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สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (2550)  ได้ให้ความหมายของ การเรียนรู ้ว่าคือ กระบวนการเชิงรุก 

(active process) ที่สมองของผู้เรียนถูกขับเคลื่อนโดยเป้าหมาย แรงบันดาลใจ ความทะยานอยาก ความใฝ่ฝัน 
และการวางแผนของตัวผู้เรียนเอง ส่งผลให้สมองเกิดการรับรู้ และสร้างความหมายให้กับข้อมูลที่รับเข้าไปด้วย
การคิด และมีอารมณ์พอใจต่อความเข้าใจ หรือความส าเร็จที่เกิดขึ้น น าไปสู่ความจ าที่ถาวรได้  

    ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ จึงเก่ียวข้องกับ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับสมอง  3  ทฤษฎีหลัก คือ ทฤษฏี
การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning)  ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism)  และ 
ทฤษฎีการเรียนรู้จากการประมวลและจัดการกับข้อมูล (Information Processing Theory)   ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
  Brain Based Learning เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ว่าด้วย การใช้ความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับ
สมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างศักยภาพ
สูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์  ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับอารมณ์ อารมณ์มีผลต่อการเรียนรู้  สมองของ 
แต่ละคนมีความเฉพาะตัว สมองและอารมณ์จะก าหนดว่าข้อมูลใดควรเก็บเป็นความจ าระยะสั้น หรือระยะยาว 
และความรู้ที่เข้ามาใหม่มีความเก่ียวข้องกับข้อมูลเดิม ความรู้ หรือประสบการณ์เดิมที่เคยมีมาก่อน  

 Constructivism เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ว่าด้วย  การสร้างความรู้ทีเ่ป็นกระบวนการทั้งทางด้าน 
สติปัญญา  และสังคม กระบวนการสร้างความหมายให้กับสิ่งต่างๆ ที่รับเข้ามาว่าขึ้นอยู่กับการรับรู้ 
ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ความสนใจ และภูมิหลังที่แตกต่างไปของแต่ละบุคคล   กระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นปัจจัยส าคัญของการสร้างความรู้  การแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และ
ประสบการณ์ระหว่างกัน ช่วยให้การเรียนรู้กว้างขึ้น ซับซ้อนขึ้น และหลากหลายขึ้น 

  

         การเรียนรู้  

ทฤษฏีการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 
 (Brain Based Learning ) 

 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ 
(Constructivism) 

       ทฤษฎีการเรียนรู้จากการ 
ประมวลและจัดการกับข้อมูล  

(Information Processing Theory) 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/active%20process


 Information Processing Theory เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ว่าด้วย  กระบวนการประมวลผลและ
การจัดการกับข้อมูล จะถูกควบคุมโดยการรู้คิด หรือความตระหนักเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของตน และ
ความสามารถในการใช้ความรู้ การหากลวิธีต่างๆ มาช่วยให้เกิดความส าเร็จ การรับสิ่งเร้าเข้ามาผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง ๕ ว่าหากเป็นเรื่องท่ีรู้จักและมีความสนใจ สมองจะบันทึกข้อมูลไว้ในความจ าระยะสั้น  การเก็บเป็น
ความจ าระยะยาว ต้องผ่านการประมวลข้อมูลและเปลี่ยนรูปโดยการเข้ารหัส (encoding) เช่นการทบทวน 
การขยายความคิดด้วยการเรียบเรียง การสร้างความสัมพันธ์  เมื่อจะเรียกข้อมูลออกมาใช้ ต้องท าการถอดรหัส 
(decoding) ข้อมูลจากความจ าระยะยาว โดยการแสดงออกมาเป็นการกระท า หรือค าพูด  

 
การจัดการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์กับสมอง  ควรด าเนินการ ดังนี ้
  1. สมองเป็นกระบวนการคู่ขนานสมองเป็นอวัยวะที่มีความส าคัญท่ีสุดในร่างกายของคนเรา   เพราะ
การที่มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  ได้นั้นจะต้องอาศัยสมองและระบบประสาทเป็นพื้นฐานของการรับรู้    
รับความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5   ให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้พิสูจน์ ด้วยตนเอง ต้องได้เห็น ไดย้ิน 
ได้กลิ่น  ได้รับรส  ไดส้ัมผัส  
  2. ครูผู้สอนควรจะมีความรู้เรื่องท่ีเกี่ยวกับการท างานและการพัฒนาของสมอง   เพ่ือจะได้วางแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่กระตุ้นให้สมองคิดและท างานแบบท้าทาย   ยั่วยุมากที่สุด  ผู้เรียนได้คิดและ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทุกด้าน  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
  3.  การเรียนรู้มีมาแต่ก าเนิด  ในการเรียนรู้ของบุคคลเรานั้นจะเกิดข้ึนตั้งแต่เริ่มมีชีวิต  โดยเรียนรู้
จากประสบการณ์ที่ได้ประสบพบจริง ดังนั้น การเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั้น  ครูจะต้องจัดให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองหรือเป็นการเรียนรู้โดยประสบการณ์ตรง 
    4.  รูปแบบการเรียนรู้ของบุคคล ผู้เรียนในห้องเรียนหนึ่งๆ มักจะมีผู้ถนัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ          
ของตนเอง ครูจึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกรูปแบบอย่างเสมอภาคกัน   เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความสนุกสนานและเกิดความสุขในการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ตนถนัด  รวมทั้งยังมีโอกาสพัฒนา
ความสามารถด้านอ่ืน ๆ  ที่ตนไม่ถนัดอีกด้วย 
  5.  ความสนใจมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ ความสามารถพิเศษของมนุษย์ย่อมมีความแตกต่างกัน  
แต่ละคนมักจะมีความเก่งไม่เหมือนกัน  ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน เป็นผู้วางแผนในการพัฒนาตนเอง  โดยเริ่ม
จากรู้จักตนเอง  รู้จุดเด่น  จุดด้อย  ค้นหาวิธีการพัฒนาความเก่งให้แก่ตนเองที่จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ความสุขและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
  6.  สมองมีหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ สมองของคนเราแบ่งออกเป็น   2  ซีก  คือ ซีกซ้ายกับ           
ซีกขวาสมองทั้งสองด้านมีความสัมพันธ์กัน  สมองมีหน้าที่  ควบคุมการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ และการจ า  
ควบคุมการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย  และควบคุมความรู้สึกและพฤติกรรมดังนั้นการจัดการเรียนรู้
หรือฝึกประสบการณ์ จะต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว 
  7.  การเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ จะสามารถรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สมองจะซึมซับข้อมูลที่บุคคลมี
ความสนในเรื่องนั้น  เชื่อมโยงกับข้อมูลความรู้ใหม่  ประสานข้อมูลความรู้เข้าด้วยกัน  ซึ่งหมายความว่า การ
เรียนรู้ของมนุษย์จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  เมื่อมีการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับการจัด
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 



  8. การเรียนรู้เกิดข้ึนได้เก่ียวข้องกับกระบวนการทั้งในแบบที่มีจุดมุ่งหมายและไม่ได้ตั้งใจ การเรียนรู้
ของคนส่วนใหญ่มักเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้จากสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจ สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ในสถานการณ์
จริง เช่น  ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เผชิญอยู่โดยไม่ได้คิดในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนมาก่อน   โดยอาศัย
ประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลในการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
  9.  การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากกระบวนการที่สร้าง
ความเข้าใจ  และให้ความหมายกับสิ่งที่รับรู้มา  มีการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง  สอน/แนะน า        
บนพื้นฐานความรู้  ประสบการณ์และทักษะที่มีอยู่เดิมของผู้เรียน 
  10.  การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก  การเรียนรู้ คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีกระตุ้นการเรียนรู้เซลล์
สมองจะเกิดมีการเชื่อมต่ออย่างสูงสุด  เมื่อถูกกระตุ้นให้เผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ 
โดยผ่านกระบวนการเล่นอย่างสนุกสนาน  และมีความสุข  ปราศจากความเครียด  เพราะความเครียดเป็นสิ่งที่
บั่นทอนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ สมองของบุคคลมีความเท่าเทียมกันมนุษย์ทุกคนมีระบบสมองที่ เหมือนกัน 
ถึงแม้ว่าทุกคนจะมีศักยภาพแตกต่างกันในด้านความรู้ความถนัดที่มีอยู่เดิม   ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละคน 
แต่เราสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน  
 
วิธีการเตรียมความพร้อมทางสมองให้กับนักเรียน 
  1.  ควรจัด หรือ ส่งเสริมการดื่มน้ าบริสุทธิ์  ให้เด็กได้วันละ  6 – 8  แก้ว  เพราะถ้าร่างกายได้รับน้ า
อย่างเพียงพอจะท าให้เซลล์สมองท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  ควรจัด หรือ ส่งเสริมให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบ  5  หมู่   ถูกต้องตามหลักโภชนาการ   
เพราะอาหารจะท าให้เซลล์ประสาท / เซลล์สมองเจริญเติบโต  ส่งผลให้ความจ าดีและเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 3.  การหายใจ  ควรฝึกให้เด็กได้หายใจให้ลึก ๆ  ซ้ า ๆ  และมีจังหวะที่แน่นอน  การหายใจที่ถูกต้องจะ
ช่วยให้เกิดสมาธิ สมองปลอดโปร่ง เพราะ อ๊อกซิเจน สามารถ เข้าช่วยให้กระบวนการคิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4.  ควรจัดให้เด็กได้ฟังเพลง หรือชมดนตรี อย่างสม่ าเสมอ เพราะการฟังเพลงที่มีคุณภาพท าให้สมอง
ผลิต Alpha Waves และ Theta Waves ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและเกิดความคิดสร้างสรรค์ชั้นสูง 
ดนตรีจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และกระตุ้นการท างานของสมองทั้งสองซีกให้สอดคล้องกันทั้งระบบ   
 5.  การคลายความเครียด  ความเครียดเป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนรู้  ดังนั้น ควรหาเวลา หรือจัดกิจกรรม
ให้เด็กได้พักผ่อน  ออกก าลังกาย  หัวเราะ / ยิ้ม  ท าให้จิตใจเบิกบาน  ไม่เครียด และไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไร้
ค่า กิจกรรมการบริหารสมอง  จะช่วยให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย  เชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกายกับ
การท างานของสมอง เป็นการเร้าให้สมองท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการท างานของสมองนั้นเป็น
สิ่งจ าเป็นและส าคัญมากที่ครูผู้สอนจะต้องด าเนินการเพราะการเรียนรู้กับสมองเป็นการบูรณาการอย่าง            
องค์รวมที่ไม่สามารถจะแยกส่วนออกจากกันได้ 


