โดยมีการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูที่แทจริงแบบเผชิญหนาและแบบออนไลน  ซึ่ง
นักศึกษาแสดงใหเห็นวาเม่ือเรียนจบหลักสูตร นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดสรางสรรคสูงขึ้นและโดย
ภาพรวมนักศึกษาคิดวาการเรียนรูตามสภาพแวดลอมที่แทจริงทําใหนักศึกษามีความเชื่อมั่นในการ
แกปญหาที่คลายกันในอนาคตการทํางานน้ี  ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA 
Model) ที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว องคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการ
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เรียนการสอนมีความเหมาะสมสอดคลองกันทุกองคประกอบ สามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนไป
ใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูงดานการคิดวิเคราะหและผล
การเรียนรูของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. หลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  (QSCCA 
Model) นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการเรียนการสอนสอดคลองกับแนวคิด
การกําหนดองค ประกอบที่ควรพิจารณาในการจัดการเรียนการสอนบนออนไลนของ Alvarez, S. 
(2005) ที่เสนอใหมีกิจกรรมการเตรียมตัวผูเรียน (learner preparation) เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอม
ในการเรียนรู และในสวนของกิจกรรมผูเรียน (learner activities) ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายเพื่อใหบรรลุผลของ การเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนบน
เว็บของ Toporski และ Foley (2004)  ที่เสนอวาควรมีการสรางปฏิสัมพันธในการเรียน และสราง
แรงจูงใจในการเรียนโดยการใชสิ่งที่แปลกใหม ใชการเรียนรูอยางมีความหมายในบริบทท่ีใชจริง 
จัดการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบหลากหลายใชกลยุทธการเรียนแบบรวมมือและการเรียนรูรวมกันเนน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ และลดภาระดานพุทธิปญญาของผูเรียนโดยไมใหขอมูลที่มากเกินไปใน
เวลาเดียวกัน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนกระบวนการคิดวิเคราะห และการ
สรางสรรคชิ้นงาน โดยการชี้แนะของครูผูสอน จัดประสบการณการเรียนรูโดยการนําเสนอ
กระบวนการคิดมีเปาหมายใหผูเรียนเกิด มโนทัศน การเสนอกระบวนการคิดเปนการชวยใหผูเรียน
มองเห็นสิ่งที่จะเรียนเปนกระบวนการชัดเจน หรือผลลัพธที่ตองปฏิบัติใหไดโดยใชวิธีคิดและวิธีการ
สอนแบบผสมผสาน รวมกับสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายใหเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาและ
คุณลักษณะ ของผูเรียนนําไปสูการคนพบและสรุปมโนทัศน (Concept) ไดดวยตนเองและเนนการฝก
ทักษะ ใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือ และการแลก เปลี่ยนเรียนรู ฝกทักษะเปนกลุม ตรวจสอบความ
เขาใจ ดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกภายในกลุม ซึ่งการแบงกลุมจะมีการเปล่ียนกลุมทุก
เดือน เพ่ือใหผูเรียนไดตื่นตัวและปรับตัวในการส่ือสาร สัมพันธกันกับระหวางสมาชิกภายในกลุมอ่ืน 
แตอยางไรก็ตามยังมีขอที่นาสังเกต คือ นักศึกษามีความสามารถในการคิดขั้นสูงดานการคิดวิเคราะห
ในขั้นตอนท่ี 2 สืบเสาะ คนควา (Learning to Search: S) เปนอันดับสุดทาย ถึงแมหลังเรียนอยูใน
ระดับสูงมากก็ตาม จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  โดยสวนใหญจะมีปญหาในการ
คนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ การวิเคราะหขอมูลที่นาเชื่อถือและถูกตอง ทั้งนี้เนื่องจาก
ประสบการณการณความรูเดิมของนักศึกษาที่มีตอเรื่องนั้น ๆ นอย  จึงเปนปจจัยในการเปดแนวคิด 
สืบเสาะคนควาขอมูลดังกลาว ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงควรใหความสําคัญกับกระบวนเชื่อมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหม  และนําเสนอหลักการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารตําราและอินเตอรเน็ต 
เพ่ือใหนักศึกษามีฐานองคความรูในการวิเคราะหขอมูลและสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ   
เมื่อพิจารณาจากผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับ อุดมศึกษาทั้ง 5 ดาน 
ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซ่ือสัตยในการเรียน  มี
ความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม เคารพกติการวมกันในเรียน มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม
สามารถทํางานเปนทีม  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ การดเนอร (Gardner, 2008: 16) ที่วาศตวรรษ
ที่ 21 จําเปนที่จะตองสรางคนใหมีสติปญญา มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการ ซึ่งเปน
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คุณสมบัติที่สําคัญที่สุดในการสรางความสัมพันธ และความรวมมือระหวางบุคคล เพ่ือใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์และประโยชนสูงสุด  2) ดานความรู นักศึกษามีความรู ความเขาใจในรายวิชาวิถีไทย ทั้งนี้
อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนไดใหความรูเชิงทฤษฏีใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
สื่อมัลติมีเดียที่รับรูไดท้ังภาพและเสียงบรรยาย อีกท้ังการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มีเนื้อหาสาระ
และแหลงเรียนรูเพ่ิมเติมใหนักศึกษาไดเรียนรูและทบทวนตลอดเวลา อีกทั้งกระบวนการเรียนรูแบบ  
4 MAT มุงเนนการจัดประสบการณและหลักการจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง ที่จัดโอกาสให
ผูเรียนรวมกัน วิเคราะห ไตรตรอง สะทอนคิดถึงเหตุผล และใหสรางสรรคชิ้นงานดวยตนเอง อภิปราย
หาขอสรุปนําเสนอเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกลุม ทําใหผูเรียนเกิดมโนทัศนในเร่ืองดังกลาวอยาง
แทจริง  3) ดานทักษะทางปญญาเม่ือเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน นักศึกษามี
ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยาง
สรางสรรค ทั้งน้ีอาจเนื่องมา จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษาไดสืบคน
ขอมูลสารสนเทศ  รวบรวมขอมูล วิเคราะหตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค   4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาที่เรียน
ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียน  มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและกลุม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุงเนนกระบวนการกลุม  
การเรียนรูรวมกันเปนทีมที่พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน พัฒนาการ
เรียนรูดวยตนเองและความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายตามกําหนดเวลา สอดคลองกับ  พิมพพันธ
เดชะคุปต (2557: 6) กลาววาการเรียนแบบรวมมือ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน
เปนศูนยกลางที่มีการเรียนรวมกันเปนกลุม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งผูเรียนจะบรรลุถึงเปาหมายของการเรียนรูไดก็ตอเมื่อ
สมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุมไปถึงเปาหมายเชนเดียวกัน ความ สําเร็จของตนเองก็คือความสําเร็จของกลุม
ดวยและอาเรนดส (Arends. 1994: 345–346)  ไดกลาววาการเรียนแบบรวมมือทําใหผูเรียนมีการ
ปรับปรุงความสัมพันธระหวางบุคคล   การเรียนแบบรวมมือเปดโอกาสใหผูเรียนที่มีภูมิหลังตางกัน
ไดมาทํางานรวมกัน พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน มีการรับฟงความคิดเห็นกันเขาใจและเห็นใจสมาชิกในกลุม 
ทําใหเกิดการยอมรับกันมากข้ึน เกิดความสัมพันธที่ดีตอกันซึ่งจะสงผล ใหมีความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนใน
สังคมมากข้ึน พัฒนาทักษะในการทํางานรวมกันใหเกิดผลสําเร็จที่ดี การเรียนแบบรวมมือชวยปลูกฝง
ทักษะในการทํางานเปนกลุมทําใหผูเรียนไมมีปญหาในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และสงผลใหงานกลุม
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน  ทักษะทางสังคมท่ีผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดแก ความเปน
ผูนํา การสรางความไววางใจกัน การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการกับขอขัดแยง  และ 5) ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการวิเคราะหขอมูลจากประเด็นคําถาม กรณีศึกษา และการสืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต  โดยเนนการนําตัวเลขหรือสถิติอางอิง จากแหลงที่มาของขอมูลท่ีนาเชื่อถือมาวิเคราะห
จัดทําเปนรายงาน ชิ้นงาน และนําเสนอในชั้นเรียนโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่ง  Boyle & 
Bradley and Others (2003) กลาววาการเรียนการสอนแบบผสานสาน เปนการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนออนไลนและการเรียนในหองเรียนแบบดั้งเดิมที่มีการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศมาเปนสื่อ ชองทาง และเครื่องมือในการจัดการเรียนรู  

3. หลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  (QSCCA 
Model) นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาแตกตางกัน 3 กลุม คือ นักศึกษาท่ีมีความสามารถทาง
ปญญา ดานกลุมปญญาที่เกี่ยวของกับบุคคล (Person) กลุมปญญาที่ เกี่ยวของกับสัญลักษณ 
(Symbol-based) และกลุมปญญาที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Object-based) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและผลการเรียนรูระหวางนักศึกษาท้ัง 3 กลุม หลังเรียนไมแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เนื่องจากรูปแบบการเรียนการเรียนการสอนแบบผสมผสานได รวมเอาหลักการ แนวคิด 
วิธีการของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพุทธินิยม และทฤษฎีสรางสรรคนิยม โดยการใชทฤษฎีการ
สอนที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
อยางเทาเทียมกันตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู และกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT นั้นคํานึงถึงผูเรียน
ที่มีความสามารถทางพหุปญญาตางกัน ซึ่งแมคคารธี (Mc Carthy อางถึงใน ศักด์ิชัย นิรัญทวี และ
ไพเราะ พุมมั่น, 2542) ไดพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ 4 MAT นี้ โดยไดรับอิทธิพล
แนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูของคอลม (Kolb) ที่เสนอแนวความคิดเรื่องรูปแบบการเรียนรูวาการ
เรี ยน รู เกิดจากความสัมพันธ  2 มิติ คื อ  การรับ รู  (perception) และกระบวนการ จัดการ
ขอมูล (processing)  มาประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานของสมองทั้ง 2 ซีก ทําใหเกิดเปน
แนวคิดทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชคําถามหลัก 4 คําถาม กับผูเรียน 4 แบบ โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 8 ขั้นตอน เปนการตอบสนองพัฒนาการดานสมองของผูเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียน
ที่แตกตางกัน 4 แบบ ซึ่งจะทําใหผูเรียนทั้ง 4 แบบ มีความสุข พึงพอใจในการเรียนและมีโอกาส
ประสบผลสําเร็จในการเรียนตามวิธีหรือแบบการเรียนของตนเอง และชวยสงเสริมการคิดวิเคราะห
ตามกรอบความแตกตางระหวางบุคคล  ตามข้ันตอนกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model)  5 ขั้นตอนใหญ 8 ขั้นตอนยอย คือ 1) สงสัย ใครรู 
(Learning to Question: Q) ประกอบดวย 1 ขั้นตอนยอยคือ ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ     
2) สืบเสาะ คนควา (Learning to Search:S) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ขั้นวิเคราะห
ประสบการณ  ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด  3) สื่อสาร สัมพันธ (Learning to 
Communicate: C)ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย คือ ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด  ขั้นลงมือปฏิบัติ
ตามความคิดรวบยอด   4) สรุป สรางความรูใหม (Learning to Construct: C) ประกอบดวย 1 
ขั้นตอนยอยคือ ขั้นสรางชิ้นงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ  5) สรางสรรค ประยุกต (Learning to 
Apply: A) ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอยคือ ขั้นวิเคราะหเพ่ือนําความรูไปประยุกตใช ขั้นแลกเปล่ียน
เรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน ซึ่งในการเรียนการสอนแบบผสมผสานนักศึกษาจะมีการเรียนรูและการ
ทํางานอยางเปนลําดับขั้นตอน ใชความละเอียดรอบคอบในการทํางาน การส่ือสาร การเชื่อมโยง การ
วิเคราะหและการสรางสรรคชิ้นงาน เนนการพัฒนาความสามารถในการคิด ใชหลักการเรียนรูแบบ
รวมมือ และการแลกเปล่ียนเรียนรู ฝกทักษะเปนกลุม และเปนรายบุคคล จัดแบงผูเรียนเปนกลุมยอย
โดยมีจุดมุงหมายใหสมาชิกภายในกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Claudia 
Rosado-Guzman, Daniel Sanchez-Guzman (2011)  ที่วาการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติแบบ
ดั้งเดิม  มีการนําการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่คํานึงถึงผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันตาม
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แนวคิดของเดวิด คอลป  (David Kolb) มาเปนตัวกําหนดรูปแบบการเรียนรู แตปจจุบันสภาพ 
แวดลอม การสื่อสารไรพรมแดน สื่อเสมือนจริงและการเรียนการสอนแบบผสมผสานเขามามีบทบาท
ในการศึกษา จึงไดศึกษาโดยการนําการเรียนรูแบบ 4 MAT มาผสมผสานกับสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อ
ออนไลน วิกิพีเดีย การวิจัยพบวา ผูเรียนมีความสะดวกสบายในการเรียนรูมากขึ้นเหมาะกับผูเรียนท่ีมี
รูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันตามความแตกตางระหวางบุคคล ชวยใหผูเรียนไดทบทวนเน้ือหาและ
ใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดไมมีขอบเขตจากการเรียนแบบผสมผสานดีกวาแบบดั้งเดิม  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช และ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช ผูวิจัยขอเสนอแนะสําหรับการ
นําผลการวิจัยไปประยุกตใช ดังนี้ 

1.1 สําหรับผูเรียน การใชแผนผังทางปญญาไมใชเปนเพียงเครื่องมือสําหรับการ
พัฒนาผลลัพธของการเรียนเทาน้ัน แตยังเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหผูเรียนคิดแตกแขนงของวิสัยทัศน
สวนบุคคล ซึ่งจะมีสวนชวยในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอีกดวย 

1.2 ขั้นตอนกระบวนการคิดวิเคราะห เปนขั้นตอนท่ีสามารถนําไปประยุกตใช หรือ
ปรับเปล่ียนกับการเรียนการสอนในแบบตาง ๆ ไดเชนเดียวกัน 

1.3 สําหรับสถานศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู เปนรูปแบบหน่ึง
ที่สถาบันการศึกษาจะนําไปประยุกตใชผนวกกับกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมทั่วไปตาง ๆ  
ของสถาบันการศึกษาไดเปนอยางดี เปนการสรางมาตรฐานหน่ึงสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
2.1 ควรมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู

แบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของผูเรียนไปศึกษาใน
ดานอื่น ๆ เชน ความคิดสรางสรรค การแกปญหา และการคิดสะทอน 

2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีสอนแบบอ่ืน ๆ เชน 
การเรียนรูรวมกัน (collaborative learning) การเรียนแบบรวมมือ (cooperative learning) การ
เรียนดวยโครงงาน (project-based learning) และการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (brain-based 
learning) เปนตน โดยใชการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนรูปแบบการเรียนการสอน 

2.3 ควรมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูไปใชกับกลุมตัวอยางอ่ืน 
เชน ผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาผูใหญหรือผูทํางาน เปนตน 

2.4 ควรมีการศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน ในกรณีที่ขนาดของสัดสวนการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานที่แตกตางกัน เพ่ือท่ีจะทราบวาขนาดของสัดสวนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานเทาใดจะเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแบบใด หรือระดับการศึกษาใด 
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2.5 ควรมีการศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานอ่ืน ๆ เชน การคิดแกปญหา ความคิด
สรางสรรค การแกปญหาอยางสรางสรรค การคิดวิจารณญาณ การคิดสะทอน และความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน 
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รายนามผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ 
 
รายนามผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

1. ผศ.ดร.เอกนฤน  บางทาไม  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ผศ.ดร.สุรพล  บุญลือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
3. อ.ดร.ธีรวดี  ถังคบุตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4. ผศ.ดร.ทิพรัตน  สิทธิวงศ    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5. ผศ.ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
6. ผศ.ดร.สมจิต  จันทรฉาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
7. รศ.ดร.อารี  พันธมณี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
8. อ.ดร.สรกฤช  มณีวรรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
9. รศ.ดร.ปรัชญนันท  นิลสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
10. อ.ดร.ฐาปนี  สีเฉลียว  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
11. อ.ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
12. รศ.บรรดล  สุขปติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
รายนามผูเชี่ยวชาญในการประเมินแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู 

1. ผศ.ดร.สมจิต  จันทรฉาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2. ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. ผศ.ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. อ.ดร.มนตชัย  พงศกรนฤวงษ   วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
5. อ.ดร.ปรารถนา  แซอ้ึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
6. รศ.ดร.อารี  พันธมณี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
7. ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

รายนามผูเชี่ยวชาญในการประเมินแบบประเมินการคิดวิเคราะหและแบบทดสอบผลการเรียนรู 
 1. ผศ.ดร.โสพล  มีเจริญ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 2. ผศ.ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 3. รศ.บรรดล  สุขปติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 4. อาจารย ดร.รัฐพล  ประดับเวทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 5. ผศ.ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในประเมินส่ือบทเรียนออนไลน 
1. ผศ.ดร.โสพล  มีเจริญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
2. ผศ.ดร.วชิัย  ลําไย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3. รศ.ดร.ปรัชญนันท  นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
4. ผศ.ดร.สุรพล  บุญลือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
5. รศ.บรรดล  สุขปติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
 

รายนามผูทรงคุณวุฒิในการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
  1. ศ.ดร.ชัยยงค  พรหมวงศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
  2. รศ.ดร.ปรัชญานันท  นิลสขุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
  3. ผศ.ดร.สุรพล  บุญลือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
  4. ผศ.ดร.สมจิต  จันทรฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  5. รศ.บรรดล  สุขปติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ภาคผนวก ข 
แผนการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู 
ของนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 
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แผนการสอนท่ี 1 

หนวยที่ 1  วิวัฒนาการสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง 

เรื่อง     - ลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศไทยท่ัวไป 

 - ลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการต้ังถ่ินฐานในดินแดนประเทศไทย 

 - แนวคิดเรื่องถ่ินกําเนิดของชนชาติไทย 

 

วัตถุประสงคการจัดเรียนการสอน 

1. ผูเรียนมีความรูความเขาใจเร่ือง ภูมิศาสตรประเทศไทย และสภาพภูมิศาสตรที่สงผลตอวิถี
ชีวิตของคนไทย 

2. ผูเรียนสามารถวิเคราะหลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีผลตอทองถิ่นตนเอง 
3. ผูเรียนสามารถออกแบบช้ินงาน โดยประยุกตหลักการวิเคราะหลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีผล

ตอทองถิ่นตนเอง 
 

กิจกรรมในช้ันเรียน 

     กิจกรรมท่ี 1  อภิปรายสภาพภูมิศาสตรกับวิถีชีวิตคนไทยและแนวคิดเรื่องถ่ินกําเนิดของชนชาติไทย 

     กิจกรรมท่ี 2  การรวมกันคิดวิเคราะหและเชื่อมโยงความรูจากโจทยที่กําหนดในกระบวนการกลุม    
     กิจกรรมท่ี 3  การนําเสนอชิ้นงานเปนแผนผัง mine mapping พรอมตอบคําถามในเร่ือง “ลักษณะ
ทางภูมิศาสตรที่มีผลตอทองถิ่นตนเอง” 

 

เวลาในการดําเนินการ   

กิจกรรมท่ี 1   ประมาณ 30  นาท ี

กิจกรรมท่ี 2  ประมาณ  1   ชั่วโมง 30 นาที       
กิจกรรมท่ี 3  ประมาณ  2   ชั่วโมง   
รวมทั้งสิ้น  ประมาณ  4   ชั่วโมง   
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สื่อการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

- เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง สภาพภูมิศาสตรกับวิถีชีวิตคนไทยและแนวคิดเร่ืองถิ่น
กําเนิดของชนชาติไทย 

- แผนที่ประเทศไทย 

- รูปภาพทองถ่ินตาง ๆ ในประเทศไทย 
- สื่อการสอน Power Point 
- โจทยคําถาม เรื่อง สภาพภูมิศาสตรกับวิถีชีวิตคนไทยและแนวคิดเรื่องถ่ินกําเนิดของชนชาติไทย 

คําถามเพื่อการคิดวิเคราะห : 
- กลุมท่ี 1,2 : ใหนักศึกษาวิเคราะหและจัดทํา Mine Mapping  เพ่ือตอบคําถามในโจทยที่วา  

“คุณเชื่อไหมวา …แรทองแดงทําใหคุณภาพชีวิตมนุษยยุคโบราณดีข้ึน ”  
- กลุมท่ี 3,4 : ใหนักศึกษาวิเคราะหและจัดทํา Mine Mapping  เพ่ือตอบคําถามในโจทยที่วา  

“คุณเชื่อไหมวา … แรทองแดงทําใหชีวิตหลังความตายชัดเจนขึ้น” 
- กลุมท่ี 5,6 : ใหนักศึกษาวิเคราะหและจัดทํา Mine Mapping  เพ่ือตอบคําถามในโจทยที่วา  

“คุณเชื่อไหมวา … แรทองแดงทําใหชุมชนโบราณขยายตัว”   
 
คําถามวัดผลการเรียนรู 
 1.  โครงสรางและลักษณะของภูมิประเทศของประเทศไทยแบงออกไดกี่เขต อะไรบางจง
อธิบาย 
 2.  แนวคิดเรื่องถิ่นกําเนิดของชนชาติไทยมีหลักฐานใดบางที่นํามาสนับสนุนตามแนวคิด
ตางๆ 
 3.  มีหลักฐานใดบางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรทวารวดี 

 4.  จงเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะสังคมไทยดานสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และ 
การปกครองระหวางสมัยกรุงสุโขทัยกับสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 5.  ในสมัยพระเจากรุงธนบุรีมีพระราชกรณียกิจที่สําคัญอยางไรบาง 

 6.  จงวิเคราะหเพราะเหตุใดประเทศไทยเปนประเทศที่มีเอกราชและไมตกเปนเมืองข้ึนจาก 
ประเทศทางตะวันตก 
          7.  สมเด็จพระมหาธีรราช คือพระบรมนามาภิไธยสมัญญานามของพระมหากษัตริยพระองค
ใด และจังหวัดนครปฐมเก่ียวของอยางไร 
 8.  จงอธิบายถึงสนธิสัญญาเบาวริง  ที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของคนไทย 
 9.  จงอธิบายการดําเนินการปฏิวัติวัฒนธรรมในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปน
นายกรัฐมนตรี 
 10. จงยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาพอสังเขป 
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วิธีดําเนินการ ( กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT) 
1. ขั้นนํา  
    1.1 ผูสอนอธิบายการจัดการเรียนการสอน จากนั้นแบงกลุมผูเรียน ออกเปนกลุมยอย จํานวน 

6 กลุมๆ ละ 5 คน 
    1.2 แจกเอกสารประกอบการสอนเร่ือง สภาพภูมิศาสตรกับวิถีชีวิตคนไทยและแนวคิดเรื่อง

ถิ่นกําเนิดของชนชาติไทย 

     1.3 อธิบายการฝกการคิดวิเคราะหและเชื่อมโยง (ขั้นเตรียม แนะนําอธิบายวิธีการฝก) 
 

2. ขั้นดําเนินการ 
    2.1 กิจกรรมท่ี 1 ผูสอนบรรยายเนื้อหา และใหดูวีดีโอเรื่อง ถิ่นกําเนิดของชนชาติไทย 

    2.2 กิจกรรมที่ 2 ผูสอนใหโจทยปญหาเร่ือง คุณเชื่อไหมวา …แรทองแดงทําใหคุณภาพชีวิต
มนุษยยุคโบราณดีขึ้น แรทองแดงทําใหชีวิตหลังความตายชัดเจนข้ึน  แรทองแดงทําใหชุมชนโบราณ
ขยายตัว (ขั้นใหโจทยปญหาเพื่อกระตุนความคิด) (ข-1) 

    2.3 ผูเรียนรวมกันในกลุมหาความคิดหลักและปจจัยชี้ขาดของปญหาในการถิ่นกําเนิดของชน
ชาติไทย (ขั้นฝกวิเคราะหประสบการณ) โดยเขียนความความคิดหลักและปจจัยชี้ขาดที่คนพบลงบน
กระดาษ (ข-2) 

    2.4 ผูสอนทําการเก็บคําตอบจากผูเรียนแลวคัดเลือกมานําเสนอ เพ่ือใหผูเรียนไดเปรียบเทียบ    
(ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด) (ข-3)  ผูเรียนรวมกันตอบคําถามอภิปรายเพ่ิมเติม (ขั้น
พัฒนาความคิดรวบยอด) (ข-4)   
 

กิจกรรมอีเลิรนนิง  
 กิจกรรมท่ี 3   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหและเชื่อมโยงความรู โดยการสรางชิ้นงาน 
เวลาในการดําเนินการ  กิจกรรมท่ี 3  ประมาณ 2   ชั่วโมง 

รวมทั้งสิ้น  ประมาณ 2   ชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนการสอนอีเลิรนนิง 
- ตัวอยางชิ้นงานการนําเสนอ 
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วิธีดําเนินการ 
 1. ขั้นนํา  
 1.1ผูสอนกลาวทักทายและอธิบายวิธีการจัดการเรียนการสอนประจําสัปดาห 
 1.2ผูสอนอธิบายวิธีการฝกการคิดวิเคราะห (ขั้นเตรียม แนะนําอธิบายวิธีการฝก) (ข-1)   

2. ขั้นดําเนินการ 
    2.1 ผูสอนใหตัวอยางชิ้นงานพรอมกระตุนการคิด โดยใหโจทย เรื่อง ลักษณะทางภูมิศาสตร

และถ่ินกําเนดิท่ีมีผลตอทองถิ่นตนเอง” ที่เชื่อมโยงจากเน้ือหาท่ีเรียนในหองเรียนปกติ (ขั้นใหโจทยปญหา
เพ่ือกระตุนความคิด) (ข-1)  

    2.2 ผูเรียนรวมกันหาความคิดหลักและปจจัยชี้ขาดจากโจทยที่กําหนดให (ขั้นฝกวิเคราะห
ประสบการณ) (ข-2)  

    2.3  กิจกรรมที่ 3  ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมกลุม รวมกันออกแบบชิ้นงาน ในหัวขอท่ี
กําหนดคือ ลักษณะทางภูมิศาสตรและถิ่นกําเนิดท่ีมีผลตอทองถิ่นตนเอง (ขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิด
รวบยอดจากคําตอบท่ีนําเสนอ) (ข-5)   

 2.4 ผูเรียนทํากิจกรรมกลุมรวมกันออกแบบชิ้นงาน โดยนําความความคิดหลักและปจจัยชี้
ขาดท่ีกลุมไดคนพบมาออกแบบชิ้นงาน (ขั้นสรางชิ้นงานและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ) (ข-6)         

 
 3. ขั้นสรุป 

    3.1ผูสอนใหผูเรียนนําเสนอชิ้นงานแตละกลุม และสรุปคําตอบจากประเด็นคําถามท่ีกําหนด 
(ข้ันนําเสนอคําตอบและนําความรูไปประยุกตใช) (ข-7) 

 3.2 จากนั้นผูสอนโพสตคําตอบท่ีนาสนใจไวบนกระทู พรอมกระตุนเพื่อใหผูเรียนเปรียบเทียบ 

หาความคิดแตกตางไปจากผูสอน  และใหผูเรียนอภิปรายผลงานของกลุมอ่ืนๆ ฝกหาความคิดหลัก
เพ่ิมเติม (ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน) (ข-8)  

 

 
การประเมินผล 

ประเมินผลจาก  
1.  การสังเกตพฤติกรรม การตอบคําถามและการทํากิจกรรมกลุมรวมกัน  
2. จากแบบฝกหัดและชิ้นงานที่ผูเรียนรวมกันทําในกิจกรรมกลุม 
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แผนภาพบทเรียนออนไลนรายวิชา วิถีไทย (Thai Living)  
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แผนภาพบทเรียนออนไลนรายวิชา วิถีไทย (Thai Living)  
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ตัวอยางแบบฝกหัด 
กรณีศึกษา : สภาพสังคมไทยผานรูปภาพของจอหน ทอมสัน พ.ศ. 2408 

จอหน ทอมสัน (14 มิถุนายน พ.ศ. 2380 - 29 กันยายน พ.ศ. 2463) เปนชางภาพและนักผจญ
ภัยชาว สก็อต ใน พ.ศ. 2408 จอหน ทอมสัน เดินทางมายังสยาม โดยเขาไดติดตอกับพระบรมวงศานุวงศ
และขุนนางตางๆ พรอมทั้งใชเวลาสวนใหญในระหวางที่อยูในกรุงเทพฯ ไปกับการถายภาพบุคคลสําคัญๆ 
มากมาย ขณะนั้นการถายภาพถือเปนปรากฏการณใหมของสยาม  

โดยเขาไดถายภาพพระราชพิธีสําคัญๆ เชน พระราชพิธีโสกันตของเจาฟาจุฬาลงกรณขณะทรง
พระเยาว พระราชพิธีถวายผาพระกฐิน รวมท้ังไดฉายพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวภายในพระบรมมหาราชวัง ปจจุบันภาพถายของจอหน ทอมสัน เก็บรักษาไวยังสถาบันเวล
คัม ณ กรุงลอนดอน ซึ่งเปนผูครอบครองฟลมกระจกตนฉบับทั้งหมด  
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คําถาม คําตอบ 
จอหน ทอมสัน เดินทางเขามาสยามในสมัยใด พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 
สถานที่ที่ปรากฏในภาพถายคือที่ใด กรุงเทพ 
การแตงกายของชาวสยามมีลักษณะใด นุงโจงกระเบน, สวมเสื้อ,ผมทรงมหาดไทย 
ธรรมเนียมที่ปรากฏในภาพมีอะไรบาง การไหว, การกราบ,การแตงกายของละคร 
บานเรือนของชาวสยามเปนรูปแบบใด เรือนไมฝาปะกน, เรือนแพ, เรือ 
จากรูปถายสยามไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
ใดบาง 

อิทธิพลตะวันตก, อิทธิพลจีน 

จงยกตัวอยางเครื่องดนตรีที่ปรากฏในรูปถาย กลอง, ระนาด, ฆอง 
เหตุใด จอหน ทอมสัน จึงไดรับพระราชทาน  
พระบรมราชานุญาตเขาไปถายภาพภายใน
พระบรมมหาราชวัง 

ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริ่งใน พ.ศ. 2398 
สงผลใหสยามตองเปดประเทศเพ่ือทําการคาและ
ไมตรี ตอมาเม่ือจอหน ทอมสัน เดินทางเขามายัง
กรุงเทพ ในพ.ศ. 2408 รัชกาลที่ 4 ไดพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให เข าไปถายภาพภายใน
พระบรมมหาราชวัง เปนเสมือนการประชาสัมพันธ
สยามใหเปนที่รูจักดวยเชนกัน 

คลองมีบทบาทอยางไรตอชาวสยาม การสัญจรทางน้ําเปนเสนทางหลักของชาวสยาม  วิถี
ชีวิตของผูคนจึงผูกพันกับคลอง 

เหตุใดการถายภาพจึงเปนปรากฏการณใหมของ
สยาม 

การถายภาพในสยามยังไมแพรหลาย การเดินทางเขา
มาของชางภาพท่ีมีชื่อเสียงเชน จอหน ทอมสัน จึง
เปนปรากฏการณใหมในขณะนั้น 
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ภาคผนวก ค 
ตารางสังเคราะห 

 



 

ตารางที่ 26  ตารางสังเคราะหองคประกอบของการจัดการเรียนแบบผสมผสาน  

องคประกอบ 
Jared M. 
Carman, 
(2002) 

Singh 
and 

Reed, 
(2001) 

จินตวีย 
คลาย
สังข 

(2552) 

Donald 
Clark  

(2006). 

ปรัชญนันท 
นิลสุข 
(2550) 

มนตชัย
เทียน
ทอง 

ผูวิจัย 

1. ประเภทออฟไลน(Offline Group)         

     1.1 การเรียนรูในสถานที่ทํางาน(Workplace Learning)         

     1.2 ผูสอนผูชี้แนะหรือที่ปรึกษาในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม(Face-to-face 
tutoring )        

     1.3 การเรียนรูในชั้นเรียน (Classroom  Learning)          

     1.4 สื่อกระจายเสียง  (Broadcast  Media)        

     1.5 สื่อสิ่งพิมพ(Distributable print media)         

     1.6 สื่อสําหรับเผยแพร(Broadcast media)        

     1.7 สื่ออิเล็กทรอนิกส(Distributable electronics media)         

2. ประเภทออนไลน  (Online Group)          
     2.1 การเรียนรูแบบออนไลน(Online Learning)        
     2.2. ผูสอนผูชี้แนะหรือที่ปรึกษาออนไลน(E-tutoring, e-coachingor e- 
          mentoring)        
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ตารางที่ 26  ตารางสังเคราะหองคประกอบของการจัดการเรียนแบบผสมผสาน  (ตอ) 

องคประกอบ 
Jared M. 
Carman, 
(2002) 

Singh 
and 

Reed, 
(2001) 

จินตวีย 
คลาย
สังข 

(2552) 

Donald 
Clark  

(2006). 

ปรัชญนันท 
นิลสุข 
(2550) 

มนตชัย
เทียน
ทอง 

ผูวิจัย 

     2.3 การเรียนรูแบบรวมมือกันออนไลน (Online Collaborative  
          Learning)        

     2.4 การจัดการเรียนรูแบบออนไลน  (Online Knowledge  
          Management)   

       

     2.5 เว็บ (WEB)         
     2.6 การเรียนรูผานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(Mobile Learning)        
3. ผูเรียน (Audience)        

4. กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนประสบผลสําเร็จดวยตนเอง (Self-paced  
    learning)  

       

5. ระบบการจัดการเรียนรู (LMS)        

5. การประเมิน (Assessment)         

6. งบประมาณ (Finance)        
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ตารางที่ 27  ตารางสังเคราะหองคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานกระบวนการเรียนแบบ 4 MAT 

องคประกอบ Johnson and 
Johnson 

Slavin 
(1995 : 5) 

Spancer 
(2552) 

เนาวนิตย 
(2550 : 57-58) ผูวิจัย 

1.กลุม      
2.ผูเรียน       
3. ผูสอน      
4. ทรัพยากรการเรียนการสอน      
5. สภาพแวดลอมการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน     

 

6. การวัดและประเมินผล      

 

267 



268 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
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ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบ และข้ันตอน 
ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

ตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

 

ประเด็นการสัมภาษณ 
ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

1. ทานคิดวาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ในปจจุบนัเปนอยางไร ควรมีองคประกอบ 
อะไรบาง 
 

-การเรียนการสอนแบบผสมผสาน เปนเทคนิคการ 
ปรับหองเรียนอยางหนึ่ง รูปแบบจะเปนการจัด 
กิจกรรมตางๆ ในหองเรียน ซึ่งกิจกรรมในหองเรียน 
เปนการผสมผสานระหวาง ผูสอนเปนผูนําในการเรียน
ในชั้นเรียนปกต ิและ ผูเรียนเปนผูนาํในการเรียนการ
สอนแบบออนไลน ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง 
- การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีการ 
ผสมผสาน ซึ่งไดนําเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมา
ใชในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานมี 
องคประกอบดังตอไปนี ้
1. เหตุการณสด เปนผูนําในการเรียนในชั้นเรียนโดย
ผูสอนบรรยาย 
2. การเรียนตามอัตราการเรียนรูของผูเรียน เปนการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับประสบการณของ
ผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเองตาม
ความสามารถสวนบุคคล 
3. การเรียนแบบรวมมือ การติดตอสื่อสารระหวาง 
ผูเรียนประกอบดวย จดหมายอิเล็กทรอนิกส การ 
สนทนา 
4.การประเมินผล วัดและประเมินผลเปนไปตาม 
วัตถุประสงค 
5. อุปกรณสนับสนุนอุปกรณที่ใชสนบัสนนุบทเรียน 
บนเว็บแบบผสมผสาน 
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ประเด็นการสัมภาษณ 
ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

2. ทานคิดวาในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
ผสมผสานในรายวิชา วิถีไทย เพ่ือสงเสริมการคิด
วิเคราะห ควรจัดในสัดสวนเทาใด (แบบเผชิญหนา
ในชั้นเรียน แบบออนไลน) 
 
 

- การเรียนการสอนแบบผสมผสานระหวางออนไลน 
กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหนาในชั้นเรียน 
สัดสวนเทาไร ขึ้นอยูกับเนื้อหา วัตถุประสงค ความ
พรอมของผูเรียน 
- รายวิชา วิถีไทย เปนวิชาที่ลักษณะเน้ือหาเปน
ทฤษฏีสวนใหญ การเรียนเนื้อหาคอนขางจะหางาย
ในเว็บอยูแลว เพราะฉะนั้นมันอาจจะอยูใน
หองเรียน 30 เปอรเซ็นตออนไลน 70 เปอรเซ็นต 
ใหผูเรียนไดคนควาในเว็บเรียนรูไดมากข้ึนใน
สัดสวน 30 : 70 หรือ 50 : 50 
- แตกระบวนการคิดวิเคราะหโดยใช 4 MAT มี
ความจําเปนในลักษณะท่ีตองมีการกระตุนผูเรียน 
และปรับประสบการณรวมกันอาจตองเจอกันในชั้น
เรียน จะทําใหผูเรียนสนใจและเกิดการเรียนรูดีกวา 
-การจัดการเรียนรูแบบผสมผสานระหวางการเรียน
ปกติกับการเรียนออนไลน ควรมีสัดสวนเทาไหร 
ตองมาพิจารณาใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะของ
รายวิชากับลักษณะของส่ือออนไลน ซึงลักษณะของ
รายวิชาตองพิจารณาวาเปนวิชาทฤษฎีอยางเดียว 
ทฤษฎีรวมกับปฏิบัติ หรือวิชาปฏิบัติอยางเดียว 
และลักษณะของสื่อออนไลนจะใชเปนสื่อหลักหรือ
สื่อเสริม การนําบทเรียนออนไลนมาใชมีปริมาณ
แตกตางกันเราเรียกวิธีการจัดการเรียนการสอนไม
เหมือนกัน การเรียนแบบผสมผสาน มี 2 วิธ ีคือ 
การจัดการเรียนรูแบบผสมผสานแนวตั้งกับการ
จัดการเรียนรูแบบผสมผสานแนวนอนโดยมีเงื่อนไข 
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ประเด็นการสัมภาษณ สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
 การจัดการอยูที่เวลาและเนื้อหาการสอน   

1. การผสมผสานแบบ 50:50 เปนการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรอยละ 50 
และแบบปกติรอยละ 50  การจัดการเรียนรูแบบ
ผสมผสานแนวต้ัง (Vertical Blended Learning) 
คือ การเรียนปกติกับการเรียนแบบออนไลน ที่จัด
ในชวงเวลาเดียวกันแตจัดการเรียนรูผสมกันทั้งสอง
แบบ เชน วิชาเรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห ในการสอน
หนึ่งครั้ง ผูสอนจะเจอหนานักศึกษากอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบเผชิญหนา 2 ชั่วโมง เพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค บรรยาย ทําความเขาใจในการ
เรียน หลังจากนั้นใหนักศึกษาเรียนดวยตนเองบน
เว็บอีก 2 ชั่วโมง ใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาดวย
ตนเอง ทําแบบฝกหัด สงงาน และเรียนรูเพิ่มเติม
จากเว็บไซตที่ผูสอนจัดให ถือวามีสัดสวนการ
ผสมผสานรอยละ 50:50 ซึ่งรวมถึงเนื้อหาของ
รายวิชาแบงออกในสัดสวนท่ีเทากันระหวางเรียน
ปกติกับเนื้อหาออนไลน หรือการจัดการเรียนแบบ
ปกติเปนบรรยาย 2 ชั่วโมง และเปนการเรียนจาก
กิจกรรมออนไลน 2 ชั่วโมง   
- การจัดการเรียนรูแบบผสมผสานแนวนอน 
(Horizontal Blended Learning) การเรียนปกติ
กับการเรียนแบบออนไลน โดยการจัดชวงเวลาใน
การเรียนรูแตกตางกัน เชน จัดใหมีการเรียนปกติ 5 
สัปดาห จากนั้นจัดใหมีการเรียนออนไลน 5 
สัปดาห โดยเนื้อหาการสอนแบบปกติกับการสอน
ออนไลนจะเปนเนื้อหาคนละสวนกัน   
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ประเด็นการสัมภาษณ 
ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

3. ทานคิดวาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ควรมีขั้นตอนการดําเนินการเรียนการสอน 
อยางไร จึงบรรลุตามวัตถุประสงค 

ขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน 
1.การวิเคราะห 
1.1 การวิเคราะหลักษณะผูเรียน 
1.2 การวิเคราะหวัตถุประสงคการเรียนรู 
1.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของการเรียนรู
แบบผสมผสาน 
2. การออกแบบกิจกรรมและทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู 
2.1 การออกแบบภาพรวมของการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน 
2.2 การออกแบบหนวยการเรียนรู 
2.3 การออกแบบและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู 
3. ขั้นการประเมินผลการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน สําคัญตรงการ
ประเมินผลตองประเมินผลทุกขั้นตอน ใหผูเรียนได
รูปญหา และผูเรียนจะไดพัฒนาตนเอง 
- สวนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานน้ัน
ขึ้นอยูกับผูสอน จะออกแบบใหผูเรียน ผูสอนเปนผู
คอยแนะนําบางเนื้อหาสามารถปลอยถาผูเรียนมี
ความรูเดิมอยูแลวแตบางเนื้อหาครูตองสอนให
ผูเรียนฝกใหรูจักคิด รูจักหาแหลงศึกษา ตอการ
เรียนรูดวยตนเองปรับตัวไปเร่ือยๆ ตามยุค ตาม
เนื้อหาข้ันตอนการเรียน คือตองช้ีใหชัดวาอะไรอยู
บนออนไลน อะไรอยูในหอง  
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ประเด็นการสัมภาษณ 
ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

สรุปขอมลูที่ไดจากการสัมภาษณ 

3. ทานคิดวาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ควรมีขั้นตอนการดําเนินการเรียนการสอน 
อยางไร จึงบรรลุตามวัตถุประสงค (ตอ) 

-ขั้นการเตรียมความพรอมควรจัดแบบเผชิญหนาใน
ชั้นเรียน เพราะจะทําใหผูเรียนและผูสอนไดพูดคุย 
ทําความเขาใจถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนและ
สรางความเปนกันเองใหกับผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้ 
ขั้นการปฐมนิเทศ ขั้นการจัดกลุมผูเรียน ขั้นการทํา
แบบทดสอบกอนเรียน 
- การวัดและประเมินผล ควรทําแบบทดสอบในชั้น
เรียน และการแจงคะแนนและผลการเรียนควรใช
วิธีการออนไลน เปนรายบุคคลควรทําการวิเคราะห
เนื้อหาที่จะทําการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน เนื่องจากแตละเนื้อหามีความแตกตาง
กัน เพ่ือจะไดเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา 

4. ทานคิดวาเครื่องมือชนิดใดบางบน 
เครือขายอินเทอรเน็ต ที่ชวยสงเสริมการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานและทําใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห
เพ่ิมข้ึน 

เสิรชเอนจิน (search engine) พวกแหลงความรู 
ตาง ๆ ที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูตางๆ และ 
สําคัญ จะตองมีเคร่ืองมือที่ ตอบสนองความสะดวก 
ใหผูเรียนในการ สงงานการรายงานผลติดตาม 
ความกาวหนาใหผูเรียนไดไดแสดงความคิดเห็น 
- วิก ิ( wiki ) ใหผูเรียนเขียนบทความสะทอน 
ความคิดของตัวเองออกมา 
- เว็บบอรด ใชเพื่อสงการบาน 
- สังคมออนไลน (Social Network) ไดแลกเปลี่ยน
ความคิด 
- เว็บบอรด หองสนทนาเพราะการคิดเพ่ือวิเคราะห
ประเด็นปญหาตอเกิดจากความคิดท่ีหลากหลาย 
- แผนที่ความคิด หรือ ผังมโนภาพ (Mind 
Mapping) 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส (Courseware)ตางๆที่ใสเขาไป
ในออนไลน 
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ประเด็นการสัมภาษณ 
ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

5.ทานคิดวาบทบาทของผูเรียนและผูสอนในการ 
จัดการเรียนการแบบผสมผสานเปนอยางไร 

- บทบาทของผูสอน มีหนาที่ใหคําแนะนําและเปน
ผูสนบัสนุน (Facilitator)ทําหนาที่สนับสนุนผูเรียน ให
เรียนรูดวยตนเองและเขาชวยเหลือผูเรียน 
แกปญหาที่ยากและตองสรางบรรยากาศกระตุนการ
เรียนรูใหกับผูเรียนเพราะสําหรับผูเรียนแลวอาจจะเปน
วิธีการใหม ผูเรียนจะเกิดความวติกกังวลหลายๆอยาง 
และตองมีกิจกรรม คลายความวิตกกังวลใหผูเรียน 
สรางความเชื่อมัน่ 
- บทบาทผูเรียน คือ รับผิดชอบ เพราะตองเรียนรูดวย
ตนเอง ใฝรูใฝเรียนเรียนตามกิจกรรมท่ีกําหนด และ
ตองใชเทคโนโลยีเปน สามารถเขาถึงแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย และที่สาํคัญตองมีวนิัยในการเรียนและ
การเขารวมกิจกรรม 

6. ทานคิดวาการจัดกลุมผูเรียนโดยการออกแบบ 
การเรียนการสอนแบบผสมผสานควรมีการ 
ออกแบบการจัดกลุมอยางไร และควรมีจํานวน 
เทาไหร เพื่อนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 

- ควรมีการจัดกลุม 3 – 5 คน ในการทํางานกลุม 
- ควรมีการแบงผูเรียนออกเปนทีมมีความ รับผิดชอบ
รวมกัน ซึ่งการเรียนจะเนนการคนควาจัดทาํ แลว
นําเสนอถายทอดเน้ือหาในกลุมอื่นๆ ผูเรียนมีบทบาท
เหมือนผูสอนโดยใชความรูและประสบการณของ
ผูเรียนเพื่อรวมกันสรางชิน้งาน และนาํเสนองานเนน
การมีปฏิสัมพันธระหวางกลุม ผูเรียนไดแลกเปล่ียน
ความรูแสดงความคิดเห็น เหมาะในการฝกใหผูเรียนได
ฝกการคิดวิเคราะห และการแกปญหารวมกัน  
-ควรมีการเปลี่ยนสมาชิกในกลุม เมื่อเปลี่ยนหนวยการ
เรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนและเรียนรูแนวคิด
จากสมาชิกกลุมอื่นบาง และอาจทําใหผูเรียนตื่นเตนท่ี
ไดเจอกลุมใหม 
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ประเด็นการสัมภาษณดานการเรียนการสอน 
แบบผสมผสาน 

สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

7. ทานคิดวาการเรียนการสอนแบบผสมผสานควร 
มีสื่อการเรียนการสอนประเภทใดเพื่อใหผูเรียนได 
เกิดการเรียนรูในรายวิชา วิถีไทย 
 

- สื่อการสอนจากประสบการณตรงใหผูเรียนเขาใกล
ประสบการณตรงใหมากที่สุด ใหผูเรียนไดปฏิบตั ิได
ศึกษาจากแหลงเรียนรูจริง ใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ภาพยนตร ภาพถาย พบปราชญผูรู 
ยกตัวอยางเร่ืองราวที่อยูในความสนใจของผูเรียน เร่ือง
ใกลตัวผูเรียน  เร่ืองที่ตองพบตองเห็นในอนาคต หรือ
ในปจจุบนั มีวีดิทัศน สื่อออนไลน สื่อประเภท
ปฏิสัมพันธแลวแตบรบิทของแตละเนื้อหา 
 

8. ทานคิดวาการวัดและประเมินผลดานการเรียน 
การสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 
MAT เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ควรใชวิธีการใด และมีขั้นตอนการ 
ดําเนินการอยางไร 

- ถาเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ตองวัดจาก
แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ แตถากระบวนการเรียนการ
สอนตองประเมินตามสภาพจริง เพราะสิ่งทีส่ะทอน
ความเปนจริงทีด่ีที่สุด เปนการกระทํา การแสดงออก
หลาย ๆ ดานของผูเรียนเรียนตามสภาพความเปนจริง
ทั้งในและนอกหองเรียน การประเมินก็ตองมี
หลักเกณฑ มีวิธีการ เชน การสงัเกต การ 
สอบถาม การสัมภาษณ การตรวจงาน การรายงาน
ตนเอง เพื่อใหเห็นขอมูลแบบผสมผสานท้ังแบบ
ปริมาณและคุณภาพ เชน ประเมินกระบวนการกลุม 
เพื่อนประเมิน เราประเมินตนเอง สุดทายผูสอน
ประเมิน ผูสอนพิจารณาวาเปนไปตามนั้นไหม ถามันไม
เปนตามนั้นชี้แจงความเขาใจตกลงรวมกันอีกสวนหนึ่ง
ก็คือประเมินงานที่ออกมาไมวาจะเปนงานที่แสดงออก
ถึงการคิด ผลสัมฤทธิ์คุณภาพของงาน 
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ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบ และข้ันตอนดานเนื้อหา 
ตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบและข้ันตอนดานเนื้อหา 

 

ประเด็นการสัมภาษณดานการเรียนการสอน 
แบบผสมผสาน 

สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

1. ทานคิดวาหนวยการเรียนรูใดในรายวิชา 
วิถีไทย เหมาะที่จะนาํมาจัดการเรียนการ 
สอนในชัน้เรียน 

- ในรายวชิา วิถไีทย ลักษณะเนือ้หาเปนการวัดความรู 
ความจํา ความเขาใจคือ เปนเร่ืองเก่ียวกับความเปน
ไทย เนื้อหาสามารถวิเคราะหไดทุกเร่ือง ใหเลือกเร่ืองที่
ตรงกับสถานการณปจจบุัน เพราะจะไดเชื่อมโยง 
นําไปใชในชีวิตประจําได  
 

2. ทานคิดวาหนวยการเรียนรูใดในรายวิชา 
วิถีไทย เหมาะที่จะนาํมาจัดการเรียนการ 
สอน แบบออนไลน 

หนวยการเรียนรูในรายวิชา วิถีไทย เหมาะที่จะนํามา
จัดการเรียนการสอน ไดทุกเนื้อหา เพราะเปนเนื้อหา
ทฤษฏี สามารถไวแบบออนไลน เพราะเนื้อหาท่ีมี
ปริมาณเนื้อหาเยอะ หรือเปนเน้ือหาท่ีผูเรียนสามารถ
ศึกษา ทบทวนและอานไดทุกที่ ทุกเวลา คือใชออนไลน
มาเปนประโยชนตรงนี้ได  
 

3. ทานคิดวาเน้ือหาเร่ืองใดบางท่ีควรเนน 
การคิดวิเคราะห และควรออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร 

ดูที่วัตถุประสงคที่ตองการใหผูเรียนเกิดการคิด
วิเคราะห แตละหนวยตองมีวัตถุประสงคยอย เพื่อให
ผูเรียนจําแนกไดอยางถูกตองผูเรียนก็จะไดคิดวิเคราะห 
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค วิเคราะห วัตถุประสงคยอย เอา
แตละหนวยมาแยก เปนวัตถุประสงคยอยๆ 
 - เปนเนื้อหาท่ีสามารถประยุกตใช วิเคราะห
สังเคราะห 
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ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบ และข้ันตอนดานวิธีสอน 
ตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบ 

และข้ันตอนดานวิธีสอน 
 

ประเด็นการสัมภาษณ 
ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

1. ทานคิดวาการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 
MAT ในรายวิชา วิถีไทย  มีความ 
เหมาะสมหรือไม ในการนํามาจดัการเรียน 
การสอนแบบผสมผสาน (แบบเผชิญหนาใน 
ชั้นเรียน แบบออนไลน) ทานมีความคิดเห็น 
อยางไร 

- มีความเหมาะสม เพราะกระบวนการเรียนรูแบบ 4 
MAT โดยขั้นตอนของกระบวนการมีทั้งเรียนรูทฤษฏี
และปฏิบตัิ และในแตละขั้นตอนมีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะห แตขั้นตอนที่สาํคัญ
ที่สุด คือ ข้ันกระตุนความสนใจหรือสรางแรงบันดาลใจ 
ตองมีประเด็นคําถามหรือสถานการณที่สามารถทาทาย 
ใหผูเรียนอยากเรียนรูและหาคําตอบ ซึ่งในขั้นนี้ควรมี
การจัดในการเรียนแบบเผชิญหนาในชั้นเรียน 
-การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT สวนใหญจะเนนการเผชญิหนาใน
ชั้นเรียน มากกวาออนไลนเพราะวาการเรียนรูจะเกิด
จากการรวมมือกันจากการมีปฏสิัมพันธทัง้ระหวางกลุม
เพื่อน ระหวางผูสอน และสภาพแวดลอมตาง ๆ จะทํา
ใหไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ก็จะอาศัยเทคนิค
ที่เก่ียวของกับการเรียนรูรวมกัน แตการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลนขอดีคือผูเรียน บางคนไมมีทักษะ
ในการสื่อสาร การพูดหรือการอภิปรายก็จะนาํเสนอใน
รูปแบบผานสื่อออนไลนไดสถานการณ ที่เปนสื่อ
มัลติมีเดียที่สามารถใหผูเรียนเขาใจและมองเห็นปญหา
ไดด ี

3.ทานคิดวาการเรียนรูรวมกันโดยใชกรณีศึกษา 
ควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางไรใน 
การเรียนการสอนแบบเผชิญหนาในชัน้เรียน เพื่อ 
สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด 
แกปญหา 

- การวัดผลประเมินผลมีหลายวิธี สังเกต การ 
สัมภาษณ ขณะผูเรียนทํากิจกรรม หรือการมอบ หมาย
งาน นอกชั้นเรียนเสร็จแลวใหผูเรียนมานาํเสนอ แลว
ผูสอนมีหนาที่ถาม ใหผูเรียนทํารายงาน ชิ้นงาน และดู
การตอบคําถามสวนขอมูลเชิงปริมาณก็จะมีแบบทด  
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ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบ และข้ันตอนดานวิธีสอน 
ตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยว 

กับองคประกอบและขั้นตอนดานวิธีสอน 
 

ประเด็นการสัมภาษณ 
ดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

 สอบการวัดคิดวิเคราะห 
- การประเมินการเรียนรูใน การเรียนแบบเผชิญหนาใน
ชั้นเรียน ตามหลักของการพัฒนากระบวนการคิด 

2. ทานคิดวากระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT มีสวน
ชวยสงเสริมในเร่ืองการคิด วิเคราะหหรือไม อยางไร 

การเรียนดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนการ
สงเสริมการคิดวิเคราะห โดยมปีระเด็นคําถามหรือ
สถานการณ เร่ืองราวใหผูเรียนไดชวยกันคิด ผูสอนตอง
คอยกระตุนผูเรียนเกิดความกระตือรือรนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห เพิ่มมากขึ้นสามารถวิเคราะหสังเคราะห
ความรู เพื่อประยุกตใชแกปญหาตางๆ สถานการณที่
นําเสนอควรจะสอดคลองกับชีวติจริงของผูเรียนทําให
ผูเรียนเขาใจ จะเนนการบรรยายหรืออภิปรายเปนกลุม 
เนนทักษะการทาํงานเปนทีม 
-กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนกระบวนการ
สําคัญที่สงเสริมการเรียนรูรวมกัน เปนการนําเสนอ
ประเด็นหรือสถานการณตาง ๆ คือ โดยปกติแลว
ผูเรียน ถาคิดคนเดียวโดยพ้ืนฐานและประสบการณจะ
มองไมควบคุม มองมุมแคบ ถาคิดหลายคนก็จะได
ชวยกันคิด คิดหลายๆ มุม ไดสะทอนความคิดประเดน็
ตางๆที ่ไดกวางขวางขึ้น 
- ผูเรียนมองปญหาออก มองขอจํากัด มองความ 
ชัดเจน สาระสาํคัญตางๆ จากกรณีศึกษาได แลวขั้นท่ี
จะนําไปสูการหาคําตอบ ในขั้นนี้ก็คือ การวางแผนการ
ออกแบบการสืบคน การรวบรวม ขอมูลรวมทั้งการจัด 
การตางๆ  
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แบบประเมินสื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญา

ตางกัน  สําหรับผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 
 

หัวขอวิจัย  : การพัฒนาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ  4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน  

ชื่อผูวิจัย  :     ธิติรัตน  รุงเจริญเกียรติ Mail :bluestar0120@hotmail.com 
 

นักศึกษาระดับ  :   ปริญญาดุษฎีบัณฑิต   
 

หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (เทคโนโลยีการศึกษา )  
 

คณะ :        ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร) 
 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :   อาจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา 
     รองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ 
 

คําชี้แจง 
 แบบประเมินเปนมาตรวัดแบบประเมินคา โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับ
ความคิดเห็นของทาน  
  4 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมดีมาก 
  3 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมดี 
  2 หมายถึง มีความเห็นวาเหมาะสมพอใช 
  1 หมายถึง มีความเห็นวาสมควรปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณภาพสื่อ  
ดานการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน 

ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห 
(สําหรับผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน) 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
4 3 2 1 

1. มีการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน     
2. ความคิดสรางสรรคในการออกแบบระบบบริหารจัดการเรียน 
   การสอน (Learning Management System: LMS) 

    

3. การออกแบบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน     
4. การออกแบบสงเสริมความรวมมือในการเรียนระหวางผูเรียน  
   (Collaborative Learning) 

    

5. กลยุทธการนําเสนอดึงดูดความสนใจ     
6. เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมลําดับการเรียนรูอยางเหมาะสม     
7. มีแบบฝกปฏิบัติหรือแบบฝกหัดและการประเมินผลที่ 
   ครอบคลุมตามวัตถุประสงค 

    

8. มีการปอนกลับ (Feedback) เพ่ือเสริมแรงอยางเหมาะสม     
9. การออกแบบผังโครงสรางเว็บไซต (Flow Chart) มีความ 
   เหมาะสม 

    

10. การออกแบบสตรอร่ีบอรด (Story Board) มีความเหมาะสม     
11. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนเกิด 
การคิดวิเคราะห 

    

12. การออกแบบระบบบริหารจัดการเรียนการสอนสงเสริมให 
     ผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห 

    

13. เอกสารคูมือการใชระบบบริหารจัดการเรียนการสอนมีความ 
     เหมาะสม 

    

14. ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู     
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ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
............................................................................................................................. .................................. 
.............................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. .................................. 
 
      ลงชื่อ................................................................... 
            (..................................................................) 
            ผูประเมิน 

 
 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงที่กรุณาประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ 

อันเปนประโยชนตองานวิจัยครั้งนี้เปนอยางมาก 

 

นางสาว............................... ผูวิจัย 
   โทรศัพท………………………………… 

     อีเมล………………………………………... 
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แบบประเมินรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT      
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ           

ที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 
 

หัวขอวิจัย  : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการ
เรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  

 
ชื่อผูวิจัย  :       ธิติรัตน รุงเจริญเกียรติ Mail : bluestar0120@hotmail.com 
 

นักศึกษาระดับ  :    ปริญญาดุษฎีบัณฑิต   
 

หลักสูตร :       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(เทคโนโลยีการศึกษา)  
 

คณะ :        ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร) 
 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ :   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา 
     รองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ 
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แบบประเมินรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี

ความสามารถทางปญญาตางกัน ( สําหรับผูเชี่ยวชาญ ) 
 
วัตถุประสงค    : เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของทานในการรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห
และผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญา
ตางกัน  

คําชี้แจง  
1. แบบสอบถามน้ีเปนแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ ยวกับความ

เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทาง
ปญญาตางกัน  

2. แบบสอบถามประกอบไปดวยความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบท่ี
พัฒนาขึ้น แบบประเมินมีทั้งหมด 3  ตอน  มีทั้งหมด  9  ขอ  ดังนี้   
  ตอนท่ี  1  ขอมูลทั่วไป   
  ตอนท่ี  2  องคประกอบของรูปแบบ  จํานวน  1  ขอ 
  ตอนท่ี  3  ขั้นตอนของรูปแบบ       จํานวน  8  ขอ 
  ตอนท่ี  4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานโดยมีเกณฑพิจารณาดังนี้ 

5   หมายถึง เห็นดวย / เหมาะสมในระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง เห็นดวย / เหมาะสมในระดับมาก 
3   หมายถึง เห็นดวย / เหมาะสมในระดับปานกลาง 
2    หมายถึง เห็นดวย / เหมาะสมในระดับนอย 
1    หมายถึง เห็นดวย / เหมาะสมในระดับนอยที่สุด 

Face-to-Face คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน     
online คือ การจัดการเรียนการสอนบนออนไลน 
ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญ 
 ชื่อ...............................................................................  ตําแหนง............................................ 
 องคกร / หนวยงาน...................................................................................................... ............ 
 ที่อยู...................................................................................................................... .................... 
 เบอรโทร....................................................................E –mail .................................................. 
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ประสบการณในการทํางาน........................................................................................................  
........................................................................................... .......................................................... 
ความเชี่ยวชาญ................................................................................................................ .............. 
......................................................... ...............................................................................................  

 
ตอนที่ 2   องคประกอบของรูปแบบ 

รายละเอียดของรูปแบบ  ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

1. องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนคือ            
ตัวปอน ( input ) คือ ขอมูลองคประกอบของรูปแบบการเรียน

การสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถทางปญญาตางกัน มีความเหมาะสมในระดับใด       

     

          1)  ผูสอน         
          2)  ผูเรียน       
          3)  เนื้อหา      

4)  ระบบบริหารจัดการ      
5)  กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT      
6)  สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน        

          7)  การวัดและประเมินผล      
ขอเสนอแนะ  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 3 ขั้นตอนของรูปแบบ 
 

รายละเอียดของรูปแบบ ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

2. ขั้นตอนของการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน คือ  
     กระบวนการ  ( Process ) คือ การดําเนินการของขั้นตอนของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ  4 MAT เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถทางปญญาตางกัน  
1)  ขั้นปฐมนิเทศนักศึกษา ( F2F )   

     

2) ขั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ( F2F/ online )       

3 ) ขั้นการวัดและการประเมินผล ( F2F ) 
มีความเหมาะสมในระดับใด 

     

ขอเสนอแนะ  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... ......... 

รายละเอียดของรูปแบบ ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

3. ขั้นปฐมนิเทศ ( F2F)  
กิจกรรมและเวลาที่ใช มีความเหมาะสมในระดับใด 

     

ขอเสนอแนะ  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... ......... 
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รายละเอียดของรูปแบบ ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

4. ขั้นดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน(F2F/online )มีความเหมาะสม
ในระดับใด  

 

   ขั้นที่ 1   สงสัย ใครรู (Learning to Question: Q) ( F2F)  
  1.1  ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ  ผูสอนและผูเรียนรวมกัน
กําหนดจุดมุงหมายและสิ่งที่ตองการวิเคราะห (20 นาที) 

     

  1.2  ขั้นวิเคราะหประสบการณ  ผูเรียนรวมกันวิเคราะหปญหา /
จุดมุงหมาย (40 นาที) 

     

ขั้นที่ 2  สืบเสาะ คนควา (Learning to Search : S) ( F2F)      
  1.3 ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด ผูเรียนรวมกัน
พิจารณาขอมูลโดยการระดมสมอง (40 นาที) 
  1.4 ขั้นพัฒนาการคิดดวยขอมูล  ผูเรียนสรางทางเลือกโดยการเขียน 
mind mapping (20 นาที) 

     

ขั้นที่ 3 สื่อสาร สัมพันธ (Learning to Communicate:C) (online)         
 1.5 ขั้นลงมือปฏิบัติการจากสิ่งที่เรียน  ผูเรียนสรางสรรคชิ้นงาน
นําเสนอ (2 ชม.)       

     

1.6 ขั้นปรับปรุงและฝกฝนจนชํานาญ ผูเรียนประเมินผลชิ้นงานและ
ระบุความเปนไปได  (60 นาที)       

     

ขั้นที่ 4 สรุป/สราง ความรูใหม (Learning to Construct:C) (online )      
  1.7 ขั้นนําความรูไปประยุกตใช ผูเรียนนําเสนอผลงานและประเมินผล 
(60 นาที)       

     

ขั้นที่ 5  สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply:A) (online,F2F)          
1.8 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  ผูเรียนแลกเปล่ียนความรู/
เปลี่ยนแปลงความรู (2 ชม.)         

     

ขอเสนอแนะ  
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ................................  
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รายละเอียดของรูปแบบ  ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

5. ขั้นวัดและประเมินผล ( F2F )  มีความเหมาะสมในระดับใด 
  5.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 40  ขอ 
( 50  นาที ) 

     

  5.2 แบบทดสอบการคิดวิเคราะห จํานวน  40  ขอ    (45นาที )      
  5.3 แบบทดสอบความคิดเห็นตอรูปแบบจํานวน 30  ขอ  (30 นาที )      
ขอเสนอแนะ  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... ......... 

รายละเอียดของรูปแบบ  ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

 6. ปจจัยนําออก ( output ) เปนผลที่ไดรับของการเรียนการสอน ทําให
ผูสอนทราบถึงลักษณะความรูของผูเรียน  ที่เรียนในรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ  4 MAT เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถทาง
ปญญาตางกัน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูและไดผลตามที่ตองการ ดังนี้ 
  6.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT  มีความเหมาะสมตอการสงเสริมการคิดวิเคราะหในระดับใด 

     

  6.2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT มีความเหมาะสมตอนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญา
ตางกัน 

     

ขอเสนอแนะ  
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................ . 
.................................................................................................................................................................... ......... 
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รายละเอียดของรูปแบบ ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

7.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนบทเรียนออนไลนควรประกอบไป 
ดวยองคประกอบดังตอไปน้ี 
    7.1 ขั้นตอนวิธีการเรียนการสอน 

     

    7.2 จุดประสงคการเรียนรู      
    7.3  เนื้อหา      
    7.4  หองสนทนา / ผังความคิด / เว็บบอรด ฯลฯไวสําหรับแลกเปล่ียน
เรียนรู แสดงความคิดเห็น สงงาน 

     

    7.5 จัดแหลงการเชื่อมโยงจากแหลงความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
บทเรียนในรูปแบบอินเตอรเน็ต  e – book , YouTube เปนตน 

     

    7.6 การแจงผลการทดสอบกอนเรียน      
ขอเสนอแนะ  
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 

รายละเอียดของรูปแบบ  ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

8.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ควรประกอบไปดวย
องคประกอบดังตอไปน้ี 

     

      8.1 แจงขั้นตอนวิธีการเรียนการสอน      
      8.2 แจงจุดประสงคการเรียนรู      
      8.3  อธิบายเนื้อหา      
      8.4  ปอนคําถามเพ่ือใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและชวยกัน 
วิเคราะห และแกปญหารวมกัน 

     

      8.5  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย      
ขอเสนอแนะ  
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... .......... 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
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รายละเอียดของรูปแบบ  ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

9. โดยภาพรวมรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ  4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกันมีความเปนไปไดในการ
นําไปใชจริงในระดับใด 

     

ขอเสนอแนะ  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................................................................ 
 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ...........................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .............
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบพระคุณ 
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แบบประเมินตนแบบ 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  เพื่อสงเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 

 

ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 
MAT  เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 

           

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารย ดร.อนิรุท  สติมั่น 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  รองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ 
     ผูชวยศาสตราจารยฐาปนีย  ธรรมเมธา 
     รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย  ณ ตะกั่วทุง  
 ผูวิจัย     นางสาวธิติรัตน รุงเจริญเกียรติ 
      
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถ
ทางปญญาตางกัน  

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ 4 MAT เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ี
มีความสามารถทางปญญาตางกัน 

      2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษากอนและหลัง
การใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

      2.2 ทดสอบความแตกตางความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูระหวาง
นักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาแตกตางกัน 3 กลุม 

      2.3 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 3. เพื่อรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อ

สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถ 
ทางปญญาตางกัน 
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รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT  เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 

 
ชื่อผูประเมินรูปแบบ  …………………………………………………………………………………………………………………… 
ตําแหนง  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถานที่ทํางาน  ………………………………………………………………………………................................................... 
………………………………………………………………………………............................................................................ 
………………………………………………………………………………............................................................................ 
 
คําชี้แจง 

 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับหลักการและ
แนวคิดท่ีใชเปนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยทานสามารถพิจารณารายละเอียดของรูปแบบ
การเรียนการสอนไดจากรูปแบบการเรียนการสอนที่สงมาพรอมกันนี้ 
 
 โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑในการ
พิจารณา ดังนี้ 
 5 หมายถึง เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง เหมาะสมในระดับมาก 
 3 หมายถึง เหมาะสมในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง เหมาะสมในระดับนอย 
 1 หมายถึง เหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
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ตอนที่ 1  รายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 
MAT  เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหฯ 
 

รายละเอียดของรูปแบบ ระดับความเหมาะสม หมายเหตุ 5 4 3 2 1 
1. หลักการและแนวคิดที่ใชเปนพื้นฐานในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนฯ มีความเหมาะสมในระดับใด 

      

2. วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนกําหนด
คุณลักษณะของผูเรียนที่ตองการพัฒนาไดเหมาะสมกับ
หลักการและแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนฯ ใน
ระดับใด 

      

3. กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย 2 ขั้นตอน 
คือ 1) ขั้นการเตรียมการกอนการเรียนการสอน และ 2) 
ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน มีความเหมาะสม 
ในระดับใด 

      

4. การวัดและประเมินผล ของรูปแบบการเรียน 
   การสอนฯ มีความเหมาะสมในระดับใด 

      

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดของรูปแบบ 
............................................................................................................................. .................................. 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
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ตอนที่ 2  รายละเอียดของรูปแบบในสวนของข้ันตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
            ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด 
            วิเคราะหฯ 

 

รายละเอียดของรูปแบบ ระดับความเหมาะสม หมายเหตุ 5 4 3 2 1 
1. กิจกรรมท่ีใชในขั้นการเตรียมการกอนการเรียนการสอน 
มีความเหมาะสมในระดบัใด 
   1.1 การปฐมนิเทศ 

      

   1.2 การลงทะเบียนและฝกปฏิบัติ       
   1.3 การจัดกลุมผูเรียน       
   1.4 การวัดการคิดวิเคราะหของผูเรียนกอนเรียน       
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับกิจกรรมท่ีใชในขั้นกอนการเรียนการสอน 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 

รายละเอียดของรูปแบบ ระดับความเหมาะสม หมายเหตุ 5 4 3 2 1 
2. กิจกรรมที่ใชในขั้นการจดักระบวนการ 
   เรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดบัใด 
ขั้นที่ 1  สงสัย ใครรู (Learning to Question: Q) 

      

ขั้นที่ 2 สืบเสาะ คนควา (Learning to Search : S)       
ขั้นที่ 3 สื่อสาร สัมพนัธ (Learning to Communicate:C)       
ขั้นที่4  สรุป/สราง ความรูใหม(Learning to Construct:C)       
ขั้นที่ 5  สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply : A)       
 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับกิจกรรมท่ีใชในขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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รายละเอียดของรูปแบบ ระดับความเหมาะสม หมายเหตุ 5 4 3 2 1 

 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ฯ ที่พัฒนาขึ้นมี
ความเหมาะสมตอการพัฒนาการคิดวิเคราะหใน
ระดับใด 

      

 ขั้นตอนและกิจกรรมของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 
4 MAT ฯ ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมตอการ
พัฒนาการคิดวิเคราะหในระดับใด 

      

 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT ฯ ที่พัฒนาขึ้นมี
ความเปนไปไดในการนําไปใชจริงในระดับใด 
 

      

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ4MAT ฯ 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห 
............................................................................................................................. .................................. 
..................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ....................................... 
 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับการนํารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ4MAT ฯ 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
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 ขาพเจา........................................................ไดทําการประเมินความเหมาะของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกันแลว  
และเห็นควรวา 
 
  รูปแบบมีความเหมาะสมดีแลว 
  รูปแบบมีความเหมาะสม แตควรปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
 
 

ลงชื่อ........................................................ 
(........................................................) 

วันที่...................................................... 
 

 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงที่กรุณาประเมินความเหมาะสมของรูปแบบอันเปนประโยชนตอ
งานวิจัยครั้งนี้เปนอยางมาก 
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แบบรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน 

 
 

หัวขอวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ  4 MAT เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีความ 
สามารถทางปญญาตางกัน  

ชื่อผูวิจัย  :       ธิติรัตน  รุงเจริญเกียรติ Mail : bluestar0120@hotmail.com 
นักศึกษาระดับ  :    ปริญญาดุษฎีบัณฑิต   
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (เทคโนโลยีการศึกษา )  
คณะ :  ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร) 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา 
     รองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ  สุเสารัจ 
คําชี้แจง   
 ขอความกรุณาทานผูทรงคุณวุฒิ โปรดพิจารณารับรองการพัฒนาการคิดวิเคราะหและผลการ
เรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ  4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถทางปญญาตางกัน  
 แบบประเมิน แบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1   สถานภาพผูทรงคุณวุฒิ 
  ตอนท่ี  2  การรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรู
แบบ  4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษาที่มี
ความสามารถทางปญญาตางกัน   

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
 
คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการสรางรูปแบบการเรียนการ 
สอนดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) และแนวคิดแบบจําลองการ
ออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model (Kruse, 2009: 1) มาใชในการออกแบบ (Design) และการ
พัฒนา(Development) รวมกับแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบของดิกค แคเรย และแคเรย 
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(Dick, Carey, 2005: 1-8) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของจอยซ และเวลล (Joyce and Weil, 
2009: 9) ในการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินผล พัฒนากลยุทธการสอน พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
ดําเนินการขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1 การ
วิจัย(Research: R1) ขั้นตอนน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน(Analysis: A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา
(Development: D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D & D) ผูวิจัยได
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย 
(Research: R2) เปนการนําไปใช (Implementation: I) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน   ในขั้นนี้ผูวิจัยนํา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง และขั้นตอนท่ี 4 การ
พัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผล(Evaluation: E) การประเมินและปรับปรุงแกไข
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  

      2.  การเรียนการสอนแบบผสมผสาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีผสมผสาน
ระหวางการเรียนในชั้นเรียน (Traditional Classroom) และการเรียนแบบออนไลน (Online) โดย
นําเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตโดยมีสัดสวนในการนําเสนอ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผานระบบออนไลนอยูระหวางรอยละ 50-50 ของการเรียนท้ังหมด 

     3.  การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT (4MAT  Learning  Model) หมายถึง การจัดการเรียนรู 
ตามแนวคิดของ  Bernice Mc Carthy ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยนําเอาลักษณะการเรียนรู (Learning  
Style) ของผูเรียนและเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซาย - ซีกขวา เปนแนวทางการจัดการเรียนรู ให
สอดคลองกับธรรมชาติของสมอง และตอบสนองตอความตองการท่ีแตกตางของผูเรียนทั้ง 4 แบบ ซึ่งมี 8 
ขั้น คือขั้นที ่1 สรางคุณคาและประสบการณของส่ิงที่เรียน ขั้นที่ 2  วิเคราะหประสบการณ  ขั้นที่ 3 ปรับ
ประสบการณเปนความคิดรวบยอด  ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดรวบยอด  ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติจากกรอบ
ความคิดท่ีกําหนด  ขั้นที ่6  สรางชิ้นงานเพ่ือความเปนตนเอง ขั้นที ่7 วิเคราะหคุณคาและการประยุกตใช  
ขั้นที ่8 การแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอื่น   

4.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห (Analytical thinking) หมายถึง คุณลักษณะของ
ผูเรียนดานความรูและทักษะในการคิดวิเคราะห  ซึ่งมีขั้นตอนของกระบวนการคิดวิเคราะห 4 ขั้นตอนคือ 
1)วิเคราะหความสําคัญ ระบุปญหา ทําความเขาใจปญหา จําแนกแยกแยะส่ิงที่โจทยถาม (ผล) และสิ่งท่ี
โจทยกําหนด (เหตุ) 2) วิเคราะหความสัมพันธ เชื่อมโยงหาความสัมพันธระหวางเหตุ (สิ่งที่โจทยกําหนด)
และผล(สิ่งที่โจทยถาม) 3) วิเคราะหหลักการ กําหนดหลักการ วิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิด
ยอนกลับจากผลไปสูเหตุ และ 4) วิเคราะหตรวจสอบผล สรุป เขียนแสดงวิธีจากเหตุไปสูผลและตรวจ
คําตอบ โดยพิจารณาจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
       5. ผลการเรียนรู หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีคาดหวังใหนักศึกษาพัฒนาขึ้นจาก
ประสบการณท่ีไดรับระหวางการศึกษาอยางนอย 5 ดาน ไดแก  
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          1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง พัฒนาผูเรียนใหมีความ
รับผิดชอบ มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  กําหนดกติการวมกันในการเขา
เรียนตรงเวลา แตงกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนรวมทั้ง
เคารพในคุณคาและศักดิศ์รีของความเปนมนุษย 

         2) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจใน
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของไทยและของโลกตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และ
สามารถนําเอาความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของไทยไปเปน
แนวทางปรับตัวในการดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุข และสามารถนํามาประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทย มีศีลธรรม รักษาความสัตย และเขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 

         3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง พัฒนาผูเรียนใหสามารถคิด 
วิเคราะหสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของไทยและของโลก และสืบคน ตีความและประเมินสารสนเทศ
เพ่ือใชในการแกปญหาอยางสรางสรรค และสามารถเชื่อมโยงผลกระทบของปญหารวมถึงวิเคราะห
แนวโนมในอนาคตได 
                  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility) หมายถึง พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน  
พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม รับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง และทํางานที่
มอบหมายใหแลวเสร็จตรงตามเวลากําหนด 

         5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง พัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการวิเคราะหขอมูลผานชองทางเทคโนโลยีตางๆ และพัฒนาทักษะในการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต และการสรางสรรคชิ้นงานเพ่ือการนําเสนอได 

  6. ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง แนวคิดหรือทัศนะของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 
                7. นักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จาก 5 คณะวิชา  32 สาขา ที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา วิถีไทย(Thai Living)  ซึ่งผูวิจัยได
แบงการจัดกลุมของปญญาตามแนวคิดของการดเนอรออกเปน 3 กลุม ที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานดวยกระบวนเรียนรูแบบ 4 mat ที่สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและผล
การเรียนรูสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 
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ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูทรงคุณวุฒิ 
 
ชื่อผูรับรอง...............................................................................ตําแหนง.......................... ............. 

 องคกร / หนวยงาน................................................................................................... ................... 
 ที่อยู...................................................................................................................... .......................... 
 เบอรโทร....................................................................E –mail ..................................................... 

ประสบการณในการทํางาน......................................................................................................... . 
......................................................................... ............................................................................... 
ความเชี่ยวชาญ................................................................................................................ ............. 
.......................................................................................................................................................  

ตอนท่ี 2 การรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ  4 MAT เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน  
 คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงตามความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

    เห็นดวย     ใหคะแนน  +1 
    ไมแนใจ     ใหคะแนน       0 
    ไมเห็นดวย     ใหคะแนน    -1 
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ประเด็นการพิจารณา เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็น
ดวย 

ขอเสนอ 
แนะเพ่ิมเติม 

+1 0 -1  
ความเหมาะสมขององคประกอบ 

องคประกอบที่ 1  เนื้อหา คือ เนื้อหาท่ีใชในการจัดการ
เรียนการสอนตองสงเสริมการคิดวิเคราะห ซึ่งลักษณะของเนื้อหา
ตองใหผูเรียนสามารถจําแนก วิเคราะหความสัมพันธ บอกชนิด 
ลักษณะ ประเภทของขอความ เรื่องราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณ และ
การกระทําตาง ๆ ตามกฎเกณฑและหลักการใหม  และเนื้อหาตอง
ใหผูเรียนสามารถวิเคราะหความสัมพันธ เชื่อมโยงหาความสัมพันธ
ระหวางเหตุ (สิ่งที่โจทยกําหนด)และผล(สิ่งที่โจทยถาม) 3) วิเคราะห
หลักการ กําหนดหลักการ วิธีคิดหาคําตอบและดําเนินการคิด
ยอนกลับจากผลไปสูเหตุ และวิเคราะหตรวจสอบผล สรุป เขียน
แสดงวิธีจากเหตุไปสูผลและตรวจคําตอบ 

    

       องคประกอบที่ 2  ทรัพยากรการเรียนการสอน เพื่อใชในการ
จัด การเรียนรูตองมีความสอดคลองกับเน้ือหาและวัตถุประสงคของ
การเรียนการสอนเชน สื่อการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม และสื่อการ
เรียนการสอนที่สรางข้ึน ไดแก  1. คูมือการเรียนของผูเรียน 2. สื่อ
การเรียนการสอนที่ใชในการเรียนการสอนในชั้นเรียน 3. สื่อสิ่งพิมพ 
เชน ประมวลรายวชิา เอกสารและตํารา 4. โปรแกรมประยุกตที่ใช
ในการสรางแผนผังทางปญญา ไดแก โปรแกรม Microsoft Visio< 
Mindjet, Mind mapper และโปรแกรมอ่ืน  5. ระบบสนับสนนุ
การเรียน เชน ระบบการจัดการเรียนรู สําหรับกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดังนี ้
       - การทบทวนเนื้อหาในภาคปฏิบัต ิ
       - การสรางงานท่ีไดรับมอบหมายผานระบบการจัดการเรียนรู 
       - การสอบภาคทฤษฎีผานระบบการจัดการเรียนรู 
       - การแสดงขอคิดเห็นหรือขอสงสัยลงในกระดานสนทนา 
       - ผูเรียนประชุมกลุมหรือทํากิจกรรมกลุมรวมกันโดยใชหอง
สนทนา 
       - ผูเรียนซักถามปญหาจากผูสอนผานระบบการจัดการเรียนรู 
      - ผูเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรูผานระบบการจัดการเรียนรู 
      - ผูเรียนตรวจสอบผลงานใหคะแนนผานระบบการจัดการ
เรียนรู 
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ประเด็นการพิจารณา เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็น
ดวย 

ขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

+1 0 -1  
องคประกอบที่ 3  ผูเรียน มีหนาที่ศึกษาเนื้อหาในการ

เรียนดวยตนเองบนเวบ็รวมกับสมาชิกในกลุมสาํหรับเนื้อหา
ภาคทฤษฎี และการเรียนในชั้นเรียนปกติสาํหรับเนื้อหาภาคปฏบิัติ 
โดยดําเนินการเรียนตามขัน้ตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
กรอบแนวคิดของการเรียนการสอนดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 
MAT ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห และการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน ผูเรียนตองมีความกระตือรือรนในการ
เรียนรู  เปนผูที่มีการเรียนรูแบบนําตนเอง (self-directed 
learning) และตองมีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาคําตอบ 
นําเสนอวิธีการแกปญหาจากสถานการณปญหาที่ผูสอนกําหนดให
จากความรูเดิมที่ตนเองมีอยู และการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับ
สมาชิกภายในกลุม  รวมกันตั้งขอสงสัยอภิปราย สบืสอบเพื่อใหได
ขอมูลเพ่ือใชในการแกปญหา 

    

องคประกอบที่ 4  สภาพแวดลอมในการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (การเรียนการสอนในชั้นเรียนและออนไลน)  
มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสรางสิ่งแวดลอม
และบรรยากาศในการเรียนรูใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง มี
ยุทธวิธีการสอนที่หลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูเอง ทั้งกิจกรรม
การเรียนเปนกลุมและกิจกรรมการเรียนสวนบุคคล เปนวิธีการเรียน
ที่ตองการใหเกิดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
ผสมผสานระหวาง การเรียนการสอนแบบเผชิญหนา (Face-to-
Face) กับการเรียนการสอนออนไลน (Online) เปนการผสมผสาน
ระบบการเรียน (Learning Systems) ที่หลากหลายเขาดวยกัน โดย
ที่ผูเรียนและผูสอนสามารถทํากิจกรรมรวมกันไดทั้ง ในเวลาเดียวกัน
และตางเวลากัน   
4.1 การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ 4 MAT 
1) สภาพแวดลอมในหองเรียนปกติเปนสภาพแวดลอมทางการเรียน
ในชั้นเรียนจัดที่นั่งแบบเขากลุม สรางบรรยากาศใหเปนกันเองเปน
บรรยากาศ 
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ประเด็นการพิจารณา เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็น
ดวย 

ขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

+1 0 -1  
 
ที่ใหผูเรียนมีโอกาสไดคิด ใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนและแสดงความ
คิดเห็นในทีม ในหองประกอบไปดวย คอมพิวเตอร LCD projector 
ไมโครโฟน ลําโพง เปนสื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ หองเรียนไมคับแคบ
จนเกินไป โตะและเกาอ้ีเหมาะสมกับวัย  

2) สภาพแวดลอมในการเรียนรูผานสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส  ผูเรียนสามารถติดตอกับผูสอนและผูเรียนอื่น ๆ ได
อยางสะดวก โดยไมตองเดนิทางมาที่สถาบนั เพราะวาบทเรียน
สามารถเรียนไดอยางสมบูรณแบบผานทางอินเทอรเน็ตโดยท่ีผูเรียน
และผูสอนสามารถทํากิจกรรมรวมกันไดทั้ง ในเวลาเดียวกนัและตาง
เวลากัน โดยที่ผูเรียนแตละคน อยูกันคนละสถานท่ี    กส็ามารถ
สื่อสารกันไดโดยไมเห็นหนากัน มีการจัดผูเรียนเปนกลุมๆ โดยมกีาร
สื่อสาร 2 ลักษณะ คือ สื่อสารแบบประสานเวลา (Synchronous) 
เปนการสื่อสารทีผู่เรียนจะตองออนไลนในเวลาเดียวกนั จึงจะ
สื่อสารกันได การสื่อสารมีหลายแบบ ไดแก การสนทนาสด  การใช
กระดานอิเล็กทรอนิกส และอีกลักษณะหนึ่ง เปนการสื่อสารใน
ลักษณะท่ีไมประสานเวลา (Asynchronous) เปนการสื่อสารแบบไม
ตองออนไลน ในเวลาเดียวกัน ไดแก การใชกระดานขาว (Web 
Board) Facebook  เปนตน 
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องคประกอบที่ 5 ผูสอน   เปนผูชี้แนะหรือที่ปรึกษาเปน

ผูสนบัสนุนและเสริมแรง ดานส่ืออุปกรณ หรือใหคําแนะนํา
ชวยเหลือ ชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ผูสอนไดจัดไวให เปนผูจดัรายวิชา ชี้แจงทําความเขาใจใน
ภาพรวมของกิจกรรมตางๆ จัดทําเน้ือหา แบงกลุมผูเรียน  ออกแบบ
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 
MAT  บทบาทของผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับ
ผูเรียน โดยใหผูเรียนไดเกิดการคิดวิเคราะห  

    

ความเหมาะสมของขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1.  ขั้นปฐมนิเทศ ( F2F )     
1.1 ผูสอนแนะนําและ เตรียมความพรอมในการเรียนรู ใหกับผูเรียน
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการ
เรียนรูแบบ 4 MAT วิธีการใชเทคโนโลยีตางๆท่ีใชในการจัดกจิกรร
รมการเรียนการสอน และทําความเขาใจในการใชเคร่ืองมือบนระบบ
การจัดการเรียนการสอน   
1.2 การจัดกลุมผูเรียน  ผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน ตามความ
สมัครใจของผูเรียน ตั้งชื่อกลุม กําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกใน
กลุม  เลือกประธานกลุมและเลอืกเลขานุการกลุม 
1.3ประเมินผลกอนเรียนกอนการเรียนจะมีการวัดและประเมิน ผล

กอน 
เรียนเพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห
และไดทราบถึงคะแนนความรูกอนเรียน 

    

2.    ขั้นดําเนนิกิจกรรมการเรียนการสอน  ( F2F + Online )     
ขั้นที่ 1 สงสัย ใครรู (Learning to Question) 
1.ผูสอนเสนอประเด็นคาํถามเพือ่กระตุนใหผูเรียนเกิดความทาทาย
ตอการคนหาคําตอบ 

    

2.ผูเรียนแตละกลุมรวมกันคนหาคําตอบตามความรูเดิม  
โดยเขียนแนวทางคําตอบ    
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3. ผูสอนบรรยายเนื้อหาและนาํเสนอเหตุการณหรือสถานการณ
ตางๆ   

    

4.ผูสอนเปนผูนําในการอภิปรายโดยการตั้งคําถามใหผูเรียนใหทราบ
ถึงประเด็นในการวิเคราะหคําถาม   

    

5.ผูเรียนแตกลุมเลือกโจทยคาํถามในการศึกษา จากนั้นรวมกัน
วิเคราะหประเด็นคําถามโดยเชือ่มโยงความรูเดิมกับความรูใหม    

    

6.ผูเรียนเขียนความสัมพันธหรืออธิบายถึงเหตุการณตางๆของ
ประเด็นคําถามเปนแผนผังความคิด  ( Mine Mapping) หรือทํา
การดความรู   

    

ขั้นที่ 2  สืบเสาะ คนควา (Learning to Search) (F2F) 
1.ผูสอนแนะนําประเด็นคําถาม การวิเคราะหหลักการความสําคญั 
สัมพันธของเนื้อหา 

    

2.ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนเพ่ิมเติม และ
ชวยกันสืบคนขอมูลจากหนังสือและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ                    

    

3.ผูเรียนรวมกันวิเคราะหขอมูลความรูเพ่ือระบุปญหาหรือแนวทาง
คําตอบ 

    

4.ผูเรียนรวมกันกําหนดแนวทางคําตอบและรวบรวมขอมูล  รองรอย 
หลักฐาน 

    

  ขั้นที่ 3  สื่อสารสัมพนัธ (Learning to Communicate) (Online) 
1.ผูเรียนแตละกลุมนาํเสนอแผนผังความคิดในกลุมยอย จากนัน้
หัวหนากลุมแบงหนาที่รับผิดชอบในการศึกษาเนื้อหาแตละประเด็น
ใหกับสมาชิกในกลุม 

     

2.สมาชิกภายในกลุมรวมกนัวิเคราะหหลักการ ความสําคัญและ
ความสัมพันธของขอมูลในกระดานสนทนารวมกัน เพื่อนาํเสนอ
ประเด็นคําตอบ 

    

3.หัวหนากลุมรวบรวมขอมูลความรู ประเด็นคําตอบมาจัดทําสือ่
หรือชิ้นงาน 

      

4.ผูเรียนแตละกลุมสรางสื่อนาํเสนอและสรางแผนผังความคิดโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปโดยแบงหนาท่ีการทํางานและลงมือปฏิบัติ 

      

5.ผูเรียนแตละกลุมไดชิ้นงานและแผนผงัความคิดในการนําเสนอ
คําตอบ 
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ขั้นที่ 4  สรุป/สรางความรูใหม (Learning to Construct) (Online) 
1.ผูเรียนประเมนิขอสรุปของชิ้นงานและแผนผังความคิดในกลุมยอย     
2. .ผูเรียนแตละคนสรุปองคความรูที่ไดรับและการนําไปใช
ประยุกตใช 

    

ขั้นที่ 5 สรางสรรค ประยุกต (Learning to Apply)     

1.ผูสอนใหความชวยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น     

2.ผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางกลุมในระบบบริหารการ
จัด การเรียนรูรายวิชา วิถีไทย (Thai living) 

    

3. ขั้นวัดและประเมินผล ( F2F )     
การประเมินของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ  4 MAT เพื่อสงเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะหสําหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาตางกัน 
ดังนี ้

การประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment) 
โดยใชวิธีการสงัเกต การบันทึก และรวบรวมขอมูลจากงานและ
วิธีการที่ผูเรียนทําการประเมินผลจากสภาพจริงจะเนนใหผูเรียน
สามารถแกปญหา เปนผูคนพบ ผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง รวมทั้งเนน
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนซึ่งการประเมินจะใชแบบรบูริกส ที่มี
เกณฑคะแนนอยางถูกตอง ในระหวางการทาํกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

การประเมินผลกอนและหลังเรยีน เพื่อไดทราบผลในการ
พัฒนาดานตาง ๆ ใชแบบทดสอบดังนี้ 
             - แบบทดสอบการคิดวิเคราะห 
              เก็บรวบรวมขอมูลและทําการตรวจใหคะแนน โดยขอที่
ตอบถูกได  1 คะแนน ตอบผิดได  0  คะแนน 
             -  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูรายวิชา วิถีไทย (Thai 
Living) 
              -  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบ 
โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบ ( Rubric Score )       
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ความเหมาะสมในภาพรวมของรูปแบบ 
1.องคประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ  4 MAT เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะหสําหรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน 

    

2. การนํารูปแบบไปประยุกตใชในการเรียนการสอนในระดับ             
ปริญญาตรี มคีวามเหมาะสม 

    

 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. .........................................
........................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ..............................................................   

 
ขาพเจาไดพิจารณารับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ  

4 MAT เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางปญญาตางกัน  
เห็นดวยวา 
                              รูปแบบมีความเหมาะสมดีแลว 
 
                              รูปแบบมีความเหมาะสม  แตควรปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

                                    
 ลงชื่อ........................................................... 

(                                                     ) 
........./............................./.................... 
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