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บทคัดยอ่ 

 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21 ได้นั้น การมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ได้

เพียงแค่การเรียนได้จ าดี แต่ต้องให้ความรู้นั้นอยู่ในตัวผู้เรียนอย่างมั่นคง กล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอน ควรค านึงถึง

การคงอยู่ของความรู้ในตัวผู้เรียน ให้นานท่ีสุด ดังนั้นการท่องจ าอาจไม่ใช่วิธีการพัฒนาผู้เรียนท่ีเหมาะสมในศตวรรษท่ี 21 

แต่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง และค านึงถึงธรรมชาติของผู้เรียน  โดยผู้สอนมีหน้าท่ีแนะน า 

กระตุ้นให้เกิดการคิด และกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการพัฒนา การบวนการคิด  การจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT เป็น

รูปแบบการสอนท่ีตระหนักถึงความแตกต่างและความถนัดในการเรียนรู้ของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความท้าทาย เนื่องจาก

เป็นกระบวนการคิดท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมอง เป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนา

ความสามารถเต็มตามศักยภาพ กระตุ้นการท างานของสมองซีกซ้าย และซีกขวา รวมท้ังตอบสนองความถนัดและพัฒนา

จุดอ่อนของผู้เรียนควบคู่กันไป นอกจากการพัฒนาทางสมอง การพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน หรือการปฏิสัมพันธ์

กับผู้อื่นย่อมเป็นทักษะส าคัญอีกประการหนึง่ จึงต้องมีการเรียนแบบชว่ยเหลือกัน กระบวนการการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมใจ 

จะสามารถมีมุมมองด้านทักษะการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง

สมาชิก ท่ีต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ รับผิดชอบร่วมกับสมาชิกด้วยกัน เพราะสมาชิกจะมีความสามารถท่ีต่างกัน

และบทบาทหน้าท่ีต่างกัน ด้วยกระบวนการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการรูปแบบให้แก่ผู้เรียนไปพร้อมกัน 

จะสามารถท าให้ผู้เรยีนพฒันาตนเองท้ังด้านความรู้ให้มีความคงทนและการพฒันาทางด้านทักษะทางสังคมไปพร้อมกัน และ

ก่อให้เกิดทักษะท่ีเป็น Soft Skill ซึ่งเป็นทักษะท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21 เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพตามเป้าหมายของการ
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Abstract 

Organizing activities that allow learners to develop the 21st century skills should not only focus 

on learning for the content knowledge which previously expected students’ ability of memorization, 

but the persistence of knowledge in the learner should be highlighted on analyzing, synthesizing, and 

self-directed learning by considering nature of the learner. The instructor is to introduce and motivate 

the thinking by providing activities that contributes to the development of the thinking process.         

The 4 MAT recognizes the background differences and learning aptitude of the learners. The activities 

will challenge the learners to achieve the learning goals which is thinking process that corresponds to 

the natural learning process in the brain and allows students to develop their abilities to their fullest 

potential. Both left and right brain hemispheres are stimulated; furthermore, the learning responds to 

the development of aptitude and improve the weakness of the learners simultaneously. Apart from 

brain development, skills for working in team or interpersonal interaction is essential. Therefore, learning 

activities must be designed as cooperative learning process which requires group interaction skills.     

The learners will develop positive relationships between members; responsibility for themselves and 

the group since they have different abilities and roles in the assigned tasks. With the integrated process 

of teaching and learning activities, it will enable learners to develop themselves both in knowledge and 

to develop social skills at the same time. The soft skills are important in the 21st century as expected 

by the goal of the national development. 
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บทน า 

สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21  มีความเปิดกว้าง ยอมรับ และให้ความส าคัญกับข้อมูลความรู้และข่าวสารท่ี

หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีความจ าเป็นอย่างย่ิง การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงไม่ใช่

กระบวนการถ่ายทอดความรู ้แต่เป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่งผลต่อระบบการศกึษาจ าเป็นต้องพัฒนาการ

เรียนการสอน เพื่อสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น เดิมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ อ่านออกเขียนได (Literacy) 

เท่านั้น  ในศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายในการวางให้ผู้เรียนมีทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตไปพรอมกัน และจะไม่เป็น

เพียงผู้รับ (Passive Learning) ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active 

Learning) โดยมีครูเป็น “โคช” ท่ีคอยออกแบบการเรียนรู้ ช่วยใหผู้้เรียนบรรลุผลได้ ครูในศตวรรษท่ี 21 ตองแสวงหาความ

รไูปพรอมๆ กับผู้เรียน การจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT เป็นรูปแบบการสอนท่ีตระหนักถงึความแตกตา่งและความถนดั

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าใหผู้้เรียนเกิดความท้าทาย เนื่องจากเป็นกระบวนการคิดท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมอง 

เป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติ  ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ  กระตุ้นการท างานของสมองซีกซ้าย 

และซีกขวา รวมท้ังตอบสนองความถนัดและพัฒนาจุดอ่อนของผู้เรียนควบคู่กันไป หากน ามาบูรณาการกับการจัดกิจกรรม

การเรียนแบบร่วมมือรวมพลังเชิงรุก(Cooperative learning)  ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีประสบความส าเร็จโดยผู้เรียนกลุ่มเล็ก ๆ ท่ี

มีความสามารถต่างกัน ใช้กิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลาย ในการปรับปรุงความเข้าใจในเนื้อหาวิชา สมาชิกแต่ละคนในทีม

จะไม่เพียงจะต้องมีความรับผิดชอบแต่ต้องช่วยเหลือกันในกลุ่ม สร้างบรรยากาศของสัมฤทธ์ิผลในการเรียนอีกด้วย ซึ่ง

กิจกรรมเหล่านี้ล้วนช่วยให้สามารถพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้โดยจะกล่าวในล าดับต่อไป 

การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
   การจัดการสอนแบบ 4 MAT เปน็รูปแบบการเรียนรู เกิดข้ึนจากการพัฒนาค้นคว้าวิจัย ของนักการศึกษาชาวอเมริกัน 
คือแมคคาธีร (McCarthy) ให้ความส าคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และการใช้การสอนทีค่ านึงถึงการใช้สมองซีกซ้าย และ
ซีกขวาอย่างสมบูรณ์   แมคคาธีรไดน าเสนอประเด็นหลักของแนวคิดของรูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT สรุปได้เป็น 3 ประเด็น 
คือ (ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2545: 1-3)   
การเรียนรูของผู้เรียนตามความแตกต่างของบุคคล 4 แบบ คือ    

1.  แบบ WHY เป็นคนช่างสงสัย อยากรูอยากเห็น    
2.  แบบ WHAT เป็นคนสนใจข้อเท็จจริง เรียนรูจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร    
3.  แบบ HOW เป็นผู้สนใจในวิธีการต่างๆชอบลงมือปฏิบัติ    
4.  แบบ IF เป็นผู้ชอบค้นหาว่าเป็นไปได้หรือไม่ 

การสอนหรือวิธีการสอนของผู้สอน 4 แบบ ที่สนองตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล  รูปแบบการสอนทั้ง 4 แบบ จะมี 8 
เทคนิค เพ่ือพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก คือ เริ่มจากเทคนิค ขวา -ซ้าย ขวา-ซ้าย ซ้าย-ขวา ซ้าย-ขวา ตามล าดับต่อเน่ืองกันไป 8 
ข้ันตอน คือ    

1.  ข้ันสร้างคุณค่าประสบการณของสิ่งที่เรียน (เทคนิคสมองซีกขวา)    
2.  ข้ันวิวิเคราะห์ประสบการณ (เทคนิคสมองซีกซ้าย)    
3.  ข้ันปรับประสบการณเป็นความคิดรวบยอด (เทคนิคสมองซีกขวา)    
4.  ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอด (เทคนิคสมองซีกซ้าย)    



5.  ข้ันลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่ก าหนด (เทคนิคสมองซีกซ้าย)    
6.  ข้ันสร้างชิ้นงานเพ่ือความเป็นตนเอง (เทคนิคสมองซีกขวา)     
7.  ข้ันวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้ (เทคนิคสมองซีกซ้าย)    
8.  ข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผู้อื่น (เทคนิคสมองซีกขวา) 

  ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
  ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ตามแนวคิด แมคคาธี (McCarthy 1990: 194-195) สรุป
ดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน (พัฒนาสมองซีกขวา) ผู้สอนกระตุ้นความสนใจ
และแรงจูงให้ผู้เรียนคิดโยใช้ค าถามท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนสังเกตการออกไปปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมจริงของสิ่งที่เรียน 
  ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้และสนใจในสิ่งที่
เรียน โยให้ผู้เรียนวิเคราะห์หาเหตุผลให้ฝึกท ากิจกรรมกลุ่มอย่างหลากหลาย เช่น ฝึกเขียนผังมโนมติ ช่วยกันระดมสมอง มีการ
อธิปรายร่วมกัน 
  ขั้นที่3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกขวา) ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์
อย่างไตร่ตรอง น าความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าโดยจัดระบบวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการจัดล าดับ
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียน 
  ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ผู้สอนให้ทฤษฎีหลักการอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะ
รายละเอียดของข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและพัฒนาความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียน จึงควรจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนค้นคว้า
หาความรู้จากใบความรู้แหล่งวิทยากรท้องถ่ิน การสาธิต การทดลอง  
  ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่ก าหนด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง ท าแบบฝึกหัด การสรุปผลการทดลอง สรุปผลจากการท าแบบฝึกหัดที่ถูกต้องชัดเจน ผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามก่อนปฏิบัติ 
  ขั้นที่ 6 ขั้นสร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเป็นตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา)  ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดง
ความสามารถของตนเอง ตามความถนัด ความสนใจเพ่ือสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง เป็นการแสดงถึงความเข้าใจในเน้ือหาวิชา
ที่เรียน ชิ่นงาน ได้แก่ สมุดภาพพร้อมค าบรรยาย สิ่งประดิษฐ์ ภาพวาด แผ่นพับ 
  ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์คุณค่าการประยุกต์ใช้ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์ชิ้นงานของตน 
อธิบายข้ันตอนการท างานอุปสรรคในการท างานและวิธีการแก้ไข โดยบูรณาการประยุกต์ใช้เพ่ือเชื่อมโยงกับชีวิตจริงหรือใน
อนาคต 
  ขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อื่น (พัฒนาสมองซีกขวา) ผู้สอนให้ผู้เรียนน าผลงานของ
ตนเองมาน าเสนอจัดแสดงในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ป้ายนิเทศ โดยให้สมาชิกกลุ่มอื่นได้ชื่นชมและผลัดกั น
วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 
  ข้อดี และข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558) กล่าวถึง ข้อดี ข้อจ ากัด
ของวิธีจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ดังน้ี  
   ข้อดี  
   1. ผู้เรียนได้พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและขวาอย่างสมดุล  
   2. ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกความเป็น
ประชาธิปไตย รู้จักฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
  3. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดการตัดสินใจในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้แสดงออกซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค ์



  4. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้จากการสร้างชิ้นงานต่างๆด้วยตนเอง มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของ
ตนเอง 

ข้อจ ากัด 
   1. ผู้สอนต้องวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะในการพัฒนาสมองและการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน 
   2. ผู้สอนต้องติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ และคอยชี้แนะผู้เรียนบางคนหรือบาง
กลุ่มที่ไม่สามารถพัฒนาตนได้เท่าเทียมกับเพ่ือน 
   3. ใช้เวลาหรือจ านวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรมจ านวนมากหลายชั่วโมง ผู้สอนจงึควรระบุเวลาแต่ละชั่วโมงให้
ชัดเจน  

ธัญมา หลายพัฒน. (2550).ได้ท าการศึกษาวิธีการสอนแบบ 4 MAT ที่มีผลต่อสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเพศศึกษา  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพญาไท จ านวน  
60 คน ซึ่ง ไดมาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการสุม อีกครั้ง แบงเป็นกลุมทดลอง จ านวน 30 คน ที่ไดรับวิธีการสอนแบบ 4 
MAT จากผู วิจัย และกลุมควบคุม จ านวน 30 คน ไดรับวิธีการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมขอมูล คือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเพศศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทดสอบทีและ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม 
(ANCOVA) ผลการศึกษาพบว่า 1. นักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมตามวิธีการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน 
เรื่องเพศศึกษาสูงกว่าก่อนไดรับการสอน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมตามวิธีการ
สอนแบบ        4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเพศศึกษาสูงกว่าการสอนแบบปกติอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อุษา วงษาสม และทัศนีย์ บุญเติม (2053)  ได้ท าการศึกษาผลการเรียนรู้ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้  4  MAT  

เรื่องระบบในร่างกายส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การ
คิดวิเคราะห์  และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ในวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบในร่างกาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด  (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จ านวน 30 
คน  รูปแบบการวิจัยเป็นการทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อน  –  หลัง   (One group  pretest – posttest  design)  เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ 1)  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างเอง จ านวน 30 ข้อ  มีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.31 
ถึง 0.75  ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.25 ถึง  0.75  ค่าความเชื่อมั่น ( KR    -  20)   เท่ากับ 0.78, 2)  แบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์ของ ณัฐชยา สีดาโคตร (2552) มีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.23 ถึง  0.77  ค่าอ านาจจ าแนกยู่ในช่วง 0.20   ถึง  
0.67  ค่าความเชื่อมั่น (KR - 20) เท่ากับ 0.81  และ  3)  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ สุมาลี    กาญ
จนชาตรี  (2525)  ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001    และมีสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นทั้งฉบับซึ่งหา
โดยวิธีของ  Hoyt     เป็น    .60   เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบ  ก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบทั้ง  3  
ฉบับ    การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที  (t – test) ผลการวิจัยพบว่า  คะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การคิดวิเคราะห์  และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 



การศกึษาการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มใจ (Cooperative learning)  
 1. แนวคิดการจัดการความรู้แบบร่วมมือ ร่วมใจ (Coorperative Learning) สเปนเซอร์ เคแกน (Spencer 

Kagan, 1994) นักการศึกษาชาวสหรัฐ การเรียนรู้แบบรว่มมือร่วม ใจ คือการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการกลุ่มเพ่ือช่วยในผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านทักษะการ เรียนรู้ของทีมทีมีการจัดการเพ่ือให้บรรลผุลลัพธ์ ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน สลาวิน 
(Slavin ,1987) การ เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจคือ การจัดการเรียนการสอนที่ สร้างกลุ่มสมาชิก กลุ่มละ 4 คน แบ่งความ 
รับผิดชอบต่างกัน ผู้เรียนมีต่างความสามารถแตกต่างกัน แต่มีการเรียนรู้ ช่วยเหลือกัน เพ่ือ ให้บรรลุ เป้าหมายเดียวกัน อาภรณ์ 
ใจเท่ียง (อาภรณ์  ใจเท่ียง, 2550) การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ คือ การจัด กิจกรรมที่ผู้เรียน ได้เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมมือกัน
ท างานกลุ่มตามบทบาทที่ตนเองต้องรับผิดชอบ ภายใต้ เป้าหมายเดียวกันโดย เลือกผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันภายในกลุ่ม
ด าเนินการสู่เป้าหมายได้  

1.1 องค์ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Coorperative Learning)การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ คือ
แนวคิดที่มีมุมมองด้านทักษะการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างสมาชิก     
ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ รับผิดชอบร่วมกับสมาชิกด้วยกัน เพราะสมาชิกจะมีความสามารถที่ต่างกันและบทบาท
หน้าท่ีต่างกัน  แต่เน้นผลงานภาพรวมของกลุ่มเป็นส าคัญโดยมีครูผู้สอนคอยสังเกตและใหค้ าแนะน า(Johnson and Johnson, 
2012) องค์ประกอบ ของการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างบุคคล (Positive Interpendence) การมี
ปฏิสัมพันธ์ในทางส่งเสริมกัน (Face to Face Promotive Interaction) ความรับผิดชอบส่วนตัวบุคคล (Individual 
Accoutability) ทักษะทางสังคม (Social Skill) กระบวนการกลุ่ม (Group Processing)     

1.2 ลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ  ลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ มี 2 แบบ คือ แบบเป็น
ทางการ (Formal coorperative learning) และแบบที่ไม่เป็นทางการ (Informal coorperative learning) (วันเพ็ญ จันทร์ 
เจริญ, 2542) การวิจัยน้ีเลือกใช้ลักษณะการเรียนรู้แบบเป็นทางการคือเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วม กลุ่ม  ( Co-op -Co-
op) โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่ม 5-7คน ที่มีความสามารถแตกต่างกัน นักศึกษาแต่ละ กลุ่มจะได้รับหัวข้อในการสืบค้นตาม
เน้ือหาวิชา (Context) สมาชิกในกลุ่มจะแบ่งหน้าท่ี คือ ผู้น ากลุ่มท า หน้าท่ีแบ่งงานตัดสินใจ มอบหมายในการสืบค้นโดยใช้
อินเตอร์เนตในโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลวิเคราะห์งาน ร่วมกัน คัดเลือกงาน และน าเสนอ โดยคาบเรียนถัดไป จะต้องเปลี่ยนบทบาท 
หน้าท่ี  
ความแตกต่างระหว่างการการจดัการเรียนรู้เชิงรุก กับการจดัการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเปน็ฝ่ายรับความรู้ 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับข้อมูล 
-เน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
- เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
- เน้นการร่วมมือระหว่างผู้เรียน 
- ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน 
- ผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะประสบการณ์และ 
   อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนเป็นเจ้าของความคิดและการท างาน 
- เน้นทักษะ การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
- ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง 
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนหลักสูตร 
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
- ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- เน้นการบรรยายจากผู้สอน 
- เป็นการสอนที่ใช้แหล่งความรู้เดียว 
- เน้นการแข่งขัน 
- ผู้สอนรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- ผู้สอนเป็นผู้ชี้น าและจัดเน้ือหาเองทั้งหมด 
- ผู้สอนเป็นผู้ใส่ความรู้ลงในสมองของผู้เรียน 
- เน้นความรู้ในเน้ือหาวิชา 
- ผู้สอนเป็นผู้วางกฎระเบียบวินัย 
- ผู้สอนเป็นผู้วางแผนหลักสูตรแต่ผู้เดียว 
- ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ที่ผู้สอน 
ถ่ายทอดเพียงอย่างเดียว 
- จ ากัดวิธีการเรียนรู้และกิจกรรม 



 
ไกยสิทธ์ิ อภิระติง  ได้ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 

โดยมีพ่ีเลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์และสร้างรูปแบบการเรียน

การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพ่ีเลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมี

พ่ีเลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์

ข้ึนและแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีวิธีการ

วิจัยทั้งหมด 6 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  2) สังเคราะห์กรอบแนวคิด 3) ก าหนดลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ  4) สร้างแบบประเมินรูปแบบ 5) น าเสนอกรอบแนวคิดและรูปแบบ   6) ปรับปรุงแก้ไขและสรุปผลจากผลการวิจัย

ได้รูปแบบที่ชื่อว่า FCCPjBL Model ประกอบไปด้วย 3 ส่วน 7 โมดูล ได้แก่ ส่วนของ Input 1) Teacher Module 2) Student 

Module 3) Coaching-Mentoring Module ส่วนของProcess  4) FC Learning Module 5) PjBL Module ส่วนของ 

Output 6) Project Module 7) ExaminerModule ผลการประเมินรูปแบบที่สังเคราะห์ข้ึน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40) ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับรูปแบบที่สั งเคราะห์ข้ึนสามารถ

น าไปใช้ได้ตามความเหมาะสม 

สิทธิพงษ์ สุพรม (2561) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เชิงรุกในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการเรียนรู้เชิงรุก 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้เชิงรุก 3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้เชิงรุก

และ 4) เพ่ือประเมินรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้เชิงรุกตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษจ านวน 70 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เป็นกลุ่มทดลอง 

จ านวน 35 คน เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึน และกลุ่มควบคุม จ านวน 35 คน ที่เรียนด้วยรูปแบบปกติเครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้เชิงรุก 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบวัดความพึงพอใจ 

สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีและการวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่วม ผลการวิจัยพบว่า        

1. นักเรียนส่วนใหญ่ มีความสามารถในการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับพอใช้  2. รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพของ

กระบวนการเรียนรู้กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 83.27/81.73 เปอร์เซ็นต์  3. นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนมี

ความสามารถในการเรียนรู้เชิงรุก และมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบปกติอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมาก 

 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 

การจัดศึกษาและการเรียนรูค้วรมีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาคนในฐานะพลเมืองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตอย่างสมดุล มีทักษะจ าเป็นและสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีภาวะผู้น าการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมแรง



บันดาลใจให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย การเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการรังสรรค์สิง่ใหม่ๆ การ
เรียนรู้เพ่ือปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม และการเรียนรู้เพ่ือการน าไปปฏิบัติ มุ่งสร้างการท างานให้เกดิผลสัมฤทธ์ิ 
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พ่ึงพาตนเองได้ และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ท้ังน้ี หลักสูตรและวิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง มิใช่การจดจ าเน้ือหาวิชา เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากความ
ต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงและลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้น้ันได้ด้วยตนเอง ผู้สอนต้อง
สามารถสร้างและออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเก้ือหนุนและเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย การ
เชื่อมโยงความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนและสังคมโดยรวม จัดการเรียนรู้ผ่านบริบทความเป็นจริง และการสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

การประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในบริบทห้องเรียน 

              - หลักสูตรและการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูผูส้อนควรให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้

ตามทักษะที่ระบุข้างต้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ความรู้และทักษะในรายวิชาต่างๆที่หลากหลาย โดยควรเน้นที่การ

จัดการเรียนการสอนตามทักษะ/สมรรถนะ (competency-based approach) น าวิธีการและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการ

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดข้ันสูง และการใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ที่

ส าคัญ (inquiry- and problem-based approaches) กระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการระดมสรรพก าลังและทรัพยากร

การเรียนรู้ในชุมชนมาสนับสนุนการเรียนการสอน 

              - การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมและสนับสนุนการวัดและการ

ประเมินผลการเรียนรู้อย่างสมดุลและเหมาะสม อาทิ การใช้แบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสากล ควบคู่กับ

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในห้องเรียน อีกทั้งควรให้ความส าคัญกับการให้การสะท้อนกลับ (Feedback) 

หรือผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนที่เป็นประโยชน์ทุกครั้งที่มีการประเมินผลการเรียนรู้ การน าเทคโนโลยีการช่วยใน

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ี ควรให้ผู้เรียนได้วางแผนการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างผลงานผ่านการใช้แฟ้มผลงาน (Portfolio) เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

              - บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นอย่างย่ิงที่ครูผู้สอนต้องสร้างการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนจริงในสังคม อาทิ การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน หรือการประยุกต์ใช้ในการท างาน เป็น

ต้น และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครูเพ่ือบูรณาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 ในบริบทห้องเรียน น าเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การเรียนรู้เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบการจัดเรียนการ

สอนให้มีความหลากหลาย อาทิ การเรียนรู้แบบรายบุคคล แบบกลุ่มและแบบทีม สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

ทรัพยากรและช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์ และจัดให้มีการเชื่อมต่อการเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกห้องเรียนรู้ในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นต้น 

บทสรุป 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องให้ความส าคัญกับทั้งระบบ โดยการบูรณาการประเด็น

ดังกล่าวในมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล หลักสูตรการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การ



สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการพัฒนาครูผู้สอน เพ่ือก่อเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จ าเป็นและการพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลที่พึงประสงค์ ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การให้ความส าคัญกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งใน

ระบบ นอกระบบ และอัธยาศัยเป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีการใช้ท าแผนการจัดกิจกรรม

ที่เหมาะสมย่อมส่งผลให้แก่ผู้เรียน ท้ังในด้านความรู้ ความคิดโดยเฉพาะการพัฒนาทางสมองทั้งสองซึกให้เกิดท างาน การยอมรับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการพัฒนาให้บุคคลที่มีความต่าง สามารถอยู่ร่วมกันและท างานให้ประสบความส าเร็จ  เป็น

ปัจจัยที่ส าคัญอย่างมากกับโลกในอนาคตที่มีการใช้เทคโนโลยีมากย่ิงข้ึนท าให้ทักษะด้านการสื่อสาร การท างานร่วมกัน ลด

น้อยลง และอาจไม่เหลือกระบวนการเหล่าน้ีเลยหากเราในฐานะผู้สอนมิได้ให้ความส าคัญ  
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