
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูได...โดยเขาใจสมอง  หนา 33 
 

 
นายธีรพงษ  แสงสิทธิ์  โรงเรียนบานทามะปริง กันยายน 2550 

การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
Brain Based Learning 

 
 การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning) คือ การเรียนรูที่สอดคลองกับวิถีการ
เรียนรูหรือการทํางานของสมองทางธรรมชาติ (learning in accordance with the way the brain is 
naturally designed to learn) โดยการใชความรูความเขาใจที่เกี่ยวของกับสมองเปนเครื่องมือในการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรูและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสรางศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู
ของมนุษย ภายใตแนวคิดที่วา ทุกคนสามารถเรียนรูได ทุกคนมีสมองพรอมที่จะทําเรียนรูมาตั้งแต
กําเนิด  
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของสมอง 
 แนวคิด Brain Based Learning เปนวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูใหสอดคลองกับวิธีการ
ทํางานของสมองแทนที่จะสอดคลองกับอายุ ซ่ึงจากการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการทํางานของสมอง เรา
พบวา สมองจะเจริญเติบโตไดดีจากสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ส่ิงแวดลอมทางสังคม และอาหารที่สมบูรณ โดยเฉพาะในระยะวัยเด็กกอน 10 ขวบ 
2. มนุษยเปนสัตวสังคม และการเรียนคือการมีกิจกรรมทางสังคม เราเรียนดีขึ้น เมื่อเรา

ทํางานกลุมดวยกัน  
3. ความสัมผัสอันออนโยนอบอุนในการเลี้ยงดู หรือดูแล  
4. การมีปฏิกิริยาตอส่ิงแวดลอม  
5. สมองควรจะถูกใชและถูกกระตุนทุกอณู และใชคิดสิ่งตางๆ ที่ทาทายตอเด็กเล็กๆ จะเรียน

โดยการเลน และการไดสัมผัสประสบการณตางๆ (exploration) การเลนและการไดสัมผัสกับของจริง 
สวนเด็กโต ควรใหทํากิจกรรมการทํางานตามวัย  

6. การเลน การทํากิจกรรม การทํางานเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับการเรียนรู โดยเฉพาะการ
พัฒนาสมองซีกขวา และใยประสาท  

7. ใหมีความเครียดนอยสุด คิดและทําสิ่งที่ทาทายมากที่สุด  
 
ทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligence)  
 ทฤษฎีพหุปญญาเปนทฤษฎีของ Howard Gardner ซ่ึงเปนทฤษฎีหนึ่งที่สอดรับกับแนวคิด 
Brain Base Learning ที่ไดกลาวถึงกันอยูบอยๆ เกี่ยวกับความแตกตางของแตละบุคคล เพราะเด็กที่อายุ
เทากันสมองอาจมีความแตกตางกัน ซ่ึงมิใชแตกตางทางสติปญญาเทานั้น ในกลุมเด็กที่มีระดับ
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สติปญญาเดียวกันนั้น อาจมีความสามารถหรือความถนัดแตกตางกัน ตัวอยางเชน เราจะไปเปรียบเทียบ
คนที่เปนแพทยฉลาดกวานักดนตรีร็อก หรือนักธุรกิจฉลาดกวานักฟุตบอลมิได ซ่ึงถือวาเปนความคิด
แบบเกา แตมันอยูที่วาใครทําสิ่งนั้นไดหรือไมเทานั้นเอง ความถนัดที่แตกตางกันนี้ ถาเขาใจวิถีแหง 
การเรียนรูหรือการทํางานของสมองทางธรรมชาติแลวจะสามารถพัฒนาไดดีจนเกิด “ปญญา” ซ่ึงคนเรา
แตละคนจะมีวิธีการเรียนรูที่มีประสิทธิผล หรือมีความฉลาดที่แตกตางกัน 8 ดาน คือ 

1. ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) คือ มีความสามารถในการจดจํา ชอบเลาเรื่อง 
เจาบทเจากลอน รักการอาน รักการคนควา 

2. ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร  (Logical – Mathematical Intelligence) คือ ชอบ
ทดลองประดษิฐ แกไขปญหา ชอบคนหาเหตุผล ทํางานตามลําดับขั้นตอน 

3. ปญญาดานมติสิัมพันธ (Visual – Spatial Intelligence) คือ ชอบวาดเขยีน จดบันทึกเปน
ภาพ เขียนแผนภาพ วาดแผนผัง 

4. ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) คือ ชอบลง
มือปฏิบัติ ชอบความโลดโผน 

5. ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) คือ ชอบรองเพลง ชอบดนตรี 
6. ปญญาดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Intelligence) คือ ชอบสังคม ชอบเปนผูนํา 
7. ปญญาดานความเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ มีแรงจงูใจดวยตนเองสูง 

มีสมาธิในการทํางานคนเดยีวอยางจริงจัง 
8. ปญญาดานธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) คือ สนใจสิ่งแวดลอม และสังคม

รอบตัว ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดเกง 
 วิธีการเรียนรูของแตละคนทั้ง 8 ดานนี้ อาจจะมากนอยแตกตางกันไป บางคนอาจจะสูงทุกดาน
บางคนอาจจะสูงเพียงดานเดียว หรือสองดาน สวนดานอื่นๆ ปานกลาง คนเราทุกๆ คนสามารถพัฒนา
ปญญาแตละดานใหสูงขึ้นถึงระดับใชการไดถามีการฝกฝนที่ดี ถามีการใหกําลังใจที่เหมาะสม มี
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และปญญาดานตางๆ ก็สามารถทํางานรวมกนัไดดวย 
 
12 หลักการของ Brain Based Learning 
 Regate และ Geoffrey Caine นักวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูโดยใชความรูเกี่ยวกับสมองเปนฐาน 
ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 12 ขอ ในป ค.ศ.1989 และถูกแกไขและหาขอบกพรอง
อยูหลายป แลวบทความนี้ก็ไดถูกเผยแพรโดย NEA’s Doubts & Certainties (1994) ซ่ึงกลาวถึงสิ่งที่
เกี่ยวของกับหลักการทํางานของสมองสําหรับในหองเรียน 12 ขอ ดังนี้ 
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ตารางที่ 7.1 แสดงหลักการ 12 ขอ ของ Brain Based Learning  

หลักการ วิธีการ 
1.    สมองทํางานพรอมๆ กันหลายสวน สมองจะ

เกิดการเรยีนรูไดดีในสภาพแวดลอม ที่มกีาร
กระตุนอยางหลากหลาย  

1.    คิดคนการนําเสนอเนื้อหาความรูหลายๆ 
รูปแบบ เชน กจิกรรม การเรยีนรูตัวตอตัว 
รวมกันเรยีนรูเปนกลุม เรียนรูผานการทํางาน 
ศิลปะ สาธิตใหดู เชน การสอนดนตร ี 

2.   ศักยภาพในการเรียนรูเกีย่วของทั้งพัฒนาการ 
การเติบโต บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และ
สภาวะอารมณ  

2.    ทําความเขาใจวาเด็กแตละคนมีพัฒนาการ
การเติบโตที่แตกตางกันแมจะอยูในวยั
เดียวกันก็ตาม เด็กแตละคนจงึมีความพรอม
ในการเรยีนรูในชวงวัยชวงเวลาที่ไม
เหมือนกนั ดูแลสุขภาวะของเด็กทั้งในเรื่อง
อาหารการกิน การออกกําลังกาย สอนใหเดก็
รูจักจัดการความเครียด ผอนคลาย 

3.    เด็กๆ มีความสงสัยใครรูเปนธรรมชาติ การ
คนหาความหมายในเรื่องตางๆ มีมาตั้งแต
เกิด และสมองถูกออกแบบมาเพื่อรับรูและ
ขบคิดคนหาคาํตอบ  

3.    เชื่อมโยงขอมูลความรูกับบริบทตางๆ ที่ใกล
ตัว อาท ิวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวนั 
ผูเรียนจึงจะสามารถเขาใจไดดี  

4.    การคนหาความหมายของมนุษยเปน
กิจกรรมที่เปนรูปแบบ 

4.    การเรียนรูจะตองมีรูปแบบ มีระบบ มีความ
เขาใจ เนนการประยุกตใชงาน หรือ
ยกตวัอยางจรงิ หรือตัวอยางเปรียบเทียบ 

5.    อารมณความรูสึกกับการเรียนรูไมเคยแยก
ออกจากกนั อารมณความรูสึกมีความสําคญั
ตอการจดจําขอมูล (ทั้งในการจําและการ
เรียกใชความจาํ)  

5.    สรางสภาพแวดลอมในหองเรียนทีเ่อื้อให
ผูเรียน และครูผูสอนเกิดทัศนคติที่ดีตอการ
เรียนการสอน สอนใหเดก็เทาทันอารมณ
ความรูสึกของตัวเอง และอธิบายใหเด็กรูวา 
อารมณความรูสึกนั้นสงผลตอการเรียนรู
อยางไร  

6.    สมองแตละสวนรับรูและทํางานสรางสรรค
ทั้งแบบเฉพาะดานและประสานกับสมอง
สวนอื่นๆ 

6.    พยายามหลีกเลี่ยงการนําเสนอขอมูลความรู 
โดยไมเชื่อมโยงกับบริบท ขอมูลความรูอยาง
เดียวจะทําใหการเรียนรูเปนเรื่องยาก 
ออกแบบกจิกรรมที่ทําใหเดก็ไดใชสมอง
หลายสวนทํางานประสานเชือ่มโยงกัน 
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ตารางที่ 7.1 (ตอ) 
 

หลักการ วิธีการ 
7.    การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อผูเรียนเกดิ

ความสนใจ ใสใจ รับรู 
7.    ใชอุปกรณ เทคนิคการเรียนการสอนที่ดึงดูด

ความสนใจ เชน งานศิลปะ บอรดภาพ 
เสียงเพลง ครูผูสอนตองมีความกระตือรือรน
และมีวิธีการนาํเสนอที่นาสนใจ  

8.    การเรียนรูเกี่ยวของกับจติสํานึกและจติใต
สํานึก 

8.    กระตุนใหเกิดการเรียนรูที่ตอเนื่องและมี
ชีวิตชีวา โดยกระตุนใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นและทบทวนใครครวญสิ่งที่ไดเรียนรู
ไปแลว  

9.    คนเรามีความทรงจํา 2 ประเภท คือความทรง
จําจากการซึมซับประสบการณใน
ชีวิตประจําวัน กับความทรงจําที่เกีย่วกับ
ขอมูลความรูแบบทองจํา  

9.    ไมเนนความรูแบบทองจาํ เพราะจะทําให
เด็กไมพยายามเรียนรูดวยความเขาใจ  

10.  สมองจะเขาใจเรื่องตางๆ ไดดีเมื่อขอมูลและ
ทักษะตางๆ มาจากความทรงจําที่ซึมซับจาก
ประสบการณจริง 

10.  ใชเทคนิคการเรียนการสอนที่ทําใหเด็กได
สัมผัสกับประสบการณจริงอยางหลากหลาย 
เชน การทดลองทําใหดู การทําโครงงาน 
ทัศนศึกษา การทํา workshop  

11.  สมองจะเรียนรูไดดีถาไดรับแรงกระตุนใน
ทางบวก แตถาผูเรียนถูกคุกคามทาง
ความรูสึก เกิดความเครียด วติกกังวล จะเปน
การสกัดกั้นสมองไมใหเกิดการเรียนรู  

11.  สรางบรรยากาศผอนคลายในชัน้เรียน 
หลีกเลี่ยงการกดดัน บังคับ ดุดา การทําโทษ
อยางรุนแรงทัง้ทางกายและจิตใจ 

12.  คนเราเกิดมามีสมองที่แตกตางกัน และ
โครงสรางของสมองแตละคนเปลี่ยนแปลง
ได  

12.  ใชกลยุทธ เทคนิควิธีในการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เพือ่ดึงดูดความสนใจเด็กใหมาก
ที่สุดทางประสาทสัมผัสทุกดาน ทั้งการ
มองเห็น การไดยิน อารมณความรูสึก การ
สัมผัส  
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หลักการสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรู 
 พรพิไล เลิศวิชา และอัครภูมิ จารุภากร, 2550 ไดอธิบายหลักการสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูดวย
สมอง ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 

1. สมองเกิดมาเพื่อเรียนรู รักที่จะเรียนรูและรูวิธีเรียน 
2. เด็กเรียนรูจากสิ่งที่ตนเองฝกฝน และจากการไดแกไขความผิดพลาด  
3. เด็กเรียนรูส่ิงที่ฝกปฏิบัติจากทุกประสาทสัมผัส 
4. การเรียนรูตองใชระยะเวลา และการใชเวลาของแตละคนไมเทากัน 
5. หากเด็กไมไดใชสมอง ก็จะสูญเสียเซลลสวนนั้นไป  
6. อารมณมีผลกระทบตอความสามารถในการเรียนรู การคิด และการจําของสมอง  
7. เด็กทุกคนยอมเกิดมาเพื่อเรียนรูไดโดยธรรมชาติเหมือนกัน 

 
หลักเบื้องตน 3 ประการ ของการสอน (The Three Elements of Great Teaching) 
 มีนักวิชาการทางการศึกษาหลายทาน ไดกลาวถึงหลักเบื้องตนของการสอน ซ่ึงสอดรับกับ
แนวคิด Brain Based Learning ไว 3 ประการ คือ 
 1.  หลักในการผอนคลาย  ( Relaxed Alertness) การสรางอารมณ บรรยากาศในการเรียนรูให
ดีที่สุด มีลักษณะผอนคลาย ทาทาย ใหผูเรียนมีความรูสึกสามารถเรียนรูไดอยางมั่นใจ มีการจัด
ส่ิงแวดลอม โอกาส และประสบการณ ที่ผูเรียนสามารถเขารวมได และเชื่อมโยงการเรียนรูใหผูเรียนได
เรียนรูตามเปาหมายของแตละคนที่สนใจ    
 2.  หลักในการตระหนัก จดจอ (Orchestrated immersion) การจัดประสบการณการเรียนรู
ตองสัมพันธกับความรูสึกตระหนัก จดจอที่จะเรียนของผูเรียน โดยผานการไดเห็น ไดยิน ไดดม ได
สัมผัส ไดชิมรส และไดเคลื่อนไหวรางกาย ไดเชื่อมโยงความรูเดิมมาใชกับการเรียนรูส่ิงใหม มีความ
กระตือรือรนที่จะแกปญหาที่เขามาเผชิญหนาฝกปฏิบัติคนหาคําตอบ 
 3.  หลักในการจัดประสบการณท่ีเปนกระบวนการอยางกระตือรือรน  (Active Processing of 
Experience) เปนการจัดประสบการณที่สรางสรรคนําไปสูความแข็งแกรงในการเรียนรู โดยจัด
กิจกรรมที่มีความหมาย ครูใชคําถามเพื่อใหนักเรียนพิจารณา หรือคนหาคําตอบ ขอมูลสารสนเทศอยาง
กระตือรือรน และ feed back นักเรียนอยางสม่ําเสมอเพื่อตองการกระตุนใหผูเรียนไดคิด หาทางพิสูจน
หรือคนหาคําตอบ วิเคราะหสถานการณบนพื้นฐานของพวกเขาได ฝกทักษะการตัดสินใจในชวงวิกฤติ 
และสื่อสารบนความเขาใจของตนเอง 
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การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 พรพิไล เลิศวิชา และอัครภูมิ จารุภากร, 2550 ไดเสนอแนะวิธีการเรียนรูดวยสมองที่มี
ประสิทธิภาพสูง ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 

1. เม่ือสมองรับรูภาพและเสียงพรอมกัน สมองมีตําแหนงที่รับรูเสียงและตําแหนงรับรูภาพ 
เมื่อสมองทั้งสองตําแหนงนี้พรอมกัน การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้น  ภาพและเสียงสามารถ
ดึงดูดเขาสูสมองไดจํานวนมหาศาลในคราวเดียวมากกวาขอมูลอ่ืน 

2. สมองเรียนรูไดดีเม่ือมีการสรางแผนภาพความคิด การจัดระบบขอมูลออกมาเปนแผนภาพ 
เชน กราฟ แผนภูมิ แผนผัง เปนตน จะทําใหความคิดและการเรียนรูงายลง แตประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. สมองเรียนรูไดดีเม่ือผานการปฏิบัติ การเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ เทากับใชประสาท
สัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ล้ิน สัมผัส) ทั้งยังประกอบดวยประสบการณของเหตุการณตางๆ ดวย 

4. สมองเรียนรูไดดีเม่ือเขาไปอยูในเหตุการณท่ีคลายจริง จะเห็นไดวาระหวางที่อานนิทาน
พรอมกับชี้ภาพใหเด็กดู เด็กจะไมไดฟงความหมายของนิทานเลย แตเด็กจะสรางจินตนาการไปกับสิ่งที่
เห็นและไดยินแทน 

5. สมองเรียนรูไดดีเม่ือมีการทองจํา ทําซ้ํา ฝกทักษะ เพราะถาหากเจาของสมอง ไดยินเสียง
ตนเอง ไดลงมือปฏิบัติ และเห็นสิ่งที่ตัวเองทํา ส่ิงที่ปรากฏกลายเปนขอมูลยอนกลับเขาไปในสมองใหม
อีกครั้ง 
 
บทสรุป 

ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน และธรรมชาติในการเรียนรูของสมองนี้ สามารถนํามาเปน
เครื่องมือในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เพื่อสรางศักยภาพสูงสุดของมนุษยหรือผูเรียน โดย
คํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 

การทํางานของสมอง การออกแบบการเรียนรูควรจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับธรรมชาติการ
ทํางานของสมอง มีการบูรณาการใหผูเรียนไดใชความสามารถทางปญญาหลายดาน เพื่อใหสอดคลอง
กับลีลาการเรียนของแตละบุคคล และสงเสริมใหสมองทั้งซีกซายและขวาทํางานอยางสมดุล  

ดานความรูสึก ถาผูเรียนไดเรียนรูผานความรูสึกชอบ ส่ิงที่เรียนรูจะเรียนรูไดดี     
ดานรางกาย ถารางกายไดเคลื่อนไหว และลงมือปฏิบัติโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดวย

วิธีการที่หลากหลาย จะเรียนรูไดดี  
ดานสิ่งแวดลอม เชน เสียง แสง อุณหภูมิ สถานที่เรียน ยอมมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน  
ดานสังคม การทํางานรวมกับผูอ่ืนจะทําใหเกิดการเรียนรูไดดี  
ดานทัศนคติ ความชอบหรือไมชอบ และการมีแรงจูงใจ ยอมมีผลตอการเรียนรู 
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