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 บทท่ี  6 
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ประเภททฤษฎีท่ีเน้นความรู้ 2 
 

 
 บทน้ีจะกล่าวถึงนวตักรรมการเรยีนรู้ที่เป็นแบบทฤษฎีที่เน้นความรูต้่ออกี 4 วธิ ี
ประกอบดว้ย การเรยีนรูโ้ดยการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง  การเรียนรู้ตามสภาพจริง
การเรยีนรูโ้ดยหมวก 6 ใบ และ การเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 
การเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

 
การเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิซิมึ หรอืการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (ชยัวฒัน์ สทุธริตัน์, 

2552 : หน้า 82)เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในผูเ้รยีน   ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้ง  (construct)  
                                                                           โดยผูเ้รยีนสรา้ง
เสรมิความรูผ้า่นกระบวนการทางจติวทิยาดว้ยตนเอง   ผูส้อนไมส่ามารถปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง
ทางปญัญาของผูเ้รยีนได ้  แต่ผูส้อนสามารถช่วยผูเ้รยีนปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งทางปญัญาได้
โดยจดัสภาพการณ์ทีท่ าใหเ้กดิภาวะไมส่มดุลขึน้   

 
แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

  
การเรยีนการสอนโดยการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง   ถอืว่าผูส้อนมบีทบาทเป็นผูอ้ านวย

ความสะดวกในการเปลี่ยนมโนมติของผูเ้รยีน โดยจะต้องท้าทายความคดิของผูเ้รยีนในการ
คน้ควา้หาความรูใ้หม่ใหไ้ดด้ว้ยตวัผูเ้รยีนเอง ตามแนวทางทีผู่ส้อนวางไวอ้ย่างกวา้งๆ วธิกีาร
สอนแบบน้ีจะเน้นทีก่ารมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน เพราะผูส้อนจะคอยดแูลและช่วย
ผูเ้รยีนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการจดัหาอุปกรณ์ การแนะหนังสอืที่ใชป้ระกอบการเรยีนรู ้ชี้แนะ
แหล่งเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไปคน้ควา้เพิม่เตมิ ฯลฯ เป็นตน้  ซึง่ Yager ไดเ้สนอแนวการสอนไว ้สรุป
ไดด้งัน้ี  (ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ ,2552 : หน้า 84 – 85) 

- ผูส้อนควรใหผู้เ้รยีนถามค าถาม แลว้ใชค้ าถามและความคดิเหน็นัน้วางแผนการสอน 
- ผูส้อนควร                               ผู ้     
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-   ผูส้อนควร                                                               
       ำ      คดิเหน็ไปปฎบิตั ิ  อนัเป็นผลเนื่องมาจากกระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

- ผูส้อนควร                                            ผู ้            ท า
                 ไปอยา่งมคีวามหมาย 

- ผู้สอนควร   บ       ผู้     เสนอแนะสิ่งที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์และสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนท านายผลทีจ่ะเกดิขึน้ 

- ผู้สอนควร           ผู้                                     
                  ตัง้   น ผูเ้รยีนควรจะเดาวา่อะไรเป็นสาเหตุ  และท านายผลทีต่ามมา 

- ผู้สอนควรค้นหาความคิดเห็นของผู้เรยีนก่อนน าเสนอความคิดเห็นของผู้สอน   
หรอืก่อนศกึษาความคดิเหน็จากหนงัสอืเรยีน หรอืจากแหล่งอื่น 

- ผูส้อนควร           มกีาร                 ผูเ้รยีนดว้ยกนัเอง 
- ผูส้อนสามารถ                              (Cooperative   learning) ซึง่เน้น

การรว่มมอื การนบัถอืซึง่กนัและกนั และใชก้ลยทุธข์องการแบ่งงานกนัท าชว่ยในการเรยีนรูไ้ด ้
- ผู้สอนควรสนับสนุนให้มกีารสะท้อนความคิด และมกีารวิเคราะห์วจิารณ์ความ

คดิเหน็ของกนัและกนั   เคารพและใหเ้กยีรตทิุกความคดิเหน็ที่ผูเ้รยีนสรา้งขึน้ และถา้ความ
คดิเหน็ใดสามารถใชไ้ด ้ควรน าไปใชใ้นการเรยีนการสอนดว้ย 

- ผูส้อนควรเปิดโอกาส                                                
สนบัสนุน                                                  การณ์ และพยานหลกัฐาน
ใหมท่ีผู่เ้รยีนคน้ควา้ได ้
 จากแนวการสอนขา้งตน้ Yager ไดก้ าหนดเป็นขัน้ตอนการสอน 4 ขัน้ตอนทีเ่รยีกวา่ 
The   Constructivist   Learning   Model (CM) ดงัน้ี(ชยัวฒัน์  สทุธริตัน์,2552 : หน้า 85 – 86) 

1.   ขัน้เชญิชวน   ไดแ้ก่ 
- สงัเกตสิง่รอบตวัดว้ยความอยากรูอ้ยากเหน็ 
- ถามค าถาม 
- พจิารณาค าตอบทีเ่ป็นไปไดข้องค าถามทีต่ัง้ขึน้ 
- จดบนัทกึปรากฏการณ์ทีไ่มค่าดคดิมาก่อนวา่จะเกดิขึน้แต่ไมเ่กดิขึน้ 
- ชีส้ถานการณ์ทีท่ าใหก้ารรบัรูข้องผูเ้รยีนแตกต่างกนั 

2.                       
 -  ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการท ากจิกรรม 

       -  ระดมพลงัสมองเกีย่วกบัทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้
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       -  มองหาสารสนเทศ 
    -     ท าการทดลองโดยใชว้สัดุอุปกรณ์ 
       -  สงัเกตปรากฏการณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจง 
      -     ออกแบบโมเดล 
       -  รวบรวมและจดักระท าขอ้มลู 
       -  ใชย้ทุธวธิแีกป้ญัหา 
          -  เลอืกทรพัยากรทีเ่หมาะสม 
       -  อภปิรายการแกป้ญัหา 
         -  ออกแบบและด าเนินการทดลอง 
       -   ประเมนิทางเลอืกทีห่ลากหลาย 
       -  มสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ทีไ่มต่รงกนั 
         -  ชีก้ารเสีย่งและผลทีต่ามมา 
       -  ขอบเขตของการสบืเสาะหาความจรงิ 
       -  วเิคราะหข์อ้มลู 
3.   ขัน้น าเสนอค าอธบิายและค าตอบของปญัหา 
       -  สือ่ความหมายขอ้มลูและความคดิเหน็ 
       -  สรา้งและอธบิายโมเดล 
       -  สรา้งค าอธบิายใหม ่
       -  ทบทวนและวจิารณ์ค าตอบของปญัหา 
       -  ใหเ้พือ่นประเมนิผลการน าเสนอค าตอบ 
       -  รวบรวมค าตอบทีห่ลากหลาย 
       -  ชีใ้หเ้หน็ค าตอบทีเ่หมาะสม 
       -  บรูณาการค าตอบทีไ่ดก้บัความรูแ้ละประสบการณ์เดมิทีม่อียู่ 
4.   ขัน้น าไปปฎบิตั ิ
       -  การตดัสนิใจ 
       -  น าความรูแ้ละทกัษะไปใช ้
       -  ถ่ายโยงความรูแ้ละทกัษะ 
       -  แลกเปลีย่นสารสนเทศและความคดิเหน็ 
       -  ถามค าถามใหม่ๆ  
       -  น าผลทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูไ้ปใชแ้ละสง่เสรมิใหแ้สดงความคดิเหน็ใหม่ๆ  
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       -  ใชโ้มเดลและความคดิเหน็เพือ่ใหเ้กดิการอภปิรายและการยอมรบัจากเพือ่นๆ 
 
การเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 
 การเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ หรอืการเรยีนรูแ้ท ้(ชยัวฒัน์  สทุธริตัน์,2552 : หน้า 87) สรปุ
ไดว้า่เป็นการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนจะเป็นผูค้ดิ ประเมนิ และตดัสนิใจไดเ้องอยา่งเป็นระบบ แลว้
ผูเ้รยีนเป็นผู ้ น าเสนอสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดอ้ยา่งมหีลกัวชิาทีถู่กตอ้งครอบคลุมชดัเจน น าไปใชป้ฏบิตัิ
ในชวีติจรงิไดอ้ยา่งมคีุณภาพและเป็นปกตวิสิยั 

 
แนวทางการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

  
Newmann   (1995)  ไดน้ าเสนอหลกัการหรอืขอ้ควรค านึงในการน าแนวคดิการเรยีน

การสอนตามสภาพจรงิไปใชใ้หม้ปีระสทิธภิาพสรปุดงัน้ี (ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์,2552 : หน้า 89) 
1.   ผูส้อนตอ้งคุน้เคยกบัการยอมรบัและการใชค้วามรูเ้ดมิของผูเ้รยีน   ซึง่การดดูซมึ

ขอ้มูลใหม่ของผูเ้รยีนขึน้อยู่กบัว่าขอ้มูลนัน้ช่วยใหอ้ธบิายประสบการณ์เดมิของตนเองอย่างมี
ความหมายไดม้ากเพยีงใด 

2.   ผูส้อนตอ้งตระหนกัว่าผูเ้รยีนเป็นนกัคดิทีซ่บัซอ้นทีพ่ยายามสรา้งความหมายของ
โลกผู้สอนจะต้องเน้นในการสร้างโอกาสส าหรบัการคิดระดบัสูง  และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
มากกวา่การเรยีนรูแ้บบธรรมดาและการไดค้วามรูก้วา้งๆ  อยา่งเพยีงผวิเผนิ 
 3.   ผูส้อน    ใหโ้    ที ่        ส าหรบัผูเ้รยีนในการใชก้ารสนทนา  การเขยีน  
และรปูแบบอื่นๆ  ของกระบวนการขอ้มลูขา่วสาร 
 4.   ผูส้อนตอ้งเป็นผูอ้ านวยความสะดวก  ผูแ้นะน า  หรอืผูนิ้เทศทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีน
ท างานในการเรยีนรูม้ากกวา่การท าหน้าทีใ่หข้อ้มลูขา่วสารหรอืขอ้เทจ็จรงิ 
 5.   ผูเ้รยีนจะตอ้งใชค้วามพยายามในการสรา้งความเขา้ใจ  และมสีว่นรว่มในการ
เรยีนรูผู้ส้อนและผูเ้รยีนจะตอ้งรว่มมอื  เชื่อใจ  และตัง้ความหวงัส าหรบัความส าเรจ็ของตนเอง
ในระดบัสงู 
 แนวทางข้างต้นเป็นการจดัสภาพการเรียนรู้ตามสภาพที่เป็นธรรมชาติจรงิๆ แต่มี
ผูส้อนคอยให้ความช่วยเหลือตามสภาพที่ผู้สอนจ าลองไว้เพื่อให้ผู้เรยีน เกิดการเรยีนรู้ตาม
กรอบหรอืแนวคดิทีผู่ส้อนพยามยามใหเ้ป็นอยา่งเป็นธรรมชาตมิากทีสุ่ด ความส าคญัของการ
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สอนแบบน้ีอกีอยา่งหน่ึงคอืการประเมนิผูเ้รยีน ซึง่จะประเมนิในลกัษณะของมาตราสว่นประเมนิ
คา่ 5 ระดบั ตามมาตรฐานการเรยีนการสอนตามสภาพจรงิ ดงัน้ี (ชยัวฒัน์  สทุธริตัน์,2552 : หน้า 90) 
 -  การคดิขัน้สงู 

การคดิระดบัต ่า 1.....2.....3.....4.....5 การคดิระดบัสงู                              
-  การใชค้วามรูร้ะดบัลกึมากกวา่ความรูพ้ืน้ฐาน 
ใชค้วามรูร้ะดบัตืน้ 1.....2.....3.....4.....5 ใชค้วามรูร้ะดบัลกึ 
- การไดม้โีอกาสสนทนาแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเนื้อหาสาระวชิาทีเ่รยีน 
ไมม่กีารสนทนา 1.....2.....3.....4.....5 มกีารสนทนาทีเ่ป็นแก่นสาระระดบัสงู 
- การไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคม 
การสนบัสนุนทางลบ 1.....2.....3.....4.....5 การสนบัสนุนทางบวก 
- การเชื่อมโยงการเรยีนรูจ้ากการเรยีนสูโ่ลกภายนอก 
ไมเ่ชื่อมโยง  1.....2.....3.....4.....5 เชื่อมโยง 

 
การประเมินผลท่ีสอดคล้องกบัการสอน 
 
เกณฑก์ารประเมนิ  มรีายละเอยีดดงัน้ี (ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์,2552 : หน้า 90 – 92) 

1) การคดิขัน้สงู 
1  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนไดร้บัขอ้มลู  กฎและขัน้ตอนต่างๆ   

โดยใชก้ารทอ่งจ า  และการตอบค าถามในสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้
2  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนใชก้ารคดิระดบัต ่า  และมกีารแลก 

เปลีย่นความรูก้นัในขณะเรยีน  
  3  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนใชก้ารคดิระดบัต ่า  มกีารแลกเปลีย่น
ความรูก้นัในขณะเรยีน  และผูเ้รยีนบางคนใชค้ าถาม  หรอืกจิกรรมทีแ่สดงถงึการใชค้วามคดิ
ขัน้สงูอยา่งน้อย 1         
  4  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนท ากจิกรรมหลกัๆ โดยใชก้ารคดิขัน้สงู 
ซึง่เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัแก่นของสาระทีเ่รยีนจากผูเ้รยีนหลายๆคน 
  5  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนไดจ้ดักระท าขอ้มลูและความคดิต่างๆ
เพื่อใหเ้กดิความหมายและประโยชน์ในการน าไปใช ้ เช่น  ผูเ้รยีนสามารถผสมผสานขอ้เทจ็จรงิ
และความคดิต่างๆ เพื่อใชส้งัเคราะหน์ัยทัว่ไป อธบิาย ตัง้สมมตฐิานสู่การสรุปหรอืตคีวาม  ซึ่ง
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กระบวนการเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถแก้ปญัหาหรอืคน้พบความหมายและความเขา้ใจ
ใหม่ๆ ได ้

2) การใชค้วามรูร้ะดบัลกึมากกวา่ความรูพ้ืน้ฐาน 
1 หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีใ่หผู้เ้รยีนไดร้บัขอ้มลูในลกัษณะแยกสว่นไม่ 

สมัพนัธก์นั  ท าใหม้คีวามเขา้ใจในเน้ือหาสาระระดบัผวิเผนิ  ไมช่ดัเจน 
  2  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนมคีวามรูใ้นระดบัผวิเผนิและแยกสว่น
อาจมกีารพดูถงึมโนทศัน์ทีส่ าคญับา้งแต่ไมไ่ดบ้่งบอกถงึความเขา้ใจทีช่ดัเจนนกั 
  3  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนแสดงความรูค้วามเขา้ใจระดบัลกึและ
ระดบัตืน้  แต่ตอ้งแสดงความคดิทีบ่่งบอกความเขา้ใจในระดบัลกึอยา่งน้อย 1 ความคดิ  
  4  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนแสดงความรูค้วามเขา้ใจทัง้ในระดบัลกึ
และระดบัตืน้  และผูเ้รยีนหลายคนแสดงใหเ้หน็ความเขา้ใจระดบัลกึ 
  5  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบัลกึ  ซึง่
เป็นเน้ือหาสาระทีเ่ป็นหลกัของบทเรยีน  ท าใหผู้เ้รยีนสามารถแยกแยะความแตกต่าง  มกีาร
พฒันาการโต้แย้งการแก้ปญัหา  อธิบาย  และมกีารกระท าที่บ่งบอกถึงความเขา้ใจในสิง่ที่
ซบัซอ้น 

3) การไดม้โีอกาสสนทนาแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเนื้อหาสาระวชิาทีเ่รยีน 
1 หมายถึง  การเรยีนการสอนที่ไม่เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้สนทนาเกี่ยวกบั

เน้ือหาสาระเป็นการสอนแบบบรรยาย  โดยครูอาจใชค้ าถามสัน้ๆ ใหผู้เ้รยีนตอบ  ผูเ้รยีนไม่
สามารถเชื่อมโยงความรูท้ีเ่รยีนได ้
  2  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนไดส้นทนาแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่าง
ผูเ้รยีนดว้ยกนับา้ง 
  3  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนมกีารสนทนาแลกเปลีย่นเกีย่วกบัแก่น
เน้ือหาสาระไมค่รบประเดน็ 
  4  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนมกีารสนทนาแลกเปลีย่นเกีย่วกบัแก่น
เน้ือหาสาระในระดบัมากแต่ยงัไมค่รบประเดน็ 
  5  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนมกีารสนทนาแลกเปลีย่นเกีย่วกบัแก่น
เน้ือหาสาระในระดบัมาก  และครอบคลุมทุกประเดน็ 

4) การไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคม 
1 หมายถึง  การเรยีนการสอนที่ผู้เรยีนไม่ได้รบัการกระตุ้นให้เกิดความ

พยายามหรอืมสีว่นรว่ม 
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  2  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนและผูส้อนมพีฤตกิรรมสนบัสนุนและไม่
สนบัสนุนในการมสีว่นรว่มกจิกรรม 
  3  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่ส้อนคาดหวงัผูเ้รยีนในระดบัปานกลางและ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนบางคนใชค้วามพยายามการท างานทีท่า้ทาย 
  4  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่ส้อนคาดหวงัผูเ้รยีนในระดบัสงู  แต่เป็นงาน
ทีย่งัไมท่า้ทาย  ใชค้วามพยายามไมส่งูนกั  และมกีารยอมรบักนัในกลุ่ม 
  5  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่ส้อนคาดหวงัผูเ้รยีนในระดบัสงู  และกระตุน้
ใหผู้เ้รยีนท างานทีท่า้ทาย  ใชค้วามพยายามสงู  และมกีารยอมรบักนัในกลุ่มสงู 

5) การเชื่อมโยงการเรยีนรูจ้ากการเรยีนสูโ่ลกภายนอก 
1 หมายถงึ  การเรยีนการสอนที่เน้ือหาในบทเรยีนและกจิกรรมไม่เชื่อมโยง

กบัประเดน็หรอืประสบการณ์นอกชัน้เรยีน 
  2  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีเ่น้ือหาเชื่อมโยงกบัโลกภายนอก  แต่ไม่มี
กจิกรรมทีเ่ชื่อมโยงกบัประสบการณ์นอกชัน้เรยีน  
  3  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีเ่ชื่อมโยงทัง้เน้ือหาสาระและกจิกรรมบา้ง 
  4  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีเ่น้ือหาสาระเชื่อมโยงกบัประสบการณ์นอกชัน้
เรยีนแต่ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มกจิกรรมนอกชัน้เรยีนในบางครัง้ 
  5  หมายถงึ  การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนมกีารท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหา  
หรอืประเดน็ทีเ่ชื่อมโยงกบัประสบการณ์ภายนอก  มกีารเชื่อมโยงวธิกีารท าใหเ้กดิความหมาย
ส าหรบัตนเองมสี่วนร่วมในกิจกรรมนอกชัน้เรยีน เช่น ให้ความรู้แก่ผู้อื่น ให้การช่วยเหลือ
ประชาชน เป็นตน้ 
 
การเรียนรู้โดยหมวก 6 ใบ 
 
 เดอ โบโน(De Bono,1992 อา้งองิใน ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 2552 : หน้า 357 – 359) 
ไดใ้หค้วามหมายของเทคนิคหมวก 6 ใบไวว้่าเป็นการใชส้ขีองหมวกแต่ละใบทีม่สีตี่างกนัแทน
ความคดิแต่ละดา้นโดยใหว้ธิคีดิแต่ละอย่างก าหนดจากสขีองหมวก ซึง่สขีองหมวกแต่ละใบจะ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของหมวกใบนัน้ๆ เป็นการบอกใหท้ราบว่าตอ้งการใหค้ดิไปในทศิทางใด 
ในการคดินักคดิจะใชห้มวกครัง้ละหนึ่งใบแทนแต่ละความคดิ สขีองหมวกน้ีจะเป็นกรอบที่ เป็น
รปูธรรมทีส่ าคญัต่อการรบัรูช้่วยใหเ้ขา้ใจและจดจ างา่ยขึน้เพราะเป็นการสอนดว้ยสญัลกัษณ์ซึง่
หมวกแต่ละใบมคีวามหมายดงัน้ี 
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- หมวกสขีาว     แทน ขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ ทีทุ่กคนยอมรบัไมม่กีารโตแ้ยง้ 
- หมวกสแีดง     แทน อารมณ์ความรูส้กึ 
- หมวกสดี า       แทน การมองในดา้นลบ เชน่ขอ้บกพรอ่ง 
- หมวกสเีหลอืง   แทน การมองในดา้นบวก เชน่ ขอ้ด ี
- หมวกสเีขยีว    แทน การมองดว้ยความคดิใหม่ๆ ทีส่รา้งสรรค ์
- หมวกสนี ้าเงนิ   แทน การควบคุม ประเมนิ และสรปุ 

 
แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

  
การสอนโดยใชห้มวก 6 ใบของเดอ โบโน (De Bono,1992 อ้างองิใน ชยัวฒัน์       

สุทธริตัน์ , 2552 : หน้า 359)  ซึง่ม ี6 ขัน้ตอน สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตรไ์ด ้4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

1.  ขัน้น า จะเป็นการน าเขา้สูเ่น้ือหาทีจ่ะเรยีนแลว้ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัสหีมวกให้
เขา้ใจตรงกนั พรอ้มยกตวัอยา่งความสมัพนัธข์องสหีมวกกบัการท ากจิกรรม เชน่การตัง้ค าถาม 

2.  ขัน้หาความรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองท ากิจกรรมด้วยตนเองโดย
เปลีย่นหมวกสตี่างๆใหค้รบทุกส ี

3.  ขัน้ขยายความรู ้เป็นการระดมสมองเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัคนอื่นวา่มกีาร
ท ากจิกรรมทีแ่ตกต่างจากตนเองอยา่งไรบา้ง เพราะเหตุใด 

4.  ขัน้สรุป สรุปและประเมนิผลการเรยีนรู้จากความคดิของผูเ้รยีนว่าสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคท์ีผู่ส้อนวางไวห้รอืไม ่ถา้มคีรบถว้นใหเ้ตมิเตม็ความรูแ้ก่ผูเ้รยีน 

เน่ืองจากเราใช้หมวกแทนความคิดต่างๆ ดงันัน้การสอนโดยวิธีน้ีผู้เรยีนต้องได้ใส่
หมวกครบทุกส ีแต่จะเริม่ทีส่ใีดก่อนกไ็ด ้หรอืแมส้ลบัสแีต่ละคนไม่เหมอืนใหม้ลี าดบัแตกต่าง
กนัก็ได้เช่นกนัไม่ใช่ปญัหาของการสอน ขอเพยีงได้ใส่หมวกครบทัง้ 6 ส ีในเวลาที่ก าหนด 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็ในหลายๆดา้น ซึง่จะช่วยพฒันาการคดิของผูเ้รยีน
ให้คิดได้กว้างไกล ซบัซ้อน และสร้างสรรค์ตามแต่สขีองหมวกที่ได้สวมใส่ สิ่งที่ผู้สอนควร
ระมดัระวงัส าหรบัการสอนแบบน้ีคอื การสอนใหผู้เ้รยีนเป็นผูย้อมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ไมดู่
ถูกหรอืต าหนิความคดิเหน็ของเพื่อนๆ ทีแ่ตกต่างจากตนเอง และตอ้งใหทุ้กคนมโีอกาสไดพู้ด
ตามความคดิของตนเอง จงึจะสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์หลกัของการสอนแบบหมวกหกใบ
อยา่งแทจ้รงิ 
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การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 
Brain – Based Learning  (Brain Facts,2005 อา้งองิใน สมยศ ชดิมงคล,2549 : หน้า 

150-151)สรุปได้ว่า เป็นทฤษฎีที่อธิบายการเรียนรู้โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสรา้งและการท างานของสมอง ท าใหท้ราบว่ามปีรากฏการณ์อะไรบ้างที่เกดิขึน้ในสมอง 
โดยเฉพาะขณะอยู่ในสถานการณ์การเรยีนรู้(Learning Situations) และมเีงื่อนไขอะไรบา้งที่
เหมาะสมส าหรบัท าใหเ้กดิการเรยีนรู ้และการคดิทีม่ปีระสทิธผิล ซึง่จะน าความรูด้งักล่าวมาจดั
กระบวนการเรยีนการสอนทีป่รบให้สอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง ซึ่งการสอนทีแ่ฝงดว้ย
ความเขา้ใจในพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องสมอง จะท าใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบ ซึง่จะเพิม่
ศกัยภาพในการท างานของสมองไดด้ ีท าใหผู้เ้รยีน เรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพอย่างมคีวามสุข ไม่
เกดิความเครยีดโดยไมจ่ าเป็น 

 
การเรียนรู้ของสมอง 
 
เน่ืองจากสมองมคีวามส าคญัต่อการเรยีนรู ้จงึขอให้ศกึษาการเรยีนรู้ของสมอง เพื่อ

เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี(Caine and Caine,1990 
อา้งองิใน    สมยศ  ชดิมงคล , 2549 : หน้า 157-158) 

1. สมองสามารถท างานหลายหน้าทีไ่ปพรอ้มๆกนั การเรียนรูส้ามารถส่งเสรมิไดโ้ดย
การจดัสภาพแวดลอ้มทีส่นบัสนุนการเรยีนรูใ้หส้มบรูณ์  มสีิง่เรา้ทีห่ลากหลายครบถว้นสมบรูณ์  

2. การเรยีนรูม้คีวามเกีย่วขอ้งเชื่อมโยงกบัสรรีะโดยรวมทุกส่วน การเตรยีมพรอ้มทาง
กาย ความสะดวกในการเรยีนรูแ้ต่ละบุคคล และสภาพอารมณ์ลว้นมบีทบาทและมีอทิธพิลต่อ
การเรยีนรู ้

3. สมองต้องการคน้หาความหมายซึ่งตดิมาตัง้แต่ก าเนิด ความอยากรูอ้ยากเหน็เป็น
ธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งสามารถท้าทายด้วยปญัหาที่ซบัซ้อนและมีความหมายส าหรบัตัว
ผูเ้รยีนเอง 

4. สมองถูกออกแบบใหเ้รยีนรูแ้ละสรา้งความเป็นระบบแบบแผน(Patterns) ใหก้บัสิง่ที่
รบัรูซ้ึง่แบบแผนทีก่ล่าวถงึน้ีคอื ขอ้ความรู ้ทกัษะ หรอืสิง่ทีเ่รยีนรูต้่างๆนัน่เอง 

5. อารมณ์และความคดิไม่สามารถแยกจากกนั อารมณ์มคีวามส าคญัต่อการจดัเก็บ
ขอ้มลูในสมอง และการระลกึถงึขอ้มลูทีไ่ดเ้รยีนรูม้าแลว้ 
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6. สมองของทุกคนมธีรรมชาตใินการเรยีนรูข้อ้มูลและสรา้งขอ้มลูในลกัษณะทีเ่ป็นทัง้
แบบแยกสว่น(Part)และแบบภาพรวม(Wholes)ไปพรอ้มๆกนั 

7.การเรยีนรู้เกี่ยวข้องทัง้การใส่ใจต่อสิง่ที่ตนสนใจโดยตรงและการรบัรู้ต่อสิง่ต่างๆ
โดยรอบ 

8.กาเรยีนรูจ้ะมกีารด าเนินการกบัขอ้มูล ซึ่งเกดิขึน้ทัง้ในขณะทีม่สีตริูต้วั(Conscious) 
และซมึซบัในลกัษณะแบบไมรู่ต้วั(Unconscious) 

9.การจ าขอ้มลูจะม ี2 ลกัษณะ คอื การจ าทีส่มัพนัธก์บัเหตุการณ์/สถานทีท่ีเ่ป็นประสบ 
การณ์ในชวีติประจ าวนั และการจ าแบบท่องจ า ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจ าขอ้เทจ็จรงิ (Facts) และ
ทกัษะต่างๆ (Skills) ซึง่จะมลีกัษณะแยกสว่น 
         10. สมองจะเขา้ใจไดด้ทีีสุ่ด เมื่อขอ้เทจ็จรงิและทกัษะต่างๆ เหล่านัน้มคีวามเชื่อมโยง
กบัความจ า  เหตุการณ์ / สถานที ่ทีม่ลีกัษณะสมัพนัธห์รอืองิอยูก่บัธรรมชาต ิ
          11. การเรยีนรู้สามารถส่งเสรมิได้โดยการท าให้เกิดการท้าทาย(Challenge) ในการ
เรยีนรู ้แต่จะถูกระงบัเมือ่มภีาวะคุกคาม(Threat) หรอืก่อใหเ้กดิความน่าเบื่อไมน่่าสนใจ 
           12. สมองของแต่ละคนจะมลีกัษณะเฉพาะของตนเอง(Unique) โครงสรา้งการเชื่อมโยง
เสน้ใยประสาทของสมอง ทีแ่สดงถงึความรูท้ีม่อียูข่องแต่ละคน สามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยการ
เรยีนรู ้ 

 
แนวการจดัการเรียนรู้ท่ีเข้ากบัการท างานของสมอง 
 
จากความรูเ้รือ่งการเรยีนรูข้องสมองสามารถจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่ขา้กบัการ

ท างานของสมองตามทฤษฎ ี Brain – Based Learning  ไดด้งันี้ (Caine and Caine ,1990 
อา้งองิใน สมยศ  ชดิมงคล , 2549 : หน้า 159-160) 

1.เสนอสาระการเรยีนรู ้ผ่านกลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย เช่น การท ากจิกรรมเชงิ
กายภาพ การให้เวลาในการเรยีนรู้เป็นรายบุคคล การมปีฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่มเพื่อช่วยให้
ผูเ้รยีนไดใ้ชค้วามหลากหลายเชงิศลิปะ และการประสานประสบการณ์ต่างๆ มาใชใ้นการเรยีนรู้
รว่มกนั 

2.ต้องตระหนักเสมอว่าวุฒภิาวะของผูเ้รยีนมอีตัราทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้อายุจงึไม่อาจ
สะทอ้นถงึความพรอ้มของผูเ้รยีนในการเรยีนรูไ้ด ้ดว้ยเหตุน้ีจงึจ าเป็นตอ้งน าองคป์ระกอบอื่นๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัภาวะความพร้อมทางกายและสุขภาวะมาพจิารณาร่วมในการด าเนินการใน
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กระบวนการเรยีนรู ้เช่น การจดัการทีเ่กีย่วกบัความเครยีด อาหาร การออกก าลงักาย เป็นตน้ 
ซึง่แสดงถงึรา่งกายจติใจตอ้งพรอ้มในการเรยีนรู ้ 

3.ต้องพยายามเสนอบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เร้าและกระตุ้นการค้นหา
ความหมายในสิ่งที่เรียนรู้ โดยเฉพาะที่มีความหมายต่อตัวผู้เรียนเองและสัมพันธ์กับ
ชวีติประจ าวนัหรอืวถิชีวีติจรงิ 

4. เสนอขอ้มลูทีเ่รยีนรูป้ระกอบหรอืองิอยูก่บับรบิททีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถ
ระบุแบบแผนต่างๆ ของความรูไ้ด ้และสามารถเชื่อมโยงกบัประสบการณ์ทีม่อียูก่่อนได ้

5.สรา้งสิง่แวดลอ้มหรอืสภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีนทีส่นับสนุนใหเ้กดิความรูส้กึทีด่หีรอื
เกดิเจตคตทิางบวก ทัง้แก่ผูเ้รยีนและผูส้อน และกบังานที่เรยีนรูแ้ละจะต้องกระตุ้นใหผู้เ้รยีน
เกดิความรูส้กึต่างๆที่เชื่อมโยงกบัสิง่เรยีนรู้ และสรา้งบรรยากาศที่ดีที่มผีลต่อการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน 

6.หลีกเลี่ยงการแยกข้อมูลจากบริบท เพราะการแยกข้อมูลจากบรบิทจะท าให้การ
เรยีนรูย้ากต่อการท าความเขา้ใจมากขึน้ เพราะผูเ้รยีนไม่เหน็ความเชื่อมโยงกบับรบิท จะตอ้ง
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ีต่อ้งใชก้ารปฏสิมัพนัธ ์และมกีารสื่อสารต่างๆโดอาศยัการท างาน
ของสมองอยา่งเตม็ที ่

7.วางวสัดุที่เกี่ยวขอ้ง เช่น โปสเตอร์ งานศลิปะ ป้ายนิเทศ และอื่นๆ ให้อยู่นอกจุด
สนใจของผู้เรียนเพราะอาจมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ และจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าความ
กระตอืรอืรน้ของผูส้อน การเป็นตวัแบบ และการใหค้ าแนะน า ของผูส้อนเป็นสญัญาณบ่งชี ้ที่
ส าคญัทีจ่ะสนบัสนุนถงึคุณค่าของสิง่ทีเ่รยีนรู ้

8.ใช้เทคนิคการจูงใจในการดึงดูดความสนใจของผู้ เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
เชื่อมโยงความรูด้ว้ยตวัผูเ้รยีนเอง ดงันัน้จะตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รยีนประมวลขอ้มลูอยา่งจรงิจงัและ
ตื่นตวั โดยผ่านการไตร่ตรองและรูใ้นสิง่ที่ตนคดิเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนไดท้บทวนการเรยีนรูข้อง
ตนเองใหม้ากทีส่ดุ 

9.แยกขอ้มูลทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิและทกัษะไม่ใหป้ะปนกบัความรูท้ีเ่ป็นประสบการณ์ที่มี
มาก่อน เพราะจะไปบงัคบัใหผู้เ้รยีนตอ้งใชก้ารจ าแบบท่องจ า การสอนทีมุ่ง่การจ าจะไม่ช่วยใน
การถ่ายโยงการเรยีนรู้ ดงันัน้จงึควรหลกีเลีย่งการเน้นใหผู้เ้รยีนตอ้งเรยีนแบบท่องจ าอยู่อย่าง
สม ่าเสมอตลอดเวลา ที่ส าคญัคอืจะท าใหผู้เ้รยีนเกดิการละเลยการน าศกัยภาพของตนมาใช ้
และอาจจะมผีลต่อการพฒันาความเขา้ใจทีเ่ป็นผลต่อเน่ืองตามมา 

10.ใชเ้ทคนิคการสรา้งหรอืการเลยีนแบบประสบการณ์ทีเ่หมอืนชวีติจรงิและใชป้ระสาท
สมัผสัทัง้หา้ในรปูแบบต่างๆเพือ่ช่วยในการเรยีนรู ้หรอืเรยีนรูใ้นบรบิทชวีติจรงิ ตวัอยา่งเทคนิค
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การสอนเหล่าน้ี เช่น การสาธติ การท าโครงงาน การอุปมาเปรยีบเทยีบ และการบูรณาการ
สาระต่างๆ โดยใหม้กีารสอดแทรกการคดิต่างๆเขา้ไปในประสบการณ์เหล่านัน้  

11.สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีต่ื่นตวัและมกีารผ่อนคลาย เกดิความสะดวกสบาย ไม่
มภีาวะคุกคามจากสิง่ต่างๆน่าสนใจไมน่่าเบื่อ แต่ตอ้งมกีารทา้ทายในการเรยีนรูส้งู 

12.ใช้กลยุทธ์การสอนที่น าเสนอในหลากหลายรูปแบบ เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผูเ้รยีนแต่ละคน ทัง้นี้เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกวธิกีารเรยีนรูต้ามธรรมชาตติามความชอบของ
ตนเอง เช่น จากการได้ยิน จากการได้เห็น จากการได้สมัผสั หรือที่เกี่ยวข้องสมัพนัธ์กับ
อารมณ์ในระหวา่งการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

สรปุ 

 บทน้ีจะเป็นการเรยีนรูท้ีม่คีวามร่วมสมยักบัการเรยีนรูใ้นปจัจุบนัมากขึน้ มกีารบูรณา
การเขา้กบัสภาพความเป็นจรงิ และมกีารใชท้กัษะทีส่งูขึน้กว่าบททีแ่ลว้ อกีทัง้ยงัมกีารพฒันา
ความสามารถของผู้เรียนมากขึ้น ไม่ใช่แค่ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ผู้เรียนจะได้พฒันา
ความสามารถด้านต่างๆโดยเฉพาะการพูดแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลอื่น ซึ่งต้องมีการ
กลัน่กรองและล าดบัความคดิมากกว่าการเขยีนตอบในใบงาน หรอืใบกจิกรรมส่งผูส้อน หรอื
เพยีงตอบค าถามสัน้ๆตามที่เคยมใีนกจิกรรมการเรยีนยุคแรกๆ กจิกรรมการเรยีนรู้ในบทน้ี
นับว่ายงัเป็นที่สนใจของผูส้อนวทิยาศาสตร์มากพอสมควรในปจัจุบนั แต่จะสนใจในลกัษณะ
ของการบูรณาการรว่มกบัการสอนอื่นๆในรปูของงานวจิยั 

แบบฝึกหดั 

จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

 1. การจดัการเรยีนรูใ้นบทเรยีนน้ีใชท้ฤษฎกีารเรยีนรูใ้ดบา้ง 

2. จงสรา้งแบบประเมนิประกอบการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ 

3. จงยกตวัอยา่งกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีพ่ฒันาสมอง 
 


