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กระบวนการจัดการเรียนรู : 5 ขั้น สอนเด็กปฐมวัยใหรูจักคิด

เตือนใจ ผางคํา*
Tuenjai phangkham

1.  บทนํา
B-R-A-I-N เปนกระบวนการเรยีนรขูองสมองอยางเปนขัน้ตอน เปดโอกาสใหเดก็ไดลงมือกระทาํสิง่

ตางๆ ดวยตนเองผานประสาทท้ังหา ทบทวน เช่ือมโยงประสบการณเดิมและประสบการณใหม เพ่ือหา
คําตอบ รวมทั้งใหเด็กไดแสดงความสามารถทางการคิด

2.  การเรียนรูแบบ B-R-A-I-N
แนวคิดการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง (Brain-based Learning) เชื่อวา 

การเรียนรูเกิดขึน้เม่ือมกีารสงขอมลูเช่ือมตอระหวางเซลประสาท สมองของมนุษยแตละคนมีลกัษณะเฉพาะ
ตัว สมองเรียนรูผานระบบสรีระทางกาย จิตใจ และการเคลื่อนไหว สมองซีกซายและซีกขวามีการทํางานที่
ประสานกนั อารมณเปนปจจยัสาํคัญทีส่รางแบบแผนการคดิ สมองแสวงหาความหมายจากสิง่ทีเ่รยีนร ูการ
เรียนรูเกิดขึ้นทั้งในภาวะที่ไรสํานัก การเรียนรูสิ่งที่ซับซอนจะเกิดขึ้นเม่ือสถานการณนั้นมีความทาทายและ
ไดมปีฏิสมัพันธทางสงัคม แตการเรยีนรูจะหยดุชะงกัหรอืลดนอยลงเมือ่สมองอยใูนภาวะเครยีด ซึง่การจดัการ
เรยีนรทูีส่อดคลองกบัการทาํงานของสมองสามารถกระทาํไดโดยใหเด็กเรยีนร ูโดยไมรสูกึหวาดกลวัแตกระตนุ
ทาทายใหเดก็ตืน่ตัวทีจ่ะเรยีนรู การจดักระบวนการเรยีนรูท่ีใหประสบการณทีห่ลากหลาย การออกแบบการ
จดัการเรยีนรูใหสอดคลองกบัความสนใจของเด็ก และทําใหการเรยีนรมูคีวามหมายตอเดก็ ดงันัน้ การจดัการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัย ตองยึดหลักการตื่นตัวแบบผอนคลาย โดยจัด
กิจกรรมที่นําการเคลื่อนไหวรางกายมาปรับคลื่นสมอง และกระตุนการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา 
ใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจ เรียนรูจากประสบการณตรง ลงมือกระทําผานประสาทสัมผัสท้ังหา มีเวลา
คิดไตรตรอง และนําเสนอความหมาย ความเขาใจ หรือขอคนพบดวยตนเองภายใตบรรยากาศท่ีเด็กรูสึก
ผอนคลายแตตื่นตัวที่จะเรียนรู

รปูแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลมุ (Group Investigation 
Instructional Model) เปนรปูแบบทีส่งเสรมิทกัษะในการสบืสอบเพือ่ใหไดรบัความร ูความเขาใจ โดยอาศยั
กลมุมาชวยกระตุนความสนใจหรือความอยากรู และชวยดาํเนนิงานการแสวงหาความรูหรอืคาํตอบท่ีตองการ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมประกอบดวย การเผชิญปญหาหรือสถานการณที่ชวนใหงุนงงสงสัย การแสดงความ
คิดเห็นตอปญหาหรือสถานการณ การรวมกลุมวางแผนแสวงหาความรู การดําเนินการแสวงหาความรู การ
วิเคราะหสรุป นําเสนอและอภิปรายผล และการกําหนดประเด็นปญหาที่ตองการสืบเสาะหาคําตอบ ดังนั้น 
การจดัการเรยีนรเูพือ่พฒันาความสามารถทางการคดิของเด็กปฐมวยั ตองยดึหลกัการแกปญหา โดยใหเดก็

*ครูโรงเรียนวัดคูบอน (วัฒนานันทอุทิศ) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 



ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 159

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

ไดคนพบและตระหนกัถึงปญหา วางแผนหาวธิกีาร ลงมอืแกปญหา สรปุทบทวน ไตรตรองและประเมนิเกีย่ว
กับผลที่เกิดขึ้น

3.  กระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N
กติตศิกัดิ ์เกตนุติุ (2557, หนา 168-169) ไดนาํเสนอการจัดการเรยีนรูตามรปูแบบการเรยีนรูแบบ 

B-R-A-I-N เปนการจัดการเรียนรูอยางขั้นตอน ประกอบดวย
1.  ขัน้ปลกุสมอง (Boosting = B) เปนข้ันตอนท่ีเดก็เคลือ่นไหวรางกายดวยการทาํทาบรหิารสมอง 

(Brain Gym) โดยมีเสียงเพลงและเสียงดนตรีประกอบกิจกรรม เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของสมอง
กอนเรียนรู กระตุนการสงขอมูลไปมาระหวางสมองซีกซายและขวา รวมทั้งเปนการปรับคลื่นสมองเพื่อชวย
ใหการทํางานของสมองทํางานประสานกันไดดี เกิดสมาธิและจดจอในการทํากิจกรรม โดยการเคล่ือนไหว
รางกายดวย การทําทาบริหารสมอง ประกอบดวย

  1.1  กลุมทาเรียกพลังงาน (Energy Activities) หมายถึง การเคล่ือนไหวรางกายดวยทาทาง
ที่กระตุนการทํางานของระบบกระแสประสาท เปนการกระตุนความรูสึกทางอารมณ เกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู เปนการกระตุนการทํางานของเสนเลือดใหญใหสามารถสงออกซิเจนไปสูสมองไดอยางเต็มที่

  1.2  กลุมทาขามเสนกึ่งกลางกาย (Midline Movements) หมายถึง การเคล่ือนไหวรางกาย
ขามเสนแบงกึ่งกลางรางกาย สลับขางจากซายไปขวาจากขวาไปซาย เพื่อใหสมองซีกซายและซีกขวาถาย
โอนขอมูลระหวางกันไดดีขึ้น และชวยกระตุนรางกายท้ังสองขางใหทํางานประสานสัมพันธกันไดดีขึ้น

  1.3  กลุมทายืดเหยียดรางกาย (Lengthening Activities) หมายถึง การเคล่ือนไหวรางกาย
ที่เนนการยืดเหยียดกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย ที่ชวยลดความตึงเครียดของสมองสวนหนาและสวน
หลัง ลดการตึงตัวของกลามเน้ือ และลดความเมื่อยลาของรางกาย ชวยใหเกิดความผอนคลาย

  1.4  กลุมทาเจตคติระดับลึก (Deeping Attitudes) หมายถึง การเคล่ือนไหวรางกายดวยทา
ที่เปนการปรับคลื่นสมอง และลดระดับการเตนของหัวใจใหเตนในระดับปกติ เพื่อชวยใหเด็กเกิดสมาธิและ
จดจอในการทํากิจกรรม

2.  ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) เปนขั้นตอนที่เด็กตั้งคําถามและระบุ
ปญหาหรือประเด็นที่ตองการจะศึกษา และทบทวนเช่ือมโยงประสบการณเดิมวาหัวขอหรือประเด็นที่จะ
เรยีนรนูัน้มีความสมัพนัธเกีย่วของและ/หรอืสาํคัญกบัตวัเดก็อยางไร อกีท้ังเปนการกระตนุความสนใจใหเดก็
เกดิความตองการเรยีนรแูละเหน็คณุคาของสิง่ทีจ่ะไดเรยีนรนูัน้ผานกจิกรรมสงัเกต สือ่และ/หรอื สถานการณ
โดยใชประสาทสัมผสัทัง้หา และถายทอดออกมาดวยการอธิบายและ/หรอืสรางเปนชิน้งานท้ังเด่ียวหรือกลุม 

3.  ขั้นคนหาคําตอบ (Acquiring = A) เปนขั้นตอนที่เด็กประมวลภาพรวมของขอมูลตาง ๆ โดย
การวางแผนวาเรือ่งหรอืประเด็นนัน้ควรจะเรียนรดูวยวธิกีารใด และลงมอืปฏบัิตเิพือ่แกไขปญหาหรอืคนหา
คําตอบตามประเด็นที่เด็กเลือก เปนการสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมสํารวจสภาพสิ่งแวดลอมและเกิดการ
เรยีนรโูดยการคนพบ รวมทัง้เปดโอกาสใหเดก็มปีฏสิมัพนัธและทาํงานรวมกบัคนอืน่ ๆ  โดยผานกจิกรรมการ
คนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก การระดมสมองการทัศนศึกษา การทดลอง การสัมภาษณ และ
การทํางานรวมกับผูอื่น
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4.  ขั้นสรุปผล (Inferring = I) เปนขั้นตอนท่ีเด็กไดทบทวน และคิดไตรตรองเก่ียวกับสิ่งท่ีไดจาก
การสบืคนคําตอบ แลวพจิารณาความรทูีไ่ดเพือ่ประเมนิวาผลทีไ่ดวานาเชือ่ถอืมจีดุด ีหรอืจดุทีค่วรปรบัปรงุ 
โดยผานกิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

5. ขั้นนําเสนอผล (Notifying = N) เปนขั้นตอนที่เด็กนําความรูที่ไดคนพบมาดัดแปลงใหเกิดสิ่ง
ใหม หรอืวางแผน ออกแบบ และนําเสนอผลการศึกษาใหกบัผอูืน่ไดรบัร ูโดยผานกิจกรรมการอธบิายผลงาน 
การเขียน การวาดภาพ การแสดงการทดลองในสิ่งท่ีเรียนรู การแสดงนิทรรศการ ทามกลางบรรยากาศที่
สนุกสบายและพึงพอใจ

4.  บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ B-R-A-I-N
บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการจัดประสบการณตามรปูแบบการจัดการเรียนรแูบบ B-R-A-I-N 

นั้นผูใชรูปแบบจะตองจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และเปดโอกาสให
เด็กมีอิสระ และแสดงความสามารถทางความคิดนอกจากนี้ ผูใชรูปแบบจะตองรูจักใชคําพูดท่ีเหมาะสมใน
การชี้นํา กระตุน เปนแบบอยางและสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก โดยใชคําพูดในลักษณะการตั้งขอสังเกต 
การใชคําถามปลายเปดรวมทั้งการใชคําพูดใหเด็กไดใชคําพูดในการอภิปราย ถามคําถาม แสวงหาวิธีการ 
และคาํตอบทีต่องการรู รวมถงึถามคาํถามทีส่งเสรมิความสามารถทางการคิดใหเดก็ไดเรยีนรจูากการคนพบ
ดวยตนเอง การสงัเกต การสาํรวจ การสบืคน และการทดลอง เปนการสรางองคความรโูดยการลงมอืปฏบัิติ
จรงิผานกระบวนการคดิอยางเปนขัน้ตอน ซึง่ครูมบีทบาทหนาทีอ่าํนวยความสะดวก จดัสภาพแวดลอมและ
ใชคําถามตาง ๆ เพื่อกระตุนใหเด็กไดลงมือกระทําสิ่งตาง ๆ ไดคิดหาคําตอบสรางองคความรูดวยตนเอง 
รวมทั้งนําเสนอผลงานท่ีไดจากประสบการณจริงในบริบทท่ีเปนธรรมชาติ และสอดคลองกับพัฒนาการ 
การจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N นี้จะชวยสงเสริมความสามารถทาง
การคิดของเด็กปฐมวัยตอไป

สรปุวารปูแบบการจดัการเรยีนรูแบบ B-R-A-I-N เปนกจิกรรมทีเ่ปดโอกาสใหเดก็ไดเรยีนรจูากการ
ลงมือกระทํา ไดเรียนรูจากประสบการณตรง โดยใชกระบวนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการ
เรยีนรูแบบ B-R-A-I-N รวมกบัการบรหิารสมองสามารถพฒันาความสามารถทางความคดิได ในขัน้ปลกุสมอง 
(Boosting = B) เปนข้ันตอนทีเ่ดก็เคลือ่นไหวรางกายดวยการทาํทาบรหิารสมอง (Brain Gym) ซึง่การบรหิาร
สมองเปนรูปแบบการเคลื่อนไหวงาย ๆ และมีผลตอการทํางานของสมอง ในขั้นนี้พบวา ในการทํากิจกรรม
เดก็จะน่ิง ใหความสนใจ มคีวามสนุกสนาน และใหความรวมมือในการทํากิจกิจกรรมเปนอยางดี สอดคลอง
กับ พอล อี เดนนิสันและเกล อี เดนนิสัน (Paul E.Dennison and Gail E.Dennison, 2546, หนา 2) ที่วา
ถาครูจดักจิกรรมใหเด็กไดบรหิารสมอง จะเปนเสมือนการกระตุนกลามเน้ือสมองของเด็ก เดก็รสูกึไดวาสมอง
ทุกสวนต่ืนตัว ทําใหเด็กพรอมที่จะเรียนรูและเกิดสมาธิ และเด็กยังมีโอกาสได สังเกต ทดลอง สืบคน จาก
การลงมอืปฏบิตักิจิกรรมดวยตนเอง สามารถเชือ่มโยงประสบการณเดมิและประสบการณใหม เดก็สามารถ
หาคําตอบไดอยางสมเหตุสมผลดวยตนเอง ผานกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูจากการกระทําอยางอิสระ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
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