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รูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ
อมรรัตน ชีวังกูร1* ปรัชญนันท นิลสุข2 พัลลภ พิริยะสุรวงศ2 และ ณมน จีรังสุวรรณ2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางเปน ผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทานประเมิน ผลการศึกษา พบวา
รูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก
ดังนี้ 1) ดานปจจัยนําเขา ไดแก กําหนดวัตถุประสงค, กําหนดเนื้อหาวิชา, กําหนดบทบาทผูสอน, กําหนดบทบาท
ผูเรียน และกําหนดสื่อการเรียน 2) ดานกระบวนการ ไดแก กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดําเนินการเรียน
การสอน 3) ดานการควบคุม ไดแก การจัดการและควบคุมการเรียนบนเว็บ 4) ดานผลลัพธ ไดแก การประเมินผล 5)
ดานขอมูลปอนกลับ ไดแก ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง
คําสําคัญ : การเรียนการสอนดวย 4MAT การเรียนรูเชิงวัตถุ การเรียนการสอนบนเว็บ
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4MAT Methods on Web-based Instruction Using Learning Objects
Amornrat Cheewangkura1* Prachyanun Nilsook2 Pallop Piriyasurawong2 and Namon Jeerungsuwan2
Abstract
The purpose of this research were to develop a 4MAT methods on web-based instruction using learning
objects for secondary school students. The samples were 17 experts. Results of the research were as
follows: The developed a 4MAT methods on web-based instruction using learning objects activities should be
included the 5 principal components are 1) input: identification of lesson objectives, identification of content,
identification of instructors’ roles, identification of learners’ roles, and identification of online learning media 2)
process: to design learning activities, to implement an instructional process through the online course 3)
control: to the lesson management and the homework submission control 4) output: to evaluate 5) feedback:
to get feedback of improvements.
Keywords : 4MAT methods, Learning Objects, Web-based Instruction
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1. บทนํา
สภาพสังคมในปจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่กาวเขาสู
ยุคขอมูลขาวสาร และความกาวหนาทางเทคโนโลยี คนทั้ง
โลกสามารถสื่ อ สารกั น ได อ ย า งรวดเร็ ว เป น กระแส
โลกาภิวัฒนที่คนไทยตองเตรียมพรอมที่จะแขงขันกับโลก
ภายนอก ในขณะเดียวกันก็จําเปนตองมีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองดวย [1] นอกจากการพยายามพัฒนา
ประเทศใหสามารถแขงขันกับนานาอารยประเทศไดแลว
ในการดํารงชีวิตประจําวันของคนในประเทศก็ตองมีการ
แข ง ขั น กั น อยู ต ลอดเวลา เพื่ อ แสวงหาสิ่ ง ต า ง ๆ มา
ตอบสนองความตองการทางกายภาพความตองการการอยู
รอด ซึ่งทําใหมนุษยเราตองพบปญหาและตองขบคิดเพื่อ
หาแนวทางการแกปญหาตาง ๆ อยูตลอดเวลา
ดังนั้นจากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552-2561) [2] เปนการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนจากที่ครูเปนผูถายทอดเนื้อหาแกผูเรียนฝาย
เดียว เปลี่ยนเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยมุ ง พั ฒ นาให ค นไทยได เ รี ย นรู ต ลอดชี วิ ต อย า งมี
คุ ณ ภาพ ผู เ รี ย นทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทการศึ ก ษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะและความรูพื้นฐาน
ทั้งในการดํารงชีวิตและในการทํางานอยางเหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยแนวทางในการพั ฒ นานั้ น ตามที่
พระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห งชาติ พุ ทธศั กราช 2542
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 และ 24 [3] ไดกําหนด
แนวทางในการจัดการศึกษาไววา โดยใหสถานศึกษาจัด
การศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการศึกษา
และการเรียนการสอนตองถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พั ฒ นาตามธรรมชาติ และเต็ ม ตามศั ก ยภาพ การจั ด
กระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ และความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทํา
เป น ปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรมไว ใ นทุ ก วิ ช า ผู ส อนเป น ผู จั ด
บรรยากาศ สภาพแวดลอมและอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นได
ทุ กเวลา และทุ กสถานที่ การเรี ยนการสอนด วย 4MAT
เปนแนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการ
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สอนได อย างหลากหลาย ยื ดหยุ นและเป นระบบ เพื่ อ
ตอบสนองความแตกตางในการเรียนรูของผูเรียน โดยมี
พื้นฐานจากความเชื่อที่ วา ทุกคนสามารถเรียนรู ได ตาม
ศั กยภาพของตนเอง โดยผู เรี ยนได เรี ยนรู ตามแบบการ
เรียนที่ตนเองถนัด นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนดวย
4MAT ไดเนนกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซายซีกขวาอยาง
สมดุล เมื่อผูเรี ยนสามารถพัฒนาศักยภาพไดเต็มที่ดวย
การพัฒนาสมองทั้งสองซีก ผูเรียนก็จะนําอัจฉริยภาพที่มี
อยูในตัวมาใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม
ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาเพิ่มศักยภาพใน
ด านการเรี ยนการสอน คื อ ระบบการเรี ยนการสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งไดมีรูปแบบการเรียนการสอน
แบบใหมที่เรียกวา การเรียนรูเชิงวัตถุ (Learning Object)
เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบหนึ่ง ประกอบดวย ภาพนิ่ง
เสียงประกอบ รวมถึงภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู และมีความเขาใจเนื้อหา เกิดมโนทัศนใน
เรื่ อ งดั ง กล า ว ถื อ ได ว า เป น แหล ง ทรั พ ยากรของ
กระบวนการเรี ยนการสอนที่ ตอบสนองต อกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียนไดทุกที่ ทุกเวลาที่ตองการ และผูสอน
สามารถเลื อกใช การเรี ยนรู เชิ งวั ตถุ ผสมผสานกั บการ
จัดการเรียนการสอนแบบอื่น ๆ ไดอยางหลากหลาย [4] จึง
เห็นไดวาการพัฒนาการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใช
การเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บเปนวิธีการอันจะตอบสนองตอ
การเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิ ภาพที่เนนผู เรี ยนเปน
สําคัญ ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนแรงผลักดันใหผูวิจัยได
ทําการพัฒนาการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการ
เรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บขึ้นมาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
การเรียนรูใหแกผูเรียน
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดย
ใช ก ารเรี ย นรู เ ชิ ง วั ต ถุ บ นเว็ บ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา
3. เอกสารที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิด 4MAT กับการจัดการเรียนการสอน
McCarthy [5] ไดกลาวถึงแนวความคิดของการเรียนรู
ระบบ 4MAT เปนการจัดกิจกรรมหมุนเวียนเปนลําดับ
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ขั้นตอน ตามระบบการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนที่มีลักษณะ
การเรียนรูแตกตางกันไดเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอยางมีความสุข โดยนําแนวคิ ดเกี่ยวกับแบบการ
เรียนรูของนักเรียน 4 แบบของคอลบกับเทคนิคการพัฒนา
สมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล

ขั้นที่ 5 (กระตุนสมองซีกซาย) ดําเนินตามแนวคิด และ
ลงมื อ ปฏิ บั ติ ห รื อ ทดลอง การเรี ย นรู เ กิ ด จากการจั ด
กิจกรรมพัฒนาสมองซีกซาย
ขั้นที่ 6 (กระตุนสมองซี กขวา) ต อเติ มเสริ มแต ง และ
สร างองค ความรู ด วยตนเอง การเรี ยนรู เกิ ดจากการจั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา
ชวงที่ 4 แบบ If คือ เชื่อมโยงการเรียนรูจากการ
ทดลองปฏิบัติดวยตนเอง จนเกิดเปนความรูที่ลุมลึก
ขั้นที่ 7 (กระตุนสมองซีกซาย) วิเคราะหแนวทางที่จะนํา
ความรูไปใชใหเกิดประโยชน และเปนแนวทางสําหรับการ
เรียนรูเพิ่มเติมตอไป การเรียนรูเกิดจากการจัด กิจกรรม
เพื่อพัฒนาสมองซีกซาย
ขั้ น ที่ 8 (กระตุ น สมองซี ก ขวา) ลงมื อ ปฏิ บั ติ และ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ การเรี ย นรู เ กิ ด จากการจั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา
ประสบการณตรง

รูปที่ 1 การเรียนรูดวยระบบ 4MAT
ขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 4MAT
มีดังนี้
ชวงที่ 1 แบบ Why คือ สรางประสบการณเฉพาะ
ของผูเรียน
ขั้นที่ 1 (กระตุนสมองซีกขวา) สรางประสบการณตรงที่
เปนรูปธรรมแกผูเรียน การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาสมองซีกขวา
ขั้นที่ 2 (กระตุนสมองซีกซาย) วิเคราะหไตรตรอง
ประสบการณ การเรี ยนรู เกิ ดจากการจั ดกิ จกรรมเพื่ อ
พัฒนาสมองซีกซาย
ชวงที่ 2 แบบ What คือ พัฒนาความคิดรวบยอด
ของผูเรียน
ขั้นที่ 3 (กระตุนสมองซีกขวา) สะทอนประสบการณเปน
แนวคิ ด การเรี ยนรู เกิ ดจากการจั ดกิ จกรรมเพื่ อพั ฒนา
สมองซีกขวา
ขั้นที่ 4 (กระตุนสมองซีกซาย) พัฒนาทฤษฎีและแนวคิด
การเรียนรูเกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซาย
ชวงที่ 3 แบบ How คือ การปฏิบัติและการพัฒนา
แนวคิดออกมาเปนการกระทํา
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การปฏิบัติ

1. ขั้นสราง
8. ขั้นแลกเปลี่ยน
คุณคาและ
ประสบการณ
ประสบการณ
เรียนรูกับผูอื่น
ของสิ่งที่เรียน
7. ขั้นวิเคราะห
2. ขั้นวิเคราะห
คุณคาและ
R R
ประสบการณ
ประยุกตใช
L
L
6. ขั้นสรางชิ้นงาน R
L
เพื่อสะทอนความ
เปนตนเอง 5. ขั้นลงมือ
ปฏิบัติจาก
กรอบ
ความคิด

3. ขั้นปรับ
ประสบการณเปน
L
ความคิดรวบยอด
4. ขั้นพัฒนา
ความคิด
รวบยอด

R

การสังเกต

ความคิดรวบยอด

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนดวย
4MAT
จากการศึกษางานวิจัยพบวามีผูนําวิธีการสอนแบบ
4MAT ไปศึกษาวิจัยเปนจํานวนมาก ดังเชน
อรปวีณ [6] ไดทําการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวคิ ดของแมคคาร ธี (4MAT) ที่มี ตอการคิดอยางมี
วิจารณญาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึ กษา
พบว านั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 2 ที่ ได รั บการฝ กการ
เรียนรูตามแนวคิดของแมคคารธี (4MAT) มีการคิดอยางมี
วิจารณญาณของสูงขึ้นกวากอนฝก และนักเรียนที่ไดรับการ
ฝกมีการคิดวิจารณญาณสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝก

6/23/11 1:16:11 PM

39

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 2 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2554

สุวิมล [7] ทําการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตรแบบ 4MAT ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เจคติ และความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร
เขต 3 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานหนองปลาหมัดบัวงาม จํานวน 21 คน ผล
การศึกษาพบวา ผลของการสอนคณิตศาสตรโดยการสอน
แบบ 4MAT ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาการสอนแบบ 4MAT
สงผลใหเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนของนักเรียนอยาง
หลากหลายในหลาย ๆ ดาน หลายวิชาในทุกระดับชั้น
3.2 การเรียนการสอนบนเว็บ
ความหมายของการเรียนการสอนบนเว็บ มีนักการศึกษา
หลายทานไดใหความหมายไวดังนี้
Clark [8] ไดใหคําจํากัดความของการเรียนการสอนผาน
เว็ บ ว า เป น การสอนรายบุ ค คลที่ นํ า เสนอโดยการใช
เครื อ ข ายคอมพิ วเตอร สาธารณะหรื อส วนบุ คคล และ
แสดงผลในรูปของการใชเว็บบราวเซอร สามารถเขาถึง
ขอมูลที่ติดตั้งไวไดโดยผานเครือขาย
Khan [9] ไดใหคําจํากัดความของการเรียนการสอนบน
เว็ บว าเป น โปรแกรมการสอนโดยใช ไฮเปอร มี เดี ยเป น
พื้นฐานในการออกแบบการเรียนและใชแหลงขอมูลและ
องคประกอบในเวิลดไวดเว็บมาใชในการสรางการเรียนรูที่
มีความหมายตอผูเรียน
ถนอมพร [10] กลาววา การเรียนการสอนบนเว็บเปน
การผสมผสานกั น ระหว า งเทคโนโลยี ป จ จุ บั น กั บ
กระบวนการออกแบบการเรี ย นการสอน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาในเรื่องขอจํากัด
ทางด า นสถานที่ แ ละเวลา โดยการสอนบนเว็ บ จะ
ประยุกตใชคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด ไวด เว็บ ใน
การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการ
สอน ซึ่ งการเรี ยนการสอนที่ จั ดขึ้ นผ านเว็ บนี้ อาจเป น
บางสวนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได
รู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนบนเครื อข าย
อินเทอรเน็ต
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กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปน
2 รูปแบบคือ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บแบบประสาน
เวลา (Synchronous) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่
ผูเรียนและผูสอนสามารถสื่อสารระหวางกันทันทีทันใดบน
เครือขายอินเทอรเน็ต
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บแบบไม
ประสานเวลา (Asynchronous) การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนบนเว็บแบบไมประสานเวลา หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนและผูสอนที่อยูตางสถานที่กันและ
ไมไดอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตเวลาเดียวกัน
3.3 การเรียนรูเชิงวัตถุ
ไดมีผูใหคํานิยามความหมายของการเรียนรูเชิงวัตถุไว
อยางหลากหลาย ดังนี้
การเรี ยนรู เชิ งวั ตถุ เป นการออกแบบการสอนหน วย
เล็ ก ๆ เพื่ อให บรรลุ จุ ดประสงค การเรี ยนการสอนแบบ
เฉพาะ รู ปแบบของวั ตถุ การเรี ยนรู ในส วนของรายการ
เนื้ อหา รายการการฝ กปฏิบั ติ และรายการการประเมิ น
จะต อ งครอบคลุ ม ถึ ง เนื้ อ หาของการเรี ย นรู แ ละการ
ดํ าเนิ นการประเมิ นผล ทั้ ง 3 ประเภทของรายการการ
เรียนรูในวัตถุการเรียนรูเฉพาะ ผูสรางวัตถุการเรียนรูตอง
แนใจวารายการการฝกปฏิบัติและการประเมินที่นําเสนอ
ให แ ก ผู เ รี ย นนั้ น ตรงกั น กั บ รายการเนื้ อ หาที่ นํ า เสนอ
นอกจากจะมี 3 รายการนี้แลว ชุดขอมูล (Metadata) ซึ่ง
เป น ส ว นลั ก ษณะของวั ต ถุ ก ารเรี ย นรู ว า สามารถเพิ่ ม
รายละเอียดวัตถุการเรียนรูได [11]
สื่อการเรียนรูเชิงวัตถุ เปนหนวยการสอนขนาดเล็กที่ใช
ใน e-Learning ที่มีเนื้อหาเปนอิสระภายในตัวเอง สื่อการ
เรียนรูเชิ งวัตถุแตละหนวยจะมีสวนประกอบของ Digital
File รูปแบบตาง ๆ รวมกันอยูในหนวยนั้น ผูใชสามารถนํา
แตละหนวยมาใชรวมกัน เพื่อเปนบทเรียนในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือใชซ้ําในเรื่องอื่น ๆ ไดอีกอยางไมมีขอบเขตจํากัด
[12]
การเรี ย นรู เชิ งวั ตถุ เป นแหล งทรั พยากรดิ จิ ทอล ที่
สามารถนํ ามาใช ใหม เพื่ อสนับสนุนการเรี ยนรู คํ าจํากั ด
ความนี้ ได รวมถึ งสิ่ งต าง ๆ ที่ สามารถส งผ านเน็ ตเวิ ร ก
(Network on Demand) ไมวาจะมีขนาดใหญหรือเล็ก
ตัวอยางของทรัพยากรดิจิทอลที่มีขนาดเล็ก ไดแก ภาพ
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ขอมูล วิดีโอ เสียงถายทอดสด แอนนิเมชั่น ขอความและ
การใช/สงผานเว็บแบบขนาดเล็ก ตัวอยางของทรัพยากรดิ
จิทอลที่สามารถนํากลับมาใชใหมขนาดใหญ ไดแก หนา
เว็ บที่ รวมทั้ งข อความ ภาพและสื่ออื่น ๆ ในการสงผาน
ประสบการณที่สมบูรณ เชน เหตุการณการเรียนการสอนที่
สมบูรณ นี่คือคําจํากัดความของการเรียนรูเชิงวัตถุที่ไมวา
จะเปนแหลงทรัพยากรดิจิทอลจาก แหลงใดก็สามารถนํา
กลับมาใชและสนับสนุนการเรียนรูได [13]
คุ ณลั กษณะของการเรี ยนรู เชิ งวั ตถุ มี 6 ประการ
ดังนี้ [14]
1. ความสามารถในการนํากลับมาใชใหม (Reusability)
ในที่นี้ หมายถึง ไดใน 2 ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่ง หมายถึง
การที่ สามารถจะเลื อกนํ า Object
ย อย ๆ ซึ่ งเป น
สวนประกอบของการเรียนรูเชิงวัตถุใด ๆ กลับมาใชใหม
เชน การนําไฟลภาพจากการเรียนรูเชิงวัตถุหนึ่ง กลับมา
ใช สํ า หรั บ การเรี ย นรู เ ชิ ง วั ต ถุ อี ก ชิ้ น หนึ่ ง เป น ต น
นอกจากนี้ การนํากลับมาใชใหม ยังอาจหมายรวมถึง การ
นํากลับมาใชใหมของทรัพยากรวัตถุดิบในการสรางการ
เรียนรูเชิงวัตถุ เชน เทมเพลต ปุม เปนตน
2. ความสามารถในการใชงานรวมกัน (Sharability) ใน
ที่นี้หมายถึง ความสามารถในการใชงานการเรียนรูเชิงวัตถุ
แมวาการเรียนรูเชิงวัตถุนั้นจะอยูบนระบบบริหารจัดการ
การเรียนรู (LMS)
หรือ ระบบบริหารจัดการเนื้ อหา
(LCMS) ที่แตกตางกัน
3. ความสามารถในการทํางานรวมกัน (Interoperability)
ในที่นี้หมายถึงความสามารถในการเขาถึงและใชงานการ
เรียนรูเชิงวัตถุ แมวาเครื่องมือที่ใชในการเขาถึง งานการ
เรียนรูเชิงวัตถุ จะมีความแตกตางกัน เชน การเขาถึงจาก
พีซี มือถือ หรือ พีดีเอ เปนตน
4. ขนาดกะทัดรัด (Bite-Sized/Granularity) ซึ่ง
หมายถึง เวลาที่ผูเรียนใชในการเรียนรูเนื้อหา หรือเรียกดู
การเรียนรูเชิงวัตถุแตละการเรียนรูเชิงวัตถุนั้นไมควรเกิน
10-12 นาที
5. ความสมบูรณในตนเอง (Self-Contained) หรือ
บางครั้งจะใชคําศัพทในภาษาอังกฤษที่วา Integrity ซึ่ง
หมายถึ ง การที่ ก ารเรี ย นรู เ ชิ ง วั ต ถุ นั้ น จะต อ งมี ค วาม
สมบูรณ ประกอบดวยวัตถุประสงค เนื้อหา แบบฝกหัด
และ/หรือ แบบทดสอบ ทั้งนี้อาจเปนในลักษณะของการ
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ออกแบบกลยุ ท ธ ก ารเรี ย นแบบบอกตรง (Expository
Instruction) หรือ แบบออม ๆ (Inductive Instruction) ก็ได
6. เอื้อใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย (Conducive to
Learning)
หมายถึ งการเรี ยนรู เชิ งวั ตถุ ที่ ออกแบบ
พั ฒ นาขึ้ น จะต อ งส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ใ น
ลักษณะที่สามารถนําไปเชื่อมโยงกับประสบการณจริงของ
ผู เรี ยนได ดั งนั้ น การเรี ยนรู เชิ งวั ตถุ ที่ สร างขึ้ นจะต อง
จําลอง หรืออยางนอยจะตองสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่
มีความใกลเคียงกับโลกแหงความเปนจริงสําหรับผูเรียน
โดยการเรี ยนรู เชิ งวั ตถุ ที่ สามารถเอื้ อต อการเรี ยนรู ใน
ลักษณะดังกลาวจึงมักอยูในรูปของการจําลอง เกม การ
คนพบ หรือ การสํารวจนั่นเอง
จากคุณลักษณะของการเรียนรูเชิงวัตถุที่ไดกลาวมา
สรุปไดวา คุณลักษณะที่สําคัญของการเรียนรูเชิงวัตถุ ที่
นั ก ออกแบบและพั ฒ นาระบบควรคํ า นึ ง ถึ ง คื อ การ
พัฒนาการเรียนรูเชิงวัตถุใหสามารถนํากลับมาใชใหมและ
สามารถใชงานรวมกันไดเพราะจะชวยประหยัดทั้งใน เรื่อง
ของทรัพยากรและในเรื่องของงบประมาณในการจัดการ
แหลงเรียนรู แตอยางไรก็ตามหากนําการเรียนรูเชิงวัตถุ
มาใช ในด านการศึ กษานั้ นผู ออกแบบและพั ฒนาควรให
ความสํ าคั ญกั บการออกแบบทั้ งขนาดกะทั ดรั ด (BiteSized/Granularity)
ความสมบู รณ ในตนเอง (SelfContained) และการออกแบบที่เอื้อใหเกิดการเรียนรูที่มี
ความหมาย (Conductive to Learning) เพื่อใหทั้งผูสอน
และผูเรียนเกิดประโยชนจากการนําการเรียนรูเชิงวัตถุมา
ใชในการจัดการเรียนการสอนใหมากที่สุด
4. อุปกรณและวิธีการวิจัย
4.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินรูปแบบการเรียน
การสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ คือ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน โดยผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดย
ใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บมีลักษณะเปนแบบประมาณ
คา 3 ระดับ
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
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4.3.1 การสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนดวย
4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ โดยผูวิจัยได
ศึ กษาเอกสารเกี่ ยวกั บทฤษฎี และแนวคิ ดเกี่ ยวกั บการ
จัดการเรียนการสอนดวย 4MAT การเรียนการสอนบนเว็บ
การเรียนรูเชิงวัตถุ เพื่อนํ ามาเปนขอมูลเบื้องตนในการ
กําหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตอไป
4.3.2 การประเมินรูปแบบการเรียนการสอนดวย
4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ ผูวิจัยดําเนินการ
โดยติดตอกับผูเชี่ยวชาญดวยตนเองและทางโทรศัพท เพื่อ
ขออนุญาตแตงตั้งเปนผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้นจึงสงแบบ
ประเมินดวยตนเองทางไปรษณียและทางอิเล็กทรอนิกส
เมล เพื่อใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองและความ
เหมาะสม หลังจากนั้นก็ติดตามผลเพื่อขอรับแบบประเมิน
กลั บ คื น การวิ เ คราะห ข อ มู ล ผู วิ จั ย นํ า ผลที่ ไ ด ม า
คํานวณหาคาโดยใช Index of Congruence (IOC) และ
ยอมรับระดับความเหมาะสมที่คา IOC 0.5 ขึ้นไป
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลของการสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนดวย
4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ มีรายละเอียด
เกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนดวย
4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บดังนี้
ดานปจจัยนําเขา (Input) แบงเปน 5 องคประกอบ
ยอยดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นและการคิ ดอย างมี ต รรกะของนั ก เรี ย นระดั บชั้ น
มัธยมศึกษา โดยจัดโปรแกรมการเรียนการสอนบนเว็บ
ดวยการจัดกระบวนการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใช
การเรียนรูเชิงวัตถุนําเสนอสาระสําคัญ เพื่อนําไปสูการคิด
อย า งมี ต รรกะ และให ผู เ รี ย นร ว มกั น เรี ย นรู แ ละมี
ปฏิสัมพันธผานเว็บตามกิจกรรมที่กําหนดให
2. กําหนดเนื้อหาวิชา : เนื้อหาของการเรียนการสอน
ผ านเครื อข ายอิ นเทอร เน็ ตที่ ใช ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ
รายวิชากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง โปรแกรม
ภาษาโลโก
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3. กําหนดบทบาทผูสอน : มีบทบาทเปนผูจัดการการ
เรียนการสอน วางแผนในการเตรียมความพรอมเพื่อการ
เรี ย นรู อํ า นวยความสะดวก ติ ด ตามและควบคุ ม การ
ดําเนินการเรียนการสอนบนเว็บ ตรวจสอบและประเมินผล
การเรียนการสอนบนเว็บ กระตุน สรางแรงจูงใจ และให
ขอมูลปอนกลับตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งให
คําแนะนําแนวทางในการเรียนการสอนและใหคําปรึกษาแก
ผูเรียน
4. กําหนดบทบาทผูเรียน : มีบทบาทในการเรียนรูดวย
ตนเองบนเว็ บ และปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบ 4MAT โดยใชการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
เนื้ อหา ผู เรี ยนกั บผู สอน ผู เรี ยนกั บผู เรี ยน ด วยการใช
บริการตาง ๆ บนเว็บ เชน Web Page, Webboard, email และ Search Engine
5. กําหนดสื่อการเรียน : การจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บนี้ จะตองมีการสนับสนุน
ในความพร อ มของคอมพิ ว เตอร แ ละระบบเครื อ ข า ย
เชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ดีเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
ตลอดเวลา สะดวกและรวดเร็ ว โดยมี แหล งทรั พยากร
ตาง ๆ บนเว็บที่ใชสนับสนุนการเรียนของผูเรียนในการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT โดยมีการนําเสนอ
สาระสําคัญโดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุ (Learning Objects)
และมุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนไดทั้งแบบประสานเวลา
และไม ประสานเวลา โดยการปฏิสัมพันธกันบนเว็บเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบปญหาของแบบฝกหัดบน
เว็บเปนรายบุคคล
ด า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ( Process) แ บ ง เ ป น 2
องคประกอบยอยดังนี้
6. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน : กําหนดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนตามกระบวนการเรี ยนการสอนด วย
4MAT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริม
ความสามารถในการคิ ดอย างมี ตรรกะของผู เรี ย น ซึ่ ง
สามารถกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองได
ดังนี้ คือ
6.1 กําหนดกิจกรรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต
6.1.1 การปฏิสัมพันธบนเครือขายอินเทอรเน็ตใน
การเรียนรูประจําสัปดาหตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน
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บนเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยการใชเครื่องมือบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต ไดแก กระดานสนทนา (Web board), หอง
สนทนาสด (Chatroom), อีเมล (e-mail), การดาวนโหลด
(Download), การคนหาขอมูลบนเครือขาย (Search), การ
เชื่อมโยงภายใน (Internal Links) และการเชื่อมโยง
ภายนอก (External Links)
6.1.2 การสงงานและแบบฝกหัดบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต ไดแก การอัพโหลด (Upload)
7. การดําเนินการเรียนการสอน : เปนการดําเนินการ
เรียนการสอนบนเว็บ โดยอาศัยกระบวนการเรียนการสอน
แบบ 4MAT ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
กระบวนการคิดอยางมีตรรกะ ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
7.1 ขั้นสรางประสบการณ เปนการนําเขาสูบทเรียน
บนเว็บ ดวยการเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวของกับเนื้อหาโดยให
ผูเรียนอานศึกษา เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรู
อยากเรียนและเห็นคุณคาในสิ่งที่เรียน
7.2 ขั้นวิเคราะหประสบการณ เปนการนําเสนอขอมูล
โดยใชคําถามใหผูเรียนคิดหาคําตอบจากประสบการณใน
ขั้นที่แลวดวยการนําเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
7.3 ขั้นปรับประสบการณ เปนการนําเสนอขอมูลโดย
ใชแผนผังความคิดแสดงความสัมพันธของเนื้อหาวิชาให
ผูเรียนศึกษาพิจารณาความสัมพันธเพื่อแสดงการเชื่อมโยง
ระหวางประสบการณเดิมของผูเรียนกับความรูใหมของ
บทเรียน
7.4 ขั้นพัฒนาความคิด เปนการนําเสนอเนื้อหาหรือ
ถายทอดสาระสําคัญแกผูเรียน ซึ่งมีการนําเสนอโดยใชการ
เรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บในรูปแบบเว็บเพจที่เขาใจงาย
7.5 ขั้นลงมือปฏิบัติ เปนการนําเสนอกิจกรรมให
ผูเรียนฝกทักษะตามที่กําหนดในแตละเนื้อหาของบทเรียน
โดยนําเสนอในลั กษณะของแบบฝ กเพื่อทบทวนความรู
ความคิดอยางมีตรรกะ
7.6 ขั้นสรางชิ้นงาน เปนการนําเสนอกิจกรรมให
ผูเรียนปฏิบัติดวยตนเองในแตละเนื้อหาของบทเรียนโดย
นําเสนอในลักษณะของใบกิจกรรมเพื่อสรางชิ้นงานตาม
ความคิดอยางมีตรรกะของตนเอง
7.7 ขั้นการประยุกตใช เปนการนําเสนอกิจกรรมให
ผูเรียนปฏิบัติโดยประยุกตใชความรูอธิบายลําดับขั้นตอน
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การทํางานอยางเปนตรรกะในแตละเนื้อหาของบทเรียน
โดยนําเสนอในลักษณะของใบกิจกรรม
7.8 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนขั้นที่ผูสอนให
คําแนะนําและเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานของ
ตนเองและแสดงความคิดเห็นตอผลงานของผูอื่น เปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
ดานการควบคุม (Control) มี 1 องคประกอบยอยคือ
8. การจัดการและควบคุมการเรียน : ผูสอนใชระบบ
บริหารการเรียนรู (Learning Management System: LMS)
บนเครือขายอินเทอรเน็ต เปนเครื่องมือในการจัดการและ
ควบคุมการเรียนของผูเรียน ในดานตาง ๆ ดังนี้
8.1. การตรวจสอบขอมูลของผูเรียนและการใหขอมูล
ปอนกลับ เปนการติดตามดูการเรียนของผูเรียนทุกระยะ
เช น ตรวจสอบข อมู ลผู เ รี ย น ตรวจสอบการเข า เรี ย น
ตรวจสอบการทํ ากิ จกรรมและการฝ กปฏิ บั ติ ในขั้ นตอน
ตาง ๆ และคะแนนทดสอบของผูเรียน เปนตน ทั้งนี้เพื่อ
ผู ส อนจะได ท ราบข อ มู ล ในการเรี ย นของผู เ รี ย น และ
สามารถใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) แกผูเรียนเพื่อ
การประเมินตนเองตอไป
8.2. การตรวจสอบการปฏิบัติระหวางเรียน เพื่อที่จะได
รูวาผูเรียนเกิดทักษะตามที่ตองการเพียงใด หากพบวายัง
ไมเกิดทักษะหรือทักษะยังไมถูกตอง ผูสอนตองคอยตรวจ
ปรับ แกไข จนเกิดทักษะที่ถูกตอง รวมทั้งคอยชมเชย เสริม
กําลั งใจ เมื่ อผูเรียนทําไดสําเร็จ โดยคอยตรวจสอบขณะ
ปฏิบัติอยูเสมอ โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ คือ
8.2.1 การตรวจสอบความรูความเขาใจในเนื้อหา
บทเรี ยน โดยให ผู เรี ยนทํ าแบบฝ กหั ดระหว างการเรี ยน
เนื้อหาบทเรียนและทําแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากเรียน
เนื้อหาบทเรียนจบในแตละหัวขอ เพื่อเปนการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และผูเรียนควรจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑที่กําหนดจึงผานไปสูเนื้อหาตอไปได
8.2.2 การตรวจสอบการปฏิบัติระหวางเรียนจาก
ขั้นตอนที่ใหนักเรียนฝกปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียนการ
สอนดวย 4MAT ในขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 6 ขั้น
สรางชิ้นงาน และขั้นที่ 7 ขั้นการประยุกตใช โดยผูสอนจะ
ตรวจสอบและประเมินผลงานในทุกขั้นตอน
8.2.3 การกําหนดชวงเวลาการทดสอบ ใชในการ
ควบคุมผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเขามาศึกษาบทเรียนไดครบ
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และตรงตามเวลาที่กําหนดไว และผูสอนสามารถกําหนดได
วาจะเปดใหนักเรียนทําแบบทดสอบชุดใดในชวงใด และ
เปนระยะเวลานานเทาใด ทั้งนี้เพื่อควบคุมใหการเรียนการ
สอนและการประเมินผลดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดานผลลัพธ (Output) มี 1 องคประกอบยอยคือ
9. การประเมินผล : การประเมินผลการเรียนของรูปแบบ
การเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบน
เว็บ เรื่อง โปรแกรมภาษาโลโก เปนการประเมินผลตาม
วัตถุประสงคของการเรียนรูในแตละบทเรียนซึ่งเปนการ
ประเมินผลรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
9.1 การประเมินกอนเรียน เปนการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการคิดอยางมีตรรกะของผูเรียนกอนการ
เรี ย นซึ่ ง เป น แบบทดสอบปรนั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช คื อ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบ
วัดการคิดอยางมีตรรกะที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
9.2 การประเมินระหวางเรียน คือ การประเมินผลโดย
ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมบนเว็บ หรือการตอบคําถามบน
เว็บ โดยมีการประเมินผลดังนี้
9.2.1 การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม เปนการ
ประเมินพฤติกรรมที่ผู เรียนแสดงออก ซึ่ งจะประเมินไป
พรอมกับการเรียนการสอน เปนการประเมินทั้งแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการที่สามารถกระทําไดตลอดเวลา
กับทุกสถานการณ
9.2.2 การประเมินชิ้นงาน เปนการประเมิน
ความสามารถของผู เรี ยนในการปฏิ บั ติ กิ จกรรมสร าง
ชิ้นงานที่ผูสอนกําหนดไวอยางชัดเจน
9.3 การประเมินหลังเรียน เปนการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการคิดอยางมีตรรกะของผูเรียนหลังการ
เรี ย นซึ่ ง เป น แบบทดสอบปรนั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช คื อ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบ
วัดการคิดอยางมีตรรกะที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
ดานขอมูลปอนกลับ (Feedback) มี 1 องคประกอบ
ยอยคือ
10. ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง : เปนการนําขอมูลจาก
การประเมินผลกอนเรียนและระหวางเรียนของผูเรียนมา
วิ เคราะห เพื่ อปรั บปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนด วย
4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
3. ดานการควบคุม
3.1 การจัดการและควบคุมการเรียนบนเว็บ
1. ดานปจจัยนําเขา
1.1 กําหนดวัตถุประสงค
1.2 กําหนดเนื้อหาวิชา
1.3 กําหนดบทบาทผูสอน
1.4 กําหนดบทบาทผูเรียน
1.5 กําหนดสื่อการเรียน

2. ดานกระบวนการ
2.1 กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 การดําเนินการเรียนการสอน

4. ดานผลลัพธ
4.1 การประเมินผล

8.ขั้นแลกเปลีย่ น 1. ขัน้ สราง
ประสบการณ ประสบการณ
7. ขั้นการ
2..ขั้นวิเคราะห
ประยุกตใช
การสอน ประสบการณ
4MAT
6. ขั้นสราง
3. ขั้นปรับ
ชิ้นงาน
ประสบการณ
5. ขั้นลงมือ
4. ขั้นพัฒนา
ปฏิบัติ
ความคิด

5. ดานขอมูลปอนกลับ
5.1 ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง

รูปที่ 3 รูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใช
การเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ
5.2 ผลของการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนดวย
4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ
5.2.1 ดานความสอดคลองขององคประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรู
เชิงวัตถุบนเว็บ ปรากฏผลตามตาราง ตอไปนี้

ตารางที่ 1 ความสอดคลองขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ
องคประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน
1. แนวคิดและหลักการ มีความสอดคลองสัมพันธกันกับวัตถุประสงค
2. องคประกอบของรูปแบบมีความครอบคลุมตามองคประกอบหลัก
ของรูปแบบการสอนทั่วไป
3. องคประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนบนเว็บ
4. องคประกอบของรูปแบบ
4.1 ดานปจจัยนําเขา (Input)
ขัน้ เตรียมการ
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ความสอดคลองขององคประกอบ
เหมาะสม
17
15

ไมแนใจ
2

ควรปรับปรุง

13

4

-

-

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
ความหมาย
คา IOC
1
สอดคลอง
0.88
สอดคลอง
0.76

สอดคลอง
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องคประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน
4.1.1 กําหนดวัตถุประสงค
4.1.2 กําหนดเนื้อหาวิชา
4.1.3 กําหนดบทบาทผูสอน
4.1.4 กําหนดบทบาทผูเรียน
4.1.5 กําหนดสื่อการเรียน
4.2.1 ขั้นเตรียมการเรียน
1) การลงทะเบียนเรียน
2) การปฐมนิเทศ
3) การประเมินกอนเรียน
4.2.2 ขั้นการเรียน
ขั้นที่ 1 การสรางประสบการณ
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหประสบการณ
ขั้นที่ 3 การปรับประสบการณ
ขั้นที่ 4 การพัฒนาความคิด
ขั้นที่ 5 การลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 6 การสรางชิ้นงาน
ขั้นที่ 7 การประยุกตใช
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนประสบการณ
4.3 ดานการควบคุม(Control)
4.3.1 การตรวจสอบและควบคุมการเรียน
4.4 ดานผลลัพธ (Output) ขั้นการประเมินผล
4.4.1 การประเมินระหวางเรียน
4.4.2 การประเมินหลังเรียน
4.5 ดานขอมูลปอนกลับ (Feedback)
4.5.1 ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงแกไขขอมูลจากการประเมินผล
การเรียนของผูเรียน
5. มีการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนฯใหใชงายสะดวกในการ
นําไปใช
6. มีความเหมาะสมในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชจริง

ความสอดคลองขององคประกอบ

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
ความหมาย
คา IOC
1
สอดคลอง
0.88
สอดคลอง
0.88
สอดคลอง
0.94
สอดคลอง
0.88
สอดคลอง

เหมาะสม
17
16
15
16
15

ไมแนใจ
2
1
2

ควรปรับปรุง

17
16
17

1
-

-

1
0.94
1

สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง

17
14
16
16
14
13
13
14

3
1
1
3
3
3
3

1
1
-

1
0.82
0.94
0.94
0.82
0.71
0.71
0.82

สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง

15

2

-

0.88

สอดคลอง

12
16

4
-

1
1

0.65
0.88

สอดคลอง
สอดคลอง

13

3

1

0.71

สอดคลอง

14

2

1

0.76

สอดคลอง

14

2
คาเฉลี่ย

1

0.76
0.86

สอดคลอง
สอดคลอง

1
-

5.2.2 ดานความเหมาะสมขององคประกอบของการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ
ปรากฏผลตามตาราง ตอไปนี้
ตารางที่ 2 ความเหมาะสมขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ
องคประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน
1. แนวคิดและหลักการ มีความสอดคลองสัมพันธกันกับวัตถุประสงค
2. องคประกอบของรูปแบบมีความครอบคลุมตามองคประกอบหลักของ
รูปแบบการสอนทั่วไป
3. องคประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนบนเว็บ
4. องคประกอบของรูปแบบ
4.1 ดานปจจัยนําเขา (Input) ขัน้ เตรียมการ
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ความเหมาะสมของขั้นตอน
เหมาะสม
16
13

ไมแนใจ
1
4

ควรปรับปรุง

12

5

-

-

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
คา IOC
ความหมาย
เหมาะสม
0.94
เหมาะสม
0.76
0.71

เหมาะสม

6/23/11 1:16:42 PM

45

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 2 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2554

องคประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน
4.1.1 กําหนดวัตถุประสงค
4.1.2 กําหนดเนื้อหาวิชา
4.1.3 กําหนดบทบาทผูสอน
4.1.4 กําหนดบทบาทผูเรียน
4.1.5 กําหนดสื่อการเรียน
4.2.1 ขั้นเตรียมการเรียน
1) การลงทะเบียนเรียน
2) การปฐมนิเทศ
3) การประเมินกอนเรียน
4.2.2 ขั้นการเรียน
ขั้นที่ 1 การสรางประสบการณ
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหประสบการณ
ขั้นที่ 3 การปรับประสบการณ
ขั้นที่ 4 การพัฒนาความคิด
ขั้นที่ 5 การลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 6 การสรางชิ้นงาน
ขั้นที่ 7 การประยุกตใช
ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนประสบการณ
4.3 ดานการควบคุม (Control)
4.3.1 การตรวจสอบและควบคุมการเรียน
4.4 ดานผลลัพธ (Output) ขัน้ การประเมินผล
4.4.1 การประเมินระหวางเรียน
4.4.2 การประเมินหลังเรียน
4.5 ดานขอมูลปอนกลับ (Feedback)
4.5.1 ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงแกไขขอมูลจากการ
ประเมินผลการเรียนของผูเรียน
5. มีการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนฯใหใชงายสะดวกในการ
นําไปใช
6. มีความเหมาะสมในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชจริง

6. สรุปผล
6.1 ผลของการสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนดวย
4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ ไดองคประกอบ
ดังนี้ 1) ดานปจจัยนําเขา ไดแก กําหนดวัตถุประสงค,
กําหนดเนื้อหาวิชา, กําหนดบทบาทผูสอน, กําหนดบทบาท
ผูเรียน และกําหนดสื่อการเรียน 2) ดานกระบวนการ ไดแก
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดําเนินการเรียน
การสอน 3) ดานการควบคุม ไดแก การจัดการและควบคุม
การเรียนบนเว็บ 4) ดานผลลัพธ ไดแก การประเมินผล 5)
ดานขอมูลปอนกลับ ไดแก ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง
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ความเหมาะสมของขั้นตอน

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
คา IOC
ความหมาย
เหมาะสม
1
เหมาะสม
0.88
เหมาะสม
0.88
เหมาะสม
0.94
เหมาะสม
0.88

เหมาะสม
17
16
15
16
15

ไมแนใจ
2
1
2

ควรปรับปรุง

16
16
17

1
1
-

-

0.94
0.94
1

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

17
14
16
16
14
13
13
14

2
1
1
3
2
2
3

1
1
1
-

1
0.76
0.94
0.94
0.82
0.71
0.71
0.82

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

14

3

-

0.82

เหมาะสม

12
16

4
-

1
1

0.65
0.88

เหมาะสม
เหมาะสม

13

3

1

0.71

เหมาะสม

14

2

1

0.76

เหมาะสม

14

2

1
คาเฉลี่ย

0.76
0.85

เหมาะสม
เหมาะสม

1
-

6.2 การประเมินรูปแบบการเรียนการสอนดวย 4MAT
โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บนั้น ไดรับการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญพบวาองคประกอบมีความสอดคลองทุกประการ
โดยมีคา IOC = 0.86 และองคประกอบมีความเหมาะสมทุก
ประการโดยมีคา IOC = 0.85 ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอน
ดวย 4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บที่พัฒนาขึ้น
นั้น ผูวิจัยจะดําเนินการนําไปทดลองใชตอไปเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีศักยภาพในการเรียนรูและพัฒนาการเรียนการ
สอนใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในสังคมแหงการเรียนรู

6/23/11 1:16:47 PM

46

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 2, No. 1, January - June 2011

7. อภิปรายผล
จากผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนดวย
4MAT โดยใชการเรียนรูเชิงวัตถุบนเว็บ พบวา
องค ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นการสอนมี ค วาม
สอดคลอง (IOC = 0.86) และรูปแบบของการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม (IOC = 0.85) ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิ ดของการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนของ
Joyce and Weil [15] วาการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนจะตองมีทฤษฎีรองรับ เชน ทฤษฎีดานจิตวิทยา
การเรียนรู มีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี และการมีการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยการนํารูปแบบการเรียนการสอน
ไปใชในสถานการณจริง และสอดคลองกับแนวคิดของ
ทิศนา [16] วาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
จะตองจัดองคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการเรียนการ
สอนใหเป น ระบบและมีค วามสั ม พัน ธ กัน โดยคํ า นึงถึ ง
ทฤษฎี แ ละหลั ก การที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ นํ า ผู เ รี ย นไปสู
เปาหมายที่ตองการ
8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนบางสวนจากทุนอุดหนุน
การวิ จั ย เพื่ อ ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
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