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บทคัดย่อ
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตาม 

หลักการสมองกับการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนสามารถนำาความรู้ไปจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน ซึ่งสามารถนำามา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาสังคมศึกษา มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การนำาเสนอปัญหา ขั้นที่ 2 การ
ตั้งประเด็นปัญหาเป็นกลุ่ม ขั้นที่ 3 การแสวงหาสารสนเทศ ขั้นที่ 4 การนำาเสนอ และขั้นที่ 5 การสรุป  
ซ่ึงครูผู้สอนสังคมศึกษาจำาเป็นต้องใช้กลวิธีและเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นสมองของผู้เรียน 
เป็นสำาคัญ อันนำาไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ครูสังคมศึกษา สังคมศึกษา

Abstract
Brain Based Learning or BBL is a process of learning management that focuses on 

students as important as the brain principles and learning. The teacher can knowledge to 
teaching and learning. To promote critical thinking skills problem solving skills and creative 
skills for learners which can be applied to social studies learning. There are 5 steps include 
Step 1 Presentation of problems. Step 2 Setting up issues in groups. Step 3 Information 
seeking. Step 4 Presentation. and Step 5 Concluding. Which social studies teachers need 
to use a variety of strategies and techniques. To stimulate the brain of the learner. which 
leads to more effective learning.
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บทนำา
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นการ

จัดการเรียนรู้ที่ ฝึกให้ผู้ เรียนรู้จักคิดสร้างองค์
ความรู้ ในการนำาไปสู่การสร้างความหมายของ
ข้อมูลที่เกิดขึ้น ผ่านการดู การฟัง การสัมผัส การ
เคลื่อนไหว และการกระทำา ซึ่งครูจำาเป็นต้องสอน
ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเรียนรู้หลายๆ วิธี ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้
สมองคิด นับว่าเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถี
การเรียนรู้ หรือการทำางานของสมองทางธรรมชาต ิ
โดยการใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมอง 
เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้  
และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ ภายใต้
แนวคิดที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ทุกคนมี
สมองพร้อมที่จะเรียนรู้มาตั้งแต่กำาเนิด (ธีระพงษ์ 
แสงสิทธ์ิ. 2550: 33) เป็นการเรียนรู้โดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ซึ่งผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริง รู้จักฝึกฝน ศึกษาองค์ความรู้หรือ 
ผลงาน โดยการรว่มคิดรว่มทำา และการแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้ทำาใหผู้เ้รยีนได้มโีอกาสฝกึฝนความสามารถ
หรือทักษะ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2550: 112-
113) ซึ่งได้แก่ การจัดกิจกรรมระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน การจัดส่ิงแวดล้อม การออกแบบ และ
การใช้เครื่องมือและสื่อ เพื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดย
เน้นประเด็นสำาคัญที่ต้องทำาให้ผู้เรียนสนใจ และ
สามารถทำาใหเ้กดิการเรยีนรู ้การสรา้งความรู ้เกดิ
ความจำา และนำาไปสูค่วามสามารถในการใช้เหตุผล 
(อุครภูมิ จารุภากร และพรพิไล เลิศวิชา. 2550: 
236) ดังนั้นการออกแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงของวัย เพื่อก่อให้
เกิดศักยภาพและพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ จึง
เป็นการรวมศาสตร์การเรียนรู้ 2 สาขา คือความรู้ 
ทางประสาทวิทยา ซึ่งอธิบายถึงความคิดและ

จิตใจของมนุษย์ เชื่อมโยงกับทักษะการเรียนรู้คือ 
ความสามารถในการเรียนรู้ ความชำานาญ ความ
เข้าใจและความจำา ซึ่งการนำาองค์ความรู้ทั้ง 2 
สาขารวมกัน ทำาให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตั้ง
อยู่บนฐานปัจจัยที่ทำาให้สมองมีการเปลี่ยนแปลง 
และสมองมีปฏิกิริยาตอบรับการเรียนรู้ โดยจัด
กิจกรรมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รวมท้ังการ
ออกแบบเครื่องมือต่างๆ ที่ทำาให้เกิดการเรียนรู้ 
การจดจำา และมีความสามารถในการใช้เหตุผล
และมิติสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและ
การสร้างผลงาน การจำาลองสถานการณ์โดยนำา
มาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำาวัน และการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนากระบวนการคิด โดยการคิดแก้ปัญหาเพื่อ
เรียนรู้การปรับตัวและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะ
สมดุล หรือการคิดเชิงมโนทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด แล้ว
นำามาจดัตามลำาดบัความสำาคัญ เพือ่สรา้งความคดิ
รวบยอด (เกดสุดา ใจคำา. 2552: 64) เห็นได้ว่า
กระบวนการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานทีเ่ชือ่มโยง
กบัการพฒันาของเซลลส์มอง และในกระบวนการ
เรยีนรูข้องมนษุยน์ัน้เกีย่วเนือ่งกบัระดบัการพฒันา
ของเซลล์สมอง ในขณะเดียวกันการพัฒนาของ
เซลลส์มองมคีวามเกีย่วขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้
ของสมอง สอดคล้องกับแนวคิดของ Caine and 
Caine (1991: 3-5) กล่าวไว้ว่า การเรียนแบบ
ใช้สมองเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐาน 
ของโครงสร้างและหน้าที่การทำางานของสมอง  
หากสมองยังปฏิบัติตามกระบวนการทำางานปกติ 
การเรียนรู้ก็ยังเกิดขึ้นต่อไป คนทุกคนสามารถ
เรยีนรู้ได ้เพราะทกุคนเกดิมาพรอ้มสมองทีม่หีนา้ที ่
เหมือนผู้ดำาเนินการที่มีพลังมหาศาล การเรียน
แบบใช้สมองเป็นฐาน จึงเป็นหลักการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วยหลักการต่างๆ และเป็นพื้นฐานของ
ความรู้และทักษะต่างๆ ท่ีผู้สอนสามารถนำาไปใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ดียิ่งข้ึน (Jensen. 
2000: 13) การเรียนรู้ที่อธิบายการประยุกต์ใช้
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ความรู้ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมอง 
มาชว่ยผู้เรียนให้เกิดการเรยีนรูท้ีถ่าวรมากทีสุ่ด ถา้
มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังของ BBL 
ก็สามารถนำาความรู้ แนวคิด หรือทฤษฎีท่ีหลาก
หลายเหลา่น้ันไปใช้ เพ่ือฝกึหรอืสง่เสรมิการเรยีนรู้
ของผู้เรียนได้ (Nicola, C. and Featherstone, S.  
2003: 9) 

อย่างไรก็ตาม บทบาทสำาคัญจึงเป็น
หน้าที่ของครูสังคมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือกระตุ้นสมองให้เกิดการเรียนรู้ คือ การมอง
เห็น การฟัง การสัมผัส การชิมรส การดมกลิ่นที่
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างอสิระจากสถานการณใ์นชีวติ
ประจำาวัน ดังนั้นครูผู้สอนสังคมศึกษาจำาเป็นต้อง
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อและเหมาะสม โดยการ
สาธิต การนำากรณีศึกษา มาให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็น การพาผู้เรียนไปทัศนศึกษา
เพ่ือให้เห็นประสบการณต์รง การทำาโครงงาน การ
เรียนรู้จากสื่อธรรมชาติ จากคำาบอกเล่าของผู้เฒ่า 
ผู้แก่ จากแหล่งงานอาชีพของชุมชน จากการ
คน้ควา้ทางเทคโนโลยี โดยใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มหรอื
ลงมอืปฏบิติัจรงิ เป็นตน้ โดยคำานงึถงึความแตกตา่ง 
ระหว่างบุคคล เป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

แนวคิดพื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ที่ทำาให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน และทำาให้ 
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีนั้น ผู้สอนต้องคำานึงถึงแนวคิด 
พื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เนื่องจาก
การกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดและเกิดความคิด
สรา้งสรรค์ มีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีมกีารกระตุน้ 
การเรยีนรูใ้นทางบวก สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของผูเ้รยีนสงูขึน้ โดยมแีนวทางการศกึษาการ
เรียนรู้ โดยเน้นสมองเป็นฐาน ดังนี้

สุนทร โคตรบรรเทา (2548: 1-2) ได้
ศึกษาการเรียนรู้ โดยเน้นสมองเป็นฐาน ดังนี้

1. สมองเป็นตัวประมวลข้อมูลแบบคู่
ขนาน สมองมนษุย์ทำาหนา้ทีห่ลายอยา่งไดใ้นเวลา
เดียวกัน หรือพร้อมกัน ความคิด อารมณ์ จิตนา
การ และความรูสึ้กตา่งๆ หรอืขนานกนัไป ตวัอยา่ง
เชน่ ในขณะทีอ่า่นหนงัหนา้นี ้อาจคดิถึงเรือ่งอืน่ๆ 
ด้วย เป็นต้น

2. การเรียนรู้ใช้ทุกส่วนของร่างกาย 
สมองเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย หลายสิ่ง
มีผลกระทบต่อการทำางานของร่างกาย เช่น การ
กินอาหาร หรือโภชนาการ การเจริญเติบโตของ 
เส้นประสาท การจัดการกับความเครียด การออก
กำาลังกาย การสอน และการพักผ่อน ล้วนมีผล 
กระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้ทั้งสิ้น

3. การค้นหาความหมาย การค้นหา
ความหมายของสิ่งต่างๆ เป็นพื้นฐานการทำางาน
ของสมองมนุษย์ การเรียนรู้ตามปกติจำาเป็นต้อง
มีความตื่นเต้น และมีความหมาย และต้องมี
หลายตัวเลือก สมองมนุษย์จึงเป็นนักศิลปะและ
นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งพยายามค้นหาและทำาความ
เข้าใจกบัแบบแผนตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ตวัอยา่งของการ
มีรูปแบบ เช่น การฝันกลางวัน การแก้ปัญหา และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น 

4. อารมณ์มีความสำาคัญต่อการเรียนรู้ 
อารมณ์เป็นตัวจัดการผลกระทบทางอารมณ์ของ
บทเรียน หรือประสบการณ์ชีวิต จะมีผลต่อความ
รู้สึกหรือเจตคติต่อการเรียนรู้อย่างมหาศาล โดย
หลักการพื้นฐานแล้วสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
ต้องมีลักษณะของการเคารพ และการยอมรับซึ่ง
กันและกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรือผู้เรียน/
นักศึกษากับครูอาจารย์

5. สมองประมวลข้อมูลทั้งเป็นส่วนย่อย 
และโดยรวมไปพร้อมกัน สมองซีกซ้ายทำาหน้าที่
เกี่ยวกับการใช้ตรรกะ การวิเคราะห์และเนื้อเพลง 
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ส่วนสมองซีกขวาทำาหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ภาษา 
ดนตรี ศิลปะ

6. การเรียนรู้เกี่ยวกับความตั้งใจจริงกับ
การมองโดยรอบ และการประมวลข้อมูล โดยรู้ตัว
และไม่รูตั้ว สมองมนษุย์รบัเอาขอ้มลูและสัญญาณ
ต่างๆ ท่ีอยู่นอกเหนือความตั้งใจจริงเฉพาะหน้า 
ซ่ึงอยู่ข้างนอกรัศมีสายตาออกไป ข้อมูลที่อยู่โดย
รอบ เชน่ เสียงระฆงั รอยย้ิมของคร ูการเคลือ่นไหว
ร่างกาย คำาขวัญหรือข้อความที่ติดอยู่ข้างฝา
ห้องเรียน หรือดนตรี และศิลปะอาจนำามาใช้เป็น
เครื่องมือในการอำานวยความสะดวก หรือส่งเสริม
การเรียนรู้ได้อย่างมีพลัง

7. ความจำามีสองประเภท คือ ความจำา
แบบมีระยะทาง และความจำาแบบท่องจำา ทุก
คนมีความจำาแบบมีระยะทางตามธรรมชาติ ซึ่ง
ช่วยให้มีความจำาทันที ส่วนความจำาแบบท่องจำา 
เป็นชุดระบบ ซ่ึงออกแบบเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
สำาหรับเก็บข้อมูลที่ค่อนข้างไม่มีความเกี่ยวข้อง
กันนัก ตัวอย่างทั่วๆ ไป เช่น ตารางสูตรคูณเสียง
ของคำาต่างๆ การสะกดคำา ข้อเท็จจริง และวัน
สำาคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น เป็นที่สังเกตว่า  
สมองเข้าใจและจดจำาข้อเท็จจริงได้ดีที่สุด เมื่อ 
ข้อเท็จจริงและทักษะต่างๆ ฝังลึกอยู่ในระบบการ
จำาแบบมีระยะทาง

8. สมองของแตล่ะคนมเีอกลกัษณ ์แมว้า่
ทุกคนมปีระสาทสมัผสัและอารมณพ้ื์นฐานเหมอืน
กันกต็าม การบรูณาการของสิง่เหลา่นีใ้นแตล่ะคน 
และแต่ละสมองไม่เหมือนกัน ดังนั้น การเรียนรู้ 
จงึควรมหีลายด้าน เพือ่ใหม้กีารแสดงออก วธิกีาร
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน

อัครภูมิ จารุภากร และพรพิไล เลิศวิชา 
(2550: 71-79) ได้ศึกษาหลักการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูง ดังนี้

1. เมื่อสมองรับรู้ภาพและเสียงพร้อม
กัน ตาของเรามีตัวรับสัมผัสถึง 70 เปอร์เซ็นต์ 

ของตัวรับทั้งหมดในร่างกาย มันส่งสัญญาณนับ
ล้านสัญญาณไปยังศูนย์ประมวลการมองเห็น 
สำาหรับเสียงนั้นเป็นข้อมูลที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่า
เราจะทำาอะไรอยู ่ความรูเ้รือ่งนีช้ว่ยใหเ้ราสามารถ
ออกแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เชน่ การอา่นใหเ้ด็กเลก็ฟงัและใหเ้ดก็ดภูาพไปด้วย 
หรอืการอธบิายเรือ่งจำานวนพรอ้มทัง้แสดงของจรงิ
ให้เห็น เป็นต้น 

2. สมองเรียนรู้ได้ดี เมื่อสร้างแผนภาพ
ความคิด (graphic organizers) แผนภาพ 
เป็นการจัดระบบเชื่อมร้อยความคิดของเราที่
กระจัดกระจายขึ้นมาเป็นระบบ มีจุดตั้งต้น มีบท
ลงทา้ย มกีระบวนการชดัเจน การคิดเปน็แบบแผน
ภาพ ทำาให้สิ่งที่กระจัดกระจายอยู่ถูกจัดระเบียบ 
เช่น เป็นทำาตาราง เป็นแผนภูมิ เป็นต้น เด็กและ
ผู้ใหญ่คิดสร้างแผนภาพในสมองได้โดยที่ยังไม่ได้
เรียนวิธีทำา mind map แต่การเรียนรู้วิธีทำา mind 
map ช่วยให้ทำาแผนภาพได้หลากหลายวิธีขึ้น 

3. สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อผ่านการปฏิบัติ 
การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ เท่ากับใช้ผัสสะ
รับรู้ข้อมูลทั้งในรูปของภาพ เสียง สัมผัส ยิ่งทำาให้
ความจำาในการเรียนรู้ตกผลึกเร็วขึ้น การลงมือ
ปฏิบัติจะช่วยเสริมสร้างการคิด ตัวอย่างการเรียน
ทีล่งมอืปฏบิตั ิไดแ้ก ่ในหอ้งทดลองปฏบิตักิารทาง
วิทยาศาสตร์ การทำาโครงงานต่างๆ การลงสนาม
ในพื้นที่ การสร้างวัสดุ อุปกรณ์ชิ้นงานต่างๆ การ
ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การตัด 
การวัด การผสม การวาด การนับ การเขียนเรียง
ความ เขียนบรรยาย เขียนบทกลอน เกี่ยวกับเรื่อง
ที่เรียน

4. สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อเข้าไปอยู่ใน
เหตุการณ์ท่ีคล้ายจริง (สถานการณ์จำาลอง) 
สถานการณ์ เช่น การจัดฉากบทบาทสมมุติ  
เล่นละคร การเลียนแบบธุรกิจเปิดบูธขายของ 
การทดลองในห้องปฏิบัติการ สถานการณ์จำาลอง
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ผ่านการบูรณาการการฟังและการดู เช่น การ
ชมภาพยนตร์ วีดิทัศน์ที่ดีมีคุณภาพสูง สามารถ
นำาเด็กเข้าสู่สถานการณ์จำาลองที่คล้ายจริงได้
สมองจะตื่นตัวเต็มที่การชมภาพยนตร์เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ ประวัติบุคคล สารคดี
วิทยาศาสตร์ 

5. สมองเรยีนรูไ้ด้ดีเมือ่ทอ่งจำา-ทำาซ้ำา–ฝกึ
ทักษะ กระบวนการเรียนรู้นี้ใช้กลไกเหมือนกันคือ 
ออกเสียง ท่องจำา ลงมือทำาซ้ำาๆ การฝึกทักษะ 
ได้แก่ การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี การฝึกพิมพ์
ดีด การเล่นเกม การใช้คอมพิวเตอร ์การท่อง การ
ฝึกเขียน เป็นต้น การฝึกทำาซ้ำาๆ ที่เรียกว่าฝึกฝน
ทุกชนิดต้องใช้เวลา ถ้าการใช้เวลาเป็นไปอย่างไม่
เหมาะสมอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เฉลิม ฟักอ่อน (2552: 15-20) ได้กล่าว
ถึง ธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองว่า สมองของ
มนุษย์มีธรรมชาติของการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1. สมองจะเรียนรู้จากการที่มนุษย์มี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยให้ได้สัมผัส หรือ
ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมจริงๆ ของเรื่องที่จะเรียนรู้ 

2. สมองจะหาความหมายของสิง่ทีเ่รยีนรู ้ 
คือสมองเมื่อได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ สมองจะหา 
ความหมาย หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้
กับสิ่งอื่นๆ เพื่อทำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้มีความหมาย 

3. สมองเรียนรู้โดยการสร้างความ
สมัพนัธข์องเร่ืองท่ีเรยีนใหเ้ปน็แบบแผน คอื สมอง
จะค้นหาความหมายของสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือรับรู้ 
มา แล้วจัดความสัมพันธ์ของสิ่งที่ เรียนรู้ดัง
กล่าว และอาจจัดความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่แล้ว เชื่อมโยงให้เป็น
แบบแผนเฉพาะของตนเอง 

4. สมองมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน 
ทกุระบบ แมส้มองแบง่เปน็ซกีซา้ยซกีขวา และแบ่ง
เป็นหลายส่วนทำาหน้าที่แตกต่างกัน 

5. การเรียนรู้ของสมองขึ้นอยู่กับอารมณ์
ของเจ้าของสมองเป็นอย่างยิ่ง อารมณ์ และความ
ชอบมีอิทธิพลมากต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ ถ้า 
ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งที่ชอบ หรือสภาพแวดล้อม 
ที่ชอบทำาให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 

6. การให้เงื่อนไขทางบวก เช่น การให้คำา
ชมทำาให้ผู้เรียนประสบความสำาเร็จในการเรียนรู้ 
มากกว่าการให้เงื่อนไขทางลบ 

7. สมองจะเรยีนรูใ้นทกุสิง่ทีผ่า่นมา ทัง้สิง่
ทีร่บัรูด้ว้ยความสนใจและสิง่ทีผ่า่นการรับรู้ โดยไม่
ได้ตั้งใจ ซึ่งสมองจะบันทึกเรื่องที่สนใจที่จะเรียนรู้
เก็บไว้ใช้นานกว่าเรื่องสมองที่ไม่ได้สนใจ 

8. สมองทำางานตลอดเวลา ซึ่งการเรียนรู้ 
สิ่งต่างๆ จะเกิดขึ้นทั้งในภาวะรู้ตัวและภาวะไม่รู้
ตัว 

9. สมองเรียนรู้โดยระบบความจดจำาเพื่อ
ชว่ยในการคดิ ระหว่างการเรยีนรูส้มองจะประเมิน
ความสำาคัญของเร่ืองท่ีรับใหม่ทุกเวลา โดยสมอง
จะเกบ็การรบัรูเ้รือ่งนัน้ๆ ไวเ้ปน็นความจำาในสมอง 

10. การเรียนรู้ของสมอง ต้องอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาที่เป็นการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง เนื่องจากการเรียนรู้ของมนุษย์จะเกิดขึ้น
เมื่อมีการเช่ือมต่อของเซลล์สมองหลายๆ เซลล์
ซึง่ตอ้งใชเ้วลา และเปน็การเปลีย่นแปลงทีซ่บัซอ้น
และการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

11. สมองเรียนรู้ได้ไม่ขีดจำากัด เซลล์
สมองที่มีหนึ่งแสนล้านเซลล์ แต่ละเซลล์จะเช่ือม
โยงกับเซลล์อ่ืนๆ อีกเป็นหมื่นเซลล์เกิดเป็นวงจร
ตวัแทนของการเรยีนรูเ้ร่ืองหนึง่ๆ และการเชือ่มโยง 
ของเซลล์สมองดังกล่าว 

12. สมองของมนษุยแ์ตล่ะคน มีลกัษณะ
เฉพาะหน่ึงเดียวไม่เหมือนใคร สมองมนุษย์ยัง
มีความสามารถท่ีน่าสนใจท่ีคาดไม่ถึงอีกหลาย
อย่าง ได้แก่
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12.1 มีความสามารถทางการใช้คำาพูด 
เชน่ การเขยีน การพดู ชักจงู ชักชวน ความจำา การ
อธิบาย เล่านิทาน โต้เถียง ให้เหตุผล รายงงาน 
เป็นต้น การฝึกให้มีความสามารถดังกล่าวอาจ
ทำาได้โดยการฝึกให้ผู้เรียนเล่าเรื่องต่างๆ เล่นเกม
เกี่ยวกับชื่อ สถานที่ หัดอ่าน เขียนเรื่องราวต่างๆ 
เล่นเกมทำาท่าเลียนแบบ คำาศัพท์ เขียนบทความ
ลงในวารสาร สัมภาษณ์ เล่นเกมปริศนา หรือเกม
สะกดคำา ทำากิจกรรมผสมผสานระหว่างการเขียน
การอ่าน เป็นบรรณาธิการผลิตวารสารในชั้นเรียน 
โตว้าท ี12.2 มคีวามสามารถด้านคณติศาสตร์และ
ตรรกวิทยา การเรียนรู้ลักษณะนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการ
แก้ปัญหา การทำางานเกี่ยวกับตัวเลข การทดลอง 
การสังเคราะห์ความคิด การสำารวจ การคำานวณ 
การเรียงลำาดับเวลา เรียงลำาดับเหตุการณ์ การให้
เหตุผลเปรียบเทียบ การจัดลำาดับความคิด การ
ตั้งสมมติฐาน 12.3 มีความสามารถในการมอง
ภาพรวม (มิติสัมพันธ์) 12.4 มีความสามารถทาง
ดนตรี 12.5 มีความสามารถทางการเคลื่อนไหว
ร่างกาย 12.6 มีความสมารถในการมีปฏิสัมพันธ์
กับบคุคลอืน่ หรอืทางสงัคม 12.7 มคีวามสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และ 12.8 มีความสามารถใน
การเรียนรู้จากธรรมชาติ

จากแนวคิดพ้ืนฐานการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน สรุปได้ว่า การเปิดโอกาสให้ผู้
เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างผ่อนคลาย ทำาให้จิตใจ 
เบกิบาน ไมเ่ครยีด ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ด้ดียิง่ขึน้  
โดยครูสังคมศึกษาต้องให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนและระหว่างครูกับผู้เรียน  
การกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และกระตุ้นการทำางาน
ของสมองทัง้สองซีกจากการคิดเชิงตรรกะและการ
คิดโดยใช้จินตนาการ ทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
รวดเร็วและเกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการ 
สง่เสริมการเรียนรู้แบบสมัผสัโดยตรง เพราะสมอง
สามารถรับรู้ได้ดีเมื่อมนุษย์ผ่านการลงมือปฏิบัติ 

เช่น การเขียน การพูด การอธิบาย การเล่า การ
โต้เถียงให้เหตุผล การแสดงบทบาทสมมติ การ
รายงาน การวาดภาพเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอดคล้อง
ในสาระวิชาสังคมศึกษา เป็นต้น

หลักการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน

การพัฒนาศักยภาพของสมองและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ครูสังคมศึกษามีส่วนสำาคัญย่ิง
ทีท่ำาใหผู้เ้รยีนประสบความสำาเรจ็ ดงันัน้ ครผููส้อน  
จึงมีหน้าที่ในการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานแก่ผู้เรียนในลักษณะที่น่าสนใจ ทันสมัย 
ท้าทาย และชวนให้ผู้เรียนแสวงหาคำาตอบ เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการกระตือรือร้นในการ
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ได้มี 
นักวิชาการเสนอหลักการออกแบบการเรียนรู้ 
โดยใช้สมองเป็นฐานไว้ ดังนี้

วิทยา ไวเชียงกูร (2549: 120) ได้เสนอ
เทคนิคการสอนที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ที่เข้ากับ
การทำางานของสมอง ดังนี้ 

1. การสรา้งสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนรู้
แบบประสานทกุอยา่งทีเ่อือ้อำานวย ใหผู้้เรยีนได้เขา้
มาเปน็สว่นหนึง่ของประสบการณก์ารเรยีนรูอ้ยา่ง
เต็มที่ (Orchestrated Immersion) 

2. ตอ้งลดความหวาดกลวั ความหว่ันวิตก
ในผู้เรียนและสร้างบรรยากาศท่ีท้าทายน่าสนใจ
สำาหรับนักเรียนแต่ไม่ถึงกับกดดัน คือ ส่งเสริมให้ 
ผู้เรยีนตืน่ตวัแตผ่่อนคลายตามธรรมชาต ิ(Relaxed  
Alertness) 

3. การส่งเสริมให้ผู้เรียนประมวลข้อมูล
อย่างกระตือรือร้น (Active Processing) เพื่อท่ี
จะกลัน่กรองสงัเคราะหข์อ้มลูเหลา่นัน้ออกมาเปน็
ความรู้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่การท่องจำาข้อมูล เพื่อส่ง
กลับมาให้ผู้สอนโดยไม่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
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การที่ผู้เรียนจะหยั่งรู้เกี่ยวกับปัญญาใดได้ ต้องส่ง
เสริมให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์อย่างเข้มข้นได้
หลายแนวทาง ดังนี้ 

3.1 หลักสูตร ผู้สอนต้องออกแบบการ
เรียนรู้ที่อยู่ห้อมล้อมความสนใจของผู้เรียน และ
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่จะเรียนอย่างสัมพันธ์
เชือ่มโยงกบัประสบการณ ์และชวีติจรงิของผูเ้รยีน  
ไม่ใช่สอนแต่ข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ แบบแยก 
เป็นส่วนๆ หลักสูตรชั้นประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาที่มีหลากหลาย ควรออกแบบให้มี
ความเชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ

3.2 การสอน ผูส้อนควรสง่เสริมใหผู้เ้รยีน
เรียนรูเ้ปน็กลุม่ และใช้กระบวนการเรยีนรูจ้ากการ
สมัผสัสภาพแวดลอ้มรอบด้าน กำาหนดเรือ่งทีเ่รยีน
ให้สมัพนัธกั์บปัญหาท่ีเปน็จรงิ สนบัสนนุใหผู้เ้รยีน
ออกไปเรยีนรูโ้ลกจรงินอกหอ้งเรยีน จดัตารางสอน
และลำาดับการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อมูลแบบ
เชือ่มโยงกันทางใดทางหนึง่ ซึง่ช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ
เพิ่มขึ้น แทนที่ต่างวิชา ต่างคน ต่างสอน

3.3 การวัดผล ผู้เรียนทุกคนกำาลังเรียนรู้ 
ในทางใดทางหน่ึง การวดัผลควรอนญุาตใหผู้เ้รยีน 
เข้าใจสไตล์การเรียนรู้ และความชอบส่วนตัวของ
แต่ละคน คือ ต้องหาวิธีวัดผลที่ช่วยให้ผู้เรียน 
ติดตามประเมินผล และเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง เพื่อ
ที่ผู้สอนจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ไม่ใช่ฟัง
การวัดผลโดยผู้สอนเพื่อคะแนนอย่างเดียว การ
เรียนรู้ที่เข้ากับการทำางานของสมองยังประกอบ
ด้วย องค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

 3.3.1 ผู้เรยีนจะตอบสนองการเรยีนรู ้ 
จากสภาพความเป็นจริง และส่ือที่ใกล้เคียงกับ
สภาพความเปน็จรงิได้ดีกวา่การฟังคำาบรรยายจาก
ผู้ทรงความรู้ 3.3.2 คนเราจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด เมื่อ
เขาได้ฝึกหัดแก้ปัญหาที่แท้จริง 3.3.3 การเข้าใจ
ภาพรวมที่เป็นภาพใหญ่ ไม่อาจแยกออกจาก

การเข้าใจรายละเอียด การเริ่มต้นจากการสอน
ให้เข้าใจภาพใหญ่ก่อนจะไปถึงรายละเอียด ช่วย
การเรียนรู้ได้ดีขึ้น 3.3.4 เนื่องจากสมองทุกสมอง
มีความแตกต่างกัน ครู อาจารย์ควรอนุญาตให้ 
ผูเ้รยีนมส่ีวนกำาหนดหลกัสตูร สภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเขาเองได้ 3.3.5 คนที่ 
แก้ปัญหาได้ดีที่สุด คือคนท่ีหัวเราะ (อารมณ์
ดี) และ 3.3.6 สื่อการต้องมีศิลปะจูงใจอารมณ์  
มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร วิธีที่จะเรียนได้ดีที่สุด 
ไม่ใช่การฟังบรรยายแต่เป็นการมีส่วนร่วมใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นโลกแห่งชีวิตจริง และผู้เรียน
สามารถทดลองส่ิงใหม่ๆ  ไดอ้ยา่งรูส้กึปลอดภยัวา่
จะไม่ถูกหัวเราะเยาะ หรือถูกลงโทษ

ธีระพงษ์ แสงสิทธิ์ (2550: 38) ได้เสนอ
หลักการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อสร้างศักยภาพ
สูงสุดของมนุษย์หรือผู้เรียน มีดังนี้ 1) ด้านการ
ทำางานของสมอง การออกแบบการเรียนรู้ควรจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติการทำางานของ
สมอง มกีารบรูณาการใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามสามารถ
ทางปัญญาหลายด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับลีลา
การเรยีนของแตล่ะบคุคล และสง่เสรมิใหส้มองทัง้
ซีกซ้ายและขวาทำางานอย่างสมดุล 2) ด้านความ
รู้สึก ถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านความรู้สึกชอบ สิ่งท่ี
เรียนรู้จะเรียนรู้ได้ดี 3) ด้านร่างกาย ถ้าร่างกาย
ได้เคลื่อนไหว และลงมือปฏิบัติโดยผ่านประสาท
สมัผัสทัง้ 5 ดว้ยวิธกีารทีห่ลากหลาย จะเรยีนรูไ้ดด้ ี
4) ดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ เสยีง แสง อุณหภมู ิสถานที ่
เรียน ย่อมมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 5) ด้าน
สังคม การทำางานร่วมกับผู้อ่ืน จะทำาให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ดี และ 6) ด้านทัศนคติ ความชอบหรือ
ไมช่อบ และการมแีรงจงูใจ ยอ่มมผีลตอ่การเรยีนรู้

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2550: 63) ได้
กล่าวถึง นักการศึกษาที่ได้ดำาเนินการศึกษาและ
ออกแบบเป็นหลักการในการจัดการศึกษาให้ 
ตอบสนองการทำางานของสมอง ดังนี้
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1) จัดให้มีบรรยากาศเชิงบวก ให้ผู้เรียน
เกิดความสบายใจ อารมณ์ดี ผู้สอนมีอารมณ์ขันผู้
เรียนไม่กังวล อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้
ให้สูงขึ้น 2) เสริมให้ร่างกายของผู้เรียนมีพลังด้วย
อาหารต่างๆ และวิตามิน สมองต้องการกลูโคส 
น้ำา และออกซิเจน ห้องเรียนที่จัดน้ำาให้ดื่มมากๆ 
และมีออกซิเจนมาก ทำาให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดี 3) 
สิ่งที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ ต้องเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสัมผัสได้ 
มีความหมายสูง สื่อจึงนำามาช่วยให้ผู้เรียนสัมผัส
ได้จริง ระดับการสัมผัสมีทั้งการลงมือทำา ด้วย
แผนภาพ และด้วยภาษาสัญลักษณ์ต่างๆ ผู้สอน
จึงต้องนำาเสนอให้สอดคล้องกับการสัมผัสได้ของ
ผู้เรียน ส่วนความหมายนั้น ได้จากการสัมผัสกับ
เรื่องเดิม ความรู้สึกเดิม ถ้าเป็นความรู้สึกเชิงบวก
เกีย่วขอ้งกบัชีวติคน มกัมคีวามหมายสงู การเรยีนรู้ 
ต้องทำาให้ความหมายความสำาคัญนี้สูงขึ้นเสมอ  
ผูเ้รียนจะจำาไดน้าน นำามาใช้ได้ทนัท ี4) จดัเวลาให้
ผู้เรยีนลงมือทำาบ่อยๆ ใหง้านทีผู่เ้รยีนลงมอืทำาเอง 
มากๆ เพราะสมองจะตื่นตัว ทำางานทุกส่วน เมื่อ 
ผู้เรยีนลงมอืทำาจรงิ ในการสอนผูส้อนตอ้งจดัเวลานี ้
ไว้มากๆ ให้ลงมือฝึกฝน เพื่อให้เกิดความชำานาญ 
5) การทำาซ้ำาและการฝกึฝนทำาใหเ้กดิความชำานาญ 
แต่การคิดวิเคราะห์หาทางเพิ่มพูนให้ดีขึ้น นำาไป
สู่ความสมบูรณ์ การเรียนรู้จึงต้องเน้นการถักทอ 
ให้ผู้เรียนมีรูปแบบความคิดอย่างแตกฉาน นำาไป
สู่ปัญญา และการพัฒนาสู่พหุปัญญา ตามความ
ถนัดทุนเดิมของผู้เรียน ทำาให้ผู้เรียนเป็นเลิศใน
ทางของตน ตามทุนเดิมที่พัฒนามาในช่วง 6–8 
ปี 6) การประเมนิทีดี่ตอ้งช้ีนำาการพัฒนา ใหข้อ้มลู
วา่ จะพฒันาเพิม่พนูอยา่งไร ผูส้อนจึงตอ้งรูจ้กัมติิ
คุณภาพพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อออกแบบการ
พัฒนาเพิ่มพูน การประเมินจึงมิได้มุ่งว่า ผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์แล้วตอบถูกต้อง ทำาได้แล้ว แต่ต้อง
เน้นว่า จะพัฒนาเพิ่มพูนต่ออย่างไร มิติคุณภาพ 
(Rubrics) กน็ำามาใช้ทัง้การอธิบาย มอบหมายงาน
และการประเมินตามสภาพจริง ชี้แนวการพัฒนา
เพิ่มพูน และ 7) การเรียนรู้ร่วมกัน การอภิปราย

โต้แย้งกัน ทำาให้สมองทำางานมากข้ึนในบทเรียน
ต่างๆ ผู้สอนจึงต้องมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ความรู้จึงแตกฉานหลายแง่
มุม นำาไปใช้ได้จริง และเป็นการเสริมสร้างสังคม
ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

จากหลักการออกแบบการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน สรุปได้ว่า ครูสังคมศึกษาควร
การจัดการเรียนรู้ หรือจัดห้องเรียนให้สะอาด มี
ระเบียบ เป็นธรรมชาติ มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อ
ทำาใหผู้เ้รยีนรูส้กึมชีวีติชวีา การฝึกใหผู้เ้รยีนดืม่น้ำา
วันละ 6-8 แก้ว การฝึกหายใจเข้า-ออกเพื่อช่วย
ให้เกิดสมาธิ สมองปลอดโปร่ง การกระตุ้นให้เกิด
การรับรู้และกระตุ้นการทำางานของสมองทั้งสอง
ซีกจากการฟังเพลง การมีมุมอ่านหนังสือ มีป้าย
นิเทศแสดงผลงานในวิชาสังคมศึกษา ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้การคิดอย่างท้าทาย โดยการเน้นการ
คิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณเชื่อมโยงกับอารมณ์อย่างมีเหตุผล 
ทำาให้ผู้เรียนจดจำาและเรียนรู้ได้ดีกว่าการบรรยาย 
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้สถานการณ์จริง 
หรือเร่ืองใกล้ตัวผู้เรียน สมองจะเรียนรู้ได้ดี หาก
ผู้เรียนคิดว่าสิ่งนั้นสำาคัญสำาหรับการอยู่รอดของ
ผู้เรียนเอง

ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานในวิชาสังคมศึกษา

การเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐาน เป็นการ
นำากระบวนการทางด้านประสาทวิทยามาปรับใช้
ด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ และ
การทำางานของสมองตามธรรมชาติของมนุษย์
ทุกคน โดยครูผู้สอนต้องมีความรู้เก่ียวกับการ
ทำางาน และการพัฒนาของสมอง เพื่อวางแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในลักษณะที่กระตุ้น
ให้สมองคิดและทำางานแบบท้าทายมากที่สุด ซึ่งมี
นักวิชาการได้เสนอข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานไว้ในตาราง 1 ดังนี้
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ต�ร�ง 1 การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในวิชาสังคมศึกษา

วิมลรัตน์  
สุนทรโรจน์  

(2551: 66-68) 

นิร�ศ จันทรจิตร 
(2553:  

341–344) 

ชน�ธิป พรกุล 
 (2554: 35) 

Jensen 
 (2000: 200) 

ก�รสังเคร�ะห์
ก�รเรียนโดยใช้
สมองเป็นฐ�นใน
วิช�สังคมศึกษ�

1. การนำาเข้าสู่
บทเรียน ผู้สอน
วางแผนในการ
สนทนากับผู้เรียน 
เพื่อเตรียม 
ความพร้อม

1. การสร้างความ
สนใจ กระตุ้นเร้า
ให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมในทุกด้านใน
การเผชิญเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ 

1. การเตรียมตัว
สำาหรับการเรียน
รู้ เป็นการให้ข้อมูล
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่เคยเรียนรู้
มาแล้ว และเป็นการ
ปรับสมองเข้ากับ
เรื่องที่อ่าน

1. การจัดเตรียม 
เป็นการเตรียม
สมองสำาหรับการ
เชื่อมโยงความรู้ผู้
สอนอาจจะให้กำาลัง
ใจ หรือกระตุ้นด้วย
การอภิปราย

1. การนำาเสนอ
ปัญหา ครูผู้สอน
เสนอปัญหาโดยใช้
เหตุการณ์ การยก
ปรากฏการณ์จริงมา
เป็นตัวอย่างที่เชื่อม
โยงกับเนื้อหาวิชา
สังคมศึกษา 

2. การตกลง
กระบวนการเรียนรู้  
ผู้สอนและผู้เรียน
ตกลงร่วมกันว่า 
ผู้เรียนต้องทำา
กิจกรรมใดบ้าง 
อย่างไร และมีวิธีวัด
และประเมินผลอ
ย่างไร

2. การนำาเสนอ
ความรู้ใหม่ จาก
การนำาเสนอของ
ครู จากสื่อการ
เรียน หรือจาก
การที่ผู้เรียนลงมือ
สำารวจศึกษา ค้นหา
คำาตอบจากแหล่ง
ความรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

2. การกระตุ้นการ
เรียนรู้ โดยให้ข้อมูล
ผ่านประสาทสัมผัส
ลักษณะต่างๆ เช่น 
เอกสาร วิดีทัศน์ 
ภาพ แผนภูมิ

2. การนำาสิ่งที่ได้
มา เป็นการเตรียม
สมองเพื่อซึมซับ
ข้อมูลใหม่ สมอง
จะเชื่อมโยงข้อมูล
ความรู้เพิ่มเติม
กับข้อมูลใหม่ตาม
ความเป็นจริงอย่าง
สร้างสรรค์

2. การตั้งประเด็น
ปัญหาเป็นกลุ่ม ฝึก
การมีปฏิสัมพันธ์
กับคนอื่นที่เชื่อม
โยงกับเนื้อหาวิชา
สังคมศึกษา และ
ต้องการดำาเนินการ
แก้ไขปัญหา

3. การเสนอความรู้ 
ผู้สอนต้องเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียนมาสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 

3. การวิเคราะห์
และสรุป ผู้เรียน
นำาข้อมูลความรู้
ใหม่ที่ได้รับ ซึ่งอาจ
ใช้แผนภูมิกราฟิก 
หรือผังความคิด
ช่วย 

3. การขยายความ
รู้ ครูช่วยชี้ประเด็น
สำาคัญเป็นระยะ ช่วย
ให้ผู้เรียนเห็นความ
สัมพันธ์ของเรื่องที่
อ่าน

3. การชี้แจงราย
ละเอียด ผู้เรียนใช้
ขอ้มลูและขอ้คดิเหน็ 
เพื่อสนับสนุนเชื่อม
โยง และเพื่อตรวจ
สอบแก้ไขข้อมูลที่
ผิดพลาด

3. การแสวงหา
สารสนเทศ การ
ออกแบบและการ
วางแผนการแสวงหา
ความรู้ที่เชื่อมโยง
กับเนื้อหาวิชา
สังคมศึกษา 

4. การฝึกทักษะ  
ผู้เรียนเข้ากลุ่มแล้ว
ร่วมมือกันเรียนรู้  
และสร้างผลงาน 
ศึกษาค้นคว้า การ
ทดลอง การสังเกต 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และขั้นการ
ฝึกปฏิบัติ ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความ
มั่นใจมากขึ้น 
ประกอบกับเมื่อผู้
เรียนได้รับการฝึก
ปฏิบัติ อย่างต่อ
เนื่อง 

4. การจำา ข้อมูลใน
สมองจะทำาการเชื่อม
โยง เพื่อนำาไปเก็บใน
หน่วยความจำาระยะ
สั้น ครูควรแนะนำา
เทคนิคการจำา

4. การสร้างหน่วย
ความจำา สมอง
จะทำางานภายใต้
สถานการณ์ที่เกิด
ขึ้น โดยดึงข้อมูล
จากการเรียนรู้รวม
ทั้งอารมณ์ และ
สภาพทางร่างกาย

4. การนำาเสนอ ผู้
เรียนนำาเสนอผล
งานที่ตนเองได้ไป
ค้นคว้าและคิดออก
มา เป็นการฝึกการใช้
ภาษาสื่อสารโดยการ
ปฏิบัติจริง 



Journal of Education, Mahasarakham University 27 Volume 14 Number 1 January-March 2020

จากขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานในวิชาสังคมศึกษา สรุปได้ว่า เป็นการนำาขั้น
ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานตาม
แนวคดิของ วมิลรัตน ์สนุทรโรจน ์(2551: 66-68) 
; นิราศ จันทรจิตร (2553: 341–344) ; ชนาธิป 
พรกุล (2554: 35) ; Jensen (2000: 200) มา
สงัเคราะห์เข้าดว้ยกนั ซึง่สามารถนำามาประยุกตใ์ช้
กับรายวิชาสังคมศึกษา สรุปได้ดังนี้

ขัน้ที ่1 การนำาเสนอปญัหา (Presentation  
of problems) ครูผู้สอนเสนอปัญหาโดยใช้

เหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งการยกปรากฏการณ์
จริงมาเป็นตัวอย่างที่ เ ช่ือมโยงกับเนื้อหาวิชา
สงัคมศกึษาใหผู้เ้รยีน หรอืส่ิงทีผู่เ้รยีนสนใจเปน็ตวั
กระตุน้ และการเปรยีบเทยีบให้เห็นภาพจากการใช้
สื่อทั้งรูปภาพ เสียง ข้อความ ที่นำามาใช้อย่างผ่อน
คลาย เพื่อนำาไปสู่ความสงสัยใคร่รู้

ข้ันที่ 2 การตั้งประเด็นปัญหาเป็นกลุ่ม 
(Setting up issues in groups) แบ่งกลุ่มผู้เรียน
ตามความสนใจ ซึง่เป็นการฝึกการมปีฏสิมัพันธกั์บ
คนอืน่ในดา้นการชว่ยเหลอื เอือ้เฟือ้ แบง่ปนั เขา้ใจ

วิมลรัตน์  
สุนทรโรจน์  

(2551: 66-68) 

นิร�ศ จันทรจิตร 
(2553:  

341–344) 

ชน�ธิป พรกุล 
 (2554: 35) 

Jensen 
 (2000: 200) 

ก�รสังเคร�ะห์
ก�รเรียนโดยใช้
สมองเป็นฐ�นใน
วิช�สังคมศึกษ�

5. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตัวแทน
แต่ละกลุ่มที่ได้จาก
การจับสลาก ออก
มาเสนอผลงาน 
เพื่อเป็นการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้

5. การประยุกต์ใช้
ความรู้ ผู้เรียนนำา
ความรู้ไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบท
และสถานการณ์
ปัญหาที่เผชิญใหม่

5. การนำาความรู้
ไปใช้ โดยให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติ

5. การรวมเข้า
ด้วยกัน ผู้เรียน
จะประยุกต์ข้อมูล
เดิมมาใช้กับ
สถานการณ์

5. การสรุป ครูผู้
สอนให้ผู้เรียนเชื่อม
โยงความรู้ภายใน
บทเรียนที่เชื่อม
โยงกับเนื้อหาวิชา
สังคมศึกษา

6. การสรุปความรู้  
ผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันสรุปความรู้ 
แล้วให้ผู้เรียนทำาใบ
งานเป็นรายบุคคล 
แล้วเปลี่ยนกันตรวจ

6. การประเมินผล
การเรียน ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเข้าใจ
ครอบคลุมบริบท
เนื้อหาของบทเรียน

7. การร่วมกิจกรรม
เกม ผู้สอนสอบผู้
เรียนเป็นรายบุคคล 
แล้วเปลี่ยนกันตรวจ
เป็นกลุ่ม ให้แต่ละ
กลุ่มหาค่าเฉลี่ย 
กลุ่มใดได้คะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุดเป็น 
กลุ่มชนะเลิศ
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ผู้อื่น เรียนรู้การทำางานร่วมกับผู้อื่น จากการใช้
ปญัหาเปน็ตวันำา โดยปัญหาทีเ่กดิขึน้น้ันเป็นปญัหา
ท่ีผูเ้รยีนสนใจในบทเรยีนทีเ่ช่ือมโยงกบัเนือ้หาวชิา
สังคมศึกษา และต้องการดำาเนินการแก้ไขปัญหา

ขัน้ที ่3 การแสวงหาสารสนเทศ (Informa-
tion seeking) เป็นขั้นตอนการออกแบบและการ
วางแผนการแสวงหาความรู้ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหา
วิชาสังคมศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ 
จากแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้
ผูเ้รยีนสนุกไปกับการเรยีนรูแ้ละค้นควา้ความรู ้อกี
ทั้งเป็นการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติรอบ
ตัวผู้เรียน

ขั้นที่ 4 การนำาเสนอ (Presentation)  
ผู้เรียนนำาเสนอผลงานที่ตนเองได้ไปค้นคว้าและ
คิดออกมา เป็นการฝึกการใช้ภาษาสื่อสารโดย
การปฏิบัติจริง จากการพูด การฟัง การอ่าน และ
การเขียน เช่น การทำาแผนที่ความคิด การฝึกทำา
แผนผังกราฟิก (Graphic Organizer) หรือการ
วาดภาพศิลปะอย่างสร้างสรรค์ โดยที่ครูผู้สอน
ทำาหน้าท่ีคอยควบคุมคำาถามและข้อคิดเห็นต่างๆ 
ให้อยู่ในประเด็นของเนื้อหาบทเรียนที่เช่ือมโยง
กับเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา และสามารถต่อยอด
ไปสู่ความรู้ใหม่ 

ขัน้ที ่5 การสรปุ (Concluding) ครผูู้สอน
ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ภายในบทเรียนที่เชื่อม
โยงกับเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา จากการสรุปองค์
ความรูท้ีไ่ดร้ว่มกนัทัง้หมด ซึง่เปน็การฝกึให้ผูเ้รยีน
รู้จักการหาเหตุผล เป็นคนช่างสังเกต การเปรียบ
เทยีบ จำาแนกแยกแยะสิง่ตา่งๆ สอดคลอ้งกบัหลัก
การทำางาน และการเรยีนรูข้องสมองแบบองคร์วม

อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนสังคมศึกษา
จำาเป็นต้องใช้กลวิธีและเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อ
กระตุ้นสมองทั้งสองซีกของผู้เรียน โดยสมองซีก
ซ้ายเน้นเกี่ยวกับ คำา ภาษา ตรรกะ ตัวเลขจำานวน 
ลำาดับ ระบบ การคิดวิเคราะห์ และการแสดงออก 
เป็นต้น ส่วนสมองซีกขวาเน้นเกี่ยวกับ จังหวะ 
ดนตรี ศิลปะ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นต้น จากการนำาเสนอปัญหาเป็นตัวกระตุ้น
ด้วยการใช้สื่อเพื่อนำาไปสู่ความสงสัย จากนั้นให้ผู้
เรยีนตัง้ปญัหาและแบง่กลุม่ตามความสนใจในบท
เรียน เพื่อนำาไปสู่การออกแบบ และการวางแผน
การแสวงหาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
ตลอดจนการนำาเสนอผลงานทีเ่ชือ่มโยงกบัเนือ้หา
วชิาสงัคมศกึษาของตนเอง และสมาชกิในกลุม่ทีไ่ด้
ไปค้นคว้า จนสามารถต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ได้ 
อีกทั้งนำาความรู้จากการปฏิบัติ สามารถนำามาสรุ
ปองคค์วามรูท้ีไ่ดเ้ปน็แผนผงักราฟกิ ซึง่สอดคล้อง
กับหลักการทำางาน และการเรียนรู้ของสมองแบบ
องค์รวม สรุปเป็นแผนภาพที่ 1 ได้ดังนี้
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