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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1.จัดท าหน่วยการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MAT ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

4MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยให้นักเรียนจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 53  คน 

เครื่องมอืที่ใช้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT จ านวน 1  แผน 7 ชั่วโมง  

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลังจากการที่ได้รับการเรียนรู้รูปแบบ
4MAT นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งพิจารณาจาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม  
 

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1. ในการท าวิจัยโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปควรท าโครงงานคุณธรรมให้
ครบทั้ง 5 ประการ และแต่ละด้านควรมีหลายเรื่อง เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณธรรมครบทั้ง 5 ประการ  
2. ในการท าวิจัยโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบและเทคนิควิธีสอน
ในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
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สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุเขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



 
 

คํานํา 

 

 แบบเสนอผลงาน “นวัตกรรมสรางสรรคคนดี ดานการเรียนการสอน” เลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือให

คณะกรรมการประเมินการผลิตนวัตกรรมสรางสรรคคนดี เพ่ือรับรางวัล ประจาํป ๒๕๖๑  ใชเปนคูมือใน

การประเมินผูสรางนวัตกรรมสรางสรรคคนดีไดรับการเสนอชื่อเขารับการคัดเลือก จะไดทราบขอมูล 

ความรู ในสวนท่ีเก่ียวของกับผูไดรับการประเมินในดานตาง ๆ  

แบบเสนอเลมนี้ประกอบดวยสวนสําคัญดังตอไปนี้ 

๑. ความสําคัญของนวัตกรรม 

๒. จุดประสงคและเปาหมาย 

๓. กระบวนการผลิตนวัตกรรม 

๔. การดําเนินการ 

๕. ปจจัยความสําเร็จ 

๖. บทเรียนท่ีไดรับ 

๗. การเผยแพรนวัตกรรม 

๘. เง่ือนไขความสําเร็จ 

ขอมูลท่ีปรากฏในแบบเสนอผลงานนี้เปนสวนหนึ่งของผลงานท้ังหมดเทานั้น ซ่ึงสวนอ่ืนๆ ท่ีเปน

รายละเอียดท้ังหมดสามารถศึกษา ตรวจสอบไดท่ีสถานศึกษาของผูไดรับการเสนอ   

หวังวาแบบเสนอผลงานเลมนี้จะอํานวยประโยชนใหแกคณะกรรมการประเมินและผูอานไดเปน

อยางดี  ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนท่ีใหความรวมมือ ทําใหแบบเสนอผลงานนี้เสร็จสมบูรณตามเปาหมาย 

 

          ปอยหลวง ทิวาวงษ 

                              ครโูรงเรียนวัดปาไผ 

         ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

 

เรื่อง หนา 

๑. ความสําคัญของนวัตกรรม ๑ 

๒. จุดประสงคและเปาหมาย ๔ 

๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการดาเนินงาน ๔ 

๔. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนท่ีไดรับ ๘ 

๕. ปจจัยความสาเร็จ ๙ 

๖. บทเรียนท่ีไดรับ ๙ 

๗. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ ๙ 

๘. เง่ือนไขความสาเร็จ ๙ 

      

       

       

  



๑ 
 

ชื่อผลงานนวัตกรรม“กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT สู่เศรษฐกิจพอเพียง” 

สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

  ความพอเพียง 

   ความกตัญญู 

   ความซื่อสัตย์สุจริต 

   ความรับผิดชอบ 

   อุดมการณ์คุณธรรม 

   คุณธรรมอัตลักษณ์(โปรดระบุ)..................................................... 

ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม นางสาวปอยหลวง ทิวาวงษ์   ต าแหน่ง   ครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนวัดป่าไผ่ 54 หมู่ 8 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 โทรศัพท์มือถือ 083-2225506  e-mail:Poy.thiwawong@gmail.com                        
รายละเอียดเอกสารการน าเสนอผลงานนวัตกรรม 
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ในกระแสโลกาภิวัตน์จึงมุ่งเน้นให้สถานศึกษาหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท า ได้คิดเป็น ท าเป็น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) การคิดเป็นศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีประโยชน์
ให้กับตนเองและสังคมได้มากมาย กลไกของความสามารถในการคิดเป็น มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคุณสมบัติ
พ้ืนฐานภายในของมนุษย์ที่เหนี่ยวน าเอ้ืออ านวยให้เกิดการคิดและตัดสินใจ (ทิศนาแขมมณีและคณะ, 2540) 
กลไกของสมองซึ่งท า ให้เกิดความคิดได้ตลอดเวลาและเป็นไปตามธรรมชาติดังนั้น สมองจึงควรได้รับการฝึกฝน
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพราะคุณภาพของสมองมิได้อยู่ที่การมีสมองเท่านั้นแต่อยู่ที่การใช้ สมองเป็น
ส าคัญการฝึกทักษะกระบวนการคิดจึงเป็นสิ่งที่เยาวชนได้รับการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความเจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพและด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
 
 



๒ 
 

      กระทรวงศึกษาธิการจึงพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 ขึ้น โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้คุณธรรม
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลกยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จ า เป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ยึดประโยชน์ที่
เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้และคุณธรรม 
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและ
ประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะได้รับและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการ
เรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อันจะน าผู้เรียนไปสู่การ
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประการแรกคือ ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ท า ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ตามตัวชี้วัดไปด้วย 
และครูผู้สอนจะต้องรับผิดชอบการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด ในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆจะเห็นได้ชัดเจนจากการออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพราะหน่วย
การเรียนรู้เป็นขั้นตอนส าคัญที่น า หลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ โดยมีมาตรฐานการ เรียนรู้และตัวชี้วัดเป็น
เป้าหมายหลักในการพัฒนาผู้เรียน กล่าวคือ หน่วยการเรียนรู้เป็นตัวจักรส าคัญสุดท้ายในการน า หลักสูตร
แกนกลางสู่การปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดกับผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้นจะต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามก าหนดคือผู้เรียนพึงรู้อะไรและท า อะไรได้ครูผู้สอนควรมีความรู้ความ
เข้าใจกับการเชื่อมประสานการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหัวใจส าคัญของการน าหลักสูตร
สู่การปฏิบัติในขั้นตอนที่แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม คือ หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้จะถูกออกแบบ
ครอบคลุมเป้าหมายการเรียนรู้ซึ่งเป้าหมายการเรียนรู้ก็คือ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ประจ าหน่วยการ
เรียนรู้แต่ละหน่วยนั่นเอง ภายในหน่วยการเรียนรู้จะมีหลักฐานร่องรอยที่ผู้เรียนปฏิบัติโดยมีเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงและตัดสินควบคู่กันไป ที่ส าคัญคือ การออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาทีละขั้นตอน จนกระทั่งถึงการปฏิบัติอันเป็นหลักฐานของความส าเร็จ ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้จึงกล่าวได้ว่าหน่วยการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนเป็นผู้ท า เป็นผู้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ การคิดวิเคราะห์และหาเทคนิคการจัด การเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือน า พาผู้เรียนให้ถึงซึ่ง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมาย (ธ ารงศักดิ์ธ ารงเลิศฤทธิ์, 2553)  
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          การสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ 4MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนกับการพัฒนาสมอง ทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามลักษณะความสนใจความถนัด ความชอบ และความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่าง
เหมาะสม กิจกรรมการเรียนรู้ในบางช่วงบางขณะจะต้องสนองให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข และท้าทายความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เนื่องจากการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ด้วย
วิธีการเรียนรู้แบบ 4MAT เน้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาสลับกัน (กาญจนา คุณารักษ์ , 2545) เนื่องจาก
การเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ หรือ 4MAT เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติการ
เรียนรู้ของมนุษย์ แม้ว่าผู้เรียนแต่ละคนจะมีความถนัดในการใช้สมองซีกใดซีกหนึ่งต่างกัน แต่ศักยภาพในการ
เรียนรู้ของมนุษย์นั้น ขึ้นอยู่กับการท างานของสมองทั้งสองซีกอย่างสอดประสาน การจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้
สอดคล้องกับการท า งานของสมอง ท า ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าถูกท้าทาย ไม่น่าเบื่อ และเรียนด้วยความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ต่อเนื่องเป็นเวลานานเป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ
เต็มตามศักยภาพของตนเอง รูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาตินี้ ย่อมมีพ้ืนฐานแนวคิดมาจาก
การรับรู้และการเรียนรู้ของบุคคลที่ต่างกัน ส่งผลต่อแบบในการเรียนรู้ของบุคคลแต่ละคนที่แตกต่างกัน 

จากการส ารวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเฉลี่ยร้อยละ 70 และมีนักเรียนเพียงร้อยละ 30 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป ในฐานะที่เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จึงสนใจที่
จะศึกษาและจัดท าหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  ในสาระที่ 3เศรษฐศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4MAT ส า หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทั้งนี้เพราะเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาของสังคม
ปัจจุบัน ซึ่งต้องใช้ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาครูผู้สอนจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจรู้สึกถูก
ท้าทายและเต็มใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT จะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างประสบการณ์ที่
มีความหมายเฉพาะตน วิเคราะห์ไตร่ตรองประสบการณ์ที่ได้รับ น า ไปสู่ความคิดรวบยอดได้เรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติสร้างผลงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความถนัดของตนเอง มีการพัฒนาสมอง
ทั้งซีกซ้ายและซีกขวา เกิดความคิดสร้างสรรค์ท า ให้นักเรียนคิดเป็น ท า เป็น แก้ปัญหาเป็น อันจะส่งผลดีต่อการ
จัดการเรียน การสอน ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และน า ไปใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจ า วันได้เป็นอย่างดี 
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2.จุดประสงค์และเป้าหมาย 

จุดประสงค์  

1.จัดท าหน่วยการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ4MAT ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยให้นักเรียนจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบ 4MAT จ านวน 1  แผน 7 

ชั่วโมง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดป่าไผ่ ปีการศึกษา 2563จ านวน 53 

คน ร้อยละ 80 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
 
3.กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

- แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ 
แมคคาร์ธี (McCarthy) ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  4 MAT นี้ โดย

ได้รับอิทธิพลแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ของคอล์ม (Kolb) ที่เสนอแนวความคิดเรื่องรูปแบบการเรียนรู้ว่า การ
เรียนรู้เกิดจากความสัมพันธ์ 2 มิติ คือ การรับรู้ (perception) และกระบวนการจัดการข้อมูล (processing) การ
รับรู้ของบุคคลอาจเป็นประสบการณ์ตรง อาจเป็นความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ที่ เป็นนามธรรม ส่วน
กระบวนการจัดกระท ากับข้อมูลคือการลงมือปฏิบัติ ในขณะที่บางคนเรียนรู้ โดยผ่านการสังเกต และน าข้อมูลนั้น
มาคิดอย่างไตร่ตรอง แมคคาร์ธีแบ่งผู้เรียนออกเป็น  4 แบบ คือ 1) ผู้เรียนที่ถนัดการเรียนรู้โดยจินตนาการ
(Imaginative Learners) 2) ผู้เรียนที่ถนัดการรับรู้มโนทัศน์ที่เป็นนามธรรม น ากระบวนการสังเกตอย่างไตร่ตรอง 
หรือเรียกว่าผู้ เรียนที่ถนัดการวิเคราะห์ (Analytic Learners) 3)ผู้ เรียนที่ถนัดการรับรู้มโนทัศน์แล้วผ่าน
กระบวนการลงมือท าหรือท่ีเรียกว่าผู้เรียนที่ถนัดการใช้สามัญส านึก (Commonsense Learners) และ 4) ผู้เรียน
ที่ถนัดการรับรู้จากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมและน าสู่ 
 

- ลักษณะการพัฒนารูปแบบ 
 แมคคาร์ธี และคณะ (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มม่ัน, 2542) ได้น าแนวคิดของคอล์ม มาประกอบ
กับแนวคิดเกี่ยวกับการท างานของสมองทั้ง 2 ซีกท าให้เกิดเป็นแนวคิดทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ค าถาม
หลัก 4 ค าถาม กับผู้เรียน 4 แบบ คือ 

- ผู้เรียนแบบที่ 1 (Imaginative Learners) คือ ผู้เรียนที่มีความถนัดในการรับรู้จาก
ประสบการณ์รูปธรรม ผ่านกระบวนการจัดข้อมูลด้วยการสังเกตอย่างไตร่ตรอง เขาจะเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ประสบการณ์เดิมของตนเองได้อย่างดี การเรียนแบบร่วมมือ การอภิปรายและการท างานกลุ่มจะช่วยส่งเสริมการ 
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เรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มนี้ ค าถามน าทางส าหรับผู้เรียนกลุ่มนี้คือ “ท าไม” (Why ?) 
- ผู้เรียนแบบที่ 2 (Analytic Learners) คือ ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะ

สามารถเรียนรู้ความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรมได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับความรู้ที่เป็นทฤษฎี 
รูปแบบ และความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การอ่าน การค้นคว้าข้อมูลจากต าราหรือเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้แบบ
บรรยาย จะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเหล่านี้ ค าถามน าทางส าหรับผู้เรียนในกลุ่มนี้คือ “อะไร” (What ?) 

- ผู้เรียนแบบที่ 3 (Commonsense Learners) คือ ผู้เรียนที่มีความสามารถ/มีความถนัดใน
การรับรู้ความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรมแล้วน าสู่การลงมือปฏิบัติ เขาให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความก้าวหน้า และการทดลองปฏิบัติ กิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติและกิจกรรมการแก้ปัญหาจะช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในกลุ่มนี้ ค าถามน าทางส าหรับผู้เรียนในกลุ่มนี้คือ “อย่างไร” (How ?) 

- ผู้เรียนแบบที่ 4 (Dynamic Learners) คือ ผู้เรียนที่มีความถนัดในการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรมแล้วน าสู่การลงปฏิบัติ เขาให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ที่เป็นการส ารวจ ค้นคว้า การค้นพบด้วย
ตนเอง แล้วเชื่อมโยงความรู้เหล่านั้นไปสู่การทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ค าถามน าทางส าหรับผู้เรียนในกลุ่มนี้
คือ “ถ้า” (If ?)จากลักษณะของผู้เรียนทั้ง 4 แบบดังกล่าวข้างต้น Morris และ Mc Cathy ได้น ามาเป็นแนวคิด
พ้ืนฐานที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโฟร์แม็ทซิสเต็ม โดยจัดขั้นตอนการสอนให้ผู้เรียน
สามารถใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างเต็มท่ีเป็นการพัฒนาพหุปัญหาทั้ง 8 ด้าน                                                   
 
- การเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1.การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของตนเองเป็นการให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์อย่างเป็น
รูปธรรมไปสู่การสังเกต คิดวิเคราะห์อย่างไตร่ตรอง ผู้สอนกระตุ้นสร้างแรงจูงใจโดยสร้างค าถาม สร้างความเร้าใจ 
อภิปราย 

2.การสร้างความคิดรวบยอดผู้สอนเตรียมข้อมูลให้ข้อมูลให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์ข้อมูลหลัก 
การมาคิดวิเคราะห์อย่างไตร่ตรอง 

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติอย่างเฉพาะตัว ผู้สอนคือโค้ช อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติ 

         - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน เป็นการตอบสนองพัฒนาการด้านสมองของผู้เรียนที่มี
รูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน 4 แบบ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนทั้ง 4 แบบ มีความสุข พึงพอใจในการเรียนและมีโอกาส
ประสบผลส าเร็จในการเรียนตามวิธีหรือแบบการเรียนของตนเองซึ่งอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการจัด
กิจกรรมเรียนรู้แบบ 4 MAT ของแมคคาร์ธี หรือไม่ 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 8 ขั้นตอนของวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนของตนเอง 
 เป็นช่วงที่ผู้เรียนใช้ประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรมไปสู่การสังเกตคิดวิเคราะห์อย่างไตร่ตรอง บทบาท
ของครูเป็นผู้กระตุ้นสร้างแรงจูงใจวิธีการ คือ การสร้างค าถาม สร้างความเร้าใจ  
 
 
 



๖ 
 

การอภิปราย การให้ผู้เรียนท ากิจกรรม การออกไปพบของจริง ในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 

ขั้นที ่1 ขั้นสร้างประสบการณ์ 
เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะเชื่อมโยงประสบการณ์ด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าสิ่งที่จะเรียนนั้นมีความหมาย

โดยตรงกับตัวเขาเอง โดยการให้ผู้เรียนได้สัมผัส ได้เกิดความรู้สึก ได้ซักถามหรือได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ก าหนดจะ
เรียน ผู้สอนอาจใช้กิจกรรม เกม การออกไปสัมผัสกับของจริง การตั้งค าถามให้คิด หรือให้จินตนาการ เป็นขั้นที่
เน้นการใช้สมองซีกขวาทักษะที่ส าคัญในช่วงนี้ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการสร้างมโนภาพ 
ตลอดจนทักษะในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

ขั้นที ่2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ 
           กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและอยากรู้ เด็กจะใช้สมองซีกซ้ายวิเคราะห์ต่อจากข้ันที่ 1 เป็นขั้นที่เด็กต้องหา
เหตุผลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับในขั้นแรก เด็กจะช่วยกันอภิปราย และอธิบายให้เหตุผลตามความคิดเห็นของ
ผู้เรียนแต่ละคนทักษะที่ส าคัญในช่วงนี้ คือ ทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห์อภิปรายในขั้นนี้ ผู้สอนอาจใช้เทคนิคการ
อภิปราย เทคนิคการเขียนผังความคิด (Mind Mapping) และวิธีอ่ืน ๆ  ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับ
สิ่งที่เขารู้ ผู้เรียนต่างก็มีความสุขสนุกมากที่ได้มีโอกาสคิดและผู้สอนก็จะพบว่าสิ่งที่ผู้เรียนระดมความคิดเป็นเรื่องดี
และเด็กสามารถคิดได้เอง 

ส่วนที ่2 การสร้างความคิดรวบยอด 
ในการเรียนรู้ในขั้นตอนการเชื่อมโยงประสบการณ์ ข้อมูล หลักการ มาคิดวิเคราะห์อย่างไตร่ตรอง เพ่ือ

สร้างความคิดรวบยอด บทบาทของครู ผู้เตรียมข้อมูล ให้ข้อมูล สาธิตวิธีการ ให้ผู้เรียนค้นคว้า หาข้อสรุป ในส่วน
นี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที ่3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 
ขั้นนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และไตร่ตรองความรู้ที่ได้จากข้ันแรก เชื่อมโยงกับทฤษฎีให้ลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้นจนสามารถที่จะเรียนรู้ต่อไปได้เป็นขั้นตอนที่ต้องจัดกิจกรรมให้เด็กท าแล้วสร้างความคิดรวบยอดเป็นของ
ตนเองได้ เป็นขั้นที่ต้องใช้สมองซีกขวาทักษะที่ส าคัญในช่วงนี้คือ ทักษะการสร้างรูปแบบการจัดกระบวนการ
วิเคราะห์ การจัดล าดับความสัมพันธ์ การจัดประสบการณ์เปรียบเทียบ 

ส่วนที ่3 การปฏิบัติการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัว 
          กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เป็นการเคลื่อนไหวจากขั้นสร้างความคิดรวบยอดมาสู่การลงมือกระท า หรือลงมือ
ทดลองตามความคิดของผู้เรียน บทบาทของครู คือ โค้ช (Coach)หรือผู้ให้ค าแนะน า ผู้อ านวยการความสะดวก 
ผู้ให้ความช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง วิธีการ ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
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ขั้นที ่4 พัฒนาความคิดด้วยข้อมูล 
เป็นขั้นที่ให้ข้อมูลรายละเอียดเพ่ือท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ จนสร้างความคิดรวบยอดเรื่องที่เรียนได้ 

เน้นการใช้สมองซีกซ้าย ผู้สอนควรหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลความรู้ด้วยการบรรยาย ควรใช้วิธีอ่ืนแทน เช่น การให้
ผู้เรียนค้นคว้า ทดลอง สาธิตให้ผู้เรียนรู้จักวิทยากรท้องถิ่น ทักษะส าคัญในช่วงนี้คือ ความสัมพันธ์ การจัดล าดับ 
การทดลอง การสรุปความ 

ส่วนที ่4 การบูรณาการการประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ของตน 
         กระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่ 4 เกิดจากกิจกรรมของการลงมือกระท าด้วยตนเองจนส าเร็จและไปสู่การรับรู้
และ มีความรู้สึกท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน บทบาทของครู เป็นผู้ประเมิน/ผู้ซ่อมเสริมรวมทั้งเป็นผู้เรียน
ร่วมกัน วิธีการ การค้นหาตัวเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแนะน าผู้อ่ืน ในส่วนนี้แบ่งกิจกรรม
ออกเป็น 2 ขั้น 

ขั้นที ่5 ท าตามแนวคิดที่ก าหนด 
ผู้เรียนจะท าตามใบงานหรือคู่มือหรือแบบฝึกหัดหรือท าตามข้ันตอนที่ก าหนด เน้นการใช้สมองซีกซ้าย

ทักษะที่ใช้ในช่วงนี้ คือ ทักษะการถาม การส ารวจ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์การทดลอง การลองผิดลองถูก การ
ท านาย การบันทึก 

ขั้นที ่6 สร้างชิ้นงานตามความถนัด/ความสนใจ 
          เป็นขั้นบูรณาการการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะเป็นขั้นที่ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสนใจ ความถนัด 
ความเข้าใจเนื้อหาวิชา ความซาบซึ้งและจินตนาการของตนเองออกมาเป็นรูปธรรม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ตนเอง
เลือก เช่น เป็นสิ่งประดิษฐ์ สมุดรวมภาพ ภาพวาด นิทาน บทกวี หรือบทละคร หรือหนังสือ เน้นการใช้สมองซีก
ขวา 
          กิจกรรมขั้นนี้เป็นผลมาจากการลงมือปฏิบัติจากขั้นที่ 5 ต้องมีลักษณะที่กระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดรวบยอดไม่ใช่เกิดความจ าแต่เพียงอย่างเดียวและในส่วนนี้คือที่สามารถปรากฏเป็นแฟ้มผลงานของ
ผู้เรียน (Portfolio) ได้ ถ้าผู้สอนวางแผนการท างานล่วงหน้าไว้อย่างดี เด็กสามารถสร้างผลงานได้โดย ผู้สอนไม่
ต้องคอยพะวงเรื่องการท าแฟ้มผลงานผู้เรียน 

ทักษะที่ใช้ในช่วงนี้ คือ ทักษะการจัดระบบ การจัดล าดับก่อนหลัง การแก้ปัญหา การลงมือท างาน การ
สรุป จดบันทึก 

ขั้นที ่7 วิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้ 
         เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ชื่นชมกับผลงานของตนเองหรือผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปสู่
กิจกรรมอ่ืน หรือผู้เรียนน าผลงานของตนเองเสนอในกลุ่มย่อยๆ ให้เพ่ือนๆ ติชมและปรับปรุงแก้ไข เป็นขั้นที่เน้น
การใช้สมองซีกซ้ายทักษะที่ส าคัญในช่วงนี้ คือ ทักษะการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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ขั้นที ่8 แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อ่ืน 
         ในขั้นสุดท้ายนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการค้นคว้า
หรือลงมือกระท ากับคนอ่ืน ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนจะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับ
เรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจพบในสถานการณ์ใหม่ ได้แก่ จัดแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานในวันส าคัญ ขั้นนี้เน้นการใช้สมอง
ซีกขวา 
         ทักษะที่ใช้ในช่วงนี้ คือการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ซึ่งกันและกัน 
การมองอนาคตตลอดจนการชื่นชมตนเอง 

- ลักษณะเด่นของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 ผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองในเรื่องที่เรียน จะเกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าความรู้ความ
เข้าใจนั้นไปใช้ได้ และสามารถสร้างผลงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง รวมทั้งได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ อีกจ านวนมาก 
 ดังนั้น ลักษณะเด่นของรูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ 4 MAT จะช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตาม
กรอบความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้แก่ 
1. การน าเสนอประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับผู้เรียน 
   1.1 การเสริมสร้างประสบการณ์ (สมองซีกขวา) 
   1.2 การวิเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้รับ (สมองซีกซ้าย) 
2. การเสนอเนื้อหา สาระข้อมูลแก่ผู้เรียน (Presentation) 
   2.1 การบูรณาการประสบการณ์สร้างความคิดรวบยอด (สมองซีกซ้าย) 
   2.2 การพัฒนาเป็นความคิดรวบยอด (สมองซีกซ้าย) 
3. การฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอด 
   3.1 ปฏิบัติตามข้ันตอน (สมองซีกซ้าย) 
   3.2 การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน (สมองซีกขวา) 
4. การน าความคิดรวบยอดไปสู่การประยุกต์ใช้ (Application) 
   4.1 การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนางาน (สมองซีกซ้าย) 
   4.2 การน าเสนอผลงานการเผยแพร่ (สมองซีกขวา) 
 
4.ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MATของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่านักเรียน 45 คน จาก 53 คนคิดเป็นร้อยละ 75 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
เฉลี่ย 25.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.25 ของคะแนนเต็มซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือ นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
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5.ปัจจัยความส าเร็จ 
การที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้นเนื่องจากการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า การเรียนรู้ตามขั้นตอนอย่าง
เป็นระบบ เริ่มจากข้ันที่ 1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ขั้นที่ 2 ศึกษาค า อธิบายรายวิชา ขั้นที่ 3 ศึกษาโครงสร้างรายวิชา ขั้นที่ 4 จัดท า ตาราง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาในสาระที่ 3  ขั้นที่ 5 จัดท า ผังมโนทัศน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 6 
ก าหนดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ขั้นที่ 7 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และขั้นที่ 8 เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายชั่วโมง เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง  จ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ความเหมาะสมของการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 
 
6.บทเรียนที่ได้รับ 
 จากการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีข้ึน ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT  ซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรมที่ใช้ประสบการณ์อย่างเป็นรูปประธรรมไปสู่การคิดวิเคาะห์ อย่างไตร่ตรอง ท าให้นักเรียนเกิดความคิด
รวบยอดสู่การลงมือปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังท าให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่ก าหนดโดยเป็นสมองซีกซ้ายซึ่งเป็นทักษะการถาม การส ารวจ การเลือกใช้วัสดุ การลองผิดลองถูก การท านาย 
การบันทึก ซึ่งเป็นขั้นบูรณาการการสร้างสรรค์อย่างแท้จริงและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เปิดความรู้และ
ประสบการณ์และเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันโดยผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะทั้งสมองซีกซ้ายและขวาจึงท า
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 
7.การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ 
 7.1 การเผยแพร่ 
       -ผู้น าเสนอได้น าผลงานทางวิชาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดกิจกรรม
“กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT สู่เศรษฐกิจพอเพียง” เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
 7.2 การยอมรับ 
      -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรีญทอง กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริงระดับชั้น ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
8.เงื่อนไขความส าเร็จ 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4MAT ในครั้งต่อไปควรน าไปจัดกิจกรรมร่วมวิชาอ่ืนเช่น ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ 
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