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บทคัดยอ 

 
การใฝรู เปนลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจ มีความปรารถนาที่จะไดมาซ่ึงความรู เพ่ือตอบสนองความ

ตองการหรือความอยากรูที่เกิดขึ้น ความตองการหรือความอยากรูท่ีเกิดขึ้นนี้เปนแรงจูงใจหรือแรงผลักดันใหมี
การแสดงออกทางพฤติกรรมเรียกวา พฤติกรรมการใฝรู ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวของผูที่ใฝรูจะมีความตองการหรือ
ปรารถนา ที่จะรูในส่ิงนั้นใหลึกซ้ึงมากขึ้น หรืออาจตองการรูส่ิงอื่น ๆ อีก ผูท่ีมีการใฝรูจึงเปนผูท่ีมีการพัฒนา
ตนเองอยูเสมอซ่ึงการที่จะสรางใหบุคคลกลายเปนผูที่มีนิสัยใฝรูนี้ สามารถเสริมสรางไดต้ังแตเด็กโดยบุคคลที่อยู
แวดลอมรอบตัวของเด็ก จนกลายเปนผูที่มีการใฝรู และเม่ือเด็กเขาศึกษาในสถาบันการศึกษา การใฝรูก็สามารถ
เสริมสรางไดโดยผูสอนหรือเพ่ือนๆของเด็ก สวนอีกลักษณะหนึ่งก็คือ การจัดการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมี
สวนรวม ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนลักษณะเชนนี้ จะทําใหผูเรียนเกิดศักยภาพและมีความพรอมท่ีจะพัฒนา
ตนเอง ดังนั้นวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนไดใชสมองทั้งซีกซายและ
ซีกขวาสลับกันไป ซ่ึงมาจากฐานความคิดเรื่องการเรียนของมนุษยที่เกิดจากการรับรูและกระบวนการ โดยผาน
กระบวนการของสมองท้ังสองซีก โดยสมองซีกขวาถนัดเรื่องการสังเคราะห จินตนาการ การมองภาพรวม         
การเคล่ือนไหว มิติสัมพันธ ศิลป และสุนทรียภาพในขณะท่ีสมองซีกซาย จะถนัดในเรื่องรายละเอียด ภาษา 
ความจํา การจัดลําดับ วิเคราะห 

 
คําสําคัญ: การเสริมสราง, การใฝรูทางการเรียน, การเรียนรู 4 MAT 
 
บทนํา 

สภาพสังคมปจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงที่กาวเขาสูยุคขอมูลขาวสาร และความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
การพัฒนาคนทามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคมแหงการเรียนรูนั้น จักตองมีรูปแบบการศึกษาท่ีให
ความสําคัญกับการคิดวิเคราะห แยกแยะ และผสมผสานอยางมีเหตุผล ดังเชนทักษะแหงอนาคตในศตวรรษท่ี 
21 เนนทักษะการเรียนรู (Learning Skill) ซ่ึงเปนตัวกําหนดความพรอมของผูเรียนเขาสูโลกการทํางานที่มี 
ความซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน (วิจารณ พานิช, 2555, หนา 16-21) นอกจากการพยายามพัฒนาประเทศให
สามารถแขงขันกับนานาอารยประเทศไดแลว ในการดํารงชีวิตประจําวันของคนในประเทศก็ตองมีการแขงขันกัน
อยูตลอดเวลา เพ่ือแสวงหาส่ิงตาง ๆ มาตอบสนองความตองการทางกายภาพความตองการการอยูรอด ซ่ึงทําให
มนุษยเราตองพบปญหาและตองขบคิดเพ่ือหาแนวทางการแกปญหาตาง ๆ อยูตลอดเวลา ดังนั้นจากการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) เปนการขับเคล่ือน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากที่ครูเปนผูถายทอดเนื้อหาแกผูเรียนฝายเดียว เปล่ียนเปนการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมุงพัฒนาใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะและความรูพ้ืนฐานทั้งในการดํารงชีวิตและในการทํางานอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางในการพัฒนานั้นตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
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แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) กําหนดแนวทาง
ในการจัดการศึกษาไววา“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ฉะนั้นครูผูสอนและผูจัดการศึกษาจะตองเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเปน  
ผูชี้นําผูถายทอดความรูไปเปนผูชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากส่ือและแหลง
การเรียนรูตางๆ การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญท้ังความรูคุณภาพกระบวนการเรียนรูและการบูรณาการ
อยางเหมาะสม การจัดการเรียนรูจึงตองคํานึงถึงความสนใจ ความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคล          
เนนการฝกทักษะกระบวนการคิดการเรียนรูจากประสบการณจริงเพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองได”              
ซ่ึงสอดคลองกับคุณ ลักษณะอันพึงประสงคของผู เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 7) ประการหนึ่งวา ใฝเรียนรู ผูเรียนมีความต้ังใจเพียรพยายามในการเรียน 
และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู แสวงหาความรูรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ดวยการเลือกใชส่ืออยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรู และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

การเรียนการสอนดวย 4MAT เปนแนวทางหนึ่งท่ีสามารถนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยาง
หลากหลาย ยืดหยุนและเปนระบบ เพ่ือตอบสนองความแตกตางในการเรียนรูของผูเรียน โดยมีพ้ืนฐานจาก 
ความเชื่อที่วา ทุกคนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพของตนเอง โดยผูเรียนไดเรียนรูตามแบบการเรียนที่ตนเอง
ถนัด นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนดวย 4MAT ไดเนนกิจกรรมท่ีพัฒนาสมองซีกซายซีกขวาอยางสมดุล 
เม่ือผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพไดเต็มที่ดวยการพัฒนาสมองทั้งสองซีก ผูเรียนก็จะนําอัจฉริยภาพที่มีอยูในตัว
มาใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม (อมรรัตน ชีวังกูร ปรัชญนันท นิลสุข พัลลภ พิริยะสุรวงศ และ 
ณมน จีรังสุวรรณ, 2554, หนา 37)  

จะเห็นไดวา การใฝรูทางการเรียนของผูเรียนใหเรียนรูจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการใชความคิด การแกไขปญหารวมกัน และปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพของ
ตนเอง จะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณท่ีสัมพันธกับชีวิตจริง นับวาเปนวิธีเรียนท่ีเหมาะสมกับการนํามาใช
กับการเรียนการสอนในปจจุบันเพ่ือใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
การเสริมสรางการใฝรูทางการเรียนโดยใชรูปแบบการเรยีนรู 4 MAT 
 
 แนวคิดเก่ียวกับการใฝรู 

ชวนชัย เชื้อสาธุชน (2552, หนา 9) กลาวถึงความหมายของคําวา ใฝรู หมายถึงการกระทําที่ตองการที่
จะมีความรูเพ่ิมขึ้นโดยการแสวงหาความรูทั้งทางตรงและทางออมจากท่ีครูกําหนด คนควาหาขอมูลจาก
อินเตอรเน็ตเพ่ือเสริมความรูจากที่เรียนในชั้น ต้ังใจเรียน แสวงหาความรู พัฒนาตนเองใหรอบรู กลาซักถามเม่ือ
สงสัยหรือยังไมเขาใจ และประยุกตใชในการเรียนหรือชีวิตประจําวัน เพ่ือสรางประสบการณหรือหาขอสรุปที่
ตองการ 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ (2553, หนา 168) ใหความหมายของคําวา ใฝรู หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ 
เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ศิริวิมล ชูชีพวัฒนา (2556, หนา 20) ไดสรุป พฤติกรรมใฝรู วาหมายถึง การที่นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีการกระทําหรือการปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการมี 
ความกระตือรือรน ตองการแสวงหาความรูอันเปนประโยชนตลอดเวลา มีความต้ังใจมุงม่ันพยายามในการทํา
หนาที่และงานตางๆ ที่ไดรับมอบหมายจากครูดวยความรับผิดชอบเพ่ือใหไดผลสําเร็จลุลวงเปนอยางดี 
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 คุณลักษณะของผูที่มีความใฝเรียนรู 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540, หนา 14) กลาวถึงลักษณะของผูที่มีความสนใจใฝรู
ใฝเรียน และสรางสรรคตองมีลักษณะดังนี้ 
 1. มีความชอบ ชื่นชมและการเห็นคุณคาของส่ิงตาง ๆ 

2. มีความใฝฝนและจินตนาการ 
3. มีการแสวงหาแนวทางใหม 
4. มีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น 
5. มีความต้ังใจ การเอาใจใสทําใหดีกวาเดิมอยูเสมอ 
6. มีความกลา การริเริ่มและการตัดสินใจ 
7. มีความเพียรพยายาม มุงม่ัน บากบั่น มีความสงบ มีสมาธ ิในการทําส่ิงตาง ๆ ไมยอทอ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 37) กลาวถึงลักษณะของผูท่ีมีความใฝรู            

ใฝเรียนดังนี้ 
1. มีนิสัยรักการอาน 
2. มีความกระตือรือรน 
3. กลาแสดงความคิดเห็น 
4. ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
5. ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
สํานั กวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2552, หนา 170- 171) กลาวถึงพฤติกรรมที่บงชี้ถึงพฤติกรรมใฝ เรียนรูตามการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย 

1. ต้ังใจเรียน 
2. เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู 
3. เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ 
4. ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรู ทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน และเลือกใชส่ือไดอยางเหมาะสม 
5. บันทึกความรู วิเคราะหขอมูลจากส่ิงที่เรียนรูสรุปเปนองคความรู 
6. แลกเปล่ียนเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
ศิริวิมล ชูชีพวัฒนา (2556, หนา 25) จากการศึกษาเอกสารจึงสรุปไดวาคุณลักษณะของผูท่ี มี

พฤติกรรมใฝเรียนรู ประกอบดวย การกระทําหรือการปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการมีความกระตือรือรน ตองการ
แสวงหาความรูตลอดเวลา มีความต้ังใจ มุงม่ัน พยายามในการทํางานของตนเอง 

การใฝรู จะเกิดขึ้นไดจะตองประกอบดวย องคประกอบดังนี ้
1) องคประกอบทางดานความรูสึก เปนสภาพความรูสึกวาตนเองมีความรัก ความปรารถนาความ

ตองการ ความสนใจ หรือความพึงพอใจตอบางส่ิงบางอยางที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตมีความรูสึกวาส่ิงนั้นมีคา 
มีความหมายสําหรับตน และตนเองอยากจะไดมาเปนเจาของ 

2) องคประกอบดานความรูความเขาใจ บุคคลจะมีการใฝรูอยางไรจะตองอาศัยความรู หรือ
ประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐาน มิฉะนั้นคนจะไมสามารถกําหนดแนวทางที่จะไปใหถึงเปาหมายไดการมีความรูเดิม
จะเปนพ้ืนฐานใหคิด แสวงหาแนวทาง ไตรตรองถึงหนทางที่จะไดบรรลุเปาหมายและผลที่จะไดรับจากการบรรลุ
เปาหมาย 
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3) องคประกอบทางดานทักษะหรือการปฏิบัติ บุคคลจะมีการใฝรูอยางไร สามารถสังเกตจาก
พฤติกรรมท่ีแสดงออก เพราะพฤติกรรมที่แสดงออกนี้ เปนทิศทางของการตอบสนองตอองคประกอบทางดาน
ความรูสึก และดานความรูความเขาใจของบุคคลนั้น 

องคประกอบดังกลาวขางตน กอใหเกิดการใฝรูและแสดงออกทางพฤติกรรมที่เรียกวาพฤติกรรมการใฝ
รู กลาวคือ เม่ือบุคคลมีความรูสึก คานิยม ความเชื่อ ทัศนคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  มีความรูสึกอยากไดรับการยอมรับ
วา เปนผูที่มีความรูทันตอการเปล่ียนแปลงสังคม ประกอบกับการที่จะสามารถดํารงอยูในสังคมอยางมีคุณภาพก็
จะตองมีความรูในขอมูลขาวสาร ความรูสึกอยากไดรับการยอมรับและแรงผลักดัน เพ่ือใหดํารงอยูในสังคมได จึง
เปนส่ิงที่กําหนดใหบุคคลแสดงพฤติกรรม ซ่ึงวิธีการที่จะนําไปสูเปาหมายนั้น ก็ขึ้นอยูกับความรู ความเขาใจ และ
ทักษะเฉพาะบุคคลของผูนั้น 

 
แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู 4 MAT  
การสอนแบบ 4 MAT System เปนการสอนในรูปแบบที่เริ่มมีคนใชมากขึ้นเพราะความสะดวก งายตอ

ความเขาใจของครูมากกวาทฤษฎีใดๆ ที่สําคัญคือ เปนวิธีที่ผสมผสานกับกลยุทธอื่นไดเปนอยางดี เชน อาจนําวิธี
นี้กับการเรียนแบบสหรวมใจ (Cooperative Learning) หรือแบบอื่นไดดวย ความไมยุงยากซับซอนและ
ประสิทธิภาพของวิธีการสอนเชนนี้ ทําใหเริ่มมีการวิจัยเพ่ิมขึ้น มีบทความหนังสือตางๆ มากมายกลาวถึงการ
เรียนการสอนแบบนี้มากขึ้น จนในขณะนี้นักการศึกษาสําหรับเด็กปญญาเลิศและนักการศึกษาท่ัวไปรูจักและ
เขาใจมากขึ้น 

4 MAT เปนนวัตกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับแนวคิดในเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุคคล การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนคนดี 
คนเกง และมีความสุข เนนการพัฒนาสมองทั้งสองซีกเปนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะกับผูเรียนทุก
ลักษณะผสมผสานกันแบงเปน 4 ขั้นตอน และแตละขั้นตอนแบงเปนขั้นตอนยอยๆ 2 ขั้นตอน จึงทําใหสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลายและยืดหยุน ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกดานของผูเรียนที่มี
รูปแบบ/ลักษณะการเรียนรูแตกตางกัน ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553, 
หนา 114-116) 
 ข้ันตอนที่ 1 การนําเสนอประสบการณท่ีมีความสัมพันธกับผูเรียน ขั้นตอนนี้เปนการกระตุนใหผูเรียน
เกิดความสนใจเรื่องที่เรียน คนพบเหตุผลของตนเองวาทําไมตองเรียนเรื่องนั้น แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ 
 1.1 การเสริมสรางประสบการณ ขั้นนี้ผูเรียนจะไดมีปฏิสัมพันธหรือใชจินตนาการของตนในส่ิงท่ีกําลัง
เรียน (เนนการพัฒนาสมองซีกขวา) 
 1.2 การวิเคราะหประสบการณที่ไดรับ เปนขั้นที่หาเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับในขั้น 1.1 ดวย
การคิด วิเคราะห (เนนการพัฒนาสมองซีกซาย)  
 ข้ันตอนที่ 2 การเสนอเนื้อหา สาระ ขอมูลแกผูเรียน ขั้นนี้เปนการเชื่อมโยงการเรียนรูจากขั้น 1.2 มาสู
การสรางความคิดรวบยอดเพ่ือตอบคําถามใหไดวาส่ิงที่เรียนนั้นคืออะไร แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ 
 2.1 การบูรณาการประสบการณสรางความคิดรวบยอด ขั้นนี้มุงเนนใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงระหวาง
ประสบการณของตนกับส่ิงที่เรียนเพ่ือใหเกิดความเขาใจ (เนนการพัฒนาสมองซีกขวา) 
 2.2 การพัฒนาเปนความคิดรวบยอด เปนขั้นของการทําใหผูเรียนเขาใจในส่ิงที่เรียนจนสรางเปน
ความคิดรวบยอดได (เนนการพัฒนาสมองซีกซาย) 
 ข้ันตอนที่ 3 การฝกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอด เปนการพัฒนาความคิดรวบยอดมาสูการ
ปฏิบัติจริง เปนการหาคําตอบวาจะทําไดอยางไร แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ 
 3.1 การปฏิบัติตามขั้นตอน ขั้นนี้ผูเรียนจะไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว (เนนการพัฒนาสมองซีก
ขวา) 
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 3.2 การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ขั้นนี้เปนการบูรณาการและสรางสรรคของผูเรียน ที่จะแสดงถึง
ความรูความเขาใจในส่ิงที่เรียนในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดหรือความสนใจของตน (เนนการพัฒนาสมองซีก
ซาย) 
 ข้ันตอนที่ 4 การนําความคิดรวบยอดไปสูการประยุกตใช เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากการลงมือ
ทําดวยตนเอง แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ 
 4.1 การนําความรูไปประยุกตใช/การพัฒนางาน ในขั้นนี้ผูเรียนจะไดมีโอกาสเลือกและลงมือกระทํา
งานของตนเองทุกขั้นตอน จนสําเร็จเปนผลงาน (เนนการพัฒนาสมองซีกขวา) 
 4.2 การนําเสนอผล/การเผยแพร เปนขั้นที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ
ในรูปแบบตางๆ (เนนการพัฒนาสมองซีกซาย) 
 

ผลการเสริมสรางการใฝรูทางการเรียนโดยใชรปูแบบการเรียนรู 4 MAT 
การเสริมสรางการใฝรูทางการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนรู 4 MAT สรุปไดดังนี้ (สุคนธ สินธพานนท, 

2558, หนา 80) 
 1. ผูเรียนไดพัฒนาสมองทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล  
 2. ผูเรียนมีประสบการณตรงในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รูจักการทางาน รวมกันเปนกลุม ฝก
ความเปนประชาธิปไตยรูจักรับฟงและยอมรับความคิดเห็นผูอื่น  
 3. ผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการตัดสินใจในการทากิจกรรมตาง ๆ ได แสดงออกซ่ึงเปนความคิด
สรางสรรค  
 4. ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูจากการสรางชิ้นงานตาง ๆ ดวยตนเอง มีความ ภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จของตนเอง 

แมคคารธี (McCarthy 1970, อางถึงใน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา  69-70) ได
เสนอแนวคิดวา การเรียนรูและการสอนตามรูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT จะตองมีลักษณะของการ
เคล่ือนไหวอยางเปนลําดับขั้นตอนตามวัฏจักรการเรียนรู ที่สามารถทําใหผูเรียนซ่ึงมีลักษณะการเรียนรูที่แตกตาง
กัน เรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางมีความสุข โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานดังนี้ 
 1) มนุษยทุกคนรับรูประสบการณและขอมูลขาวสารในชองทางที่แตกตางกัน 
 2) มนุษยทุกคนมีกระบวนการจัดการกับประสบการณ และขอมูลขาวสารในลักษณะที่แตกตางกัน 
 3) วิธีการเรียนรูของแตละบุคคลมีคุณคาเทาเทียมกัน 
 4) ผูเรียนแตละคนประสงคท่ีจะมีความสุขจากการเรียนรูดวยรูปแบบ หรือลักษณะการเรียนรูของ
ตนเอง 
 5) ในขณะท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีการเคล่ือนไหว ผูเรียนทั้งหลายจะ “ฉายแวว” แตกตางกัน 
ดังนั้น เขาจึงมีโอกาสไดเรียนรูจากเพ่ือนแตละคน 
 การเรียนการสอนท่ีมีฐานคิดจากความเชื่อพ้ืนฐานขางตนจะเกิดขึ้นได เม่ือผูสอนและผูเกี่ยวของกับ
การศึกษาเปล่ียนทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหม เพ่ือทําในส่ิงตอไปนี้ 
 1) สรางส่ิงแวดลอมแหงการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสเทากันที่จะเรียนรู 
 2) สรางส่ิงแวดลอมแหงการเรียนรูใหมีลักษณะจูงใจเปนงานเบื้องตนของครู 
 3) สรางส่ิงแวดลอมแหงการเรียนรูท่ีสอนทักษะผนวกกับความคิดรวบยอดพรอม ๆ กับใหเห็น
ประโยชนโดยตรง 
 4) สรางส่ิงแวดลอมแหงการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความสุขกับการคนพบตนเอง 
 5) สรางส่ิงแวดลอมแหงการเรียนรูที่ปลุกใหผูเรียนต่ืนตากับเทคนิคการสอนที่ใชทั้งสมองซีกซายและ
ขวา 
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 6) สรางส่ิงแวดลอมแหงการเรียนรูท่ีไมเพียงแตใหเกียรติผูเรียน แตตองชื่นชมความหลากหลายของ
ผูเรียนดวย 
 แนวการสอนตามรูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT ถูกออกแบบใหเหมาะสมกับผูเรียนทุกลักษณะ โดย
กิจกรรมบางชวงจะตอบสนองใหผูเรียนทั้ง 4 แบบ มีความสุขในการเรียน ในชวงกิจกรรมที่ตนถนัด และรูสึกทา
ทายในชวงที่ผูอื่นถนัดผสมผสานกันไป วิธีการ 4MAT จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหมท่ีตอบสนองการ
เรียนรูผูเรียน 4 แบบ (4 types of students) ซ่ึงลักษณะการเรียนรูของเด็กๆ มีความสัมพันธโดยตรงกับ
โครงสรางทางสมองและระบบการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา มีขั้นตอน 8 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การ
สรางประสบการณ ขั้นที่ 2 การวิเคราะหประสบการณ ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด ขั้นที่ 4 
การพัฒนาความคิดดวยขอมูล ขั้นที่ 5 ทําตามแนวคิดที่กําหนด ขั้นที่ 6 สรางชิ้นงานตามความถนัด ขั้นที่ 7 
วิเคราะหผลและประยุกตใช ขั้นที่ 8 แลกเปล่ียนความรูความคิดกับผูอื่น 

ดังนั้นการเสริมสรางการใฝรูทางการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนรู 4 MAT จะทําใหผูเรียนสามารถคิด 
ตัดสินใจ และแกปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม วิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่มุง
ใหผูเรียนไดใชสมองท้ังซีกซายและซีกขวาสลับกันไป ซ่ึงมาจากฐานความคิดเรื่องการเรียนของมนุษยท่ีเกิดจาก
การรับรูและกระบวนการ โดยผานกระบวนการของสมองท้ังสองซีก โดยสมองซีกขวาถนัดเรื่องการสังเคราะห 
จินตนาการ การมองภาพรวม การเคล่ือนไหว มิติสัมพันธ ศิลป และสุนทรียภาพในขณะท่ีสมองซีกซาย จะถนัด
ในเรื่องรายละเอียด ภาษา ความจํา การจัดลําดับ วิเคราะห 

 
บทสรุป 

สภาพปจจุบันของการเรียนการสอน จะเปนการเรียนการสอนที่ มุงสงเสริมใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถตามท่ีหลักสูตรกําหนด ซ่ึงมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนรูปแบบ
การสอนแบบบรรยาย การสาธิต ดังนั้นผูสอนจึงตองคํานึงถึงการเรียนรูของผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู
อยางหลากหลาย ซ่ึงวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนไดใชสมองทั้งซีก
ซายและซีกขวาสลับกันไป ซ่ึงมาจากฐานความคิดเรื่องการเรียนของมนุษยท่ีเกิดจากการรับรูและกระบวนการ 
โดยผานกระบวนการของสมองท้ังสองซีก โดยสมองซีกขวาถนัดเรื่องการสังเคราะห จินตนาการ การมอง
ภาพรวม การเคล่ือนไหว มิติสัมพันธ ศิลป และสุนทรียภาพในขณะท่ีสมองซีกซาย จะถนัดในเรื่องรายละเอียด 
ภาษา ความจํา การจัดลําดับ วิเคราะห การสอนตามรูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT ถูกออกแบบใหเหมาะสม
กับผูเรียนทุกลักษณะ โดยกิจกรรมบางชวงจะตอบสนองใหผูเรียนทั้ง 4 แบบ มีความสุขในการเรียน ในชวง
กิจกรรมที่ตนถนัด และรูสึกทาทายในชวงที่ผูอื่นถนัดผสมผสานกันไป 
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