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กระบวนการจัดการเรียนรู : 5 ขั้น สอนเด็กปฐมวัยใหรูจักคิด
เตือนใจ ผางคํา*
Tuenjai phangkham
1. บทนํา
B-R-A-I-N เปนกระบวนการเรียนรูของสมองอยางเปนขัน้ ตอน เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือกระทําสิง่
ตางๆ ดวยตนเองผานประสาททั้งหา ทบทวน เชื่อมโยงประสบการณเดิมและประสบการณใหม เพื่อหา
คําตอบ รวมทั้งใหเด็กไดแสดงความสามารถทางการคิด
2. การเรียนรูแบบ B-R-A-I-N
แนวคิดการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง (Brain-based Learning) เชื่อวา
การเรียนรูเกิดขึน้ เมือ่ มีการสงขอมูลเชือ่ มตอระหวางเซลประสาท สมองของมนุษยแตละคนมีลกั ษณะเฉพาะ
ตัว สมองเรียนรูผานระบบสรีระทางกาย จิตใจ และการเคลื่อนไหว สมองซีกซายและซีกขวามีการทํางานที่
ประสานกัน อารมณเปนปจจัยสําคัญทีส่ รางแบบแผนการคิด สมองแสวงหาความหมายจากสิง่ ทีเ่ รียนรู การ
เรียนรูเกิดขึ้นทั้งในภาวะที่ไรสํานัก การเรียนรูสิ่งที่ซับซอนจะเกิดขึ้นเมื่อสถานการณนั้นมีความทาทายและ
ไดมีปฏิสมั พันธทางสังคม แตการเรียนรูจะหยุดชะงักหรือลดนอยลงเมือ่ สมองอยูในภาวะเครียด ซึง่ การจัดการ
เรียนรูทีส่ อดคลองกับการทํางานของสมองสามารถกระทําไดโดยใหเด็กเรียนรู โดยไมรูสึกหวาดกลัวแตกระตุน
ทาทายใหเด็กตืน่ ตัวทีจ่ ะเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูทีใ่ หประสบการณทีห่ ลากหลาย การออกแบบการ
จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจของเด็ก และทําใหการเรียนรูมีความหมายตอเด็ก ดังนัน้ การจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัย ตองยึดหลักการตื่นตัวแบบผอนคลาย โดยจัด
กิจกรรมที่นําการเคลื่อนไหวรางกายมาปรับคลื่นสมอง และกระตุนการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา
ใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจ เรียนรูจากประสบการณตรง ลงมือกระทําผานประสาทสัมผัสทั้งหา มีเวลา
คิดไตรตรอง และนําเสนอความหมาย ความเขาใจ หรือขอคนพบดวยตนเองภายใตบรรยากาศที่เด็กรูสึก
ผอนคลายแตตื่นตัวที่จะเรียนรู
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม (Group Investigation
Instructional Model) เปนรูปแบบทีส่ งเสริมทักษะในการสืบสอบเพือ่ ใหไดรับความรู ความเขาใจ โดยอาศัย
กลุมมาชวยกระตุนความสนใจหรือความอยากรู และชวยดําเนินงานการแสวงหาความรูหรือคําตอบทีต่ องการ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมประกอบดวย การเผชิญปญหาหรือสถานการณที่ชวนใหงุนงงสงสัย การแสดงความ
คิดเห็นตอปญหาหรือสถานการณ การรวมกลุมวางแผนแสวงหาความรู การดําเนินการแสวงหาความรู การ
วิเคราะหสรุป นําเสนอและอภิปรายผล และการกําหนดประเด็นปญหาที่ตองการสืบเสาะหาคําตอบ ดังนั้น
การจัดการเรียนรูเพือ่ พัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัย ตองยึดหลักการแกปญหา โดยใหเด็ก
*ครูโรงเรียนวัดคูบอน (วัฒนานันทอุทิศ) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
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ไดคนพบและตระหนักถึงปญหา วางแผนหาวิธกี าร ลงมือแกปญหา สรุปทบทวน ไตรตรองและประเมินเกีย่ ว
กับผลที่เกิดขึ้น
3. กระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N
กิตติศกั ดิ์ เกตุนตุ ิ (2557, หนา 168-169) ไดนําเสนอการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบ
B-R-A-I-N เปนการจัดการเรียนรูอยางขั้นตอน ประกอบดวย
1. ขัน้ ปลุกสมอง (Boosting = B) เปนขัน้ ตอนทีเ่ ด็กเคลือ่ นไหวรางกายดวยการทําทาบริหารสมอง
(Brain Gym) โดยมีเสียงเพลงและเสียงดนตรีประกอบกิจกรรม เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของสมอง
กอนเรียนรู กระตุนการสงขอมูลไปมาระหวางสมองซีกซายและขวา รวมทั้งเปนการปรับคลื่นสมองเพื่อชวย
ใหการทํางานของสมองทํางานประสานกันไดดี เกิดสมาธิและจดจอในการทํากิจกรรม โดยการเคลื่อนไหว
รางกายดวย การทําทาบริหารสมอง ประกอบดวย
1.1 กลุมทาเรียกพลังงาน (Energy Activities) หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายดวยทาทาง
ที่กระตุนการทํางานของระบบกระแสประสาท เปนการกระตุนความรูสึกทางอารมณ เกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู เปนการกระตุนการทํางานของเสนเลือดใหญใหสามารถสงออกซิเจนไปสูสมองไดอยางเต็มที่
1.2 กลุมทาขามเสนกึ่งกลางกาย (Midline Movements) หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกาย
ขามเสนแบงกึ่งกลางรางกาย สลับขางจากซายไปขวาจากขวาไปซาย เพื่อใหสมองซีกซายและซีกขวาถาย
โอนขอมูลระหวางกันไดดีขึ้น และชวยกระตุนรางกายทั้งสองขางใหทํางานประสานสัมพันธกันไดดีขึ้น
1.3 กลุมทายืดเหยียดรางกาย (Lengthening Activities) หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกาย
ที่เนนการยืดเหยียดกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย ที่ชวยลดความตึงเครียดของสมองสวนหนาและสวน
หลัง ลดการตึงตัวของกลามเนื้อ และลดความเมื่อยลาของรางกาย ชวยใหเกิดความผอนคลาย
1.4 กลุมทาเจตคติระดับลึก (Deeping Attitudes) หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายดวยทา
ที่เปนการปรับคลื่นสมอง และลดระดับการเตนของหัวใจใหเตนในระดับปกติ เพื่อชวยใหเด็กเกิดสมาธิและ
จดจอในการทํากิจกรรม
2. ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) เปนขั้นตอนที่เด็กตั้งคําถามและระบุ
ปญหาหรือประเด็นที่ตองการจะศึกษา และทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมวาหัวขอหรือประเด็นที่จะ
เรียนรูนัน้ มีความสัมพันธเกีย่ วของและ/หรือสําคัญกับตัวเด็กอยางไร อีกทัง้ เปนการกระตุนความสนใจใหเด็ก
เกิดความตองการเรียนรูและเห็นคุณคาของสิง่ ทีจ่ ะไดเรียนรูนัน้ ผานกิจกรรมสังเกต สือ่ และ/หรือ สถานการณ
โดยใชประสาทสัมผัสทัง้ หา และถายทอดออกมาดวยการอธิบายและ/หรือสรางเปนชิน้ งานทัง้ เดีย่ วหรือกลุม
3. ขั้นคนหาคําตอบ (Acquiring = A) เปนขั้นตอนที่เด็กประมวลภาพรวมของขอมูลตาง ๆ โดย
การวางแผนวาเรือ่ งหรือประเด็นนัน้ ควรจะเรียนรูดวยวิธกี ารใด และลงมือปฏิบตั เิ พือ่ แกไขปญหาหรือคนหา
คําตอบตามประเด็นที่เด็กเลือก เปนการสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมสํารวจสภาพสิ่งแวดลอมและเกิดการ
เรียนรูโดยการคนพบ รวมทัง้ เปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสมั พันธและทํางานรวมกับคนอืน่ ๆ โดยผานกิจกรรมการ
คนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก การระดมสมองการทัศนศึกษา การทดลอง การสัมภาษณ และ
การทํางานรวมกับผูอื่น
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4. ขั้นสรุปผล (Inferring = I) เปนขั้นตอนที่เด็กไดทบทวน และคิดไตรตรองเกี่ยวกับสิ่งที่ไดจาก
การสืบคนคําตอบ แลวพิจารณาความรูทีไ่ ดเพือ่ ประเมินวาผลทีไ่ ดวานาเชือ่ ถือมีจดุ ดี หรือจุดทีค่ วรปรับปรุง
โดยผานกิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. ขั้นนําเสนอผล (Notifying = N) เปนขั้นตอนที่เด็กนําความรูที่ไดคนพบมาดัดแปลงใหเกิดสิ่ง
ใหม หรือวางแผน ออกแบบ และนําเสนอผลการศึกษาใหกับผูอืน่ ไดรับรู โดยผานกิจกรรมการอธิบายผลงาน
การเขียน การวาดภาพ การแสดงการทดลองในสิ่งที่เรียนรู การแสดงนิทรรศการ ทามกลางบรรยากาศที่
สนุกสบายและพึงพอใจ
4. บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ B-R-A-I-N
บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N
นั้นผูใชรูปแบบจะตองจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และเปดโอกาสให
เด็กมีอิสระ และแสดงความสามารถทางความคิดนอกจากนี้ ผูใชรูปแบบจะตองรูจักใชคําพูดที่เหมาะสมใน
การชี้นํา กระตุน เปนแบบอยางและสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก โดยใชคําพูดในลักษณะการตั้งขอสังเกต
การใชคําถามปลายเปดรวมทั้งการใชคําพูดใหเด็กไดใชคําพูดในการอภิปราย ถามคําถาม แสวงหาวิธีการ
และคําตอบทีต่ องการรู รวมถึงถามคําถามทีส่ งเสริมความสามารถทางการคิดใหเด็กไดเรียนรูจากการคนพบ
ดวยตนเอง การสังเกต การสํารวจ การสืบคน และการทดลอง เปนการสรางองคความรูโดยการลงมือปฏิบตั ิ
จริงผานกระบวนการคิดอยางเปนขัน้ ตอน ซึง่ ครูมบี ทบาทหนาทีอ่ าํ นวยความสะดวก จัดสภาพแวดลอมและ
ใชคําถามตาง ๆ เพื่อกระตุนใหเด็กไดลงมือกระทําสิ่งตาง ๆ ไดคิดหาคําตอบสรางองคความรูดวยตนเอง
รวมทั้งนําเสนอผลงานที่ไดจากประสบการณจริงในบริบทที่เปนธรรมชาติ และสอดคลองกับพัฒนาการ
การจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N นี้จะชวยสงเสริมความสามารถทาง
การคิดของเด็กปฐมวัยตอไป
สรุปวารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เปนกิจกรรมทีเ่ ปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากการ
ลงมือกระทํา ไดเรียนรูจากประสบการณตรง โดยใชกระบวนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ B-R-A-I-N รวมกับการบริหารสมองสามารถพัฒนาความสามารถทางความคิดได ในขัน้ ปลุกสมอง
(Boosting = B) เปนขัน้ ตอนทีเ่ ด็กเคลือ่ นไหวรางกายดวยการทําทาบริหารสมอง (Brain Gym) ซึง่ การบริหาร
สมองเปนรูปแบบการเคลื่อนไหวงาย ๆ และมีผลตอการทํางานของสมอง ในขั้นนี้พบวา ในการทํากิจกรรม
เด็กจะนิง่ ใหความสนใจ มีความสนุกสนาน และใหความรวมมือในการทํากิจกิจกรรมเปนอยางดี สอดคลอง
กับ พอล อี เดนนิสันและเกล อี เดนนิสัน (Paul E.Dennison and Gail E.Dennison, 2546, หนา 2) ที่วา
ถาครูจดั กิจกรรมใหเด็กไดบริหารสมอง จะเปนเสมือนการกระตุนกลามเนือ้ สมองของเด็ก เด็กรูสึกไดวาสมอง
ทุกสวนตื่นตัว ทําใหเด็กพรอมที่จะเรียนรูและเกิดสมาธิ และเด็กยังมีโอกาสได สังเกต ทดลอง สืบคน จาก
การลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมดวยตนเอง สามารถเชือ่ มโยงประสบการณเดิมและประสบการณใหม เด็กสามารถ
หาคําตอบไดอยางสมเหตุสมผลดวยตนเอง ผานกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูจากการกระทําอยางอิสระ
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