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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MATเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
*
ที่มีความสามารถทางปัญญาต่างกัน
Development of blended learning instructional model using 4 MAT system to enhance
creative analytical thinking ability of Rajabhat University students’ multiple intelligences.
ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ (Thitirut Rungcharoeankiat)
บทคัดย่อ

**

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่มีความสามารถทางปัญญาต่างกัน 2)เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปัญญาต่างกัน 3)เพื่อรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรี ยนรู้
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปัญญาต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วิถีไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 จานวน 90 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามการจัดกลุ่มทางปัญญาตามแนวคิดของการ์ดเนอร์
(Gardner,1985) ดังนี้ 1)กลุ่มปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ 2)กลุ่มปัญญาที่เกี่ยวข้องกับบุคคล และ 3)กลุ่ม
ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ จานวนกลุ่มละ30 คน ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(QSCCA Model) มีองค์ประกอบคือ ผู้สอน ผู้เรียน
เนื้อหา ทรัพยากรการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน กระบวนการเรียนการสอน
มี 5 ขั้นตอนคือ 1) สงสัย ใคร่รู้ (Learning to Question : Q) 2) สืบเสาะ ค้นคว้า(Learning to Search : S) 3)
สื่อสาร สัมพันธ์ (Learning to Communicate : C) 4) สรุป สร้างความรู้ใหม่(Learning to Construct : C)

*
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สร้างสรรค์ ประยุกต์(Learning to Apply:A)โดยที่รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(QSCCA Model) ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.70/86.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
2. หลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(QSCCA Model)นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางปัญญาต่างกันทั้ง 3 กลุ่ม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน(QSCCA Model) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
คาสาคัญ : การเรียนการสอนแบบผสมผสาน/การคิดวิเคราะห์/กระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT/ความสามารถ
ทางปัญญา
Abstract

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 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.
Keywords : Blended learning instructional model/ Creative analytical thinking/4 MAT system/
multiple intelligences
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เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยคือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การ
สืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553) การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอนที่
มีทักษะในการจัดการเรียนรู้มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 การ
ให้การศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม(tradition paradigm)ไปสู่
กระบวนทัศน์ใหม่(new paradigm) ที่ให้โลกของการศึกษาและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ
เรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการ
คิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความ
ตระหนักในสภาพแวดล้อมและเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the ability to handle
knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทักษะที่สาคัญจาเป็นสาหรับการเป็น
นักศึกษาในศตวรรษที่21 ซึ่งครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่รองรับเข้าถึงเพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้น
เรียนแนวใหม่ ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องหลักการจัดการศึกษาตาม
มาตรา 22 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวถึง การศึกษาไทยต้องก้าวไปสู่ “ยุคความรู้”
กระตุ้นให้ศิษย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจึงต้องยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมาก”ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียน ครู
ต้องตอบให้ได้ว่าศิษย์ได้เรียนอะไร และเพื่อให้ศิษย์ได้อะไร การประสบผลสาเร็จได้นั้น ครูต้องทาอะไร ไม่ทาอะไร
“ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ( 21st Century Skills) จะเกิดขึ้นได้ครูต้องออกแบบการเรียนรู้
และอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้ศิษย์ได้เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทา แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจาก
ภายในใจและสมองของผู้เรียน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยคานึงถึงความแตกต่า งระหว่างบุคคล
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่คานึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงเป็นสิ่งสาคัญ ผู้สอนต้องปรับการสอนให้
เหมาะต่อความแตกต่างนั้น ซึ่งผู้เรียนมีความแตกต่าง 3 แนว ได้แก่ 1.ความสามารถทั่วไปในการเรียนรู้ อาจ
เรียกว่าเด็กฉลาด เด็กหัวไว เด็กหัวช้า 2. รูปแบบการเรียน ตามทฤษฎีมีผู้เรียนแบบเน้นจักษุประสาท แบบเน้น
โสตประสาท และแบบเน้นการเคลื่อนไหว 3.ความฉลาด 8 ด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญา(Multiple Intelligences)
ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านดนตรี ด้านรู้ผู้อื่น
ด้านรู้ตนเอง ด้านรอบรู้ธรรมชาติ จากทฤษฎีดังกล่าวนาไปสู่การตีความเชิงประยุกต์ 3 ข้อ ได้แก่ 1)ความฉลาด
(intelligence) ไม่ใช่ความสามารถ (ability)ไม่ใช่ความถนัด (talent) 2) ควรสอนความฉลาดให้ครบทั้ง 8 ด้าน
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3)เมื่อสอนความรู้ใหม่ควรใช้หลายๆ ความฉลาดหรือทุกความฉลาด เป็นท่อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกใช้
ความสามารถทางปัญญาของตนทาให้การเรียนรู้บรรลุผลอย่างสูงสุด (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ,2553)
จากการประชุ ม หารื อ คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและคณะอนุ ก รรมการด้ า นมาตรฐานการ
อุดมศึกษาเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2552)
กล่าวถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(มคอ.)ที่ได้กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมี
ทักษะทางปัญญาเป็นมาตรฐานคุณวุฒิที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด กล่าวคือ ผู้เรีย นที่มีทักษะทางปัญญาถือ
เป็นผู้ทีมีความสามารถในการดาเนินชีวิต จัดการหรือแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี จึงได้รับโอกาสและการยอมรับ
สูง ในประเทศไทยการจัดการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น ยังไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร ปัญหาส่วนใหญ่คือผู้เรียนเองก็ไม่มีทักษะในเรื่องของกระบวนการคิดเพราะไม่ได้ปลูกฝังในเรื่องของการ
คิดมาตั้งแต่แรก จึงจาเป็นอย่างมากในการสอนคิดให้แก่นักศึกษา (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา,2550:7) ซึ่งความสามารถในการคิดวิเคราะห์นับเป็นความสามารถที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ ต้องเร่ง
พัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถนาทักษะไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ผ่าน
เข้ า มาในชี วิ ต ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ท าให้ ส ามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งกล้ า แกร่ ง และจากรายงาน
Technology Count 2004 ในหัวข้อ Global Links: Lessons from the world ซึ่งจัดทาโดยนิตยสาร
Education Week18 (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา,2550:14-15)ได้ชี้ให้เห็นว่าการ
พัฒนาครูในโลกยุคเทคโนโลยีนี้สาคัญอย่างยิ่ง เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย คือ อีเลิร์นนิงนอกจากเป็น
สื่อที่สามารถเข้าถึงได้แล้ว ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความยืดหยุ่นใน
การปรบเปลี่ยนเนื้อหาได้ตามต้องการ(ใจทิพย์ ณ สงขลา,2547:12) แต่การใช้อีเลิร์นนิงอย่างเดียวยังไม่ อาจส่งผล
ให้ผู้เรียนมีทักษะที่พึงประสงค์ ซึ่งจากงานวิจัยของ Thomson and NETg.(2006) พบว่า ผู้เรียนที่เรียนแบบ
ผสมผสานมีความสามารถในการเรียนรู้เนื้อหาได้เร็วกว่าผู้เรียนที่เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์( e-Learning) เพียง
อย่างเดียว เนื่องจากการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการรวมเอาข้อที่ดีที่สุดของวิธีการเรียนในชั้นเรียนแบบ
ดั้งเดิมและระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน โดยผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติการภายในห้องปฏิบัติการ
และฝึกทบทวนความรู้ในเนื้อหานาไปใช้ในการแก้ปัญหาในการเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียนด้วยการเรียน
แบบออนไลน์ โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยชี้แนะเมื่อเกิดปัญหา ซึ่งการเรียนแบบนี้สามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ของผู้เรียนได้ด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญของการจัดการศึกษา แต่ในทางปฏิบัติการ
จัดการเรีย นรู้ในสถาบั นการศึกษาส่ วนใหญ่ คือ การสอนที่เน้ นเนื้อหาเป็ นส่วนใหญ่ วิธีการสอนและการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่ต้องผนวกควบคู่กัน ซึ่งผู้วิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
4 MAT เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการฝึก ให้ผู้เรียนรู้จัก
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือแนวทางการหาคาตอบที่ถูกต้องด้วยตนเอง และเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่คานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผู้เรียนจะมีวิธีการเรียนรู้ในลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าผู้สอนจัดรูปแบบการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละประเภท ผู้เรียนก็จะประสบผลสาเร็จ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MATจึงช่วยในการพัฒนาสมองทุกส่วนของผู้เรียน(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
,2553) จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสาคัญถึงศักยภาพทางการคิดและความสามารถทางปัญญา
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ที่ต่างกันของผู้เรียน จึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวน
การเรียนรู้แบบ 4 MATเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่มีความสามารถทางปัญญาต่างกัน ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถ
ทางปัญญาต่างกัน
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
4 MAT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่มีความสามารถทางปัญญาต่างกัน
2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
2.2 ทดสอบความแตกต่างความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่
มีความสามารถทางปัญญาแตกต่างกัน 3 กลุ่ม คือ นักศึกษาที่มีความสามารถทางปัญญา ด้านกลุ่มปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล (Person) กลุ่มปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ (Symbol-based) และกลุ่มปัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุ (Object-based)
2.3 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
3. เพื่อรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถ
ทางปัญญาต่างกัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา วิถีไทย(Thai Living) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา วิถีไทย(Thai Living) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) มา 3 ห้องเรียน จานวน 90 คน
จากนั้นให้นักศึกษาทาแบบวัดความสามารถทางพหุปัญญาที่พัฒนาขึ้น เพื่อจาแนกเป็น 3 กลุ่มตามการจัดกลุ่ม
ทางปัญญาตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ (Gardner,1985) ดังนี้ (1)กลุ่มปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ (Symbolbased) (2) กลุ่มปัญญาที่เกี่ยวข้องกับบุคคล (Person) และ(3) กลุ่มปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ (Object-based)
จานวนกลุ่มละ 30 คน

1708

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือในการศึกษาความต้องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีดังนี้
1.1 แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนด้านการเรียนการสอนแบบผสมผสาน กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT และการคิดขั้นสูงด้านการคิดวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 5 ปี
1.2 แบบสารวจศึกษาความต้องการการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชา วิถีไทยของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
2. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มีดังนี้
2.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทางปัญญา
ต่างกัน และเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ได้แก่ ระบบบริหารจัดการเรียน
การรู้ออนไลน์ (NPRU LMS )และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และหา
ประสิทธิภาพโดยการทดลองกลุ่มใหญ่ (Field Tryout) ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และหา
ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใช้เกณฑ์ 80/80 ทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 40 คน ผลการทดลองใช้ พบว่า โดยภาพรวมได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.70/86.84 ในการ
คิดขั้นสูงด้านการคิดวิเคราะห์ได้ค่าประสิทธิภาพ 83.45/86.50
2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
และทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนรายวิชา วิถีไทย (Thai Living) มาแล้ว
เลือกมาอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 50 คน ได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.47-0.63 ค่าอานาจ
จาแนก ระหว่าง 0.44-0.75 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.76
2.3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ระบุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ 5 ด้าน คือ 1)คุณธรรม จริยธรรม 2)ความรู้ 3)ทักษะทางปัญญา 4)ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รายวิชา วิถีไทย (Thai Living) แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนรายวิชา วิถีไทย
(Thai Living) มาแล้ว เลือกมาอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 50 คน ได้ค่าความยากง่ายระหว่าง
0.47-0.64 ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.43-0.65
2.4 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ
ผสมผสานผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 45 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า(Alpha Coefficient)ของครอนบาค เท่ากับ 0.85
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือ แบบรับรองรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สาหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางปัญญาต่างกัน
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วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) ใช้รูปแบบการวิจัย
Pre-Experimental Design โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน The One- Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ์,2555:144) แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม ตามความสามารถทางพหุปัญญาตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ (Gardner,1985) ข้อมูลเชิง
คุณภาพได้จากการสัมภาษณ์และการทางานของผู้เรียน และดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย(Research : R1) ขั้นตอนนี้เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน(Analysis: A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา(Development : D1) เป็นการออกแบบและ
พัฒนา (Design and Development : D&D) ผู้วิจัยได้พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการนาไปใช้ (Implementation :I ) รูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ในขั้นนี้ผู้วิจัยนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และขั้นตอนที่
4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินผล(Evaluation: E) การประเมินและปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การดาเนินวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นการนาผลการทดลองใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบได้แก่ ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) ให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะนาไปใช้ต่อไป และนารูปแบบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปรับรองรูปแบบ โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คนรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(QSCCA Model) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระและแบบอิสระ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)และทดสอบความแตกต่าง 3 กลุ่มโดยใช้ ANOVA
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถ
ทางปั ญ ญาต่า งกัน ประกอบด้ว ย 5 องค์ประกอบ คือ ผู้ส อน ผู้ เรียน เนื้ อหาทรัพ ยากรการเรีย นการสอน
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้น ตอนใหญ่ 8 ขั้นตอนย่อย
คือ 1. สงสัย ใคร่รู้ (Learning to Question : Q) ประกอบ ด้วย 1 ขั้นตอนย่อยคือ ขั้นกระตุ้นและสร้าง
ประสบการณ์ 2. สืบเสาะ ค้นคว้า(Learning to Search : S) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ขั้นวิเคราะห์
ประสบการณ์ ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 3. สื่อสารสัมพันธ์ (Learning to Communicate :
C) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอดขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 4. สรุป
สร้างความรู้ใหม่(Learning to Construct : C) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอนย่อยคือ ขั้นสร้างชิ้นงานและฝึกฝนจน
เชี่ยวชาญ 5. สร้างสรรค์ ประยุกต์ (Learning to Apply : A) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อยคือ ขั้นวิเคราะห์เพื่อ
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นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อื่น ผลการตรวจคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
ได้ค่าความเหมาะสม/สอดคล้อง มีค่าเฉลี่ย (̅) ระหว่าง 4.60-4.80 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.430.55 และผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ได้ค่าประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 83.70/86.84 ในการคิดขั้นสูงด้านการคิดวิเคราะห์ ได้ค่าประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 83.45/86.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ มี
ความสามารถทางปัญญาต่างกัน
2.1 หลั ง การเรี ย นการสอนโดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบผสมผสาน นั ก ศึ ก ษามี
ความสามารถในการคิดขั้นสูงด้านการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้สูงกว่าก่ อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
2.2 ทดสอบความแตกต่างความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่
มีความสามารถทางปัญญาแตกต่างกัน 3 กลุ่ม คือ นักศึกษาที่มีความสามารถทางปัญญา ด้านกลุ่มปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล (Person) กลุ่มปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ (Symbol-based) และกลุ่มปัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุ (Object-based) พบว่า นักศึกษาที่มีความสามารถทางปัญญาต่างกันทั้ง 3 กลุ่ม มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้หลังเรียนไม่แตกต่างกันมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด
3. ผลการรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ได้รับรอง
ความเหมาะสมดั ง นี้ องค์ป ระกอบของรูป แบบการเรี ย นการสอน( ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า ) โดยมี ค่า ดั ช นี ความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 แปลผลอยู่ในระดับเหมาะสม ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
การสอน( ด้านกระบวนการ) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แปลผลอยู่ในระดับเหมาะสม และด้าน
ปัจจัยนาออก มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แปลผลอยู่ในระดับเหมาะสม ในภาพรวมของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สาหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางปัญญาต่างกัน มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แปลผลอยู่ในระดับ มี
ความเหมาะสม

1711

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

อภิปรายผล
1. รูป แบบการเรีย นการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) ที่ พั ฒ นาขึ้น นี้ พบว่ า มี ความ
เหมาะสม/สอดคล้ องเชิ ง โครงสร้า งอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ เนื่ องมาจากรูป แบบการเรี ย นการสอนแบบ
ผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้
ของนั กศึ กษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏที่ มี ความ สามารถทางปั ญ ญาต่ า งกัน ได้พั ฒ นาขึ้น อย่ า งเป็ น ระบบ มี การ
ดาเนินการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัด
การศึกษา วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่คาดหวัง
กับสภาพที่เป็นจริงเพื่อเติมเต็มทักษะที่ต้องมีมาก่อน(Prerequisite Skills) วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูป แบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การสร้างความรู้ หลักการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะการคิด ยุทธวิ ธีการส่งเสริมความสามารถในการคิด แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
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ทักษะแห่ง อนาคตใหม่ แนวทางการจัด กิจกรรมการเรีย นรู้เพื่อพัฒ นาทั กษะการคิดวิ เคราะห์ และได้ ศึกษา
วิเคราะห์ผู้เรียนโดยการสารวจข้อมูลพื้นฐานความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และความต้องการเรียนแบบ
ผสมผสาน และศึกษาการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT จากการสัมภาษณ์
อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญการเรียนการสอนแบบผสมผสานและหลักการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการดาเนินการอย่างเป็น
ระบบร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยหลักและแนวปฏิบัติของ
รูปแบบการเรียนการสอนสาหรับการวิจัยครั้งนี้ได้เน้นการเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ นาไปสู่การสร้าง
ความรู้ของตนเองด้ว ยกระบวน การคิดวิ เคราะห์ และการร่ว มมื อกันเรีย นรู้ ซึ่ งสอดคล้ องกับ แนวคิดทฤษฏี
ของธอร์นไดค์(Thorndike’s Classical Connectionism,Cited in Hergenhahn and Olson,1993)ที่ว่าด้วย
การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และหลักการฝึกหัด (Law of Exercise) การเรียนรู้จากการฝึกหัดหรือการ
กระท าบ่ อ ยๆ ด้ ว ยความเข้ า ใจจะให้ เ กิ ด ความรู้ ที่ ค งทน รวมทั้ ง แนวคิ ด การสร้ า งความรู้ ข องไวก็ อ ทสกี้
(Vygotsky,1978) ที่ว่าการเรียนรู้ตามหลักการแนวคิด ทฤษฏีการสร้างความรู้ มุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้าง
ความรู้(Process of Knowledge Construction) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง (Authentic Tasks)
ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ทรัพยากรการเรียนการสอน รวมทั้งชี้แนะ
ให้แนวทางและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง และเน้นความสาคัญของความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้ก้าวหน้าจากระดับพัฒนาการที่เป็นอยู่ไปถึงระดับ
พัฒนาการที่ ผู้เรียนมีศักยภาพจะไปถึง โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งประยุกต์ใช้แนวคิดของคอทเทรล
(Cottrel 1999,อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี ,2554:11) ที่ประกอบด้วยการดาเนินงาน 5 ขั้นตอนใหญ่ 8 ขั้นตอน
ย่อย คือ 1. สงสัย ใคร่รู้ (Learning to Question : Q) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอนย่อยคือ ขั้นกระตุ้นและสร้าง
ประสบการณ์ 2. สืบเสาะ ค้นคว้า(Learning to Search : S) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ขั้นวิเคราะห์
ประสบการณ์ ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 3. สื่อสาร สัมพันธ์ (Learning to Communicate :
C) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด ขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด 4. สรุป
สร้างความรู้ใหม่(Learning to Construct : C) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอนย่อยคือ ขั้นสร้างชิ้นงานและฝึกฝนจน
เชี่ยวชาญ 5. สร้างสรรค์ ประยุกต์ (Learning to Apply : A) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อยคือ ขั้นวิเคราะห์เพื่อ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อื่นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้ผู้วิจัย
ให้ค วามส าคัญ กั บ การกระตุ้ น โดยการใช้ คาถาม การน าเสนอเนื้ อหา การจั ด ประสบการณ์ การเรี ย นรู้แบบ
ผสมผสานที่เรียนแบบปกติและเรียนบนออนไลน์ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่ส่งเสริมกระบวนการ
คิ ด ขั้ น สู ง ด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ แ นวคิ ด วิ ธี ก าร ฝึ ก กระบวนการคิ ด เน้ น การฝึ ก ทั ก ษะ
การสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งาน มี ค วามเข้ า ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ สร้ า ง สั ง คมของการเรี ย นรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยให้เกิดมโนทัศน์ แนวคิด มุมมองที่หลากหลาย นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอน
แบบ 4 MAT ช่วยให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางพหุปัญญาต่างกัน มีความสุขกับการเรียนรู้ จึงเป็นส่วนสาคัญที่
ช่วยให้ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเกณฑ์ 80/80 และรูปแบบการเรียนการสอนสามารถ
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ท้าทาย ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรู้
ของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น (Driscoll, 2002) เนื่องจากการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทในการเรียนมากขึ้น ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
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อย่างมีความหมาย ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด เป็นการเรียนที่ยืดหยุ่นสาหรับผู้เรียนทุกคน โดยมี
เป้ า หมายเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ และสามารถลดเวลาในการเข้ า ชั้ น เรี ย นได้
(Graham,C.R.and S.Allen, 2005) นอกจากนี้การเรียนแบบผสมผสานยังมีส่วนสนับสนุนปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน และผู้เรียนกับผู้สอนโดยการติดต่อแบบส่วนตัว ช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น (Thorne, 2003)
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (QSCCA Model) ที่พัฒนา ขึ้นนี้จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ องค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ สามารถนา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูงด้านการคิด
วิเคราะห์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(QSCCA Model) นักศึกษา
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากกระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกับแนวคิดการกาหนดองค์ ประกอบที่ควรพิจารณาในการ
จัดการเรียนการสอนบนออนไลน์ของ Alvarez,S. (2005) ที่เสนอให้มีกิจกรรมการเตรียมตัวผู้เรียน (learner
preparation) เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ และในส่วนของกิจกรรมผู้เรียน(learner activities) ควร
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุผลของ การเรียน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยการชี้แนะของครูผู้สอน จัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยการนาเสนอกระบวนการคิดมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ การเสนอกระบวนการคิดเป็นการ
ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่จะเรียนเป็นกระบวนการชัดเจน หรือผลลัพธ์ที่ต้องปฏิบัติให้ได้ โดยใช้วิธีคิดและวิธีการ
สอนแบบผสมผสาน ร่วมกับสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา และคุณลักษณะ
ของผู้เรียนนาไปสู่การค้นพบและสรุปมโนทัศน์(Concept) ได้ด้วยตนเองและเน้นการฝึกทักษะ ใช้หลักการเรียนรู้
แบบร่วมมือ และการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะเป็นกลุ่ม ตรวจสอบความเข้าใจ ดูแลช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งการแบ่งกลุ่มจะมีการเปลี่ยนกลุ่มทุกเดือน เพื่อให้ผู้เรียนได้ตื่นตัวและปรับตัวในการ
สื่อสาร สัมพันธ์กันกับระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มอื่น ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงควรให้ความสาคัญกับกระบวน
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และนาเสนอหลักการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารตาราและอินเตอร์เน็ต
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ฐ านองค์ ค วามรู้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ
เมื่อพิจารณาจากผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับ อุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน 1)ด้านคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสั ตย์ในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม
เคารพกติการ่วมกันในเรียน มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามสามารถทางานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการศึกษาศตวรรษที่ 21 จาเป็นที่จะต้องสร้างคนให้มีสติปัญญามีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการ
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สาคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์สูงสุด 2)ด้านความรู้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชา วิถีไทย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนได้ให้ความรู้เชิงทฤษฏีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อมัลติมีเดียที่รับรู้ได้ทั้งภาพและ
เสียงบรรยาย อีกทั้งการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มีเนื้อหาสาระและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และทบทวนตลอดเวลา อีกทั้งกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์และหลักการจัดการ
เรียนรู้โ ดยผู้เรีย นน าตนเอง ที่ จัด โอกาสให้ผู้เรีย นร่วมกัน วิ เคราะห์ ไตร่ต รอง สะท้อนคิดถึงเหตุ ผล และให้
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สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง อภิปรายหาข้อสรุปนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ทาให้ผู้เรียนเกิดมโน
ทัศน์ในเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริง 3)ด้านทักษะทางปัญญาเมื่อเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
นักศึกษามีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
สร้างสรรค์ ทั้งนี้อาจเนื่องมา จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 4)ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้น กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ที่พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายตามกาหนดเวลา
สอดคล้องกับพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์(2557 : 6) กล่าวว่าการเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่มีการเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งผู้เรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกคน
อื่นๆ ในกลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน ความสาเร็จของตนเองก็คือความสาเร็จของกลุ่มด้วยและอาเรนด์ส
(Arends. 1994 : 345–346) ได้กล่าวว่าการเรียนแบบร่วมมือทาให้ผู้เรียนมีการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลการเรียนแบบร่วมมือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีภูมิหลังต่างกันได้มาทางานร่วมกัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการ
รับฟังความคิดเห็นกันเข้าใจและเห็นใจสมาชิกในกลุ่ม ทาให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้น เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ซึ่งจะส่งผล ให้มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นในสังคมมากขึ้น พัฒนาทักษะในการทางานร่วมกันให้เกิดผลสาเร็จที่ดี
การเรียนแบบร่วมมือช่วยปลูกฝัง ทักษะในการทางานเป็นกลุ่มทาให้ผู้ เรียนไม่มีปัญหาในการทางานร่วมกับผู้อื่น
และส่งผลให้งานกลุ่ มประสบผลสาเร็จตามเป้า หมายร่ว มกัน ทักษะทางสั งคมที่ ผู้ เรีย นจะเกิดการเรี ยนรู้
ได้แก่ ความเป็นผู้นา การสร้างความไว้วางใจกัน การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการกับข้อขัดแย้ง และ 5)ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลจากประเด็นคาถาม กรณีศึกษาและการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยเน้นการนาตัวเลขหรือสถิติ
อ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาวิเคราะห์จัดทาเป็นรายงาน ชิ้นงานและนาเสนอในชั้นเรียนโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่ง Boyle & Bradley and Others (2003) กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบผสานสาน
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนออนไลน์และการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมที่มีการ
นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาเป็นสื่อ ช่องทางและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
3. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(QSCCA Model) นักศึกษา
ที่มีความสามารถทางปัญญาแตกต่างกัน 3 กลุ่ม คือ นักศึกษาที่มีความสามารถทางปัญญา ด้านกลุ่มปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล (Person) กลุ่มปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ (Symbol-based) และกลุ่มปัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุ (Object-based) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม หลัง
เรียนไม่แตกต่างกันมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากรูปแบบการเรียนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ได้รวมเอาหลักการ แนวคิด วิธีการของทฤษฎีพฤติ กรรมนิยม ทฤษฎีพุทธินิยม และทฤษฎี สร้างสรรค์นิยม โดย
การใช้ทฤษฎีการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิด การ
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เรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ และกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT นั้นคานึงถึงผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางพหุปัญญาต่างกัน ซึ่งแมคคาร์ธี (Mc Carthy อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มมั่น ,
2542)ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ 4 MAT นี้ โดยได้รับอิทธิพลแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ
คอล์ม (Kolb) ที่เสนอแนวความคิดเรื่องรูปแบบการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เกิดจากความสัมพันธ์ 2 มิติคือการรับรู้
และกระบวนการจัดการข้อมูลมาประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับการทางานของสมองทั้ง 2 ซีก ทาให้เกิดเป็นแนวคิด
ทางการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ค าถามหลั ก 4 ค าถาม กั บ ผู้ เ รี ย น 4 แบบ โดยการจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้ 8 ขั้นตอน เป็นการตอบสนองพัฒนาการด้านสมองของผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน 4 แบบ
ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนทั้ง 4 แบบ มีความสุข พึงพอใจในการเรียนและมีโอกาสประสบผลสาเร็จในการเรียนตามวิธี
หรือแบบการเรียนของตนเอง และช่วยส่ง เสริมการคิดวิเคราะห์ตามกรอบความแตกต่างระหว่างบุคคลตาม
ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(QSCCA Model) 5 ขั้นตอน
ใหญ่ 8 ขั้นตอนย่อย คือ 1) สงสัย ใคร่รู้ (Learning to Question : Q) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอนย่อยคือ ขั้น
กระตุ้นและสร้างประสบการณ์ 2) สืบเสาะ ค้นคว้า(Learning to Search:S) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ขั้น
วิเคราะห์ป ระสบการณ์ ขั้น ปรับ ประสบการณ์ เป็ น ความคิด รวบยอด 3) สื่ อสาร สั ม พั น ธ์ (Learning to
Communicate: C)ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อยคือขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด ขั้นลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบ
ยอด 4) สรุป สร้างความรู้ใหม่(Learning to Construct:C) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอนย่อยคือ ขั้นสร้างชิ้นงานและ
ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ 5) สร้างสรรค์ ประยุกต์ (Learning to Apply : A)ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อยคือ ขั้น
วิเคราะห์เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อื่น ซึ่งในการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานนักศึกษาจะมีการเรียนรู้และการทางานอย่างเป็นลาดับขั้นตอน ใช้ความละเอียดรอบคอบในการทางาน
การสื่อสาร การเชื่อมโยง การวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เน้นการพัฒนาความสามารถในการคิด ใช้
หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะเป็นกลุ่ม และเป็นรายบุคคล จัดแบ่งผู้เรียนเป็น
กลุ่มย่อยโดยมีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Claudia
Rosado-Guzman,Daniel Sanchez-Guzman(2011) ที่ว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติแบบดั้งเดิม มีการ
นาการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่คานึงถึงผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่า งกันตามแนวคิดของ เดวิด คอล์ป
(David Kolb) มาเป็นตัวกาหนดรูปแบบการเรียนรู้ แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อม การสื่อสารไร้พรมแดน สื่อเสมือน
จริงและการเรียนการสอนแบบผสมผสานเข้ามามีบทบาทในการศึกษา จึงได้ศึกษาโดยการนาการเรียนรู้แบบ 4
MAT มาผสมผสานกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ วิกิพีเดีย การวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความสะดวกสบายในการ
เรียนรู้มากขึ้นเหมาะกับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยให้ผู้เรียน
ได้ทบทวนเนื้อหาและใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ไม่มีขอบเขตจากการเรียนแบบผสมผสานดีกว่าแบบ
ดั้งเดิม
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ก่อนนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้ไปใช้ ผู้สอนจะต้องศึกษาทาความเข้าใจกับทุก
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน โดยเฉพะองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ปัจจัยที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุน ในเรื่องที่ครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมก่อนนารูปแบบไปใช้ ผู้สอนต้องศึกษาทา
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ความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งทาความ
เข้าใจกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและขั้นตอนการเรียนการสอน ผู้สอน
ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิควิธีสอนที่ใช้ในรูปแบบการเรียนการสอน มีทักษะการ
สอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และสามารถประเมินผลตามสภาพจริง มีทักษะการใช้คาถามที่กระตุ้นความ
สนใจผู้เรียนและสามารถถ่ายทอดทักษะต่างๆสู่ผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะต่างๆ ใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทางานเป็นทีม
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒ นารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงอื่นๆของนักศึกษา
เอกสารอ้างอิง
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