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 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั และศกึษาประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการ

เรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั ขัน้ตอน

การวจิยัแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คอื ระยะที ่1 การสรา้งรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N โดย

การสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งและตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 

5 คน ระยะที ่2 การสรา้งเครื่องมอืประกอบการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ประกอบดว้ย 

แผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ตรวจสอบความเหมาะสม

โดยผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน และแบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั

ตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน และทดลองใชเ้พื่อค่าความ

ยาก และค่าอํานาจจําแนก  ระยะที่ 3 การทดสอบประสทิธผิลของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ  

B-R-A-I-N โดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบ Control-Group Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่าง

เป็นเด็กปฐมวยัชัน้อนุบาลปีที่ 2 จํานวน 40 คน ที่ได้จากการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่ม

ทดลองจํานวน 20 คน ได้แก่  โรงเรยีนบ้านหนองกุงโนนทนั และกลุ่มควบคุมจํานวน 20 คน ได้แก่ 

โรงเรยีนบ้านกระหนวนดอนดัง่ สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 ใช้

ระยะเวลาในการทดลอง 7 สปัดาห์ ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ระยะที่ 4 การขยายผล

รปูแบบการจดั การเรยีนรูแ้บบ  B-R-A-I-N โดยใหค้รปูฐมวยัจาํนวน 8 คน ทีส่มคัรใจ นํารปูแบบการ

จดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ไปใช้สอนเดก็ปฐมวยัเป็นเวลา 1 สปัดาห์ จํานวน 1 หน่วยการเรยีน 

ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 และประเมนิความเหมาะสมในการใช ้ 

  ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี  

 1. รูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ประกอบด้วย ความเป็นมาและความ สําคญั 

ทฤษฎแีละแนวคดิพืน้ฐาน หลกัการ วตัถุประสงค ์กลุ่มเป้าหมาย เน้ือหา การจดักระบวนการเรยีนรู ้

ระยะเวลา บรรยากาศและสภาพแวดล้อม การประเมนิผลการเรยีนรู ้และการนํารปูแบบไปใช ้โดย

รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่พฒันาขึ้นมกีารจดักระบวนการเรยีนรู้ 5 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้ปลุกสมอง 

(Boosting = B)  2) ขัน้ระบุและเชื่ อมโยง (Remarking and Relating = R) 3) ขัน้ค้นหาคําตอบ 

(Acquiring = A) 4) ขั ้น ส รุ ป ผ ล  ( Inferring = I)  แ ล ะ  5) ขั ้น นํ า เส น อ ผ ล  (Notifying = N)   

ซึง่ผู้เชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน ประเมนิให้มคี่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 

4.46 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.18 

 



 

   2. การศกึษาประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N  

   2.1 เดก็ปฐมวยัทีเ่รยีนรูด้ว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N มคีวามสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณสงูกว่าก่อนเรยีน อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   

    2.2 เดก็ปฐมวยัทีเ่รยีนรูด้ว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N มคีวามสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณสงูกว่าเดก็ปฐมวยัทีเ่รยีนรูด้ว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

   3. ครปูฐมวยัที่ใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ประเมนิความเหมาะสมของ

รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า มคีวามเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.26 และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.16 
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 The purposes of this research were to develop the B-R-A-I-N Learning Model for 

promoting critical thinking ability of young children, and to investigate the effectiveness of 

the B-R-A-I-N Learning Model for promoting critical thinking ability of young children. The 

research procedure consisted of four phases as follows: Phase 1 - Creating the B-R-A-I-N 

Learning Model for promoting critical thinking ability of young children by synthesizing ideas 

from journals, texts and relevant research reports. Then, the B-R-A-I-N Learning Model was 

assessed by 5 experts. Phase 2 - Creating the research instruments were the experience 

plans for B-R-A-I-N Learning Model and the testing for critical thinking ability of young 

children. The research instruments were assessed by 10 experts. Phase 3 – Assessing the 

effectiveness of the B-R-A-I-N Learning Model for promoting critical thinking ability of young 

children using a Control-Group Pretest-Posttest Design. The sample groups were 40 young 

children ( 4-5 years old)  divided into 20 young children as an experimental group at 

Nongkung Noantan School, Khon Kaen primary education service area office 3 and 20 

young children as a control group at Kranuan Dondung School, Khon Kaen primary 

education service area office 3. These subjects were taught for 7 weeks in the second 

semester of academic year 2012. The statistical method used in data analysis is the t-test 

for dependent samples and independent samples. Phase 4 – Expanding the research to 8 

early childhood teacher by teaching with the B-R-A-I-N Learning Model for promoting critical 

thinking ability of young children for 1 week in the second semester of academic year 2012. 

Their comments and assessment of the B-R-A-I-N Learning Model were collected in this 

phase. 

 The results of this research were as follows: 

   1. The B-R-A-I-N Learning Model included the introduction, theories and 

fundamental concepts, principles, objectives, targets, contents, learning processes, periods 

of time, ambiance and environment, evaluation and application were appropriated.  

This model consisted of 5 sequential steps which were 1) Boosting, 2) Remarking and 

Relating, 3) Acquiring, 4) Inferring, and 5) Notifying. Assessed by 5 experts, this model had 

the score of appropriateness at the high level with the mean in total was 4.46 and the 

standard deviation was 0.18. 



 

    2. The effectiveness of the B-R-A-I-N Learning Model shown that; 

     2.1 The students who had participated the B-R-A-I-N Learning Model 

increased significantly their critical thinking abilities at the level of .01. 

      2.2 The students who had participated the B-R-A-I-N Learning Model had 

significantly higher scores of critical thinking at the level of .01 than the students who had 

participated the normal activities. 

   3. The teachers who had used the B-R-A-I-N Learning Model evaluated the 

utilization appropriateness of the Model at the high level with the mean as a whole was 

4.26 and the standard deviation was 0.16. 



 

ปรญิญานิพนธ ์

เรือ่ง 

รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N  

เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั  

ของ 

กติตศิกัดิ ์ เกตุนุต ิ

 

ไดร้บัอนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยัใหน้บัเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปรญิญาการศกึษาดษุฎบีณัฑติ  สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 

ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

 

         ………………..………………………………….   คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

(รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย  สนัตวิฒันกุล) 

   วนัที ่…….. เดอืน …………  พ.ศ. 2557 

 
 

อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์             คณะกรรมการสอบปากเปล่า 

 

......................................................ทีป่รกึษาหลกั  ...........................................................ประธาน 

(อาจารย ์ดร.พฒันา ชชัพงศ)์                       (รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา ภญิโญอนันตพงษ์) 

 

......................................................ทีป่รกึษารว่ม   .........................................................กรรมการ

(อาจารย ์ดร.สุภาพร ธนะชานนัท)์                      (อาจารย ์ดร.พฒันา ชชัพงศ์) 

  

......................................................ทีป่รกึษารว่ม   .........................................................กรรมการ 

(อาจารย ์ดร.สุวมิล กฤชคฤหาสน์.) (อาจารย ์ดร.สุภาพร ธนะชานนัท ์) 

 

    .........................................................กรรมการ  

 (อาจารย ์ดร.สุวมิล กฤชคฤหาสน์) 

        

 .........................................................กรรมการ  

 (ศาสตราจารย ์ศรยีา  นิยมธรรม)     



 

ประกาศคณูุปการ 

 

  ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสําเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความเมตตา กรณุา และเอาใจใส่อย่างยิง่จากอาจารย์

ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ประกอบดว้ย อาจารย ์ดร.พฒันา ชชัพงศ ์อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั อาจารย ์ดร.

สุภาพร ธนะชานนัท ์และอาจารย ์ดร.สุวมิล กฤชคฤหาสน์ อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม ผูว้จิยัขอกราบขอบ 

พระคุณอาจารยท์ัง้สามท่านทีไ่ดเ้สยีสละเวลาในการใหค้าํปรกึษาและขอ้เสนอแนะในการดําเนินการ

วจิยัเป็นอย่างด ี 

 กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปากเปล่า ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา ภญิโญ

อนนัตพงษ์ และศาสตราจารยศ์รยีา นิยมธรรม เป็นอย่างสงูทีก่รณุาตรวจแกไ้ขใหข้อ้เสนอแนะ ทาํให้

ผูว้จิยัไดส้าํเรจ็การศกึษาอย่างสมบูรณ์ 

 ขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 

รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ พนัโทหญิง ดร.ปราณี อ่อนศร ีผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์ดร.วฒันา มคัคสมนั ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นันทกา ปรดีาศกัดิ ์อาจารย ์ดร.อภริตัน์ดา 

ทองแกมแก้ว และอาจารย ์ดร.ฉลาด เสรมิปญัญา แผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการ

เรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ผูเ้ชี่ยวชาญ ไดแ้ก่ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์นาคุณทรง อาจารย ์ดร.ศรนิ

ธร วทิยะสรินิันนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตญั�ู อาจารย์ ดร.ศศิธร จนัทมฤก และ

อาจารยส์ุวรรณี  เกาทณัฑ์ทอง  แบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเด็กปฐมวยั 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

    ปจัจุบนัความก้าวหน้าดา้นงานวจิยัทางการศกึษาปฐมวยั เทคโนโลยสีมยัใหม ่การเตรยีม

คุณลกัษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 และการเตรยีมเด็กไทยสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนใน  

พ.ศ.2558 รวมทัง้ การปฏริปูการศกึษารอบที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) ที่เน้นให้คนไทยได้เรยีนรูต้ลอด

ชวีติอย่างมคีุณภาพ ได้ชี ้ให้เหน็ถงึความจาํเป็นในการปรบัเปลี่ยนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพใน

สงัคม ไทยให้มคีุณธรรมและมคีวามรอบรูอ้ย่างเท่าทนั ให้มคีวามพรอ้มทัง้ด้านร่างกาย สตปิญัญา 

อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทนัการเปลี่ยนแปลง ทําให้การศึกษาปฐมวยัต้องพฒันาเดก็ให้

เจรญิเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดขีองสงัคม มทีกัษะชวีติที่ส่งเสรมิศกัยภาพสูงสุดของเดก็ อนัเป็นพลงัการ

เรยีนรูท้ี่จะช่วย ให้เด็กเป็นคนด ีเก่ง และมคีวามสุข ภายใต้บรบิทสงัคมและวฒันธรรมไทยที่เด็ก

อาศัยอยู่ การพัฒนาคุณลกัษณะดงักล่าวจําเป็นต้องพัฒนาความสามารถทางการคิด เน่ืองจาก

ความสามารถทางการคดิเป็นส่วนหน่ึงของพฒันาการทางสติปญัญาที่มคีวามสําคญัในการพฒันา

ศกัยภาพของเด็ก นอกจากน้ี ความสามารถทางการคดิจะนําไปสู่พฒันาการด้านอื่นๆ ช่วยให้เด็ก

สามารถปรบัปรุงสิง่ที่มอียู่ให้ดีขึ้นและสรา้งความรู้ใหม่อย่างไม่มทีี่สิ้นสุด ดงัที่ ประพนัธ์ศิร ิสุเสารจั 

(2556:  4-5) ไดก้ล่าวว่า การปพูืน้ฐานและส่งเสรมิความสามารถทางการคดิใหแ้ก่เดก็เป็นสิง่ทีม่คีวาม

จาํเป็นอย่างยิง่นับตัง้ระดบัปฐมวยัไปจนถงึระดบัสงู การไดร้บัการพฒันาการคดิตัง้แต่เยาวว์ยัจะช่วย

พฒันาความคิดให้ก้าวหน้า ส่งผลให้สติปญัญาเฉียบแหลม เป็นคนรอบคอบ ตัดสินใจได้ถูกต้อง 

สามารถแก้ปญัหาต่างๆในชวีติไดด้ ีการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัมคีวามสําคญัในการเตรยีมความ

พรอ้มให้เด็กเตบิโตเป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถ ใฝ่รู ้มคีวามสามารถทางการคดิ การแก้ปญัหา 

และการตดัสนิใจดว้ยตนเอง  แต่จากสรปุผลการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษา

ขัน้พื้นฐานรอบสอง ของ สมศ. หรอืสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) ที่ไดป้ระเมนิสถาน ศึกษาระดบัปฐมวยั จํานวนทัง้สิ้น 26,369 แห่ง ดงัน้ี สงักดั

สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 430 แห่ง สงักดักรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 

(เทศบาล) จาํนวน 450 แห่ง สงักดัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (โรงเรยีนสาธติ) จาํนวน 

21 แห่ง สงักัดสํานักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน จํานวน 2,000 แห่ง และ

สงักดัสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน จํานวน 23,468 แห่ง พบว่า มสีถานศกึษาที่ไม่

ผ่านการรบัรองมาตรฐานการศกึษาจาํนวน 4,831 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานศกึษาขนาดเลก็ตัง้อยู่นอก

เมอืง ส่วนใหญ่สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยมาตรฐานที่ต้องได้รบัการ

พัฒนาในด้านคุณภาพผู้เรยีน ได้แก่ ความสามารถในการคิด การใฝ่รู้ใฝ่เรยีน (สํานักงานรบัรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2556: ออนไลน์) สะท้อนให้เห็นว่าการจดัการศึกษาที่

ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิของเดก็ปฐมวยัยงัไมป่ระสบความสําเรจ็เท่าทีค่วร  
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  การจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาเดก็

ใหเ้ตบิโตเป็นผู้ใหญ่ที่มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามนโยบายของรฐั และสามารถดํารงอยู่ในสงัคม

โลกไดอ้ย่างมคีวามสุข การส่งเสรมิความสามารถทางการคดิเป็นเรื่องของการใชศ้กัยภาพของสมอง 

เราสามารถพฒันาสมองให้ดขีึน้ได้ด้วยการเรยีนรูแ้ละฝึกการคดิ ถ้ามกีารฝึกฝนใช้สมองให้คดิผ่าน

การคดิตัง้คําถามและคดิหาคําตอบมากเท่าไรโดยเฉพาะในเดก็เลก็ สมองจะยิง่สรา้งเครอืขา่ยเสน้ใย

สมองใหม่ๆ แตกแขนงเชื่อมตดิต่อกนัมากยิง่ขึน้เป็นสมองทีค่ดิเป็น (ศนัสนีย ์ฉัตรคุปต์.2544: 2)  

มขี้อมูลวจิยัจํานวนมากที่ยนืยนัว่าสมองของมนุษย์มคีวามยดืหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เซลล์

สมองจะเกดิการเรยีนรูโ้ดยขอ้มลูทีเ่ดก็ไดร้บัจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 คอื ตา หู จมกู ลิน้ และผวิสมัผสั

จะส่ง ผ่านเข้าสู่สมอง จากเซลล์สมองส่งผ่านทางเส้นใยประสาทส่งข้อมูล (Axon) ไปยงัเส้นใย

ประสาทรบัข้อมูล (Dendrite) โดยจะมจีุดเชื่อมระหว่างกนั (Synapse) เมื่อมขี้อมูลผ่านมาบ่อยๆ จะ

ทําให้จุดเชื่อม (Synapse) แขง็แรง ซึ่งจากการศกึษาพบว่าเดก็ทีม่จีุดเชื่อม (Synapse) มากจะเรยีนรู้

ไดเ้รว็ รวมทัง้การเรยีนรูจ้ะกระตุ้นให้เกดิการสรา้งจุดเชื่อม (Synapse) มากขึน้ การเชื่อมต่อน้ีเกิด

จากที่เดก็ไดร้บัการกระตุ้นจากสิง่แวดลอ้มรอบตวัหรอืการมปีระสบการณ์ ถ้าไม่ไดร้บัประสบการณ์

การเชื่อมต่อจะชะงกัและสูญเสยีไป (pruning) อกีทัง้สมองของเดก็จะสรา้งใยประสาทไดเ้รว็และง่าย

กว่าผู้ใหญ่และยิง่ใช้งานบ่อยใยประสาทจะแขง็แรงมากขึน้ ขอ้มูลจะเดนิทางได้เรว็ขึน้ทําให้เรยีนรูไ้ด้

ง่ายขึ้น (Jensen.  2008: 13-15; The Reader’s Digest.  2002: 18-25; Donald.  2002: 4-5; Gopnik; 

Meltzoff; & Kuhl. 1999: 183-189) สอดคล้องกบั ทพิวรรณ อู่ทองทรพัย ์(2548: 30) ที่กล่าวว่า การจดั 

การเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิสําหรบัเดก็ปฐมวยัไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมากและ

มกีารศกึษาในศาสตรห์ลายแขนงทัง้ปรชัญา จติวทิยา ประสาทวทิยา และการศกึษา โดยผูเ้ชีย่วชาญ

เหล่าน้ีเหน็ตรงกนัว่าความสามารถทางการคดิเป็นสิง่ที่เรยีนรูแ้ละสามารถพฒันาได้และจาํเป็นต้อง

สอนตัง้แต่เดก็เพื่อใหม้ทีกัษะการคดิและกระบวนการคดิทีม่ปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ี หลายประเทศ

ไดก้ําหนดใหเ้ป็นจดุเน้นของหลกัสตูรตัง้แต่ระดบัปฐมวยั  

 สาํหรบัแนวทางในการส่งเสรมิทกัษะการคดินัน้ แบรนดท ์(Brandt. 1984: 3) และ คอสต้า 

(O’Tuel; & Bullard. 1993: 6-7 citing Costa. 1985. Developing Minds: A Resource Book for 

Teaching Thinking.) ไดก้ล่าวถงึแนวทางการส่งเสรมิทกัษะการคดิไว ้3 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) การสอน

เพื่อให้คดิ (Teaching for Thinking) เป็นการบูรณาการทกัษะการคดิเขา้ไปในเน้ือหาหรอืบทเรยีน 

โดยผู้เรยีนจะได้รบัการส่งเสรมิกระบวนการคดิระดบัสูง (higher order thinking process) ผ่านการเรยีน

เน้ือหาปกตติามบทเรยีน  2) การสอนในเรื่องการคดิ (Teaching of Thinking) เป็นการสอนเกี่ยวกบั

ทกัษะทีเ่กี่ยวกบัการคดิโดยเฉพาะ และ 3) การสอนเกี่ยวกบักระบวนการคดิ (Teaching about Thinking) 

เป็นการสอนให้ผูเ้รยีนรบัรูเ้กี่ยวกบักระบวนการคดิของตนเอง หรอื อภปิญัญา (Metacognition) เป็นการ

ควบคุมและรู้ว่าตนเองคิดอะไร นอกจากน้ี คอสต้า (O’Tuel; & Bullard. 1993: 7 citing Costa.  

1985. Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking.) ได้ระบุว่าแม้เด็กปฐมวยัจะมี

ความลําบากในการแสดงออกถงึความคดิของตน แต่เดก็กค็วรทีจ่ะมโีอกาสในการตรวจสอบความคดิ

ของตนเองเช่นกนั ดงันัน้ จงึจําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องจดัให้เดก็ปฐมวยัได้มโีอกาสได้ฝึกฝนได้แสดง
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ความสามารถทางการคดิรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เด็กมคีวามสามารถทางการคดิในระดบัที่สูงต่อไป

อย่างไรก็ตาม การจดัการเรยีนรูจ้ําเป็นต้องคํานึงถงึจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแต่ละระดบัเป็นสําคญั 

สําหรบัจุดมุ่งหมายของการจดัการเรยีนรูส้ําหรบัเดก็ปฐมวยัเพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดินัน้ 

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 (สําหรบัเด็ก 3-5 ปี) ได้ระบุมาตรฐานคุณลกัษณะที่พึง

ประสงคใ์นขอ้ที่ 10 ว่า ให้เดก็ปฐมวยัมคีวามสามารถในการคดิและการแก้ไขปญัหาไดเ้หมาะสมตามวยั 

ส่วนแนวทางการจดัประสบการณ์ที่เหมาะกบัเด็กปฐมวยั คอื จดัประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คอื 

บรูณาการทัง้ทกัษะและสาระการเรยีนรู ้(กระทรวงศกึษาธกิาร.  2546: 2,25)  ดงันัน้ รปูแบบการจดั 

การเรยีนรูท้ี่เหมาะสมในการส่งเสรมิความสามารถทางการคดิของเด็กปฐมวยั คอื รูปแบบการจดัการ

เรยีนรู้ที่บูรณาการความสามารถทางการคิดที่ต้องการจะส่งเสรมิให้เขา้ไปอยู่ในสาระการเรยีนรู้ที่เด็ก

ปฐมวยัจะไดเ้รยีนรูต้ามทีห่ลกัสตูรกําหนดไว ้

 ความสามารถทางการคดิมหีลากหลายรูปแบบ เช่น คดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห์ คดิสรา้งสรรค ์

คดิแสวงหาความรู ้คดิไตรต่รอง คดิแก้ปญัหา คดิตดัสนิใจ และคดิวจิารณญาณ เป็นต้น โดยวงการ

การศกึษาสากลต่างไดใ้หค้วามสําคญัอยา่งแพร่หลายเกีย่วกบัความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

(อุษณีย์ โพธิสุข. 2537: 103) ซึ่ง ฟาซิออนและฟาซิออน (Facione; & Facione. 1996: 129-130)  

ใหค้วามหมายของความสามารถทางการคดิวจิารณญาณว่า เป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการคดิอย่างมี

เป้าหมาย เป็นการตดัสนิใจดว้ยตนเองโดยใชเ้หตุผลในการพจิารณาจากขอ้มลู แนวคดิ วธิกีาร และ 

กฎเกณฑต่์างๆ ส่วน เอนนิส (Ennis. 1989: 9) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการคดิพจิารณาและ

ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ปรากฏ สําหรบั สคีฟเวอร์ (Schiever. 1991: 5,15)   

ได้จดัความสามารถทางการคิดวิจารณญาณไว้ในระดับที่ใช้กลวิธีทางการคิดที่มีความซับซ้อน 

(Complex thinking strategies) ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการคดิร่วมกบัความรูแ้ละประสบการณ์ 

ตลอดจนวุฒภิาวะของบุคคลนัน้ด้วย การส่งเสรมิให้เด็กมคีวามสามารถทางการคดิระดบัสูงหรอืคิด

วจิารณญาณนัน้เป็นเรื่องสําคญัเน่ืองจากความสามารถทางการคดิวจิารณญาณเป็นฐานของการ

กรองความคิด กรองข้อมูล และเป็นหลักสําคัญที่จะทําให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  

(อุษณีย์ โพธิสุข. 2542: 97) สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2555: 37) ที่กล่าวว่า ความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณเป็นทกัษะสําคญัสําหรบัการเป็นมนุษยใ์นศตวรรษที ่21 ทีค่รจูะตอ้งแสวงหา

วธิกีารออกแบบการเรยีนรูเ้พื่อใหศ้ษิยไ์มว่่าจะอยู่ในช่วงอายใุดกต็ามพฒันาความสามารถน้ี โดยการ

ปูพื้นฐานความสามารถการคดิวจิารณญาณควรจะเริม่พฒันาให้กบัเดก็ตัง้แต่ระดบัปฐมวยัและให้

คงทนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ยิ่งส่งเสรมิในวยัเด็กเล็กมากเท่าไรยิง่เป็นผลดีมากเท่านัน้ เพราะ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณจําเป็นต้องมกีารสะสมประสบการณ์ที่ละเล็กทีละน้อยมใิช่

เกดิขึน้ในเวลาอนัสัน้ ความสามารถทาง การคดิวจิารณญาณถอืเป็นการคดิทีจ่าํเป็นและมสี่วนสําคญั

ที่ ช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น  สามารถที่จะคิดได้ด้วยตนเอง และเกิดความสําเร็จในการเรียนรู ้ 

(ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ.  2544: 86) จากความสําคัญดังกล่าวงานวิจยัน้ีจงึมุ่งส่งเสรมิ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณให้กบัเดก็ปฐมวยั เน่ืองจากช่วงปฐมวยันัน้ถอืว่าเป็นช่วงระยะ

สําคญัยิง่ของการเริม่ต้นชวีติอนัเป็นพืน้ฐานของการเจรญิเตบิโตพฒันาการและการเรยีนรูใ้นช่วงวยั

ต่อๆ มา    
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  จากการศกึษาเอกสารและรายงานการวจิยั พบว่า ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ

เป็นความคดิระดบัสงูทีม่กีารคดิทีซ่บัซอ้น ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหรอืความสามารถหลายๆ ดา้น 

และต้องมกีารฝึกฝนอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี การคดิวจิารณญาณถงึแมว้่าถูกจดักลุ่มใหเ้ป็นความคดิ

ระดบัสูงแต่ยงัคงต้องอาศยัความคดิระดบัพื้นฐานมาสนับสนุนด้วยเช่นกนั บลูม (Duron; Limbach; 

& Waugh. 2006: 160 citing Bloom. 1956. A Taxonomy of Educational Objectives.) ได้กล่าวถึง 

ขัน้ตอนการเรยีนรูจ้ากงา่ยสุดไปสู่ความซบัซอ้นมากขึน้ ประกอบดว้ย ความคดิระดบัพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

ความรู ้(Knowledge) ความเขา้ใจ (Comprehension) และการนําไปใช ้(Application) ไปจนถงึความ 

คดิระดบัสูง ได้แก่ การวเิคราะห์ (Analysis) การสงัเคราะห์ (Synthesis) และการประเมนิ (Evaluation) 

ซึ่งการเสรมิสรา้งความสามารถทางการคดิจากง่ายสุดไปสู่ความซบัซ้อนมากขึน้ในแต่ละระดบัจะมี

ความสมัพนัธเ์กี่ยวเน่ืองกนั ผูเ้รยีนจะเรยีนรูจ้ากระดบัตํ่าสุดพฒันาขึน้ไปสู่ระดบัสูงทีส่ลบัซบัซอ้นขึน้ 

ซึง่จดัเป็นความสามารถทางการคดิอย่างมวีจิารณญาณ (ศนัสนีย ์ฉัตรคุปต์; และอุษา ชูชาต.ิ 2545: 

92 -98) สอดคล้องกับ ฟิเลย์และรสัเซลล์ (Beyer. 1985: 272; citing Feelay. 1976. Theory and 

Research in Social Education. : 5; Russel. 1956. Children’s Thinking. : 302; Beyer. 1982) และ 

โฟการ์ที และบาแลนคา (Fogarty; & McTighe. 1993: 10-11 citing Fogarty; & Ballanca. 1986. Teach 

them Thinking.) ทีร่ะบุว่าการคดิวจิารณญาณเกีย่วขอ้งกบัการวเิคราะห ์(Analysis) และการประเมนิ 

(Evaluation) ส่วน พอล (Paul. 1985:  36-39) ระบุว่าองคป์ระกอบการคดิวจิารณญาณประกอบดว้ย 

การวเิคราะห ์(Analysis) การสงัเคราะห ์(Synthesis) และการประเมนิ (Evaluation) สําหรบั ลปิแมน 

(Zaza Camerio de Moura. 1992: 5-6; interview Lipman.) ได้นําเสนอว่า การคดิวจิารณญาณเกี่ยวขอ้ง

กบัการประเมนิ (Evaluation) และเกณฑ ์(Criteria) เพื่อใช้ในการตดัสนิใจ ขณะที ่สุทธาภา โชตปิระดษิฐ ์

(2551: 9) ไดนํ้าเสนอว่าองค์ประกอบของการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัประกอบด้วยความสามารถ

ดา้นการตคีวาม การวเิคราะห์ การสงัเคราะห ์การเชื่อมโยง การตดัสนิใจ และการประยุกต์ใช้ นอกจากน้ี 

แครร์ี่ (Carrie.  2012: Online) ระบุว่าลําดบัขัน้ตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม (Bloom’s 

Taxonomy of Educational Objectives) เป็นแนวคดิทีไ่ดร้บัการยอมรบัและมกีารนําไปใชอ้ย่างกวา้งขวาง 

ตัง้แต่การนําไปใช้ในชัน้เรยีนในฐานะเป็นเครื่องมอืสําหรบัการวางแผนการเรยีนรู้ การตรวจสอบ

ความสอดคลอ้งของจดุประสงค ์วธิกีารสอนและการประเมนิผล หรอืการนําไปจาํแนกความแตกต่าง

ระหว่างการคดิระดบัสูงกบัการคดิระดบัพืน้ฐานทีค่รแูละผู้ปกครองสามารถนํามาส่งเสรมิ33ความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณใหก้บัเดก็ปฐมวยัได 3้3 ซึ่งสอดคลอ้งกบั การแ์ลนด ์(Garland. 2011: Online) 

ที่ได้สนับสนุนว่าหากครูและผู้ปกครองสามารถตัง้คําถามเพื่อถามเดก็ปฐมวยัตามจุดมุ่งหมายทาง 

การศกึษาของบลูม (Bloom) ได ้จะเป็นสิง่ทีช่่วยส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณใหก้บั

เดก็ปฐมวยัไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจงึไดนํ้าจดุมุ่งหมายทางการศกึษาของบลมู (Bloom’s Taxonomy) 

ทีป่ระกอบดว้ยความสามารถ 6 ดา้น ได้แก่ การจาํ การเขา้ใจ การประยุกต์ การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์

และการประเมนิ มากําหนดเป็นองค์ประกอบของความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั

ในการวจิยัครัง้น้ี   

http://contributor.yahoo.com/user/601269/carrie_matilda.html
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  ในปจัจุบนัได้มกีารพฒันานวตักรรมทางการจดัการเรยีนรูเ้พื่อตอบสนองการเรยีนรูข้องเดก็

ปฐมวยัทางเลอืกหน่ึงทีน่่าสนใจ กค็อืแนวคดิในการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทํางานของสมอง 

(Brain–based Learning) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกิดจากการพัฒนาด้านชีววิทยา (Biological Science) 

ด้านประสาทวทิยา (Neuroscience) และวทิยาศาสตรท์ี่ศกึษาเกี่ยวกบัเชาว์ปญัญา (Cognitive Science) 

ทีพ่ยายามศกึษาเกี่ยวกบัพฒันาการและการทํางานของสมอง เพื่อต้องการทราบว่าสมองเรยีนรูอ้ยา่งไร 

โดยในแง่มุมดา้นชวีวทิยา ทําใหท้ราบถงึววิฒันาการของสมองมนุษยจ์ากระดบัเริม่ตน้จนถงึระดบัสูงสุด

ในปจัจบุนัเพื่อการปรบัตวัในการตอบสนองต่อสิง่ทา้ทายต่างๆเพื่อใหม้นุษยส์ามารถอยู่รอดได ้ส่วนใน

ดา้นประสาทวทิยาผลจากความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยแีละดา้นการแพทยท์ําใหเ้กดิความเขา้ใจเกีย่วกบั

ลกัษณะทางกายภาพของสมองจนถงึระดบัเซลลท์ําใหท้ราบกระบวนการทํางานของสมองและการแสดง

พฤตกิรรมของมนุษย ์ส่วนวทิยาศาสตรท์ีศ่กึษาเกี่ยวกบัเชาวป์ญัญาทําใหเ้กดิความเขา้ใจในดา้นจติ 

วทิยาทีเ่กี่ยวกบัการเรยีนรูข้องมนุษย ์เช่น แรงจูงใจ การจดจาํ และการคดิ เป็นต้น ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

ศาสตรท์ัง้สามดา้นน้ีทําให้เกดิความรูใ้นลกัษณะสหวทิยาการ (interdisciplinary) ทีไ่ขไปสู่ความเขา้ใจ 

ทีน่่าสนใจและทา้ทายในการกําหนดแนวทางการจดัการศกึษาทีอ่าศยัความเขา้ใจการทํางานของสมอง 

มนุษยม์าปรบัใช้ในการจดัการศึกษา (Jensen.  2008: 1-7; Caine. 2011: Online) จากการค้นพบ

และความเข้าใจในเรื่องการทํางานของสมองที่มมีากขึ้น นักการศึกษาจงึได้นําข้อมูลหรอืความรู้

ดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ในการจดัการศึกษาจนเกิดเป็นแนวทางการจดัการเรยีนรู้ที่เสรมิศกัยภาพ

สมอง (Brain Compatible Learning) โดยผู้ที่นํามาใช้เป็นคนแรก คือ Leslie Hart ในหนังสือชื่อ 

Human Brain, Human Learning เมื่อปี ค.ศ.1983 (เนลสนั. 2546: 8) ต่อมาในปี ค.ศ.1990 เรเนต 

นัมเมลา เคน (Renate Nummela Caine) และ จอฟฟรี่ เคน (Geoffrey Caine) ศาสตราจารย์ทาง

การศึกษาแห่งมหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนีย สเตท (California State University) ได้เสนอหลกัในการ

จดัการเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกบัการทํางานของสมอง ในหนังสอืชื่อ Making Connections: Teaching 

and the Human Brain และแก้ไขปรบัปรุงในปี ค.ศ.2005 (Caine. 2011: Online) โดยหลกัการ 12 

ประการในการจดั การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทาํงานของสมอง ประกอบดว้ย  

    1. การเรยีนรูท้ ัง้หมดของสมองเกีย่วขอ้งกบัระบบสรรีะ (All learning engages the 

physiology.)  

    2. สมองและความคดิเป็นหน่วยทางสงัคม (The brain/mind is social.)  

    3. สมองแสวงหาความหมายและความเขา้ใจตลอดเวลา (The search for meaning is 

innate.)  

   4. สมองแสวงหาความหมายและความเขา้ใจโดยจดัเป็นหมวดหมู ่แบบแผน (The 

search for meaning occurs through patterning.)  

   5. อารมณ์มสี่วนสําคญัต่อแบบแผนการเรยีนรู ้(Emotions are critical to patterning.)  

   6. สมองและความคิดจะเรียนรู้พร้อมๆกันทัง้ที่เป็นภาพรวมและที่เป็นส่วนย่อย  

(The brain/mind processes parts and wholes simultaneously.)  
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   7. สมองจะเรยีนรูท้ ัง้จากสิง่ทีมุ่่งสนใจจะศกึษา และรบัรูจ้ากสิง่ทีอ่ยูร่ายลอ้ม (Learning 

involves both focused attention and peripheral perception.)  

   8. การเรยีนรูเ้กิดขึน้ทัง้ในภาวะรู้สํานึกและภาวะไร้สํานึก (Learning is both conscious 

and unconscious.)  

   9. สมองมคีวามจาํอย่างน้อย 2 แบบ คอื ความจาํแบบแยกส่วนเกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิหรอื 

ทกัษะ และความจาํแบบเชื่อมโยงประสบการณ์ (There are at least two approaches to memory: 

archiving individual facts or skills or making sense of experience.) 

   10. การเรยีนรูข้องสมองเป็นไปตามพฒันาการ (Learning is developmental.)  

   11. การเรยีนรูท้ีซ่บัซอ้นจะเกดิขึน้ไดด้ใีนบรรยากาศทีท่า้ทาย และลดลงในบรรยากาศ

ทีถู่กคุกคาม (Complex learning is enhanced by challenge and inhibited by threat.)  

   12. สมองของแต่ละคนมคีวามเฉพาะของตน (Each brain is uniquely organized.) 

  นอกจากน้ี เคน และคณะ (Caine.; et al. 2009:  6-8) ไดเ้สนอแนวทางการจดัการเรยีนรูท้ี่

สอดคลอ้งกบัการทํางานของสมองว่าประกอบดว้ย การสรา้งบรรยากาศใหเ้ดก็รูส้กึตื่นตวัแบบผ่อนคลาย 

(Relaxed alertness) การใหโ้อกาสเดก็ไดซ้มึซบัสิง่ทีเ่รยีนรู ้(Orchestrated immersion) การมกีระบวนการ

จดักระทําโดยตรงกบัประสบการณ์ (Active processing) ดงันัน้ รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง

กบัการทํางานของสมองของเดก็ปฐมวยัจะตอ้งเป็นการกระตุ้นใหเ้ดก็คดิตัง้คําถาม กระตุ้นความสนใจ

ใฝ่รู ้รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ ตรวจสอบขอ้มลู วเิคราะห ์ตคีวาม และหาขอ้สรุปเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ ให้

โอกาสเดก็พูดถงึความคดิและลงมอืกระทําตามความคดิของตนเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

แต่ทา้ทายใหเ้ดก็ตื่นตวัทีจ่ะเรยีนรู ้  

  อย่างไรกต็าม การจดัการเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยัจะตอ้งใหเ้ดก็เรยีนรูจ้ากการลงมอืกระทํา 

(Learning by Doing) และสอดคล้องกบัแนวคดิและทฤษฎทีางการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัด้วยเช่นกนั 

ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญัญาของเพียเจท์ (Piaget’s Cognitive Development Theory)  

ทีอ่ธบิายว่า เดก็ทุกคนตัง้แต่เกดิมาพรอ้มทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม เดก็จะพฒันาการคดิและ

สรา้งองค์ความรูด้้วยการนําประสบการณ์เดมิมาผสมผสานให้เขา้กบัประสบการณ์ใหม่จนสรา้งเป็น

องค์ความรูด้้วยตนเอง ซึ่งอาศยักระบวนการ 2 อย่าง คอื การซมึซบัประสบการณ์ (Assimilation) 

และการปรับโครงสร้างทางสติป ัญญ า (Accommodation) (สุ รางค์  โค้ วตระกู ล . 2554: 48-49;   

อ้างอิงจาก Piaget. 1971. The Theory of Stages in Cognitive Development.) ดังนั ้น การจัดการ

เรยีนรูส้ําหรบัเดก็ปฐมวยัต้องเริม่จากสิง่ทีเ่ดก็มคีวามคุน้เคยหรอืมปีระสบการณ์มาก่อน แลว้ค่อยเสนอ

สิง่ใหม่ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัสิง่เก่า และต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้รบัประสบการณ์และมปีฏสิมัพนัธ์กับ

สิง่แวดล้อมจะช่วยให้กระบวนการซมึซบัประสบการณ์และการปรบัโครงสรา้งทางปญัญาเพื่อจดัระบบ

ความรู้ของเด็กเป็นไปด้วยดี ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญัญาของบรูเนอร์ (Bruner’s Cognitive 

Development Theory) ทีเ่ชื่อว่าเดก็เลอืกทีจ่ะรบัรูใ้นสิง่ทีต่นเองสนใจ การเรยีนรูเ้กดิจากกระบวนการ

ที่เด็กมกีารค้นหาและค้นพบสิ่งที่ต้องการด้วยตนเอง (Discovery Learning) และเด็กสามารถเรยีนรู้

วชิาการต่างๆได ้เพยีงแต่ตอ้งไดร้บัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและเป็นไปตามความพรอ้มของเดก็
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แต่ละคน (สิรอิร วิชชาวุธ.  2554: 152-154; อ้างอิงจาก Bruner. 1999. The Myth of  the First Three 

Years: A New Understanding of Early Brain Development and Lifelong Learning.) ดั งนั ้ น  ก าร

จดัการเรยีนรูส้ําหรบัเดก็ปฐมวยัครจูะต้องสรา้งแรงจงูใจภายในให้เกดิขึน้กบัเดก็ มกีารวเิคราะห์และ

จดัโครงสรา้งเน้ือหาสาระการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัระดบัความพรอ้มและพฒันาการของเดก็ และจดั

ประสบการณ์ให้เดก็ได้เรยีนรูจ้ากการทดลอง สบืค้นข้อมูล และประมวลความรูจ้ากแหล่งเรยีนรู้ที่

หลากหลายเพื่อค้นพบคําตอบด้วยตนเอง ทฤษฎีวฒันธรรมเชงิสงัคมของไวก็อตสกี้ (Vygotsky’s 

Sociocultural Theory) ที่ เชื่อว่า เด็กจะเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการทางสติปญัญาเมื่อมี

ปฏสิมัพนัธแ์ละทํางานร่วมกนักบัคนอื่นๆ เมือ่เดก็อยู่ในสภาวะทีเ่ดก็เผชญิกบัปญัหาที่ทา้ทายแต่ไม่

สามารถคิดแก้ปญัหาได้โดยลําพงั หรอืที่เรยีกว่า Zone of Proximal Development นัน้ เมื่อได้รบัการ

ช่วยเหลอืแนะนําจากผูใ้หญ่หรอืการทํางานร่วมกบัเพื่อนที่มปีระสบการณ์มากกว่า (Scaffolding) จะทํา

ให้เดก็สามารถแก้ปญัหานัน้ไดแ้ละเกดิการเรยีนรูข้ ึน้ (Vygotsky. 1986:  32-35) ดงันัน้ ครจูะต้องจดั

กจิกรรมที่ใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธ ์ได้ทํางานร่วมกบัผู้อื่น มกีารวางแผน ออกแบบ และสรุปความคดิเหน็

ผ่านการระดมสมองและกจิกรรมกลุ่ม และแนวคดิ 38ของรูปแบบการเรยีนการสอนกระบวนการสบืสอบ

และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model) ที่เชื่อว่า ปญัหาเป็นสิ่ง

สาํคญัทีช่่วยใหเ้ดก็เกดิความรูส้กึหรอืความต้องการทีจ่ะสบืคน้หรอืเสาะแสวงหาความรู ้แต่ปญัหานัน้

จะต้องมคีวามหมายและท้าทายเพียงพอที่จะทําให้เกิดความต้องการที่จะแสวงหาคําตอบ ความ

ขดัแยง้ทางความคดิที่เกดิขึน้ระหว่างบุคคลหรอืในกลุ่มจงึเป็นสิง่ที่เดก็ต้องพยายามหาหนทางขจดั

แก้ไขหรอืจดัการทําความกระจ่างให้เป็นที่น่าพอใจหรอืยอมรบัทัง้ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

(ทิศนา  แขมมณี. 2555: 248) ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูส้ําหรบัเด็กปฐมวยัจะต้องจดักิจกรรมการ

เรยีนรูแ้บบแก้ปญัหาโดยให้เด็กค้นพบและตระหนักถึงปญัหา ได้วางแผนหาวธิกีาร ลงมอืแก้ปญัหา 

และสรปุทบทวนเกีย่วกบัผลทีเ่กดิขึน้ 

   จากเหตุผลขา้งต้นจะเหน็ไดว้่าการส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็

ปฐมวยันับเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคญัของการจดัการศกึษา เน่ืองจากจะช่วยในการแก้ไขปญัหา สามารถ

เลอืกตดัสนิใจและนําไปสู่การหาขอ้สรุปของเหตุการณ์ สถานการณ์ หรอืปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่ผชญิ

อยู่ในชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างมเีหตุผลถูกต้องและเหมาะสมกบัวยั ดงันัน้ การวจิยัครัง้น้ีจงึมจีุดมุ่งหมาย

ทีจ่ะพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิความสามารถทางการคดิของเดก็ปฐมวยัโดยใชแ้นวคดิ

การจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทาํงานของสมอง และแนวคดิเกี่ยวกบัการสบืเสาะแสวงหาความรู ้ 

มาผนวกกบัแนวคดิและทฤษฎกีารเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั ไดแ้ก่ ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของ 

เพยีเจท ์ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร ์และทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมของไวกอ็ตสกี ้

มาบูรณาการสรา้งเป็นรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ

ของเดก็ปฐมวยัในชื่อรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ซึง่ประกอบดว้ยกจิกรรม 5 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 

ขัน้ปลุกสมอง (Boosting = B) ขัน้ระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) ขัน้ค้นหาคําตอบ 

(Acquiring = A) ขัน้สรุปผล (Inferring = I) และขัน้นําเสนอผล (Notifying = N) ซึ่งจะเป็นแนวทาง

ในการส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณและจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัธรรมชาตกิาร

ทาํงานของสมองของเดก็ปฐมวยัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 

  ในการวจิยัน้ีผูว้จิยัไดต้ัง้จดุมุง่หมายไว ้คอื  

  1. เพื่อสรา้งและพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

  2. เพื่อศกึษาประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

  ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้น้ีทําใหไ้ดร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั ทีนํ่ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

อยา่งเป็นขัน้ตอนในชัน้เรยีน และเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงของครทูีจ่ะนําไปใชเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

  การวจิยัครัง้น้ีเป็นการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั มขีอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั   

   1. ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาปฐมวยั โดยมคีุณสมบตัดิงัน้ี 

    1.1 ครปูฐมวยัทีม่ปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีนรูส้ําหรบัเดก็ปฐมวยัเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 10 ปี 

   1.2 นกัวชิาการดา้นการศกึษาปฐมวยัทีม่ปีระสบการณ์การทํางานกบัเดก็ปฐมวยั

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

  2. เดก็ปฐมวยัอายุ 5-6 ปี ทีก่ําลงัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนในสงักดัสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 

    3. ครูปฐมวยัทีป่ฏบิตังิานสอนในระดบัชัน้อนุบาลศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนในสงักดัสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 และสนใจนํารปูแบบ

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ไปใช ้

 

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

   1. ผู้เชีย่วชาญด้านการศกึษาปฐมวยั ที่ผูว้จิยัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ประกอบดว้ย 

    1.1 ผูเ้ชีย่วชาญตรวจรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั จาํนวน 5 คน 
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   1.2 ผูเ้ชีย่วชาญตรวจแผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ

B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั จาํนวน 5 คน 

    1.3 ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็

ปฐมวยั จาํนวน 5 คน 

      2. เดก็ปฐมวยัอายุ 5-6 ปี ชัน้อนุบาลศกึษาปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 ที่

ผูว้จิยัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจาํนวน 40 คน 

ดงัน้ี 

    2.1 กลุ่มทดลอง คอื เด็กปฐมวยัโรงเรยีนบ้านหนองกุงโนนทนั สงักดัสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 จาํนวน 20 คน  

    2.2 กลุ่มควบคุม คอื เด็กปฐมวยัโรงเรยีนบ้านกระหนวนดอนดัง่ สงักดัสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 จาํนวน 20 คน 

    3. ครปูฐมวยัที่ปฏบิตังิานสอนในชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2 ของโรงเรยีนในสงักดัสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 8 คน ไดแ้ก่ 

โรงเรยีนบา้นหนองวดัป่า โรงเรยีนบ้านชาดศรสีมบูรณ์ โรงเรยีนบ้านหนองแวงตอตัง้ โรงเรยีนบา้น

กระหนวนดอนดัง่ โรงเรยีนบา้นหนองแวงน้อย โรงเรยีนบา้นปอแดง โรงเรยีนบา้นหนิแร ่และโรงเรยีน

บา้นศุภชยั 

  ระยะเวลาในการวิจยั 

   1. ระยะเวลาในการสรา้งรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เริม่ในภาคเรยีนที ่2 

ปีการศกึษา 2553  

    2. ระยะเวลาในการศกึษาประสทิธผิลรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-A-R-I-N คอื ทํา

การทดลองในภาคเรยีนที ่2 ของปีการศกึษา 2555 โดยระยะเวลาในการทดลอง 7 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 

5 วนั 

   ตวัแปรท่ีศึกษา 

   1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

    1.1 รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

    1.2 รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ 

  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั  

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

  1. การพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู้ หมายถงึ กระบวนการสรา้งรปูแบบการจดัการ

เรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั และนํามา

ทดสอบประสทิธผิลโดยการทดลองสอน รวมทัง้ขยายผลใหค้รปูฐมวยันําไปใช ้กระบวนการดงักล่าว

มรีายละเอยีด ดงัน้ี  
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   1.1 การสรา้งรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้หมายถงึ การสงัเคราะหร์ปูแบบการจดัการเรยีนรู้

แบบ B-R-A-I-N จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง และประเมนิรปูแบบการจดัการเรยีนรู้

โดยผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อนํามาสรา้งเครื่องมอืประกอบการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ แผนการจดั

ประสบการณ์ และแบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั แลว้นําไปทดลอง 

ใชแ้ละปรบัปรงุใหม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ก่อนนําไปใชจ้รงิ เกณฑก์ารสรา้งรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้คอื 

ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิว่ารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N มคีวามเหมาะสมในการนําไปใชจ้ดั

กจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

  1.2 การทดสอบประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้หมายถงึ การนํารปูแบบการ

จดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N ไปทดลองสอนกับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี เกณฑ์การ

ทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางการคิด

วจิารณญาณเพิ่มขึ้นหลงัจากได้รบัการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการจดัการ

เรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N   

   1.3 การขยายผลรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้หมายถึง การนํารูปแบบการจดัการเรยีนรู้

แบบ B-R-A-I-N ไปให้ครูปฐมวยัที่ปฏบิตัิงานสอนในชัน้อนุบาลศกึษาปีที่ 2 ใช้จดัการเรยีนรูก้บัเด็ก

ปฐมวยั โดยเกณฑ์การขยายผลรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้คือ ครูปฐมวยัประเมินว่ารูปแบบการ

จดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N มคีวามเหมาะสมในการนําไปใช้จดักิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

   2. รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N  หมายถงึ กระบวนการจดัการเรยีนรูซ้ึง่นํา 

มาใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้อย่างเป็นขัน้ตอนในชัน้เรียน โดยจดัในกิจกรรม

เคลื่อนไหวและจงัหวะ กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ และกจิกรรมสรา้งสรรค์ ที่เปิดโอกาสให้เดก็ได้

แสดงความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ ซึง่เดก็ไดล้งมอืกระทําสิง่ต่างๆดว้ยตนเองผ่านประสาท

สมัผสัทัง้ห้า เพื่อค้นหา ตรวจสอบคําตอบหรอืข้อมูล วเิคราะห์ ตีความ หาข้อสรุป และตัดสินใจ 

รวมทัง้ ใหโ้อกาสเดก็พดูถงึความคดิและนําเสนอผลงานทีส่ะทอ้นการคดิและการไตรต่รองตามขอ้มลู

ที่ได้จากประสบการณ์จริงในบริบทที่เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับพัฒนาการ ท่ามกลาง

บรรยากาศทีผ่่อนคลาย โดยครมูบีทบาทเป็นผูอ้ํานวยความสะดวก จดัสภาพแวดลอ้ม และใชค้ําถาม

ทีส่่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N สรา้งจาก

การบูรณาการแนวคดิทีไ่ดร้บัจากการศกึษาคน้ควา้ทฤษฎแีละแนวคดิพืน้ฐาน คอื ทฤษฎพีฒันาการ

ทางสตปิญัญาของเพยีเจท ์ ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร ์ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคม

ของไวก็อตสกี้ แนวคดิการจดัการเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกบัการทํางานของสมอง และแนวคดิเกี่ยวกบั

การสบืเสาะแสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม มาออกแบบกจิกรรมโดยรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัน้ี  

  2.1 ขัน้ปลุกสมอง (Boosting = B) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็เคลื่อนไหวร่างกายดว้ยการทาํท่า

บรหิารสมอง (Brain Gym) โดยมเีสยีงเพลงและเสยีงดนตรปีระกอบกิจกรรม เพื่อเป็นการเตรยีม
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ความพรอ้มของสมองก่อนเรยีนรู ้กระตุ้นการส่งข้อมูลไปมาระหว่างสมองซกีซ้ายและขวา รวมทัง้

เป็นการปรบัคลื่นสมองเพื่อช่วยใหก้ารทํางานของสมองทํางานประสานกนัไดด้ ีเกดิสมาธแิละจดจ่อ

ในการทาํกจิกรรม โดยการเคลื่อนไหวร่างกายดว้ย การทาํท่าบรหิารสมอง ประกอบดว้ย 

    1) กลุ่มท่าเรยีกพลงังาน (Energy Activities) หมายถงึ การเคลื่อนไหวร่างกายดว้ย

ท่าทางทีก่ระตุ้นการทํางานของระบบกระแสประสาท เป็นการกระตุ้นความรูส้กึทางอารมณ์ เกดิแรง 

จงูใจในการเรยีนรู ้เป็นการกระตุ้นการทํางานของเสน้เลอืดใหญ่ใหส้ามารถส่งออกซเิจนไปสู่สมองได้

อยา่งเตม็ที ่ 

    2) กลุ่มท่าขา้มเส้นกึ่งกลางกาย (Midline Movements) หมายถงึ การเคลื่อนไหว

ร่างกายขา้มเส้นแบ่งกึ่งกลางร่างกาย สลบัขา้งจากซา้ยไปขวาจากขวาไปซา้ย เพื่อให้สมองซกีซา้ย

และซกีขวาถ่ายโอนขอ้มลูระหว่างกนัได้ดขีึน้ และช่วยกระตุ้นร่างกายทัง้สองขา้งใหท้ํางานประสาน

สมัพนัธก์นัไดด้ขี ึน้ 

    3) กลุ่มท่ายดืเหยยีดร่างกาย (Lengthening Activities) หมายถงึ การเคลื่อนไหว

รา่งกายทีเ่น้นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือส่วนต่างๆของรา่งกาย ทีช่่วยลดความตงึเครยีดของสมองส่วนหน้า

และส่วนหลงั ลดการตงึตวัของกลา้มเน้ือ และลดความเมื่อยลา้ของร่างกาย ช่วยใหเ้กดิความผ่อนคลาย  

   4) กลุ่มท่าเจตคตริะดบัลกึ (Deeping Attitudes) หมายถงึ การเคลื่อนไหวรา่งกาย

ดว้ยท่าที่เป็นการปรบัคลื่นสมอง และลดระดบัการเต้นของหวัใจใหเ้ต้นในระดบัปกต ิเพื่อช่วยให้เดก็

เกดิสมาธแิละจดจอ่ในการทาํกจิกรรม    

    ซึง่ก่อนการบรหิารสมองทุกครัง้จะกระตุ้นใหเ้ดก็จบิน้ําบรสิุทธิช์า้ๆ เพื่อเป็นการนํา

ออกซเิจนเขา้สู่รา่งกาย ทาํใหส้มองปลอดโปร่ง โดยผูว้จิยัไดเ้ลอืกท่าบรหิารสมองทีเ่หมาะสมกบัเดก็

มาใชแ้ละอธบิายรายละเอยีดการทําท่าบรหิารสมองไวใ้นภาคผนวกของแผนการจดัประสบการณ์ 

   2.2 ขัน้ระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) เป็นขัน้ตอนที่เดก็ตัง้คําถาม

และระบุปญัหาหรอืประเดน็ทีต่้องการจะศกึษา และทบทวนเชื่อมโยงประสบการณ์เดมิว่าหวัขอ้หรอื

ประเดน็ทีจ่ะเรยีนรูน้ัน้มคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งและ/หรอืสําคญักบัตวัเดก็อย่างไร อกีทัง้เป็นการกระตุ้น

ความสนใจใหเ้ดก็เกดิความตอ้งการเรยีนรูแ้ละเหน็คุณค่าของสิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูน้ัน้ผ่านกจิกรรมสงัเกต 

สื่อและ/หรอื สถานการณ์โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า และถ่ายทอดออกมาดว้ยการอธบิายและ/หรอื

สรา้งเป็นชิน้งานทัง้เดีย่วหรอืกลุ่ม  

   2.3 ขัน้คน้หาคําตอบ (Acquiring = A) เป็นขัน้ตอนที่เดก็ประมวลภาพรวมของขอ้มลูต่างๆ 

โดยการวางแผนว่าเรือ่งหรอืประเดน็นัน้ควรจะเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารใด และลงมอืปฏบิตัเิพื่อแกไ้ขปญัหา

หรอืคน้หาคําตอบตามประเดน็ทีเ่ดก็เลอืก เป็นการส่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิพฤตกิรรมสํารวจสภาพสิง่แวดลอ้ม

และเกดิการเรยีนรูโ้ดยการค้นพบ รวมทัง้เปิดโอกาสให้เดก็มปีฏสิมัพนัธแ์ละทํางานร่วมกบัคนอื่นๆ 

โดยผ่านกจิกรรมการคน้หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ได้แก่ การระดมสมอง การทศันศกึษา การ

ทดลอง การสมัภาษณ์ และการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 
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   2.4 ขัน้สรปุผล (Inferring = I) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็ไดท้บทวน และคดิไตรต่รองเกีย่วกบั

สิง่ทีไ่ดจ้ากการสบืคน้คาํตอบ แลว้พจิารณาความรูท้ีไ่ดเ้พื่อประเมนิว่าผลทีไ่ดว้่าน่าเชือ่ถอื มจีดุด ีหรอื

จดุทีค่วรปรบัปรุง โดยผ่านกจิกรรมการอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็  

  2.5 ขัน้นําเสนอผล (Notifying = N) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็นําความรูท้ีไ่ดค้น้พบมาดดัแปลง

ใหเ้กดิสิง่ใหม่ หรอืวางแผน ออกแบบ และนําเสนอผลการศกึษาใหก้บัผูอ้ื่นไดร้บัรู ้โดยผ่านกจิกรรม

การอธบิายผลงาน การเขยีน การวาดภาพ การแสดงการทดลองในสิง่ทีเ่รยีนรู ้การแสดงนิทรรศการ 

ท่ามกลางบรรยากาศทีส่นุกสบายและพงึพอใจ 

  3. รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบปกติ หมายถงึ กระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นช่วงกจิกรรม

เคลื่อนไหวและจงัหวะ กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ และกจิกรรมสรา้งสรรคข์องโรงเรยีนทีม่นีักเรยีนเป็น

กลุ่มควบคุมในระดบัชัน้อนุบาลปีที่ 2 โดยครปูระจําชัน้เป็นผู้ดําเนินการจดัการเรยีนรูด้้วยแผนการจดั

ประสบการณ์ที่ครสูรา้งขึน้ตามหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน 

ดงัน้ี  

   3.1 ขัน้นํา หมายถึง ขัน้ตอนที่ครูจดักิจกรรมกระตุ้นให้เด็กเกิดความพร้อมและความ

สนใจในเรื่องทีจ่ะเรยีนรู ้โดยใชก้จิกรรมต่างๆ เช่น การรอ้งเพลง การท่องคาํคลอ่งจอง การเล่านิทาน 

และการใชป้รศินาคาํทาย เป็นตน้ 

   3.2 ขัน้สอน หมายถงึ ขัน้ตอนทีค่รจูดักจิกรรมใหเ้ดก็ไดเ้กดิองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์

ตามเรื่องทีเ่รยีนรู ้โดยใชก้จิกรรมต่างๆ เช่น การสนทนา การสาธติ การทดลอง และการประกอบอาหาร 

เป็นตน้ 

   3.3 ขัน้สรุป หมายถงึ ขัน้ตอนที่ครจูดักจิกรรมสรุปสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูเ้พื่อให้เดก็เกดิความ

เขา้ใจในเรือ่งทีเ่รยีนรู ้โดยใชก้จิกรรมต่างๆ เช่น การอภปิราย การตอบคาํถาม การละคร การรอ้งเพลง 

และการเล่นเกม เป็นตน้   

  4. ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ หมายถงึ การกระทําทีเ่ดก็ปฐมวยัแสดงออก

ในการพจิารณา ไตร่ตรอง ขอ้มลู เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆทีป่รากฏอย่างรอบคอบ เพื่อนําไปสู่

การหาขอ้สรปุอย่างสมเหตุสมผลและการตดัสนิใจเกีย่วกบัส ีขนาด รปูรา่ง น้ําหนกั รสชาต ิทีถู่กตอ้ง

เหมาะสมกบัวยั โดยความสามารถน้ีวดัไดจ้ากแบบทดสอบความสามารถทางการคดิวเิจารณญาณของ

เดก็ปฐมวยัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยความหมายของความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

  4.1 การจาํ (Remembering) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการใชว้ธินึีกยอ้นหรอื

ระลกึจากประสบการณ์เดมิ เมื่อไดร้บัการกระตุ้นจากประเดน็ เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ทีก่ําหนดให ้

แล้วระบุหรอืบอกข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสม  

   4.2 การเขา้ใจ (Understanding) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการตีความ หรอื

แปลความหมายเมื่อได้รบัการกระตุ้นจากประเด็น เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีก่ําหนดให ้โดยมี

การเชื่อมโยงขอ้มลูใหม่กบัประสบการณ์เดมิ แลว้นํามาอธบิาย แปลความหมายของเหตุการณ์ต่างๆ 

และ/หรอืสามารถยกตวัอย่าง สรปุ หรอือ้างองิ จากเรื่องราวหรอืสถานการณ์ต่างๆ ตามความเขา้ใจ

จากประสบการณ์เดมิ 
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   4.3 การประยุกต ์(Applying) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการนําเอาสิง่ที่เรยีนรู้

มาแลว้ หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างได ้ 

  4.4 การวเิคราะห ์(Analyzing) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการบอกรายละเอยีด

และจาํแนก ความแตกต่างของส่วนทีเ่ป็นองคป์ระกอบยอ่ยของสถานการณ์หรอืขอ้มลูทีก่ําหนดให ้

  4.5 การสงัเคราะห์ (Synthesizing) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการรวบรวม

ขอ้มลู ความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ มาออกแบบ วางแผน หรอืสรา้งผลงาน 

   4.6 การประเมนิ (Evaluating) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการตรวจสอบประเด็น 

เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ที่กําหนดให ้แล้วสามารถวจิารณ์และตดัสนิเพื่อหาขอ้สรุปได้อย่างสมเหตุ 

สมผล  

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. คะแนนเฉลีย่ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยักลุ่มทดลอง หลงัไดร้บั

การจดัประสบการณ์โดยใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N สูงขึน้กว่าคะแนนเฉลี่ยความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณก่อนการทดลอง    

  2. คะแนนเฉลีย่ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยักลุ่มทดลอง หลงัได ้

รบัการจดัประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N สูงขึน้กว่าคะแนนเฉลี่ยความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณของกลุ่มควบคุม    

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้ําหนดกรอบแนวคดิทฤษฎใีนการวจิยัการพฒันารปูแบบ

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

ดงัภาพประกอบ 1 
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    ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 

ของการพฒันารปูแบบ 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูแบบกระบวนการสบืสอบและ

แสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม 

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบั 

การเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญา

ของเพยีเจท ์

ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญา      

ของบรเูนอร ์

ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคม 

ของไวกอ็ตสกี ้

ความสามารถทางการคิดของเดก็ปฐมวยั 

       1. การจาํ 

       2. การเขา้ใจ 

       3. การประยกุต ์ 

       4. การวเิคราะห ์ 

       5. การสงัเคราะห ์

       6. การประเมนิ        

แนวคดิการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง

กบัการทาํงานของสมอง  

กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามรปูแบบ  

การจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้นําเสนอ 

(Notifying = N) 

 

ขัน้ระบุและเชื่อมโยง  

(Remarking and Relating = R)  

 

ขัน้สบืคน้คาํตอบ 

(Acquiring = A) 

 

 

ขัน้ปลุกสมอง                                          

(Boosting = B) 

 

ขัน้สรุปผล 

(Inferring = I) 

 



 
 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

  รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ

ของเดก็ปฐมวยั ผูว้จิยัไดศ้กึษาทฤษฎ ีแนวคดิ และหลกัการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งจากเอกสาร ตํารา และ

งานวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

  1. เอกสารทีเ่กีย่วกบัความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

   1.1 ความหมายของการคดิวจิารณญาณ 

  1.2 องคป์ระกอบของการคดิวจิารณญาณ 

  1.3 วธิกีารหรอืขัน้ตอนการคดิวจิารณญาณ 

  1.4 ลกัษณะของบุคคลทีม่กีารคดิวจิารณญาณ 

  1.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

  2. ทฤษฎแีละแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั 

   2.1 ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจท ์

   2.2 ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร ์

  2.3 ทฤษฎคีวามคดิและภาษาของไวก๊อตสกี ้   

 3. เอกสารเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทาํงานของสมอง 

   3.1 ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัสมอง 

  3.2 แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทํางานของสมอง 

   3.3 แนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทํางานของสมอง 

  3.4 การเคลื่อนไหวร่างกายดว้ยการทําท่าบรหิารสมอง  

  4. รปูแบบการเรยีนการสอนกระบวนการสบืสอบและแสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม  

    4.1 ทฤษฎ ี/ หลกัการ / แนวคดิของรปูแบบ 

  4.2 วตัถุประสงคข์องรปูแบบ 

   4.3 กระบวนการเรยีนการสอนของรปูแบบ 

   4.4 ผลทีผู่เ้รยีนจะไดร้บัจากการเรยีนตามรปูแบบ 

  5. การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

     5.1 ความหมายของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้
  5.2 องคป์ระกอบของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

  5.3 การจดักลุ่มรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

  5.4 การออกแบบการจดัการเรยีนรู ้ 

  5.5 ขัน้ตอนของการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้ 
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 6. กรอบแนวคดิรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

  6.1 ทฤษฎแีละแนวคดิพืน้ฐานรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

  6.2 รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

 

1. แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการคิดวิจารณญาณ 

  1.1 ความหมายของการคิดวิจารณญาณ 

   คําศพัทภ์าษาองักฤษ คําว่า Critical Thinking ในภาษาไทยมกีารเรยีกชื่อแตกต่างกนั

เช่น วธิคีดิเชงิวพิากษ์ (วราภรณ์ สบืสหการ. 2545) การคดิอย่างมวีจิารณญาณ (มลวิลัย ์สมศกัดิ.์ 

2540; อุษณีย์ โพธิสุข; และคณะ. 2544) การคิดเชิงวิพากษ์ (เกรยีงศักดิ ์เจรญิวงศ์ศักดิ.์ 2544)  

การคดิวจิารณญาณ (ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต;์ และอุษา ชูชาต.ิ 2544) สาํหรบัในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใชค้ํา

ว่า การคิดวจิารณญาณ เพื่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกนั และมนีักจติวทิยา นักการศึกษาได้นําเสนอ

ความหมายของการคดิวจิารณญาณไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งมคีวามแตกต่างกนัออกไปและแต่ละ

ความหมายก็ยงัไม่สมบูรณ์ที่สุดและยงัไม่มคีวามหมายหรอืลกัษณะการคดิของใครเป็นที่ยอมรบั

ทัง้หมด แต่กไ็ดร้บัความสนใจมากเพราะการคดิวจิารณญาณมคีวามจาํเป็นอย่างยิง่สําหรบัสงัคมใน

ยุคขอ้มูลข่าวสาร (Smith. 1992: 93) ผู้วจิยัจงึได้รวบรวมความหมายของการคดิวจิารณญาณตาม

แนวคดิบุคคลต่างๆ ไว ้ดงัน้ี 

    ดิ้วอี้ (Dewey.1933: 9) นําเสนอว่า การคิดวิจารณญาณเป็นการคิดที่อยู่ระหว่าง 2 

สถานการณ์ คอื การคดิจะเริม่ตน้จากสถานการณ์ทีม่คีวามสงสยัและจบลงดว้ยสถานการณ์ทีม่คีวาม

ซบัซ้อน และได้อธบิายธรรมชาติของการคดิวจิารณญาณว่ามจีุดหมายปลายทางอยู่ที่ความเชื่อที่

เกีย่วขอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ หลกัการ และกฎเกณฑต่์างๆ 

   ฮลิการด์ (Hilgard. 1962: 336) นําเสนอว่า การคดิอย่างมวีจิารณญาณเป็นความสามารถ 

ในการตดัสนิขอ้ความ หรอืปญัหาว่าสิง่ใดเป็นจรงิ สิง่ใดเป็นเหตุเป็นผล 

   วัตสัน; และแกลเซอร์ (Watson; & Glaser. 1964: 10) นําเสนอว่า การคิดอย่างมี

วจิารณญาณเป็นการคดิทีป่ระกอบดว้ยทศันคต ิความรู ้และทกัษะในเรือ่งต่างๆ โดยมทีศันคต ิ

ในการสบืเสาะความรูใ้นการหาแหล่งอ้างองิและทกัษะในการใชค้วามรูแ้ละทศันคต ิ

   เอนนิส (Ennis.1967: 10) นําเสนอว่า การคิดวิจารณญาณประกอบด้วยประเด็น 

สําคัญ  5 ประการ คือ  ความถูกต้องเหมาะสมในการนําไปใช้ (Practical) การคิดไตร่ตรอง 

(Reflective) ความมเีหตุผล (Reasonable) ความเชื่อ (Belief) และการปฏบิตั ิ(Action) ดงันัน้ การ

คดิวจิารณญาณจงึหมายถึง การคดิพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุผลว่า สิง่ใดมคีวามสําคญั จําเป็น

ก่อนที่จะตดัสนิใจเชื่อหรอืปฏบิตั ิซึ่งงานของวตัสนั, แกลเซอรแ์ละเอนนิส เป็นงานที่มชีื่อเสยีงและ

เป็นตน้แบบกบันกัวจิยัภายหลงัอกีมากมาย 
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   กู๊ด (Good. 1973: 680) นําเสนอว่า การคดิวจิารณญาณ เป็นการคดิการประเมนิอยา่ง

รอบคอบและมหีลกัการ มหีลกัฐานอ้างองิ ตลอดจนพจิารณาองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งเพื่อหา

ขอ้สรปุโดยใชก้ระบวนการตรรกวทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

   ฟีเลย ์(Feeley.1976: 3-4) นําเสนอว่า การคดิวจิารณญาณเป็นการตดัสนิขอ้ความโดย

ขึน้อยูก่บัเกณฑท์ีย่อมรบัได ้ม ี2 รปูแบบ คอื รปูแบบทางสมอง ซึง่ไม่สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรงและ

รปูแบบทางตรรกศาสตร ์ซึง่มวีธิกีารทีม่รีะเบยีบแบบแผนสงัเกตไดโ้ดยตรง 

   ฮดักิ้น (Hudgins.1997: 173-206) นําเสนอว่า การคดิวจิารณญาณเป็นการมทีศันคติ

ในการค้นควา้หาหลกัฐานในการวเิคราะห์และประเมนิขอ้โต้แยง้ต่างๆ การมทีกัษะในการใช้ความรู้

จาํแนกขอ้มลูและตรวจสอบขอ้สมมตุฐิานเพื่อลงขอ้สรปุไดอ้ย่างมเีหตุผล 

   ฟาเชี่ยน (Facience.1984: 253) นําเสนอว่า การคดิวจิารณญาณเป็นการหาข้อสรุป

จากขอ้ความกลุ่มหน่ึงอย่างมเีหตุผล การอ้างเหตุผลถอืเป็นการแสดงออกของการคดิวจิารณญาณ

ของบุคคลและการอา้งเหตุผลของการสรปุใดๆใหน่้าเชื่อถอืและสมเหตุสมผลจะตอ้งมหีลกัฐานในการ

อา้งองิ 

   รกัจโิร (Ruggiero. 1984:129) นําเสนอว่า การคดิวจิารณญาณเป็นการตรวจสอบคําตอบ

ของประเดน็หรอืปญัหาทีเ่สนออยา่งละเอยีดรอบคอบเพื่อตดัสนิจดุแขง็และจดุอ่อนของคาํตอบนัน้ 

   เอนนิส มลิแมน; และทอมโก (Ennis, Millman; & Tomko. 1985: 45) นําเสนอว่า การคดิ

วจิารณญาณเป็นการคดิอย่างมเีหตุผลและคดิไตร่ตรองทีม่จีุดเน้นในการตดัสนิใจว่าจะเชื่ออะไรหรอื

จะทาํอะไร 

   แมคเพ็ค (Mcpeck.1990: 62) นําเสนอว่า การคดิวจิารณญาณเป็นการคดิที่ม ี2 มติ ิ

คอื มติิทางด้านจติใจ หมายถึง ความกระตอืรอืรน้ในการประเมนิสารสนเทศ ความปรารถนาที่จะ

ตรวจสอบความคดิเหน็ และมติทิางด้านสมอง หมายถงึ การรวมทกัษะหลายๆด้าน เช่น ทกัษะใน

การวเิคราะหแ์ละประเมนิ 

   แบนด์แมน; และแบนด์แมน (Bandman; & Bandman.1995: 7) นําเสนอว่า การคิด

วจิารณญาณเป็นการทดสอบอย่างมเีหตุผลในด้านความคดิ การสรุปความ การตัง้สมมุติฐาน ข้อ

โต้แยง้ การลงขอ้สรุป ความเชื่อและการกระทํา การทดสอบน้ีใช้แนวคดิพื้นฐานความน่าจะเป็นเชงิ

เหตุผลทางวทิยาศาสตร ์การคดิตดัสนิใจ และการคดิอยา่งมเีหตุผลในประเดน็ทีย่งัสรปุไมไ่ด ้

  บอส (Boss. 2010: 5) นําเสนอว่า การคดิวจิารณญาณ หมายถงึ การสะสมทกัษะทีใ่ช้

ในทุกๆวนัทีจ่าํเป็นต่อการเตมิเตม็สตปิญัญาและการพฒันาของบุคคล 

  อุษณีย ์โพธสิุข (2543: 28) นําเสนอว่า การคดิวจิารณญาณ หมายถึง วธิคีดิอย่างมี

เหตุผล มหีลกัเกณฑ์ มหีลกัฐาน และมปีระสทิธภิาพก่อนตดัสนิใจว่าจะเชื่อหรอืไม่เชื่ออะไร จะทํา

หรอืไมท่าํอะไร ดหีรอืไมด่ ีใช่หรอืไมใ่ช่ 

   ทศินา  แขมมณี (2546: 121) นําเสนอว่า การคดิวจิารณญาณ หมายถงึกระบวนการ

คดิเพื่อให้ได้ความคดิที่รอบคอบ สมเหตุสมผลที่จะเชื่อหรอืจะทําโดยผ่านการพจิารณาปจัจยัรอบ
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ด้านอย่างกว้างไกล ลกึซึ้ง และผ่านการพิจารณากลัน่กรอง ไตร่ตรอง ทัง้ทางด้านคุณโทษ และ

คุณค่าทีแ่ทจ้รงิของสิง่นัน้มาแลว้ 

   เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ ์(2549: 11) ไดนํ้าเสนอไวว้่า การคดิวจิารณญาณหมายถงึ 

ความตัง้ใจทีจ่ะพจิารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยไม่มกีารคล้อยตามขอ้อ้างทีนํ่าเสนอ แต่จะตัง้คําถาม

อย่างท้าทาย หรอืโต้แย้งข้ออ้างนัน้ เพื่อเปิดแนวทางความคิดออกสู่ทางต่างๆที่แตกต่าง อันจะ

นําไปสู่การแสวงหาคาํตอบทีส่มเหตุสมผลมากกว่าขอ้อา้งเดมิ 

   วีระ สุดสังข์ (2550: 36) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การคิดวิจารณญาณ  หมายถึง 

กระบวนการทางปญัญาทีส่ามารถรบัรูข้อ้มูลแลว้นํามาคดิดว้ยเหตุผลที่ผ่านการพจิารณา ไตร่ตรอง 

อย่างรอบคอบ กว้างไกล ลึกซึ้ง เพื่อประเมนิสภาพการณ์หรอืข้อมูลที่ปรากฏและตัดสินใจ โดย 

คาํนึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวมระยะยาว  

   สุทธาภา โชตปิระดษิฐ์ (2551: 22) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การคดิวจิารณญาณของ

เดก็ปฐมวยั เป็นความสามารถในการคดิโดยการพจิารณา ไตรต่รองดว้ยเหตุผลตามขอ้มลู ทีไ่ดจ้าก

ประสบการณ์จรงิมาประกอบการวเิคราะห์ สงัเคราะห ์ตดัสนิใจแก้ปญัหาอย่างรอบคอบ ด้วยความ

ระมัดระวัง มีการตรวจสอบความคิดและประเมินความคิดของตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

ความสามารถในการคดิทีป่รากฏเดก็จะแสดงออกดว้ยการตัง้คําถามตามความสนใจใฝ่รู ้ตอ้งการหา

คําตอบจากการตรวจสอบขอ้มูลจากการพสิูจน์ และการใช้เหตุผลจากการลงมอืปฏบิตัดิ้วยตนเอง 

โดยรบัฟงัความคดิเห็นของเพื่อนโดยไม่ใช้อารมณ์ ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงทางความคดิเมื่อพบ

เหตุผลทีด่กีว่า และการหาขอ้สรปุบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ 

      บรรจง อมรชีวิน (2556: 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การคิดวิจารณญาณ หมายถึง 

ความสามารถในการทีจ่ะคดิไดอ้ย่างกระจ่างแจ่มแจง้และอย่างมเีหตุผล รวมถงึความสามารถในการ

ทีจ่ะคดิไดอ้ยา่งอสิระ มกีารสะทอ้นคดิ และการคดิอยา่งไตรต่รอง 

       สรุปได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยเป็นการกระทําที่เด็กปฐมวัย

แสดงออกในการพจิารณาไตร่ตรองข้อมูล เหตุการณ์ และ/หรอืปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เด็กเข้าไปมี

ประสบการณ์อยา่งรอบคอบ เพื่อนําไปสู่การหาขอ้สรปุและการตดัสนิใจทีถู่กตอ้งเหมาะสมกบัวยั 

      จากขอ้มลูขา้งตน้ผูว้จิยัไดเ้ปรยีบเทยีบและสรุปความหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถ

ทาง การคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั ดงัแสดงในตาราง 1 



19 
 

ตาราง 1 การเปรยีบเทยีบความหมายของการคดิวจิารณญาณ 
 

นกัวชิาการ ความหมาย 

ดิว้อี ้

(Dewey. 1933: 9) 

การคดิวจิารณญาณเป็นการคดิทีอ่ยู่ระหว่าง 2 สถานการณ์ คอื การคดิจะเริม่ต้น

จากสถานการณ์ทีม่คีวามสงสยัและจบลงดว้ยสถานการณ์ทีม่คีวามซบัซอ้น 

เป็นความเชื่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ หลกัการ และกฎเกณฑต่์างๆ 

 

ฮลิการด์ 

 (Hilgard. 1962: 336) 

การคดิวจิารณญาณเป็นความสามารถในการตดัสนิขอ้ความหรอืปญัหา 

ว่าสิง่ใดเป็นจรงิสิง่ใดเป็นเหตุเป็นผล 

 

วตัสนั; และแกลเซอร ์

(Watson; & Glaser. 

1964: 10) 

การคดิวจิารณญาณเป็นการคดิทีป่ระกอบดว้ยทศันคต ิความรู ้และทกัษะใน

เรือ่งต่างๆ โดยมทีศันคตใินการสบืเสาะความรูใ้นการหาแหล่งอา้งองิและ

ทกัษะในการใชค้วามรูแ้ละทศันคต ิ

 

เอนนิส 

(Ennis. 1967: 10) 

การคดิวจิารณญาณเป็นการคดิพจิารณาไตรต่รองว่าสิง่ใดมคีวามสําคญัจาํเป็น

ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจเชื่อหรอืปฏบิตั ิประกอบดว้ยประเดน็ สาํคญั 5 ประการ คอื 

ความถูกตอ้งเหมาะสมในการนําไปใช ้(Practical) การคดิไตรต่รอง (Reflective) 

ความมเีหตุผล (Reasonable) ความเชื่อ (Belief) และการปฏบิตั ิ(Action) 

 

กู๊ด  

(Good. 1973: 680) 

การคดิวจิารณญาณเป็นการคดิการประเมนิอย่างรอบคอบและมหีลกัการ  

มหีลกัฐานอา้งองิ ตลอดจนพจิารณาองคป์ระกอบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อหา

ขอ้สรปุโดยใชก้ระบวนการตรรกวทิยาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

 

ฟีเลย ์ 

(Feeley.  1976: 3-4) 

การคดิวจิารณญาณเป็นการตดัสนิขอ้ความโดยขึน้อยูก่บัเกณฑท์ีย่อมรบัได ้

ม ี2 รปูแบบ คอื รปูแบบทางสมองซึง่ไมส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรงและ

รปูแบบทางตรรกศาสตรซ์ึง่มวีธิกีารทีม่รีะเบยีบแบบแผนสงัเกตไดโ้ดยตรง 

 

ฮดักิน้  

(Hudgins. 1977:  

173-206) 

การคดิวจิารณญาณเป็นการมทีศันคตใินการคน้ควา้หาหลกัฐานในการวเิคราะห์

และประเมนิขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ การมทีกัษะในการใชค้วามรูจ้าํแนกขอ้มลูและ

ตรวจสอบขอ้สมมตุฐิานเพื่อลงขอ้สรปุไดอ้ยา่งมเีหตุผล 

 

ฟาเชีย่น  

(Facience. 1984: 

253)  

การคดิวจิารณญาณเป็นการหาขอ้สรปุจากขอ้ความกลุ่มหน่ึงอยา่งมเีหตุผล 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

นักวิชาการ ความหมาย 

รกัจโิร  

(Ruggiero. 1984:129) 

การคดิวจิารณญาณเป็นการตรวจสอบคาํตอบของประเดน็ทีเ่สนออย่างละเอยีด

รอบคอบเพื่อตดัสนิจดุแขง็และจดุอ่อนของคาํตอบนัน้ 

 

เอนนิส มลิแมน;  

และทอมโก  

(Ennis, Millman; & 

Tomko. 1985: 45) 

 

การคดิวจิารณญาณเป็นการคดิอยา่งมเีหตุผลและคดิไตร่ตรองทีม่จีดุเน้น 

ในการตดัสนิใจว่าจะเชื่ออะไรหรอืจะทําอะไร 

แมคเพค็ 

(Mcpeck. 1990: 62) 

การคดิวจิารณญาณประกอบดว้ยมติดิา้นจติใจเป็นความกระตอืรอืรน้ในการ

ประเมนิสารสนเทศและความตอ้งการทีจ่ะตรวจสอบความคดิเหน็ และมติดิา้น

สมองเป็นการรวมทกัษะหลายๆดา้น เช่น ทกัษะในการวเิคราะหแ์ละประเมนิ 

 

แบนดแ์มน;  

และแบนดแ์มน 

(Bandman; & 

Bandman. 1995: 7) 

การคดิวจิารณญาณเป็นการทดสอบอยา่งมเีหตุผลในดา้นความคดิ การสรปุความ 

การตัง้สมมตุฐิาน ขอ้โตแ้ยง้ การลงขอ้สรปุ ความเชื่อและการกระทาํ โดยการ

ทดสอบจะน้ีใชแ้นวคดิพืน้ฐานความน่าจะเป็นเชงิเหตุผลทางวทิยาศาสตร ์

การคดิตดัสนิใจ และการคดิอยา่งมเีหตุผลในประเดน็ทีย่งัสรปุไมไ่ด ้

 

บอส  

(Boss. 2010: 5) 

การคดิวจิารณญาณเป็นการสะสมทกัษะที่ใช้ในทุกๆวนัที่จําเป็นต่อการเติม

เตม็สตปิญัญาและการพฒันาของบุคคล 

 

อุษณยี ์โพธสิุข  

(2543: 28) 

การคดิวจิารณญาณเป็นวธิคีดิอยา่งมเีหตุผล มหีลกัเกณฑ ์มหีลกัฐาน และ 

มปีระสทิธภิาพก่อนตดัสนิใจว่าจะเชื่อหรอืไมเ่ชื่ออะไร จะทาํหรอื ไมท่ําอะไร  

ดหีรอืไมด่ ีใช่หรอืไมใ่ช่ 

 

ทศินา  แขมมณ ี 

(2544: 121) 

ใหค้วามหมายไวว้่า การคดิวจิารณญาณเป็นกระบวน การคดิเพื่อใหไ้ด้

ความคดิทีร่อบคอบ สมเหตุสมผลทีจ่ะเชื่อหรอืจะทํา โดยผ่านการพจิารณา

ปจัจยัรอบดา้นอยา่งกวา้งไกล ลกึซึง้ และผ่านการพจิารณากลัน่กรอง 

ไตรต่รอง ทัง้ทางดา้นคุณโทษ และคุณค่าทีแ่ทจ้รงิของสิง่นัน้มาแลว้ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

นกัวชิาการ ความหมาย 

เกรยีงศกัดิ ์ 

เจรญิวงศศ์กัดิ ์ 

(2549: 11) 

การคดิวจิารณญาณเป็นความตัง้ใจทีจ่ะพจิารณาเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง โดยไมม่ี

การคลอ้ยตามขอ้อา้งทีนํ่าเสนอ แต่จะตัง้คาํถามอยา่งทา้ทายหรอืโตแ้ยง้

ขอ้อา้งนัน้เพื่อเปิดแนวทางความคดิออกสู่ทางต่างๆทีแ่ตกต่างอนัจะนําไปสู่

การแสวงหาคําตอบทีส่มเหตุสมผลมากกว่าขอ้อา้งเดมิ 

 
วรีะ สุดสงัข ์ 

(2550: 36) 

การคดิวจิารณญาณเป็นกระบวนการทางปญัญาทีส่ามารถรบัรูข้อ้มลูแลว้นํามา

คดิดว้ยเหตุผลทีผ่่านการพจิารณาไตรต่รองอยา่งรอบคอบ กวา้งไกล ลกึซึง้ 

เพื่อประเมนิสภาพการณ์หรอืขอ้มลูทีป่รากฏและตดัสนิใจ โดยคาํนึงถงึ

ผลประโยชน์ส่วนรวมระยะยาว  

 

สุทธาภา โชตปิระดษิฐ ์

(2551: 22) 

การคดิวจิารณญาณเป็นความสามารถในการคดิโดยการพจิารณาไตรต่รอง

ดว้ยเหตุผลตามขอ้มลูทีไ่ดจ้ากประสบการณ์จรงิมาประกอบการวเิคราะห ์

สงัเคราะห ์ตดัสนิใจแกป้ญัหาอยา่งรอบคอบ ดว้ยความระมดัระวงั มกีาร

ตรวจสอบความคดิและประเมนิความคดิของตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 

 

บรรจง อมรชวีนิ  

(2556: 2) 

การคดิวจิารณญาณเป็นความสามารถในการทีจ่ะคดิไดอ้ยา่งกระจา่งแจม่แจง้

และอยา่งมเีหตุผล รวมถงึความสามารถในการทีจ่ะคดิไดอ้ยา่งอสิระ มกีาร

สะทอ้นคดิ และการคดิอยา่งไตรต่รอง 

 

ผูว้จิยั การคดิอย่างมวีจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัเป็นการกระทาํทีเ่ดก็แสดงออกใน

การพจิารณาไตรต่รองขอ้มลู เหตุการณ์ และ/หรอืปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่ดก็

เขา้ไปมปีระสบการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อนําไปสู่การหาขอ้สรปุและการ

ตดัสนิใจทีถู่กตอ้งเหมาะสมกบัวยั 

 

               1.2 องคป์ระกอบของการคิดวิจารณญาณ 

    การศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดวจิารณญาณ พบว่านักวชิาการ 

หลายท่านไดอ้ธบิายแนวคดิทีน่่าสนใจไวห้ลากหลายแนวคดิ ดงัน้ี 

   วตัสนัและแกลเซอร ์(Watson; & Glaser. 1964: 24) ได้นําเสนอว่าการคดิวจิารณญาณ 

ประกอบดว้ย 
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    1. ความสามารถในการสรุปอ้างอิง (Inference) เป็นความสามารถในการตดัสนิ

และจาํแนกความน่าจะเป็นของขอ้สรปุว่า ขอ้สรปุใดเป็นจรงิหรอืเป็นเทจ็ 

    2. ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบือ้งต้น (Recognition of Assumption) เป็น

ความสามารถในการจาํแนกว่า ขอ้ความใดหรอืไมเ่ป็นขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

    3. ความสามารถในการนิรนัย (Deductive) เป็นความสามารถในการหาข้อสรุป

อยา่งสมเหตุสมผลจากสถานการณ์ทีก่ําหนดใหโ้ดยใชห้ลกัตรรกศาสตร ์

    4. ความสามารถในการตีความ (Interpretation) เป็นความสามารถในการให้

น้ําหนกัขอ้มลูหรอืหลกัฐานเพื่อตดัสนิความเป็นไปไดข้องขอ้สรุป 

    5. ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง (Evaluation of Arguments) เป็น

ความสามารถในการจาํแนกการใชเ้หตุผลว่าสิง่ใดเป็นความสมเหตุสมผล 

   เอนนิส มลิแมน; และทอมโก (Ennis, Millman; & Tomko.1985: 45-48) ได้นําเสนอ

ว่าการคดิวจิารณญาณ ประกอบดว้ย 

    1. ทักษะการนิยาม ได้แก่ การระบุจุดสําคัญของประเด็นปญัหา ข้อสรุป ระบุ

เหตุผลทัง้ที่ปรากฏและไม่ปรากฏ การตัง้คําถามที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเงื่อนไข

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

     2. ทกัษะการตดัสนิขอ้มูล ได้แก่ การตดัสนิความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มูล การ

ตดัสนิความเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ปญัหา การพจิารณาความสอดคลอ้ง 

     3. ทกัษะการอ้างองิในการแก้ปญัหาและการลงสรุปอย่างสมเหตุสมผล ไดแ้ก่ การ

อ้างและการตดัสนิในการสรุปแบบอุปนัย การนิรนัยโดยความตรง การทํานายสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา

อยา่งน่าเชือ่ถอื 

   พอล (Paul. 1985: 36-39) ไดนํ้าเสนอว่าการคดิวจิารณญาณประกอบดว้ย   

    1. การวเิคราะห ์

    2. การสงัเคราะห ์

    3. การประเมนิ 

   โรเจอร์ ซบีรอร;์ และ รอนน่ิง (ทศินา แขมมณี; และคนอื่นๆ. 2544: 60; อ้างอิงจาก 

Roger; Sebrew; & Ronning. 1995) ไดนํ้าเสนอว่าการคดิวจิารณญาณ ประกอบดว้ย 

    1. ความรู ้(Knowledge) ความรูเ้ป็นสิง่สําคญัในการคดิวจิารณญาณ การมคีวามรู้

มากจะทําให้คดิเรว็ คดิไดด้กีว่าผูท้ี่ไม่มคีวามรู ้ความรูเ้ป็นพื้นฐานสําคญัที่จะใช้ตดัสนิว่าขอ้มลูหรอื

ความคดิเหน็ต่างๆนัน้น่าเชื่อถอืหรอืไมเ่พยีงใด 

   2. การสรุปอ้างอิง (Inference) การสรุปอ้างอิงเป็นสิ่งจําเป็นต่อการคิดอย่างมี

วจิารณญาณเพราะจะช่วยให้บุคคลมคีวามเขา้ใจสถานการณ์ต่างๆได้ลกึซึ้ง และมคีวามหมายมาก

ขึน้ กระบวนการที่ใช้ในการสรุปอ้างองิม ี2 กระบวนการคอื การนิรนัย (Deductive) และการอุปนัย 

(Inductive) 
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    3. การประเมนิ (Evaluation) การประเมนิน้ีรวมถงึทกัษะยอ่ยต่างๆ คอื 

     3.1 การวเิคราะห ์คอื ความสามารถในการระบุและเลอืกขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งได ้

      3.2 การตดัสนิ คอื ความสามารถในการประเมนิขอ้มูลความรู ้โดยปราศจาก

อคตสิ่วนตวั 

      3.3 การชัง่น้ําหนัก คอื ความสามารถในการเปรยีบเทยีบขอ้มูลที่มอียู่ เลอืก

ขอ้มลูทีเ่หมาะสมทีสุ่ดและจดัระบบขอ้มลูอยา่งสมเหตุสมผล 

     3.4 การตัดสินคุณค่า คือ การใช้ข้อมูลมาตัดสินด้วยการใช้หลกัคุณธรรม 

จรยิธรรม และเจตคตทิีด่ ี

    4. การควบคุมการรูค้ ิด (Metacognition) เป็นเรื่องของการคิดที่เกี่ยวกบัการคิด 

อนัเป็นการวเิคราะหถ์งึความเหมาะสมของความคดิและการปรบัความคดิใหถู้กต้อง ความคดิในการ

ประเมนิความคดิ ซึ่งมคีวามจําเป็นต่อการคดิอย่างมวีจิารณญาณ เพราะเป็นการคดิที่ประเมนิว่า

ความรูต่้างๆทีจ่ะใชใ้นการตดัสนินัน้เพยีงพอหรอืไมแ่ละน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด 

 บ ลู ม  (Duron; Limbach; & Waugh. 2006: 160 citing Bloom. 1956. A Taxonomy of 

Educational Objectives. np.) ได้กล่าวถึง ขัน้ตอนการเรยีนรูจ้ากง่ายสุดไปสู่ความซบัซ้อนมากขึ้น 

ประกอบด้วย ความคดิระดบัพื้นฐาน ได้แก่ ความรู ้(Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) 

และการนําไปใช้ (Application) ไปจนถึงความคิดระดับสูงซึ่งถือว่าเป็นความสามารถทางการคิด

วิจารณญาณ ได้แก่ การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์  (Synthesis) และการประเมินผล 

(Evaluation)) 

  สุทธาภา โชตปิระดษิฐ ์(2551: 9) ไดนํ้าเสนอว่าองคป์ระกอบของการคดิวจิารณญาณของ

เดก็ปฐมวยัประกอบด้วยความสามารถด้านการตคีวาม การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ การเชื่อมโยง 

การตดัสนิใจ และการประยกุตใ์ช ้

  ศนัสนีย ์ฉัตรคุปต์; และอุษา ชูชาต ิ(2545: 92 -98) ได้กล่าวถงึความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณว่าเกี่ยวขอ้งกบัแนวคดิของบลูม (Bloom) ทีไ่ด้นําเสนอขัน้ตอนการเรยีนรูจ้ากที่งา่ยสุด

ไปสู่ความซบัซ้อนมากขึน้ ซึ่งการเสรมิสรา้งความสามารถทางการคดิจากง่ายสุดไปสู่ความซบัซ้อน

มากขึ้น ในแต่ละระดับจะมีความสมัพันธ์เกี่ยวเน่ืองกัน ผู้เรยีนจะค่อยๆ เรยีนรู้จากระดับตํ่าสุด

พฒันาขึ้นไปสู่ระดบัสูง หากผู้เรยีนมกีระบวนการคดิระดบัสูงก็หมายความว่าผู้เรยีนหลุดพ้นจาก

กระบวนการคดิแบบงา่ยๆ การคดิเฉพาะความจาํความเขา้ใจไปสู่การใชก้ระบวนการคดิในระดบัสงูที่

สลบัซบัซอ้นขึน้ ซึง่จดัเป็นความสามารถทางการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ประกอบดว้ยความสามารถ

6 ดา้น ไดแ้ก่ 

   1. ความรู ้เป็นเรื่องของความจาํ สิง่ทีส่มองต้องใช้คอืความสามารถทีจ่ะระลกึถงึ และ

ดงึข้อมูลที่เคยเรยีนรู้ในครัง้ก่อน ๆ กลบัขึ้นมาใช้ เป็นการเรยีนรู้ในระดบัที่ง่ายสุด โดยผู้เรยีนไม ่

จาํเป็นตอ้งเขา้ใจในสิง่ทีจ่าํได ้ 

 



24 
 

   2. ความเขา้ใจ คอื ความสามารถเขา้ใจความหมายของขอ้มูลที่ได้เรยีนรูห้รอืที่ กําลงั

เรยีน เป็นการเข้าใจความหมายของข้อมูลที่มอียู่อย่างแจ่มแจง้ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการ เปลี่ยน

รปูแบบของขอ้มลูจากแบบหน่ึงเป็นอกีแบบหน่ึง หรอืจากการสรุปเรื่องราว หรอืจากการ คาดการณ์

แนวโน้มในอนาคต ถ้าผูเ้รยีนสามารถเขา้ใจขอ้มูลทีไ่ดเ้รยีนรูก้จ็ะเป็นประโยชน์ทีจ่ะนํา ขอ้มูลมาใช้

แกป้ญัหาในอนาคต ใชใ้นการตดัสนิใจ  

   3. การนําไปประยุกต์ใช ้คอื ความสามารถในการนําเอาสิง่ที่เรยีนรูม้าแลว้ หรอืขอ้มูล

ทีม่อียูไ่ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหมไ่ด ้โดยไมต่อ้งมคีนบอกหรอืชีแ้นะ  

    4. การวเิคราะห ์คอื ความสามารถทีจ่ะแยกแยะหรอืย่อยขอ้มลูออกเป็นแต่ละสว่นทีท่าํให้

เข้าใจง่าย สามารถที่จะดงึความสมัพนัธ์ของข้อมูลส่วนหน่ึงที่มีต่ออีกส่วนหน่ึง หรอื ความสมัพนัธ์

ระหวา่งขอ้มลูไดโ้ดยเขา้ใจหลกัการและประโยชน์ทีจ่ะนํามาใช ้ดงันัน้ผูเ้รยีนตอ้ง สามารถจดัระบบขอ้มลู

ทีเ่ป็นกลุ่มกอ้นต่างๆ ตอ้งรูว้่าตวัเองกําลงัคดิอะไรอยู่ และตอ้งตรวจสอบ อย่างละเอยีดเพื่อใหเ้ขา้ใจถงึ

เน้ือหาและโครงสรา้งของขอ้มลูนัน้  

   5. การสังเคราะห์ เป็นการนําความรู้ที่มีอยู่หลายๆ ทางมาประกอบกันเพื่อสร้าง 

แผนงานใหมข่ึน้มา หรอืเพื่อแกป้ญัหาหรอืตอบปญัหาใดๆ ทีไ่มเ่คยมใีครบอกใหรู้ม้าก่อน  

   6. การประเมนิผล คอืความสามารถทีจ่ะประเมนิหรอืตดัสนิคุณค่าของขอ้มลูทีไ่ด ้โดยใช้

หลกัเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง หรอืใช้บรรทดัฐานที่มีอยู่โดยไม่จําเป็นต้องมคีําตอบถูกหรอืผดิ ตายตวั 

กระบวนการคดิในระดบัน้ีจะทําใหเ้กดิวธิกีารแกป้ญัหาไดห้ลายๆ รปูแบบ ซึ่งข ัน้ตอนน้ี ผูเ้รยีนจะต้อง

นําความคดิทัง้หมดมาประมวล รวบรวมและสรปุรวมทัง้ตอ้งยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นดว้ย 

  สรุปไดว้่า องคป์ระกอบความสามารถทางการคดิจารณญาณเกี่ยวขอ้งกบัทกัษะทางการคดิ

จํานวนมาก และถึงแม้ว่าความสามารถทางการคิดวิจารณญาณจะถูกจดักลุ่มให้เป็นความคิด

ระดบัสูงแต่ยงัคงต้องอาศยัความคดิระดบัพืน้ฐานมาสนับสนุน นอกจากน้ี ลําดบัขัน้ตามจุดมุ่งหมาย

ทางการศกึษาของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives) เป็นแนวคดิที่ได้รบัการ

ยอมรบัและมกีารนําไปใชอ้ย่างกวา้งขวางตัง้แต่การนําไปใชใ้นชัน้เรยีนเพื่อเป็นเครือ่งมอืสําหรบัการ

วางแผน การเรยีนรู้ การตรวจสอบความสอดคล้องของจุดประสงค์ และการนําไปจําแนกความ

แตกต่างระหว่างการคิดระดับสูงกับการคิดระดับพื้นฐาน ดังนั ้น ผู้วิจ ัยจึงได้นําลําดับขัน้ตาม

จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูมมากําหนดเป็นองค์ประกอบของความสามารถทางการคิด

วจิารณญาณของเด็กปฐมวยั ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ 6 ด้าน คือ การจํา การเข้าใจ การ

ประยกุต ์การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมนิ 
    

 1.3 วิธีการหรือขัน้ตอนการคิดวิจารณญาณ 

    เมื่อพจิารณาจากคํานิยามของการคดิวจิารณญาณทีนํ่าเสนอมาแลว้ จะเหน็ได้ว่าการ

คดิวจิารณญาณประกอบด้วยวธิกีารหรอืขัน้ตอนกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการคดินับตัง้แต่

การเผชิญปญัหาจนถึงการลงสรุป และประเมินเกี่ยวกับประเด็นปญัหา การพิจารณาการคิด
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วจิารณญาณของผูว้จิยัจงึเป็นการสงัเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปเกี่ยวกบัขัน้ตอนการคดิวจิารณญาณว่ามี

อะไรบา้ง โดยอาศยัการศกึษาแนวคดิทีน่กัวชิาการหลายๆท่านไดนํ้าเสนอไว ้ดงัน้ี 

   เดรสเซล; และ เมฮิว (Dressel; & Mayhew. 1957: 179-181) นําเสนอขัน้ตอนของ

การคดิวจิารณญาณ ประกอบดว้ย 

    1. การนิยามปญัหา การตระหนกัถงึความมอียูข่องปญัหา 

    2. การเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหาคําตอบของปญัหา พิจารณาความ

น่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู พจิารณาความเพยีงพอของขอ้มลู การจดัระบบขอ้มลู 

    3. การระบุขอ้สนันิษฐานพจิารณาความน่าเชื่อถอืของขอ้สนันิษฐานในการอ้างเหตุผล 

    4. การกําหนดและเลอืกสมมตุฐิานทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ด 

    5. การลงสรปุอย่างสมเหตุสมผล โดยพจิารณาความสมเหตุสมผลของการคดิหา

เหตุผลและประเมนิขอ้สรปุโดยอาศยัเกณฑก์ารประยกุตใ์ช ้

   นีดเลอร ์(Woolfolk. 1987: 312; citting Kneedler. 1985: 227) นําเสนอขัน้ตอนการคดิ 

วจิารณญาณ ประกอบดว้ย 

    1. การนิยาม และการทาํความกระจา่งชดัของปญัหา ไดแ้ก่ 

     1.1 การระบุเรือ่งราวทีส่าํคญัหรอืการระบุปญัหา เป็นความสามารถในการระบุ

ความสาํคญัของเรือ่งทีอ่่าน การอา้งเหตุผล การใชเ้หตุผลต่างๆ และขอ้สรปุในการอา้งเหตุผล 

     1.2 การเปรยีบเทียบความคล้ายคลึง และความแตกต่างระหว่างคน วัตถุ

สิง่ของความคดิหรอืผลลพัธต์ัง้แต่ 2 อยา่งขึน้ไป 

     1.3 การกําหนดว่าขอ้มลูใดมคีวามเกี่ยวขอ้ง เป็นความสามารถในการจาํแนก 

ระหว่างขอ้มูลที่สามารถพสิูจน์ความถูกต้องได้กบัขอ้มลูที่ไม่สามารถพสิูจน์ความถูกต้องได ้รวมทัง้

การจาํแนกระหว่างขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งราว 

     1.4 การกําหนดคําถามที่เหมาะสม เป็นความสามารถในการกําหนดคําถาม

ซึง่จะนําไปสู่ความเขา้ใจทีล่กึซึง้และชดัเจนเกีย่วกบัเรือ่งราว 

    2. การพจิารณาตดัสนิขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปญัหา ไดแ้ก่ 

     2.1 การจําแนกหลกัฐาน เป็นความสามารถในการประยุกต์เกณฑ์ต่างๆเพื่อ

การพจิารณาตดัสนิลกัษณะคุณภาพของการสงัเกตและการคดิหาเหตุผล 

     2.2 การตรวจสอบความสอดคล้อง เป็นความสามารถในการตัดสินว่า 

ขอ้ความหรอืสญัลกัษณ์ทีก่ําหนดมคีวามสอดคลอ้งสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั และมคีวามสอดคล้องกบั

บรบิททัง้หมดหรอืไม ่

     2.3 การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทีไ่ม่ไดก้ล่าวถงึ เป็นความสามารถในการระบุว่า

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ใดทีไ่มไ่ดก้ล่าวไวใ้นการอา้งเหตุผล 

     2.4 การระบุภาพพจน์ในการอ้างเหตุผล (Stereotypes) เป็นความสามารถใน

การระบุความคดิทีบุ่คคลยดึตดิ หรอืความคดิตามประเพณนิียม 



26 
 

     2.5 การระบุความมอีคตปิจัจยัทางอารมณ์และการโฆษณา เป็นความสามารถ

ในการระบุความมอีคตใินการอา้งเหตุผลและการตดัสนิความเชื่อถอืไดข้องแหล่งขอ้มลู 

     2.6 การระบุความแตกต่างระหว่างระบบค่านิยมและอุดมการณ์  เป็น

ความสามารถในการระบุความคลา้ยคลงึและความแตกต่างระหว่างระบบค่านิยมและอุดมการณ์ 

    3. การแกป้ญัหาและการลงขอ้สรปุ ไดแ้ก่ 

     3.1 การระบุความเพยีงพอของขอ้มลู เป็นความสามารถในการตดัสนิว่าขอ้มลู

ที่มอียู่เพียงพอทัง้ด้านปรมิาณ และคุณภาพต่อการนําไปสู่ข้อสรุป การตดัสนิใจ หรอืการกําหนด

สมมตุฐิานทีเ่ป็นไปได ้ไดห้รอืไม ่

     3.2 การพยากรณ์ผลลพัธ์ที่อาจเป็นไปได้ เป็นความสามารถใน การทํานาย

ผลลพัธท์ีอ่าจเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ หรอืชุดของเหตุการณ์ 

   ฟีชแมน (วราภรณ์ สบืสหการ.  2545: 51-77; อา้งองิจาก Feldman. n.d.) นําเสนอ

ขัน้ตอนการคดิวจิารณญาณ ประกอบดว้ย 

    1. การบ่งชี้ประเดน็ปญัหา หมายถงึ การพุ่งความสนใจให้กบัแนวคดิหลกัของขอ้มูล

ทีไ่ดร้บัมา ในขณะทีพ่ยายามจะบ่งชีป้ระเดน็ปญัหานัน้ จงวางตวัเป็นกลางและอย่ามอีคต ิการกล่าวถงึ

ประเดน็ปญัหาที่ดทีี่สุด คอื การกล่าวทีอ่ยู่ในรปูของคําถามในลกัษณะที่สามารถตอบสนับสนุนหรอื

ต่อตา้นประเดน็ปญัหาเหล่านัน้ได ้

    2. การระบุข้อโต้แย้ง หมายถึง ความพยายามที่จะสนับสนุนหรอืพิสูจน์ข้อสรุป

เกี่ยวกบัประเด็นปญัหาโดยใช้หลกัฐาน ซึ่งหลกัฐานนัน้จะประกอบด้วยขอ้ความต่างๆที่สนับสนุน

ขอ้สรุปหลกัฐานสื่อใหเ้หน็เหตุผลทีผู่นํ้าเสนอมต่ีอตวัประเดน็ปญัหาว่าเหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย เมื่อ

เผชญิกบัขอ้สรุปของผู้อื่น ต้องตดัสนิใจว่าจะยอมรบัให้เป็นขอ้สรุปดว้ยหรอืไม ่ซึ่งอาจยงัหาขอ้สรุป

ของตนเองไมไ่ดจ้นกว่าจะเขา้ใจขอ้มลูทีม่กีารนําเสนอมาใหแ้ลว้ และในการทีจ่ะไดข้อ้สรปุของตนเอง

นัน้ จะตอ้งระบุขอ้สรปุและหลกัฐานทีจ่ะแสดงใหไ้ดเ้สยีก่อน 

    3. การมองหาความชดัเจน หมายถงึ การประเมนิความหนักแน่นของเหตุผลทีอ่ยู่

เบื้องหลงัขอ้สรุป ด้วยการเริม่ต้นหาว่า มคีวามเข้าใจสิง่ที่ได้ มกีารกล่าวหรอืเขยีนไว้อย่างชดัเจน

หรอืไม่ พึงสังวรไว้ว่าจะเข้าถึงแก่นของประเด็นต่างๆที่กล่าวถึงไว้ในข้อโต้แย้งไม่ได้เลยหาก

ความหมายของคําหรอืวลนีัน้สบัสน ความสบัสนน้ีจะต้องได้รบัการพูดถงึก่อนจงึจะเขา้ใจในเน้ือหา

สาระของขอ้โตแ้ยง้นัน้ 

   4. การเขา้ใจบรบิท ประเดน็ปญัหาหลายๆขอ้จะทําให้การบ่งชี้ การทําให้ชดัเจน 

และการประเมนิงา่ยยิง่ขึน้ หากเราทราบบรบิทว่ามนัจะเกดิขึน้ทีใ่ด 

    5. การค้นหาความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ คือ ความมัน่ใจในคํากล่าวหรอื

สถานภาพทีเ่ป็นอยู่ ความน่าเชื่อถอืช่วยใหคุ้ณตดัสนิใจว่าหลกัฐานนัน้จรงิหรอืเทจ็ เพยีงพอหรอืไม ่

จงใชป้ระสบการณ์ของตวัเองหรอืคนอื่นช่วยในการตดัสนิความน่าเชื่อถอืน้ี 

    6. การมองหาความสอดคลอ้งกนั หมายถงึ การตรวจสอบดูว่ามหีลกัฐานชิ้นใดที่

ขดัแยง้กบัหลกัฐานอื่นหรอืคาํสรปุหรอืไม ่หรอืดวู่าหลกัฐานนัน้มคีวามเกีย่วขอ้งหรอืไม ่
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    7. การตดัสนิขอ้โตแ้ยง้ ในการทีจ่ะตดัสนิขอ้โตแ้ยง้ต่างๆไดน้ัน้สิง่ทีต่อ้งคํานึงถงึ คอื 

     7.1 หลกัฐานชดัเจนและไมค่ลุมเครอืหรอืไม ่

     7.2 บรบิททาํใหห้ลกัฐานมน้ํีาหนกัมากขึน้หรอืทาํใหอ่้อนลง 

     7.3 หลกัฐานเป็นทีเ่ชื่อถอืไดห้รอืไม ่

     7.4 หลกัฐานต่างๆสอดคลอ้งกนัหรอืไม ่

     7.5 หลกัฐานนัน้สนบัสนุนขอ้สรปุหรอืไม ่

   เควลลม์อลช์ (Quellmalz. 1985: 29-48) นําเสนอขัน้ตอนการคดิวจิารณญาณ ประกอบดว้ย 

     1. การระบุหรอืกําหนดคําถาม วเิคราะห์ส่วนประกอบที่สําคญัและการนิยามคํา

สาํคญั 

     2. การตดัสนิความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู 

    3. การสรุปอ้างอิงโดยการนิรนัยและการอุปนัย การตดัสนิคุณค่า และการตดัสนิ

ขอ้เทจ็จรงิ 

    4. การใชเ้กณฑต์ดัสนิความพอเพยีงของขอ้สรปุ 

   เดอคาโรล ี(Decarroli. 1973: 67-68) นําเสนอขัน้ตอนการคดิวจิารณญาณ ประกอบดว้ย 

    1. การนิยาม เป็นการกําหนดปญัหา ทําความตกลงเกี่ยวกบัความหมายของคํา 

ขอ้ความและการกําหนดเกณฑ ์

     2. การกําหนดสมมตุฐิาน การคดิถงึความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลหาทางเลอืกและการ

พยากรณ์ 

     3. การประมวลผลข่าวสาร เป็นการระบุขอ้มูลทีจ่าํเป็น รวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง 

หาหลกัฐานและการจดัระบบขอ้มลู 

    4. การตคีวามขอ้เทจ็จรงิและการสรุปอา้งองิจากหลกัฐาน 

    5. การใชเ้หตุผลโดยระบุเหตุและผลความสมัพนัธเ์ชงิตรรกศาสตร ์

   6. การประเมนิผลโดยอาศยัเกณฑค์วามสมเหตุสมผล 

    7. การประยกุตใ์ชห้รอืนําไปปฏบิตั ิ

   สเตริน์เบอรก์; และบารวั (Sternberg and Barau. 1985: 40-43) นําเสนอขัน้ตอนการ

คดิวจิารณญาณ ประกอบดว้ย 

    1. การนิยามและการทาํความเขา้ใจปญัหา 

    2. การตดัสนิขอ้มลู 

    3. การสรปุอา้งองิและการแกป้ญัหา 

   ทศินา แขมณ;ี และคณะ (2544:153) นําเสนอขัน้ตอนการคดิวจิารณญาณ ประกอบดว้ย 

    1. การตัง้เป้าหมายในการคดิ 

   2. การระบุประเดน็ในการคดิ 

   3. การประมวลขอ้มลูทัง้ดา้นขอ้เทจ็จรงิ และความคดิเหน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็ที่

คดิทัง้ทางกวา้ง ลกึและไกล 
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   4. การวเิคราะห ์จาํแนก แยกแยะขอ้มลู การจดัหมวดหมู่ขอ้มลู และเลอืกขอ้มูลที่

จะนํามาใช ้

    5. การประเมนิขอ้มลูทีจ่ะใชใ้นแงค่วามถูกตอ้ง ความเพยีงพอ และความน่าเชื่อถอื 

    6. การใช้หลกัเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลเพื่อแสวงหาทางเลอืก/คดิคําตอบที่

สมเหตุสมผลตามขอ้มลูทีม่ ี

    7. การเลอืกทางเลอืกที่เหมาะสมโดยพจิารณาถงึผลที่จะตามมาและพจิารณาถึง

คุณค่าหรอืความหมายทีแ่ทจ้รงิของสิง่นัน้ 

    8. การชัง่น้ําหนกัผลได-้ผลเสยี คุณ-โทษ ในระยะสัน้และระยะยาว 

    9. การไตรต่รอง ทบทวนกลบัไปกลบัมาใหร้อบคอบ 

     10. การประเมนิทางเลอืกและการลงความเหน็เกี่ยวกบัประเดน็ทีค่ดิ 

   กรมวชิาการกระทรวงศึกษาธกิาร (ทิศนา แขมมณี.  2555: 311-313) นําเสนอขัน้ตอน

การคดิวจิารณญาณ ประกอบดว้ย 

    1. การสงัเกต เป็นการใหผู้เ้รยีนทํากจิกรรมการรบัรูแ้บบปรนัยจนเกดิความเขา้ใจ 

ไดค้วามคดิรวบยอด สามารถเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆและสรุปเป็นใจความสําคญัครบถ้วน

ตรงตามหลกัฐานขอ้มลู 

    2. การอธิบาย เป็นการให้ผู้เรยีนตอบคําถาม แสดงความคิดเห็นเชิงเห็นด้วย

หรอืไม่เห็นด้วย กบัสิง่ที่กําหนด เน้นการให้เหตุผล ด้วยหลกัการ กฎเกณฑ์ หรอืหลกัฐานข้อมูล

ประกอบใหน่้าเชื่อถอื 

    3. การรบัฟงั เป็นการให้ผู้เรยีนฟงัความคดิเห็น ได้ตอบคําถาม วพิากษ์ วจิารณ์

จากผู้อื่นที่มต่ีอความคดิเห็นของตนเอง เน้นการปรบัเปลี่ยนความคดิเดมิของตนตามเหตุผลหรอื

ขอ้มลู โดยไมใ่ชอ้ารมณ์หรอืดือ้เพ่งต่อความคดิเดมิ 

    4. การเชื่อมโยงความสมัพนัธ ์เป็นการให้ผู้เรยีนเปรยีบเทยีบความเหมอืนความ

ต่างของสิง่ต่างๆ ใหส้รุปจดักลุ่มสิง่ทีเ่ป็นพวกเดยีวกนั เชื่อมโยงเหตุการณ์เชงิเหตุผล หากฎเกณฑ ์

การเชือ่มโยงในลกัษณะอุปมาอุปไมย 

    5. การวจิารณ์ เป็นการจดักจิกรรมให้วเิคราะห์เหตุการณ์ คํากล่าว แนวคดิ หรอื

การกระทําแล้วให้จําแนกหาจุดเด่น-จุดดอ้ย ส่วนด-ีส่วนเสยี ส่วนสําคญั-ส่วนไม่สําคญั ด้วยการยก

เหตุผลหลกัการมาประกอบการวจิารณ์ 

    6. การสรุป เป็นการจดักิจกรรมให้พิจารณาส่วนประกอบของการกระทํา หรอื

ขอ้มลูต่างๆทีเ่ชื่อมโยงเกีย่วขอ้งกนั แลว้ใหส้รปุผลอยา่งตรงไปตรงมาและถูกตอ้งตามหลกัฐานขอ้มลู 

   อุษณีย์ โพธิสุข; และคณะ (2544: 15-17) นําเสนอขัน้ตอนการคิดวิจารณญาณ 

ประกอบดว้ย 

    1. การระบุและนิยามปญัหา คอื การกําหนดปญัหาและการทําความเขา้ใจกบัปญัหา

โดยพจิารณาขอ้มลู ขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้มลูทีค่ลุมเครอื รวมทัง้การนิยามความหมายของคําและขอ้ความ 
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    2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล คอื การรวบรวมขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหา ขอ้โต้แยง้ 

หรอืขอ้มูลที่คลุมเครอืจากแหล่งต่างๆ รวมทัง้การดงึขอ้มูล หรอืความรูจ้ากประสบการณ์เดมิที่มอียู่

มาใชเ้มื่อบุคคลพบกบัสถานการณ์ปญัหาหรอืขอ้สงสยั จะแสวงหาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งจากแหล่งต่างๆ

ให้มากที่สุดเพื่อให้ครอบคลุมปญัหา วธิกีารรวบรวมขอ้มูลที่จาํเป็นสําหรบัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ

ไดแ้ก่ การสงัเกต ทัง้การสงัเกตดว้ยตนเอง และการรวมรวมขอ้มลูจากการรายงานผลการสงัเกตของ

ผูอ้ื่น การตัง้คาํถามและการฟงั เป็นตน้ 

    3. การจดัระบบขอ้มลู คอื การพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหลง่ขอ้มลู ความเพยีงพอ

ของขอ้มลู และการจดัระบบขอ้มลู เมื่อรวบรวมขอ้มลูแลว้ต้องพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งทีม่า

ของขอ้มลู เพราะขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาจากแหล่งทีไ่ม่น่าเชื่อถอือาจนําไปสู่การสรปุทีผ่ดิพลาดได ้ถ้าประเมนิ

แลว้พบว่าขอ้มลูใดมาจากแหล่งทีข่าดความน่าเชื่อถอืกจ็ะตดัทัง้ ส่วนขอ้มลูทีม่าจากแหล่งทีน่่าเชื่อถอื

กจ็ะเกบ็ไวใ้ชต่้อไป ขณะเดยีวกนัตอ้งประเมนิความถูกต้องและเพยีงพอของขอ้มลูทีร่วบรวมไดว้่าจะ

นําไปสู่การสรปุอ้างองิไดห้รอืไม่ ในการสรปุอา้งองิถ้าขอ้มลูไมเ่พยีงพอจะตอ้งรวมรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ

อกี เมื่อรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื ขอ้มลูถูกต้องและเพยีงพอแลว้จะต้องมกีารจดัระบบ

ขอ้มลูทีช่ดัเจนกบัขอ้มลูทีค่ลุมเครอื ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัไมเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้

เพื่อนํามาจดักลุ่มและจดัลาํดบัความสําคญัของขอ้มลูเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตัง้สมมตุฐิาน 

    4. การตัง้สมมุตฐิาน คอื การพจิารณาแนวทางการสรุปอ้างองิของปญัหา ขอ้โต้แยง้ 

หรอืขอ้มูลที่คลุมเครอื โดยการนําขอ้มูลที่มกีารจดัระบบแล้วนํามาพจิารณาเชื่อมโยงหาความสมัพนัธ์

เพื่อกําหนดแนวทางการสรุปทีน่่าจะเป็นไปไดว้่าจากขอ้มลูทีป่รากฏสามารถเป็นไปไดใ้นทศิทางใดบา้ง

เพื่อทีจ่ะไดพ้จิารณาเลอืกแนวทางทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ด หรอืการตดัสนิอย่างสมเหตุสมผลในการสรุป

อา้งองิต่อไป 

    5. การสรุปอ้างองิ คอื การพจิารณาเลอืกแนวทางทีเ่ป็นไปไดม้ากที่สุดจากขอ้มูล

และหลกัฐานที่มอียู่เพื่อนําไปสู่การสรุปที่สมเหตุสมผล การใช้เหตุผลเป็นทกัษะการคดิที่จาํเป็นต่อ 

การตดัสนิใจสรุปปญัหา และเป็นทกัษะการคดิทีส่าํคญัของการคดิอย่างมวีจิารณญาณ เพราะการคดิ

ทีด่นีัน้ขึน้อยู่กบัการใชเ้หตุผลทีด่ ีและขอ้สรุปทีด่ทีี่สุดจะต้องได้รบัการสนับสนุนจากเหตุผลทีด่ทีีสุ่ด

ดว้ย ดงันัน้การคดิอย่างมวีจิารณญาณจงึจําเป็นต้องการเหตุผลที่ดเีพื่อนําไปสู่ขอ้สรุปอย่างสมเหตุ 

สมผล และคุณลกัษณะของการคดิอย่างมวีจิารณญาณมคีวามสมัพนัธก์บัการใชเ้หตุผลแบบตรรกศาสตร์

หรอืการใชเ้หตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย เพราะฉะนัน้กระบวนการทีส่ําคญัทีจ่ะช่วยใหก้ารสรปุอ้างองิ

เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล คอื การใช้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย หรอืการสรุปอ้างองิโดยใช้หลกั

ตรรกศาสตร ์

    6. การประเมนิการสรุปอ้างอิง คอื การประเมนิความสมเหตุสมผลของการสรุป

อ้างองิหลงัจากตดัสนิใจสรุปโดยใช้หลกัตรรกศาสตร ์ซึ่งจะประเมนิว่าสมเหตุสมผลหรอืไม่ รวมทัง้

พจิารณาว่าขอ้สรุปนัน้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรอืไม่ ผลที่เกิดขึน้จะเป็นอย่างไร ถ้าขอ้มูลที่

ได้รบัมกีารเปลี่ยนแปลงและหรอืได้รบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ต้องกลบัไปรวบรวมขอ้มูลที่มอียู่อกีครัง้หน่ึง

เพื่อตัง้สมมตุฐิานและการสรปุอา้งองิใหม ่



30 
 

   จากการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปวิธีการหรอืขัน้ตอนการคิดวิจารณญาณว่า

ประกอบดว้ยขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา การตัง้เป้าหมายในการคดิ การประมวลขอ้มลูและพจิารณาผล

การคดิ และการสรปุและประเมนิผล  

 

   1.4 ลกัษณะของบคุคลท่ีมีการคิดวิจารณญาณ 

    การคิดวจิารณญาณเป็นพฤติกรรมภายในสมองที่ไม่สามารถสงัเกตได้โดยตรง แต่

อนุมานโดยทางอ้อมว่าได้เกิดพฤติกรรมภายในขึน้ นักวชิาการและบุคคลต่างๆอธบิายพฤตกิรรม

การแสดงออกของการคดิวจิารณญาณด้วยลกัษณะพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัออกไปจงึไดนํ้าแนวคดิ

เกี่ยวกบัลกัษณะการแสดงออกทางการคดิวจิารณญาณทีม่นีักการศกึษา นักวชิาการนําเสนอไว ้มา

วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหใ์หส้อดคลอ้งกบัขัน้ตอนการคดิวจิารณญาณในรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ

ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณที่ผูว้จิยัสรา้งขึน้  (Watson; & Glaser. 1964: 10-11; 

Ennis.1991: 15-16, 1967: 144-146; Craig. 1966: 108-111; Harnadek. 1989: 21; พะยอม ตัณมณี . 

2524: 62; อ้างอิงจาก  May. 1970; Beyer. 1985: 297-303; citting Russel. 1956; Beyer. 1985: 

272-303; citting Dressel; & Mayhew. 1954) ดงัน้ี 

   1. การรบัรูข้อ้มลู/เหตุการณ์ /สถานการณ์/ปรากฏการณ์ต่างๆ บุคคลทีม่คีวามสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณควรมกีารศกึษาขอ้มูล/เหตุการณ์อย่างละเอยีด สงัเกตปรากฏการณ์ต่างๆ 

ดว้ยความเป็นปรนยั 

   2. การระบุ/นิยามประเดน็ปญัหา และการตัง้เป้าหมายในการคดิ บุคคลทีม่คีวามสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณควรมมีกีารแสดงออกในการระบุและนิยามปญัหา โดยกําหนดประเดน็

ปญัหา ขอ้โตแ้ยง้ หรอืขอ้มลูทีค่ลุมเครอืได ้   

   3. การประมวลผลขอ้มลู บุคคลทีม่คีวามสามารถทางการคดิวจิารณญาณควรมกีารแสดง 

ออกในการรวบรวมขอ้มลู การเลอืกขอ้มลูหรอืหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหา ขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้มลูที่

คลุมเครอื มกีารมองหาทางเลอืกหลายๆทางในการแก้ปญัหา และสามารถตัง้สมมุตฐิานหลากหลาย

ทศิทางได ้ มกีารใชว้ธิกีารพดูทีเ่หมาะสมในการอภปิรายและเสนอความคดิเหน็และพยายามถามใน

สิง่ทีไ่มเ่ขา้ใจ      

   4. การสรุปและการประเมนิขอ้สรปุ บุคคลที่มคีวามสามารถทางการคดิวจิารณญาณ

ควรมกีารแสดงออกในการสรุปอย่างสมเหตุสมผล พจิารณาและตดัสนิว่ามเีหตุผลเพยีงพอทีจ่ะสรุป

แบบอุปนัยและนิรนัยหรอืไม่ ผสมผสานความสามารถและพฤตกิรรมอื่นๆ ในการตดัสนิใจ มกีารพจิารณา

และตดัสนิการให้เหตุผลสรุปนัน้ว่ามคีวามคลุมเครอืหรอืไม่ มกีารสรุปตามขอ้มลูทีส่นับสนุนหรอืไม ่

มกีารนําหลกัการไปประยกุตใ์ชห้รอืไม ่และมกีารนําเสนอผลการตดัสนิใจใหเ้ป็นทีย่อมรบั 
 

  1.5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดวิจารณญาณ 

      จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความคดิวจิารณญาณของนกัวชิาการหลายท่าน 

พบว่า มกีารศกึษาคน้ควา้ไวห้ลากหลายลกัษณะ ไดแ้ก่  
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  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ  

   เฮนดรกิซ์ (Hendrix.1995: Abstract) ศกึษาความสามารถในการคดิวจิารณญาณของ

นักศึกษาที่ได้รบัการสอนอ่านด้วยการฝึกคิดวิจารณญาณและนักเรยีนที่ได้รบัการสอนอ่านตาม

หลกัสูตรปกติ ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการคดิวจิารณญาณของนักศึกษาที่ได้รบัการ

สอนอ่านดว้ยการฝึกคดิวจิารณญาณและนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนอ่านตามหลกัสูตรปกตไิม่แตกต่าง

กนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  เวสต ์(West.1994: Abstract) ศกึษาผลของวธิกีารสอน 3 วธิ ีไดแ้ก่ (1) การสอนแบบ 

Explicit Model หมายถงึ การสอนทีใ่หน้กัเรยีนทําแบบฝึกทกัษะการคดิและเปรยีบเทยีบกระบวนการ

คดิวจิารณญาณของนักเรยีนกบัผูเ้ชีย่วชาญเพื่อช่วยใหน้ักเรยีนมทีกัษะและพฒันาการคดิ (2) การสอน

แบบ Implicit Model หมายถงึ การสอนทีใ่หน้กัเรยีนเขยีนเรยีงความ ซึง่ทําใหน้กัเรยีนพฒันาการคดิ

เป็นขัน้ตอน และ (3) การสอนแบบบรรยาย ผลการศกึษาพบว่า การคดิวจิารณญาณทัง้สามระยะไม่

แตกต่างกนั แต่ผลการวเิคราะหถ์ดถอยพบว่า มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณแบบฝึกทกัษะการคดิ

ทีม่อบหมายใหท้าํและทาํเสรจ็กบัการคดิวจิารณญาณ และมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณเรยีงความ

ทีม่อบหมายใหท้าํและทาํเสรจ็กบัการคดิวจิารณญาณ 

   เคพ (Cave.1993: Abstract) ศกึษาสํารวจพฤตกิรรมและลกัษณะของครทูีม่ผีลต่อการ

คดิวจิารณญาณของนักเรยีน โดยเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของครทูี่มผีลต่อการคดิวจิารณญาณสูง

และตํ่า ผลการศกึษาพบว่า ครทูีม่กีารคดิอย่างมวีจิารณญาณสงูจะสอนนักเรยีนดว้ยวธิกีารสอนแบบ

ต่างๆ คอื การสอนเป็นกลุ่มย่อย ให้นักเรยีนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอนเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมการเรยีนการสอนให้หลากหลาย สอนทกัษะการคิดในระดบัสูง จดักิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ

ทกัษะการนําไปประยุกต์ใช้ ครูที่ได้รบัการประเมนิว่ามกีารคิดอย่างมวีจิารณญาณตํ่าจะมวีธิกีาร

เรยีนการสอนโดยใหน้ักเรยีนปฏบิตัเิป็นรายบุคคล ครเูป็นผูว้างกฏระเบยีบในหอ้งเรยีน และยดึตํารา

เรยีนเป็นหลกั 

   ฮาร์ริงตัน (Harrington.1993: Abstract) ศึกษาสํารวจวิธีการสอนที่ ใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ที่สมาคมพยาบาลในแคลิฟฟอร์เนียใช้สอนนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็น

ครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ในการสอนมาหลายปี ผลการศกึษาพบว่า วธิกีารสอนที่ครูใช้มากและมี

ประสทิธภิาพได้แก่ การระดมพลงัสมอง การศึกษารายกรณี การเล่นบทบาทสมมุต ิการอภปิราย

กลุ่มยอ่ย การเขยีนรายงาน การฝึกการใชเ้หตุผลทางตรรกศาสตร ์และการจบัคู่อภปิราย 

   เฟอร์เรลล์ (Ferrell.1992: Abstracts) ศึกษาผลของคําถามของครู และศึกษา

ความสมัพันธ์ระหว่างปรมิาณคําถามประเภทการคิดวิจารณญาณของครู และปรมิาณคําตอบ

ประเภทการคิดวจิารณญาณของนักเรยีนมธัยมศึกษา พบว่า การคิดวจิารณญาณของนักเรยีนที่

ไดร้บัการสอนโดยครใูชค้ําถามหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกระหว่าง

ปรมิาณคําถามประเภทการคดิวจิารณญาณของนักเรยีน และปรมิาณคําถามคําตอบระหว่างครูกบั

นกัเรยีนกบัการคดิวจิารณญาณ มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 
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   งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในประเทศ  

   เสกสรร  มาตวงัแสง (2552: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั

ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมวทิยาศาสตร ์ผลการวจิยัพบว่า การคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัหลงัการ

จดักจิกรรมวทิยาศาสตรส์งูกว่าก่อนทํากจิกรรมวทิยาศาสตรอ์ย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

   จารุวรรณ คงทว ี(2551: บทคดัย่อ) ได้ศึกษา การคิดวจิารณญาณของเด็กปฐมวยั 

ก่อนและหลงัการทํากิจกรรมละเลงสีด้วยน้ิวมอื ผลการวจิยัพบว่า การคิดวจิารณญาณของเด็ก 

ปฐมวยัหลงัการทํากิจกรรมละเลงสีด้วยน้ิวมอืสูงกว่าก่อนทํากิจกรรมละเลงสีด้วยน้ิวมืออย่างม ี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

   สุทธาภา โชตปิระดษิฐ ์(2551: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาและพฒันารปูแบบการจดักจิกรรม 

การเรยีนรู้โดยใช้วธิกีารสื่อความหมายเป็นฐานในการพฒันาการคดิวจิารณญาณของเด็กปฐมวยั 

รูปแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้วธิีการสื่อความหมายเป็นฐาน ประกอบด้วย ขัน้ที่ 1 จุด

ประกายความคดิ ขัน้ที่ 2 วางแผนการเรยีนรู ้ขัน้ที ่3 รวบรวมขอ้มลู ขัน้ที่ 4 สะทอ้นความคดิ และ

ขัน้ที่ 5 นําเสนอแนวคดิ ผลการวจิยัพบว่า เดก็ปฐมวยัมกีารพฒันาด้านการคดิวจิารณญาณเพิม่ขึน้

สามระดบั ไดแ้ก่ ระดบัมากทีสุ่ด 3 ดา้น คอื ดา้นการตคีวาม ดา้นการประยุกต์ใช ้และดา้นการตดัสนิใจ 

ระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการวิเคราะห์ และด้านการสงัเคราะห์ ระดับปานกลาง คือ ด้านการ

เชื่อมโยง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ยกเวน้ดา้นการตคีวาม   

  รุง้ลาวลัย์ ไชยสตัย ์(2550: บทคดัย่อ) ได้ศึกษา ทกัษะการคดิวจิารณญาณของเด็ก

ปฐมวัยที่ได้รบัการจดัประสบการณ์การเล่นน้ําประกอบสื่อ ผลการวิจ ัยพบว่า ทักษะการคิด 

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัหลงัการทดลองทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่นน้ําประกอบสื่อสงูขึน้

กว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

   ปรยิานุช จุลพรหม (2547: บทคดัย่อ) ได้ศกึษา การพฒันาความสามารถดา้นการคดิ 

วิจารณญาณของเด็กปฐมวยัด้วยการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ผลการวิจยัพบว่า การพัฒนา 

ความสามารถด้านการคดิวจิารณญาณของเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐม์กีาร 

พฒันาสูงขึน้ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี ความสามารถดา้นการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัหลงัการ 

ทดลองสูงขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ระดบัความสามารถดา้นการ

คดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดักจิกรรมโดยรวมทุกทกัษะ อยู่ในระดบัสูง เมื่อพจิารณาใน

แต่ละทักษะพบว่า ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการสังเคราะห์ และทักษะการประเมิน ค่ามี

ความสามารถอยูใ่นระดบัสงู ส่วนทกัษะการวเิคราะหม์คีวามสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง  

  ธญัลกัษณ์ ลชีวนคา้ (2544: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัที่

เล่นเกมการศกึษามติสิมัพนัธ ์ผลการวจิยัพบว่า เดก็ปฐมวยัทีเ่ล่นเกมการศกึษามติสิมัพนัธม์กีารคดิ

วจิารณญาณสูงขึน้อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 เดก็ปฐมวยัที่เล่นเกมการศกึษาปกตมิกีาร

คิดวิจารณญาณสูงขึ้นอย่างมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เด็กปฐมวยัที่เล่นเกมการศึกษามิติ

สมัพนัธ์กบัเดก็ปฐมวยัที่เล่นเกมการศกึษาปกติมกีารคดิวจิารณญาณแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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   จากงานวจิยัดงักล่าว สรุปได้ว่า การคดิวจิารณญาณเป็นสิง่ที่ควรส่งเสรมิและพฒันา

ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั เพื่อให้เด็กคดิโดยใช้เหตุผล หาข้อสรุป ได้อย่างสมเหตุสมผล จากข้อมูลและ

ประสบการณ์ตรงของเดก็ โดยใชว้ธิกีารหลากหลายที่เหมาะสม นอกจากน้ีพบว่าบทบาทของครใูน

การเลอืกใชเ้ทคนิคในการจดัการเรยีนรูม้ผีลต่อความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ  

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั 

  2.1 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget’s Theory of Intellectual 

Development) 

    เพยีเจท์ (Piaget) เชื่อว่า ขณะที่เดก็เจรญิเติบโตเด็กจะมพีฒันาการทางสมองและมี

ความพรอ้มที่จะมพีฤติกรรมปฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมรอบตวั เด็กจะกระตอืรอืรน้ที่จะสมัพนัธ์กบั

โลกภายนอกและได้ความรู้จากการกระทําของตน ซึ่งความกระตือรอืรน้ที่จะเรยีนรูน้ี้ตดิตวัมาแต่

กําเนิดจงึเรยีกแนวคดิอกีชื่อหน่ึงว่า Genetic Epistemology (สริอิร วชิชาวุธ.  2554: 112; อ้างองิจาก 

Piaget, 1969. Science of Education and the Psychology of the Child. n.d.) โดยองค์ประกอบที่

มสี่วนเสรมิสรา้งพฒันาการทางสตปิญัญาม ี4 องคป์ระกอบ คอื (สุรางค ์โควต้ระกูล. 2554: 49-50) 

    1) วุฒิภาวะ เป็นสภาพร่างกายที่มคีวามพร้อมต่อการพัฒนาการทางสติปญัญา 

ดงันัน้ครผููส้อนควรจดัประสบการณ์หรอืสิง่แวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัวยัและวุฒภิาวะของผูเ้รยีน 

     2) ประสบการณ์ ทุกครัง้ที่คนเรามปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมกจ็ะเกดิประสบการณ์ 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประสบการณ์ คือ ประสบการณ์ที่เน่ืองมาจากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตาม

ธรรมชาติและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลทางตรรกศาสตร์ซึ่งมคีวามสําคัญในการ

แกป้ญัหาต่างๆ โดยเฉพาะทางวทิยาศาสตร ์

    3) การถ่ายทอดความรูท้างสงัคม หมายถงึ การที่บุคคลรอบขา้งถ่ายทอดความรูแ้ก่

เดก็ โดยผ่านกระบวนการดดูซมึประสบการณ์และกระบวนการปรบัโครงสรา้งทางสตปิญัญา 

     4) กระบวนการพัฒนาความสมดุลหรือการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (self 

regulation) ซึง่อยู่ในตวัของแต่ละบุคคล เพื่อจะปรบัความสมดุลของพฒันาการเชาวป์ญัญาขึน้ต่อไป

อกีขัน้หน่ึงซึง่สงูกว่า โดยใชก้ระบวนการดดูซมึประสบการณ์และการปรบัโครงสรา้งทางสตปิญัญา 

    พฒันาการทางสตปิญัญาแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ ดงัน้ี 

    1) ขัน้การใช้ประสาทสมัผสั (Sensorimotor Stage) ขัน้น้ีเริม่ตัง้แต่แรกเกิดจนถึง  

2 ปี เดก็เรยีนรูจ้าการลองผดิลองถูกโดยเริม่จากการตอบรบัผล (rely) สะท้อน (reflex) และปรบัตวั

เดก็ให้เขา้กบัโลกแวดลอ้มตวั พฤตกิรรมของเดก็วยัน้ีขึน้อยู่กบัการสมัผสัเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ 

เช่น การไขว่คว้า การเคลื่อนไหว การมอง การดูด ในวยัน้ีเดก็แสดงให้เห็นว่ามสีติปญัญาด้วยการ

กระทํา เด็กสามารถแก้ปญัหาได้แม้จะไม่สามารถอธิบายด้วยคําพูด เด็กจะต้องมีโอกาสที่จะ

ปฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมด้วยตนเองซึ่งถอืว่าเป็นสิง่จําเป็นสําหรบัพฒันาการด้านสตปิญัญาและ

ความคดิในขัน้น้ี ความคดิความเขา้ใจของเดก็จะก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ เช่น สามารถประสานงาน
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ระหว่างกลา้มเน้ือและสายตาเดก็ในวยัน้ีมกัจะทําอะไรซํ้าๆ บ่อยๆ เป็นการเลยีนแบบ เมื่อสิน้สุดระยะ

น้ีเดก็จะมกีารแสดง ออกของพฤตกิรรมอย่างมจีุดหมายและสามารถแก้ปญัหาโดยการเปลีย่นวธิกีาร

ต่างๆ เพื่อใหไ้ดส้ิง่ทีต่้องการ แต่การคดิของเดก็วยัน้ีส่วนใหญ่ยงัคงอยู่เฉพาะสิง่ที่สามารถสมัผสัได้

เท่านัน้  

   2) ขัน้ความคดิก่อนปฏบิตักิาร (Pre-operation Stage) ขัน้น้ีเริม่ต้นตัง้แต่อายุ 2-7 ปี 

เดก็ยงัไมส่ามารถสรา้งมโนมตทิีเ่ป็นนามธรรมได ้ยงัตอ้งอาศยัสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมในการเรยีนรูแ้ละทํา

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว แต่เริม่รู้จกัคิดมากขึ้น การเรยีนรู้จากประสาทสมัผัสและ     

การเคลื่อนไหวจะค่อยๆ ลดลง เป็นขัน้ที่เดก็เรยีนรูภ้าษาพูด เขา้ใจท่าทางที่ใช้สื่อสารความหมาย 

การเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ไดด้ขีึน้ ในขัน้น้ีเดก็จะเริม่ใชส้ญัลกัษณ์แทนสิง่ของ ซึง่แบ่งเป็น 2 ขัน้ยอ่ย คอื 

     2.1) ขัน้ก่อนความคดิรวบยอด (Preconceptual Thought) เป็นขัน้พฒันาการของ

เดก็อายุ 2-4 ปี เดก็ในวยัน้ีมคีวามคดิรวบยอด (Concept) ในเรื่องต่างๆแล้วเพยีงแต่ยงัไม่สมบูรณ์

หรอืมากกว่ามาเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวโยงซึง่กนัและกนั แต่เดก็ยงัคงยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางความคดิ 

เดก็สามารถใชภ้าษาและเขา้ใจความหมายของสญัลกัษณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตนเอง ความคดิความเขา้ใจ

ของเดก็ในวยัน้ีขึน้อยูก่บัการรบัรูเ้ป็นส่วนใหญ่  

    2.2) ขัน้การคิดแบบสหัชญาณ (Intuitive Thought) เป็นขัน้พัฒนาการของเด็ก

อายุ 4-7 ปี ในขัน้น้ีเดก็จะเกดิความคดิรวบยอดเกี่ยวกบัสิง่ต่างๆรอบตวัดขีึน้รูจ้กัแยกประเภทของ

ชิน้ส่วนวตัถุ เขา้ใจความหมายของจาํนวนเลข เริม่มพีฒันาการเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์แต่ไมแ่จ่มชดันัก 

สามารถแก้ปญัหาได้โดยไม่คดิเตรยีมการล่วงหน้าไว้ก่อน รูจ้กัใช้ความรูใ้นสิง่หน่ึงไปอธบิายหรอื

แก้ปญัหาอกีสิง่หน่ึงและสามารถใช้เหตุผลทัว่ๆไปมาสรปุแก้ปญัหา การคดิของเดก็มเีหตุผลขึน้แต่

การคดิออกมาในสิง่ทีเ่ขารบัรูห้รอืสมัผสัจากภายนอก  

   พฒันาการแต่ละขัน้จะพฒันาการคดิของเดก็ให้ก้าวเขา้สู่พฒันาการทีซ่บัซ้อนขึน้ โดย

อาศยักระบวนการต่างๆ ประกอบดว้ย การซมึซบัประสบการณ์ (Assimilation) การปรบัขยายโครงสรา้ง 

(Accommodation) และ การทําใหส้มดุล (Equilibration) พฒันาการทางสตปิญัญาเป็นผลเน่ืองมาจาก

การมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างเดก็กบัสิง่แวดล้อม โดยเดก็จะพยายามปรบัตวัโดยใช้กระบวนการซมึซบั 

(Assimilation) ความรูห้รอืความคดิใหม่เขา้ไปเชื่อมโยงกบัความรูห้รอืความคดิเดมิ ซึ่งหากไม่สามารถ

เชื่อมโยงกนัได้เด็กจะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น (Disequilibrium) และเด็กจะพยายามใช้กระบวนการ

ปรบัขยายโครงสรา้ง (Accommodation) ในการปรบัความรูห้รอืความคดิใหมก่บัความรูห้รอืความคดิ

เดมิใหเ้ขา้กนักลายเป็นภาวะสมดุล (Equilibration) เกดิเป็นโครงสรา้งทางสตปิญัญาใหม่ (Schemata) 

ของเดก็ขึน้ ซึง่ในกระบวนการน้ีจะพฒันาไปตามวยัของเดก็ โดยประสบการณ์สําคญัทีเ่ดก็ควรไดร้บั

การส่งเสรมิมดีงัน้ี 

    1) ขัน้ความรูแ้ตกต่าง (Absolute Differences) เดก็เริม่รบัรูใ้นความแตกต่างของ

สิง่ของทีม่องเหน็ 

  2) ขัน้รูส้ ิง่ตรงกนัขา้ม (Opposition) ขัน้น้ีเดก็รูว้่าของต่างๆ มลีกัษณะตรงกนัขา้มเป็น 

2 ดา้น เช่น ม-ีไมม่ ีหรอื เลก็-ใหญ่ 
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   3) ขัน้รูห้ลายระดบั (Discrete Degree) เดก็เริม่รูจ้กัคดิสิง่ที่เกี่ยวกบัลกัษณะที่อยู่ตรงกลาง

ระหว่างปลายสุดสองปลาย เช่น ปานกลาง น้อย 

   4) ขัน้ความเปลีย่นแปลงต่อเน่ือง (Variation) เดก็สามารถเขา้ใจเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลง

ของสิง่ต่างๆ เช่น บอกถงึความเจรญิเตบิโตของตน้ไม ้  

   5) ขัน้รูผ้ลของการกระทํา (Function) ในขัน้น้ีเดก็จะเขา้ใจถงึความสมัพนัธข์องการ

เปลีย่นแปลง 

  6) ขัน้การทดแทนอย่างลงตวั (Exact Compensation) เดก็จะรูว้่าการกระทําใหข้องสิง่

หน่ึงเปลีย่นแปลงยอ่มมผีลต่ออกีสิง่หน่ึงอยา่งทดัเทยีมกนั  

   จากทฤษฎขีองเพยีเจท์ (Piaget) สรุปได้ว่า พฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ปฐมวยั

เกดิจากการมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตวัโดยกระบวนการซมึซบัประสบการณ์ การปรบัโครงสรา้ง 

และการสรา้งสมดุลทางสติปญัญา โดยความรูห้รอืประสบการณ์เดมิเป็นปจัจยัสําคญัที่ส่งเสรมิให้เด็ก

แสวงหาและใชค้วามรูเ้กี่ยวกบัโลกรอบตวัจนพฒันาเป็นความรูห้รอืประสบการณ์ใหม่ผ่านการลงมอื

กระทาํดว้ยตนเอง   

 

  2.2 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรเูนอร ์(Bruner’s Theory of Intellectual 

Development) 

  บรเูนอร ์(Bruner) เชื่อว่า เดก็เลอืกทีจ่ะรบัรูใ้นสิง่ทีต่นเองสนใจ โดยการเรยีนรูเ้กดิจาก

กระบวนการทีเ่ดก็มกีารคน้หาและคน้พบสิง่ทีต่้องการดว้ยตนเอง (Discovery Learning) และเดก็สามารถ

เรยีนรูว้ชิาการต่างๆได ้เพยีงแต่ต้องได้รบัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและเป็นไปตามความพรอ้ม

ของเดก็แต่ละคน (สริอิร วชิชาวุธ.  2554: 152-154; อ้างองิจาก Bruner. 1999. The Myth of  the  First 

Three Years: A New Understanding of Early Brain Development and Lifelong Learning.)   

   พฒันาการทางสตปิญัญาและการคดิของมนุษยอ์อกเป็น 3 ขัน้ คอื 

     1) ขัน้แสดงออกดว้ยการกระทํา (Enactive Stage) เป็นขัน้ทีเ่ดก็เรยีนรูจ้ากการใช้

ประสาทสมัผสั การดตูวัอยา่งและทาํตาม เรยีนรูจ้ากการกระทาํ  

     2) ขัน้สรา้งภาพแทนใจ (Iconic Stage) ขัน้น้ีเกีย่วขอ้งกบัความจรงิมากขึน้เดก็จะ

เกดิความคดิจากการรบัรูเ้ป็นส่วนใหญ่อาจมจีนิตนาการบา้งแต่ยงัไมส่ามารถคดิไดล้กึซึง้มากนกั 

    3) ขัน้ใช้สัญลกัษณ์ (Symbolic Stage) เป็นพัฒนาการขัน้สูงสุดในขัน้น้ีเด็กจะ

เขา้ใจความสมัพนัธข์องสิง่ของสามารถเกดิความคดิรวบยอดในสิง่ต่างๆทีซ่บัซอ้นไดม้ากขึน้  

   การสรา้งความรูข้องเดก็ปฐมวยัเกดิจากการเหน็และการสมัผสั ดงันัน้สิง่ทีเ่ดก็เหน็และ

สัมผัสจึงจําเป็น ต้องเป็นของจริง รวมทัง้เด็กสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและเข้าใจความ

สัญลักษณ์ (Driscoll; & Nagel. 2002: 92; พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. 2556: 49) เด็กวัยน้ีจึง

สามารถที่จะเขา้ใจความคดิพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์มานุษยวทิยา และสงัคมศาสตร์

บางอย่างได้ ถ้าข้อมูลเหล่าน้ีถูกส่งเข้าไปในสมองและสมองได้จดัระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู ่
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(Organization) เพื่อถูกนําไปใชใ้นการแก้ปญัหา (พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา.  2544: 608) นอกจากน้ี บรเูนอร ์

(Bruner) เชื่อว่าถ้าครเูขา้ใจพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็และจดัสภาพสิง่แวดลอ้มของหอ้งเรยีน

ใหเ้ดก็มโีอกาสเรยีนรูต้ามขัน้พฒันาการทางสตปิญัญาของตน หรอืใชว้ธิกีารทีจ่ะใชเ้ป็นเครือ่งมอืใน

การที่มปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมที่เหมาะสมกบัวยัเด็กจะสามารถเรยีนรู้ได้ ครูสามารถสอนวชิา

ต่างๆใหเ้ดก็เขา้ใจไดทุ้กวยัถา้ใชว้ธิกีารสอนทีเ่หมาะสมกบัวยัของเดก็ ขอ้สาํคญัครจูะตอ้งใหเ้ดก็เป็น

ผูก้ระทาํหรอืเป็นผูแ้กป้ญัหาเอง (สุรางค ์โควต้ระกูล. 2554: 215) 

    จากทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner) สรุปได้ว่า ขัน้พัฒนาการทางสติปญัญาของเด็ก

สามารถแบ่งไดเ้ป็นลําดบัขัน้ เดก็ทุกคนมพีฒันาการทางความรูค้วามเขา้ใจโดยผ่านกระบวนการที่

เรยีกว่าการเรยีนรูเ้กดิจากการกระทําเป็นขัน้ทีเ่ดก็สามารถเรยีนรูแ้ละเกดิความคดิรวบยอด สามารถ

ถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาเป็นสญัลกัษณ์ ซึง่กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองไปตลอด

ชวีติโดยมสีิง่แวดลอ้มและวฒันธรรมเป็นองคป์ระกอบทีส่ําคญัสําหรบัการพฒันาสตปิญัญา ซึง่สามารถ

ส่งเสรมิไดโ้ดยการจดัประสบการณ์หรอืกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดล้งมอืกระทาํ ไดค้ดิและคน้พบ

คาํตอบดว้ยตนเอง รวมทัง้สอดคลอ้งกบัธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องเดก็ 

 

  2.3 ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคมของไวกอ็ตสก้ี (Vygotsky’s Sociocultural Theory)    

      ไวก็อตสกี้ (Vygotsky) เชื่อว่า เด็กจะเกิดการเรยีนรูม้พีฒันาการทางสติปญัญาและ

ทศันคตขิึน้เมื่อมปีฏสิมัพนัธแ์ละทํางานร่วมกนักบัคนอื่นๆ เช่น ผูใ้หญ่ คร ูเพื่อน บุคคลเหล่าน้ีจะให้

ข้อมูลสนับสนุนให้เด็กเกิดขึ้นใน เมื่อเด็กอยู่ในสภาวะ Zone of Proximal Development ซึ่งเป็น

สภาวะทีเ่ดก็เผชญิกบัปญัหาทีท่า้ทายแต่ไม่สามารถคดิแก้ปญัหาไดโ้ดยลาํพงัเมื่อไดร้บัการช่วยเหลอื

แนะนําจากผู้ใหญ่ หรอืจากการทํางานร่วมกบัเพื่อนทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า เดก็จะสามารถแก้ปญัหา

นัน้ได้และเกิดเป็นการเรยีนรู้ขึ้น (Chandra.  2008: 21-23 citing Vygotsky.  1991. Child  Development 

in Social Context. 32-41) 

     ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมของไวกอ็ตสกี ้มสีาระสาํคญั ดงัน้ี 

    1) ภาษา (Language) ไวกอ็ตสกีไ้ด้แสดงทศันะไวว้่า ภาษาทีเ่กดิขึน้ครัง้แรกเป็น

ภาษาทีไ่ม่ไดแ้สดงถงึความคดิ เป็นช่วงระยะเวลาทีค่วามคดิกบัภาษาไม่มคีวามสมัพนัธก์นั เมือ่เดก็

มพีฒันาการมากขึน้ความคดิกบัภาษาจะเริม่มคีวามสมัพนัธก์นัมากขึน้ ความคดิจะแสดงออกมาผ่าน

ทางภาษา ซึง่ภาษาทีแ่สดงออกมาจะมคีวามเป็นเหตุเป็นผลมากขึน้เน่ืองจากการใชค้วามคดิทีม่ากขึน้ 

(Dixon-Krauss. 1996:19) ดงันัน้ ภาษาจงึเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาความคดิ และในขณะเดยีวกนัเรา

กพ็ฒันาภาษาโดยผ่านทางการคดิดว้ยเช่นก ั

    2) ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Interaction) ทารกเกดิมาพรอ้มกบัพื้นฐานทาง

ความคดิความเขา้ใจกบัสิง่ต่างๆ ในระดบัตํ่า (Lower Mental Functions) คอื มคีวามใส่ใจ การรูส้กึ 

การรบัรู ้ความจาํที่ไม่ซบัซอ้น เน่ืองจากขดีจาํกดัทางชวีภาพ การมจีนิตนาการหรอืจารกึประสบการณ์

บางสิง่บางอย่างใหอ้ยู่ภายในความทรงจาํอาจยากเกนิกว่าความสามารถของเดก็ทีจ่ะสามารถทําได ้
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แต่การทีเ่ดก็มปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม (Social Interaction) กบัพ่อแม ่คร ูและคนอื่นๆ ทีเ่อาใจใส่ ดูแล 

ช่วยเหลอืแก่เดก็จะช่วยทําใหเ้ดก็ไดส้รา้งและเดก็สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างไมม่ขีดีจาํกดัขึน้อยู่กบับรบิท

ทางสงัคมทีจ่ะเอือ้ใหเ้ดก็เกดิปฏสิมัพนัธก์บับุคคลรอบขา้งทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและสนับสนุน  

    3) วฒันธรรม (Culture) เดก็จะปรบัเปลี่ยนความคดิความเขา้ใจไปตามประสบการณ์

ทีไ่ด้รบัจากสงัคมและวฒันธรรมจนกระทัง่สรา้งความรูข้ ึน้มา ทําให้เดก็มกีระบวนการทางปญัญาใน

ระดบัทีสู่งขึน้ (Higher Mental Functions) ซึ่งแต่ละวฒันธรรมจะถ่ายทอดลกัษณะเฉพาะของความเชื่อ

และค่านิยมในวฒันธรรมนัน้ไปสู่เดก็ๆ ทําให้รูว้่าคดิอะไร และควรคดิอย่างไรจงึจะเหมาะสม (Shaffer. 

1999: 259-260) 

    4) การเลยีนแบบ (Imitation) บทบาทของการเลยีนแบบมคีวามสําคญัต่อการเรยีนรู้

และพฒันาการ เช่น ถา้เดก็กําลงัเกดิอุปสรรคในการแกโ้จทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร ์ครจูงึแกป้ญัหา

ใหเ้หน็เป็นตวัอย่างบนกระดานดํา ในขณะนัน้เดก็อาจจะเลยีนแบบวธิกีารแก้ปญัหาของครโูดยสรา้ง

ความเขา้ใจขึน้ภายในตนเอง แต่ถ้าครใูหแ้ก้ปญัหาคณติศาสตรท์ีย่ากขึน้ อนัเป็นการขยายสิง่ทีเ่รยีนรู้

แลว้ไปสู่สิง่ทีเ่รยีนรูใ้หม่ เดก็อาจจะยงัไม่สามารถเขา้ใจไดใ้นขณะนัน้ ครจูงึจาํเป็นต้องแก้ปญัหาโจทย์

คณติศาสตรล์กัษณะน้ีหลายๆ ครัง้ เพื่อใหเ้ดก็เลยีนแบบวธิกีารแกป้ญัหาอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

   5) การชี้แนะหรอืการช่วยเหลอื (Guidance or Assistance) เป็นการร่วมมอืทางสงัคม 

(Social Collaborative) ที่สนับสนุนให้พฒันาการทางความรูค้วามเขา้ใจเกดิการเจรญิงอกงาม เป็นการ

ช่วยเหลอืแก่เดก็เมื่อเดก็แก้ปญัหาโดยลําพงัไม่ได ้เป็นการช่วยอย่างพอเหมาะเพื่อใหเ้ดก็แก้ปญัหา

ดว้ยตนเอง วธิกีารทีผู่ใ้หญ่ คร ูหรอืเพื่อนทีม่คีวามสามารถมากกว่าเขา้ไปมปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็เพื่อให้

การช่วยเหลอืเดก็เรยีกว่า Scaffolding ซึง่สามารถกระทําได้หลายอยา่ง เช่น การแนะนํา (clue) การช่วย

เตอืนความจาํ (reminders) การกระตุ้นให้คดิ (encouragement) การแบ่งปญัหาที่สลบัซบัซอ้นให้ง่าย

(breaking the problem down into step) การให้ตวัอย่าง (providing and example) หรอืสิง่อื่นๆที่

จะช่วยเดก็แกป้ญัหาและเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (วฒันา มคัคสมนั. 2554: 34)   

  จากทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี้ (Vygotsky’s Sociocultural Theory)  

สรุปได้ว่า เดก็จะพฒันาทางด้านสติปญัญาโดยได้รบัการช่วยเหลอืแนะนําจากผู้ใหญ่ หรอืจากการ

ทํางานร่วมกบัเพื่อนที่มปีระสบการณ์มากกว่าที่ให้คําแนะนําในการก้าวพ้นช่วงยากลําบากนัน้ จนเดก็

สามารถทํางานต่อไปอย่างอสิระจนประสบความสําเรจ็ดว้ยตนเองได ้จะทําใหเ้ดก็สามารถเขา้ใจและ

เกดิการพฒันาความสามารถทางการคดิทีซ่บัซอ้น นอกจากน้ีภาษายงัเป็นองคป์ระกอบทีส่ําคญัและ

จาํเป็นในการคดิและการเรยีนรู ้             

  การพฒันาความสามารถทางการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยันัน้ ผู้วจิยัไดค้ํานึงและยดึตาม

ทฤษฎขีองเพยีเจท์ (Piaget) บรูเนอร ์(Bruner) และไวก็อตสกี้ (Vygotsky) มาจดัการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้อง

กบัพฒันาการของเดก็ปฐมวยั ดงัแสดงในตาราง 2 ดงัน้ี 
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ตาราง 2 ทฤษฎแีละหลกัการทีนํ่ามาใชใ้นการเรยีนรู ้

 

ทฤษฎ ี หลกัการ การนําไปใช ้

เพยีเจท ์

(Piaget) 

เดก็เรยีนรูโ้ดยการลงมอืทําและคดิ

ความรูจ้ดัแบ่งเป็นกายภาพตรรกะ 

คณติศาสตร ์และสงัคม การพฒันา

กระบวนการคดิมขี ัน้ตอนเป็นไป

ตามลาํดบั พฒันาขัน้ตํ่าสมบรูณ์แลว้ 

จงึจะเพิม่ระดบัได ้ความเขา้ใจ 

ธรรมชาติขึ้นอยู่กับความสามารถใน

การคดิเชงิตรรกะของผูเ้รยีน 

จดัสภาพแวดลอ้มใหท้า้ทาย 

ยัว่ยุ การแสดงออกและการ

คดิอยา่งอสิระของผูเ้รยีน วาง

แผนการสอนตอ้งแยกระดบั

ความรูใ้หช้ดัเจน ระมดัระวงัที่

จะตรวจสอบระดบัการคดิเชงิ

ตรรกะของเดก็อย่างสมํ่าเสมอ 

 
   

บรเูนอร ์

(Bruner) 

เสนอเป็นสญัลกัษณ์ การนําเสนอเรือ่ง

ใดต่อผูเ้รยีนสามารถทาํไดใ้นทุกวยั

และถา้การนําเสนอน้ีตรงกบัความ 

สามารถในการรบัรูข้องผูเ้รยีน ผูเ้รยีน

กส็ามารถเรยีนรูไ้ด ้กระบวนการเรยีนรู้

มคีวามสําคญักว่าผลการเรยีนรู ้

ใชค้าํถามปลายเปิดเป็น

ประจาํ ใชว้ธิแีสดงออกทัง้ 3 

ระดบั เน้นกระบวนการเรยีนรู ้

ฝึกฝนการสรา้งความคดิรวบ

ยอดและกระบวนการต่างๆ ที่

จะนําไปใชใ้นการเรยีนรูท้ี่

สงูขึน้ 
   

ไวกอ็ตสกี ้

(Vygotsky) 

เดก็เรยีนรูผ้่านการปฏสิมัพนัธก์บัเพือ่น 

และผูใ้หญ่ การสรา้งความรูม้พีืน้ฐาน

จากทัง้ดา้นชวีวทิยาและกระบวนการ

ทางสงัคม ภาษาเป็นองคป์ระกอบที่

สาํคญัและจาํเป็นในการคดิและการ

เรยีนรู ้ผูเ้รยีนตอ้งไดร้บัการพฒันาทีส่งู

กว่าระดบัความสามารถของเขา การ

เรยีนรูจ้งึทา้ทายและพฒันา 

ยัว่ยุ ทา้ทายใหเ้ดก็เรยีนรู้

รว่มกนั เรยีนจากการแลก 

เปลีย่นกนั ใหแ้ต่ละคนอธบิาย

ความคดิของตนเองแลว้ฝึกให้

นํามารวมกนัเพิม่พูนกจิกรรม

ทีนํ่าไปสู่การพฒันาของผูเ้รยีน

ใหส้งูขึน้จากเดมิทีเ่ขาทาํได้

แลว้อยูเ่สมอ 
 

            ทีม่า: โกวทิ ประวาลพฤกษ์.  (2549). การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทํางานของสมองและ

สรา้งพหุปญัญาดว้ยโครงงาน. 
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  สรุปไดว้่า การพฒันาความสามารถทางการคดิของเดก็ปฐมวยัไดว้่าควรพฒันาใหเ้รว็ที่สุด 

โดยใหผู้เ้รยีนเกดิการสรา้งกระบวนการคดิดว้ยตนเอง มโีอกาสลงมอืกระทําดว้ยตนเอง จดัการเรยีนรู้

ทีม่คีวามหมาย แนวทางการส่งเสรมิความสามารถทางการคดิให้แก่เดก็ต้องเน้นทีเ่ดก็เป็นสําคญั โดยจดั

ใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของเดก็และหลกัสตูรทีเ่ป็นแนวทางการจดัประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ในขณะที่

ตวัครมูบีทบาทเป็นผู้ดําเนินการจดักจิกรรมใหก้บัเดก็โดยส่งเสรมิและเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูใ้น

รปูแบบทีห่ลากหลายตามความสนใจของเดก็ และจะต้องส่งเสรมิความสามารถทางการคดิจากงา่ยสุด

ไปสู่ความซบัซอ้นมาก  
 

3. เอกสารท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัการทาํงานของสมอง 

   การจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทํางานของสมอง(Brain-based Learning) เป็นทฤษฎี

ที่เกิดจากการพฒันาด้านชวีวทิยา (Biological Science) ด้านประสาทวทิยา (Neuroscience) และ

วทิยาศาสตรท์ีศ่กึษาเกี่ยวกบัเชาวป์ญัญา (Cognitive Science) ทีพ่ยายามศกึษาเกี่ยวกบัพฒันาการ

และการทํางานของสมองเพื่อต้องการทราบว่าสมองเรยีนรูไ้ด้อย่างไร โดยในด้านชวีวทิยาทําให้ทราบถงึ

ววิฒันาการของสมองมนุษยจ์ากระดบัเริม่ต้นจนสู่ระดบัสูงสุดในปจัจุบนั ทัง้น้ีเพื่อการปรบัตวัในการ

ตอบสนองต่อสิง่ทา้ทายต่างๆเพื่อใหม้นุษยส์ามารถอยู่รอดได ้ส่วนในดา้นประสาทวทิยาทําใหเ้ขา้ใจ

ลกัษณะทางกายภาพของสมองจนถงึระดบัเซลล์ ทราบกระบวนการทํางานของสมองและการแสดง

พฤติกรรมของมนุษย ์ส่วนวทิยาศาสตรท์ี่ศกึษาเกี่ยวกบัเชาว์ปญัญาทําให้เขา้ใจในด้านจติวทิยาที่

เกี่ยวกบัการเรยีนรูข้องมนุษย ์ความเขา้ใจเกี่ยวกบัศาสตรท์ัง้สามดา้นน้ีทําใหเ้กดิความรูใ้นลกัษณะ

สหวทิยาการที่ไขไปสู่ความเขา้ใจที่น่าสนใจและท้าทายในการกําหนดแนวทางการจดัการศกึษาที่

อาศยัความเขา้ใจการทํางานของสมองมนุษยม์าปรบัใช้ในการจดัการศกึษา (อลศิรา ชูชาต.ิ 2549: 

150-151) ผู้วจิยัไดศ้กึษาและรวบรวมความรูท้ีเ่กี่ยวกบัความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัสมอง การจดัการเรยีนรู้

ทีส่อดคลอ้งกบัการทาํงานของสมอง และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี   

  

  3.1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสมอง 

  3.1.1 โครงสรา้งสมอง 

     สมองเป็นเน้ือเยื่อสเีทาและขาว มน้ํีาหนักประมาณ 1.5 กิโลกรมั ประกอบด้วย

กลุ่มของเซลล์ประสาทจํานวนประมาณ 1 แสนล้านเซลล์ สมองมสี่วนสําคญั 3 ส่วน (พชัร ีผลโยธนิ. 

2552: 5-7) ดงัภาพประกอบ 2 
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   โครงสรา้งสมองดงัภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 โครงสรา้งของสมอง 

 

   ทีม่า:  Aokainc. (2012). Brain Human Body. (Online).   

 

   รายละเอยีดของโครงสรา้งสมอง มดีงัน้ี  

   1) ก้านสมอง (Brain Stem) หรอืสมองส่วนกลางเป็นสมองส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของ

มนุษย ์บางทเีรยีกว่า สมองสตัว์เลื้อยคลาน (Reptilian Brain) หรอื อารเ์บรน (R-brain) เน่ืองจากเป็น

สมองส่วนทีเ่รามเีหมอืนกบัสตัวเ์ลือ้ยคลาน สมองส่วนน้ีมเีสน้ใยสมองเรยีบรอ้ยแลว้ตัง้แต่คลอด ทํา

หน้าที่สําคญัในการควบคุมระบบต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการดํารงชวีติรอด เช่น การหายใจ 

ไหวเวยีนโลหติ ยอ่ยอาหาร สบืพนัธุ ์สญัชาตญาณ และปฏกิริยิาตอบสนองอตัโนมตั ิ

    2) สมองเล็ก (Cerebellum) สมองส่วนน้ีอยู่ที่ด้านหลงัสุดหรอืบรเิวณด้านหลัง

ศรีษะ แยกออกจากสมองใหญ่เป็นส่วนที่ช่วยประสานงานกล้ามเน้ือต่างๆให้ทํางานได้อย่างราบรื่น 

ทาํใหร้า่งกายเคลื่อนไหว รวมทัง้ดแูลเรือ่งความจาํเรือ่งการเคลือ่นไหวดว้ย 

    3) สมองใหญ่ (Cerebrum) หรอื สมองส่วนนีโอคอรเ์ทก็ซ ์(Neocortex Brain) เป็น

สมองที่ววิฒันาการขึน้มาล่าสุด เป็นสมองส่วนน้ีเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุด มพีื้นที่อยู่ประมาณรอ้ยละ 70 

ของสมองทัง้หมด เป็นสมองส่วนที่โดดเด่นมากของมนุษย์ แบ่งเป็นสมองซีกซ้ายและซีกขวา 

เชื่อมต่อกนัด้วยมดัเสน้ใยประสาท ที่เรยีกว่า คอรป์สั คลัโลซมั (Corpus Callosum) สมองส่วนน้ีทํา

หน้าทีเ่กีย่วกบัการคดิทีซ่บัซอ้น ความรูส้กึ การคาํนวณ ประมวลผล ถอดรหสั วางแผน 

       นอกจากน้ี สมองใหญ่ทัง้ซกีซา้ยและซกีขวายงัสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  

ดงัภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 ส่วนประกอบของสมองใหญ่  
 

   ทีม่า: MD health.com. (2012). Lobes of the Brain. (Online).  

 

    รายละเอยีดส่วนประกอบของสมองใหญ่ มดีงัน้ี 

     3.1) สมองส่วนหน้า เรยีกว่า ฟรอนทอลโลบ (Frontal lobe) สมองส่วนน้ีทาํหน้าที ่

เกี่ยวกบัอารมณ์ ความรูส้กึนึกคดิ การเรยีนรู ้ความจาํ ความฉลาด การคดิอย่างมเีหตุผล และคําพูด 

ในขณะเดยีวกนัควบคุมการทาํงานของกลา้มเน้ือ แขนขา และใบหน้า 

     3.2) สมองส่วนบน หรอืส่วนกระหม่อม เรยีกว่า พารายทอลโลบ (Parietal lobe) 

สมองส่วนน้ีอยู่ถดัจากส่วนหน้าไปทางด้านหลงั ทําหน้าที่รบัความรูส้กึเกี่ยวกบัประสาทสมัผสั เช่น 

รูส้กึรอ้น เยน็ สมัผสัทีอ่บอุ่น นุ่มนวล หรอืเจบ็ปวด 

    3.3) สมองส่วนขา้ง เรยีกว่า เทมโพราลโลบ (Temporal lobe) สมองส่วนน้ีอยู่

ดา้นขา้งใกลก้กหูทัง้สองขา้ง ทําหน้าทีเ่กี่ยวกบัการไดย้นิ พฤตกิรรม ความจาํ และภาษา ทํางานรว่มกบั 

ฟรอนทอลโลบเกี่ยวกบัการไดก้ลิน่ ความเขา้ใจในภาษา ทัง้น้ีม ีฮปิโปแคมปสั (Hippocampus) หรอื

ทีเ่รยีกว่า ลมิบกิเบรน (Limbic Brain) เป็นส่วนหน่ึงของเทมโพราลโลบ อยู่ดา้นในลกึๆ มหีน้าที่เกี่ยวกบั

ความจําโดยเฉพาะความจาํระยะยาว การเรยีนรู ้และอารมณ์ นอกจากน้ีสมองส่วนน้ีจะมสี่วนเลก็ๆ

ขนาดน้ิวหวัแม่มอื เรยีกว่า อมกิดาลา (Amygdala) ทําหน้าทีร่บัขอ้มลูประมวลผลหลกัของความทรงจาํ

ทางดา้นอารมณ์ 
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     3.4) สมองส่วนหลงั เรยีกว่า ออกซปิิทอลโลบ (Occipital lope) สมองส่วนน้ี

อยู่ค่อนไปทางด้านหลงั อยู่ที่ส่วนฐานของกะโหลกศีรษะหรอืท้ายทอย ทําหน้าที่เกี่ยวกบัการเห็น 

การรบัรู ้และแปลความหมายของสิง่ที่เห็น โดยภาพต้องผ่านทางตาก่อนผ่านเส้นประสาทตา แล้ว

ส่งไปทีส่มองส่วนหลงัซึง่จะส่งขอ้มลูไปยงัสมองส่วนอื่นๆทีท่ํางานประสานกนั 

    สรปุไดว้่า สมองเป็นกลุ่มของเซลลป์ระสาทประกอบดว้ยโครงสรา้ง 3 ส่วน คอื 

กา้นสมอง สมองเลก็ และสมองใหญ่ มวีวิฒันาการมาจากยุคดกึดําบรรพจ์นถงึปจัจบุนั โดยส่วนของ

สมองใหญ่ที่เป็นส่วนประกอบของสมองซกีซ้ายและซกีขวายงัสามารถแบ่งย่อยได้อกี 4 บรเิวณ คอื 

ส่วนหน้า ส่วนบน ส่วนขา้ง และส่วนหลงั ซึง่สมองส่วนต่างๆเหล่าน้ีจะทาํหน้าทีค่วบคุมประสบการณ์ 

การกระทาํ ความรูส้กึ การคดิ และพฤตกิรรมต่างๆ ของมนุษย ์ 

 

    3.1.2 สมองกบัการเรยีนรู ้

      กมลพรรณ ชวีพนัธุศร ี(ม.ป.ป.: 1-21) ไดก้ล่าวถงึสมองกบัการเรยีนรู ้สรุป

ไดด้งัน้ี 

     1) เซลลส์มองและการเรยีนรู ้

      สมองจะเกดิการเรยีนรูไ้ดเ้มื่อเซลลส์มอง 2 ตวั ส่งผ่านขอ้มลูตดิต่อซึง่กนั

และกนั โดยขอ้มลูจะส่งจากเซลลส์มองตวัส่งผ่านทางสายใยส่งขอ้มลู (Axon) ไปยงัสายใยรบัขอ้มูล 

(Dendrites) ของเซลล์ประสาทตวัรบั โดยจะมจีุดเชื่อม (Synapse) ระหว่างกนั เมื่อมขีอ้มูลผ่านมา

บ่อยๆ จะทําให้จุดเชื่อมน้ีแขง็แรง ซึ่งเซลล์สมองแต่ละตวัจะเชื่อกนั 5,000 ถงึ 10,000 ตวั มสีายใย

ประสาท ประมาณ 20,000 สายใย และมจีดุเชื่อมทัง้หมดประมาณ 50 ลา้นลา้นจดุ 

    เซลลส์มองทีเ่กี่ยวกบัการเรยีนรูม้ ี2 อยา่ง คอื เซลลป์ระสาท (Neurons) และ 

เกลยีเซลล์ (Glial cells) ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ส่วนบนของเปลอืกสมองใหม่ (Neocortex) เกลยีเซลล์

(Glial cells)  ทําหน้าที่ช่วยให้อาหารและเป็นพี่เลี้ยงให้เซลล์ประสาท (Neurons เมื่อใช้เซลล์

ประสาท(Neurons) มากเกลยีเซลล ์(Glial cells) กต็อ้งใชม้ากดว้ย และสามารถสรา้งใหม่ไดต้ามความ

ตอ้งการของเซลลส์มอง เซลลป์ระสาทมสี่วนประกอบ 3 ส่วน ดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 ลกัษณะเซลลป์ระสาท 

 

   ทีม่า: Enchanted Learning. (2012).  Brian Cells.  (Online).  

 

    เซลลป์ระสาทมสี่วนประกอบ ดงัน้ี 

      (1) ตวัเซลลป์ระสาท(Cell body)  

     (2) สายใยประสาทรบัขอ้มลู (Dendrite)  

     (3) สายใยประสาทส่งขอ้มลู (Axon) 

    ไมอลินี (Myelin) เป็นเยื่อไขมนัทีหุ่ม้ใยประสาทตวัส่งขอ้มลู (Axon) ซึง่ทําหน้าที่

เป็นฉนวนไฟฟ้าหุม้เพื่อใหข้อ้มลูสามารถส่งผ่านได้อย่างรวดเรว็ ประกอบดว้ยไขมนัทีจ่าํเป็น รอ้ยละ 75 

โปรตนี รอ้ยละ 25 เมื่อเซลลป์ระสาทไดร้บัขอ้มลูบ่อยเท่าไหร่ ไมอลินี (Myelin) ยิง่มมีาก และเมื่อยิง่

ใชม้ากการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้เรว็มากขึน้ การเกดิของไมอลินี (Myelin) จะเกดิขึน้หลงัคลอด โดยเริม่ที่

สมองส่วนล่าง (ก้านสมอง) แลว้ค่อยต่อไปที่สมองส่วนหน้า (Cortex) แลว้แต่ช่วงอายุใด ส่วนใดเจรญิ 

เตบิโตก่อนก็จะเกดิการทํางานของสมองส่วนนัน้และส่วนใหญ่จะเจรญิเต็มทีใ่นช่วงวยัรุ่นซึ่งช่วยทํา

ให้เด็กสามารถคดิในการวางแผน การแก้ปญัหาเป็น การตดัสนิใจ การสงัเคราะห์ สรุปวเิคราะห ์

ประเมนิต่างๆ ได้ง่ายขึน้ เกดิความคดิระดบัสูง (higher order thinking) และเกี่ยวกบัความจาํระยะ

สัน้ (short term memory) ซึง่ใชใ้นชวีติประจาํวนั  

   2) การส่งสญัญาณของเซลลป์ระสาท (Neuron signals) 

    ขบวนการของการรบัส่งขอ้มลูในสมองจะเป็นแบบกระแสไฟฟ้า-สารเคม ีโดย

หากรบัส่งขอ้มลูภายในของเซลลป์ระสาทเองจะเป็นไฟฟ้า ส่วนระหว่างเซลลป์ระสาทจะเป็นสารเคม ี

(Neurotransmitter) เซลล์ประสาทมกีระแสไฟฟ้าที่สามารถทําให้หลอดไฟติดได้ 25 วตัต์ (เท่ากบั

เปิดไฟสว่างทัว่ห้อง) ประจุไฟฟ้าภายในเซลล์จะมีทัง้บวกและลบ ซึ่งในผนังเซลล์ประสาทจะมี

ช่องทางให้ประจุไฟฟ้าเหล่าน้ีเขา้ออกได้ ประจุบวกอยู่นอกเซลล์ ประจุลบอยู่ในเซลล์ ถ้าสองขา้ง



44 
 

สมดุลกนักจ็ะอยู่ในระยะพกั เมื่อมกีารกระตุน้โดยขอ้มูลต่างๆที่ผ่านเขา้มากจ็ะทําให้ประจุไฟฟ้า ส่ง

พลงังานออกมากระตุ้นใยประสาทส่งต่อไปยงัจุดเชื่อม ซึง่จะมสีารเคมหีลัง่ออกมาเพื่อนําขอ้มลูไปสู่

เซลลป์ระสาทอกีอนัหน่ึง  

   3) การทาํงานของสารสื่อประสาทสมอง (Neurotransmitter) 

    กระแสไฟฟ้าจากเซลลป์ระสาทจะทําใหใ้ยประสาทตวัส่ง (Axon) หลัง่สารเคมี

น้ีผ่านจุดเชื่อม (Synapse) ไปสู่ใยประสาทของสมองตัวรบั (Dendrite) ที่จุดรบัเฉพาะ (Special 

Receptor) ที่แตกต่างกนั และไม่สามรถจบักบัจุดอื่น ๆ ได ้เพื่อนําขอ้มูลจากเซลล์สมองเซลล์หน่ึง 

ส่งผา่นไปยงัเซลลส์มองอกีเซลลห์น่ึง ดงัภาพประกอบ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 5 การส่งสญัญาณของเซลลป์ระสาท 

 

    ทีม่า: Rowland Hall.  (2012). The Synapse. (Online).  

 
 

     สารสื่อประสาทสมอง ม ี2 ส่วน (แบ่งตามการทาํงาน) 

     (1) การกระตุน้ (Excitatory) ทาํใหเ้ซลลส์มองส่งสญัญาณไป  

     (2) การกด ยบัยัง้ (Inhibitory) ทาํใหเ้ซลลส์มองหยดุการทาํงาน  

     เซลลส์มอง 1 เซลล ์สามารถเป็นทัง้ถูกกระตุน้หรอืถูกกดการทาํงาน แต่อยูค่น

ละจดุกนัภายในหน่ึงเซลล ์กลุ่มทีถู่กกระตุ้นจะมจีดุรบัมากกว่ากลุ่มถูกกดเมือ่เซลลป์ระสาทไดร้บัขา่ว 

สารขอ้มูลซํ้าๆ จะมผีลให้จุดเชื่อมแขง็แรงและจะเพิม่จุดรบั (Receptor Site) มากขึน้ ทําให้การส่งผ่าน 

ขอ้มลูเรว็ขึน้และง่ายขึน้เช่นเดยีวกนั สารเคมทีัง้สองกลุ่มน้ีจะช่วยทําใหเ้ดก็มคีวามตัง้ใจ สนใจเรยีน 

และกําจดัสิง่รบกวนสมาธอิอกไป  
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    เซลลส์มองจะเกดิการเรยีนรูโ้ดยขอ้มลูทีเ่ราไดร้บัจากสมัผสัทัง้ 5 คอื ผ่านทาง

ตา หู จมกู ลิน้ สมัผสัผวิกาย จะส่งผ่านเขา้สู่สมองจากเซลลส์มองส่งผ่านทางสายใยประสาทส่งขอ้มลู 

ไปยงัสายใยประสาทรบัขอ้มลูของเซลลป์ระสาทสายใยตวัรบั โดยจะมจีุดเชื่อมระหว่างกนั เมื่อมขีอ้มลู 

ผ่านมาบ่อยๆ จะทาใหจุ้ดเชื่อมน้ีแขง็แรง ซึ่งเซลลส์มองแต่ละเซลลจ์ะเชื่อมกนั 5,000 - 10,000 เซลล ์

และมตีวัเชื่อมประมาณ 1 ลา้นลา้น เดก็จะสรา้งใยประสาทไดเ้รว็และง่ายกว่าผูใ้หญ่และยิง่ใชง้านบ่อย 

ใยประสาทก็จะแขง็แรงมากขึน้ ขอ้มลูก็จะเดนิทางไดเ้รว็ขึน้ ทําให้เรยีนรูไ้ดง้่ายขึน้ ซึ่งเดก็จะเรยีนรู้

ไดเ้รว็กว่าผูใ้หญ่  ใน 2 - 3 ขวบแรก สมองจะเรยีนรูอ้ยา่งรวดเรว็มาก และจะพฒันาระบบประสาทที่

เกี่ยวกบัการหายใจ การเต้นของหวัใจ การเคลื่อนไหว การมองเหน็ และการไดย้นิเสยีงก่อนการพฒันา

ดา้นอื่นๆ 

   4) ชนิดของสารเคมใีนสมอง 

    สารเคมใีนสมอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 

    (1) กลุ่มกระตุ้น (Excitatory) ทําใหเ้ซลล์สมองส่งสญัญาณไป เช่น ซโีรโทนีน 

(Serotonin) เอนดอรฟิ์น (Endorphin) แอซติลิโคลนี (Acetylcholine) โดปามนี (Dopamine) เป็นต้น  

ทาํหน้าทีค่วบคุมความประพฤต ิการแสดงออก อารมณ์ ทาํใหส้มองตื่นตวั และมคีวามสุข ช่วยใหอ่้าน 

ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างรวดเรว็ ร่างกายรูส้กึด ีมคีวามสุข เพิม่ภูมติ้านทาน สุขภาพแขง็แรง สารเคมี

กลุ่มน้ีจะหลัง่มากเมือ่ออกกําลงักาย ไดร้บัคําชมเชย รอ้งเพลง เล่นเป็นกลุ่ม สิง่แวดลอ้มในหอ้งเรยีน

ทีด่ ีทํากจิกรรมกลุ่ม ไดร้บัสมัผสัทีอ่บอุ่น (Affirmation touch) มองเหน็คุณค่าของตนเอง เล่นดนตร ี

และเรยีนศลิปะโดยไมถู่กบงัคบั ไดร้บัสิง่ทีช่อบ ความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั  

     ตวัอย่างสารเคมกีลุ่มน้ี ได้แก่ โดปามนี (Dopamine) ควบคุมการเคลื่อนไหว 

ถ้าตํ่ามผีลต่อความจําที่ใช้กบัการทํางาน ถ้าสูงมากเกนิไป เกดิโรคจติประสาทหลอน และจะลดลง

เมื่ออายุมากขึน้ ผูช้ายจะลดลงมากกว่าผูห้ญงิ ซโีรโทนีน (Serotonin) ทําใหรู้ส้กึอารมณ์ด ีทําหน้าที่

ส่งข้อมูลผ่านที่ต่างๆ ในสมอง ถ้าขาดจะทําให้คนซึมเศร้า มองคุณค่าตัวเองตํ่ า แอซิติลโคลีน 

(Acetylcholine) ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายทําให้ขอ้มลูส่งผ่านได้ดขีึน้ มบีทบาทสําคญัใน

ความจาํระยะยาว ช่วยใหส้มองเกบ็ความรูท้ีเ่รยีนในเวลากลางวนัไปเกบ็ในสมองในเวลาทีห่ลบั เป็น

สารเคมทีี่เกี่ยวขอ้งกบัความฝนั ถ้าขาดสารน้ีทําให้สมาธลิดลง ขีล้มื นอนไม่ค่อยหลบั เอนดอรฟิ์น 

(Endorphin) เป็นยาชาในร่างกายตามธรรมชาต ิทําใหรู้ส้กึเจบ็น้อยลง เป็นสารเคมทีี่ทําใหเ้กดิความสุข 

อารมณ์ด ีสมองจะเจรญิเตบิโต และเรยีนรูไ้ดด้ ีถ้าขาดสารน้ีจะทําให้เราขาดความสุข แต่หากมกีาร

ออกกําลงักาย หรอืช่วยเหลอืผู้อื่นจะทําให้สารเคมน้ีีหลัง่ ทําให้รูส้กึด ีสมองปลอดโปร่ง มคีวามสุข 

แต่การออกกําลงักายทีถู่กบงัคบัหรอืเคีย่วเขญ็ จะเกดิความทุกขแ์ทน 

      สรุปไดว้่า การหลัง่ของซโีรโทนีน (Serotonin) โดปามนี (Dopamine) 

เอนดอรฟิ์น (Endorphin) ทําใหส้มองจะเจรญิเตบิโตด ีสามารถเรยีนรูแ้ละจาํไดด้ขี ึน้ เกดิจากการออก

กําลงักาย การสมัผสัทีอ่บอุ่น การยิม้แยม้แจ่มใส และการมคีวามสมัพนัธท์ีด่ ีการมองตนในแงด่ ีการ

ชมเชย การภมูใิจตนเองทาํใหร้า่งกายรูส้กึด ีและมภีมูติ้านทานสูงขึน้ ดงันัน้ครแูละพ่อแมจ่ะต้องคอย

ชมเชยเดก็อยู่เสมอ และใหม้กีารออกกําลงักายและเคลื่อนไหวในขณะทีเ่รยีนบา้ง เช่น การยนืขึน้ยดื
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เสน้ยดืสาย การเล่นกล การเล่นตลก ทาํกายบรหิารสกัเลก็น้อย บดิตวัไปมา เพื่อช่วยเพิม่การเตน้ของ

หวัใจและการหายใจ เป็นต้น หรอือาจจะใชลู้บหวั จบัมอื โอบไหล่ ใหก้ําลงัใจ การจบักลุ่มกนัทํางาน 

ทาํใหเ้ดก็รูส้กึว่ามสี่วนรว่ม รูส้กึมัน่คง ไม่ดุเดก็จนขาดเหตุผล แต่พยายามกระตุน้ใหเ้ดก็มคีวามสนุก

กบัการทํากจิกรรม รวมทัง้การรอ้งเพลง ใชเ้สยีงดนตร ีโดยเฉพาะกลุ่มดนตรจีงัหวะสนุกสนานเรา้ใจ 

ทีอ่สิระไมถู่กบงัคบัจะทาํใหส้ารเคมทีีด่เีหล่าน้ีหลัง่ ซึง่มผีลทําใหส้มองปลอดโปร่ง มคีวามสุข สุขภาพ

ด ีและความจาํด ี

     (2) การกด ยบัยัง้ (Inhibitory) ทําใหเ้ซลลส์มองหยุดการทํางาน เช่น อะดี

นารนี (Adrenaline) คอรต์โิซล (Cortisol) เป็นต้น เป็นสารเคมทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเครยีดจะหลัง่เมื่อ

สมองไดร้บัความกดดนั ความเครยีดอย่างต่อเน่ืองซึง่ทําให้ยบัยัง้การส่งขอ้มูลของแต่ละเซลลส์มอง 

ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของสมองและใยประสาท ยบัยัง้เส้นทางความจํา ภูมติ้านทานตํ่า เป็นภูมแิพ้

มะเรง็ไดง้่าย ทําลายเซลลส์มองและใยประสาท หากร่างกายหลัง่คอรต์โิซล (Cortisol) และอะดนีารนี 

(Adrenaline) มากเกินไปจะมอีนัตรายต่อทัง้อารมณ์และร่างกาย สารน้ีจะหลัง่เมื่อมคีวามรูส้กึไม่ด ี

ความเครยีด (เรือ้รงั) มคีวามทุกข ์การมองเหน็คุณค่าตวัเองตํ่า โดนดุด่าทุกวนั ซมึเศรา้ โกรธ เขม้งวด

เกนิไป วติกกงัวล ซึง่จะทําลายองค์ประกอบภายในสมอง ไม่ว่าใยประสาทต่างๆ หรอืแมแ้ต่เซลล์สมอง 

รวมทัง้จะหยดุยัง้การส่งขอ้มลูระหว่างเซลลส์มองทําใหไ้ม่เกดิการเรยีนรู ้ 

   5) พฒันาการของสมอง 

    แรกเกดิสมองหนักประมาณ 1 ปอนด ์และเจรญิเตบิโตเตม็ที ่3 ปอนด์ ที่อาย ุ

18 – 20 ปี โดยแรกเกดิ จาํนวนเซลลส์มอง มปีระมาณหน่ึงแสนลา้นเซลล ์มสีายใยประสาทเชื่อมโยง

ถงึกนับา้ง แต่ไม่มากมายนกัประมาณ 20% เมือ่เดก็เจรญิเตบิโต จาํนวนเซลลส์มองไมไ่ดเ้พิม่ขึน้ แต่

จะขยายตวัและเพิม่สายใยประสาทเพื่อเชื่อมระหว่างเซลล ์ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละส่งผ่านขอ้มลูเกดิ

การสื่อสารถงึกนัไดเ้กดิการทาํงานของสมองต่อไป โดยใยประสาทจะเกดิขึน้มากน้อยหรอืไม่เกดิขึน้เลย 

ขึน้กบัประสบการณ์ของชวีติ การกระตุ้นจากสิง่แวดลอ้ม อาหารทีส่มบูรณ์และเหมาะสมในวยัเดก็ที่

กําลงัเจรญิเตบิโต ซึ่งจะสรา้งสายใยประสาทไดเ้รว็กว่าผู้ใหญ่ และยิง่ถูกกระตุ้นใช้บ่อยๆ โดยขอ้มูล

ต่างๆ จะผ่านประสาทสมัผสัทัง้หา้ ใยประสาทก็จะแขง็แรงและเพิม่จาํนวนมากขึน้ ขอ้มูลจะเดนิทาง

ไดเ้รว็ ทาํใหเ้รยีนรูไ้ดง้า่ยขึน้ ซึง่ใยประสาทจะเกดิขึน้หลงัคลอด คดิเป็นรอ้ยละ 83  

    ใน 2 ปีแรก สมองจะเรยีนรูอ้ย่างรวดเรว็มากทีสุ่ด และจะพฒันาในการเคลื่อนไหว 

การมองเหน็ และการไดย้นิเสยีงก่อนอย่างอื่นใด ซึง่อตัราการสมองจะเจรญิเตบิโตในช่วง 2 ปีแรกน้ี

มสีูงสุด และลดอตัราการสรา้งสายใยประสาทลงบา้งจนถงึวยั 6 - 10 ปี และหลงัจากน้ีจะปรบัเปลีย่น

เลก็น้อยจนถงึวยัชรา ใยประสาทยงัคงเกดิขึน้แต่น้อยลงมากขึน้กบัการกระตุ้น การใชง้านบ่อยๆ เป็นต้น 

ซึง่เดก็จะเรยีนรูไ้ดเ้รว็กว่าผูใ้หญ่ 

    หลงัคลอด โครงสรา้งพื้นฐานของสมองที่จาํเป็นต่อชวีติ เกดิขึน้เรยีบรอ้ยแล้ว 

เช่น การควบคุมการหายใจ การเต้นของหวัใจ ปฏกิริยิาโต้ตอบอตัโนมตั ิ(Reflex) การควบคุมการ

รอ้งไห ้ส่วนที่ควบคุมการทํางานที่สูงขึน้ และการเชื่อมโยงของเซลลส์มองอื่น ๆ จะเกดิขึน้ภายหลงั 

แต่บางครัง้ถึงจํานวนเซลลส์มองเท่าเดมิ แต่อาจสูญเสยีการตดิต่อ สื่อสารระหว่างเซลล์ด้วยกนัได ้
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ซึ่งเกิดจากสมองที่ไม่ได้ถูกกระตุ้น หรอืถูกใช้งานในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในวยัที่

กําลงัเจรญิเตบิโต (ภายใน 10 ขวบแรก) เรยีกว่า Neural pruning ซึ่งเราจะสูญเสยีความทรงจาํ และ

ไมเ่กดิการเรยีนรู ้ 

      สรุปได้ว่า การทํางานของสมองขึ้นอยู่กบัเซลล์ประสาทที่มอียู่เป็นจํานวน

มาก โดยผ่านทางเส้นใยประสาทและจุดเชื่อมรบัเกิดการทํางานมีกระแสไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา 

นอกจากน้ี สารเคมใีนสมองมบีทบาทสําคญัเกี่ยวกบัอารมณ์และประสทิธภิาพการเรยีนรูข้องมนุษย ์

อารมณ์และความคดิทางบวกจะช่วยให้สมองหลัง่สารเคมทีี่ทําให้มคีวามสุข ช่วยเพิม่ความจําและ

การเรยีนรูม้ากยิง่ขึน้ อกีทัง้เซลล์ประสาทจะมกีารเปลี่ยนแปลงแตกขยายเส้นใยประสาทเมื่อได้รบั

กระตุน้และเสื่อมลงไดต้ลอดเวลาหากสมองไมไ่ดร้บัการกระตุ้นเป็นเวลานาน 

   3.1.3 คลื่นสมองกบัการเรยีนรู ้ 

         ปจัจุบันมีการทดลองและตรวจวัดคลื่นสมองด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์

พบว่ามนุษยส์ามารถควบคุมคลื่นสมองและสารที่หลัง่จากสมองไดห้ากมกีารฝึกฝนทางจติให้ควบคุม

สภาวะอารมณ์และจติใจได้ พื้นฐานความเขา้ใจเรื่องคลื่นสมองและกลไกการทํางานที่เกี่ยวขอ้งน้ีเป็น

จุดเริม่ต้นที่ทําให้เราได้เรยีนรู้โลกภายในตัวเอง และมองเห็นประโยชน์ของการจดัการกับอารมณ์ 

ความรูส้กึ และความคดิของเรา ภาวะของคลื่นสมองที่เหมาะสมจะช่วยเปิดพื้นที่การเรยีนรูใ้นสมอง

ของเรา ส่งผลต่อความคดิสรา้งสรรค ์ความสามารถในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ และรบัขอ้มลูปรมิาณมาก

ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ทาํใหม้นุษยม์ปีระสทิธภิาพสงูมากในการทาํกจิกรรมหรอืสรา้งสรรคผ์ลงาน  

        คลื่นสมองเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งได้มาจากการส่งสัญญาณเคมีทาง

ชวีภาพในร่างกายมนุษย ์ซึ่งนักวทิยาศาสตรห์รอืนักประสาทวทิยาสามารถตรวจดูคลื่นสมองโดยใช้

เครื่องมือที่เรียกว่า อีอีจี (EEG) หรอื Electroencephalogram โดยที่เครื่องมือชนิดน้ีจะจบัภาพ

สญัญาณไฟฟ้าบรเิวณสมอง แปรผลออกมาเป็นรปูแบบของคลื่นต่างๆ และแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม 

ดงัภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 คลื่นสมอง 4 กลุ่ม 

 

 ทีม่า: Val Silver.  (2012). Brain Wave Frequency Powers. (Online). 

 

   รายละเอยีดของคลื่นสมองมดีงัต่อไปน้ี (Jenzen. 1998: 46; ปารฉิัตต์ ศงัขะนันท ์

2549: 1-6) 

     1) คลื่นเบต้า (Beta) มคีวามถี่ประมาณ 14-30 รอบต่อวนิาที (Hz) เป็นช่วง

คลื่นสมองที่เร็วที่สุด เกิดขึ้นในขณะที่สมองอยู่ในภาวะของการทํางานและควบคุมจติใต้สํานึก

(Conscious mind) ในขณะตื่นและรูต้วั เช่น การนัง่ ยนื เดนิ ทํางานหรอืกจิกรรมต่างๆ ในกรณีทีจ่ติ

มคีวามคดิมากมายหลายอย่างจากภารกจิประจําวนั วุ่นวายใจ สบัสนหรอืฟุ้งซ่าน และสัง่การสมอง

อย่างไม่เป็นระเบยีบ ความถี่ของคลื่นช่วงน้ีอาจสูงขึน้ไดถ้งึ 40 Hz โดยเฉพาะคนในทีม่คีวามเครยีด

มาก อยู่ในภาวะเร่งรบีบบีคัน้ ตื่นเต้นตกใจ อารมณ์ไม่ด ีโกรธหรอืดใีจมากๆ สมองจะมกีารทํางาน

ในช่วงคลื่นเบตา้มากเกนิไป ในขณะทีห่ากไม่มคีลื่นเบตา้เกดิขึน้เลย มนุษยจ์ะไม่สามารถเรยีนรูห้รอื

ทําหน้าที่ไดส้มบูรณ์ในโลกภายนอก สมองของเราจะทํางานอยู่แต่ในเฉพาะช่วงคลื่นเบต้าแต่หากมี

ความถี่สงูเกนิไปมผีลใหค้วามคดิถดถอยจากสภาวะปกต ิและทํางานอยู่ในฐานความกลวั บางคนจะ

หยุดและปิดการเรยีนรูเ้พราะเกดิความเครยีด สภาวะน้ีสมองจะหลัง่ฮอรโ์มนกลุ่มกดการทํางานของ

สมองออกมามากเกนิไป นําไปสู่ปฏกิริยิาเคมทีีท่าํรา้ยส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆ 

เช่น อะดรนีาลนี คอรต์ซิอล เป็นตน้  
      2) คลื่นแอลฟา (Alpha) มคีวามถี่ประมาณ 9-13 รอบต่อวนิาท ี(Hz) ความถี่

ของคลื่นทีต่ํ่าลงมาน้ีเป็นคลื่นสมองทีป่รากฏบ่อยในเดก็ทีม่คีวามสุข และในผูใ้หญ่ทีม่กีารฝึกฝนตนเอง

ให้สงบน่ิงมากขึน้ เขา้ถงึและเรยีกความจําได้ง่ายและรวดเรว็ สภาวะที่จติสมดุลอยู่ในสภาวะสบาย 
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ไมต่อบสนองต่อสิง่เรา้ดว้ยอารมณ์อนัรวดเรว็ ใหเ้วลาแก่สมองและจติในการไตร่ตรองและมคีวามคดิ

เป็นระบบขึน้ สภาวะที่สมองทํางานอยู่ในคลื่นแอลฟายงัพบอยู่ในหลายรปูแบบ เช่น ขณะที่ร่างกาย 

ผ่อนคลาย ช่วงเวลาทีง่่วงนอน ก่อนหลบัหรอืหลบัใหม่ๆ เวลาทําอะไรเพลนิๆ จนลมืสิง่รอบๆ ตวั 

เวลาสบายใจ เวลาอ่านหนังสอืหรอืจดจ่อกบักจิกรรมใดๆ อย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาหน่ึง และการ

เขา้สมาธใินระดบัภวงัคท์ี่ไม่ลกึมาก ช่วงคลื่นแอลฟาจะเป็นประตูไปสู่การทําสมาธใินระดบัลกึ และ

ถอืว่าเป็นช่วงทีด่ทีีสุ่ดในการป้อนขอ้มลูใหแ้ก่จติใต้สานึก สมองสามารถเปิดรบัขอ้มูลได้อย่างเตม็ที่

และเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์เป็นสภาวะทีจ่ติมปีระสทิธภิาพสงู  

    3) คลื่นเธตา้ (Theta) มคีลื่นความถี่ประมาณ 4-8 รอบต่อวนิาท ี(Hz) เป็นช่วง

คลื่นทีส่มองทาํงานชา้ลงมาก พบเป็นปกตใินช่วงทีค่นเราหลบั หรอืมคีวามผ่อนคลายอยา่งสูง แต่ใน

ภาวะทีไ่ม่หลบัคลื่นชนิดน้ีกเ็กดิขึน้ไดเ้ช่นกนั เช่น ขณะอยู่ในการภาวนาสมาธทิีล่กึในระดบัหน่ึง การ

เขา้สู่สภาวะน้ีจะใกลเ้คยีงกบัคลื่นสมองในสภาวะแอลฟา คอื มคีวามสุข สบาย ลมืความทุกข ์แต่จะมี

ความปิตสิุขมากกว่า สภาวะสมองในช่วงคลื่นเธต้าจะเปรยีบเสมอืนแหล่งเกบ็ความคดิสรา้งสรรค ์หรอื

แรงบนัดาลใจทีอ่ยู่ในความจติใจส่วนลกึของเรา เป็นคลื่นสมองที่สะท้อนการทํางานของจติใต้สํานึก 

(Subconscious Mind) อนัเป็นการทาํงานของเน้ือสมองส่วนใหญ่ของมนุษย ์ระดบัพฤตกิรรมภายใต้

ความถี่ของของคลื่นเธต้าเป็นลกัษณะทีบุ่คคลคดิคํานึงเพื่อแก้ปญัหา พบไดท้ัง้ลกัษณะทีรู่ส้ํานึกและ

ไรส้านึก ปรากฏออกมาเป็นความคดิสรา้งสรรค ์เกดิความคดิหยัง่เหน็ (Insight) มคีวามสงบทางจติ 

และมองโลกในแง่ด ีเกดิสมาธแิน่วแน่และเกดิปญัญาญาณ มศีกัยภาพสําหรบัความจาํระยะยาวและ

การระลกึรู ้ 

     4) คลื่นเดลต้า (Delta) มคีวามถี่ประมาณ 1 – 3 รอบต่อวนิาท ี(Hz) เป็นคลื่น

สมองที่ช้าที่สุด สภาวะน้ีจะทําให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลายในระดบัที่สูงมาก เป็นคลื่นสมองที่

ทาํงานเชื่อมต่อกบัส่วนทีเ่ป็นจติไรส้านึก (Unconscious mind) เช่น ในขณะทีร่า่งกายหลบัลกึโดยไม่

มกีารฝนั หรอืเกิดจากการเขา้สมาธลิกึๆ ในระดบัฌาน ในช่วงน้ีคลื่นสมองแสดงให้เห็นว่าร่างกาย

กําลงัดื่มดํ่ากบัการพกัผ่อนลงลกึอย่างเต็มที่ เปรยีบได้กบัการประจุพลงังานเขา้สู่ร่างกายใหม่ ผู้ที่

ผ่านการหลบัลกึในช่วงเวลาทีพ่อเหมาะพอดจีะรูส้กึไดถ้งึความสดชื่นมากเป็นพเิศษ  

    ภาวะของคลื่นสมองมคีวามสมัพนัธก์บัการเรยีนรูแ้ละสภาวะจติใจของมนุษย ์เมื่อ

เดก็หรอืผูเ้รยีนอยู่ในสภาวะของคลื่นเบต้าซึ่งมกัเกดิขึน้ในห้องเรยีนทีเ่ร่งเรยีนและมคีวามเครยีดสูง 

การเรยีนรูข้องเดก็จะเกดิขึน้น้อย เดก็จะรูส้กึสมองตื้อและไมส่ามารถรบัรูข้อ้มลูต่างๆไดส้ะดวก เน่ืองจาก

ความเครยีดก่อใหเ้กดิฮอรโ์มนทีช่ื่อว่า คอรต์โิซล สูงขึน้ซึ่งจะส่งผลทําลายเซลลป์ระสาทและลดจาํนวน

ของเครอืขา่ยเสน้ใยประสาทได ้อกีทัง้ยงัทําลายผวิสมองทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัความสามารถทางการคดิ 

รวมถงึสมองส่วนทีเ่กี่ยวกบัอารมณ์และความจาํ (สมศกัดิ ์ สนิธุระเวชญ์. 2542: 6) ในสภาวะเช่นน้ี

เดก็จาํเป็นต้องได้รบัการพกัผ่อน การผ่อนคลายเพื่อให้ความถี่ของคลื่นสมองลดลงไปสู่คลื่นอลัฟ่า 

ซึง่จะช่วยใหเ้ดก็เรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ โดยมปีจัจยัหลายอย่างทีส่ามารถช่วยลดความถี่ของคลื่นสมอง เช่น 

การรบัประทานอาหารทีด่ ีการออกกําลงักาย การใชเ้สยีงเพลง การใหค้ําชมเชยทีเ่หมาะสม การทํา

สมาธ ิเป็นต้น (เกยีรตวิรรณ อมาตยกุล. 2546: 47) นอกจากน้ี การเคลื่อนไหวท่าทาง หรอืการออก
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กําลงักายดว้ยท่าทางทีนุ่่มนวลจะช่วยปลดปล่อยความเครยีด รวมทัง้ ดนตรจีงัหวะชา้ทีส่อดคลอ้งกบั

จงัหวะการเต้นของหวัใจมผีลดต่ีอการทํางานของสมอง ดนตรทีี่มทีํานองเคาะหน่ึงจงัหวะต่อหน่ึง

วนิาท ีช่วยชะลอการเต้นของหวัใจใหช้า้ลงและทําใหร้่างกายสงบขณะทีส่มองยงัตื่นตวัและทํางานได้

เป็นอยา่งด ี(ครสิทนี วอรด์. 2546: 43-45) 

    สรปุไดว้่า คลื่นสมองส่งผลต่อพฤตกิรรม ความสามารถทางการคดิ และการเรยีนรู้

ของมนุษย ์การจดับรรยากาศรอบตวัเดก็ทีเ่หมาะสมจะช่วยปรบัคลื่นสมองใหอ้ยู่ในช่วงคลื่นตํ่าทีส่่งผล

ต่อประสทิธภิาพการเรยีนรูข้องเดก็ได ้กจิกรรมที่เหมาะสมกบัการปรบัคลื่นสมอง ไดแ้ก่ การชมเชย 

การทาํสมาธ ิการใชเ้สยีงเพลงหรอืเสยีงดนตร ีและการเคลื่อนไหวดว้ยท่าทางทีนุ่่มนวล 

   3.1.4 การเสรมิสรา้งคุณภาพของสมอง 

      การเสรมิสรา้งคุณภาพของสมองใหม้กีลไกลการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ 

เกดิจากปจัจยัหลายดา้น นกัวชิาการไดก้ล่าวถงึปจัจยัการเสรมิสรา้งคุณภาพของสมอง ดงัน้ี  

       สริอิร วชิชาวุธ (2554: 261-269) ไดส้รปุแนวทางการเสรมิสรา้งคุณภาพ

ของสมอง ดงัน้ี 

       1) การสรา้งสภาพแวดลอ้มใหม้คีุณภาพ โดยสภาพแวดลอ้มทีจ่ะสรา้งพลงั

สมองทีส่าํคญัม ี2 สิง่คอื 

       1.1) การทา้ทายดว้ยขอ้มลู สิง่เรา้ และประสบการณ์ใหม่ๆ การศกึษา

ในเรือ่งการตอบสนองต่อสิง่เคยชนิ (habituation) พบว่า สิง่เรา้ทีเ่ราเคยเรยีนรูม้าก่อนจะทําใหเ้ราไม่ใส่

ใจหรอืสนใจในสิง่เหล่านัน้ มใิช่เป็นเพราะเซลลป์ระสาทไม่สามารถรบัรูส้กึไดแ้ต่เป็นเพราะการกระตุ้น

เรา้ของเซลลป์ระสาทระหว่างกนัมจีาํนวนน้อยลง แต่สิง่เรา้ใหม่จะทําใหก้ระแสประสาทไหลมากกว่า

สิง่เรา้หรอืขอ้มูลเก่าๆ และจะเกดิเส้นทางการเดนิของกระแสประสาท (pathway) จากพื้นที่รบัรูส้กึ

ขอ้มลู  

       1.2) การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์โดยผ่านการให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่

กนั (interactive feedback) การได้รบัข้อมูลป้อนกลบัทนัทใีนขณะที่เรยีนรู้นัน้จะช่วยให้เกิดความ

กระจ่างในสิง่ทีเ่รยีน ช่วยแก้ปญัหา และช่วยใหเ้ขา้ใจสิง่ทีต่นทําไปได ้และการใหเ้รยีนเป็นกลุ่มจะทํา

ใหส้มองไดร้บัขอ้มลูป้อนกลบัผ่านสิง่ต่อไปน้ี 

           (1) เมื่อทํางานรว่มกบัเพื่อนจะเกดิความรูส้กึมคีุณค่า จะทําให้

สมองปล่อยสารสือ่ประสาท (neurotransmitters) แห่งความพงึพอใจออกมา คอื เอนดอรฟิ์น 

(Endorphin) และโดปามนี (Dopamine) ซึง่จะทําใหเ้รามคีวามสนุกสนานต่อการทํางานมากยิง่ขึน้ 

           (2) กลุ่มจะสอนการให้ข้อมูลป้อนกลับทัง้ด้านพฤติกรรมทาง

สงัคมและให้ความรู้แก่กนัและกัน การให้ข้อมูลป้อนกลบัที่มคีวามเฉพาะเจาะจงและไม่ทําให้เกิด

อารมณ์ทางลบจะทาํใหเ้รารบัขอ้มลูและนําไปพฒันาในดา้นความคดิและผลงานใหด้ขีึน้ได ้

       2) การเสรมิสรา้งคุณภาพสมองผ่านทางภาษาและการอ่าน การใหเ้ดก็ได้

ยนิคําใหม่ๆ จะช่วยพฒันาเซลลส์มองในส่วนของการฟงั (auditory cortex) เพื่อแยกแยะเสยีงทีต่่างกนัได ้ 
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        3) การเสรมิสรา้งคุณภาพของสมองผ่านการเคลื่อนไหวทางรา่งกาย การ

ใชก้ลา้มเน้ือส่วนต่างๆของรา่งกายและการทาํซํ้าๆเป็นการทาํในสิง่ทีเ่ราไดเ้รยีนรูแ้ลว้มคีวามชาํนาญ

ในการทํามากขึ้น เมื่อเด็กชํานาญในการทําสิ่งใดแล้วการกระทําสิง่นัน้จะมลีกัษณะคล้ายเป็นไปโดย

อตัโนมตั ิเจนเซ่น (สริอิร วชิชาวุธ. 2554: 263-264; อ้างองิจาก Jenzen. 2005. Teaching with the  

Brain in Mind.) ไดศ้ึกษารวบรวมงานวจิยัที่สนับสนุนความสมัพนัธ์กนัระหว่างการเคลื่อนไหวของ

ร่างกายกบัระบบอื่นๆ ของสมอง เช่น ระบบการมองเห็น ระบบของภาษา และความจํา เป็นต้น ว่า

ร่างกายกบัสมองมคีวามเกี่ยวขอ้งเป็นหน่ึงเดยีวกนั กจิกรรมทางกายภาพ เช่น การออกกําลงักาย 

การหมุนตวั การเต้นแอโรบคิ การเล่นโยคะ การเต้นราํ การเล่นกฬีา เป็นช่องทางทีท่ําใหส้มองไดร้บั

ข้อมูลต่างๆ และใช้เป็นส่วนกระตุ้นกลุ่มเซลล์ประสาทส่วนต่างๆของสมอง การใช้กิจกรรมทางกาย

รว่มกบัการเรยีนเน้ือหาวชิาการ เช่น การเล่นบทบาทสมมต ิการเล่นละคร การจดัป้ายนิเทศ หรอืการ

จดันิทรรศการจะช่วยใหเ้กดิความจาํสมัพนัธร์ะหว่างเน้ือหา และความจาํขัน้ตอนกระบวนการหรอืการ

จาํดา้นการเคลื่อนไหวของรา่งกายไดม้ากขึน้ 

         4) การเสรมิสรา้งคุณภาพของสมองผ่านศลิปะ การฟงัดนตรรี่วมกบัการ

อ่านโน้ตดนตร ีแต่งเพลง หรอืเล่นดนตรจีะทาํใหเ้ราไดใ้ชส้มองทัง้สองขา้ง เพลงสามารถพฒันาสมอง

ได้เน่ืองจากเพลงเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นเร้าเซลล์ประสาทได้ดีและช่วยในการลําเลียงถ้อยคํา 

รวมทัง้จดัระเบยีบใหก้บัสมอง 

        5) การเสรมิสร้างคุณภาพของสมองผ่านการคิดและการแก้ปญัหา เมื่อ

สมองไดม้โีอกาสแก้ปญัหาทีท่้าทาย เซลล์ประสาทจะสรา้งสายใยประสาทรบัขอ้มลู (Dendrite) ใหม่

ขึน้มา 

        6) การฟ้ืนฟูและรกัษาสุขภาพของเซลล์ประสาทด้วยการออกกําลงักาย

และการทาํสมาธ ิ การออกกําลงักายแบบแอโรบคิ เช่น เดนิเรว็ ว่ายน้ํา วิง่ เล่นกีฬาประเภทต่างๆ 

จะช่วยเพิ่มจํานวนนิวโรโทรฟิน (neurotrophins) ซึ่งเป็นตวัหน่ึงที่ช่วยกระตุ้นการพฒันาเติบโตของ

เซลล์ประสาท ส่วนการออกกําลงัด้วยโยคะผู้เล่นจะต้องมจีติตดิตามไปกบัการเคลื่อนไหวของแขน 

ขา และลําตวั เมื่ออยู่ในท่าน่ิงจะต้องมจีติตติามลมหายใจของตน ช่วยเพิม่สมาธแิละลดความเครยีด

ไดเ้ป็นอยา่งด ีสมองจะปลอดโปรง่มศีกัยภาพในการเรยีนรูแ้ละการคดิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

        7) การใช้แบบฝึกหดัการประสานประสาท (coordination enhancement) 

จากงานเขยีนของนายแพทยด์าเนียล จ ีเอเมน ในหนังสอืชื่อ Making a Good Brain Great. หน้า 129 

ไดร้ะบุว่า การใชแ้บบฝึกหดัการประสานประสาทจะช่วยส่งเสรมิทกัษะการวางแผน การตัง้เป้าหมาย 

การสนใจในรายละเอยีด การจดัประเภท การบรหิารเวลา การรบัรู ้การประสานประสาท และการกรอง

สิง่เรา้ทีไ่ม่จาํเป็นทิง้ไปได ้ซึง่หน่ึงวธิกีารที่นายแพทยด์าเนียล จ ีเอเมน ไดแ้นะนํา คอื การทําท่าบรหิาร

สมอง (Brain Gym) (สริอิร วชิชาวุธ. 2554: 267) 

     พชัร ีผลโยธนิ ( 2552: 14-15) ได้สรุปปจัจยัที่ช่วยเสรมิสรา้งการทํางานของ

สมอง และมผีลต่อการเรยีนรูข้องมนุษย ์ดงัต่อไปน้ี 
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      1) ออกซเิจน สมองใชอ้อกซเิจนหน่ึงส่วนหา้จากออกซเิจนทีร่า่งกายรบัเขา้มา 

และสมองตอ้งไดร้บัออกซเิจนอย่างสมํ่าเสมอจงึจะทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การไดร้บัออกซเิจน

อยา่งพอเพยีงจะทําใหเ้พิม่พลงัในการเรยีนรูแ้ละกระตุน้ความสนใจในการเรยีนดขีึน้ 

      2) น้ําดื่มสะอาด ร่างกายของมนุษยต์้องการน้ําในปรมิาณทีพ่อเพยีงเพื่อให้

เซลลทุ์กเซลลใ์นร่างกายทํางานไดด้ ีหากร่างกายขาดน้ําอวยัวะทีไ่ดร้บัผลกระทบเป็นส่วนแรก คอื สมอง 

การขาดน้ําทําใหค้วามสามารถในการคดิและการตดัสนิใจอย่างมเีหตุมผีลลดลง การดื่มน้ําเปล่าสะอาด

จะช่วยปรบัสมดุลการทํางานของเซลล ์ทาํใหก้ารตอบสนองของร่างกายและสมองดตีามไปดว้ย 

      3) อาหารที่มคีุณค่า อาหารประเภทโปรตนีทีไ่ดจ้ากปลา ถัว่เหลอืง ไข่แดง 

อาหารประเภทคารโ์บไฮเดรตจากขา้วกลอ้ง ลูกเดอืย ถัว่ อาหารประเภทวติามนิจากผกัสดทีม่ใีบสเีขยีว 

มะเขอืเทศ ผกัโขม อาหารประเภทผลไมส้ด ไดแ้ก่ กลว้ย สม้ และอื่นๆ มผีลต่อการทํางานของร่างกาย 

และต่อสารเคมหีรอืสารสื่อประสาทต่างๆในสมองทีเ่กี่ยวกบัอารมณ์ ความคดิ ความจาํ และการเรยีนรู ้ 

      4) ดนตร ีดนตรเีป็นเรือ่งของอารมณ์และความรูส้กึ ดนตรทุีกประเภททาํให้

อารมณ์ของมนุษยเ์ปลีย่นแปลง เพราะเสยีงจากดนตรเีขา้ไปเปลีย่นแปลงสารเคมใีนสมองส่งผลกระทบ

ต่อการส่งขอ้มลูระหว่างเซลลป์ระสาท ดนตรบีางประเภทช่วยเตรยีมสมองใหพ้รอ้มสาํหรบัการเรยีนรู ้

หรอืทาํใหส้ารเคมคีวามเครยีดในสมองลดลงหรอืเพิม่ขึน้ได ้

       5) การเคลื่อนไหวและการออกกําลงักาย การทาํงานของสมองสมัพนัธก์บั

การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกําลงักายทีเ่ราพอใจจะช่วยทําใหจ้ติใจผ่อนคลาย เป็นการเพิม่พลงังาน

โดยการเพิม่ปรมิาณออกซเิจน ช่วยสรา้งสารเคมทีี่เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้ประสานการทํางาน

ของรา่งกายและสมอง ดงันัน้ การรกัษาสภาวะใหส้มองพรอ้มสมบูรณ์โดยใชก้จิกรรมการเคลื่อนไหว

อย่างเหมาะสม สมํ่าเสมอ ในช่วงเวลาทีเ่หมาะจะเป็นการผ่อนคลายปลดปล่อยความเครยีด นอกจากนัน้

การเคลื่อนไหวบางอย่าง อาท ิการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางบรหิารสมองที่เรยีกว่า เบรนยมิ 

(Brain Gym) ซึง่เป็นแบบแผนการเคลื่อนไหวทีส่ามารถสรา้งสมดุลของรา่งกายและสมอง เพิม่ความ

แขง็แรงใหแ้ก่ความเชื่อมโยงของเซลลป์ระสาท สรา้งแรงจงูใจ และประสทิธภิาพการเรยีนรูใ้หม้นุษย ์ 

     6) บรรยากาศทีผ่่อนคลาย เป็นการสรา้งบรรยากาศของความรูส้กึทีป่ลอดภยั

ไวว้างใจ มคีวามรกั และความปรารถนาดต่ีอกนั เป็นพลงัทีช่่วยหยดุยัง้ความเครยีดได ้การมคีวามรูส้กึ

ทีด่ต่ีอกนัถอืเป็นการผ่อนคลายทําใหร้า่งกายทํางานประสานสมัพนัธก์นัอย่างราบรื่น และสมองตื่นตวั

พรอ้มเรยีนรู ้บรรยากาศทีผ่่อนคลายต้องอาศยัเงื่อนไขต่างๆ เช่น การพูดในเชงิบวก ไม่มคีําขู่ หรอื

คาํตําหนิ สามารถเคลื่อนไหวไดอ้ยา่งเสรเีพื่อใหร้า่งกายปลดปล่อยความเครยีด 

    สรุปไดว้่า ปจัจยัที่เสรมิสรา้งคุณภาพของสมอง ได้แก่ การสรา้งสภาพแวดลอ้ม

ใหม้คีุณภาพ การไดร้บัออกซเิจนทีพ่อเพยีง การดื่มน้ําทีส่ะอาดและรบัประทานอาหารทีม่คีุณค่า การใช้

ดนตร ีการเคลื่อนไหวและออกกาํลงักาย และการสรา้งบรรยากาศทีผ่่อนคลาย  
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   3.2 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัการทาํงานของสมอง 

   แนวคดิในการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทํางานของสมอง (Brain–based Learning) 

เป็นทฤษฎีที่เกดิจากการพฒันาด้านชวีวทิยา (Biological Science) ด้านประสาทวทิยา (Neuroscience) 

และวทิยาศาสตรท์ี่ศกึษาเกี่ยวกบัเชาวป์ญัญา (Cognitive Science) ที่พยายามศกึษาเกี่ยวกบัพฒันาการ

และการทํางานของสมอง เพื่อต้องการทราบว่าสมองเรยีนรูอ้ย่างไร จากการค้นพบและความเขา้ใจ

ในเรือ่งการทาํงานของสมองทีม่มีากขึน้ นกัการศกึษาจงึไดนํ้าขอ้มลูหรอืความรูด้งักล่าวมาประยุกตใ์ช้

ในการจดัการศกึษาจนเกดิเป็นแนวคดิเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทาํงานของสมอง 

ดงัต่อไปน้ี  

    3.2.1 หลักพื้นฐาน 7 ประการในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง (Brain-

Compatible Fundamentals) ของ ลอรา่ เออเลาเออร ์(Laura Erlauer)  

        เออเลาเออร์ (ธนัตถ์ จันทวาท. 2549: 63-64; อ้างอิงจาก Erlauer. 2003.      

The Brain-Compatible Classroom : Using What We Know About Learning to Improve Teaching. 4-5) 

ได้สรุปหลักพื้นฐาน 7 ประการในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง (Brain-Compatible 

Fundamentals) ดงัน้ี 

       1) สภาวะทางอารมณ์ดีและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย (Emotional Wellness and 

Safe Environment) ครูสามารถจดัสภาพแวดล้อมของชัน้เรยีนและโรงเรยีนให้เป็นสถานที่ที่สนุกและ

ปลอดภยัเพื่อใหก้ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัสมองมากขึน้ 

       2) รา่งกาย การเคลื่อนไหว และสมอง (The Body, Movement, and the Brain) 

ครสูามารถปรบัเปลีย่นสภาพหอ้งเรยีนและเทคนิคการสอน รวมทัง้ใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครองในประเดน็

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพซึง่ส่งผลต่อการเรยีนรูข้องเดก็ 

       3) เชื่ อมโยงเน้ือหาและทางเลือกของนักเรียน (Relevant Content and 

Student Choices) ครูสามารถเชื่อมโยงข้อมูลความรูใ้หม่ๆ ที่สําคญัให้สอดคล้องกบัอารมณ์ของ

ผูเ้รยีนเพื่อทําให้เกดิการเรยีนรูท้ี่มคีวามหมายมากยิง่ขึน้ เพิม่แรงจงูใจและเพิม่ความจํา รวมทัง้จดัการ

เรยีนรูใ้ห้เหมาะกบัระดบัความสามารถและลลีาการเรยีนรู ้ด้วยการให้ทางเลอืกแก่ผู้เรยีน ยุทธศาสตร์

การนําไปปฏบิตัหิรอืตวัอย่างชัน้เรยีนตามหลกัการในขอ้น้ี ได้แก่ การจดัการเรยีนรูแ้บบใช้โครงการ

เป็นฐาน (project-based learning) พหุปญัญา (multiple intelligences) ลีลาการเรียนรู้ (learning 

styles) การประเมินผลด้วยวิธีการที่แตกต่าง (differentiated assessments) และการให้ผู้ เรียน

ตดัสนิใจ (decision making) 

        4) เวลา เวลา และ ใหเ้วลามากขึน้ (Time, Time, and More Time) ครสูามารถ

เพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนรู ้ด้วยการตระหนักถงึช่วงเวลาต่อไปน้ีคอื เวลาในการทํางาน (time on 

task) เวลาในการทําความเขา้ใจ (time for comprehension) และช่วงเวลาของชวีติที่เป็นโอกาสแห่งการ

เรยีนรู ้(opportune learning time periods in child’s life)  

        5) สภาพแวดล้อมบํารุงสมอง (Enrichment for the Brain) ครูสามารถเพิ่มการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหสู้งขึน้ไดด้ว้ยการบํารุงสมองทีห่ลากหลาย นบัตัง้แต่การใชด้นตรปีระกอบบทเรยีนไป

จนถงึการจดัป้ายนิเทศสรปุเน้ือหา 
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        6) การประเมินผลและข้อมูลป้อนกลับ (Assessment and Feedback) ครู

สามารถใช้รปูแบบการประเมนิผลที่หลากหลายเพื่อเพิม่กระบวนการเรยีนรู ้ขอ้มูลป้อนกลบัต้องให้

ในทนัทีอย่าง เจาะจง โดยพิจารณาจากพื้นเดิมของผู้เรยีนที่หลากหลายและนําไปสู่กระบวนการ

เรยีนรู ้

        7) ร่วมมอืร่วมใจ (Collaboration) ครูสามารถประยุกต์ใช้ข้อเท็จจรงิที่ว่าสมอง

มนุษยเ์ป็นหน่วยทางสงัคม การจดักจิกรรมแบบร่วมมอืรว่มใจจะช่วยใหก้ารเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนเกดิขึน้

อยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 

  3.2.2 รปูแบบการสอนทีม่เีป้าหมายเพื่อสมอง (Brain-Targets Teaching Model) ของ 

มาเรยีล เอม็ ฮารด์แิมน  (Mariale M. Hardiman) 

      ฮาร์ดิ แมน  (ธนั ตถ์  จันทวาท . 2549: 64-65; อ้ างอิ งจาก Hardiman.  2003. 

Connecting Brain Research with Effective Teaching: The Brain-Targeted Teaching Model. 22 – 24 ) 

ไดเ้สนอรปูแบบการสอนทีม่เีป้าหมายเพื่อสมองป็น 6 ขัน้ตอนซึง่สมัพนัธก์นั ประกอบดว้ย 

       1) เป้าหมายเพื่อสมอง ข้อที่ 1: สร้างบรรยากาศทางอารมณ์ที่เหมาะสมกับการ

เรยีนรู้ (Setting the Emotional Climate for Learning) อารมณ์และการเรยีนรู้นัน้เชื่อมโยงกันอย่าง

สาํคญัยิง่ การสรา้งบรรยากาศทางอารมณ์ในชัน้เรยีนนัน้เป็นส่วนหน่ึงทีส่าํคญัในโปรแกรมการสอนของ

คร ูมงีาน วจิยัทางสมองมากมายทีใ่ห้ขอ้มูลสนับสนุนว่าบรรยากาศทางอารมณ์ที่เป็นบวกจะนําไปสู่

การเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรมที่แสดงออกในระดบัสูง ส่วนสภาพแวดล้อมในการเรยีนรูท้ีเ่ตม็ไปด้วยการ

คุกคามและความเครยีดนัน้เป็นอุปสรรคที่สําคญัต่อการเรยีนรู้ ครูควรทําความเข้าใจในเรื่องผล

ของอตัมโนทศัน์ที่มต่ีอการเรยีนรู้ ศึกษาโครงสร้างและการทํางานของสมองส่วนที่เป็นศูนย์ควบคุม

อารมณ์ รวมถงึปจัจยัที่ส่งผลต่อความเครยีดของนักเรยีนขณะอยู่ในโรงเรยีน รวมทัง้ยุทธวธิทีี่จะลด

ความเครยีดและเพิม่สภาพแวดลอ้มทางอารมณ์ทีเ่ป็นบวกในชัน้เรยีน 

      2) เป้าหมายเพื่อสมอง ข้อที่ 2: การสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ทาง

กายภาพ (Creating the Physical Learning Environment) สภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีนเป็นเครื่องมอื

ที่ทรงพลงัในการรวมความสนใจของผู้เรยีน เสรมิสร้างความวางใจ และสนับสนุนประสบการณ์การ

เรยีนรู ้ครคูวร ศกึษาเรื่องการสรา้งความแปลกใหม่ให้กบัห้องเรยีนผ่านการจดัที่นัง่และการตกแต่ง

ห้องที่ช่วยเสรมิ สร้างความสนใจ รวมทัง้เรื่องของแสง เสียง กลิ่นที่ส่งผลต่อผู้เรยีน ยุทธวิธีและ

ขอ้แนะนําในการสรา้ง สภาพแวดลอ้มแหง่การเรยีนรูท้ีเ่ตม็ศกัยภาพ 

      3) เป้าหมายเพื่อสมอง ขอ้ที่ 3: การออกแบบประสบการณ์การเรยีนรู ้(Designing 

the Learning Experience) ครคูวรศกึษาสิง่ทีน่ักประสาทวทิยาไดอ้ธบิายถงึการแสวงหาความหมาย

ของสมองและความสมัพนัธข์องกระบวนการประมวลผลสิง่ทีร่บัเขา้จากประสาทสมัผสั วธิกีารทีส่มอง

ใช้ความรูท้ี่สําคญัในการจดัหมวดหมู่สิง่เรา้เพื่อสรา้งเป็นความคดิรวบยอดว่าสิง่นัน้มคีวามเหมอืน

หรอืความแปลกใหม่อย่างไร จากนัน้จงึรวมความคดิรวบยอดต่างๆ ไปสรา้งเป็นแบบแผนใหม่ของ

การคดิและการทําความเขา้ใจสิง่ต่างๆ การใชแ้ผนผงัความคดิรวบยอดจะช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมองเหน็

ความคดิที่เป็นภาพรวม หรอืทําความเขา้ใจในแต่ละส่วนจากที่มทีัง้หมดของความคดิรวบยอดนัน้ๆ 
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รวมไปถงึการเชื่อมโยงความคดิ ความรู ้และความเขา้ใจ นอกจากน้ี ครคูวรศกึษาเรื่องการใช้มาตรฐาน

ของเน้ือหามาสรา้งเป็นวตัถุประสงคใ์นการสอน โดยใชเ้ป้าหมายการเรยีนรูแ้ละผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั

เป็นฐาน ซึง่จะอธบิายถงึสิง่ทีผู่เ้รยีนจะเรยีนรูแ้ละทาํไดอ้นัเป็นผลมาจากการสอน 

     .4) เป้าหมายเพื่อสมอง ข้อที่ 4: การสอนเพื่อความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับ

ขัน้ตอนกระบวนการสร้างความเข้าใจ (Teaching for Declarative and Procedural Knowledge) ครู

ควรเข้าใจในเรื่องของการเรยีนรูแ้ละความจําว่าประสบการณ์นัน้ถูกถอดรหสั ประมวลผล จดัเก็บและ

สบืคน้มาใชใ้นการทํางานระยะสัน้และระบบความทรงจาํระยะยาวไดอ้ย่างไร รวมทัง้การปฏบิตัใินการ

สอนทีด่ทีีสุ่ดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนของสมองในการไดร้บัและจดัเกบ็ขอ้มลู 

      5) เป้าหมายเพื่ อสมอง ข้อที่  5: การสอนเพื่อการนําความรู้ไปขยายผลและ

ประยุกต์ ใช้  (Teaching for Extension and Application of Knowledge) ครูควรมีความ เข้าใจ

เกี่ยวกบัส่วนต่างๆ ของสมอง และวธิกีารใช้ประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่มชีวีติชวีาเพื่อให้สมัพนัธ์กบั

ระบบต่างๆ ของสมอง เป้าหมายน้ีแนะนําใหใ้ชยุ้ทธศาสตรก์ารสอนทีช่่วยแผ่ขยายและปรบัปรงุสิง่ที่

ผูเ้รยีนเรยีนรู ้สนบัสนุนใหม้กีารนําสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตั ิแกป้ญัหาในชวีติจรงิ 

      6) เป้าหมายเพื่ อสมอง ข้อที่  6 : การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluating 

Leaning) การประเมนิผลการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีส่ําคญัยิง่ในกระบวนการเรยีนรู ้ครคูวรศกึษาว่ามวีธิกีาร

อย่างไรบา้งทีจ่ะขยายแนวทางการประเมนิผลออกไปนอกเหนือจากการประเมนิผลแบบดัง้เดมิ เช่น 

การตอบขอ้คําถามดว้ยการเขยีนหรอืตอบปากเปล่า การใช้เกณฑว์ดัแบบรบูรคิ (rubrics) แฟ้มสะสม

งานนกัเรยีน ผลงานนกัเรยีน และการประเมนิโดยใชพ้ฤตกิรรมทีแ่สดงออก  

    3.2.3 หลกัการ 12 ประการในการจดัการเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกบัการทํางานของสมอง 

(Brain-based Learning) ของ เรเนต นัมเมลา เคน (Renathae Nummela Caine) และ จอฟฟรี่ เคน 

(Geoffrey Caine) 

       เรเนต  นั ม เมลา เคน  (Renathae Nummela Caine) และ  จอฟ ฟ รี่  เคน 

(Geoffrey Caine) ศาสตราจารยท์างการศกึษาแห่งมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย สเตท (California State 

University) ได้เสนอหลักการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทํางานของสมอง (Brain-based 

Learning) ม ี12 ประการ ดงัน้ี (Caine. 2011: Online) 

       1) การเรียนรู้ทั ้งหมดเกี่ ยวข้องกับระบบสรีระ (All learning engages the 

physiology) เหตุผลหน่ึงของรูปแบบการสอนแบบดัง้เดมิที่กําหนดให้นักเรยีนต้องนัง่ทํางานอยู่บน

เก้าอี้ของตัวเอง มาจากความเชื่อว่า บางขณะสมองจะทํางานแยกออกต่างหากจากร่างกาย และ

ร่างกายก็ไม่เกี่ยวขอ้งเท่าใดนักกบัการเรยีนรู ้แต่งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความยดืหยุ่นเปลีย่นแปลงของ

สมองไดแ้สดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์อย่างยิง่ระหว่างร่างกายและสตปิญัญา ในสถานการณ์ทีซ่บัซ้อน 

รวมถงึการต้องตดัสนิใจว่าจะตอบสนองหรอืปรบัตวัอย่างไร เมื่อบุคคลอยู่ในภาวะทีเ่หมาะสม ระบบ

ทัง้ 3 คอื รา่งกาย สมอง และจติใจ จะผนึกกําลงัและทาํงานรว่มกนัอยา่งเป็นธรรมชาต ิ 

        2) สมองและความคิดนัน้เป็นหน่วยทางสังคม (The brain/mind is social)  

ทุกคนบนโลกต่างมสีิง่ที่เรยีกว่า “การใฝ่สมัพนัธ์ (contact urge)” หรอื การมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม 
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ดว้ยการผูกพนักนัอย่างแน่นแฟ้นการรูจ้กักนั ฟงักนั และสงัเกตกนั ซึ่งนําไปสู่ความรูส้กึตื่นตวัอย่าง

ผ่อนคลาย ภาษา ความเชื่อ สถานะทางจติใจ และ กระบวนการเรยีนรูร้ะดบัสูงต่างเป็นผลมาจากการ

ทีเ่ราเขา้ไปสมัพนัธก์บับุคคลอื่น และจากการทีบุ่คคลอื่นเขา้มาสมัพนัธก์บัเรา ความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและสงัคมยอ่มส่งผลกระทบต่อการเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน  

        3) การแสวงหาความหมายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (The search for 

meaning is innate) ความต้องการทีจ่ะทาํความเขา้ใจเกี่ยวกบัสิง่ต่าง ๆ เป็นลกัษณะของมนุษยทุ์กคน

มาตัง้แต่ยงัเป็นทารกจนกระทัง่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ หรอืที่เรยีกว่า “แรงขบัในการอธิบาย” หรอื 

“explanatory drive” การเรียนรู้ที่เป็นการสรุปข้อเท็จจรงิแตกต่างกับการเรียนรู้ที่มีผู้ปฏิบัติเป็น

ศูนย์กลางในการปรบั เปลี่ยนความคิดเห็นภายในใจ ซึ่งการแสวงหาความหมายจะช่วยจดัระบบ

คําถามและสนับสนุนให้เกิดการนําไปใช้ในระดบัที่สูงขึน้ การแสวงหาความหมายนัน้เพิม่ขึน้ได้ด้วย

การเพิม่ความรูส้กึตื่นตวัอยา่งผ่อนคลายซึง่นําไปสู่การเปลีย่นแปลงภายในจติใจของผูเ้รยีน  

         4) การแสวงหาความหมายเกิดขึ้นผ่านแบบแผน (The search for meaning 

occurs through patterning) มนุษยทุ์กคนถูกขบัด้วยความต้องการที่จะรูจ้กัจาํแนก รูจ้กัชื่อ และจดั

หมวดหมู่รปูพรรณสณัฐานของสิง่ต่างๆ หรอื เรยีกว่า แบบแผน (pattern) ซึง่ทําใหเ้รามคีวามเขา้ใจ

ต่อโลก แบบแผนนัน้เกี่ยวขอ้งกบัการจดัหมวดหมู่อยา่งมคีวามหมายและการแบ่งแยกประเภทของขอ้มลู

ข่าวสาร การตดัสนิใจทุกอย่างตัง้อยู่บนพื้นฐานของแบบแผนที่บุคคลไดร้บัและทางเลอืกซึง่เกดิจาก

สิง่ที่มุ่งใหค้วามสนใจ สมองถูกออกแบบมาเพื่อให้รบัรูแ้ละสรา้งแบบแผน รวมทัง้ขจดัแบบแผนซึ่งไม่มี

ความหมายต่อสมอง การศกึษานัน้เกี่ยวข้องกบัการเพิ่มแบบแผนที่นักเรยีนสามารถนําไปใช้ จดจํา 

และสื่อสารได ้

        5) อารมณ์นัน้มีผลสําคัญยิ่งต่อแบบแผน (Emotions are critical to patterning) 

อารมณ์คอืศูนยก์ลางของชวีติมนุษย ์เป็นส่วนหน่ึงของทุกๆ ความคดิ การตดัสนิใจ และการตอบสนอง 

การเรยีนรูท้ีม่พีลงันัน้ไดร้บัการส่งเสรมิโดยประสบการณ์ทางอารมณ์ทีเ่ขม้ขน้ ชกันําไปสู่บทบาทการ

กระทําในลําดบัที่สูงขึ้น นักการศึกษาที่มคีวามเข้าใจเป็นอย่างดต่ีอบทบาทความสมัพนัธ์ระหว่าง

อารมณ์ต่างๆ กบัการเรยีนรูจ้ะเอือ้อํานวยใหเ้กดิความรูส้กึตื่นตวัอยา่งผ่อนคลาย 

        6) สมองและความคดิประมวลผลจากส่วนย่อยและภาพรวมในขณะเดยีวกนั 

(The brain/mind processes parts and wholes simultaneously) สมองและความคิดถูกออกแบบมา

เพื่อให้ทําความเข้าใจโลก โลกซึ่งห้อมล้อมพวกเราทุกคนด้วยขอ้มูลจํานวนอนันต์ การจะทําความ

เขา้ใจต่อประสบการณ์นัน้จําเป็นต้องได้รบัทัง้ภาพรวมและการมุ่งให้ความสนใจต่อส่วนย่อยๆ การ

สอนนัน้จําเป็นต้องเริม่จากการให้ผู้เรยีนมปีระสบการณ์ในการสํารวจธรรมชาตทิัว่ๆ ไปของหวัข้อนัน้ 

เหมอืนกบัการได้ไปชมหรอืฟงัการบรรเลงดนตรก่ีอนเริม่ต้นเรยีนรูท้ี่จะเล่นดนตร ีประสบการณ์แบบ

ภาพรวมนัน้อาจไดจ้ากเรื่องเล่า ตวัแบบ หรอื ตวัอย่างทีน่่าประทบัใจของการประสบความสาํเรจ็ ส่วน

รายละเอยีดหรอืส่วนประกอบย่อยอาจสอนโดยให้ผูเ้รยีนตดิตามในสิง่ที่สนใจเพื่อสรา้งหรอืทําความ

เขา้ใจต่อสิง่ทีม่คีวามหมายสาํคญัต่อภาพรวมของเขา 
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       7) การเรยีนรู้เกี่ยวข้องกบัทัง้สิง่ที่มุ่งความสนใจและการรบัรูจ้ากสิง่ที่อยู่ราย

ล้อม (Learning involves both focused attention and peripheral perception) เป็นที่ทราบกนัดวี่า

ก่อน ที่มนุษยจ์ะเรยีนรูห้รอืตดัสนิใจสิง่ใดได้อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ ต้องเริม่ต้นด้วยการให้ความ

สนใจในสิง่นัน้ๆ ก่อน ความสนใจเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตซิึ่งเกดิจากผลประโยชน์ ความแปลกใหม ่

อารมณ์ และการเหน็ความหมายของสิง่นัน้ ความสนใจมผีลสาํคญัต่อความจาํ สิง่ทีเ่ขา้ใจน้อยคอืสิง่ที่

มนุษยเ์รยีนรูจ้ากบรบิทของตนว่าไม่ค่อยจาํเป็นต้องสนใจ นักการศกึษาจาํเป็นต้องเขา้ใจบรบิทการ

สอนว่าเป็นอยา่งไรและวธิกีารใชบ้รบิทเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีช่ดัเจนมากขึน้ต่อผูเ้รยีนทุกคน 

       8) การเรยีนรู้เกิดขึ้นทัง้ในภาวะที่รู้สํานึกและภาวะที่ไร้สํานึก (Learning is 

both conscious and unconscious) การเรยีนรู้เกี่ยวข้องกับสติสมัปชัญญะในหลายระดบั การเรยีนรู้

บางอย่างจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้เรยีนอยู่ในภาวะรู้สํานึก มใีจจดจ่ออยู่กับปญัหาที่ต้องการแก้ไขหรอื

วิเคราะห์ ส่วนการเรยีนรู้บางอย่างนัน้เกิดขึ้นในจติสํานึกระดับลึกต้องการการฟกัตัวในภาวะไร้

จติสํานึก การเรยีนรู ้ที่ประสบความสําเรจ็อย่างแท้จรงิคอืการทีผู่้เรยีนสามารถประเมนิตนเอง ซึ่งเป็น

คุณสมบตัิของบทบาทการกระทําในลําดบัสูง ผู้เรยีนจะตระหนักถึงจุดแขง็และจุดอ่อนของตน จน

สามารถเปลี่ยนแปลงวธิ ีการเรยีนรู้ของตนเพื่อช่วยให้ผู้เรยีนเข้าถึงมาตรฐานระดบัสูง นักการศึกษา

จะตอ้งใชภ้าวะทัง้สามระดบัน้ีใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

       9) วธิีการจํานัน้ม ี2 วธิเีป็นอย่างน้อย (There are at least two approaches 

to memory) แบบแรก คือ การจําที่มาจากการจัดเก็บอย่างเป็นระบบของข้อเท็จจริง ทักษะ และ

กระบวนการ ทีแ่ยกส่วนออกจากกนั ส่วนอกีแบบหน่ึง คอื การจาํทีม่าจากการทาํงานของระบบทัง้หลาย

อันเกี่ยวข้อง สัมพันธ์อยู่ในขณะเดียวกันเพื่อสร้างความเข้าใจในประสบการณ์ นักการศึกษา

จาํเป็นต้องสรา้ง และทําความเขา้ใจระหว่างความจาํแบบท่องจาํ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ทีส่ําคญัของการสอน

ดว้ยวธิกีารแบบดัง้เดมิ กบัความจําพลวตัซึ่งสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ในทุกวนั บางครัง้ขอ้เทจ็จรงิหรอื

กระบวนการมคีวามจาํเป็น ต้องจาํ แต่การเรยีนรูแ้บบท่องจาํนัน้แตกต่างจากความจาํพลวตัซึง่ผูเ้รยีน

ได้เขา้ไปเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัสิง่ต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาตแิละระลกึถึงความทรงจําต่างๆ เพื่อจะ

นํามาใชต้ดัสนิใจในบรบิทใหม ่

      10) การเรียนรู้เป็นพัฒนาการ (Learning is developmental) ถึงแม้มนุษย์

โดยทัว่ไปจะมกีระบวนการพฒันาการบางอย่างที่สามารถทํานายได้ แต่พฒันาการของมนุษยก์็ไม่

เหมอืนกนัตายตวัหรอืไมเ่ป็นไปในอตัราเดยีวกนัทีแ่น่นอน การเรยีนรูใ้หม่นัน้สรา้งขึน้บนฐานความรู้

เดมิ และเป็นทีท่ราบกนัในปจัจุบนัว่ากระบวนการเรยีนรูเ้กดิขึน้พรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงของร่างกาย

และสมอง อนัเกดิจากประสบการณ์ทีไ่ดร้บั 

      11) การเรยีนรู้ที่ซับซ้อนจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยการท้าทายและลดการคุกคามลงซึ่ง

สัมพันธ์กับความรู้สึกอับจนหนทางและความเหน่ือยล้า (Complex learning is enhanced by 

challenge and inhibited by threat associated with helplessness and fatigue) การคุกคามนัน้ได้

นํามนุษยทุ์กคนนับตัง้แต่เกดิจนกระทัง่เสยีชวีติเขา้ไปสู่ความกลวั และความรูส้กึอบัจนหนทางนัน้กไ็ป

สกดักัน้ส่วนใหญ่ของการเรยีนรู้ระดบัสูง รวมถึงการคดิขัน้สูงหรอืการคิดแบบบรหิารจดัการด้วย
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ความรู้สึกตื่นตัวอย่างผ่อนคลายเป็นภาวะของจิตใจเหมาะที่สุดสําหรบัการคิดขัน้สูง การสร้าง

สภาพแวดลอ้มทีช่่วยสนับสนุนภาวะจติใจน้ีควรเป็นเป้าหมายเบือ้งตน้ของครแูละนกัการศกึษา 

      12) สมองของแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัว (Each brain is uniquely organized)  

สิง่ที่ขดัแยง้กนัซึง่เกดิขึน้ในการศกึษาก็คอืมนุษยน์ัน้มทีัง้ความเหมอืนและความต่าง เช่น ลกัษณะของ

มนุษยทุ์กคนเป็นการแสดงออกของดเีอน็เอ (DNA) กระบวนการน้ีเกดิขึน้กบัมนุษยทุ์กคนแต่ละคนมี

พมิพเ์ขยีวพนัธุกรรมทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานอย่างแทจ้รงินักการศกึษาต้องเขา้ใจและ

เข้าถึงลกัษณะสามญัของผู้เรยีนโดยทัว่ไปและในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสําคญักับลกัษณะ

เฉพาะตวัของนักเรยีนเป็นรายบุคคลในดา้นบุคลกิ ลกัษณะ ศกัยภาพ และความต้องการ การพฒันาที่

เหมาะสมตามศกัยภาพของแต่ละคนจะทําให้นักเรยีนและนักการศึกษาประสบความสําเรจ็ต่อการ

จดัการในแงข่องความเหมอืนและความแตกต่างได ้    

   สรุปได้ว่า การจดัการเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกบัการทํางานของสมองจะต้องจดัการเรยีนรู้

ให้เดก็มปีระสบการณ์ที่ไดใ้ช้ประสาทสมัผสัต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาต ิได้เขา้ไปเกี่ยวขอ้งและไดร้บั

การยอมรบัจากสงัคม เรยีนรูใ้นสิง่สนใจ มกีารเชื่อมโยงกบัสิง่ที่เขา้ใจมาแล้ว ได้รบัประสบการณ์ที่

ส่งผลต่ออารมณ์อยา่งเหมาะสม ไดร้บัประสบการณ์ทีท่ําใหเ้ขา้ใจภาพรวมซึง่เชื่อมโยงกบัเน้ือหายอ่ย 

เช่น ขอ้เทจ็จรงิ หรอื ขอ้มูลข่าวสาร เป็นต้น มกีารนําสิง่ทีเ่ดก็สนใจเขา้มาเป็นบรบิททัง้ในระดบัลกึ

และหลากหลาย มกีารใหร้ะยะเวลาในการตอบสนองและยอมรบัวธิกีารเรยีนรูข้องเดก็ ไดเ้รยีนรูผ้่าน

ประสบการณ์ทีส่มัพนัธก์บัวธิกีารสนบัสนุนความจาํหลายๆ วธิ ีคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล

ทัง้ในแง่ของวุฒภิาวะและพฒันาการ ไดอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้มทีใ่ห้การสนับสนุน ส่งเสรมิ ให้กําลงัใจ 

และทา้ทาย มคีวามสมัพนัธก์บัลกัษณะเฉพาะ ความสามารถ และศกัยภาพของเดก็ 
  จากแนวคดิในการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทํางานของสมองทัง้หมดขา้งต้น ผูว้จิยั

ไดนํ้าแนวคดิของ เรเนต นมัเมลา เคน (Renathae Nummela Caine) และ จอฟฟรี ่เคน (Geoffrey 

Caine) มาวเิคราะหเ์พื่อนําไปประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรยีนปฐมวยั ไดด้งัตาราง 3 
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ตาราง 3 การวเิคราะหแ์นวคดิในการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทํางานของสมองกบัการนําไป  

     ประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรยีนปฐมวยั 

 

แนวคดิการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง 

กบัการทํางานของสมอง 

(Caine. 2011: Online) 

การประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรยีนปฐมวยั 

(ผูว้จิยั) 

 

1. การเรยีนรูท้ ัง้หมดเกี่ยวขอ้งกบัระบบ

สรรีะ (All learning engages the 

physiology) 

1.1 จดักจิกรรมใหเ้ดก็ไดเ้ขา้ไปมปีระสบการณ์ทีไ่ดใ้ช้

ประสาทสมัผสัต่าง ๆ อยา่งเป็นธรรมชาต ิ

1.2 ออกแบบการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัที่

หลากหลาย เช่น การใชส้ื่อภาพ การใชส้สีนัช่วยในการ

สื่อความหมายของเน้ือหา การนําของจรงิหรอืของจาํลอง

มาใหผู้เ้รยีนไดส้มัผสั ชมิ หรอืดมกลิน่ และการใชค้ํา

คลอ้งจอง ดนตร ีหรอืเพลงมาประกอบกจิกรรม 

1.3 ใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืทํากจิกรรมปฏบิตั ิ

 

2. สมองและความคดินัน้เป็นหน่วยทาง

สงัคม (The brain/mind is social) 

2.1 ออกแบบการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดท้าํงานเป็นกลุ่ม 

การพดูคุยสนทนา สมัภาษณ์ อภปิราย ระดมสมอง 

และไดอ้อกไปสมัภาษณ์หรอืพดูคุยกบับุคคลต่างๆ 

2.2 ใหเ้พื่อนช่วยสอนเพื่อน หรอื Peer Tutoring 

 

3. การแสวงหาความหมายเป็นสิง่ที่

เกดิขึน้ตามธรรมชาต ิ(The search for 

meaning is innate) 

3.1 มกีารนําเขา้สู่บทเรยีนทีน่่าสนใจ 

3.2 ใหผู้เ้รยีนตัง้เป้าหมายก่อนเริม่เรยีน 

3.3 ออกแบบแผนการเรยีนรูโ้ดยคํานึงถงึระยะเวลาของ

ช่วงความสนใจของผูเ้รยีน  

3.4 นําสิง่ทีผู่เ้รยีนสนใจมาเชื่อมโยงกบัเน้ือหาใน

บทเรยีน 

 

4. การแสวงหาความหมายเกดิขึน้ผ่าน

แบบแผน (The search for meaning 

occurs through patterning) 

4.1 ใหผู้เ้รยีนเหน็ความสอดคลอ้งเชื่อมโยงระหว่าง

ความรูเ้ดมิทีผู่เ้รยีนทราบอยู่แลว้กบัเน้ือหาความรูใ้หม ่

4.2 คาํนึงถงึว่าผูเ้รยีนมปีระสบการณ์เดมิในเรือ่งต่างๆ

ทีแ่ตกต่างกนั 

4.3 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสรุปองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

แนวคดิการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง 

กบัการทํางานของสมอง  

 (Caine. 2011: Online) 

การประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรยีนปฐมวยั 

(ผูว้จิยั) 

 

5. อารมณ์นัน้มผีลสําคญัยิง่ต่อแบบแผน 

(Emotions are critical to patterning) 

5.1 ครคูวรมท่ีาททีีเ่ป็นมติร อารมณ์ด ีมอีารมณ์ขนั ให้

เกยีรตแิละยอมรบัความคดิเหน็ของผูเ้รยีน 

5.2 ใชเ้กมหรอืกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่นุกสนาน 

5.3 ใชด้นตรทีีเ่หมาะสม (1 จงัหวะต่อ 1 วนิาท ีเท่ากบั

การเต้นของหวัใจ) เพื่อใหผู้เ้รยีนรูส้กึตื่นตวัแต่ผ่อนคลาย 

5.4 มคีวามสมดุลระหว่างกจิวตัรประจาํวนักบักจิกรรม

ทีแ่ปลกใหม่ 

5.5 ผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการตัง้กฎหรอืวางแผนกจิกรรม 

5.6 ใหค้วามเสมอภาคเท่าเทยีมกนักบัผูเ้รยีนทุกคน  

5.7 ไมเ่ปรยีบเทยีบผูเ้รยีน   
 

6. สมองและความคดิประมวลผลจาก

ส่วนยอ่ยและภาพรวมในขณะเดยีวกนั 

(The brain/mind processes parts and 

wholes simultaneously) 

6.1 จดัประสบการณ์โดยเริม่จากใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ

ภาพรวมหรอืธรรมชาตขิองหวัขอ้เรือ่ง เคา้โครงเน้ือหา

ทัง้หมด ขัน้ตอนหรอืภาพของความสาํเรจ็ปลายทาง

จากการเรยีนรูใ้นเรือ่งดงักล่าว 

6.2 ใชนิ้ทาน เรือ่งเล่า ตวัแบบ หรอืตวัอยา่งทีน่่า

ประทบัใจของผูท้ีป่ระสบความสําเรจ็มานําเสนอกบั

ผูเ้รยีนเพื่อใหเ้หน็แบบอยา่งทีช่ดัเจน 
 

7. การเรยีนรูเ้กีย่วขอ้งกบัทัง้สิง่ทีมุ่ง่

ความสนใจและการรบัรูจ้ากสิง่ทีอ่ยูร่าย

ลอ้ม (Learning involves both focused 

attention and peripheral perception) 

7.1 จดับรรยากาศหอ้งเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาหรอื

เอือ้อํานวยต่อความสนใจในเน้ือหา ไดแ้ก่ การจดัป้าย

นิเทศ นิทรรศการ หรอืจดัมุมเสรมิความรูเ้น้ือหาทีเ่รยีน 

7.2 นําผลงานผูเ้รยีนมาจดัแสดง 

7.3 ดแูลสภาพแวดลอ้มหอ้งเรยีนใหส้่งเสรมิการเรยีนรู ้

เช่น พยายามใชแ้สงสว่างจากธรรมชาต ิไมเ่ปิดไฟจา้

หรอืหรีส่ลวัเกนิไป หลกีเลีย่งการใชห้ลอดฟลอูอเรส

เซนท ์หอ้งเรยีนมอีากาศถ่ายเท ใชก้ลิน่ (สุคนธบาํบดั) 

ช่วยสรา้งสมาธหิรอืสรา้งความสดชื่น เปิดเพลงบรรเลง

ใหเ้หมาะสมกบับรรยากาศทีต่อ้งการ เป็นตน้ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

แนวคดิการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง 

กบัการทํางานของสมอง  

 (Caine. 2011: Online) 

การประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรยีนปฐมวยั 

(ผูว้จิยั) 

 

8. การเรยีนรูเ้กดิขึน้ทัง้ในภาวะทีรู่ส้ํานึก

และภาวะทีไ่รส้ํานึก (Learning is both 

conscious and unconscious) 

8.1 ใหร้ะยะเวลาทีเ่หมาะสมในการทาํงาน หรอื

ตกตะกอนเน้ือหาทีเ่รยีนรู ้เพื่อผูเ้รยีนจะไดม้เีวลาคดิ

หรอืทบทวนอยา่งสงบ เยอืกเยน็ 

8.2 ใชเ้พลง การหายใจ หรอื การคดิจนิตนาการตาม

คาํกล่าวนําในการปรบัคลื่นสมองของผูเ้รยีนใหล้งมา

เป็นคลื่นอลัฟ่า เพื่อใหพ้รอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้

8.3 ปล่อยใหผู้เ้รยีนไดพ้กัผ่อน นอนกลางวนั เพื่อให้

สมองจดัระบบขอ้มลูหรอืทํางานในระดบัไรส้ํานึก  

 

9. วธิกีารจาํนัน้ม ี2 วธิเีป็นอยา่งน้อย  

(There are at least two approaches  

to memory) 

9.1 จดักจิกรรมส่งเสรมิความจาํหลากหลายแบบ ไดแ้ก่  

    1) ผูเ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ 

    2) จดักจิกรรมใหม้สีสีนั แปลกใหม ่น่าสนใจ เพื่อ

สรา้งความประทบัใจ 

    3) ใชเ้พลง นิทาน คาํคลอ้งจอง หรอื ผกูประโยค

จากอกัษรแรก 

    4) ใชอ้ารมณ์ขนั หรอื ความประหลาดพสิดาร     

   5) ผูเ้รยีนสรปุความรูด้ว้ยตนเองออกมาเป็นแผนภูม ิ

แผนภาพ หรอืแผนทีค่วามคดิ  

    6) ผูเ้รยีนไดท้บทวน ทําซํ้าในรปูแบบต่างๆ 

 

10. การเรยีนรูเ้ป็นพฒันาการ (Learning 

is developmental) 

10.1 ตระหนกัว่าผูเ้รยีนทุกคนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพมากขึน้เมือ่การจดัการเรยีนรูค้าํนึงถงึ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลทัง้ในแงข่องวุฒภิาวะและ

พฒันาการ 

10.2 เขา้ใจพืน้ความรูเ้ดมิของผูเ้รยีนแต่ละคน 

10.3 ยอมรบัว่าผูเ้รยีนแมจ้ะอยูช่ ัน้เดยีวกนักแ็ตกต่าง

กนั 

10.4 ประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ

เป็นรายบุคคล  
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

แนวคดิการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง 

กบัการทํางานของสมอง  

 (Caine. 2011: Online) 

การประยกุตใ์ชใ้นชัน้เรยีนปฐมวยั 

(ผูว้จิยั) 

 

11. การเรยีนรูท้ีซ่บัซอ้นจะเพิม่ขึน้ไดด้ว้ย

การทา้ทายและลดการคุกคามลงซึง่

สมัพนัธก์บัความรูส้กึอบัจนหนทางและ

ความเหน่ือยลา้ (Complex learning is 

enhanced by challenge and inhibited 

by threat associated with 

helplessness and fatigue) 

11.1 วเิคราะหง์านใหง้่ายสอดคลอ้งกบัความสามารถ

ของผูเ้รยีน 

11.2 สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีไ่มเ่ครยีด เพื่อลดการ

เกดิคอรต์โิซล 

11.3 ใหค้วามรูใ้นอตัราความเรว็ทีผู่เ้รยีนตามไดท้นั 

ไมใ่ช่เพยีงมุง่แต่จะสอนใหค้รบเน้ือหา 

11.4 อธบิายขัน้ตอนก่อนการทาํกจิกรรมต่างๆ จน

ผูเ้รยีนเขา้ใจแจ่มแจง้ 

11.5 สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนกลา้ถาม 

11.6 เปิดโอกาสใหม้กีารลองผดิลองถูก 

11.7 ใชค้าํพดูเชงิบวก 

11.8 มทีางเลอืกใหก้บัผูเ้รยีนเสมอ 

11.9 เสรมิแรงพฤตกิรรมด ีแทนทีก่ารลงโทษ

พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม 

 

12. สมองของแต่ละคนมลีกัษณะเฉพาะตวั 

(Each brain is uniquely organized) 

12.1 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เปิดโอกาสให้

ผูเ้รยีนเลอืกทาํในสิง่ทีถ่นดัหรอืสนใจ  

12.2 วางแนวทางการประเมนิผลใหม้คีวามหลากหลาย 

ไมย่ดึตดิกบัรปูแบบใดรปูแบบเดยีว เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัความแตกต่างของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล ทัง้ในแง่

ของบุคลกิ ลกัษณะ ความตอ้งการ ศกัยภาพ 

ความสามารถพเิศษ และขอ้จาํกดัในการเรยีนรู ้ 

12.3 ออกแบบแผนการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัเดก็

รายบุคคล (IEP) 
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 3.3 แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัการทาํงานของสมอง  

  เออเลาเออร ์(Erlauer. 2003: 54) ไดนํ้าเสนอแนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบั

การทํางานของสมอง ไวด้งัน้ี 

    1) จดัใหผู้เ้รยีนมโีอกาสเลอืกการเรยีนรูข้องตนเอง 

   2) ใชก้ารเรยีนรูแ้ละกลวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  

    3) ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้บบลงมอืกระทาํ 

    4) ใชก้ารเรยีนรูแ้บบลงมอืกระทํา ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัสบืคน้หาขอ้มลูคาํตอบดว้ยตนเอง 

    5) สรา้งความสนใจ ความประหลาดใจ หรอือารมณ์ขนัในการจดัการเรยีนรูห้รอืใน

การแนะนําหน่วยการเรยีนรูบ้างโอกาส หรอืใชเ้พลงคัน่ระหว่างการเรยีนรู ้ 

    6) ไมค่วรผกูขาดการพดูจนเกนิไปเพราะจะเป็นการควบคุม สัง่การจากผูส้อน ทาํ

ใหผู้เ้รยีนขาดความสนใจ 

    7) มกีารวางแผนการใชค้าํพูดหรอืคาํถามทีก่ระตุน้ความสนใจ 

   เจนเซ่น (Jenzen. 2008: 215-217) ได้นําเสนอขัน้ตอนการวางแผนการจดัการเรยีนรู้

ทีส่อดคลอ้งกบัการทาํงานของสมอง (The Stages of Brain-Based Planning) เป็น 7 ขัน้ตอน ดงัน้ี  

      ขัน้ที ่1 ขัน้ก่อนเตรยีมการ (Pre Exposure) เป็นขัน้เตรยีมสมองของผูเ้รยีนใหพ้รอ้ม

สําหรบัการเรยีนรูใ้หม่ๆก่อนทีจ่ะลงลกึในเน้ือหาสาระหรอืแนวคดิหลกัของเรื่องที่จะเรยีน ซึง่ในขัน้น้ี

จะช่วยใหส้มองสามารถสรา้งแผนภมูมิโนทศัน์ไดด้แีละพรอ้มในการเรยีนรูไ้ดด้ยี ิง่ขึน้  

     ตวัอยา่งกจิกรรม ไดแ้ก่ 

      1) ตดิเน้ือหาสงัเขปของหวัขอ้การเรยีนรูไ้วบ้นกระดานข่าวสาร หรอืใช้

แผนทีค่วามคดิ (Mind Maps) แสดงเน้ือหาการเรยีนรู ้

       2) สอนทกัษะการเรยีนเพื่อเรยีนรู ้และยทุธศาสตรก์ารจาํ 

      3) สนบัสนุนใหไ้ดร้บัโภชนาการทีด่ต่ีอสมอง รวมถงึการดื่มน้ํามากๆ 

      4) ฝึกฝนทกัษะทีจ่ะตอ้งใชแ้กป้ญัหาในการเรยีนรู ้ 

      5) สรา้งสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ีน่่าสนใจ 

      6) การกําหนดกจิกรรมในแต่ละช่วงเวลาตอ้งคาํนึงถงึจงัหวะและวงจรการ

ทาํงานของสมองในแต่ละช่วงของวนั  

      7) จดักจิกรรมโดยคน้หาสิง่ทีเ่ดก็สนใจและความรูพ้ืน้ฐานของเดก็ 

      8) ช่วยใหเ้ดก็ไดต้ัง้เป้าหมายการเรยีนรูข้องตนเอง และอภปิรายเพื่อ

วางเป้าหมายการเรยีนรูร้ว่มกนัในชัน้เรยีนในแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้

      9) ตกแต่งบรรยากาศรายรอบดว้ยสสีนั และถอ้ยคาํเชงิบวก   

      10) วางแผนการปลุกสมอง เช่น การเคลื่อนไหวขา้มเสน้กึง่กลางกาย  

การยดืเพื่อการผ่อนคลาย ทุกชัว่โมง 
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       11) วางแผนกจิกรรมโดยใหผู้เ้รยีนสามารถปรบัเปลีย่นได ้โดยเลอืกจาก

รายการทีเ่สนอให ้

      12) กล่าวคาํทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความคาดหวงัเชงิบวก และ ใหผู้เ้รยีนได้

กล่าวคาํเดยีวกนัน้ีดว้ยตวัของเดก็เองดว้ย 

      13) สรา้งสมัพนัธภาพทางบวกทีเ่ขม้แขง็กบัผูเ้รยีนทุกคน 

      14) สงัเกตสภาวะการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และปรบักจิกรรมใหเ้หมาะสมใน

ทุก ขัน้ตอนการดาํเนินไปในบทเรยีนนัน้ 

    ขัน้ที ่2 ขัน้เตรยีมการ (Preparation) เป็นขัน้ทีผู่ส้อนจะเรา้ความสนใจใครรูใ้หเ้กดิ

กบัผูเ้รยีน เป็นการสรา้งความคาดหวงัถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจในการเรยีนรู ้

    ตวัอยา่งกจิกรรม ไดแ้ก่ 

     1) จดับรบิททีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูห้วัขอ้นัน้ๆ อาจเป็นการทบทวนภาพรวมของ

การเรยีนรู ้

     2) กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าและความเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บัหวัขอ้เรือ่งที่

เรยีนรู ้ 

     3) เอือ้ใหผู้เ้รยีนไดป้ระสบการณ์จรงิ สมัผสัไดแ้ละเป็นรปูธรรม เช่น การทดลอง 

การทศันศกึษา การเชญิผูบ้รรยายพเิศษทีม่คีวามเชีย่วชาญในหวัขอ้การเรยีนรูน้ัน้ๆ เป็นตน้ 

     4) สรา้งช่วงการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนไดเ้ชื่อมโยงกบัวชิาอื่นๆ 

     5) จดักจิกรรมทีม่คีวามแปลกประหลาดใจ หรอืความแปลกใหม ่เพื่อให้

กระทบกบัความรูส้กึของผูเ้รยีน ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนประทบัใจและจาํเหตุการณ์นัน้ได ้ 

    ขัน้ที่ 3 ขัน้เริม่ต้นและเขา้ถงึความรู ้(Initiation and Acquisition) เป็นขัน้ทีนํ่าผู้เรยีน

ลงในเน้ือหาซึ่งผูส้อนควรจะนําเสนอภาพรวมของเน้ือหาที่มคีวามซบัซอ้น มคีวามหมาย เพื่อทําให้

ผูเ้รยีนเกดิความรูส้กึว่าตอ้งใส่ใจกบัการเรยีนทีม่เีน้ือหาสาระซบัซอ้น นอกจากนัน้ยงัทาํใหผู้เ้รยีนเกดิ

ความใคร่รู้และต้องการค้นหาความหมายด้วยตนเอง ซึ่งเด็กจะรู้สกึยงัไม่กระจ่างและติดตามมาด้วย

ความคดิทํานายล่วงหน้า ความอยากรูอ้ยากเหน็ และความมุ่งมัน่ที่จะคน้พบความหมายสําหรบัตนเอง 

เมื่อเวลาผ่านไป ทัง้หมดจะค่อยจดัเรยีงกลายเป็นความกระจ่างโดยตวัเดก็เอง เพื่อให้ใกล้เคยีงกบั

การเรยีนรูใ้นโลกแห่งความเป็นจรงินอกหอ้งเรยีน 

    ตวัอยา่งกจิกรรม ไดแ้ก่ 

      1) จดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่ป็นรปูธรรม เช่น การเรยีนรูผ้่านกรณศีกึษา 

การทดลอง การทศันศกึษา การสมัภาษณ์ การเรยีนรูผ้่านการลงมอืปฏบิตั ิเป็นตน้ 

      2) จดักจิกรรมทีใ่ชพ้หุปญัญาหลายๆ ดา้น ใหม้ากทีสุ่ด  

       3) จดักจิกรรมกลุ่มทีผู่เ้รยีนจะไดใ้ชก้ารสรา้ง การคน้หา การสาํรวจ และ

การออกแบบ 

      4) จดักจิกรรมทางการละคร การแสดงขาํขนัสัน้ๆ การโฆษณา หรอื ผลติ

หนงัสอืพมิพโ์รงเรยีนหรอืชัน้เรยีน 
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       5) สรา้งทางเลอืกและใหโ้อกาสแก่ผูเ้รยีนในการเขา้ถงึหวัเรื่องการเรยีนรู้

นัน้ๆ ผ่านช่องทางทีต่นเองถนดั ไดแ้ก่ การเรยีนรูผ้่านการด ูการฟงั การเคลื่อนไหว และอื่น ๆ 

    ขัน้ที่ 4 ขัน้ขยายเสรมิ (Elaboration) เป็นขัน้แห่งกระบวนการ ซึง่ต้องการการคดิ

อยา่งแทจ้รงิจากฝ่ายผูเ้รยีน เป็นช่วงเวลาทีเ่ดก็จะสรา้งเหตุและผลทางเชาวน์ปญัญาทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้

     ตวัอยา่งกจิกรรม ไดแ้ก่ 

       1) จดัการต่อยอดรายละเอยีดของกจิกรรมก่อนหน้านัน้แบบปลายเปิด 

       2) บรูณาการบางกจิกรรมเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูข้า้มสาขาวชิา   

       3) ให้ผู้ เรียนออกแบบขัน้ตอนการประเมินผล หรือ รูบริค (Rubrics) 

สาํหรบัการเรยีนรูข้องตนเอง   

       4) ใหผู้เ้รยีนสาํรวจหวัเรือ่งเพิม่เตมิจากอนิเทอรเ์น็ต หรอื หอ้งสมดุ 

       5) ชมวดีทิศัน์ สไลด ์หรอื กจิกรรมการแสดงทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัเรือ่ง 

       6) สนทนากลุ่มยอ่ย แลว้ใหก้ลุ่มยอ่ยรายงานกลบัสูก่ลุ่มใหญ่ 

       7) สรา้งแผนที่ความคดิ (Mind Maps) ของกลุ่มหรอืรายบุคคลที่สะท้อน

ถงึขอ้มลูหรอืประเดน็ใหม่ๆ  ของหวัขอ้นัน้ 

       8) จดัการประชุมเสวนาระดบัโรงเรยีน การโต้วาท ีประกวดเรยีงความ 

หรอือภปิรายกลุ่ม 

       9) จดัช่วงเวลาการถาม-ตอบ 

      10) ใหผู้เ้รยีนไดส้อนผูอ้ื่น เช่น การสอนในกลุ่มย่อย การเป็นตวัแทนหอ้ง 

หรอืจบัคู่กนัเอง 

    ขัน้ที ่5 ขัน้ฟกัตวัและเขา้รหสัความจาํ (Incubation and Memory Encoding) เป็น

ขัน้ที่เน้นความสําคญัของการใหเ้วลาในการทบทวนความรู ้เพราะสมองจะเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

เมือ่ใชเ้วลาในการใครค่รวญไตรต่รอง ไมใ่ช่เกดิขึน้จากการเรยีนเพยีงครัง้เดยีว 

     ตวัอยา่งกจิกรรม ไดแ้ก่ 

      1) จดัเวลาสําหรบัการสะท้อนความรูแ้บบไม่มกีารชี้แนะ หรอื ที่เรยีกว่า 

“down time” 

       2) จดัใหผู้เ้รยีนไดจ้ดบนัทกึอนุทนิการเรยีนรูข้องตนเอง 

      3) เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมเีวลาไดเ้ดนิไปจบัคู่เพื่ออภปิรายเกี่ยวกบัหวัขอ้นัน้ 

      4) จดัเวลาทาํกจิกรรมยดืเสน้ยดืสายและผ่อนคลาย 

      5) จดัพืน้ทีส่าํหรบัฟงัเพลง 

      6) จดัเวลาใหผู้เ้รยีนอภปิรายสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้หม่ๆ กบัครอบครวัหรอืเพื่อน 

    ขัน้ที่ 6 ขัน้การพสิูจน์และตรวจสอบจนมัน่ใจ (Verification and Confidence Check) 

ในขัน้น้ีมไิด้ให้ผลดต่ีอเฉพาะผูส้อนเท่านัน้ แต่ผู้เรยีนก็ต้องการการยนืยนัถงึการเรยีนรูข้องตนด้วย

เช่นกนั การเรยีนรูจ้ะถูกจดจาํไดด้ทีีสุ่ดเมื่อผูเ้รยีนไดเ้ป็นเจา้ของรปูแบบจาํลอง หรอืการอุปมาอุปไมย 

ในประเดน็ หรอืมโนมตใิหม่ๆ  นัน้ดว้ยตนเอง 
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     ตวัอยา่งกจิกรรม ไดแ้ก่ 

      1) ใหผู้เ้รยีนไดนํ้าเสนอสิง่ทีต่นเรยีนรูแ้ก่ผูอ้ื่น 

      2) ใหผู้เ้รยีนสมัภาษณ์และประเมนิผูเ้รยีนคนอื่น 

      3) สนับสนุนใหผู้้เรยีนไดเ้ขยีนบนัทกึเกี่ยวกบัสิง่ทีต่นเองเรยีนรู ้เช่น การ

เขยีนอนุทนิ, เรยีงความ บทความ หรอื รายงาน เป็นตน้ 

      4) ให้ผู้ เรียนได้สาธิตการเรียนรู้ผ่ านโครงการนั ้นๆ เช่น การสร้าง

แบบจาํลอง แผนทีค่วามคดิ วดีทิศัน์ หรอื จดหมายขา่ว เป็นตน้ 

      5) ใหผู้เ้รยีนไดนํ้าเสนอบทบาทสมมตุ ิการแสดงขาํขนัสัน้ ๆ หรอืละคร 

      6) ถามคาํถามนกัเรยีน ทัง้แบบตอบปากเปล่าและตอบดว้ยการเขยีน 

    ขัน้ที ่7 ขัน้เฉลมิฉลองและบูรณาการ (Celebration and Integration) เป็นขัน้ตอน

ทีส่ําคญัทีจ่ะต้องใหอ้ารมณ์เขา้มามสี่วนร่วม จดักจิกรรมทีส่นุกสนาน สบาย และสรา้งความพงึพอใจ 

ขัน้น้ีจะทาํใหผู้เ้รยีนประทบัใจและเกดิความรกัในการเรยีนรู ้

     ตวัอยา่งกจิกรรม ไดแ้ก่ 

      1) ฉลองดว้ยขนมและน้ําผลไมร้ว่มกนั 

      2) ใหม้ช่ีวงเวลาแลกเปลีย่น เช่น การแลกเปลี่ยนในคู่ การสาธติตวัอย่าง

การเรยีนรู ้การประกาศขอบคุณ เป็นตน้ 

      3) เชญิเพื่อนชัน้เรยีนอื่นๆ ผูป้กครอง คร ูเพื่อรว่มชมผลงาน 

      4) ส่งเสรมิใหเ้กดิการตกแต่งหอ้งเรยีน และจดังานเลีย้งเฉลมิฉลอง 

      5) เชื่อมไปสู่การเรยีนรูห้วัขอ้ใหมใ่นอนาคตต่อไป  

   เคน และคณะ (Caine; & et al. 2009: 6-8) ได้เสนอแนะแนวทางการจดัการเรยีนรูท้ี่

สอดคลอ้งกบัการทาํงานของสมอง ดงัน้ี  

    1. การสรา้งบรรยากาศที่ตื่นตวัแบบผ่อนคลาย (relaxed alertness) เป็นการสรา้ง

บรรยากาศใหเ้ดก็เรยีนรูโ้ดยไมรู่ส้กึกดดนั หวาดกลวั แต่กระตุ้นหรอืทา้ทายใหเ้ดก็ตื่นตวัทีจ่ะเรยีนรูห้รอื

คน้หาคาํตอบ  

    2. การให้โอกาสได้ซึมซับสิ่งที่ เรียนรู้ (orchestrated immersion) เป็นการจัด

กระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หเ้ดก็มปีระสบการณ์ทีห่ลากหลาย เช่น การทาํโครงงาน การทาํงานกลุ่ม เป็นตน้  

    3. การมกีระบวนการจดักระทําโดยตรงกบัประสบการณ์ (active processing) เป็น

การออกแบบการจดัการเรยีนรูใ้ห้สอดคลอ้งกบัความสนใจของเดก็และทําให้การเรยีนรูม้คีวามหมาย

ต่อเดก็ 

   สรปุไดว้่า แนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทาํงานของสมองนัน้ผูส้อนตอ้ง

วางแผนการเรยีนโดยคํานึงถงึการทํางานของสมอง บูรณาการหลกัสตูรทีใ่หผู้เ้รยีนมตีวัเลอืกหลากหลาย 

สบืคน้หาขอ้มลูดว้ยตนเอง ผ่านการลงมอืกระทํา มช่ีวงเวลาการคดิไตรต่รอง และมกีารสรา้งบรรยากาศ

ทีท่าํใหผู้เ้รยีนรูส้กึตื่นตวัแต่ผ่อนคลายในการเรยีนรู ้
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 3.4 การเคล่ือนไหวร่างกายด้วยท่าบริหารสมอง (Brain Gym) 

   การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทํางานของสมองให้ความสําคัญกับการผ่อนคลาย

รา่งกายเพื่อให้ผูเ้รยีนมสีภาพทีพ่รอ้มต่อการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน การผ่อนคลายจะช่วยลดผลกระทบ

จากความตงึเครยีดและเพิม่สดัส่วนสารเคมทีีม่ปีระโยชน์ต่อสมอง โดยเทคนิคการเคลื่อนไหวร่างกาย

ดว้ยท่าบรหิารสมอง หรอื เบรนยมิ (Brain Gym) เป็นเทคนิคทีถู่กนํามาใชอ้ย่างแพร่หลายในสถานศกึษา

ในการเตรยีมความพรอ้มสมองของผูเ้รยีน เพิม่ความแขง็แรงใหแ้ก่ความเชื่อมโยงของเซลลป์ระสาท 

สามารถสรา้งสมดุลของร่างกายและสมอง ช่วยใหผู้เ้รยีนรูส้กึผ่อนคลายก่อนทีจ่ะมกีารเรยีนรู ้ สรา้งแรง 

จูงใจและประสทิธภิาพการเรยีนรู ้(Klinek. 2009: 49; Dempsey.  2005: 4; สริอิร วชิชาวุธ. 2554: 

267; พชัร ีผลโยธนิ. 2552: 42-43)  

   พอล เดนิสนั (Paul Dennison) ถอืเป็นผูบุ้กเบกิการเคลื่อนไหวรา่งกายดว้ยการทําท่า

บรหิารสมอง (Brain Gym) เขาไดศ้กึษาความสําคญัของการเคลื่อนไหวที่มผีลต่อกระบวนการเรยีนรู้

และปรบัปรุงร่วมกบังานวจิยัของตนเองจนไดร้ปูแบบการเคลื่อนไหวอย่างงา่ยๆ และใชเ้วลาปฏบิตัไิม่

นาน และเป็นรปูแบบการสรา้งสมดุลทีไ่ม่มอีะไรซบัซอ้นแต่เกดิประโยชน์อยา่งมากต่อผูเ้รยีนรู ้ความ

เรยีบง่ายของการเคลื่อนไหวช่วยปลุกระบบที่จาํเป็นต้องใช้ในการเรยีนรู ้ไม่ว่าจะเป็นการเรยีนรูใ้น

รูปแบบใดก็ตาม (ฮนันาฟอรด์. 2550: 132-134; Hannaford. 2005: 110) ท่าบรหิารสมองพฒันาขึ้น

เพื่อผ่อนคลาย กระตุ้นเรา้ และปลดปล่อยผูเ้รยีนในสถานการณ์การเรยีนรูท้ีเ่ฉพาะเจาะจง โดยตัง้อยู่

บนแนวคดิ 3 ประการ คอื (Dennison; & Dennison: 2010: 2) 

     1) การเรยีนรูน้ัน้เป็นกจิกรรมตามธรรมชาตทิี่น่ารื่นรมยซ์ึ่งเกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง

ไปตลอดชวีติ 

    2) การติดขดัในการเรยีนรู้ คือ สภาวะที่ไม่สามารถก้าวพ้นความเครยีด และ

ความไมแ่น่นอนของภาระงานใหม่ๆ  

    3) เราทุกคนต่างมสีภาวะการตดิขดัในการเรยีนรูภ้ายใต้กรอบความคดิทีเ่ราเคย

เรยีนรูม้า ส่งผลทาํใหเ้ราเรยีนรูท้ีจ่ะไมเ่คลื่อนไหว 

   การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการทําท่าบรหิารสมอง (Brain Gym) ในแนวคดิ Dennison 

Laterality Repatterning แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (Oldham.  2012: 3; Klinek.  2009: 42-45) ประกอบดว้ย 

     1) กลุ่มท่าเรียกพลังงาน (Energy Activities) เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายด้วย

ท่าทางที่กระตุ้นการทํางานของระบบกระแสประสาท เป็นการกระตุ้นความรูส้ ึกทางอารมณ์ เกิด

แรงจงูใจในการเรยีนรู ้เป็นการกระตุ้นการทํางานของเสน้เลอืดใหญ่ใหส้ามารถส่งออกซเิจนไปสู่สมองได้

อย่างเต็มที ่ท่าบรหิารสมองในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ การดื่มน้ํา (Water) ปุ่มสมอง (Brain Buttons) หาวเพิม่

พลัง (The Energy Yawn) ปุ่มดิน (Earth Buttons) ปุ่มฟ้า (Space Buttons) ปุ่มสมดุล (Balance 

Buttons) และหมวกความคดิ (The Thinking Cap) 

     2) กลุ่มท่าข้ามเส้นกึ่งกลางกาย (Midline Movements) เป็นการเคลื่อนไหว

ร่างกายข้ามเส้นแบ่งกึ่งกลางร่างกาย สลบัข้างจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้าย เพื่อให้สมองซกีซ้าย
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และซกีขวาถ่ายโอนขอ้มูลระหว่างกนัได้ดขีึน้ และช่วยกระตุ้นร่างกายทัง้สองขา้งใหท้ํางานประสาน

สัมพันธ์กันได้ดีขึ้น  ท่ าบริห ารสมองในกลุ่ม น้ี  ได้แ ก่  เลข 8 ขี้ เกียจ (Lazy 8s) เพิ่มพลัง  

(The Energizer) หายใจด้วยท้อง (Belly Breathing) เส้นขยุกขยิกคู่  (Double Doodle) โยกเยก  

(The Rocker) หมุนคอ (Neck Rolls) ช้าง (The Elephant) อกัษร 8 (Alphabet 8s) เคลื่อนไหวสลบัขา้ง 

(Cross Crawl) และเคลื่อนไหวสลบัขา้ง ลุก-นัง่ (Cross Crawl Sit-ups)  

    3) กลุ่มท่ายดืเหยยีดร่างกาย (Lengthening Activities) เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย

ทีเ่น้นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือส่วนต่างๆ ของร่างกายทีช่่วยลดความตงึเครยีดของสมองส่วนหน้าและ

ส่วนหลงั ลดการตงึตวัของกลา้มเน้ือ และลดความเมื่อยลา้ของร่างกาย ช่วยใหเ้กดิความผ่อนคลาย

ท่าบรหิารสมองในกลุ่มน้ี ได้แก่ นกฮูก (The Owl) เครื่องร่อนร่อนลง (The Gravity Glider) เหยยีด

เท้า (The Footflex) เหยยีดน่อง (The Calf Pump) กระตุ้นแขนคล่องแคล่ว (Arm Activation) และ

ลงพืน้ (The Grounder)  

     4) กลุ่มท่าเจตคตริะดบัลกึ (Deeping Attitudes) เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายด้วย

ท่าที่เป็นการปรบัคลื่นสมอง และลดระดบัการเต้นของหวัใจให้เต้นในระดบัปกต ิเพื่อช่วยใหเ้ดก็เกดิ

สมาธแิละจดจ่อในการทํากจิกรรม ท่าบรหิารสมองในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ เกี่ยวตะขอ (Hook-ups) และจุดคดิ

บวก (Positive Points) 

   การทําท่าบรหิารสมองทีจ่ดัว่าเป็นท่าทีจ่าํเป็นต่อการเรยีนรูข้องสมองอย่างเป็นองคร์วม 

ได้แก่ การปฏบิตั ิPACE ซึ่งย่อมาจาก Positive, Active, Clear และ Energetic ซึ่งจะช่วยเตรยีมร่างกาย

และจติใจของผูเ้รยีนใหพ้รอ้มทีจ่ะรบัขอ้มลูใหม่ และช่วยใหร้ะบบประสาทผ่อนคลายแต่ยงัรูส้กึตื่นตวั

(Dempsey.  2005: 6; พชัร ีผลโยธนิ. 2552: 43-44) โดยการปฏบิตั ิPACE ประกอบดว้ย 

    1) น้ําดื่มเพื่อเพิม่พลงั (Water for Energetic) การจบิน้ําเปล่าอย่างสมํ่าเสมอตลอดวนั 

ช่วยใหร้ะบบเคมแีละระบบไฟฟ้าภายในสมองทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ี น้ําจะช่วยนํา

ออกซเิจน กลโูคส และแรธ่าตุทีส่าํคญัไปสู่สมอง ก่อใหเ้กดิปฏกิริยิารว่มกนัของเกลอืและโพแทสเซยีม

ในรา่งกาย ช่วยลดความเครยีด และช่วยพฒันาความจาํ 

   2) ปุม่สมองเพื่อความปลอดโปรง่ (Brain Button for Clear) ปุม่สมองคอืบรเิวณรอ่ง

บุ๋มสองจุดทีอ่ยู่ใต้กระดูกไหปลารา้กบักระดกูหน้าอก วธิปีฏบิตั ิคอื วางมอืขา้งหน่ึงทีต่ําแหน่งหน้าทอ้ง 

และใชน้ิ้วหวัแม่มอืและน้ิวชีน้ิ้วกลางของมอือกีขา้งหน่ึงนวดบรเิวณปุ่มสมอง พรอ้มกบักวาดสายตา

จากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย การนวดปุ่มสมองจะกระตุ้นการทํางานของเสน้เลอืดใหญ่ทีไ่ปเลีย้งสมอง

ใหส้ามารถส่งออกซเิจนบรสิุทธิใ์นเลอืดไปสู่สมองไดเ้ตม็ที ่ช่วยส่งขอ้มลูจากสมองซกีซา้ยไปยงัสมอง

ซกีขวา และช่วยพฒันาระบบประสาทการอ่านและการเขยีน 

    3) เคลื่อนไหวสลบัขา้มเพื่อความกระฉบักระเฉง (Cross Crawl for Active) วธิปีฏบิตั ิ

คอื ยนืตรงแลว้ยํ่าเทา้เหมอืนการเดนิสวนสนามอยูก่บัที ่ใชม้อืแต่ละขา้งแตะทีห่วัเข่าขา้งตรงกนัขา้ม

สลบักนัไปมาอย่างชา้ๆ การเคลื่อนไหวสลบัขา้งช่วยกระตุน้ใหส้มองซกีขวาและซกีซา้ยมกีารทาํงาน

พรอ้มกนั ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาระบบการไดย้นิ ประสาทรบัรูเ้กีย่วกบัการเคลื่อนไหว การมองเหน็ และช่วย

ประสานการทาํงานของรา่งกายทัง้สองขา้ง 
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    4) เกี่ยวตะขอเพื่อความคดิทางบวก (Hook-ups for Positive) สามารถทําท่าน้ีได้ทัง้

ขณะนัง่ ยนื หรอืนอน โดยมวีธิปีฏบิตั ิคอื (1) ไขวข้าทัง้สองขา้ง ยื่นแขนไปดา้นหน้าใหห้วัแม่มอือยู่

ดา้นล่าง ไขวข้อ้มอืและประสานมอืเขา้ดว้ยกนั จากนัน้เอามอืมาวางพกับนหน้าอก กดขอ้ศอกลงและ

ผ่อนคลายหวัไหล่ จากนัน้แตะปลายลิน้ไวท้ีเ่พดานปากเบาๆ หายใจเขา้ออกช้าๆ และ (2) คลายขา

และมอืทีไ่ขวไ้วอ้อก จากนัน้แตะปลายน้ิวทัง้สองขา้งเป็นคู่ๆจากน้ิวหวัแม่มอืไปถงึน้ิวก้อย และแตะ

ยอ้นกลบัไปมา การทําท่าเกี่ยวตะขอช่วยพฒันาระบบประสาทเพื่อควบคุมอารมณ์ ทําให้หายใจลกึ

มากขึน้ จดัการความเครยีดไดด้ ีทาํใหรู้ส้กึสงบและมสีมาธ ิอกีทัง้ยงัควบคุมระบบการทรงตวัอกีดว้ย 

   สรุปไดว้่า การเคลื่อนไหวรา่งกายดว้ยการทาํท่าบรหิารสมองเป็นเป็นเทคนิคทีถู่กนํามา 

ใชอ้ย่างแพร่หลายในการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทาํงานของสมอง เพื่อเพิม่ความแขง็แรงใน

การเชื่อมโยงของเซลลป์ระสาท สรา้งสมดุลของร่างกายและสมองของผูเ้รยีน และช่วยให้ผู้เรยีนรูส้กึ

ผ่อนคลายเรยีนรู ้ ประกอบดว้ยกลุ่มท่าเรยีกพลงังาน กลุ่มท่าขา้มเสน้กึ่งกลางกาย กลุ่มท่ายดืเหยยีด

รา่งกาย และกลุ่มท่าเจตคตริะดบัลกึ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึนําการเคลื่อนไหวรา่งกายดว้ยการทําท่าบรหิาร

สมองมาใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มสมองก่อนการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั 

 

4. รปูแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม    

 ทศินา แขมมณี (2555: 248-250 )ไดนํ้าเสนอ30รปูแบบการเรยีนการสอนกระบวนการสบืสอบ

และแสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม (Group Investigation Instruction Model) ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

 

 4.1 ทฤษฎี/หลกัการ/แนวคิดของรปูแบบ 

   จอยส์ และ วลี (ทศินา แขมมณี. 2555: 248-250 อ้างอิงจาก Joyce; & Weil. 1996. 

Model of Teaching. 80-88) พฒันา30รปูแบบ30น้ีจากแนวคดิหลกัของเธเลน (Thelen) 2 แนวคดิ คอื แนวคดิ

เกี่ยวกบัการสบืเสาะแสวงหาความรู ้(inquiry) และแนวคดิเกี่ยวกบัความรู ้(knowledge) โดยสิง่สําคญั

ทีส่ามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความรูส้กึหรอืความต้องการทีจ่ะสบืคน้หรอืเสาะแสวงหาความรู ้คอื ตวั

ปญัหา ซึง่ปญัหานัน้จะต้องมลีกัษณะทีม่คีวามหมายต่อผูเ้รยีนและทา้ทายเพยีงพอทีจ่ะทําใหผู้เ้รยีน

เกดิความต้องการทีจ่ะแสวงหาคําตอบ นอกจากนัน้ ปญัหาทีช่วนใหเ้กดิความงุนงงสงสยัหรอืก่อใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางความคดิจะยิง่ทําให้ผูเ้รยีนเกดิความต้องการที่จะเสาะแสวงหาความรูห้รอืคําตอบ

มากยิง่ขึน้ เน่ืองจากมนุษยอ์าศยัอยู่ในสงัคมต้องมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นในสงัคมเพื่อสนองความต้องการ

ของตนทัง้ทางด้านร่างกาย สตปิญัญา จติใจ อารมณ์และสงัคม ความขดัแยง้ทางความคดิที่เกดิขึน้

ระหว่างบุคคลหรอืในกลุ่ม จงึเป็นสิง่ที่บุคคลต้องพยายามหาหนทางขจดัแก้ไขหรอืจดัการทําความ

กระจ่างใหเ้ป็นทีพ่อใจหรอืยอมรบัทัง้ของตนเองและผูเ้กี่ยวขอ้ง สําหรบัเรื่องความรู ้(knowledge) นัน้ 

เธเลน (Thelen) มคีวามเหน็ว่าความรูเ้ป็นเป้าหมายของกระบวนการสบืสอบทัง้หลาย ความรูเ้ป็นสิง่

ทีไ่ดจ้ากการนําประสบการณ์หรอืความรูเ้ดมิมาใชใ้นประสบการณ์ใหม่ ดงันัน้ ความรูจ้งึเป็นสิง่ทีค่น้พบ

ผ่านกระบวนการสบืสอบโดยอาศยัความรูแ้ละประสบการณ์ 
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  4.2. วตัถปุระสงคข์องรปูแบบ 

    รปูแบบน้ีมุ่งพฒันาทกัษะในการสบืสอบเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความรูค้วามเขา้ใจโดยอาศยั

กลุ่มซึง่เป็นเครื่องมอืทางสงัคมช่วยกระตุ้นความสนใจหรอืความอยากรูแ้ละช่วยดําเนินงานการแสวงหา

ความรูห้รอืคาํตอบทีต่อ้งการ 

 

  4.3  กระบวนการเรียนการสอนของรปูแบบ 

    ขัน้ที ่1 ใหผู้เ้รยีนเผชญิปญัหาหรอืสถานการณ์ทีช่วนใหง้นุงงสงสยั 

    ปญัหาหรอืสถานการณ์ทีใ่ช้ในการกระตุ้นความสนใจและความต้องการในการสบื

สอบและแสวงหาความรูต่้อไปนัน้ ควรเป็นปญัหาหรอืสถานการณ์ทีเ่หมาะสมกบัวยั ความสามารถ

และความสนใจของผูเ้รยีน และจะต้องมลีกัษณะทีช่วนใหงุ้นงงสงสยั เพื่อทา้ทายความคดิและความ

ใฝรู่ข้องผูเ้รยีน 

                ขัน้ที ่2 ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ต่อปญัหาหรอืสถานการณ์นัน้ 

    ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็อย่างกวา้งขวาง และพยายามกระตุน้ให้

เกดิความขดัแยง้หรอืความแตกต่างทางความคดิขึน้ เพื่อทา้ทายใหผู้เ้รยีนพยายามหาทางเสาะแสวงหา

ขอ้มลูหรอืวธิกีารพสิูจน์ทดสอบ ความคดิของตน เมือ่มคีวามแตกต่างทางความคดิเกดิขึน้ ผูส้อนอาจ

ใหผู้เ้รยีนทีม่คีวามคดิเหน็เดยีวกนัรวมกลุ่มกนั หรอือาจรวมกลุ่มโดยใหแ้ต่ละกลุ่มมสีมาชกิทีม่คีวาม

คดิเหน็แตกต่างกนักไ็ด ้

    ขัน้ที ่3 ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัวางแผนในการแสวงหาความรู ้

    เมื่อกลุ่มมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัแล้ว สมาชกิแต่ละกลุ่มช่วยกนัวางแผนว่าจะ

แสวงหาขอ้มลูอะไร กลุ่มจะพสิจูน์อะไร จะตัง้สมมตฐิานอะไร กลุ่มจาํเป็นตอ้งมขีอ้มลูอะไร และจะไป

แสวงหาทีไ่หน หรอืจะไดข้อ้มลูนัน้มาไดอ้ยา่งไร จะต้องใชเ้ครื่องมอือะไรบา้ง เมื่อไดข้อ้มลูมาแลว้จะ

วเิคราะหอ์ยา่งไร และจะสรปุผลอยา่งไร ใครจะช่วยทําอะไร จะใชเ้วลาเท่าใด ขัน้น้ีเป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนจะ

ไดฝึ้กทกัษะการสบืสอบ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และทกัษะกระบวนการกลุ่ม ผูส้อนทํา

หน้าทีอ่ํานวยความสะดวกในการทํางานใหแ้ก่ผูเ้รยีน รวมทัง้ใหค้ําแนะนําเกี่ยวกบัการวางแผน แหล่ง

ความรู ้และการทาํงานรว่มกนั              

    ขัน้ที ่4 ใหผู้เ้รยีนดาํเนินการแสวงหาความรู ้

    ผู้เรยีนดําเนินการเสาะแสวงหาความรู้ตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้ ผู้สอนช่วย

อํานวยความสะดวก ใหค้าํแนะนําและตดิตามการทาํงานของผูเ้รยีน 

    ขัน้ที ่5 ใหผู้เ้รยีนวเิคราะหข์อ้มลู สรปุผลขอ้มลู นําเสนอและอภปิรายผล 

      เมื่อกลุ่มรวบรวมขอ้มลูไดม้าแลว้ กลุ่มทําการวเิคราะห์ขอ้มลูและสรุปผล ต่อจากนัน้

จงึใหแ้ต่ละกลุ่มนําเสนอผล อภปิรายผลร่วมกนัทัง้ชัน้ และประเมนิผลทัง้ทางดา้นผลงานและกระบวนการ

เรยีนรูท้ีไ่ดร้บั 
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    ขัน้ที ่6 ใหผู้เ้รยีนกําหนดประเดน็ปญัหาทีต่อ้งการสบืเสาะหาคําตอบต่อไป 

    การสบืสอบและเสาะแสวงหาความรูข้องกลุ่มตามขัน้ตอนขา้งต้นช่วยใหก้ลุ่มไดร้บั

ความรู ้ความเขา้ใจ และคําตอบในเรื่องทีศ่กึษา และอาจพบประเดน็ทีเ่ป็นปญัหาชวนให้งุนงงสงสยั

หรอือยากรูต่้อไป ผูเ้รยีนสามารถเริม่ต้นวงจรการเรยีนรูใ้หม่ตัง้แต่ขัน้ที ่1 เป็นต้นไป การเรยีนการสอน

ตามรปูแบบน้ีจงึอาจมต่ีอเน่ืองไปเรือ่ยๆ ตามความสนใจของผูเ้รยีน 

 

  4.4 ผลท่ีผู้เรียนจะได้รบัจากการเรียนตามรปูแบบ 

   ผูเ้รยีนจะสามารถสบืสอบและเสาะแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง เกดิความใฝ่รูแ้ละมคีวาม

มัน่ใจในตนเองเพิ่มขึ้น และได้พัฒนาทักษะการสืบสอบ (inquiry skills) ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์(scientific process skills) และทกัษะการทาํงานกลุ่ม (group work skills) 

      สรุปได้ว่า 30รูปแบบการเรยีนการสอนกระบวนการสบืสอบและแสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม30 

เป็นรูปแบบการเรยีนการสอนที่เน้นกระบวนการพฒันาทกัษะกระบวนการด้านการสบืสอบเพื่อให้

ได้มาซึง่ความรูค้วามเขา้ใจโดยอาศยักลุ่ม ประกอบด้วยขัน้ตอนให้ผู้เรยีนเผชญิปญัหา แสดงความ

คดิเหน็ต่อปญัหา รวมกลุ่มวางแผนและดําเนินการแสวงหาความรู ้จากนัน้วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผล 

นําเสนอและอภปิรายผล รวมทัง้ใหผู้้เรยีนกําหนดประเดน็ปญัหาทีต่้องการสบืเสาะหาคําตอบต่อไป 

ซึง่ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิดงักล่าวมาเป็นพืน้ฐานในการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูส้ําหรบัเดก็ปฐมวยั

ที่จะต้องจดักิจกรรมการเรยีนรู้แบบแก้ปญัหาโดยให้เด็กค้นพบและตระหนักถึงปญัหา วางแผนหา

วธิกีาร ลงมอืแกป้ญัหา และสรปุทบทวนเกี่ยวกบัผลทีเ่กดิขึน้ 

  

5. การพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู้ 
   5.1 ความหมายของรปูแบบการจดัการเรียนรู้ 

    จอยส;์ วลีส;์ และคาลฮอน (Joyce; Weil; & Calhoun. 2004) ให้ความหมายว่า เป็นแบบ

แผนทีส่ามารถใช้เพื่อการจดัการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนโดยตรง หรอืการจดัเป็นกลุ่มย่อยเพื่อจดัสื่อการ

เรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน เช่น หนงัสอื ภาพยนตร ์เทปบนัทกึเสยีง โปรแกรมคอมพวิเตอร ์เป็นต้น 

หลกัสตูรรายวชิาแต่ละรปูแบบจะใหแ้นวทางในการออกแบบทีช่่วยใหผู้เ้รยีนบรรลุวตัถุประสงคต่์างกนั 

   เซย์เลอร์; อเล็กซานเดอร์; และลูอิส (Saylor; Alexander; & Lewis. 1981) ให้ความหมาย

ไวว้่า เป็นแบบแผน (Pattern) ของการจดัการเรยีนรูท้ีม่กีารจดักระทําพฤตกิรรมขึน้จาํนวนหน่ึง ซึง่มี

ความแตกต่างกนัเพื่อจดุหมายหรอืจดุเน้นเฉพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

   ทศินา แขมมณี (2555: 222) ใหค้วามหมายไวว้่า คอื สภาพลกัษณะของการจดัเรยีนรู้

ทีค่รอบคลุมองคป์ระกอบสําคญัซึง่ไดร้บัการจดัไวอ้ย่างเป็นระเบยีบ ตามหลกัปรชัญา ทฤษฎ ีหลกัการ 

แนวคดิหรอืความเชื่อต่างๆ ประกอบดว้ยกระบวนการหรอืขัน้ตอนสําคญัในการจดัการเรยีนรู ้รวมทัง้

วธิแีละเทคนิคการสอนต่างๆทีส่ามารถช่วยใหส้ภาพการจดัการเรยีนรูน้ัน้เป็นไปตามทฤษฎ ีหลกัการ

หรอืแนวคดิทีย่ดึถอื  
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   สรุปได้ว่า รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้หมายถงึ แบบแผนหรอืโครงสรา้งทีแ่สดงให้เหน็

ถงึความสมัพนัธข์องปรชัญา ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิหรอืความเชื่อ รวมทัง้ขัน้ตอน วธิแีละเทคนิค

การจดัการเรยีนรูท้ีช่่วยใหผู้เ้รยีนเกดิพฤตกิรรมหรอืคุณสมบตัติามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 

 
  5.2 องคป์ระกอบของรปูแบบการจดัการเรียนรู ้

   นกัวชิาการไดนํ้าเสนอองคป์ระกอบของรปูแบบการจดัการเรยีนรูไ้ว ้ดงัต่อไปน้ี 

   จอยส;์ วลีส;์ และคาลฮอน (Joyce; Weil; & Calhoun. 2004) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบ

ของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ดงัน้ี 

    ส่วนที่ 1 กล่าวถึงที่มาของรูปแบบ (Orientation to the Model) ซึ่งประกอบด้วย 

เป้าหมาย ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ หลกัการ มโนทศัน์ทีส่าํคญัทีเ่ป็นพืน้ฐานของรปูแบบ 

    ส่วนที ่2 กล่าวว่ารปูแบบแยกยอ่ยออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย 

     1) ขัน้ตอนของรูปแบบ (Syntax หรอื Phases) เป็นการจดัเรยีงตามลําดับ

กจิกรรมทีจ่ะจดัการเรยีนรูเ้ป็นขัน้ๆ ซึง่แต่ละรปูแบบมจีาํนวนขัน้ตอนการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั  

     2) ระบบสงัคม (Social System) คอืการอธบิายถงึบทบาทของผูส้อน ผูเ้รยีน 

และความสมัพนัธซ์ึง่กนัและการมปีฏพินัธก์นัในแต่ละรปูแบบ บทบาทของผูส้อนจะแตกต่างกนัไปใน

แต่ละรปูแบบ 

      3) หลกัการแสดงการโต้ตอบ (Principle of Reaction) เป็นการบอกวธิกีารที่

ผูส้อนจะตอบสนองต่อสิง่ทีผู่เ้รยีนกระทํา อาจเป็นการใหร้างวลั พฒันาความคดิสรา้งสรรค ์การสรา้ง

บรรยากาศอสิระและไมม่กีารประเมนิว่าถูกหรอืผดิ 

     4) ระบบการสนบัสนุน (Support System) เป็นการบอกเงื่อนไขหรอืสิง่จาํเป็น

ในการใช้รูปแบบให้เกิดผล เช่น การฝึกทักษะ ผู้เรยีนจะต้องได้ฝึกการทํางานในสถานที่ หรอื

อุปกรณ์ทีใ่ชฝึ้กตอ้งใกลเ้คยีงกบัสภาพการทาํงานจรงิๆ 

    ส่วนที ่3 การนําไปใช ้(Application) เป็นการแนะนําและใหข้อ้สงัเกตการใชร้ปูแบบ 

เช่น จะใชก้บัเน้ือหาประเภทใด ผูเ้รยีนระดบัใดจงึจะมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด 

    ส่วนที ่4 ผลที่เกดิขึน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม (Instructional and Nurture Effects) 

เป็นแนวทางทีจ่ะบอกว่ารปูแบบแต่ละรปูแบบทีนํ่ามาใชน้ัน้จะเกดิผลอย่างไรบา้งกบัผูเ้รยีน โดยอาจ

คาํนึงถงึผลทางตรงไดแ้ก่ แนวทางการจดัการเรยีนรู ้ส่วนทางออ้มคอืสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

  ดกิ; และคาเรย ์(Dick; & Carey. 1997) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สําคญัของรูปแบบ

การจดัการเรยีนรู ้ไว ้2 ประการ คอื 

    1) การกําหนดเป้าหมายของการเรยีนรู ้การกําหนดเป้าหมายนัน้เปรยีบเสมอืนกบั

เป็นการตัง้ความหวงั หรอืความคาดหวงัว่าเมื่อผู้เรยีนเรยีนจบแล้วผู้เรยีนจะมคีุณลกัษณะเช่นไร 

การกําหนดความคาดหวงันัน้ มแีหล่งทีม่าจากหลายๆ ส่วน ไดแ้ก่ การประเมนิจุดประสงคห์ลกัสตูร 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูเ้รยีน เป็นตน้ 



73 
 

    2) การวเิคราะหเ์ป้าหมายการเรยีนรู ้เป็นการพจิารณาถงึความสามารถของผูเ้รยีน

หลงัจากทีเ่รยีนจบไปแลว้ว่าจะตอ้งมคีวามสามารถอะไรบา้ง ดา้นใดบา้ง หรอืมทีกัษะและพฤตกิรรม

เช่นไร 

  ทศินา แขมมณี (2555: 222) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของรปูแบบการจดัการเรยีนรูว้่า

ประกอบดว้ย 

     1) มปีรชัญา ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิ หรอืความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรอืเป็นหลกั

ของรปูแบบการจดัการเรยีนรูน้ัน้ๆ  

     2) มกีารบรรยายและอธบิายสภาพหรอืลกัษณะของการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง

กบัหลกัการทีย่ดึถอื  

     3) มกีารจดัระบบคอื มกีารจดัองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบของ

ระบบใหส้ามารถนาผูเ้รยีนไปสู่เป้าหมายของระบบหรอืกระบวนการนัน้ๆ  

     4) มกีารอธบิายหรอืใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัวธิสีอนและเทคนิคการสอนต่างๆอนัจะช่วย

ใหก้ระบวนการจดัการเรยีนรูน้ัน้ๆเกดิประสทิธภิาพสงูสุด  

    รูปแบบการจดัการเรยีนรูจ้ะต้องได้รบัการพิสูจน์ ทดสอบ สามารถทํานายผลได้

และมศีกัยภาพในการสรา้งความคดิรวบยอดและความสมัพนัธใ์หม่ๆ  ได ้ 

   สรุปได้ว่า รูปแบบการจดัการเรยีนรูต้้องมอีงค์ประกอบดงัน้ีคอื หลกัการ จุดประสงค ์

สาระและกระบวนการ กจิกรรมและขัน้ตอน รวมทัง้การวดัและประเมนิผล 

 

  5.3 การจดักลุ่มรปูแบบการจดัการเรียนรู้ 

   จอยส์; วลีส์; และคาลฮอน (Joyce; Weil; & Calhoun. 2004) ได้จดักลุ่มรูปแบบการ

จดัการเรยีนรูไ้ว ้ดงัน้ี 

    กลุ่มที่ 1 เน้นการประมวลผลข้อมูล (The Information Processing Family) เน้น

การคน้หาและการประมวลผลขอ้มลู โดยการคน้ควา้หาปญัหาและแนวทางการหาคําตอบของปญัหา

นัน้ๆ ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะการคดิ และการสรา้งมโนทศัน์ บางรปูแบบเน้นใหผู้้เรยีน

สรา้งมโนทศัน์และทําการทดสอบสมมตฐิาน หรอืบางรปูแบบเน้นการพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์บาง

รปูแบบเน้นมุ่งส่งเสรมิความสามารถทางสตปิญัญาทัว่ๆไป ตวัอย่างเช่น การสอนแบบสบืสอบทาง

วทิยาศาสตร ์(Scientific Inquiry Model) รูปแบบการสอนแบบความจํา (Memory Model) รูปแบบ

การสอนแบบมโนทศัน์ (Concept Attainment Model) 

    กลุ่มที่ 2 เน้นที่ตัวบุคคล (The Personal Family) รูปแบบน้ีมจีุดมุ่งหมายที่การ

พฒันาตวับุคคล ทศันคต ิค่านิยมทีด่งีามเพื่อใหบุ้คคลมคีวามเขา้ใจในตนเองดขีึน้ มคีวามรบัผดิชอบ

ต่อการกระทําของตนเอง มคีวามคดิสรา้งสรรค์ในการยกระดบัคุณภาพชวีติให้ดขีึ้น ตวัอย่างเช่น

รปูแบบการสอนแบบสัง่การ (Non Directive Teaching Model) 

    กลุ่มที่ 3 เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (The Social Family) รูปแบบน้ีมุ่งพัฒนา

ผูเ้รยีนให้ความสามารถในการสรา้งปฏสิมัพนัธอ์นัดกีบัผูอ้ื่น และการยอมรบัความแตกต่างระหว่าง

บุคคล เน้นการใช้กระบวนการสมานฉันท์ในการแก้ไขปญัหา การมสี่วนร่วมกบัผู้อื่น ตวัอย่างเช่น 
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รูปแบบการสืบสอบทางสงัคมศาสตร์ (Social Science Inquiry Model) รูปแบบการเรยีนการสอน

กระบวนการสบืสอบและแสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม30 (Group Investigation Model) 

    กลุ่มที่ 4 เน้นการปรบัพฤติกรรม (The Behavioral Systems Family) รูปแบบน้ี

มุ่งเน้นการพฒันาพฤตกิรรมของผูเ้รยีนและทกัษะการปฏบิตั ิทฤษฎพีืน้ฐานทีร่องรบัรปูแบบในกลุ่ม

น้ี ได้แก่ ทฤษฎีการเรยีนรู้ทางสงัคม (Social Learning Theory) ซึ่งเป็นที่รู้จกักนัในนามการปรบั

พฤติกรรม (Behavioral Modification) การรกัษาเยียวยาพฤติกรรม (Behavioral Therapy) การ

กําหนดงานและแจง้ผลความก้าวหน้าใหผู้เ้รยีนทราบอย่างชดัเจน ตวัอย่างเช่น รปูแบบการฝึกความ

กล้าแสดงออก (Assertive Training Model) และรูปแบบการเรียนรู้แบบเงื่อนไข (Contingency 

Management Model)  

    เซยเ์ลอร;์ อเลก็ซานเดอร;์ และลอูสิ (Saylor; Alexander; & Lewis. 1981) ไดจ้ดักลุ่ม

รปูแบบการจดัการเรยีนรูไ้ว ้ดงัน้ี 

    1) รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัหลกัสตูรทีเ่น้นเน้ือหา (Subject Matter 

Discipline) เช่น การใชก้ารบรรยาย การอภปิรายซกัถาม เป็นตน้ 

     2) รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัหลกัสตูรทีเ่น้นสมรรถภาพ (Specific 

Competencies / Technology) เช่น การทําแบบฝึกหดั การฝึกฝน เป็นตน้ 

     3) รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัหลกัสตูรทีเ่น้นคุณลกัษณะ (Human 

Traits Process) เช่น การคน้ควา้เป็นกลุ่ม การเรยีนแบบสบืสวนสอบสวน เป็นตน้ 

    4) รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัหลกัสตูรทีเ่น้นกจิกรรมและปญัหาสงัคม 

(Social Function / Activities) เช่น การเขา้รว่มกจิกรรมในชุมชน กจิกรรมบรกิารทางสงัคม เป็นตน้ 

    5) รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัหลกัสตูรทีเ่น้นความตอ้งการและความ

สนใจของผูเ้รยีน (Interests and Needs / Activities) เช่น การเรยีนแบบเอกเทศ หรอืการเรยีนดว้ย

ตนเอง การศกึษาคน้ควา้อสิระ เป็นต้น 

   ทศินา แขมมณี (2555: 224) ได้จดัหมวดหมู่ของรูปแบบตามลกัษณะวตัถุประสงค์

เฉพาะหรอืเจตนารมณ์ของรปูแบบ ซึง่สามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 5 หมวดดงัน้ี  

     1) รูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นการพฒันาด้านพุทธพิสิยั (cognitive domain) 

เช่น รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบมโนทศัน์ รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิของกานเย่ รปูแบบ

การจดัการเรยีนรู้โดยการนําเสนอมโนทศัน์ล่วงหน้า รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่เน้นความจํา และ

รปูแบบการสอนโดยใชผ้งักราฟิก      

     2) รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่เน้นการพัฒนาด้านจติพิสยั (affective domain) เช่น

รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิการพฒันาด้านจติพสิยัของบลูม รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดย

การใชก้ารซกัคา้น รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสมมต ิรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารทํา

ความกระจา่งในค่านิยม เป็นตน้ 

     3) รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการพฒันาดา้นทกัษะพสิยั (psycho-motor domain) เช่น 

รูปแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคิดการพัฒนาทกัษะการปฏบิตัิของซิมป์สนั รูปแบบการจดัการ

เรยีนรูท้กัษะการปฏบิตัขิองฮารโ์รว ์รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้กัษะการปฏบิตัขิองเดวสิ เป็นตน้  
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     4) รูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นการพฒันาทกัษะกระบวนการ (process skills) เช่น 

รปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ระบวนการสบืสอบและแสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม รปูแบบการจดัการเรยีนรู้

กระบวนการคดิอุปนัย รปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ระบวนการคดิสรา้งสรรค์ และรูปแบบการจดั การ

เรยีนรูก้ระบวนการแก้ปญัหาอนาคตตามแนวคดิของทอแรนซ ์เป็นตน้ 

   5) รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นการบูรณาการ (integration) เช่น รปูแบบการจดัการ

เรยีนรู้ทางตรง รูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยการสรา้งเรื่อง (Story Line) รูปแบบการจดัการเรยีนรู้

ตามวฏัจกัรการเรยีนรู ้(4 MAT) และรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเรยีนรู ้เป็นตน้ 

 สรุปไดว้่า รปูแบบการจดัการเรยีนรูม้หีลากหลายลกัษณะขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคห์ลกัว่าจะ

มุง่เน้นพฒันาผูเ้รยีนในดา้นใด และการมสี่วนรว่มในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  

     

 5.4 การออกแบบการจดัการเรียนรู้  

   การออกแบบการจดัการเรยีนรู้เป็นการกําหนดแบบแผนของการจดัการเรยีนรู้ไว้

ล่วงหน้าโดยการจดัทําขึ้นอย่างมจีุดมุ่งหมายของการจดัการเรยีนรูอ้ย่างชดัเจน ประกอบไปด้วย

องค์ประกอบต่างๆของการจดัการเรยีนรู ้ได้แก่ วตัถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการเรยีนรู ้สื่อการ

เรยีนรู ้การประเมนิผลการเรยีนและกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆที่มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ืองเป็น

ระบบ เพื่อใหบ้รรลุตามจดุมุง่หมายของการจดักจิกรรมการเรยีนรูน้ัน้ๆ และเมือ่นํารปูแบบการจดัการ

เรยีนรู้ไปปฏิบตัิจะสามารถทําได้ด้วยความสะดวก รวดเรว็ ประหยดัเวลา ค่าใช้จ่าย และเกิดผล

ตามทีต่้องการทุกประการ ดงันัน้ การออกแบบการจดัการเรยีนรูจ้งึเป็นสิง่ทีช่่วยใหผู้ส้อนดําเนินการ

จดัการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างสะดวก ราบรื่น ลดปญัหาที่จะเกดิขึน้ในการจดัการเรยีนรู ้และทีส่ําคญัคอืช่วย

ให้นักเรยีนได้เกิดการเรยีนรู ้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพฒันาให้มคีุณลกัษณะตามพึงประสงค ์

(Dick; & Carey. 1997)  

  วารนิทร ์รศัมพีรหม (2542: 46) กล่าวว่า การออกแบบการจดัการเรยีนรูค้วรมลีกัษณะ 

ดงัน้ี  

    5.4.1 มแีนวคดิหรอืหลกัการพื้นฐาน รูปแบบการจดัการเรยีนรูต้้องมแีนวคดิหรอื

หลกัการพื้นฐานอาจเกิดมาจากแนวคดิทางการศึกษา เช่น การให้ผู้เรยีนได้รบัประสบการณ์ตรง 

ทฤษฎีจติวิทยา ทฤษฎีการเรยีนรู้ เป็นต้น ในการออกแบบการเรยีนรู้หน่ึงๆ อาจมแีนวคิดหรอื

หลักการพื้นฐานเพียงอย่างเดียว หรืออาจมีแนวคิดหรือหลักการพื้นฐานเป็นสหวิทยาการ 

(Multidisciplinary) ซึ่งแนวคิดหรอืหลักการพื้นฐานน้ีจะเป็นหลักหรอืแนวในการกําหนดและจดั

ระเบยีบความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่างๆใหส้อดคลอ้งต่อเน่ืองกนั  

     5.4.2 มีองค์ประกอบและความสมัพันธ์ขององค์ประกอบ ลักษณะน้ีจดัเป็นสิ่ง

สําคัญที่ท้าทายผู้ออกแบบหรอืพัฒนารูปแบบการจดัการเรยีนรู้ เน่ืองจากจะต้องเป็นผู้กําหนด

องค์ประกอบและความสมัพันธ์ขององค์ประกอบให้เป็นไปอย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับแนวคิด

พืน้ฐาน การกําหนดองคป์ระกอบของรปูแบบการจดัการเรยีนรูน้ัน้ขึน้อยู่กบัความรู ้ประสบการณ์ของ

ผูพ้ฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ดงันัน้การกําหนดองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ
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จงึเป็นสิง่สําคญัที่ผูพ้ฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูจ้ะต้องวเิคราะห์จนสามารถมองเหน็ความสําคญั 

และความสมัพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบได้อย่างชดัเจน จงึจะสามารถกําหนดองค์ประกอบและ

ความสมัพนัธไ์ดอ้ย่างสมเหตุสมผลและมปีระสทิธภิาพ ซึง่ลกัษณะของรปูแบบการจดัการเรยีนรูใ้นขอ้

น้ีจะแตกต่างกนัออกไป และยงัไม่มขีอ้กําหนดใดที่ชดัเจนเป็นทีย่อมรบักนัในศาสตรข์องการสอนว่า

จะตอ้งมลีกัษณะหรอืรปูแบบทีแ่น่นอน  
    5.4.3 มีการพัฒนาหรอืการออกแบบอย่างเป็นระบบ ในการออกแบบหรอืการ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จะต้องเป็นขัน้ตอน เริ่มตัง้แต่การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ

องค์ประกอบของการเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้อง การกําหนดองค์ประกอบที่สําคัญและจาเป็น การจัด

ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบใหส้อดคล้องกนั การนําแผนของการจดัการเรยีนรูไ้ปทดลองใช ้การ

ประเมนิเพื่อตรวจสอบประสทิธภิาพของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อยนืยนัผลที่เกดิขึน้กบัผู้เรยีน 

สามารถพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะตามที่ต้องการ จงึจะยอมรบัว่ารปูแบบการจดัการเรยีนรูน้ัน้มี

ประสทิธภิาพ ซึง่การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูม้ผีลต่อการพฒันาผูเ้รยีนในดา้นต่างๆ  

 

  5.5 ขัน้ตอนของการออกแบบการจดัการเรียนรู ้ 

   ขัน้ตอนของการออกแบบการจดัการเรยีนรูม้ดีงัน้ี (วารนิทร ์รศัมพีรหม. 2542: 47-86; 

Dick; & Carey. 1997) 

    5.5.1 การวเิคราะห ์(Analysis)  

        ขัน้การวเิคราะหเ์ป็นขัน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั  

       1) การวเิคราะห์ปญัหา คอื การใช้กระบวนการประเมนิความต้องการซึ่ง

เป็นเครื่องมือในการค้นหาปญัหาที่จะนามาออกแบบและพัฒนาการจดัการเรยีนรู้ โดยมกีารให้

รายละเอยีดของปญัหา ระบุแหล่งของปญัหาและส่วนอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหา คําถามที่เกี่ยวขอ้ง

กบัปญัหาเพื่อให้สามารถวเิคราะห์ปญัหาได้ก็คอื ปญัหามหีรอืไม่ม ีปญัหาอะไรที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

จดัการเรยีนรู้ ปญัหานัน้เป็นปญัหาที่แท้จรงิหรอืไม่ อะไรคือสาเหตุของปญัหา อะไรคือวิธีการ

แกป้ญัหาทีเ่ป็นไปได ้ขอ้จาํกดัคอือะไร และเป้าประสงคข์องการออกแบบการเรยีนรูค้อือะไร เป็นต้น 

วตัถุประสงค์ของการออกแบบและการพัฒนารูปแบบการจดัการเรยีนรู้จะได้มาจากกระบวนการ

ประเมนิความต้องการดงักล่าว และการประเมนิความต้องการยงัเป็นการกําหนดความเขา้ใจว่าการ

เรยีนรูท้ี่จะทําการออกแบบและพฒันานัน้เป็นแนวทางในการแก้ปญัหาหรอืเป็นสิง่ที่ต้องการอย่าง

แทจ้รงิหรอืไม ่ 

       2) การวเิคราะห์กิจกรรมหรอืงาน เป็นการวเิคราะห์หารายละเอียดของ

กิจกรรมหรอืงานที่เกี่ยวข้องกับการเรยีนรู้หรอืการฝึกอบรม ในการวิเคราะห์อาจทําได้โดยการ

สัมภาษณ์  การสังเกตกิจกรรมหรอืงานที่ได้ทําอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความรู้ตามทักษะที่ต้องการ 

กิจกรรมหรืองานที่ดีและไม่ดีต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจน การวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู ้(Learning task analysis) มงีานทีต่อ้งกระทาํ 5 ประการดว้ยกนั ดงัน้ี  
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       2.1) กําหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

       2.2) กําหนดเน้ือหาสาระการเรยีนรู ้ 

       2.3) กําหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้ 

       2.4) กําหนดสื่อการเรยีนรู ้ 

       2.5) กําหนดแนวทางในการประเมนิผลการเรยีน  

      3) การวิเคราะห์ผู้เรียน เป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียนใน

ประเด็นต่างๆ ที่จะมผีลต่อการเรยีนรู ้ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ พื้นฐานสงัคมเศรษฐกิจ ความถนัด 

แรงจูงใจ ความรู้พื้นฐานเดิมก่อนเรยีน รวมทัง้ความแตกต่างระหว่างบุคคล หรอืระหว่างกลุ่ม

ตลอดจนด้านระดบัการพฒันา (Development levels) รปูแบบการเรยีน (Learning style) รูปแบบ

การรบัขอ้มลูต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้รยีนใหม้ากทีสุ่ดซึง่จะเป็นกลยุทธก์ารสอนและเทคนิคการวดัผล  

      4) การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนรู้ ในการ

ออกแบบและพฒันาระบบการจดัการเรยีนรู ้ควรใหค้วามสนใจในการวเิคราะหท์รพัยากรทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เช่น บุคลากร งบประมาณ องคก์าร สื่อและสิง่อํานวยความสะดวกทีเ่อื้อให้การออกแบบการจดัการ

เรยีนรูป้ระสบความสําเรจ็ การวเิคราะหใ์นขัน้ตอนน้ีรวมไปถงึการวเิคราะหป์ระโยชน์และการคุม้ทุน 

(Cost/Benefits analysis) ดว้ย 

    5.5.2 การพฒันา (Development and production) 

      ขัน้ตอนในการพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้ยกองคป์ระกอบสาํคญั ดงัน้ี  

      1) การพฒันาเน้ือหาความรู ้อาจแยกองคป์ระกอบทีส่าํคญัไดแ้ก่  

        1.1) พฒันารายละเอยีดของเน้ือหาความรูแ้ต่ละหน่วย รายละเอียดจะ

ประกอบไปดว้ยความคดิรวบยอด ขอ้เทจ็จรงิ หลกัการหรอืกระบวนการ  

       1.2) พฒันาสิง่ทีเ่ป็นตวัอยา่งของเน้ือหาแต่ละหน่วย  

       1.3) พฒันาการฝึกปฏบิตัิในแต่ละหน่วยของเน้ือหา การมกีิจกรรมให้

นกัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิะช่วยใหน้กัเรยีนไดเ้กดิการเรยีนรูท้ีด่ ี 

      2) การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้กจิกรรมการเรยีนรูม้หีลายแนวทาง เช่น 

การพฒันาการเรยีนรูโ้ดยยดึพฤตกิรรมการเรยีนรู ้(Learning domain) แลว้เขยีนกจิกรรมการเรยีนรู้

ดงักล่าวในลกัษณะของแผนการเรยีนรูว้่าจะดําเนินการอย่างไรบ้าง โดยทัว่ไปการจดัการเรยีนรูท้ี่มี

ประสทิธภิาพมกัจะมขี ัน้ตอนหรอืกจิกรรมการเรยีนรู ้ดงัน้ี  

         2.1) การสรา้งแรงจงูใจ ในขัน้ตอนแรกของการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

นัน้ ผูส้อนควรกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ ความตัง้ใจ เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหผู้เ้รยีน 

และการจูงใจน้ีควรแทรกอยู่ในทุกขัน้ตอนของการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้โดยอาจใช้การเสรมิแรง

ดว้ยวธิกีารต่างๆตามความเหมาะสม  

       2.2) ใหว้ตัถุประสงคแ์ก่ผูเ้รยีน ควรใหผู้เ้รยีนไดท้ราบบา้งว่าเขาจะได้

เรยีนอะไร ผูเ้รยีนจะมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนไดด้ถีา้ผูเ้รยีนไดท้ราบวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูก่้อน  
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       2.3) คํานึงถงึความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้รยีน ในกระบวนการเรยีนรูต้้องให้

รูช้ดัแจง้ว่าผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรู ้มทีกัษะ และเจตคตอิยา่งไรบา้งก่อนมาเรยีน  

       2.4) ให้สารสนเทศและตัวอย่าง สารสนเทศที่ให้เป็นสิ่งที่ผู้เรียน

จะต้องค้นคว้า จะต้องรบัเขา้สู่สตปิญัญา ความคดิของตนเองเพื่อให้เกดิผลต่อวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้

สารสนเทศทีใ่หอ้าจเป็นขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์เป็นตวัอยา่งทกัษะ ซึง่อาจใหใ้นรปูการบรรยาย ในรปู

สื่อทีนํ่าเสนอ ใหก้ารปฏบิตัใิหท้าตามความสอดคลอ้งของเน้ือหา  

       2.5) การให้ฝึกปฏิบัติและข้อมูลย้อนกลับ ในการที่ผู้เรยีนเรียนรู ้

เน้ือหาความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และเจตคต ิ(Attitude) ผูเ้รยีนต้องปฏบิตัพิฤตกิรรมนัน้ๆ

และการฝึกปฏบิตัติอ้งใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 

       2.6) การประเมนิผล เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรยีนไดเ้รยีนรูอ้ะไร และ

ผลการเรยีนรูน้ัน้เป็นอยา่งไร มสีิง่ใดบา้งทีค่วรมกีารปรบัปรงุแกไ้ข  

    5.5.3 การนําไปใช ้(Implementation)  

      เมื่อการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนได้ดําเนินการจน

ได้ผลผลติ (Product) ก็ถึงขัน้การนําไปใช้ ในขัน้การนําไปใช้น้ีต้องทําควบคู่กนัไปกบัขัน้ตอนการ

ประเมนิผลเพื่อใหไ้ดม้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสําหรบันํามาปรบัปรุง และการตดัสนิใจตลอดเวลา ขัน้

น้ีเป็นขัน้การนําเสนอและดาํเนินการจดัการเรยีนรู ้ขอ้ควรตระหนกัในขัน้การจดัการเรยีนรูม้ดีงัน้ี  

      1) ต้องใหก้ารดําเนินการเป็นไปในรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นผู้เรยีน

เป็นศูนยก์ลาง    

      2) มคีวามสมัพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรยีน คือผู้สอนเป็นผู้ที่ทําหน้าที่

เหมอืนผูจ้ดัการเรยีนหรอืสภาพแวดลอ้มเพื่อใหผู้้เรยีนไดเ้กดิการเรยีนรู ้มแีรงจงูใจทีอ่ยากจะเรยีนรู ้

มกีารแนะนาและประเมนิผลการเรยีนรู ้และการเรยีนการสอนต้องคํานึงถงึความแตกต่างระหว่าง

บุคคล และผูส้อนตอ้งทาหน้าทีเ่ป็นผูส้อนเสรมิ (Tutor) และเป็นทีป่รกึษาใหแ้ก่ผูเ้รยีน  

      3) ครูผู้สอนต้องพฒันาวธิกีารจดัการเรยีนรูใ้ห้ทนัสมยัอยู่เสมอโดยมกีาร

วางแผนและใชเ้ทคโนโลยใีนการสอนอยา่งเหมาะสม 

    5.5.4 การประเมนิผล (Evaluation)  

      การประเมนิผลเป็นการวดัว่าวงจรของการออกแบบและพฒันาระบบการ

จดัการเรยีนรู้นัน้สมบูรณ์แล้วหรอืยงั ซึ่งข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) เป็นส่วนสําคญัที่ได้จากการ

ประเมนิผลเพื่อนําไปปรบัปรุงในส่วนของแต่ละขัน้ตอนให้ดีขึ้นและตรงตามวตัถุประสงค์ ถ้าการ

ประเมินผลพบว่า จุดใดควรปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงก็ต้องดําเนินการปรบัปรุง สิ่งที่ได้จากการ

ประเมนิผลเพื่อนาไปปรบัปรงุออกแบบและพฒันาระบบการจดัการเรยีนรูม้ดีงัต่อไปน้ี  

        1) รายงานในการควบคุมให้วงจรการออกแบบและพฒันาระบบการสอน

ดาํเนินไปได ้ทาํใหท้ราบว่ามขีอ้แตกต่างอะไรในขัน้ตอนต่างๆซึง่ไดจ้ากการประเมนิผล  

       2) ทรพัยากรต่างๆว่ามเีพยีงพอ ขาดตกบกพรอ่งตรงจดุใด เช่น เครือ่งมอื

อุปกรณ์ สิง่อํานวยความสะดวก สภาพแวดลอ้มการเรยีน  
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      3) สื่อการเรยีนรู้และสิ่งอํานวยการจดัการเรยีนรู้ที่ต้องปรบัปรุงแก้ไขมี

อะไรบา้ง  

      4) ครูผู้สอน กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูนําเสนอไปด้วยดี และถูกต้อง

เหมาะสมหรอืไม ่ 

      5) ขอ้ทดสอบ เหมาะกบัการทดสอบโดยตรงกบัวตัถุประสงคห์รอืไม ่ 

       6) ข้อควรปรับปรุงอื่นๆ  เช่น การสอนเสริมและการสอนซ่อมเสริม  

เป็นตน้  

      7) ในการประเมนิผลอาจแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื  

       7.1) การประเมนิผลเพื่อการปรบัปรงุ (Formative evaluation) 

       7.2) การประเมนิผลลพัธห์รอืผลสมัฤทธิ ์(Summative evaluation)    

 

    จากการศกึษาแนวคดิการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูส้รุปได้ว่า ขัน้ตอนที่สําคญั

ของการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้มดีงัน้ี คอื 

   1. การศกึษาขอ้มูลพืน้ฐาน ทัง้ทฤษฎ ีและขอ้คน้พบต่างๆ เกี่ยวกบัสภาพปจัจุบนั ทัง้

ความต้องการของสถานศกึษา ชุมชน ผูเ้รยีน สถานประกอบการ หรอืผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการจดั

การศกึษา 

   2. การกําหนด หลกัการ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และองคป์ระกอบต่างๆของรปูแบบ

การสอนให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลพื้นฐานที่ได้จากการศกึษาเบื้องต้น การกําหนดเป้าหมายจะช่วยให้

ผูส้อนเลอืกรปูแบบการสอนทีเ่หมาะสมและตรงกบัจดุมุง่หมายทีต่อ้งการได ้

   3. การกําหนดแนวทางในการนํารปูแบบที่สงัเคราะหไ์ปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

ซึ่งประกอบด้วย หลักการวิธีการ เงื่อนไขต่างๆ เช่น ผู้เรยีนคือใคร มีลักษณะเช่นไร ค่านิยม 

ความคดิ ความเชื่อเป็นอย่างไร มหีลกัแห่งการดําเนินชวีติภายในสงัคมของตนเองอย่างไรจะช่วยให้

ผูส้อนสามารถสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด 

   4. การประเมนิรูปแบบการสอน เป็นการทดสอบความมปีระสทิธภิาพของรูปแบบที่

สรา้งขึน้ โดยทัว่ไปใชว้ธิกีารต่อไปน้ี 

    4.1 ประเมนิความเป็นไปไดเ้ชงิทฤษฎ ีโดยคณะผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่จะทําการประเมนิ

ความสอดคลอ้งภายในระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ 

    4.2 ประเมนิความเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิโดยการนํารปูแบบการสอนที่พฒันาขึน้

ไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จรงิในลกัษณะของการวจิยัเชงิทดลองหรอืกึง่ทดลอง 

    5. การปรบัปรงุรปูแบบการสอน ม ี2 ระยะ คอื 

    5.1 ก่อนนํารูปแบบไปทดลองใช้ การปรบัปรุงรูปแบบการสอนในระยะน้ีใช้ผล

ความเป็นไปไดจ้ากการประเมนิเชงิทฤษฎเีป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุ 

    5.2 หลงัการนํารปูแบบการสอนไปใช ้โดยอาศยัขอ้มลูจาการทดลองเป็นตวัชีนํ้าใน

การปรบัปรงุและอาจมกีารนํารปูแบบการสอนไปทดลองใชใ้หม ่และปรบัปรงุเป็นวฏัจกัรตลอดเวลา 
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  จากเอกสารและงานวจิยัต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึไดนํ้าวธิกีารใชเ้ทคนิคางๆ 

ทีพ่ฒันาการคดิวจิารณญาณ การจดัการเรยีนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัการทํางานของสมอง และ30รปูแบบการ

เรยีนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 3 0มาพัฒนาเป็นรูปแบบการจดัการ

เรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N โดยเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีต่้องการใหเ้ดก็ปฐมวยัไดพ้ฒันาความสามารถดา้น

การคดิวจิารณญาณและสามารถนําไปใชแ้กป้ญัหาทีอ่าจจะตอ้งเผชญิในอนาคตไดต่้อไป    

 

6. กรอบแนวคิดรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

 6.1 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

  ทฤษฎแีละแนวคดิพืน้ฐานทีนํ่ามาเป็นแนวคดิของการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู้

แบบ B-R-A-I-N ประกอบดว้ย   

   6.1.1 ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจท ์(Piaget) ที่กล่าวว่าสตปิญัญาของ

เดก็มกีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองตามลาํดบัขัน้ตอน เดก็วยั 4-5 ปี มกีารคดิทีอ่ยูร่ะหว่างการคดิทีอ่าศยั

การรบัรูแ้ละการคดิทีอ่าศยัเหตุผล โดยพฒันาการทางสตปิญัญาเป็นความก้าวหน้าในกระบวนการคดิ

ทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็แสวงหาและใชค้วามรูเ้กีย่วกบัโลกรอบตวั (Keenan. 2002:120-121; สริอิร วชิชาวุธ. 

2554: 112) พฒันาการทางสตปิญัญาเป็นผลเน่ืองมาจากการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบัสิง่แวดลอ้ม 

โดยเดก็จะพยายามปรบัตวัโดยใชก้ระบวนการซมึซบั (Assimilation) ความรูห้รอืความคดิใหม่เขา้ไป

เชื่อมโยงกบัความรูห้รอืความคดิเดมิ ซึง่หากไม่สามารถเชื่อมโยงกนัไดเ้ดก็จะเกดิภาวะไม่สมดุลขึน้ 

(Disequilibrium) และเดก็จะพยายามใชก้ระบวนการปรบัขยายโครงสรา้ง (Accommodation) ในการ

ปรบัความรูห้รอืความคดิใหมก่บัความรูห้รอืความคดิเดมิใหเ้ขา้กนักลายเป็นภาวะสมดุล (Equilibration) 

เกดิเป็นโครงสรา้งทางสตปิญัญาใหม่ (Schemata) ของเดก็ขึน้ ซึง่ในกระบวนการน้ีจะพฒันาไปตาม

วยัของเดก็ (Longstreet; & Shane. 1993: 135) ซึง่เป็นทีม่าของหลกัการสรา้งสมดุลและหลกัการลง

มอืกระทํา โดยจดักจิกรรมใหเ้ดก็ไดพ้บกบัสถานการณ์ทีแ่ปลกใหม่ ใชค้ําถามทีก่ระตุ้นใหเ้ดก็เกดิความ

สงสยั หรอืขดัแยง้ในความคดิ ใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็พยายาม

คดิหาทางออกหรอืวธิกีารในการแกป้ญัหานัน้ 

  6.1.2 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปญัญาของบูรเนอร ์(Bruner) ที่เชื่อว่าเด็กแต่ละคนมี

ประสบการณ์และพืน้ฐานความรูท้ีแ่ตกต่างกนั เดก็เลอืกทีจ่ะรบัรูส้ ิง่ทีต่นเองสนใจใส่ใจ ความอยากรู้

อยากเหน็จะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้ดก็เกดิพฤตกิรรมสํารวจสิง่แวดล้อม โดยการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้เมื่อ

เด็กได้มปีฏสิมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมและสามารถค้นหาค้นพบสิง่ที่ต้องการด้วยตนเอง (Discovery 

Learning) (สุรางค์ โค้วตระกูล. 2554: 212-213) และเดก็สามารถเรยีนรูว้ชิาการต่างๆ ไดเ้พยีงแต่

ตอ้งไดร้บัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและเป็นไปตามความพรอ้มของเดก็แต่ละคน (สริอิร วชิชาวุธ. 

2554: 152-154; อ้างอิงจาก Bruner. 1999. The Myth of the First Three Years: A New Understanding 

of Early Brain Development and Lifelong Learning.  np.) ซึ่งเป็นที่มาของหลกัการสรา้งแรงจูงใจ

และหลกัการคน้ควา้คําตอบ โดยการสรา้งแรงจงูใจภายในใหเ้กดิขึน้กบัเดก็ วเิคราะหแ์ละจดัโครงสรา้ง



81 
 

เน้ือหาสาระการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัระดบัความพรอ้มและพฒันาการของเดก็ และจดัประสบการณ์

ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากการทดลอง สบืคน้ขอ้มลู และประมวลความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายเพื่อ

คน้พบคาํตอบดว้ยตนเอง 

  6.1.3 ทฤษฎีวฒันธรรมเชงิสงัคมของไวก็อตสกี้ (Vygotsky) ที่เชื่อว่าพฒันาการทาง

สตปิญัญาของเดก็เกดิจากการที่เดก็มปีฏสิมัพนัธแ์ละทํางานร่วมกบัคนอื่นๆ เช่น ผู้ใหญ่ คร ูเพื่อน 

ในบรบิทของสงัคม และเมื่อเดก็อยู่ในสภาวะทีเ่ดก็เผชญิกบัปญัหาทีท่า้ทายแต่ไม่สามารถคดิแก้ปญัหา

ไดโ้ดยลาํพงั แต่เมื่อเดก็ไดร้บัการช่วยเหลอืสนับสนุนหรอืแนะนําจากผูใ้หญ่หรอืเพื่อนทีม่ปีระสบการณ์

มากกว่าจะทําให้เดก็จะสามารถแก้ปญัหานัน้ได้และเกดิการเรยีนรูข้ ึน้ (Chandra. 2008: 21-23 citing 

Vygotsky. 1991. Child Development in Social Context. 32-41) ซึ่งเป็นที่มาของหลกัการปฏิสมัพันธ ์

โดยจดักจิกรรมที่ให้เดก็ได้ทํางานร่วมกบัผู้อื่น มกีารวางแผน ออกแบบ และสรุปความคดิเหน็ผ่าน

การระดมสมอง อภปิราย และกจิกรรมกลุ่ม 

  6.1.4 แนวคดิทีเ่กี่ยวกบัการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทํางานของสมอง (Brain-

based Learning หรอื BBL) เป็นทฤษฎทีีก่ล่าวว่าการเรยีนรูเ้กดิขึน้เมื่อมกีารส่งขอ้มูลเชื่อมต่อระหว่าง

เซลประสาท สมองของมนุษยแ์ต่ละคนมลีกัษณะเฉพาะตวั สมองเรยีนรูผ้่านระบบสรรีะทางกาย จติใจ 

และการเคลื่อนไหว สมองซกีซา้ยและซกีขวามกีารทํางานทีป่ระสานกนั อารมณ์เป็นปจัจยัสําคญัใน

การสรา้งแบบแผนการคดิ สมองแสวงหาความหมายจากสิง่ทีเ่รยีนรู ้การเรยีนรูเ้กดิขึน้ทัง้ในภาวะที่รู้

สํานึกและภาวะที่ไร้สํานึก การเรยีนรูส้ ิ่งที่ซับซ้อนจะเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์นัน้มีความท้าทาย 

และได้มปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม แต่การเรยีนรูจ้ะหยุดชะงกัหรอืลดน้อยลงเมื่อสมองอยู่ในภาวะเครยีด  

(ฉันทนา  ภาคบงกช. 2551: 93; Jensen. 2008: 4; Caine; & Caine. 2012: Online.) การจดัการเรยีนรู้ที่

สอดคลอ้งกบัการทํางานของสมองสามารถกระทําไดโ้ดยการทําใหเ้ดก็เรยีนรูโ้ดยไม่รูส้กึหวาดกลวัแต่

กระตุ้นทา้ทายใหเ้ดก็ตื่นตวัทีจ่ะเรยีนรู ้การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หป้ระสบการณ์ทีห่ลากหลาย การ

ออกแบบการจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจของเดก็ และทําใหก้ารเรยีนรูม้คีวามหมายต่อ

เด็ก (อาร ี สณัหฉว.ี 2550: 77; Caine; et al. 2005: 4-6) ซึ่งเป็นที่มาของหลกัการตื่นตัวแบบผ่อน

คลาย โดยจดักจิกรรมทีนํ่าการเคลื่อนไหวร่างกายมาปรบัคลื่นสมองและกระตุ้นการทํางานของสมอง

ซกีซ้ายและซกีขวา ให้เดก็ไดม้โีอกาสเลอืกตดัสนิใจ เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง ลงมอืกระทําผ่าน

ประสาทสมัผสัทัง้ห้า มเีวลาคดิไตร่ตรอง และนําเสนอความหมาย ความเขา้ใจ หรอืข้อค้นพบด้วย

ตนเองภายใตบ้รรยากาศทีเ่ดก็รูส้กึผ่อนคลายแต่ตื่นตวัทีจ่ะเรยีนรู ้

   6.1.5 รปูแบบการเรยีนการสอนกระบวนการสบืสอบและแสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม  (Group 

Investigation Instructional Model) เป็น 30รูปแบบที่ จอยส์ และ วลี (ทิศนา แขมมณี. 2555: 248-250; 

อ้างอิงจาก Joyce; & Weil. 1996.  Model of Teaching. pp. 80-88) พฒันาขึ้นโดยมุ่งส่งเสรมิทกัษะ

ในการสืบสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจโดยอาศยักลุ่มซึ่งเป็นเครื่องมอืทางสงัคมมาช่วย

กระตุ้นความสนใจหรอืความอยากรูแ้ละช่วยดําเนินงานการแสวงหาความรูห้รอืคําตอบที่ต้องการ 30 

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมประกอบด้วย 3 0 การเผชิญปญัหาหรอืสถานการณ์ที่ชวนให้งุนงงสงสยั การ

แสดงความคิดเห็นต่อปญัหาหรือสถานการณ์ การรวมกลุ่มวางแผนในการแสวงหาความรู้ การ
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ดําเนินการแสวงหาความรู้ การวเิคราะห์สรุป นําเสนอและอภิปรายผล และการกําหนดประเด็น

ปญัหาใหม่ที่ต้องการสบืเสาะหาคําตอบ ซึ่งเป็นที่มาของหลกัการจดักจิกรรมแบบแก้ปญัหาโดยให้

เด็กค้นพบและตระหนักถึงปญัหา วางแผนหาวิธีการ ลงมือแก้ปญัหา สรุปทบทวน ไตร่ตรองและ

ประเมนิเกีย่วกบัผลทีเ่กดิขึน้ 

 ทฤษฎแีละแนวคดิดงักล่าวสามารถสรุปเป็นแนวทางทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันารปูแบบการจดั 

การเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั ดงัตาราง 4  
 

   ตาราง 4 ทฤษฎแีละแนวคดิทีนํ่ามาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้
 

ทฤษฎ ี แนวคดิ หลกัการจดัการเรยีนรู ้

ทฤษฎพีฒันาการ

ทางสตปิญัญา

ของเพยีเจท ์

(Piaget)  

พัฒนาการทางสติปญัญาเป็นความก้าวหน้าใน

กระบวนการคิดที่จะช่วยให้เด็กแสวงหาและใช้

ความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว พัฒนาการทางสต ิ

ปญัญาเป็นผลเน่ืองมาจากการปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง

เด็กกับสิ่งแวดล้อม โดยเด็กจะพยายามปรบัตัว

โดยใช้กระบวนการซึมซบั (Assimilation) ความรู้

หรอืความคดิใหม่เข้าไปเชื่อมโยงกับความรู้หรอื

ความคิดเดิม ซึ่งหากไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้

เดก็จะเกดิภาวะไมส่มดุลขึน้ (Disequilibrium) และ

เด็ก จะพ ยายาม ใช้ก ระบ วนการป รับ ขยาย

โครงสร้าง (Accommodation) ในการปรบัความรู้

หรอืความคดิใหม่กบัความรูห้รอืความคดิเดมิให้เขา้

กันกลายเป็นภาวะสมดุล (Equilibration) เกิดเป็น

โครงสร้างทางสติปญัญาใหม่ (Schemata) ของ

เดก็ขึน้  
 

1. จดักจิกรรมใหเ้ดก็ไดพ้บ

กบัสถานการณ์ทีแ่ปลกใหม ่ 

2. ใชค้าํถามทีก่ระตุน้ให้

เดก็เกดิความสงสยั หรอื

ขดัแยง้ในความคดิ 

3. ส่งเสรมิใหเ้ดก็พยายาม

คดิหาทางออกหรอืวธิกีาร

ในการแก้ปญัหานัน้ 

ทฤษฎพีฒันาการ

ทางสตปิญัญาของ

บรูเนอร ์(Bruner)  

เด็กแต่ละคนมปีระสบการณ์และพื้นฐานความรู้ที่

แตกต่างกนั เดก็เลอืกที่จะรบัรูส้ ิง่ที่ตนเองสนใจใส่

ใจ ความอยากรูอ้ยากเหน็จะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้ดก็

เกดิพฤตกิรรมสํารวจสิง่แวดลอ้ม โดยการเรยีนรูจ้ะ

เกิดขึ้นเมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและ

สามารถค้นหา ค้นพบสิ่งที่ต้องการด้วยตนเอง 

(Discovery Learning) เด็กสามารถเรยีนรู้วชิาการ

ต่างๆได ้เพยีงแต่ต้องจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและ

เป็นไปตามความพรอ้มของเดก็แต่ละคน  

1. จดักจิกรรมใหเ้ดก็ได้

คน้พบคาํตอบดว้ยตนเอง 

2. สรา้งแรงจงูใจในการ

เรยีนรูใ้หก้บัเดก็ 

3. วเิคราะห ์และออกแบบ

กจิกรรมใหเ้หมาะสมกบั

ระดบัพฒันาการทาง

สตปิญัญาของเดก็ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 

ทฤษฎ ี แนวคดิ หลกัการจดัการเรยีนรู ้

ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิ

สงัคมของไวกอ็ตสกี ้

(Vygotsky) 

 

เด็กจะมีพัฒนาการทางสติปญัญาและมี

ทัศนคติขึ้นเมื่อมีปฏิสัมพันธ์และทํางาน

ร่วมกันกบัคนอื่นๆ เช่น ครู ผู้ใหญ่ เพื่อน 

เป็นต้น เมื่อเด็กอยู่ในสภาวะที่เด็กเผชิญ

กับปญัหาที่ท้าทายแต่ไม่สามารถคิดแก ้

ปญัหาไดโ้ดยลาํพงั เมื่อไดร้บัการช่วยเหลอื

แนะนําจากผู้ใหญ่  หรือจากการทํางาน

รว่มกบัเพื่อนทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า เดก็

จะสามารถแก้ปญัหานัน้ไดแ้ละเกดิเป็นการ

เรยีนรูข้ ึน้  

 

1. จดักจิกรรมใหเ้ดก็ได้

ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น  

2. มกีารวางแผน ออกแบบ 

และสรปุความคดิเหน็ผ่าน

การระดมสมอง อภปิราย

และกจิกรรมกลุ่ม 

แนวคดิการจดัการ

เรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบั

การทํางานของสมอง 

(Brain-based Learning) 

การเรยีนรูเ้กดิขึน้เมื่อมกีารส่งขอ้มลูเชื่อมต่อ

ระหว่างเซลประสาท สมองของมนุษยแ์ต่ละ

คนมีลกัษณะเฉพาะตัว สมองเรยีนรู้ผ่าน

ระบบสรรีะทางกาย จติใจ และการเคลื่อนไหว 

สมองซีกซ้ายและซีกขวามีการทํางานที่

ประสานกนั อารมณ์เป็นปจัจยัสําคญัในการ

สรา้งแบบแผนการคดิ สมองแสวงหาความ 

หมายจากสิง่ที่เรยีนรู ้การเรยีนรูเ้กดิขึน้ทัง้

ในภาวะที่รู้สํานึกและภาวะที่ไรส้ํานึก การ

เรยีนรูส้ ิง่ทีซ่บัซอ้นจะเกดิขึน้เมื่อสถานการณ์

นัน้มคีวามท้าทายและได้มปีฏสิมัพนัธ์ทาง

สงัคม การเรยีนรูจ้ะหยุดชะงกัหรอืลดน้อยลง

เมือ่สมองอยูใ่นภาวะเครยีด  

 

1. นําการเคลื่อนไหวรา่งกาย

มาปรบัคลื่นสมองและกระตุ้น

การทํางานของสมองซกีซา้ย

และซกีขวา  

2. จดักจิกรรมทีใ่หเ้ดก็ไดม้ี

โอกาสเลอืกตดัสนิใจ 

3. ใหเ้ดก็เรยีนรูจ้ากการลง

มอืกระทําผ่านประสาท

สมัผสัทัง้หา้  

4. มเีวลาคดิไตรต่รอง  

5. จดับรรยากาศทีเ่ดก็รูส้กึ

ผ่อนคลายแต่ตื่นตวัทีจ่ะ

เรยีนรู ้
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  ตาราง 4 (ต่อ) 

 

ทฤษฎ ี แนวคดิ หลกัการจดัการเรยีนรู ้

30รปูแบบการเรยีนการสอน

กระบวนการสบืสอบและ

แสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม 

(Group Investigation 

Instructional Model) 

การส่งเสริมทักษะในการสืบสอบเพื่อให้

ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจโดยอาศัยกลุ่ม

ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสังคมมาช่วยกระตุ้น

ความสนใจหรือความอยากรู้และช่วย

ดําเนินงานการแสวงหาความรูห้รอืคําตอบ

ทีต่้องการ โดยการให้เดก็เผชญิปญัหาหรอื

สถานการณ์ที่ชวนให้งุนงงสงสัย แสดง

ความคิดเห็นต่อปญัหาหรือสถานการณ์ 

รวมกลุ่มวางแผนในการแสวงหาความรู ้

ดําเนินการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สรุป 

นําเสนอและอภปิรายผล  

1. ใหเ้ดก็คน้พบและตระหนัก

ถงึปญัหา  

2. วางแผนและลงมอืแก ้

ปญัหา  

3. สรุปทบทวน ไตรต่รอง 

4. ประเมนิเกี่ยวกบัผลที่

เกดิขึน้ 

  

  จากตาราง 4 สรุปได้ว่าหลักการจัดการเรียนรู้เพื่ อส่งเสริมความสามารถทางการคิด

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัจะตอ้งใหเ้ดก็ไดเ้ตรยีมความพรอ้มสมองก่อนการเรยีนรู ้จดักจิกรรมใน

สถานการณ์ทีแ่ปลกใหม ่กระตุน้ใหเ้กดิความสงสยั ส่งเสรมิใหเ้ดก็ลงมอืกระทาํสิง่ต่างๆ ผ่านประสาท

สมัผสัทัง้ห้า ค้นหาและตรวจสอบคําตอบเพื่อให้เด็กได้ค้นพบคําตอบด้วยตนเอง รวมทัง้นําเสนอ

ผลงานทีส่ะทอ้นการคดิ ภายใต้การพจิารณาไตร่ตรองตามขอ้มลูทีไ่ดจ้ากประสบการณ์จรงิในบรบิท

ทีเ่ป็นธรรมชาตแิละสอดคลอ้งกบัพฒันาการ  

 

   6.2 รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

    6.2.1 หลกัการของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N     

      รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่มี

กระบวนการที่เป็นลําดบัขัน้ตอนที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้ เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ

ของเดก็ปฐมวยั อาย ุ5-6 ปี ทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดแ้สดงความสามารถทางการคดิวจิารณญาณในดา้น

การจาํ การเขา้ใจ การประยุกต์ การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมนิ ซึง่ครมูบีทบาทเป็นผู้

อํานวยความสะดวก จดัสภาพแวดล้อม และใชค้ําถามต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เดก็ลงมอืกระทําสิง่ต่างๆ  

ดว้ยตนเองผ่านประสาทสมัผสัทัง้หา้ คน้หาและตรวจสอบคําตอบเพื่อใหเ้ดก็ไดค้น้พบคําตอบดว้ยตนเอง 

รวมทัง้นําเสนอผลงานทีส่ะทอ้นการคดิ ภายใตก้ารพจิารณาไตรต่รองตามขอ้มลูทีไ่ดจ้ากประสบการณ์ 

จรงิในบรบิททีเ่ป็นธรรมชาตแิละสอดคลอ้งกบัพฒันาการ 
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    6.2.2 การจดักระบวนการเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N  

    การจดักระบวนการเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เป็น

การจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นขัน้ตอน ประกอบดว้ย 

     1) ขัน้ปลุกสมอง (Boosting = B) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็มกีารเคลื่อนไหวร่างกาย

ดว้ยการทําท่าบรหิารสมอง (Brain Gym) โดยมเีสยีงเพลงและเสยีงดนตรปีระกอบกจิกรรม เป็นการ

เตรยีมความพรอ้มของสมองก่อนการเรยีนรูด้้วยการกระตุ้นคอรป์สัคอลโลซมั (corpus callosum) 

ซึง่ทําหน้าที่ส่งขอ้มูลไปมาระหว่างสมองซกีซ้ายและขวา ซึ่งช่วยให้การทํางานของสมองทัง้สองซกี

ทาํงานประสานกนัไดด้ ีรวมทัง้เป็นการปรบัคลื่นสมองเพื่อใหเ้ดก็เกดิสมาธแิละจดจอ่ในการทํากจิกรรม  

     2) ขัน้ระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) เป็นขัน้ตอนที่เดก็ตัง้ 

คาํถามและระบุปญัหาหรอืประเดน็ทีต่อ้งการจะศกึษา และทบทวนเชื่อมโยงประสบการณ์เดมิว่าหวัขอ้

หรอืประเดน็ทีจ่ะเรยีนรูน้ัน้มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งและ/หรอืสําคญักบัตวัเดก็อย่างไร เป็นการกระตุน้

ความสนใจใหเ้ดก็เกดิความตอ้งการเรยีนรูแ้ละเหน็คุณค่าของสิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูน้ัน้ผ่านกจิกรรมสงัเกต 

สื่อและ/หรอื สถานการณ์โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า และถ่ายทอดออกมาดว้ยการอธบิายและ/หรอื

สรา้งเป็นชิน้งานทัง้เดีย่วหรอืกลุ่ม 

     3) ขัน้สบืคน้คําตอบ (Acquiring = A) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็ประมวลภาพรวมของ

ขอ้มลูต่างๆ โดยการวางแผนว่าเรื่องหรอืประเดน็นัน้ควรจะเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารใด และลงมอืปฏบิตัเิพื่อ 

แก้ไขปญัหาหรอืค้นหาคําตอบตามประเดน็ทีเ่ดก็เลอืก เป็นการส่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิพฤตกิรรมสาํรวจ

สภาพสิง่แวดลอ้มและเกดิการเรยีนรูโ้ดยการคน้พบ รวมทัง้ใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธแ์ละทาํงานรว่มกบัคน

อื่นๆ โดยผ่านกจิกรรมการคน้หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ไดแ้ก่ การระดมสมอง การทศันศกึษา 

การทดลอง การสมัภาษณ์ และการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 

    4) ขัน้สรุปผล (Inferring = I) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็ไดท้บทวน ไตร่ตรองเกี่ยวกบั

สิง่ที่ได้จากการสบืค้นคําตอบ แล้วพจิารณาความรูท้ี่ได้เพื่อประเมนิว่าผลที่ได้ว่าน่าเชื่อถอื มจีุดด ี

หรอืจดุทีค่วรปรบัปรงุ โดยผ่านกจิกรรมการอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

      5) ขัน้นําเสนอผล (Notifying = N) เป็นขัน้ตอนที่เดก็นําความรูท้ีไ่ดค้้นพบมา

ดดัแปลงใหเ้กดิสิง่ใหม่ หรอืวางแผน ออกแบบ และนําเสนอผลการศกึษาใหก้บัผูอ้ื่นไดร้บัรู ้โดยผ่าน

กจิกรรมการอธบิายผลงาน การเขยีน การวาดภาพ การแสดงการทดลองในสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้การแสดง

นิทรรศการ ท่ามกลางบรรยากาศทีส่นุกสบายและพงึพอใจ 

    จากขอ้มลูขา้งต้นสามารถสรุปความเชื่อมโยงของทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบ

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

ไดด้งัภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 ความเชื่อมโยงของทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ 

       B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั   

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบั 

การเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั 

 
 

 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ปลุกสมอง                                          

(Boosting = B) 

 

แนวคดิการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง 

กบัการทาํงานของสมอง 

เดก็เรยีนรูจ้ากสิง่สนใจ ไดซ้มึซบัสิง่ทีเ่รยีนรู ้ มกีาร

จดักระทาํโดยตรงกบัประสบการณ์ ท่ามกลาง

บรรยากาศการเรยีนรูท้ีต่ื่นตวัแบบผ่อนคลาย 
 

รปูแบบกระบวนการสบืสอบ 

และแสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม 

การสง่เสรมิทกัษะการสบืสอบโดยการใหเ้ดก็เผชญิ 

ปญัหาทีช่วนใหส้งสยั แลว้แสดงความคดิเหน็ต่อ

ปญัหานัน้ รวมกลุ่มวางแผน ดาํเนินการแสวงหา

ความรู ้วเิคราะหส์รุป นําเสนอและอภปิรายผล 

 

ขัน้ระบุและเชื่อมโยง  

(Remarking and Relating = R)  

 

ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจต ์
เดก็เรยีนรูจ้ากการมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม

รอบตวัผ่านการลงมอืกระทาํดว้ยตนเอง 

ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร ์
เดก็เรยีนรูจ้ากการไดค้ดิและคน้พบคาํตอบดว้ย

ตนเอง และสอดคลอ้งกบัธรรมชาตกิารเรยีนรูข้อง

เดก็ 

ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมของไวกอ็ตสกี ้

เดก็เรยีนรูจ้ากพดูคุย อภปิราย แลกเปลีย่นความ

คดิเหน็ และการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น 
 

รปูแบบการจดัการเรียนรู้ 

แบบ B-R-A-I-N 

 

 

 
 
 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้นําเสนอ 

(Notifying = N) 

 

ขัน้สบืคน้คําตอบ 

(Acquiring = A) 
 

 

ขัน้สรุปผล 

(Inferring = I) 

 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 

  การวจิยั เรื่อง การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั ครัง้น้ี เป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) 

มวีตัถุประสงค ์คอื เพื่อสรา้งรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทาง 

การคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั และศกึษาประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั โดยแบ่งขัน้ตอนการศกึษาวจิยั ดงัน้ี  

   1. การกําหนดประชากร และการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 

    2. การดําเนินการวจิยัและการพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั แบ่งเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่ 

    ระยะที ่1 การสรา้งรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

     ระยะที ่2 การสรา้งเครื่องมอืประกอบการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

     ระยะที ่3 การทดสอบประสทิธผิลรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อ

ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

        ระยะที ่4 การขยายผลรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

   3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

    4. การวเิคราะหข์อ้มลู 

 

1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

   1.1.1 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาปฐมวยั โดยมคีุณสมบตัดิงัน้ี 

      1) ครูปฐมวยัที่มปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีนรู้สําหรบัเด็กปฐมวยัเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 10 ปี 

     2) นักวชิาการด้านการศกึษาปฐมวยัที่มปีระสบการณ์การทํางานกบัเดก็ปฐมวยั

เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 10 ปี 

  1.1.2 เด็กปฐมวยัอายุ 5-6 ปี ที่กําลงัเรยีนชัน้อนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีนในสงักัด    

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 

   1.1.3 ครูปฐมวยัที่ปฏิบตัิงานสอนในระดบัชัน้อนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีนในสงักัด

สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 และสนใจ

นํารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ไปใช ้
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  1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

   1.2.1 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาปฐมวยั ทีผู่ว้จิยัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ประกอบดว้ย 

      1) ผูเ้ชีย่วชาญตรวจรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั จาํนวน 5 คน 

     2) ผูเ้ชีย่วชาญตรวจแผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ 

B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั จาํนวน 5 คน 

      3) ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก

ปฐมวยั จาํนวน 5 คน 

      1.2.2 เดก็ปฐมวยัอายุ 5-6 ปี ชัน้อนุบาลศกึษาปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 

ทีผู่ว้จิยัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจาํนวน 40 คน 

ดงัน้ี 

      1) กลุ่มทดลอง คอื เดก็ปฐมวยัโรงเรยีนบ้านหนองกุงโนนทนั สงักดัสํานักงาน

เขต พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 จาํนวน 20 คน  

      2) กลุ่มควบคุม คอื เด็กปฐมวยัโรงเรยีนบ้านกระหนวนดอนดัง่ สงักดัสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 จาํนวน 20 คน 

    1.2.3 ครูปฐมวยัที่ปฏิบัติงานสอนในชัน้อนุบาลศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรยีนในสังกัด

สาํนัก งานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 

8 คน ทีผู่้วจิยัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ โรงเรยีนบ้านหนองวดัป่า โรงเรยีนบ้าน

ชาดศรสีมบูรณ์ โรงเรยีนบ้านหนองแวงตอตัง้ โรงเรยีนบ้านกระหนวนดอนดัง่ โรงเรยีนบ้านหนอง

แวงน้อย โรงเรยีนบา้นปอแดง โรงเรยีนบา้นหนิแร ่และโรงเรยีนบา้นศุภชยั 

 

2. การดาํเนินการวิจยัและการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  การดาํเนินการวจิยัและการพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั แบ่งเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่  

   ระยะที ่1 การสรา้งรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

   ระยะที ่2 การสรา้งเครือ่งมอืประกอบการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N  

   ระยะที ่3 การทดสอบประสทิธผิลรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

       ระยะที ่4 การขยายผลรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N  

  รายละเอยีดการดาํเนินการวจิยัและการพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงัต่อไปน้ี
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1. แผนการจดัประสบการณ์ 

    1.1 สรา้งแผนการจดัประสบการณ์ 

    1.2 ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

    1.3 ปรบัปรุงแผนการจดัประสบการณ์ 

 
2. แบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ    

    2.1 สรา้งแบบทดสอบ 

    2.2 ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

    2.3 ปรบัปรุงแบบทดสอบ       

    2.4 นําแบบทดสอบไปทดลองใช ้

    2.5 หาค่าความเชื่อมัน่ และค่าอาํนาจจาํแนก 

 

 

 

 

 

            

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั เรือ่ง การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

       เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

ระยะท่ี 3 

การทดสอบประสิทธิผล

รปูแบบการจดัการเรียนรู ้

แบบ B-R-A-I-N 

 

ระยะท่ี 1 

การสรา้งรปูแบบ 

การจดัการเรียนรู ้

แบบ B-R-A-I-N 

 

ระยะท่ี 2 

การสรา้งเครือ่งมือ

ประกอบการใช้รปูแบบ 

การจดัการเรียนรู ้

แบบ B-R-A-I-N 

 

ระยะท่ี 4 

การขยายผล 

รปูแบบการจดัการเรียนรู ้

แบบ B-R-A-I-N 

 

1. อบรมครปูฐมวยั 1 วนั 

2. ทดลองใชร้ปูแบบโดยครปูฐมวยั จาํนวน 1 สปัดาห ์

3. ประเมนิผลการใชร้ปูแบบโดยครปูฐมวยั 

4. วเิคราะหข์อ้มลู สรุปผล และปรบัปรุงรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้
 

 

 

 

1.กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

2. กาํหนดแบบแผนการทดลอง 

3. ดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

    3.1 อบรมครปูฐมวยั 1 วนั 

    3.2 ทดสอบกลุ่มตวัอย่าง ก่อนการทดลอง 

    3.3 ดาํเนินการใชร้ปูแบบ จาํนวน 7 สปัดาห ์

    3.4 ทดสอบกลุ่มตวัอย่าง หลงัการทดลอง 

4. วเิคราะหข์อ้มลู สรุปผล และปรบัปรุงรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

 

1. รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

    1.1 ศกึษาเอกสาร ตํารา และงานวจิยั 

    1.2 สงัเคราะหร์ปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

    1.3 ประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

    1.4 ปรบัปรุงรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้
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ระยะท่ี 1 การสร้างรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N  

  ผูว้จิยัดําเนินการสรา้งรปูแบบการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัขึน้ โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

  1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยั 

   1.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั ผูว้จิยัศกึษา

ขอ้มูลจากการสงัเคราะห�เอกสาร บทความ และงานวจิยัของนักวชิาการและนักการศกึษาทัง้ใน

และต่างประเทศด้วยการวิเคราะห์ เน้ือหา (content analysis) ที่ เกี่ ยวกับความหมายของ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ ของ ดิว้อี้ (Dewey. 1933: 9) ฮลิการด์ (Hilgard. 1962: 336) 

วตัสนั; และแกลเซอร์ (Watson; & Glaser. 1964: 10) เอนนิส (Ennis. 1967: 10) กู๊ด (Good. 1973: 

680) ฟีเลย์ (Feeley. 1976: 3-4) ฮัดกิ้น (Hudgins. 1997: 173-206) ฟาเชี่ยน (Facience. 1984: 

253) รกัจโิร (Ruggiero. 1984:129) เอนนิส มลิแมน; และทอมโก (Ennis, Millman; & Tomko. 1985: 

45) แมคเพค็ (Mcpeck. 1990: 62) แบนด์แมน; และแบนดแ์มน (Bandman; & Bandman. 1995: 7) 

บอส (Boss.  2010: 5) อุษณีย ์โพธสิุข (2543: 28) ทศินา แขมมณี (2546: 121) เกรยีงศกัดิ ์เจรญิ

วงศ์ศกัดิ ์(2549: 11) วรีะ สุดสงัข ์(2550: 36) สุทธาภา โชตปิระดษิฐ ์(2551: 22) และบรรจง อมรชวีนิ 

(2556: 2) สรุปได้ว่า ความสามารถทางการคดิอย่างมวีจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัเป็นการกระทําที่

เดก็ปฐมวยัแสดงออกในการพจิารณาไตรต่รองขอ้มลู เหตุการณ์ และ/หรอืปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่ดก็

เขา้ไปมปีระสบการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อนําไปสู่การหาขอ้สรุปและการตดัสนิใจที่ถูกต้องเหมาะสม

กบัวยั 

   1.2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัองคป์ระกอบความสามารถทางการคดิอย่างมวีจิารณญาณของเดก็

ปฐมวยัดว้ยการวเิคราะหเ์น้ือหา (content analysis) จากเอกสารบทความและงานวจิยัของนกัวชิาการ

และนักการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ ไดแ้ก่ วตัสนัและแกลเซอร ์(Watson; & Glaser. 1964: 24) 

เอนนิส มลิแมน; และทอมโก (Ennis, Millman; & Tomko. 1985: 45-48) พอล (Paul. 1985: 36-39) 

โรเจอร์ ซีบรอร์; และ รอนน่ิง (ทิศนา แขมมณี ; และคนอื่นๆ . 2544: 60; อ้างอิงจาก Roger; 

Sebrew; & Ronning. 1995) บลูม (Duron; Limbach; & Waugh. 2006: 160 citing Bloom. 1956. A 

Taxonomy of Educational Objectives. np.) สุทธาภา โชติประดษิฐ์ (2551: 9) และศนัสนีย ์ฉัตรคุปต์; 

และอุษา ชูชาติ (2545: 92 -98) สรุปได้ว่า องค์ประกอบของความสามารถทางการคิดอย่างมี

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัเกี่ยวขอ้งกบัทกัษะทางการคดิจาํนวนมาก แมว้่าความสามารถทางการ

คดิวจิารณญาณจะถูกจดักลุ่มให้เป็นความคดิระดบัสูง แต่ยงัคงต้องอาศยัความคดิระดบัพื้นฐานมา

สนบัสนุน ซึง่ประกอบดว้ยความสามารถ 6 ดา้น คอื  

     1) การจํา (Remembering) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการใช้วธินึีกยอ้น

หรอืระลกึจากประสบการณ์เดมิ เมื่อได้รบัการกระตุ้นจากประเด็น เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ที่

กําหนดให ้แลว้ระบุหรอืบอกขอ้มลูไดถ้กูตอ้งเหมาะสม 
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      2) การเขา้ใจ (Understanding) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการตคีวาม 

หรอืแปลความหมายเมือ่ไดร้บัการกระตุน้จากประเดน็ เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีก่ําหนดให ้โดยมี

การเชื่อมโยงขอ้มลูใหมก่บัประสบการณ์เดมิ แลว้นํามาอธบิาย แปลความหมายของเหตุการณ์ต่างๆ 

และ/หรอืสามารถยกตวัอยา่ง สรปุ หรอือา้งองิ จากเรือ่งราวหรอืสถานการณ์ต่างๆ ตามความเขา้ใจ

จากประสบการณ์เดมิ 

    3) การประยุกต์ (Applying) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการนําเอาสิ่งที่

เรยีนรูม้าแลว้ หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างได ้ 

   4) การวิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการบอกราย 

ละเอียดและจําแนก ความแตกต่างของส่วนที่เป็นองค์ประกอบย่อยของสถานการณ์หรอืข้อมูลที่

กําหนดให ้

   5) การสงัเคราะห ์(Synthesizing) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการรวบรวม

ขอ้มลู ความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ มาออกแบบ วางแผน หรอืสรา้งผลงาน 

    6) การประเมนิ (Evaluating) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการตรวจสอบ

ประเด็น เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ที่กําหนดให้ แล้วสามารถวจิารณ์และตดัสนิเพื่อหาขอ้สรุปได้

อยา่งสมเหตุสมผล  
   1.3 ทฤษฎแีละแนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั ประกอบด้วย 

ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจท ์(Piaget) ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องบูรเนอร ์(Bruner) ทฤษฎี

วฒันธรรมเชงิสงัคมของไวก็อตสกี้ (Vygotsky) แนวคดิที่เกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกบั

การทํางานของสมอง (Brain-based Learning) และ 39รูปแบบการเรยีนการสอนกระบวนการสบืสอบ

และแสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model) สรปุไดด้งัน้ี  

   ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจท ์(Piaget) เชื่อว่า สตปิญัญาของเดก็มกีาร

พฒันาอย่างต่อเน่ืองตามลําดบัขัน้ตอน โดยเดก็วยั 4-5 ปี มกีารคดิที่อยู่ระหว่างการคดิที่อาศยัการ

รบัรูแ้ละการคดิที่อาศยัเหตุผล โดยพฒันาการทางสตปิญัญาเป็นความก้าวหน้าในกระบวนการคดิที่

จะช่วยใหเ้ดก็แสวงหาและใชค้วามรูเ้กี่ยวกบัโลกรอบตวั นอกจากน้ี พฒันาการทางสตปิญัญาเป็นผล

เน่ืองมาจากการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบัสิง่แวดลอ้ม โดยเดก็จะพยายามปรบัตวัโดยใชก้ระบวนการ

ซมึซบั (Assimilation) ความรูห้รอืความคดิใหม่เขา้ไปเชื่อมโยงกบัความรูห้รอืความคดิเดมิ ซึ่งหากไม่

สามารถเชื่อมโยงกนัไดเ้ดก็จะเกดิภาวะไม่สมดุลขึน้ (Disequilibrium) และเดก็จะพยายามใช้กระบวนการ

ปรบัขยายโครงสรา้ง (Accommodation) ในการปรบัความรูห้รอืความคดิใหมก่บัความรูห้รอืความคดิ

เดมิใหเ้ขา้กนักลายเป็นภาวะสมดุล (Equilibration) เกดิเป็นโครงสรา้งทางสตปิญัญาใหม่ (Schemata) 

ของเดก็ขึน้ ซึง่ในกระบวนการน้ีจะพฒันาไปตามวยัของเดก็ ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัต้องยดึหลกัการสรา้งสมดุลและหลกัการลงมอืกระทํา 

โดยจดักจิกรรมให้เดก็ได้พบกบัสถานการณ์ที่แปลกใหม่ ใช้คําถามที่กระตุ้นให้เดก็เกดิความสงสยั 

หรอืขดัแยง้ในความคดิ ใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองเพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็พยายามคดิหา 

ทางออกหรอืวธิกีารในการแกป้ญัหานัน้  
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   ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรูเนอร ์(Bruner) เชื่อว่า เดก็แต่ละคนมปีระสบการณ์

และพืน้ฐานความรูท้ีแ่ตกต่างกนั เดก็เลอืกทีจ่ะรบัรูส้ ิง่ทีต่นเองสนใจใส่ใจ ความอยากรูอ้ยากเหน็จะเป็น

แรงผลกัดนัใหเ้ดก็เกดิพฤตกิรรมสํารวจสิง่แวดลอ้ม โดยการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้เมื่อเดก็ไดม้ปีฏสิมัพนัธ์

กบัสิง่แวดลอ้มและสามารถคน้หาคน้พบสิง่ที่ต้องการด้วยตนเอง (Discovery Learning) และเดก็สามารถ

เรยีนรูว้ชิาการต่างๆ ไดเ้พยีงแต่ต้องได้รบัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและเป็นไปตามความพรอ้ม

ของเดก็แต่ละคน ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็

ปฐมวยัต้องยดึหลกัการสรา้งแรงจงูใจและหลกัการคน้ควา้คําตอบ โดยสรา้งแรงจงูใจภายในใหเ้กดิขึน้ 

กบัเดก็ และมกีารวเิคราะหแ์ละจดัโครงสรา้งเน้ือหาสาระการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัระดบัความพรอ้ม

และพฒันาการของเดก็ และจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็ได้เรยีนรูจ้ากการทดลอง สบืคน้ขอ้มูลและประมวล

ความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายเพื่อคน้พบคาํตอบดว้ยตนเอง 

   ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมของไวกอ็ตสกี้ (Vygotsky) เชื่อว่า พฒันาการทางสตปิญัญา

ของเดก็เกดิจากการทีเ่ดก็มปีฏสิมัพนัธแ์ละทํางานรว่มกบัคนอื่นๆ เช่น ผูใ้หญ่ คร ูเพื่อนในบรบิทของ

สงัคม และเมื่อเดก็อยู่ในสภาวะทีเ่ผชญิกบัปญัหาที่ท้าทายแต่ไม่สามารถคดิแก้ปญัหาได้โดยลําพงั 

แต่เมื่อเดก็ได้รบัการช่วยเหลอื การสนับสนุน หรอืคําแนะนําจากผู้ใหญ่หรอืเพื่อนที่มปีระสบการณ์

มากกว่าจะทําใหเ้ดก็จะสามารถแก้ปญัหานัน้ไดแ้ละเกดิการเรยีนรู ้ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัต้องยดึหลกัการปฏสิมัพนัธ ์โดยจดักจิกรรมที่

ให้เด็กได้ทํางานร่วมกับผู้อื่น มกีารวางแผน ออกแบบ และสรุปความคดิเห็นผ่านการระดมสมอง 

อภปิราย และกจิกรรมกลุ่ม 

   แนวคดิการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทํางานของสมอง (Brain-based Learning) 

เชื่อว่า การเรยีนรูเ้กดิขึน้เมื่อมกีารส่งขอ้มลูเชื่อมต่อระหว่างเซลประสาท สมองของมนุษยแ์ต่ละคนมี

ลกัษณะเฉพาะตวั สมองเรยีนรูผ้่านระบบสรรีะทางกาย จติใจ และการเคลื่อนไหว สมองซกีซา้ยและ

ซกีขวามกีารทํางานทีป่ระสานกนั อารมณ์เป็นปจัจยัสาํคญัในการสรา้งแบบแผนการคดิ สมองแสวงหา

ความหมายจากสิง่ทีเ่รยีนรู ้การเรยีนรูเ้กดิขึน้ทัง้ในภาวะทีรู่ส้าํนึกและภาวะทีไ่รส้าํนึก การเรยีนรูส้ ิง่ที่

ซบัซอ้นจะเกดิขึน้เมื่อสถานการณ์นัน้มคีวามทา้ทายและได้มปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม แต่การเรยีนรูจ้ะ

หยุดชะงกัหรอืลดน้อยลงเมือ่สมองอยูใ่นภาวะเครยีด ซึง่การจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทํางาน

ของสมองสามารถกระทําไดโ้ดยใหเ้ดก็เรยีนรูโ้ดยไม่รูส้กึหวาดกลวัแต่กระตุ้นท้าทายให้เดก็ตื่นตวัที่

จะเรยีนรู ้การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หป้ระสบการณ์ทีห่ลากหลาย การออกแบบการจดัการเรยีนรู้

ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของเดก็ และทําให้การเรยีนรูม้คีวามหมายต่อเดก็ ดงันัน้ การจดัการเรยีนรู้

เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัต้องยดึหลกัการตื่นตวัแบบผ่อนคลาย 

โดยจดักจิกรรมทีนํ่าการเคลื่อนไหวร่างกายมาปรบัคลื่นสมองและกระตุ้นการทํางานของสมองซกีซา้ย

และซกีขวา ใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสเลอืกตดัสนิใจ เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง ลงมอืกระทําผ่านประสาท

สมัผสัทัง้หา้ มเีวลาคดิไตรต่รอง และนําเสนอความหมายความเขา้ใจหรอืขอ้คน้พบดว้ยตนเองภายใต้

บรรยากาศทีเ่ดก็รูส้กึผ่อนคลายแต่ตื่นตวัทีจ่ะเรยีนรู ้
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  รูปแบบการเรยีนการสอนกระบวนการสบืสอบและแสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม (Group 

Investigation Instructional Model) เป็นรูปแบบที่ 39ส่งเสรมิทักษะในการสืบสอบเพื่อให้ได้ความรู้

ความเขา้ใจ โดยอาศยักลุ่มมาช่วยกระตุ้นความสนใจหรอืความอยากรู ้และช่วยดําเนินงานการแสวงหา

ความรู้หรือคําตอบที่ต้องการ 39 ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย 39 การเผชิญปญัหาหรือ

สถานการณ์ที่ชวนให้งุนงงสงสยั การแสดงความคดิเห็นต่อปญัหาหรอืสถานการณ์ การรวมกลุ่ม

วางแผนแสวงหาความรู ้การดําเนินการแสวงหาความรู ้การวเิคราะห์สรุป นําเสนอและอภปิรายผล 

และการกําหนดประเดน็ปญัหาใหมท่ีต่อ้งการสบืเสาะหาคาํตอบ ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัต้องยดึหลกัการแก้ปญัหา โดยให้เดก็ค้นพบ

และตระหนักถึงปญัหา วางแผนหาวิธีการ ลงมือแก้ปญัหา สรุปทบทวน ไตร่ตรองและประเมิน

เกีย่วกบัผลทีเ่กดิขึน้ 

 2. สงัเคราะห์โครงรา่งของรปูแบบ โดยกําหนดขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรูเ้ป็น 5 ขัน้ตอน 

ไดแ้ก่ ขัน้ปลุกสมอง (Boosting)  ขัน้ระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating) ขัน้สบืคน้คําตอบ 

(Acquiring) ขัน้สรุปผล (Inferring) และขัน้นําเสนอผล (Notifying) หรอื B-R-A-I-N Model ตามคํา

ขึน้ต้นชื่อภาษาองักฤษของแต่ละขัน้ การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้ในแต่ละขัน้มแีนวคดิและ

หลกัการทีส่นบัสนุน ดงัน้ี 

    2.1 ขัน้ปลุกสมอง (Boosting = B) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็เคลื่อนไหวร่างกายดว้ยการทาํท่า

บรหิารสมอง (Brain Gym) โดยมเีสยีงเพลงและเสยีงดนตรปีระกอบกจิกรรม เพื่อเป็นการเตรยีมความ

พรอ้มของสมองก่อนเรยีนรู ้กระตุ้นการส่งขอ้มลูไปมาระหว่างสมองซกีซา้ยและขวา รวมทัง้เป็นการ

ปรบัคลื่นสมองเพื่อช่วยใหก้ารทํางานของสมองทํางานประสานกนัไดด้ ีเกดิสมาธแิละจดจ่อในการทํา

กจิกรรม  

   2.2 ขัน้ระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) เป็นขัน้ตอนที่เดก็ตัง้คําถาม

และระบุปญัหาหรอืประเดน็ที่ต้องการจะศกึษา และทบทวนเชื่อมโยงประสบการณ์เดมิว่าหวัขอ้หรอื

ประเด็นที่จะเรยีนรู้นัน้มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวข้องและ/หรอืสําคญักบัตวัเด็กอย่างไร เป็นการกระตุ้น

ความสนใจใหเ้ดก็เกดิความตอ้งการเรยีนรูแ้ละเหน็คุณค่าของสิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูน้ัน้ผ่านกจิกรรมสงัเกต 

สื่อและ/หรอื สถานการณ์โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า และถ่ายทอดออกมาดว้ยการอธบิายและ/หรอื

สรา้งเป็นชิน้งานทัง้เดีย่วหรอืกลุ่ม  

   2.3 ขัน้คน้หาคําตอบ (Acquiring = A) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็ประมวลภาพรวมของขอ้มลู

ต่างๆ โดยการวางแผนว่าเรื่องหรอืประเดน็นัน้ควรจะเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารใด และลงมอืปฏบิตัเิพื่อแกไ้ข

ปญัหาหรอืคน้หาคําตอบตามประเดน็ทีเ่ดก็เลอืก เป็นการส่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิพฤตกิรรมสาํรวจสภาพ

สิง่แวดลอ้มและเกดิการเรยีนรูโ้ดยการคน้พบ รวมทัง้ใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธแ์ละทาํงานรว่มกบัคนอื่นๆ 

โดยผ่านกจิกรรมการคน้หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ไดแ้ก่ การระดมสมอง การทศันศกึษา การ

ทดลอง การสมัภาษณ์ และการทํางานรว่มกบัผูอ้ื่น 
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   2.4 ขัน้สรปุผล (Inferring = I) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็ไดท้บทวน ไตรต่รองเกีย่วกบัสิง่ทีไ่ด้

จากการสบืคน้คาํตอบ แลว้พจิารณาความรูท้ีไ่ดเ้พื่อประเมนิว่าผลทีไ่ดว้่าน่าเชื่อถอื มจีดุด ีหรอืจดุที่

ควรปรบัปรงุ โดยผ่านกจิกรรมการอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็    

   2.5 ขัน้นําเสนอผล (Notifying = N) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็นําความรูท้ีไ่ดค้น้พบมาดดัแปลง

ใหเ้กดิสิง่ใหม่ หรอืวางแผน ออกแบบ และนําเสนอผลการศกึษาใหก้บัผูอ้ื่นไดร้บัรู ้โดยผ่านกจิกรรม

การอธบิายผลงาน การเขยีน การวาดภาพ การแสดงการทดลองในสิง่ทีเ่รยีนรู ้การแสดงนิทรรศการ 

ท่ามกลางบรรยากาศทีส่นุกสบายและพงึพอใจ 

  3. ตรวจสอบโครงร่างของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั มวีตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของรปูแบบการจดั 

การเรยีนรูใ้หม้คีวามเหมาะสมโดยผูเ้ชีย่วชาญ มขีัน้ตอน ดงัน้ี 

    3.1 สรา้งคู่มอืการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบB-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั ซึง่ประกอบดว้ยสาระ คอื  

       3.1.1 ความเป็นมาและความสาํคญั 

      3.1.2 หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎขีองรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้B-R-A-I-N เพื่อ 

ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

     3.1.3 จดุมุง่หมายของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

       3.1.4 วธิดีาํเนินการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

      3.1.5 วธิกีารประเมนิรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

     3.2 ประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั โดยเสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญเป็นผูป้ระเมนิความเหมาะสม 

โดยใชแ้บบตรวจสอบทีม่ลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คอื (ลว้น สายยศ; 

และองัคณา สายยศ. 2538: 184) คอื 

     ระดบั 5 หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด 

    ระดบั 4 หมายถงึ เหมาะสมมาก 

     ระดบั 3 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 

    ระดบั 2 หมายถงึ เหมาะสมน้อย (ควรปรบัปรงุ) 

      ระดบั 1 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด (ตอ้งปรบัปรงุอกีมาก) 

   ผลการประเมนิพิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมตามความคดิเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ โดยมเีกณฑ์ในการคํานวณค่าเฉลี่ยความเหมาะสม ดงัน้ี (ล้วน สายยศ; และองัคณา 

สายยศ. 2538: 184) 

     ช่วงคะแนน 4.50-5.00 หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด 

      ช่วงคะแนน 3.50-4.49 หมายถงึ เหมาะสมมาก 
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     ช่วงคะแนน 2.50-3.49 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 

     ช่วงคะแนน 1.50-2.49 หมายถงึ เหมาะสมน้อย 

      ช่วงคะแนน 1.00-1.49 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด  
    ค่าความเหมาะสมที่ใชใ้นงานวจิยัครัง้น้ี คอื ค่าเฉลีย่คะแนนความเหมาะสมตามความ 

คดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N อยูใ่นระดบั 3.50 ขึน้ไป   

   3.3 นําแบบประเมนิรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั เสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน เพื่อประเมนิความเหมาะสมของ 

รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ย 

   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒันา มคัคสมนั  ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวยั 

ตําแหน่งอาจารย 3์8ประจําแขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน 3 8สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัย 

สุโขทยัธรรมาธริาช 

    2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทกา ปรดีาศักดิ ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวยั 

ตําแหน่งคณบดคีณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

    3) อาจารย ์ดร.อภริตัน์ดา ทองแกมแกว้ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาปฐมวยั ตําแหน่ง

ประธานหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

           4) พนัโทหญงิ ดร.ปราณี  อ่อนศร ี ผู้เชีย่วชาญดา้นการจดัการเรยีนรูท้ี่สอดคลอ้ง

กบัการทาํงานของสมอง ตําแหน่งอาจารยป์ระจาํวทิยาลยัพยาบาลกองทพับก   

    5) ดร.ฉลาด เสรมิปญัญา ผู้เชี่ยวชาญด้านหลกัสูตรและการสอน ตําแหน่งศกึษา 

นิเทศก์ชํานาญการพเิศษ กลุ่มงานนิเทศตดิตามการประเมนิผลการศกึษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 

   3.4 ดําเนินการปรบัปรุงรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N โดยพจิารณาตามขอ้ 

เสนอแนะของผู้เชีย่วชาญจากแบบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้B-R-A-I-N 

เพื่อพฒันาความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 
 

ระยะท่ี 2  การสร้างเคร่ืองมือประกอบรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N  

  ผูว้จิยัดําเนินการในระยะการสรา้งเครือ่งมอืประกอบรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 1. แผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N  

   การสรา้งแผนการจดัประสบการณ์เพื่อกําหนดกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ

ของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อพฒันาความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของ

เดก็ปฐมวยั มขีัน้ตอนดงัน้ี 

      1.1 ศกึษาแผนการจดัประสบการณ์ชัน้อนุบาลปีที ่2 ตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 

2546  
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     1.2 สร้างแผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ B-R-A-I-N เพื่อ

พฒันาความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเด็กปฐมวยั จํานวน 7 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั   

วนัละ 90 นาท ีโดยเขยีนแผนการจดัประสบการณ์ในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ กจิกรรม

เสรมิประสบการณ์ และกจิกรรมสรา้งสรรค์  

 

ตวัอย่าง 

แผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

สาระการเรียนรู้ : ธรรมชาตริอบตวั                                                        ชัน้ อนุบาลปีที ่2  

หน่วย ดนิรอบตวั                                                                  เร่ือง  ส่วนประกอบของดนิ 

แผนการจดัประสบการณ์ท่ี 1                                                                 เวลา  90 นาท ี

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. เดก็บอกส่วนประกอบของดนิได ้

            2. เดก็สนทนาหรอืตอบคําถามทีเ่กี่ยวกบัความสามารถทางการคดิวจิารณญาณได ้   

 3. ........................................... 

สาระการเรียนรู้  

  1. สาระท่ีควรเรียนรู้  

   ดนิมสี่วนประกอบหลายอยา่ง เช่น ดนิ หนิ กรวด เศษไม ้เศษพชื ซากสตัว ์ซากแมลง 

  2. ประสบการณ์สาํคญั 

    2.1 การเล่นและการทํางานรว่มกบัผูอ้ื่น 

   2.2 การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และเคารพความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

   2.3 …………………………………………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้  

 ขัน้ปลุกสมอง (Boosting)   

     1. เดก็ฝึกการบรหิารสมองดว้ยท่า “ไขวข้า้มครึง่ (Cross Crawl)” เพื่อใหส้มองซกีซา้ย

และขวาทํางานประสานกนักระตุน้การเคลื่อนไหวของร่างกาย 

    2. …………………………………………. 

 ข ัน้ระบุและเช่ือมโยง (Remarking and Relating)   

    4. เดก็สงัเกตและเขยา่ฟงัเสยีงสิง่ทีอ่ยูก่ล่องปรศินา แลว้ตอบคาํถามต่อไปน้ี 

           - คดิว่าสิง่น้ีคอือะไร   (การเขา้ใจ) 

           - ……………………………………. 

 ขัน้ค้นหาคาํตอบ (Acquiring) 
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   5. เดก็แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน หลบัตาใชม้อืสมัผสัดนิในกล่องปรศินา แลว้ตอบ

คาํถามต่อไปน้ี 

          - สิง่ทีส่มัผสัมลีกัษณะแบบไหน   (การวเิคราะห)์ 

           - …………………………………… 

   6. เดก็เทดนิออกจากกล่อง แลว้ใชม้อืคน้หาสิง่ทีป่นอยูใ่นดนิ จากนัน้ตอบคาํถาม

ต่อไปน้ี 

          - สิง่ทีส่มัผสัมนัคอือะไร    (การจาํ) 

          - ……………………………………..      

  ขัน้สรปุผล (Inferring)    

   7. เดก็สนทนาเกีย่วกบัลกัษณะของดนิทีเ่หน็หรอืสมัผสั ดว้ยคาํถามต่อไปน้ี 

       - ดนิใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้ง  (การประยกุต)์ 

          - ……………………………………..     

  ขัน้นําเสนอ (Notifying) 

   8. เดก็ระดมสมองวางแผนวธิกีารนําเสนอสิง่ทีป่นในดนิ โดยครถูามดว้ยคําถาม

ต่อไปน้ี 

    -แต่ละกลุ่มจะนําเสนอดว้ยวธิใีดบา้ง  (การสงัเคราะห)์ 

    - …………………………………….. 

   9. เดก็แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการสาํรวจสิง่ทีป่นในดนิ แลว้สนทนาในประเดน็ต่อไปน้ี 

    - การนําเสนอเป็นไปตามทีต่ ัง้ใจไวห้รอืไม ่เพราะอะไร   (การประเมนิ) 

    - ……………………………………. 

ส่ือการเรียนรู้ 

 1. กล่องปรศินาบรรจดุนิทีม่เีศษใบไม ้เศษหญา้ ซากแมลง หนิ กรวด ทราย 

  2. …………………………………………… 

การประเมินผล 

  1. วิธีการประเมิน ไดแ้ก่  

     การสงัเกตพฤตกิรรม ในประเดน็ต่อไปน้ี 

   1.1 การบอกส่วนประกอบของดนิ 

  1.2 การตอบคาํถามทีแ่สดงออกถงึความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

  1.3 ……………………………………………… 

  2. เคร่ืองมือประเมิน ไดแ้ก่  

   แบบประเมนิผลการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน ชัน้อนุบาลปีที ่2 

  3. เกณฑก์ารประเมิน ประกอบดว้ย 

   3.1 การบอกส่วนประกอบของดนิ / การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการสงัเกตดนิ 
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      ระดบัคะแนน 3 …………………………….. 

    …………………..…………………………… 

    …………………..…………………………… 
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  3.2 การตอบคําถามหรอืแสดงพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ  

    1) ดา้นการจาํ 

     ระดบัคะแนน 3  …………………………….. 

       ระดบัคะแนน 2 …………………………….. 

     ………………..…………………………… 

     2) …………………………………………………     

 

  เกณฑก์ารประเมิน 

    ช่วงคะแนน   2.34 - 3.00 หมายถงึ  ด ี

   ช่วงคะแนน  ……………………………….……… 

   ช่วงคะแนน  ……………………………….……… 

 

 

    1.3 นําแผนการจดัประสบการณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศกึษาปฐมวยัและด้าน

การพฒันาการคดิ จาํนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาและความชดัเจนของภาษา

ทีใ่ช ้ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ย 

      1) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ นาคุณทรง ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาปฐมวยั 

ตําแหน่งอาจารย์38ประจาํ38คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

       2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ บุตรกตญั�ู  ผู้เชีย่วชาญดา้นการศกึษา

ปฐมวยั ตําแหน่งอาจารยป์ระจาํคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์     

      3) อาจารย ์ดร.ศศธิร จนัทมฤก ผู้เชี่ยวชาญด้านการศกึษาปฐมวยั ตําแหน่ง

อาจารยป์ระจาํคณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์

       4) อาจารย์ ดร.ศรนิธร วิทยะสรินิันนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการคิด 

ตําแหน่งคร ูโรงเรยีนนานาชาตเิซนตแ์อนดรวูส์    

     5) อาจารย ์สุวรรณี เกาทณัฑท์อง ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาปฐมวยั ตําแหน่ง 

ครชูํานาญการพเิศษ โรงเรยีนบา้นท่ายาง (วเิทศปรยิตัริาษฎรร์งัสรรค)์ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาเพชรบุร ีเขต 2 

      1.4 วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิความเหมาะสมของแผนการจดัประสบการณ์

ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N โดยค่าเฉลี่ยความเหมาะสมทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ี คอื 

ค่าเฉลีย่คะแนนความเหมาะสมตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอแผนการจดัประสบการณ์ตาม

รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N อยูใ่นระดบั 3.50 ขึน้ไป  

    1.5 ดําเนินการปรบัปรุงแผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการเรยีนรู้

แบบ B-R-A-I-N โดยพจิารณาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 
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  2. แบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั  

   การสรา้งแบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเด็กปฐมวยั มขีัน้ตอน

ดงัน้ี 

    2.1 ศึกษาเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัการวดัและประเมนิความสามารถทาง 

การคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

    2.2 นําขอ้มลูทีไ่ดม้าสรา้งแบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็

ปฐมวยั (รายบุคคล) เป็นแบบทดสอบเชงิสถานการณ์ หากเดก็ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งตามเกณฑท์ีก่ําหนด 

ให ้1 คะแนน ถา้เดก็ปฏบิตัไิม่ถูกตอ้งหรอืไม่ปฏบิตัติามเกณฑก์ําหนด ให ้0 คะแนน แบบทดสอบมี

จาํนวน 6 ชุด โดยแต่ละชุดจะวดัความสามารถทางการคดิวจิารณญาณครบทัง้ 6 ดา้น มคีะแนนเตม็

ของความสามารถแต่ละดา้นขอ้ละ 1 คะแนน รวมคะแนนเตม็ 36 คะแนน 

 

ตวัอย่าง 

แบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

ชุดที ่3:   แทนแกรมสรา้งคดิ 

 

สถานการณ์ท่ี 2: ครวูางตะกรา้ทีบ่รรจุชิน้ส่วนแทนแกรม จาํนวน 7 ชิน้และภาพแทนแกรม  

                      ตน้แบบ จาํนวน 1 ภาพ ไวบ้นโต๊ะ 

จดุประสงค:์   ประเมนิความสามารถดา้นการวเิคราะห ์

คาํสัง่/คาํถาม : “ใหเ้ดก็ต่อชิน้ส่วนแทนแกรมใหเ้หมอืนภาพตน้แบบ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑแ์ละการตรวจให้คะแนน :   

 

เกณฑ ์ คะแนนทีไ่ด ้

1. สามารถต่อแทนแกรมเหมอืนภาพตน้แบบได ้

    (การวเิคราะห)์ 

2. ปฏบิตัไิมถู่กตอ้ง หรอืไมป่ฏบิตั ิ

 

1 คะแนน 

0 คะแนน 
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       2.3 นําแบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัไปให้

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวดัและประเมนิผล ดา้นการศกึษาปฐมวยั และดา้นการพฒันาการคดิ จาํนวน 5 ท่าน 

เป็นผูต้รวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ย 

      1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศศลิกัษณ์  ขยนักจิ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาปฐมวยั 

ตําแหน่งอาจารย์38ประจาํ38คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

       2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงศกัดิ ์ภสูอ่ีอน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวดัและประเมนิผล

ทางการศกึษา ตําแหน่งอาจารยป์ระจาํคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม     

     3) อาจารย์ ดร.กรวิภา สรรพกิจจํานง ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย 

ตําแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสรมิการวจิยัคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

    4) อาจารย ์ปิยะวรรณ อู่กําธร ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาการคดิ ตําแหน่งคร ู

โรงเรยีนนานาชาตบิางกอกพฒันา   

     5) อาจารย ์ดร.รุ่งนภา แสนอํานวยผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวดัและประเมนิผล 

ทางการศกึษา ตําแหน่งศกึษานิเทศก์ชํานาญการ กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามการประเมนิผลการศึกษา 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 

    2.4 หาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็

ปฐมวยัดา้นความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา โดยใชเ้กณฑค์่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ต้องมคี่ามากกว่า

หรอืเท่ากับ 0.50 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2545: 179) ผลปรากฏว่าแบบทดสอบความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัมคี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ 0.60 -1.00 

      2.5 ปรบัปรุงแก้ไขแบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั

ตามขอ้เสนอแนะ  

    2.6 นําแบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัไปทดลองใช้

กบันักเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบา้นคมึชาด สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 

ศกึษาขอนแก่น เขต 3 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 20 คน เพื่อหาความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจาํแนก 

(r) โดยใช้สดัส่วนเป็น 50% ของกลุ่มเด็กปฐมวยั เกณฑ์การแปลความหมายค่าความยากง่าย (p) 

และค่าอํานาจจาํแนกของแบบทดลอบ (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543: 185), มดีงัน้ี  

 

     เกณฑก์ารแปลความหมายค่าความยากง่าย (p) 

     0.81-1.00 งา่ยมาก (ควรปรบัปรงุหรอืตดัทิง้) 

      0.60-0.80 ค่อนขา้งงา่ย (ด)ี 

      0.40-0.59 ยากพอเหมาะ (ดมีาก) 

         0.20-0.39 ค่อนขา้งยาก (ด)ี 

      0 – 0.19 ยากมาก (ควรปรบัปรงุหรอืตดัทิง้) 
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     เกณฑก์ารแปลความหมายค่าอํานาจจาํแนกของแบบทดสอบ (r) 

     0.60-1.00 อํานาจจาํแนกดมีาก 

     0.40-0.59 อํานาจจาํแนกด ี

      0.20-0.39 อํานาจจาํแนกพอใช ้

       0.10-0.19 อํานาจจาํแนกตํ่า (ควรปรบัปรงุหรอืตดัทิง้) 

 

    จากนัน้เลอืกขอ้คําถามที่มคี่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และนําขอ้

คําถามทีเ่ลอืกวเิคราะห์หาค่าอํานาจจาํแนกแลว้คดัเลอืกขอ้คําถามทีม่คี่าอํานาจจาํแนก 0.20 ขึน้ไป 

เพื่อมาใช้ในการทดสอบประสทิธภิาพของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N  ได้จํานวน 5 

ชุด โดยแต่ละชุดจะวดัความสามารถทางการคดิวจิารณญาณครบทัง้ 6 ด้าน แต่ละชุดมขี้อคําถาม

จาํนวน 6 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 30 ขอ้ โดยแบบทดสอบทัง้ 5 ชุด มคีะแนนความสามารถแต่ละดา้นเท่ากนั 

คอื ดา้นละ 1 คะแนน รวมคะแนนเตม็ 30 คะแนน 

      2.7 หาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเด็ก

ปฐมวยั โดยคํานวณหาค่าความเชื่อมัน่ด้วยการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่แบบคูเคอร์-    

รชิารด์สนั (Kuder-Richardson formulas) สูตร KR-20 โดยแบบทดสอบความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัน้ี มคี่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบชุดที่ 1 เท่ากบั 0.77 แบบทดสอบ

ชุดที่ 2 เท่ากบั 0.81 แบบทดสอบชุดที่ 3 เท่ากบั 0.77 แบบทดสอบชุดที่ 4 เท่ากบั 0.85 แบบทดสอบ

ชุดที ่5 เท่ากบั 0.74 ซึง่ถอืว่าใชไ้ด� 

   

ระยะท่ี 3 การทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N  

  การทดลองใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั ผูว้จิยัดาํเนินการตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

 1. การทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N ครัง้ท่ี 1 

    การทดลองใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรู ้B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั ครัง้ที ่1 มวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความเขา้ใจของเดก็ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 

ความเหมาะสมในการใชภ้าษา การดําเนินการจดัการเรยีนรู ้และพจิารณาความเหมาะสมของโครงสรา้ง

รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 

   1.1 จดัเตรยีมเอกสารประกอบการทํากิจกรรม ได้แก่ คู่มอืการใช้รูปแบบการจดัการ

เรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N แผนการจดัประสบการณ์แบบ B-R-A-I-N และแบบทดสอบความสามารถทาง 

การคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

  1.2 ดําเนินการทดลองใชค้รัง้ที ่1 กบันักเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบา้นคมึชาด 

สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 
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จํานวน 10 คน โดยใช้ระยะเวลา 5 วนั วนัละ 90 นาท ีโดยผู้วจิยัดําเนินการจดักิจกรรมด้วยตนเอง

เพื่อหาขอ้บกพรอ่ง ความเหมาะสมของคาํถาม และสื่อทีใ่ชป้ระกอบแผนการจดัประสบการณ์ 

    1.3 ปรบัปรุงแก้ไขรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N โดยนําขอ้คน้พบ ปญัหา 

และ/หรอืขอ้เสนอแนะจากการทดลองใช ้ครัง้ที ่1 มาแกไ้ขปรบัปรงุก่อนไปทดลองใช ้ครัง้ที ่2 

 2. การทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N ครัง้ท่ี 2 

   การทดลองใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรู ้B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั ครัง้ที ่2 มวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความเขา้ใจของเดก็ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 

ความเหมาะสมในการใชภ้าษาและพจิารณาความเหมาะสมของโครงสรา้งรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ 

B-R-A-I-N ก่อนนําไปทดลองจรงิกบักลุ่มตวัอย่าง โดยการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ 

B-R-A-I-N ครัง้ที ่2 มขีัน้ตอนดงัน้ี 

   2.1 จดัเตรยีมแผนการจดัประสบการณ์แบบ B-R-A-I-N ที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วให้ครู

ปฐมวยัจาํนวน 1 คน ไปศกึษาและเตรยีมตวัในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

  2.2 ดําเนินการทดลองใชค้รัง้ที ่2 กบันักเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบา้นคมึชาด 

สงักดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 

จาํนวน 10 คน (ที่ไม่ใช่กลุ่มเดมิ) ใชร้ะยะเวลา 5 วนั วนัละ 90 นาท ีโดยให้ครูปฐมวยัเป็นดําเนินการจดั

กจิกรรม ส่วนผูว้จิยัคอยสงัเกตและจดบนัทกึขอ้คน้พบอื่นๆ 

   2.3 ปรบัปรงุแก้ไขรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพือ่ส่งเสรมิความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั โดยนําผลการทดลองใช ้ครัง้ที ่2 มาแก้ไขปรบัปรงุก่อนนําไป 

ใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 

ระยะท่ี 4 การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

 การนํารูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N ที่ปรบัปรุงแล้วไปทดลองกบักลุ่มตัวอย่าง 

เพื่อทดสอบประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

  1. กลุ่มตวัอย่าง 

  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการทดสอบประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

ประกอบดว้ย 

   1.1 กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 

โรงเรยีนบ้านหนองกุงโนนทนั สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

จาํนวน 20 คน ทีผู่ว้จิยัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

   1.2 กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

โรงเรยีนบ้านกระหนวนดอนดัง่ สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

จาํนวน 20 คน ทีผู่ว้จิยัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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  2. แบบแผนการทดลอง 

  การศกึษาประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ผูว้จิยักําหนดแบบ

แผนการทดลองเป็นแบบ  Control-Group Pretest-Posttest Design (ล้วน  สายยศ  และอังคณา  

สายยศ. 2538: 249) ซึง่มแีบบแผนการทดลองแสดงในตาราง 5 ดงัน้ี 

 

ตาราง 5 แบบแผนการวจิยัแบบ Control-Group Pretest-Posttest Design 

 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

E R T1 X T2 

C R T1 - T2 
 

 ความหมายของสญัลกัษณ์ 

   X แทน  การจดักจิกรรมการเรยีนดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N   

  T1  แทน   การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถ  

             ทางการคดิวจิารณญาณ 

    T2  แทน   การทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถ 

          ทางการคดิวจิารณญาณ 

   R แทน   การกําหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม (Random assignment) 

     C แทน  กลุ่มควบคุม (Control group) 

   E แทน  กลุ่มทดลอง (Experimental group) 

 

 3. การดาํเนินการวิจยั 

   ผู้วิจยัดําเนินการทดสอบประสิทธผิลของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N 

ดงัน้ี  

    3.1 อบรมครปูฐมวยัซึ่งเป็นครปูระจาํชัน้ของกลุ่มทดลอง เป็นเวลา 1 วนั เพื่อทํา

ความเขา้ใจในการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั  

     3.2 ทดสอบกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง (Pretest) โดยผู้วิจยันําแบบทดสอบ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัไปทดสอบก่อนการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างทัง้

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

   3.3 จดักจิกรรมตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N กบักลุ่มทดลอง โดยให้

ครปูฐมวยัทีผ่่านการอบรมจากผูว้จิยัเป็นผูจ้ดัการเรยีนรู ้เป็นเวลา 7 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 5 วนั วนัละ 

90 นาท ีในช่วงกจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ และกจิกรรมสรา้งสรรค ์

โดยใชแ้ผนการจดัประสบการณ์ตามหน่วยการเรยีนรู ้ดงัน้ี 
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     1) หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ง ดนิรอบตวั 

     2) หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ง ตน้ไมง้าม 

     3) หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ง ดอกไมเ้บ่งบาน 

     4) หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ง น้ําใส  

     5) หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ง อาหารเพิม่พลงัสมอง 

       6) หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ง ขยะรอบกาย 

     7) หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ง รา้นคา้ปลอดภยั 

      โดยผูว้จิยัเป็นผูส้งัเกตกระบวนการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัแลว้บนัทกึพฤตกิรรม

ของเดก็โดยการจดบนัทกึขอ้มลูและจดัเกบ็เป็นภาพน่ิง เพื่อหาขอ้บกพรอ่งของแผนการจดัประสบการณ์ 

ความเหมาะสมของเน้ือหา คําถาม และสื่อทีใ่ชป้ระกอบตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

สําหรบักลุ่มควบคุมใหค้รปูระจาํชัน้เป็นผูด้ําเนินการจดัการเรยีนรูด้ว้ยแผนการจดัประสบการณ์ทีค่รู

สรา้งขึน้ตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 

     3.4 ทดสอบกลุ่มตัวอย่างหลงัการทดลอง (Posttest) โดยผู้วจิยันําแบบทดสอบ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัไปทดสอบหลงัการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งทัง้ที่

เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เมือ่สิน้สุดการทดลองในสปัดาหท์ี ่7  

    3.5 นําขอ้มลูจากแบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั

ทัง้สองกลุ่มไปวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติเิพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ

ก่อนและหลงัการทดลองของเดก็ปฐมวยัระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

  4. การสรปุประสิทธิผลของรปูแบบการจดัการเรียนรู้ 

   การสรุปประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N พจิารณาจากผลการ

วเิคราะหค์ะแนนของกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ 

ปฐมวยั และนําผลทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิารสอน ปญัหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการทดลอง ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ 

มาสรปุผลการดาํเนินการทดลอง 

 

ระยะท่ี 5 การขยายผลการใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N  
 การขยายผลการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

   1. ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ แจง้ไปยงัผูบ้รหิาร

โรงเรยีนทีค่ดัเลอืก ไดแ้ก่ โรงเรยีนบ้านหนองวดัป่า โรงเรยีนบ้านชาดศรสีมบรูณ์ โรงเรยีนบ้านปอแดง 

โรงเรยีนบา้นกระหนวนดอนดัง่ โรงเรยีนบา้นหนองแวงน้อย โรงเรยีนบา้นหนองแวงตอตัง้ โรงเรยีน

บา้นหนิแร่ และโรงเรยีนบ้านศุภชยั ในสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 

เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ครูปฐมวยันํารูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัไปใช ้
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   2. ผูว้จิยัเตรยีมเอกสารการอบรมครปูฐมวยั ไดแ้ก่ คู่มอืรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ 

B-R-A-I-N แบบประเมนิความเหมาะสมของการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N โดยครู

ปฐมวยั และแผนการจดัประสบการณ์ทีป่รบัปรงุแลว้ จาํนวน 1 หน่วยการเรยีนรู ้

    3. ผู้วิจยัอบรมครูปฐมวัยที่เป็นผู้ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพื่อ

ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั เป็นเวลา 1 วนั โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี  

    3.1 ชี้แจงสรา้งความเข้าใจเรื่อง รูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N และการ

ประเมนิความเหมาะสมของการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N  

    3.2 อธบิายแผนการจดัประสบการณ์และสือ่ทีใ่ชป้ระกอบการจดัการเรยีนรู ้ 

    4. ครปูฐมวยันํารูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั ไปใชจ้าํนวน 1 หน่วยการเรยีน เป็นเวลา 1 สปัดาห ์

   5. ครปูฐมวยัประเมนิผลการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั โดยผูว้จิยัจดัประชุมครปูฐมวยัทีนํ่ารปูแบบการ

จดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ไปใช ้เพื่อใหค้รปูฐมวยัแสดงความคดิเหน็และประเมนิผลการใชร้ปูแบบ

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อนําไปปรบัปรงุ 

     6. ผู้วจิยัวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะของครูปฐมวยัหลงัการนํา

รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็

ปฐมวยัไปใช ้โดยนําขอ้มลูที่ไดม้าวเิคราะห์โดยใช้ค่าสถติพิื้นฐานวเิคราะหค์่าเฉลีย่ (Mean) และค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    เกณฑท์ีใ่ชใ้นการใหค้ะแนนแบบประเมนิ 

        แบบประเมนิความเหมาะสมของการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั เป็นแบบอนัดบัคุณภาพมาตราสว่น

ประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

       ระดบั 5 หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด 

      ระดบั 4 หมายถงึ เหมาะสมมาก 

      ระดบั 3 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 

       ระดบั 2 หมายถงึ เหมาะสมน้อย (ควรปรบัปรงุ) 

       ระดบั 1 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด (ตอ้งปรบัปรงุอกีมาก) 

      จากนัน้คํานวณคา่เฉลีย่ความเหมาะสมจากความคดิเหน็ของครปูฐมวยัโดยเทยีบ

เกณฑ ์ดงัน้ี 

     ช่วงคะแนน 4.50-5.00 หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด 

       ช่วงคะแนน 4.00-4.49 หมายถงึ เหมาะสมมาก 

       ช่วงคะแนน 3.00-3.99 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 

      ช่วงคะแนน 2.50-2.99 หมายถงึ เหมาะสมน้อย  

      ช่วงคะแนน 1.00-2.49 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด  
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   7. ปรบัปรุงรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัจากขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ของครปูฐมวยั ใหเ้ป็นฉบบัสมบรูณ์ 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 การวเิคราะหข์อ้มลูครัง้น้ี มสีถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี  

 1. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

    1.1 ค่าเฉลีย่ (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 59-73) 

คะแนนเฉลีย่ (Mean) 

 
       เมือ่  Χ     แทน  คะแนนเฉลีย่ 

                             Σx   แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

                              N     แทน  จาํนวนเดก็ปฐมวยัในกลุ่มตวัอยา่ง 

 

  1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คํานวณจากสูตร (ล้วน สายยศ; 

และองัคณา สายยศ. 2538: 79) ดงัน้ี 
       

 
 

                  เมือ่   S    แทน  ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน                    

          N     แทน  จาํนวนเดก็ปฐมวยัในกลุ่มตวัอยา่ง 

        Σx   แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด  

                            Σx2  แทน  ผลรวมของคะแนนนกัเรยีนแต่ละตวัยกกําลงัสอง 

 
 2. สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   

  2.1 วเิคราะหค์วามเทีย่งตรงของเครือ่งมอืวดัทกัษะการคดิเชงิเหตุผล คอื แบบทดสอบ

ทกัษะด้านการจาํแนกประเภท การเปรยีบเทยีบ การเรยีงลําดบั และการสรุป โดยการแสดงค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (IOC: Index of congruency) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คําถามกบั

คาํตอบ คํานวณค่าความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาโดยใชสู้ตรดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญ (Index 

of congruency: IOC) (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2545: 179) 

N
X

X ∑=

( )
( )1

22

−

−
= ∑∑

NN
XXN

S



108 
 

      IOC  = 
N

R∑   

 

     เมือ่   IOC   แทน  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

          ∑R    แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญ 

           N        แทน จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 

 

  2.2 ค่าความยากง่าย ใช้สูตรดชันีความยากงา่ย (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 

2538: 210) 

  

     เมือ่      P    แทน   ค่าความยากงา่ย 

       R    แทน   จาํนวนคนทีท่าํขอ้นัน้ถูก 

              N      แทน   จาํนวนคนทีท่าํขอ้นัน้ทัง้หมด 

 

  2.3 วเิคราะหค์่าอํานาจจาํแนกรายขอ้ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยใช้สูตรสมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product-Moment Correlation) ดงัน้ี (บุญเชดิ ภญิโญอนันตพงษ์.

2545: 166) 

 

 

 

     เมือ่   rxy แทน  ค่าอํานาจจาํแนก 

       N  แทน จาํนวนคนในกลุ่ม 

       X  แทน คะแนนของขอ้คาํถาม 

       Y  แทน คะแนนผลรวมของขอ้อื่นๆ ทีเ่หลอืทุกขอ้ 
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   2.4 วเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้และทัง้ฉบบัดว้ยวธิขีอง 

Kuder – Richardson จากสูตร KR – 20 (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ.์ 2545: 218) ดงัน้ี 

 

    







−

−
= ∑

21
1 x

tt S
pq

k
kr  

 

       เมือ่   ttr     แทน  ค่าความเชื่อมัน่ของเครือ่งมอืวดั 

       k      แทน   จาํนวนขอ้ของเครือ่งมอืวดั 

              p     แทน   สดัส่วนของผูต้อบถูกหรอืความยากของแต่ละขอ้ 

           q      แทน   สดัส่วนของผูต้อบผดิ ซึง่เท่ากบั 1 – p 

           2
xS     แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 

            ของเครือ่งมอืวดั 

 

 3.  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

   3.1 เปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ใชส้ตูร t-test for dependent samples (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ.  2538: 104) ดงัน้ี 
 

     เมือ่   D   แทน   ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู ่     

       N   แทน   จาํนวนคู่          

          ΣD   แทน   ผลรวมทัง้หมดของผลต่างของคะแนนระหว่างก่อน 

           และหลงัการทดลอง 

                         ΣD2   แทน    ผลรวมของกําลงัสองของผลต่างของคะแนนระหว่าง 

          ก่อนและหลงัการทดลอง 
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  3.2 เปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม ใชส้ตูร t-test for independent samples (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 101)    

ดงัน้ี  

                 
          
  

     เมือ่ 1x    คอื คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มทดลอง 

       2x    คอื คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มควบคุม 

   เมือ่   1n    แทน  ขนาดของกลุ่มทดลอง     

      2n    แทน  ขนาดของกลุ่มควบคุม     

      2
1S    แทน ความแปรปรวนของกลุ่มทดลอง    

      2
2S    แทน ความแปรปรวนของกลุ่มควบคุม  

 

 

 
 
 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
   

  การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพื่ อส่งเสริม

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
  ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบั ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 ผลการสร้างและพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N  

   1. ผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อ

ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณสําหรบัเดก็ปฐมวยั โดยผูเ้ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ดงั

ปรากฏในตาราง 6   
 

ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

     แบบ B-R-A-I-N ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

 

ที ่ รายการประเมนิ X  SD  ระดบัความเหมาะสม 

1. ความเป็นมาและความสาํคญัของรปูแบบ 4.60 0.894 มากทีสุ่ด 

2. ทฤษฎแีละแนวคดิพืน้ฐานของรปูแบบ                          

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

3. หลกัการของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

 B-R-A-I-N 

4.20 0.447 มาก 

4. วตัถุประสงคข์องรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

แบบ B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 

5. กลุ่มเป้าหมายของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้  

แบบ B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 

6. เน้ือหาของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

B-R-A-I-N 

4.40 0.894 มาก 

7. การจดักระบวนการเรยีนรูต้ามรปูแบบ 

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N  
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 

ที ่ รายการประเมนิ X  SD  ระดบัความเหมาะสม 

 7.1 ขัน้ปลุกสมอง (Boosting)      4.40 0.548 มาก 

 7.2 ขัน้ระบุและเชื่อมโยง (Remarking and  

      Relating) 

4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

  7.3 ขัน้สบืคน้คาํตอบ (Acquiring) 4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

  7.4 ขัน้สรปุผล (Inferring) 4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

  7.5 ขัน้นําเสนอ (Notifying) 4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

8. ระยะเวลาในการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ 

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 

9. บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการจดั 

การเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 

 

 

10. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามรปูแบบ 

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

4.20 0.447 มาก 

11. การนํารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

B-R-A-I-N ไปใชใ้หบ้รรลุเป้าหมาย 

4.40 0.548 มาก 

12. ตวัอยา่งแผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบ

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

   

 12.1 หน่วยการเรยีนรู ้ 4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

 12.2 วตัถุประสงค ์ 4.20 0.447 มาก 

 12.3 เน้ือหา 4.40 0.548 มาก 

 12.4 กจิกรรมการเรยีนรู ้ 4.40 0.548 มาก 

 12.5 สื่อการเรยีนรู ้ 5.00 0.000 มากทีสุ่ด 

 12.6 การประเมนิผล 4.40 0.894 มาก 

13. รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

แสดงถงึการส่งเสรมิความสามารถทาง 

การคดิวจิารณญาณเป็นสาํคญั 

4.40 0.548 มาก 

 

 รวม 4.46 0.181 มาก 
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 จากตาราง 6 พบว่า การประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณสําหรบัเดก็ปฐมวยั โดยผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่าน มี

ค่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 4.46  และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.181 แสดงว่ารปูแบบการจดัการ

เรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N น้ีมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยมปีระเด็นในเรื่องความเป็นมาและ

ความสําคญัของรูปแบบ ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ การจดักระบวนการเรยีนรู้ตาม

รปูแบบในขัน้ระบุและเชื่อมโยง ขัน้สบืค้นคําตอบ ขัน้สรุปผล และขัน้นําเสนอ  รวมทัง้แผนการจดั

ประสบการณ์ในเรือ่งของหน่วยการเรยีนรู ้และสื่อการเรยีนรู ้มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  

 

   2. ผลการประเมนิความเหมาะสมของแผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการ

เรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณสําหรบัเดก็ปฐมวยั โดย

ผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 คน ดงัปรากฏในตาราง 7 
 

ตาราง 7 ผลการประเมนิระดบัความเหมาะสมของแผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

     แบบ B-R-A-I-N  ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ที ่ รายการประเมนิ X  SD  ระดบัความเหมาะสม 

1. จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้    

 1.1 สอดคลอ้งกบัสาระสําคญั 4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

 1.2 ภาษาทีใ่ชม้คีวามชดัเจนเขา้ใจงา่ย 5.00 0.000 มากทีสุ่ด 

 1.3 ระบุพฤตกิรรมวดัไดอ้ย่างชดัเจน 4.40 0.548 มาก 

 1.4 สอดคลอ้งกบัพฒันาการเดก็ 4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

2. สาระการเรยีนรู ้    

 2.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 5.00 0.000 มากทีสุ่ด 

 2.2 ภาษาทีใ่ชม้คีวามชดัเจนเขา้ใจงา่ย 5.00 0.000 มากทีสุ่ด 

3 กจิกรรมการเรยีนรู ้    

 3.1 ขัน้ปลุกสมอง (Boosting)    

       1) กจิกรรมเตรยีมใหเ้ดก็พรอ้มทีจ่ะทํา

กจิกรรมในขัน้ต่อไป 

5.00 0.000 มากทีสุ่ด 

       2) กจิกรรมสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั

พฒันาการของเดก็ 

5.00 0.000 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

ที ่ รายการประเมนิ X  SD  ระดบัความเหมาะสม 

 3.2 ขัน้ระบุและเชื่อมโยง (Remarking and 

Relating) 

   

       1) กจิกรรมส่งเสรมิและเรา้ความสนใจใหเ้ดก็

เกดิความตอ้งการเรยีนรู ้

4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

        2) กจิกรรมสามารถสาํรวจความรูแ้ละ

ประสบการณ์เดมิของเดก็ 

4.40 0.548 มาก 

        3) กจิกรรมส่งเสรมิใหเ้ดก็ตดัสนิใจเลอืก

ปฏบิตักิจิกรรมตามความสนใจ 

4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

        4) กจิกรรมเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ 5.00 0.000 มากทีสุ่ด 

        5) บทบาทของครใูนการกระตุน้ใหเ้ดก็

ปฏบิตักิจิกรรม 

4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

 

 3.3  ขัน้สบืคน้คาํตอบ (Acquiring)    

        1) กจิกรรมส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูโ้ดยใช้

ประสาทสมัผสัทัง้หา้ 

4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

        2) กจิกรรมส่งเสรมิใหเ้ดก็ใชค้วามรูแ้ละ

ประสบการณ์เดมิเป็นฐานเพื่อการเรยีนรู้

ประสบการณ์ใหม ่

4.40 0.548 มาก 

        3) กจิกรรมส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดค้ดิคน้หา

คาํตอบ 

4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

        4) กจิกรรมส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากการ

ลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

        5) เดก็ไดเ้รยีนรูเ้ป็นรายบุคคล 4.00 0.00 มาก 

        6) เดก็ไดเ้รยีนรูเ้ป็นกลุ่ม 4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

        7) ใชส้ื่อทีเ่ป็นรปูธรรมและหลากหลาย 4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

        8) กจิกรรมสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

        9) กจิกรรมสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั

สาระสําคญั 

5.00 0.000 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

ที ่ รายการประเมนิ X  SD  ระดบัความเหมาะสม 

        10) กจิกรรมสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั

พฒันาการของเดก็ 

5.00 0.000 มากทีสุ่ด 

         11) บทบาทของครใูนการอํานวยความ

สะดวกและใหค้วามช่วยเหลอืเดก็ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมี

ความสุข 

4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

 3.4 ขัน้สรปุผล (Inferring)    

         1) กจิกรรมส่งเสรมิใหเ้ดก็36ไดส้รุปผลการ

เรยีนรู ้

4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

        2) กจิกรรมส่งเสรมิใหเ้ดก็มกีารอภปิราย

แลกเปลีย่นความรู ้

4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

         3) กจิกรรมสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั

พฒันาการของเดก็ 

4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

        4) บทบาทของครใูนการอํานวยความ

สะดวกและใหค้วามช่วยเหลอืเดก็ในการสรุปผล 

4.40 0.548 มาก 

 3.5 ขัน้นําเสนอ (Notifying)    

        1) กจิกรรมส่งเสรมิใหเ้ดก็ทุกคน36ไดนํ้าเสนอ

ผลงานและองคค์วามรูท้ีไ่ดเ้รยีนรู ้

4.20 0.447 มาก 

        2) กจิกรรมส่งเสรมิใหเ้ดก็ใชว้ธิกีารที่

หลากหลาย36ในการนําเสนอผลงาน 

4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

        3) กจิกรรมส่งเสรมิใหเ้ดก็ชื่นชมผลงานของ

ตนเองและเพื่อนรว่มชัน้เรยีน 

4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

        4) กจิกรรมสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั

พฒันาการของเดก็ 

4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

        5) บทบาทของครใูนการอํานวยความสะดวก

และใหค้วามช่วยเหลอืเดก็นําเสนอผลงาน 

4.40 0.548 มาก 

4. ภาพรวมของกจิกรรมการเรยีน    

 4.1 เน้นเดก็เป็นสําคญั 4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

 4.2 สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.80 0.447 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

ที ่ รายการประเมนิ X  SD  ระดบัความเหมาะสม 

 4.3 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระสาํคญั     4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

 4.4  เดก็ไดร้บัการส่งเสรมิความสามารถทาง 

การคดิวจิารณญาณ.ครบทัง้ 6 ดา้น 

4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

 4.5 กจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นไปตามขัน้ตอนของ

รปูแบบการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

 4.6 กจิกรรมการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัทฤษฎ ี 

และแนวคดิพืน้ฐานของรปูแบบการเรยีนรูแ้บบ  

B-R-A-I-N 

4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

 4.7 กจิกรรมการเรยีนรูส้ามารถพฒันาเดก็ครบ

ทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์จติใจ สงัคม และ

สตปิญัญา 

4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

 4.8 บทบาทของครใูนการอํานวยความสะดวก

และใหค้วามช่วยเหลอืเดก็ใหเ้กดิการเรยีนรู้

อยา่งมคีวามสุข 

4.40 0.548 มาก 

 4.9 สื่อการเรยีนรูเ้หมาะสม 4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

 4.10 ระยะเวลาทีใ่ชเ้หมาะสม 4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

5. การวดัผลและประเมนิผล    

 5.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

 5.2 สามารถวดัผลความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

 5.3 วธิกีารวดัผลเหมาะสม 4.80 0.447 มากทีสุ่ด 

 5.4 เกณฑก์ารวดัผลและประเมนิผลเหมาะสม 4.00 0.000 มาก 

6. การนําไปใช ้    

 สามารถนําไปส่งเสรมิความสามารถทางการ

คดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัในสภาพจรงิได ้

5.00 0.000 มากทีสุ่ด 

 รวม 4.72 0.208 มากทีสุ่ด 
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    จากตาราง 7 พบว่า การประเมนิความเหมาะสมของแผนการจดัประสบการณ์ตาม

รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณสาํหรบั

เดก็ปฐมวยั โดยผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่าน มคี่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากบั 4.72  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.208 แสดงว่าแผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด  โดยประเด็นที่มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ระบุ

พฤติกรรมที่จะวดัได้อย่างชดัเจน กิจกรรมสามารถสํารวจความรู้และประสบการณ์เดิมของเด็ก 

กจิกรรมส่งเสรมิใหเ้ดก็ใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์เดมิเป็นฐานเพื่อการเรยีนรูป้ระสบการณ์ใหม่ เดก็

ได้เรยีนรู้เป็นรายบุคคล บทบาทของครูในการอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือเด็ก 

กจิกรรมส่งเสรมิใหเ้ดก็ทุกคน36ไดนํ้าเสนอผลงานและองคค์วามรูท้ีไ่ดเ้รยีนรู้36 และเกณฑก์ารวดัผลและ

ประเมนิผล  

   นอกจากน้ี ผูเ้ชีย่วชาญได�้ใหข้�้อเสนอแนะเพิม่เตมิดงัน้ี 

      1. ปรบัการใชภ้าษาใหก้ระฉับ และหากเป็นชื่อทีม่าจากภาษาองักฤษควรใส่วงเลบ็

ภาษาองักฤษนัน้ไวด้ว้ย 

    2. คําถามที่ระบุในแผนการจดัประสบการณ์ บางคําถามอาจยงัไม่ส่งเสรมิให้เด็ก

แสดงความสามารถทางการคดิวจิารณญาณตามที่ระบุไวไ้ด ้ดงันัน้ควรตรวจสอบและเลอืกคําถาม

ใหม ่

      3. เกณฑก์ารประเมนิผล ควรแยกระดบัคะแนนของเดก็ทีแ่สดงพฤตกิรรมโดยครู

ช่วยแนะนําหรอืกระตุน้ ออกจากเดก็ทีไ่มแ่สดงพฤตกิรรมเลย  

   ผู้วจิยัได้ปรบัปรุงองค์ประกอบของแผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการ

เรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณสําหรบัเด็กปฐมวยั ตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

 
  ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N  

  1. การวิเคราะห์คะแนนการทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก

ปฐมวยัที่เป็นกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณสาํหรบัเดก็ปฐมวยั ดงัปรากฏในตาราง 8 
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ตาราง 8 ผลการวเิคราะหค์ะแนนเฉลีย่ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยักลุ่ม 

      ทดลองก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อ   

      ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

 

ความสามารถ กลุ่มตวัอยา่ง X  SD  D  DS  T  .Sig  

การจาํ 
ก่อนทดลอง 2.20 0.95 

1.10 0.31 15.98** 0.00 
หลงัทดลอง 3.30 0.98 

การเขา้ใจ 
ก่อนทดลอง 2.90 1.07 

1.40 0.68 9.20** 0.00 
หลงัทดลอง 4.30 0.86 

การประยกุต ์
ก่อนทดลอง 2.90 0.85 

1.60 0.88 8.11** 0.00 
หลงัทดลอง 4.50 0.61 

การวเิคราะห ์
ก่อนทดลอง 1.55 1.15 

1.55 0.67 10.10** 0.00 
หลงัทดลอง 3.10 1.02 

การสงัเคราะห ์
ก่อนทดลอง 3.40 0.68 

1.20 0.76 6.99** 0.00 
หลงัทดลอง 4.50 0.60 

การประเมนิ 
ก่อนทดลอง 3.10 0.55 

1.35 0.49 12.38** 0.00 
หลงัทดลอง 4.45 0.51 

รวม 6 ดา้น 
ก่อนทดลอง 16.05 3.91 

8.20 2.33 15.74** 0.00 
หลงัทดลอง 24.25 3.82 

 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

 จากตาราง 8 พบว่า เด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรยีนรู้

แบบ  B-R-A-I-N มคีะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการคดิวจิารณญาณโดยรวมหลงัการทดลองสูง

กว่าก่อนการทดลอง โดยมคีะแนนเฉลี่ยก่อนทดลองเท่ากบั 16.05 และมคีะแนนเฉลี่ยหลงัทดลอง

เท่ากบั 24.25 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจํา การเขา้ใจ การประยุกต์ การวเิคราะห ์

การสังเคราะห์และการประเมนิ ได้คะแนนเฉลี่ยหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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 2. การวเิคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการคิดวจิารณญาณของเด็กปฐมวยักลุ่ม

ควบคุม ก่อนและหลงัการไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิดงัปรากฏในตาราง 9 
 

ตาราง 9 ผลการวเิคราะหค์ะแนนความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยักลุ่มควบคุม       

      ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ

ความสามารถ กลุ่มตวัอยา่ง X  SD  D  DS  T  .Sig  

การจาํ 
ก่อนทดลอง 1.90 1.65 

0.30 0.57 2.35 0.015 
หลงัทดลอง 2.20 1.54 

การเขา้ใจ 
ก่อนทดลอง 2.80 1.74 

0.25 0.639 1.75 0.048 
หลงัทดลอง 3.05 1.47 

การประยกุต ์
ก่อนทดลอง 2.70 1.49 

0.90 1.12 3.60** 0.001 
หลงัทดลอง 3.60 1.31 

การวเิคราะห ์
ก่อนทดลอง 1.55 1.43 

0.50 0.83 2.70 0.007 
หลงัทดลอง 2.05 1.28 

การสงัเคราะห ์
ก่อนทดลอง 3.30 1.30 

0.50 1.00 2.23 0.019 
หลงัทดลอง 3.80 0.95 

การประเมนิ 
ก่อนทดลอง 2.95 1.47 

0.50 0.89 2.52 0.010 
หลงัทดลอง 3.45 1.15 

รวม 6 ดา้น 
ก่อนทดลอง 15.20 7.61 

2.95 3.02 4.37** 0.000 
หลงัทดลอง 18.15 6.32 

 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

    จากตาราง 9 พบว่า คะแนนความสามารถทางการคดิวจิารณญาณก่อนทดลองของ

เด็กปฐมวยักลุ่มควบคุมในภาพรวมเฉลี่ย เท่ากับ 15.20 และคะแนนความสามารถทางการคิด

วิจารณญาณหลังทดลองของเด็กปฐมวัยกลุ่มควบคุมในภาพรวมเฉลี่ย เท่ากับ 18.15 เมื่อ

เปรยีบเทยีบระหว่างคะแนนความสามารถทางการคดิวจิารณญาณก่อนและหลงัการทดลอง พบว่า 

คะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณหลงัทดลอง แตกต่างจากคะแนนความสามารถ

ทางการคิดวิจารณญาณก่อนทดลองอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณาคะแนน

ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณเป็นรายด้าน พบว่า คะแนนความสามารถทางการคิด

วจิารณญาณหลงัทดลองด้านการจํา การเข้าใจ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์และการประเมนิ ไม่

แตกต่างจากคะแนนความสามารถทางการคดิวจิารณญาณก่อนทดลอง อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั .01 
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    3. ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถทางการคดิวจิารณญาณระหว่าง

เดก็ปฐมวยักลุ่มทดลองทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N และ

เดก็ปฐมวยักลุ่มควบคุมทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิก่อนการทดลอง ดงัปรากฏในตาราง 10 
 

ตาราง 10 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถทางการคดิวจิารณญาณระหว่างเดก็ 

     ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N กบัเดก็ปฐมวยัที ่

     ไดร้บั การจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิก่อนการทดลอง 
 

ความสามารถ กลุ่มตวัอยา่ง X  SD  D  T  .Sig  

การจาํ 
กลุ่มทดลอง 2.20 0.95 

0.30 0.70 0.243 
กลุ่มควบคุม 1.90 1.65 

การเขา้ใจ 
กลุ่มทดลอง 2.90 1.07 

0.10 0.22 0.414 
กลุ่มควบคุม 2.80 1.74 

การประยกุต ์
กลุ่มทดลอง 2.90 0.85 

0.20 0.52 0.303 
กลุ่มควบคุม 2.70 1.49 

การวเิคราะห ์
กลุ่มทดลอง 1.55 1.15 

0.00 0.00 0.500 
กลุ่มควบคุม 1.55 1.43 

การสงัเคราะห ์
กลุ่มทดลอง 3.40 0.68 

0.10 0.304 0.381 
กลุ่มควบคุม 3.30 1.30 

การประเมนิ 
กลุ่มทดลอง 3.10 0.55 

0.15 0.428 0.336 
กลุ่มควบคุม 2.95 1.47 

รวม 6 ดา้น 
กลุ่มทดลอง 16.05 3.91 

0.85 0.44 0.330 
กลุ่มควบคุม 15.20 7.61 

  

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  จากตาราง 10 พบว่า คะแนนความสามารถทางการคดิวจิารณญาณก่อนทดลองของเด็ก

ปฐมวยักลุ่มทดลองในภาพรวมเฉลีย่ เท่ากบั 16.05 และคะแนนความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ

ก่อนทดลองของเด็กปฐมวยักลุ่มควบคุมในภาพรวมเฉลี่ย เท่ากับ 15.20 เมื่อเปรยีบเทียบระหว่าง

คะแนนความสามารถ ทางการคิดวจิารณญาณของเด็กปฐมวยัที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

พบว่า ก่อนทดลองเด็กปฐมวยักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมคี่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01     
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   4. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณระหว่าง

เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N และเดก็ปฐมวยัที่

ไดร้บัการจดักจิการเรยีนรูแ้บบปกต ิหลงัการทดลอง ดงัปรากฏในตาราง 1 

 

 ตาราง 11 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถทางการคดิวจิารณญาณระหว่างเดก็ 

      ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N กบัเดก็ปฐมวยั ที ่ 

      ไดร้บัการจดักจิกรรมแบบปกต ิหลงัการทดลอง 

ความสามารถ กลุ่มตวัอยา่ง X  SD  D  T  .Sig  

การจาํ 
กลุ่มทดลอง 3.30 0.98 

1.10 2.69** 0.005 
กลุ่มควบคุม 2.20 1.54 

การเขา้ใจ 
กลุ่มทดลอง 4.30 0.86 

1.25 3.28** 0.001 
กลุ่มควบคุม 3.05 1.47 

การประยกุต ์
กลุ่มทดลอง 4.50 0.61 

0.90 2.78** 0.004 
กลุ่มควบคุม 3.60 1.31 

การวเิคราะห ์
กลุ่มทดลอง 3.10 1.02 

1.05 2.87** 0,003 
กลุ่มควบคุม 2.05 1.28 

การสงัเคราะห ์
กลุ่มทดลอง 4.60 0.60 

0.80 3.18** 0.001 
กลุ่มควบคุม 3.80 0.95 

การประเมนิ 
กลุ่มทดลอง 4.45 0.51 

1.00 3.56** 0.001 
กลุ่มควบคุม 3.45 1.15 

รวม 6 ดา้น 
กลุ่มทดลอง 24.25 3.82 

6.10 3.69** 0.000 
กลุ่มควบคุม 18.15 6.32 

 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

   จากตาราง 11 พบว่า คะแนนความสามารถทางการคดิวจิารณญาณหลงัทดลองของ

เด็กปฐมวยักลุ่มทดลองในภาพรวมเฉลี่ย เท่ากับ 24.25 และคะแนนความสามารถทางการคิด

วิจารณญาณหลังทดลองของเด็กปฐมวัยกลุ่มควบคุมในภาพรวมเฉลี่ย เท่ากับ 18.15 เมื่อ

เปรยีบเทียบระหว่างคะแนนความสามารถทางการคิดวจิารณญาณของเด็กปฐมวยัทัง้สองกลุ่ม 

พบว่า หลงัทดลองเด็กปฐมวยักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมคี่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01     



122 
 

 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาการขยายผลการใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ  B-R-A-I-N  

     ผู้วจิยัดําเนินการแพร่และขยายผลการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N 

เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณสําหรบัเดก็ปฐมวยั โดยให้ครูปฐมวยั จํานวน 8 

คน นํารูปแบบการจดัการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N ไปใช้เป็นเวลา 1 สปัดาห์ จากนัน้ให้ครู

ประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ภายหลงัจากการนํา

รปูแบบไปใช ้ดงัปรากฏในตาราง 12 

 

ตาราง 12 ระดบัความเหมาะสมของการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิ 

     ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณสําหรบัเดก็ปฐมวยั  ตามความคดิเหน็ของครปูฐมวยั 

ที ่ รายการประเมนิ x  S.D. ระดบัความเหมาะสม 

1. แนวคดิพืน้ฐานของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

B-R-A-I-N 

4.25 0.463 มาก 

2. 

 

การวางแผนการจดักจิกรรมใหเ้ป็นไปตามรปูแบบ

จดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

4.13 0.354 มาก 

3. ขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบ

จดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N มกีารอธบิายที่

ชดัเจน 

   

     3.1 ขัน้ B= Boosting (ปลุกสมอง) 4.38 0.744 มาก 

     3.2 ขัน้ R= Remarking and Relating  

          (ระบุและเชือ่มโยง) 

4.25 0.707 มาก 

     3.3 ขัน้ A= Acquiring (สบืคน้คาํตอบ) 4.50 0.756 มากทีสุ่ด 

     3.4 ขัน้ I= Inferring (สรปุผล) 4.63 0.518 มากทีสุ่ด 

     3.5 ขัน้ N= Notifying  (นําเสนอผล) 4.50 0.535 มากทีส่ดุ 

4. ผลของการจดักจิกรรมตามรปูแบบการจดั 

การเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N สามารถส่งเสรมิ 

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็

ปฐมวยั ในดา้นต่อไปน้ีได ้

   

     4.1 การจาํ (Remembering) 4.38 0.518 มาก 

     4.2 การเขา้ใจ (Understanding) 4.25 0.463 มาก 

     4.3 การประยกุต์ (Applying) 4.13 0.354 มาก 

     4.4 การวเิคราะห ์(Analyzing) 3.88 0.354 ปานกลาง 

     4.5 การสงัเคราะห ์(Creating) 3.88 0.354 ปานกลาง 

     4.6 การประเมนิ (Evaluating) 4.13 0.354 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

 

ที ่ รายการประเมนิ x  S.D. ระดบัความเหมาะสม 

6. รปูแบบจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เหมาะสม

สาํหรบัเดก็ปฐมวยั 

4.25 0.463 มาก 

7. รปูแบบจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N สามารถ

นําไปใชไ้ดจ้รงิ 

4.38 0.518 มาก 

 รวม 4.26 0.141 มาก 

 

   จากตาราง 12 พบว่า คะแนนการประเมินความเหมาะสมของการใช้รูปแบบการ

จดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณสําหรบัเดก็ปฐมวยั 

ตามความคดิเหน็ของครูปฐมวยั 8 คน มคี่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากบั 4.26 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.141 แสดงว่ารูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 

โดยประเดน็ทีม่คีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรูม้กีาร

อธบิายที่ชดัเจนในขัน้ สบืค้นคําตอบ (Acquiring = A) ขัน้สรุปผล (Inferring = I) และขัน้นําเสนอผล 

(Notifying = N) โดยประเดน็ที่มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ผลของการจดักจิกรรม

ตามรูปแบบสามารถส่งเสรมิความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยัในด้านการ

วเิคราะหแ์ละดา้นการสงัเคราะห ์
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บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

        การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั สรปุสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

  ในการวจิยัน้ีผูว้จิยัไดต้ัง้จดุมุ่งหมายไว ้คอื  

  1. เพื่อพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการ

คดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

  2. เพื่ อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพื่ อส่งเสริม

ความสามารถ ทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 
 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเด็กปฐมวยักลุ่มทดลอง หลงั

ได้รบัการจดัประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N สูงขึ้นกว่าคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถ ทางการคดิวจิารณญาณก่อนการทดลอง    

  2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเด็กปฐมวยักลุ่มทดลอง หลงั

ได้รบัการจดัประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N สูงขึ้นกว่าคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถ ทางการคดิวจิารณญาณของกลุ่มควบคุม    
  

ขอบเขตของการวิจยั 

  การวจิยัครัง้น้ีมขีอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

   ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

   กลุ่มท่ี 1  ไดแ้ก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวยัที่มปีระสบการณ์การทํางานกบัเด็ก

ปฐมวยั เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 5 ปี        

   กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ เด็กปฐมวยัอายุ 5-6 ปี ชัน้อนุบาลปีที่ 2 โรงเรยีนในสงักดัสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 

    กลุ่มท่ี 3 ครูปฐมวยัที่ปฏิบตัิงานสอนอยู่ในระดับชัน้อนุบาลปีที่ 2 โรงเรยีนในสงักัด

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 
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   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

    กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ย  

   กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญดา้นการศึกษาปฐมวยั ซึ่งผู้วจิยัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง 

จาํนวน 15 คน   

      กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ เด็กปฐมวยัอายุ 5-6 ปี ชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 

2555 ทีผู่ว้จิยัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจงแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม รวมจาํนวน 40 คน ดงัน้ี 

    1. กลุ่มทดลอง คอื เดก็ปฐมวยัโรงเรยีนบ้านหนองกุงโนนทนั สงักดัสํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 จาํนวน 20 คน  

    2. กลุ่มควบคุม คอื เดก็ปฐมวยัโรงเรยีนบา้นกระหนวนดอนดัง่ สงักดัสํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 จาํนวน 20 คน 

   กลุ่มท่ี 3 ไดแ้ก่ ครปูฐมวยัทีป่ฏบิตังิานสอนอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาลปีที ่2 ของโรงเรยีนใน

สงักดัสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 โดยมปีระสบการณ์ในการจดัการ

เรยีนรูก้บัเดก็ปฐมวยั ไม่น้อยกว่า 6 ปี และสมคัรใจนํารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ไป

ใช้ จํานวน 8 คน ประกอบด้วย โรงเรยีนบ้านหนองวดัป่า โรงเรยีนบ้านชาดศรสีมบูรณ์ โรงเรยีนบ้าน

หนองแวงตอตัง้ โรงเรยีนบ้านกระหนวนดอนดัง่ โรงเรยีนบ้านหนองแวงน้อย โรงเรยีนบ้านปอแดง 

โรงเรยีนบา้นหนิแร ่และโรงเรยีนบา้นศุภชยั 
 

  ตวัแปรท่ีศึกษา 

   1. ตวัแปรอสิระ คอื รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่  

    1.1 รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

    1.2 รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ 

   2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั  
 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื 

    1. รูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

    2. แบบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อ

ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

     3. แผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N เพื่อ

ส่งเสรมิความ สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 
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    4. แบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

    5. แบบประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสริม

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั โดยครปูฐมวยั 

    6. คู่มอืการใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยัแบ่งเป็น 5 ระยะ ดงัน้ี 

 ระยะท่ี 1 การสร้างรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ  B-R-A-I-N เพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

    1. ผู้วจิยัศกึษาทฤษฎแีละแนวคดิต่างๆ เพื่อนํามาเป็นทฤษฎแีละแนวคดิพื้นฐานของ

รปูแบบทีส่รา้งขึน้ ประกอบดว้ย 

    1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยของดิ้วอี ้

(Dewey. 1933: 9) ฮิลการ์ด  (Hilgard. 1962: 336) วัตสัน ; และแกลเซอร์ (Watson; & Glaser. 

1964: 10) เอนนิส (Ennis. 1967: 10) กู๊ด (Good. 1973: 680) ฟีเลย์ (Feeley. 1976: 3-4) ฮัดกิ้น 

(Hudgins. 1997: 173-206) ฟาเชีย่น (Facience. 1984: 253) รกัจโิร (Ruggiero. 1984:129) เอนนิส มิ

ลแมน; และทอมโก (Ennis, Millman; & Tomko. 1985: 45) แมคเพ็ค (Mcpeck. 1990: 62) แบนด์

แมน; และแบนด์แมน (Bandman; & Bandman. 1995: 7) บอส (Boss.  2010: 5) อุษณีย์ โพธิสุข 

(2543: 28) ทศินา แขมมณี (2546: 121) เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ ์(2549: 11) วรีะ สุดสงัข ์(2550: 

36) สุทธาภา โชตปิระดษิฐ ์(2551: 22) และบรรจง อมรชวีนิ (2556: 2)   

    1.2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัองค์ประกอบความสามารถทางการคดิอย่างมวีจิารณญาณของ

เด็กปฐมวยัของวตัสนัและแกลเซอร ์(Watson; & Glaser. 1964: 24) เอนนิส มลิแมน; และทอมโก 

(Ennis, Millman; & Tomko. 1985: 45-48) พอล (Paul. 1985: 36-39) โรเจอร ์ซบีรอร;์ และ รอนน่ิง 

(ทิศนา แขมมณี; และคนอื่นๆ. 2544: 60; อ้างอิงจาก Roger; Sebrew; & Ronning. 1995) บลูม 

( Duron; Limbach; & Waugh. 2006: 160 citing Bloom. 1956. A Taxonomy of Educational 

Objectives. np.) สุทธาภา โชตปิระดษิฐ์ (2551: 9) และศนัสนีย ์ฉัตรคุปต์; และอุษา ชูชาต ิ(2545: 

92 -98)  

    1.3 ทฤษฎีและแนวคิดพื้ นฐานเกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

ประกอบด้วย ทฤษฎีพฒันาการทางสติปญัญาของเพียเจท์ (Piaget) ทฤษฎีการเรยีนรู้ของบูรเนอร ์

(Bruner) ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมของไวกอ็ตสกี้ (Vygotsky) แนวคดิทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนรูท้ี่

สอดคล้องกับการทํางานของสมอง (Brain-based Learning) และ 42รูปแบบการเรียนการสอน

กระบวนการสบืสอบและแสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model) 
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  2. ผูว้จิยัสรา้งคู่มอืประกอบการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ประกอบดว้ย

ความเป็นมาและความสําคญั ทฤษฎแีละแนวคดิ ความมุ่งหมาย กระบวนการจดัการเรยีนรู ้บทบาท

คร ูบทบาทเดก็ และการนําไปใช ้ 

 

  ระยะท่ี 2  การสร้างเคร่ืองมือประกอบการใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N  

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั   

  1. ผู้วิจยัเขียนแผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N 

จํานวน 7 สัปดาห์ แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของ

องค์ประกอบต่างๆ ของแผนการจดัประสบการณ์ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.72 และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.21 สรุปว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด จากนั ้นผู้วิจ ัยปรับปรุงแก้ไขแผนการจัด

ประสบการณ์ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ  

   2. ผู้วิจยัสร้างแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 

จาํนวน 6 ชุด ชุดละ 6 ขอ้ แลว้หาคุณภาพโดยการเสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญ เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรง

เชิงเน้ือหา โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60- 1.00 สรุปว่าแบบทดสอบ

ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยัสามารถใช้วดัความสามารถทางการคิด

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัได ้ 

   3. ผู้วิจยันําแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยัไป

วเิคราะหอ์ํานาจจาํแนกและค่าความเชื่อมัน่ กบัเดก็ปฐมวยัระดบัชัน้อนุบาลปีที ่2 ทีม่คีวามใกลเ้คยีงกบั

กลุ่มตวัอย่างที่ศกึษา ไดแ้ก่ โรงเรยีนบ้านคมึชาด สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น เขต 3 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 20 คน โดยนําขอ้มูลที่ได้มาวเิคราะห์อํานาจ

จําแนกของข้อคําถามเป็นรายข้อและโดยรวม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิส์หสมัพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson Product-Moment Correlation) ผู้วจิยัคดัเลอืกเฉ 3 6พาะข้อคําถามที่มอีํานาจจําแนกตัง้แต่ 

0.20 ได้มาจํานวน 5 ชุด รวม 30 ข้อ ซึ่งมคี่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.40-0.80 ส่วนค่า

ความเชื่อมัน่เป็นรายขอ้และทัง้ฉบบัของแบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็

ปฐมวยัด้วยวธิขีอง Kuder–Richardson  โดยใช้สูตร KR–20 ได้ผลดงัน้ี แบบทดสอบชุดที่ 1 ได้ค่า

ความเชื่อมัน่ 0.77 แบบทดสอบชุดที่ 2 ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.81 แบบทดสอบชุดที่ 3 ได้ค่าความ

เชื่อมัน่ 0.77 แบบทดสอบชุดที ่4 ไดค้่าความเชื่อมัน่ 0.85 และแบบทดสอบชุดที ่5 ไดค้่าความเชื่อมัน่ 

0.74 ซึง่แสดงว่าแบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัมคีวามเชื่อมัน่สงู 

 

  ระยะท่ี 3 การทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพ่ือส่งเสริมความ 

สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

    ผูว้จิยันํารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ที่ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(try out) 

กับ เด็กปฐมวัยที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ โรงเรยีนบ้านคึมชาด สังกัด 
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สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 

2 ครัง้ ครัง้ละ 1 สปัดาห์ แล้วนําขอ้มูลที่ได้จากการทดลองใชม้าปรบัปรุงก่อนนําไปใช้จรงิกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 

  ระยะท่ี 4 การทดสอบประสิทธิผลของรปูแบบการจดัการเรียนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพ่ือ

ส่งเสริมความ สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

    ผู้วจิยันํารูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N ที่ปรบัปรุงแล้วไปใช้จรงิ โดยมแีบบ

แผนการทดลองเป็นแบบ Pretest-Posttest Control-Group Design (Creswell. 2003: 170) ซึ่งเลอืก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ เด็กปฐมวยัชัน้อนุบาลปีที่ 2 โรงเรยีนบ้านหนองกุงโนนทนั สงักัด

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 

20 คน เป็นกลุ่มทดลอง และเด็กปฐมวยัชัน้อนุบาลปีที่ 2 โรงเรยีนบ้านกระหนวนดอนดัง่ สงักัด

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 

20 คน เป็นกลุ่มควบคุม ดําเนิน การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทดสอบความสามารถ

ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยักลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง (Pretest) นําแผนการจดั

ประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ไปใชก้บักลุ่มทดลอง และนําแผนการจดั

ประสบการณ์แบบปกติไปใช้กับกลุ่มควบคุม ระยะเวลา 7 สัปดาห์ แล้วทดสอบความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยักลุ่มตวัอย่างหลงัการทดลอง (Posttest) จากนัน้นําผลการ

ทดลองมาวเิคราะหข์อ้มลู สรปุผล และปรบัปรงุแกไ้ขรปูแบบการจดั การเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N    

 

  ระยะท่ี 5 การขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั   

    ผูว้จิยัขยายผลรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N กบัโรงเรยีนของกลุ่มตวัอย่าง

โดยให้ครูปฐมวยัที่ปฏบิตัิงานสอนในชัน้อนุบาลปีที่ 2 ที่มปีระสบการณ์ในการจดักิจกรรมกบัเด็ก

ปฐมวยัไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่สมคัรใจนํารูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N ไปใช้ จํานวน  8 คน 

ประกอบด้วย โรงเรยีนบ้านหนองวดัป่า โรงเรยีนบ้านชาดศรสีมบูรณ์ โรงเรยีนบ้านหนองแวงตอตัง้ 

โรงเรยีนบ้านกระหนวนดอนดัง่ โรงเรยีนบ้านหนองแวงน้อย โรงเรยีนบ้านปอแดง โรงเรยีนบ้านหนิแร ่

และโรงเรยีนบ้านศุภชยั ในสงักดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 มาเขา้รบั

การอบรมจากผูว้จิยั เป็นเวลา 1 วนั จากนัน้จงึนําแผนการจดัประสบการณ์ตามแนวคดิของรปูแบบ

การจดั การเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N ไปใช้กับเด็กปฐมวยัเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการจดัการ

เรยีนรู้ครูปฐมวัยทุกคนตอบแบบประเมินการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N เพื่อ

ส่งเสรมิความสามารถทาง การคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั แลว้ผูว้จิยันํามาวเิคราะหข์อ้มลู สรุป

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากนัน้ปรบัปรุงแก้ไขรูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N เพื่อ

ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัใหเ้ป็นฉบบัสมบูรณ์ 
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สรปุผลการวิจยั 

  การวจิยัครัง้น้ี สรปุผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

   1. การสร้างรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั      

    รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N ประกอบด้วย ความเป็นมาและ

ความสําคัญ ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน หลกัการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เน้ือหา การจดั

กระบวนการเรยีนรู ้ระยะเวลา บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม การประเมนิผลการเรยีนรู ้และการนํา

รูปแบบไปใช้ เป็นรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสรมิให้เด็กปฐมวยัมคีวามสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณ 6 ด้าน ได้แก่ การจํา การเขา้ใจ การประยุกต์ การวเิคราะห์ การประเมนิ 

และการสงัเคราะห์ โดยรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่พฒันาขึน้มกีารจดักระบวนการเรยีนรู ้5 ขัน้ตอน 

คอื  

     ขัน้ที่ 1 ขัน้ปลุกสมอง (Boosting = B) เป็นขัน้ตอนที่เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย

ด้วยท่าบรหิารสมอง (Brain Gym) โดยมเีสียงเพลงและเสียงดนตรปีระกอบกิจกรรม เพื่อเป็นการ

เตรยีมความพรอ้มของสมองก่อนเรยีนรู้ กระตุ้นการส่งข้อมูลไปมาระหว่างสมองซีกซ้ายและขวา 

รวมทัง้เป็นการปรบัคลื่นสมองเพื่อช่วยใหก้ารทํางานของสมองทํางานประสานกนัไดด้ ีเกดิสมาธแิละ

จดจอ่ในการทาํกจิกรรม 

      ขัน้ที่ 2 ขัน้ระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) เป็นขัน้ตอนที่

เดก็ตัง้คําถามและระบุปญัหาหรอืประเดน็ทีต่้องการจะศกึษา และทบทวนเชื่อมโยงประสบการณ์เดมิว่า

หวัขอ้หรอืประเดน็ทีจ่ะเรยีนรูน้ัน้มคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งและ/หรอืสําคญักบัตวัเดก็อยา่งไร เป็นการ

กระตุ้นความสนใจให้เด็กเกิดความต้องการเรยีนรู้และเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะได้เรยีนรู้นัน้ผ่าน

กจิกรรมสงัเกต สื่อและ/หรอื สถานการณ์โดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ห้า และถ่ายทอดออกมาดว้ยการ

อธบิายและ/หรอืสรา้งเป็นชิน้งานทัง้เดีย่วหรอืกลุ่ม 

     ขัน้ที ่3 ขัน้ค้นหาคําตอบ (Acquiring = A) เป็นขัน้ตอนที่เดก็ประมวลภาพรวม

ของขอ้มูลต่างๆ โดยการวางแผนว่าเรื่องหรอืประเดน็นัน้ควรจะเรยีนรูด้้วยวธิกีารใด และลงมอืปฏบิตัิ

เพื่อแก้ไขปญัหาหรอืค้นหาคําตอบตามประเด็นที่เด็กเลอืก เป็นการส่งเสรมิให้เด็กเกิดพฤติกรรม

สาํรวจสิง่แวดลอ้มและเกดิการเรยีนรูโ้ดยการคน้พบ รวมทัง้ใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธแ์ละทํางานรว่มกบัคน

อื่นๆ โดยผ่านกจิกรรมการคน้หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ไดแ้ก่ การระดมสมอง การทศันศกึษา 

การทดลอง การสมัภาษณ์ และการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 

      ขัน้ที่ 4 ขัน้สรุปผล (Inferring = I) เป็นขัน้ตอนที่เด็กได้ทบทวนและไตร่ตรอง

เกีย่วกบัสิง่ทีไ่ดจ้ากการสบืคน้คาํตอบ แลว้พจิารณาความรูท้ีไ่ดเ้พื่อประเมนิว่าผลทีไ่ดว้่าน่าเชื่อถอื มี

จดุด ีหรอืจดุทีค่วรปรบัปรงุ โดยผ่านกจิกรรมการอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
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           ขัน้ที่ 5 ขัน้นําเสนอผล (Notifying = N) เป็นขัน้ตอนที่เด็กนําความรู้ที่ได้

คน้พบมาดดัแปลงใหเ้กดิสิง่ใหม่ หรอืวางแผน ออกแบบ และนําเสนอผลการศกึษาใหก้บัผูอ้ื่นไดร้บัรู ้

ผ่านกจิกรรมการอธบิายผลงาน การเขยีน การวาดภาพ การแสดงการทดลองในสิง่ทีเ่รยีนรู ้และการ

แสดงนิทรรศการ ท่ามกลางบรรยากาศทีส่นุกสบายและพงึพอใจ 

       การประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อ

ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 คน ประเมนิใหม้ี

ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.18 

     

 2. การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

   ผู้วจิยัทดสอบประสทิธผิลของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N โดยการนํา

รูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N ไปใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลอง และนํารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบปกติไปใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มควบคุม จากนั ้นนําค่าเฉลี่ยของคะแนน

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการทดลองของเดก็ทัง้สองกลุ่ม

มาเปรยีบเทยีบกนั ปรากฏผลดงัน้ี    

  2.1 หลงัการทดลองเด็กปฐมวยักลุ่มทดลองมคีวามสามารถทางการคดิวจิารณญาณ

เพิม่ขึน้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้แยกเป็นรายดา้นและภาพรวม แสดงว่ารปูแบบการ

จดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N สามารถส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั

ได ้

   2.2 หลังการทดลองเด็กปฐมวัยกลุ่มควบคุมที่ได้ร ับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ มี

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณในภาพรวม และดา้นการประยกุตเ์พิม่ขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิี่ระดบั .01 ส่วนด้านการจํา การเขา้ใจ การวเิคราะห์ การประเมนิ และการสงัเคราะหห์ลงัการ

ทดลองไมแ่ตกต่างกบัก่อนการทดลอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

   2.3 ก่อนการทดลองเดก็ปฐมวยักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมคีวามสามารถทางการ

คดิวจิารณญาณไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี ่.01  ทัง้แยกรายดา้นและภาพรวม แสดง

ว่าก่อนการทดลองเดก็ทัง้สองกลุ่มมคีวามสามารถทางการคดิวจิารณญาณใกลเ้คยีงกนั 
     2.4 หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยักลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการ

จดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N มีความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสูงกว่าเด็กปฐมวัยกลุ่ม

ควบคุมที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบปกติ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ .01 แสดงว่ารูปแบบการ

จดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N มปีระสทิธผิลในการส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ

ของเดก็ปฐมวยัไดส้งูกว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ
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 3. การขยายผลรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ทาง การคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั   

     รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการคิด

วจิารณญาณสาํหรบัเดก็ปฐมวยัตามความคดิเหน็ของครปูฐมวยัทีป่ฏบิตังิานสอนอยู่ในชัน้อนุบาลปีที ่

2 มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากถงึมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ตัง้แต่ 4.00-4.71 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

  การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดอ้ภปิรายผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

 

   1. ผ ลก ารส ร้างรูป แ บ บ ก ารจัด ก ารเรีย น รู้แ บ บ  B-R-A-I-N เพ่ื อ ส่ งเสริม

ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

    รูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N ที่พฒันาขึ้นมคีวามเหมาะสมในระดบั

มาก อาจเน่ืองจากผูว้จิยัได้ศกึษาและสรา้งรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยยดึองคป์ระกอบสําคญัของ

การสร้างรูปแบบการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี . 2555: 221-222) คือ มีปรัชญา ทฤษฎ ี

หลกัการ แนวคดิ หรอืความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรอืเป็นหลกัการของรูปแบบ มกีารบรรยายลกัษณะ

ของการจดัการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการทีย่ดึถอื มกีารจดัองคป์ระกอบและความสมัพนัธ์

ขององค์ประกอบให้สามารถนําผู้เรยีนไปสู่เป้าหมายของกระบวนการ มกีารอธบิายเกี่ยวกบัวธิสีอน

และเทคนิคการสอนต่างๆ ทีช่่วยใหก้ระบวนการเรยีนการสอนเกดิประสทิธภิาพสูงสุด สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของสุทธาภา โชตปิระดษิฐ์ (2551: 119) ทีพ่บว่า รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้

วธิกีารสื่อความหมายเป็นฐานที่พฒันาขึน้ตามองค์ประกอบสําคญัของการสรา้งรปูแบบการเรยีนการ

สอนสามารถพฒันาการคดิวจิารณญาณของเด็กปฐมวยัให้เพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 

.01 ยกเว้นดา้นการตคีวาม นอกจากน้ี ผู้วจิยัได้สรา้งรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยคํานึงถงึแนวคดิ

และทฤษฎทีีส่อดคลอ้งกบัการเรยีนรูแ้ละการส่งเสรมิความ สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็

ปฐมวยั คอื ออกแบบกจิกรรมใหเ้ดก็ไดพ้บกบัสถานการณ์ทีแ่ปลกใหม ่กระตุ้นความสงสยัหรอืขดัแยง้

ในความคดิ และให้เดก็ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองเพื่อใหเ้ดก็คดิหาทางออกหรอืวธิกีารในการ

แกป้ญัหา สอดคลอ้งตามทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจท ์(Piaget) ทีก่ล่าวว่า ความรูห้รอื

ประสบการณ์เดมิเป็นปจัจยัสําคญัที่ส่งเสรมิให้เด็กแสวงหาและใช้ความรู้เกี่ยวกบัโลกรอบตัว จน

พฒันาเป็นความรู้หรอืประสบการณ์ใหม่ผ่านการลงมอืกระทําด้วยตนเอง (สริอิร วชิชาวุธ. 2554: 

112; อ้างอิงจาก Piaget, 1969. Science of Education and the Psychology of the Child. n.d.)  และ

รปูแบบทีส่รา้งขึน้เน้นการสรา้งแรงจงูใจภายในใหเ้กดิขึน้กบัเดก็ มกีารวเิคราะห ์จดัโครงสรา้งเน้ือหา

และสาระการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัระดบัความพรอ้มและพฒันาการของเดก็ ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากการ

ทดลอง การสบืคน้ขอ้มลู และการประมวลความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้างๆเพื่อคน้พบคาํตอบ สอดคลอ้ง

ตามทฤษฎีพฒันาการทางสติปญัญาของบูรเนอร ์(Bruner) ที่กล่าวว่าเด็กแต่ละคนมปีระสบการณ์และ
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พื้นฐาน ความรู้ที่แตกต่างกัน เด็กเลือกที่จะรับรู้ในสิ่งที่สนใจและใส่ใจ การเรียนรู้เกิดจาก

กระบวนการที่เด็กมกีารค้นหาและค้นพบสิง่ที่ต้องการด้วยตนเอง (Discovery Learning) และเด็ก

สามารถเรยีนรูว้ชิาการต่างๆได ้แต่ตอ้งจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและเป็นไปตามความพรอ้มของเดก็

แต่ละคน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2550: 60-61; สุรางค์ โค้วตระกูล. 2554: 212-213) อีกทัง้

รปูแบบที่สรา้งขึน้ส่งเสรมิการจดักจิกรรมให้เดก็ไดม้กีารวางแผน ออกแบบ สรุปความคดิเหน็ผ่าน

การระดมสมอง อภปิราย และทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น สอดคลอ้งตามทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมของไว

ก็อตสกี้ (Vygotsky) ที่กล่าวว่าพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็เกิดจากการที่เดก็มปีฏสิมัพนัธ์และ

ทํางานร่วมกบัผู้อื่น เมื่อเด็กเผชญิปญัหาที่ท้าทายแต่ไม่สามารถคดิแก้ปญัหาได้โดยลําพงั หากเมื่อ

เดก็ไดร้บัการช่วยเหลอืสนับสนุน หรอืแนะนําจากผูใ้หญ่หรอืเพื่อนทีม่ปีระสบการณ์มากกว่าจะทําให้

เดก็สามารถแก้ปญัหานัน้ได้และเกดิการเรยีนรูข้ ึ้น (Chandra. 2008: 21-23 citing Vygotsky. 1991. 

Child Development in Social Context. 32-41) รวมทัง้ สอดคล้องกบัแนวคดิ ของ42รปูแบบการเรยีน

การสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Instructional 

Model) ทีร่ะบุว่าการส่งเสรมิทกัษะในการสบืสอบเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความรูค้วามเขา้ใจโดยอาศยักลุ่มซึง่

เป็นเครื่องมอืทางสงัคมมาช่วยกระตุ้นความสนใจหรอืความอยากรูแ้ละช่วยดําเนินงานการแสวงหา

ความรูห้รอืคาํตอบทีต่อ้งการ โดยการใหเ้ดก็เผชญิปญัหาหรอืสถานการณ์ทีช่วนใหงุ้นงงสงสยั แสดง

ความคดิเหน็ต่อปญัหาหรอืสถานการณ์ รวมกลุ่มวางแผนในการแสวงหาความรู ้ดําเนินการแสวงหา

ความรู้ วเิคราะห์สรุป นําเสนอและอภปิรายผล ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของรุง้ลาวลัย์ ไชยสตัย ์

(2550: 81) ที่พบว่า รูปแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สํารวจค้นคว้าทดลองและเรยีนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรง ทีเ่ป็นรปูธรรมทาํใหเ้ดก็พฒันาทกัษะต่างๆ รวมทัง้การคดิวจิารณญาณ นอกจากน้ี

รปูแบบได้เปิดโอกาสให้เดก็ลงมอืกระทําตามความคดิของตนเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 

สนุกสนานและทา้ทาย ซึง่สอดคลอ้งตามแนวคดิการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทํางานของสมอง 

(Brain-based Learning) ที่ให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกตื่นตัวแบบผ่อน

คลาย (Relaxed alertness) การให้โอกาสเดก็ไดซ้มึซบัสิง่ที่เรยีนรู ้(Orchestrated immersion) และ

การมกีระบวนการจดักระทาํโดยตรงกบัประสบการณ์ (Active processing) (Caine.; et al. 2009: 6-8)  

 

  2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรปูแบบการจดัการเรียนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

    2.1 เด็กปฐมวัยที่ เรียนรู้ด้ วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  B-R-A-I-N มี

ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ที่

ผลการวจิยัเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองจากรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่ผูว้จิยัพฒันาขึน้มกีารกําหนดขัน้ตอน

การจดักจิกรรมทีช่ดัเจนช่วยให้เดก็ปฐมวยัสามารถทํากจิกรรมได้อย่างเป็นระบบ และสามารถช่วย

ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณได้จรงิ นับตัง้แต่ขัน้ปลุกสมอง (Boosting = B) ด้วย

การทําท่าบริหารสมอง (Brain Gym) พบว่า เด็กจะน่ิงสงบลง พูดคุยกันในระดับเสียงที่ไม่ดัง
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จนเกินไป และตัง้ใจฟงัครูมากขึ้น ที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองจากท่าบรหิารสมอง (Brain Gym) เป็นการ

เคลื่อนไหวช้าๆที่ผ่านการวจิยัและทดลองมาแล้วว่าสามารถปรบัคลื่นสมองให้อยู่ในสภาวะพรอ้มจะ

เรยีนรูแ้ละเกดิสมาธไิด้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของฮนันาฟอรด์ (Hannaford. 2005: 127) ทีไ่ดนํ้า

ท่าบรหิารสมอง (Brain Gym) ไปให้เดก็ที่มปีญัหาในการเรยีนรูฝึ้กทําก่อนการเรยีนซ่อมเสรมิทุกวนั 

ครัง้ละ 5 -10 นาท ีพบว่า เด็กมผีลการเรยีนสูงขึ้นและมคีวามมัน่ใจ สามารถทํางานได้อย่างจดจ่อ มี

สมาธมิากขึน้ ขัน้ระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) เมื่อครูนําสื่ออุปกรณ์มาให้เด็ก

สงัเกตและสมัผสั เดก็แสดงความอยากรูอ้ยากเห็นกระตอืรอืรน้ที่จะเรยีนรู ้ร่วมสนทนาผ่านการตัง้

คาํถามของคร ูโดยเดก็สามารถเล่าประสบการณ์เดมิและบอกเรื่องหรอืประเดน็ทีต่้องการจะเรยีนรูไ้ด ้

ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากครูได้จดักิจกรรมให้เด็กสงัเกตสื่อที่เป็นรูปธรรมและ/หรอืสถานการณ์ใกล้ตัว 

รวมทัง้กระตุ้นให้เด็กคดิประเด็นที่ต้องการจะศึกษา นอกจากน้ีครูให้เด็กคดิทบทวนว่าหวัข้อหรอื

ประเดน็ที่เรยีนรูน้ัน้มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งหรอืสําคญักบัตวัเดก็อย่างไร ส่งผลให้เดก็มกีารแสดง

ความคิดเห็นมากมาย เกิดความอยากรู้อยากเห็น และพยายามแสวงหาความรูเ้พื่อให้เกิดความ

เขา้ใจในปรากฏการณ์หรอืเรือ่งนัน้ๆ สอดคลอ้งกบัเจนเซ่น (Jensen. 2008: 134) ทีก่ล่าวว่า สมองจะ

เรยีนรู้ได้ดีเมื่อรบัรู้ว่าเรื่องที่เรยีนมีความหมายต่อความอยู่รอดหรอืจําเป็นต่อตนเอง และมีการ

เชื่อมโยงกบัประสบการณ์ทีม่อียู่ก่อนเพื่อใหส้ิง่ทีจ่ะเรยีนรูม้คีวามสมบูรณ์ ขัน้คน้หาคาํตอบ (Acquiring 

= A) เด็กสามารถวางแผนและดําเนินการค้นคว้าหาความรูต้ามที่กําหนดไว้ได้ มคีวามกระตือรอืรน้ 

และมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ของตนเองใหก้บัเพื่อนตลอดเวลาขณะทํากจิกรรม ทีผ่ลเป็นเช่นน้ี

อาจเน่ืองจากครูได้จดักิจกรรมให้เด็กได้ค้นหาคําตอบและตรวจสอบความรูเ้ดมิด้วยการปฏบิตัิจรงิ 

เดก็มสี่วนร่วมในการวางแผนและคน้ควา้จากการเลอืกและตดัสนิใจของเดก็เองเพราะเดก็เกดิมาพรอ้ม

ความต้องการที่จะเข้าใจและหาความหมายของสิ่งต่างๆ สมองของเด็กจะเลือกรบัรู้เฉพาะสิ่งที่

ต้องการจะรู้ ขณะเดยีวกนัจะแสวงหาและตอบสนองต่อสิง่เรา้ใหม่ๆ (Caine & Caine. 1990: 67) 

สอดคล้องกับเจนเซ่น (Jenzen. 2008: 146) ที่ให้ข้อเสนอแนะว่าครูควรจัดกิจกรรมผ่านการ

แก้ปญัหาเพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณใหก้บัผูเ้รยีน ขัน้สรุปผล (Inferring = I) 

เดก็สามารถอภปิรายและแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัขอ้สรุปจากสิง่ที่ศึกษาหรอืที่ค้นพบได้ ที่เป็น

เช่นน้ีเน่ืองจากครกูระตุน้ใหเ้ดก็ไตร่ตรองและคดิยอ้นกลบัไปทีข่ ัน้ระบุเชื่อมโยงและขัน้คน้หาคาํตอบ 

ส่งผลใหเ้ดก็ไดป้ระเมนิความรูแ้ละความคดิของตนเองว่าตรงกบัสิง่ทีค่ดิไวห้รอืต้องการมากหรอืน้อย

เพียงใด เพราะการคดิไตร่ตรองเป็นกระบวนการวเิคราะห์การตดัสนิใจโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการ

ดาํเนินงานทัง้หมดตัง้แต่ต้นจนจบ (Killion & Todnem. 1991:15) สอดคลอ้งกบัเคนและเคน (Caine; 

& Caine. 1990: 68) ทีก่ล่าวว่า สมองจะเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพในช่วงเวลาสะท้อนและทบทวน

ความรู ้โดยเมื่อมกีารรบัรูห้รอืเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ สมองจะดําเนินการกบัขอ้มลูพจิารณาและไตร่ตรองทํา

ให้สามารถเข้าใจความคิดรวบยอด ทักษะและความรู้ใหม่ได้ดียิง่ขึ้น อันเป็นพื้นฐานสําหรบัการ

เรยีนรูร้ะดบัสูงขึน้ไป ขัน้นําเสนอผล (Notifying = N) เดก็สามารถร่วมมอืกนัทํางานเป็นกลุ่ม มกีาร

ช่วยเหลอืและแก้ไขปญัหา มคีวามรบัผดิชอบในงานที่ถูกมอบหมาย สามารถคดัเลอืกและนําเสนอ
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คาํตอบหรอืผลการคน้ควา้ผ่านรปูแบบต่างๆ ได ้เช่น การวาดภาพ การสรา้งสิง่ประดษิฐ ์การทดลอง 

และนําผลงานมาร่วมกนัจดัเป็นนิทรรศการได ้ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองจากครไูดจ้ดักจิกรรมทีเ่ดก็ไดม้สี่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอนตัง้แต่การวางแผน การค้นควา้ การสรุปความรูห้รอืคําตอบ ทุกกจิกรรมเกดิจากการ

เลอืกและตัดสนิใจของเด็กเอง นอกจากน้ี การที่ครูจดับรรยากาศในห้องเรยีนให้มวีสัดุอุปกรณ์สื่อ

ต่างๆ ที่เดก็สามารถหยบิจบัและนํามาสรา้งเป็นผลงานมจีํานวนที่เพยีงพอต่อความต้องการของเดก็ 

และการจดัพื้นที่ในห้องเรยีนให้เดก็สามารถนําผลงานมาจดัแสดงได้ทัว่ห้องเรยีน ทําให้เดก็รูส้กึสนุก

และกระตอืรอืรน้ในการสรา้งผลงาน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเจนเซ่น (Jensen. 2008: 217) ทีร่ะบุว่า 

สมองต้องการยนืยนัถงึการเรยีนรูข้องตนเอง ได้ตรวจสอบขอ้มูลของตนเอง การจดักจิกรรมให้เดก็

ไดเ้ฉลมิฉลองหรอืนําเสนอผลงานในบรรยากาศทีส่นุกสนานจะทาํใหเ้ดก็ประทบัใจและเกดิความรกัใน

การเรยีนรู ้ 

   2.2 เดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-

A-I-N มคีวามสามารถทางการคดิวจิารณญาณหลงัการทดลองเพิม่ขึน้สูงกว่าเดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดั

ประสบการณ์ตามรูปแบบการเรยีนรูแ้บบปกต ิอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ .01 ทัง้แยกเป็นรายด้าน

และโดยรวม ทีผ่ล การวจิยัเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เป็นการจดั

กิจกรรมการเรยีนรู้ที่มกีารกําหนดขัน้ตอนกิจกรรมที่ชดัเจน และมกีารตัง้คําถามที่เน้นกระตุ้นให้เด็ก

แสดงพฤติกรรมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณด้านการจํา การเข้าใจ การนําไปใช้ การ

วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน อยู่ตลอดเวลาตัง้แต่กิจกรรมการเรียนรู้ข ัน้ระบุและ

เชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) ขัน้คน้หาคําตอบ (Acquiring = A) ขัน้สรุปผล (Inferring 

= I) และขัน้นําเสนอผล (Notifying = N) ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบปกติที่

แผนการจดัประสบการณ์จะมขี ัน้การจดัการเรยีนรู ้3 ขัน้ตอน คอื ขัน้นํา ขัน้สอน และขัน้สรุป ตาม

หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ทีเ่ป็นการส่งเสรมิความพรอ้มทัว่ไปของเดก็ปฐมวยัใน

ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา จงึทําให้มกีจิกรรมการเรยีนรูท้ีไ่ม่ชดัเจนในการส่งเสรมิ

ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ ดังนั ้น เมื่อมีการประเมินความสามารถทางการคิด

วิจารณญาณจึงพบว่าเด็กปฐมวัยที่ เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  B-R-A-I-N มี

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณสูงกว่าเดก็ปฐมวยัทีเ่รยีนรูด้ว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ

ปกต ิสอดคลอ้งกบัแนวทางการสอนเพื่อใหค้ดิ (Teaching for Thinking) ทีเ่ป็นการบูรณาการทกัษะ

การคดิที่ต้องการส่งเสรมิเขา้ไปในเน้ือหาหรอืบทเรยีน โดยผู้เรยีนจะได้รบัการส่งเสรมิกระบวนการ

คดิระดบัสงูผ่านการเรยีนเน้ือหาปกตติามบทเรยีน (Brandt. 1984: 3) 

 
   3. ผลการขยายผลรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพ่ือส่งเสริมความ 

สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั  

   ครูปฐมวยัมคีวามคดิเห็นว่ารูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N สามารถ

ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณสําหรบัเดก็ปฐมวยัได ้โดยมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 
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มคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.26 ทีผ่ลการวจิยัเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากผูว้จิยัไดพ้ฒันารปูแบบการจดัการ

เรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N อย่างเป็นขัน้ตอน ส่วนแผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรู้

แบบ B-R-A-I-N เป็นการจดักจิกรรมแบบบูรณาการที่สอดแทรกการส่งเสรมิความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณในหน่วยการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 และมกีารอธบิาย

ขัน้ตอนการทํากิจกรรมและตวัอย่างคําถามที่ชดัเจนและเข้าใจง่าย สอดคล้องกบับรรจง อมรชวีนิ 

(2556: 22) ที่กล่าวว่า ครูควรสอนการคิดวิจารณญาณแบบสอดแทรกไปในวิชาเรยีนที่เรยีนอยู่

มากกว่าทีจ่ะนํามาสอนแยกออกมาต่างหากเพราะจะช่วยกระตุ้นในการถามได้เป็นอย่างด ีนอกจากน้ี 

กิจกรรมในแผนการจดัประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมอืปฏบิตัสิิง่ต่างๆ ด้วยตนเอง (Active 

Learning) กระตุ้นให้เด็กกระตอืรอืรน้ในการทํากจิกรรมตัง้แต่ขัน้ตอนแรกจนถึงขัน้ตอนสุดท้ายด้วย

ตนเอง นอกจากน้ี การที่ครูคอยตัง้คําถามให้เด็กเกิดข้อสงสัย คิดทบทวน ไตร่ตรอง พิจารณา 

วางแผน ออกแบบ สรา้ง และประเมนิเกี่ยวกบัสิง่ที่เรยีนรู ้ช่วยให้เด็กได้รบัการพฒันาความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับสุทธาภา โชติประดษิฐ์ (2551: 128) ที่กล่าวว่า 

การพฒันาความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัทีค่รจูะต้องคํานึงถงึ คอื ขัน้ตอนการ

จดัประสบการณ์และการใช้คําถามกระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเรยีนและแสวงหาความรู้ที่

แตกต่างกนั การให้เดก็ไดพู้ด อธบิาย เล่าเรื่อง หาเหตุผลมาประกอบการโต้เถยีงเป็นกระบวนการ

หน่ึงในการพฒันาความสามารถทางการคดิของเดก็  

 

ข้อเสนอแนะ 

  1. ขอ้เสนอแนะในการนํารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ไปใช ้

   1.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษาปฐมวัย ควรนําความสามารถทางการคิด

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัมากําหนดเป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องการศกึษาปฐมวยั เน่ืองจาก

ผลการวจิยัพบว่า เดก็ปฐมวยัมคีวามสามารถทางการคดิวจิารณญาณและสามารถพฒันาไดด้ว้ยการ

จดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัเดก็ 

   1.2 สถานศกึษาควรมกีารใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ด้วยการนํามา

จดัการเรยีนรูต้ามหน่วยการเรยีนรูข้องสถานศกึษา เพื่อให้เดก็ไดพ้ฒันาความ สามารถทางการคดิ

วจิารณญาณอยา่งต่อเน่ืองจนเกดิเป็นพฤตกิรรมทีถ่าวร 

   1.3 ครคูวรศกึษาคู่มอืครเูพื่อทาํความเขา้ใจแนวคดิ ขัน้ตอนของรปูแบบ และคําถามที่

ใชใ้นแผนการจดัประสบการณ์ รวมทัง้ท่าบรหิารสมอง (Brain Gym) ใหช้ดัเจนก่อนนําไปใช ้

    1.4 ครูต้องคอยตัง้คําถามที่กระตุ้นการคิดวิจารณญาณอยู่เสมอ และหมัน่สังเกต

พฤตกิรรมของเดก็ รวมถงึประเมนิการเรยีนรูข้องเดก็ว่าตรงตามจดุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่
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 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

   2.1 ศึกษาสภาพและปญัหาการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N เพื่อ

ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัในสงักดั และ/หรอืภมูภิาคต่างๆ 

  2.2 ศึกษาผลการพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยัโดยใช้รูปแบบการจดัการ

เรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N โดยการวจิยัหรอืประเมนิโครงการอยา่งต่อเน่ือง และใชก้ระบวนการ P-D-C-

A หลายวงรอบ 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพของรปูแบบการจดัการเรียนรู้ 

แบบ B-R-A-I-N เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

 

  1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒันา มคัคสมนั  

   อาจารย์40ประจาํแขนงวชิาหลกัสตูรและการสอน 40สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์  

    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

   2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นนัทกา ปรดีาศกัดิ ์ 

   คณบดคีณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

   3. อาจารย ์ดร.อภริตัน์ดา ทองแกมแกว้  

    ประธานหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

          4.  พนัโทหญงิ ดร.ปราณ ีอ่อนศร ี  

    อาจารยป์ระจาํวทิยาลยัพยาบาลกองทพับก   

   5. ดร.ฉลาด เสรมิปญัญา  

    ศกึษานิเทศกช์ํานาญการพเิศษ กลุ่มงานนิเทศตดิตามการประเมนิผลการศกึษา   

    สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพแผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรียนรู้  

แบบ B-R-A-I-N เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

 

   1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ นาคุณทรง  

    ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาปฐมวยั  

    อาจารย์40ประจาํ40คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

   2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ บุตรกตญั� ู  

    ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาปฐมวยั  

    ตําแหน่งอาจารย์40ประจาํ40คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์   

  3. อาจารย ์ดร.ศศธิร จนัทมฤก  

    ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาปฐมวยั  

    อาจารย์40ประจาํ40คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ 

    ในพระบรมราชปูถมัภ ์

  4.  อาจารย ์ดร.ศรนิธร วทิยะสรินิันนท ์ 

   ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการคดิ  

   คร ูโรงเรยีนนานาชาตเิซนตแ์อนดรวูส์    

   5)  อาจารย ์สุวรรณ ีเกาทณัฑท์อง  

   ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาปฐมวยั  

   ครชูาํนาญการพเิศษ โรงเรยีนบา้นท่ายาง (วเิทศปรยิตัริาษฎรร์งัสรรค)์  

    สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบุร ีเขต 2 



156 
 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ

ของเดก็ปฐมวยั 

 

    1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศศลิกัษณ์ ขยนักจิ  

     อาจารย์40ประจาํ40คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

     2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงศกัดิ ์ภสูอ่ีอน  

     อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์   

     มหาวทิยาลยัมหาสารคาม     

    3. อาจารย ์ดร.กรวภิา สรรพกจิจาํนง  

     ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิการวจิยัคณะศกึษาศาสตร ์ 

     มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

   4.  อาจารย ์ปิยะวรรณ อู่กําธร  

     คร ูโรงเรยีนนานาชาตบิางกอกพฒันา   

    5. ดร.รุ่งนภา แสนอํานวยผล  

     ศกึษานิเทศก์ชํานาญการ กลุ่มงานนิเทศ ตดิตามการประเมนิผลการศกึษา   

     สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

  1. รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิด

วิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั  

 2. แบบประเมินความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

  3.ผลการประเมินความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 
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คู่มือ 

รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N  

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณเดก็ปฐมวยั    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

นายกิตติศกัด์ิ    เกตนุุติ 

  นิสิตระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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คาํนํา 

 

 เอกสารฉบบัน้ีเป็นเครื่องมอืในการทําปรญิญานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต สาขาการศึกษา

ปฐมวยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เรื่อง “รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั” (A B-R-A-I-N LEARNING MODEL FOR 

PROMOTING CRITICAL THINKING ABILITY OF YOUNG CHILDREN) โดยมอีาจารย์ ดร.พฒันา 

ชชัพงษ์ เป็นประธานควบคุมการทําปรญิญานิพนธ ์อาจารย ์ดร.สุภาพร ธนะชานันท ์และ อาจารย ์ดร.

สุวมิล กฤชคฤ หาสน์  เป็นคณะกรรมการควบคุมการทาํปรญิญานิพนธ ์

  เน้ือหาในคู่มอืน้ีประกอบด้วยแนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานในการสรา้งรปูแบบ หลกัการของรปูแบบ 

วตัถุประสงค ์กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ และการประเมนิการเรยีนรู ้โดยผูว้จิยัหวงัว่าเอกสารฉบบัน้ี

จะเป็นแนวทางให้แก่ครปูฐมวยัและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งจะไดนํ้าแนวทางไปใชพ้ฒันาความสามารถทางการ

คดิวจิารณญาณสําหรบัเดก็ปฐมวยัเพื่อสรา้งรากฐานคุณภาพชวีติให้แก่เดก็ได้พฒันาไปสู่ความเป็น

มนุษยท์ีส่มบรูณ์ เกดิคุณค่าต่อตนเองและสงัคม 

 

 

 

                                                                             กติตศิกัดิ ์  เกตุนุต ิ

                                                                                      ผูว้จิยั 
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รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

   

ความเป็นมาและความสาํคญั 

    ปจัจุบนัความก้าวหน้าด้านงานวจิยัทางการศึกษาปฐมวยั เทคโนโลยสีมยัใหม่ การ

เตรยีมคุณลกัษณะเดก็ไทยในศตวรรษที ่21 และการเตรยีมเดก็ไทยสู่ความเป็นประชาคมอาเซยีนใน 

พ.ศ.2558 รวมทัง้ การปฏริปูการศกึษารอบที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) ที่เน้นให้คนไทยได้เรยีนรูต้ลอด

ชวีติอย่างมคีุณภาพ ได้ชี ้ให้เหน็ถงึความจาํเป็นในการปรบัเปลี่ยนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพใน

สงัคม ไทยให้มคีุณธรรมและมคีวามรอบรูอ้ย่างเท่าทนั ให้มคีวามพรอ้มทัง้ด้านร่างกาย สตปิญัญา 

อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทนัการเปลี่ยนแปลง ทําให้การศึกษาปฐมวยัต้องพฒันาเดก็ให้

เจรญิเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดขีองสงัคม มทีกัษะชวีติที่ส่งเสรมิศกัยภาพสูงสุดของเดก็ อนัเป็นพลงัการ

เรยีนรูท้ี่จะช่วย ให้เด็กเป็นคนด ีเก่ง และมคีวามสุข ภายใต้บรบิทสงัคมและวฒันธรรมไทยที่เด็ก

อาศัยอยู่ การพัฒนาคุณลกัษณะดงักล่าวจําเป็นต้องพัฒนาความสามารถทางการคิด เน่ืองจาก

ความสามารถทางการคดิเป็นส่วนหน่ึงของพฒันาการทางสติปญัญาที่มคีวามสําคญัในการพฒันา

ศกัยภาพของเด็ก นอกจากน้ี ความสามารถทางการคดิจะนําไปสู่พฒันาการด้านอื่นๆ ช่วยให้เด็ก

สามารถปรบัปรุงสิง่ที่มอียู่ให้ดีขึ้นและสรา้งความรู้ใหม่อย่างไม่มทีี่สิ้นสุด ดงัที่ ประพนัธ์ศิร ิสุเสารจั 

(2556:  4-5) ไดก้ล่าวว่า การปพูืน้ฐานและส่งเสรมิความสามารถทางการคดิใหแ้ก่เดก็เป็นสิง่ทีม่คีวาม

จาํเป็นอย่างยิง่นับตัง้ระดบัปฐมวยัไปจนถงึระดบัสงู การไดร้บัการพฒันาการคดิตัง้แต่เยาวว์ยัจะช่วย

พฒันาความคิดให้ก้าวหน้า ส่งผลให้สติปญัญาเฉียบแหลม เป็นคนรอบคอบ ตัดสินใจได้ถูกต้อง 

สามารถแกป้ญัหาต่างๆในชวีติไดด้ ี 

   การจดัการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคิดเป็นแนวทางหน่ึงในการ

พฒันาเดก็ใหเ้ตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามนโยบายของรฐั และสามารถดาํรงอยู่

ในสงัคมโลกได้อย่างมคีวามสุข การส่งเสรมิความสามารถทางการคดิเป็นเรื่องของการใชศ้กัยภาพ

ของสมอง เราสามารถพฒันาสมองใหด้ขีึน้ได้ด้วยการเรยีนรูแ้ละฝึกการคดิ ถ้ามกีารฝึกฝนใช้สมอง

ให้คิดผ่านการคิดตัง้คําถามและคิดหาคําตอบมากเท่าไรโดยเฉพาะในเด็กเล็ก สมองจะยิง่สร้าง

เครอืขา่ยเสน้ใยสมองใหม่ๆ แตกแขนงเชื่อมตดิต่อกนัมากยิง่ขึน้เป็นสมองทีค่ดิเป็น (ศนัสนีย ์ฉัตร

คุปต ์.  2544: 2) มขี้อมูลวิจยัจํานวนมากที่ยืนยันว่าสมองของมนุษย์มีความยืดหยุ่น สามารถ

เปลีย่นแปลงได ้เซลลส์มองจะเกดิการเรยีนรูโ้ดยขอ้มลูทีเ่ดก็ได้รบัจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 คอื ตา ห ู

จมูก ลิ้น และผิวสมัผสัจะส่ง ผ่านเข้าสู่สมอง จากเซลล์สมองส่งผ่านทางเส้นใยประสาทส่งข้อมูล 

(Axon) ไปยงัเส้นใยประสาทรบัข้อมูล (Dendrite) โดยจะมีจุดเชื่อมระหว่างกัน (Synapse) เมื่อมี

ขอ้มูลผ่านมาบ่อยๆ จะทําให้จุดเชื่อม (Synapse) แขง็แรง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเด็กที่มจีุดเชื่อม 

(Synapse) มากจะเรยีนรูไ้ดเ้รว็ รวมทัง้การเรยีนรูจ้ะกระตุ้นใหเ้กดิการสรา้งจุดเชื่อม (Synapse) มาก

ขึ้น การเชื่อมต่อน้ีเกิดจากที่เด็กได้รบัการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตวัหรอืการมปีระสบการณ์  
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ถ้าไม่ได้รบัประสบการณ์การเชื่อมต่อจะชะงกัและสูญเสยีไป (pruning) อกีทัง้สมองของเดก็จะสรา้ง

ใยประสาทได้เรว็และง่ายกว่าผู้ใหญ่และยิง่ใชง้านบ่อยใยประสาทจะแขง็แรงมากขึน้ ขอ้มลูจะเดนิทาง

ได้ เร็วขึ้นทํ าให้ เรียนรู้ได้ ง่ ายขึ้น  (Jensen.  2008: 13-15; The Reader’s Digest.  2002: 18-25; 

Donald.  2002: 4-5; Gopnik; Meltzoff; & Kuhl. 1999: 183-189) สอดคลอ้งกบั ทพิวรรณ อู่ทองทรพัย ์

(2548: 30) ทีก่ล่าวว่า การจดั การเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิความสามารถทางการคดิสําหรบัเดก็ปฐมวยัได้รบั

ความสนใจเป็นอย่างมากและมกีารศกึษาในศาสตรห์ลายแขนงทัง้ปรชัญา จติวทิยา ประสาทวทิยา 

และการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญเหล่าน้ีเห็นตรงกนัว่าความสามารถทางการคดิเป็นสิง่ที่เรยีนรูแ้ละ

สามารถพัฒนาได้และจําเป็นต้องสอนตัง้แต่เด็กเพื่อให้มีทักษะการคิดและกระบวนการคิดที่มี

ประสทิธภิาพ นอกจากน้ี หลายประเทศไดก้ําหนดใหเ้ป็นจดุเน้นของหลกัสตูรตัง้แต่ระดบัปฐมวยั  

    ความสามารถทางการคิดมหีลากหลายรูปแบบ เช่น คิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิด

สรา้งสรรค ์คดิแสวงหาความรู ้คดิไตร่ตรอง คดิแก้ปญัหา คดิตดัสนิใจ และคดิวจิารณญาณ เป็นต้น 

โดยวงการการศกึษาสากลต่างได้ให้ความสําคญัอย่างแพร่หลายเกี่ยวกบัความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณ (อุษณีย ์โพธสิุข. 2537: 103) ซึ่งฟาซอิอนและฟาซอิอน (Facione; & Facione. 1996: 

129-130) ใหค้วามหมายของความสามารถทางการคดิวจิารณญาณว่า เป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการ

คดิอย่างมเีป้าหมาย เป็นการตดัสนิใจด้วยตนเองโดยใช้เหตุผลในการพจิารณาจากขอ้มูล แนวคดิ 

วธิกีาร และกฎเกณฑ์ต่างๆ ส่วน เอนนิส (Ennis. 1989: 9) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการคดิ

พิจารณาและไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกบัเหตุการณ์ที่ปรากฏ สําหรบั สคฟีเวอร์ (Schiever. 

1991: 5, 15)  ไดจ้ดัความสามารถทางการคดิวจิารณญาณไวใ้นระดบัที่ใช้กลวธิทีางการคดิที่มคีวาม

ซับซ้อน (Complex thinking strategies) ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการคิดร่วมกับความรู้และ

ประสบการณ์ ตลอดจนวุฒภิาวะของบุคคลนัน้ด้วย การส่งเสรมิให้เด็กมคีวามสามารถทางการคิด

ระดบัสูงหรอืคดิวจิารณญาณนัน้เป็นเรื่องสําคญัเน่ืองจากความสามารถทางการคดิวจิารณญาณเป็น

ฐานของการกรองความคดิ กรองข้อมูล และเป็นหลกัสําคญัที่จะทําให้เกิดการตัดสินใจได้อย่าง

ถูกต้อง (อุษณี ย์ โพธิส์ุข .  2542: 97) สอดคล้องกับวิจารณ์  พานิช (2555: 37) ที่กล่าวว่า 

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณเป็นทกัษะสําคญัสําหรบัการเป็นมนุษยใ์นศตวรรษที ่21 ทีค่รู

จะต้องแสวงหาวิธีการออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ศิษย์ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตามพัฒนา

ความสามารถน้ี โดยการปูพื้นฐานความสามารถการคิดวจิารณญาณควรจะเริม่พฒันาให้กับเด็ก

ตัง้แต่ระดบัปฐมวยัและให้คงทนจนถงึระดบัมหาวทิยาลยั ยิง่ส่งเสรมิในวยัเด็กเลก็มากเท่าไรยิง่เป็น

ผลดมีากเท่านัน้ เพราะความสามารถทางการคดิวจิารณญาณจาํเป็นต้องมกีารสะสมประสบการณ์ที่

ละเล็กทลีะน้อยมใิช่เกิดขึน้ในเวลาอนัสัน้ ความสามารถทาง การคดิวจิารณญาณถอืเป็นการคดิที่

จาํเป็นและมสี่วนสาํคญัทีช่่วยใหเ้รยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ สามารถทีจ่ะคดิไดด้ว้ยตนเอง และเกดิความสาํเรจ็ใน

การเรยีนรู ้(ศนัสนีย ์ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาต.ิ  2544: 86) จากความสําคญัดงักล่าวงานวจิยัน้ีจงึมุ่ง

ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณใหก้บัเดก็ปฐมวยั เน่ืองจากช่วงปฐมวยันัน้ถอืว่าเป็นช่วง

ระยะสําคญัยิง่ของการเริม่ต้นชีวิตอนัเป็นพื้นฐานของการเจรญิเติบโตพฒันาการและการเรยีนรู้

ในช่วงวยัต่อๆ มา    
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    นอกจากน้ี การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการคิด

วจิารณญาณใหม้ปีระสทิธภิาพนัน้จําเป็นต้องอาศยัการสรา้งองค์ความรูด้้วยกระบวนการวจิยั จงึได้มี

การคดินวตักรรมการจดัการเรยีนรูห้ลากหลายประเภท ได้แก่ รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้วธิกีาร

จดัการเรยีนรู ้กระบวนการจดัการเรยีนรู ้เทคนิคการจดัการเรยีนรู ้และสื่อการเรยีนรู ้มาใช้ในการ

จดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั แต่จากการศกึษา

รายงานผลการสงัเคราะห์รูปแบบของนวตักรรมการจดัการเรยีนรู้เพื่อพฒันาการคดิของนักเรยีน

ระดบัปฐมวยั ที่ศกึษางานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศจากฐานขอ้มูลต่างๆ ตัง้แต่ปี พ.ศ.2541-

2550 ซึ่งคดัเลอืกเฉพาะที่เป็นการวจิยัเชิงทดลองและกึ่งทดลองในระดบับณัฑิตศึกษา พบว่า มี

งานวจิยัที่เกี่ยวกบัความสามารถทางการคดิวจิารณญาณเดก็ปฐมวยัเพยีง 4 เรื่อง(สริพินัธ ์สุวรรณ

มรรคา และคณะ. 2551: 284) นอกจากน้ี ผู้วิจยัได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจยัของนิสิตระดับ

บณัฑิตศึกษาในช่วง พ.ศ.2551-2554 พบว่า มีงานวิจยัที่ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางการคิด

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัจาํนวน 3 เรือ่ง ซึง่นับไดว้่างานวจิยัทีศ่กึษาเกี่ยวกบัความสามารถทางการ

คดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัยงัมจีาํนวนน้อยมาก  

    จากเหตุผลขา้งต้นจะเห็นได้ว่าการส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ

ของเดก็ปฐมวยันับเป็นจดุมุ่งหมายทีส่าํคญัของการจดัการศกึษา เน่ืองจากจะช่วยในการแกไ้ขปญัหา 

สามารถเลอืกตดัสนิใจและนําไปสู่การหาขอ้สรปุของเหตุการณ์ สถานการณ์ หรอืปรากฏการณ์ต่างๆ 

ที่เผชญิอยู่ในชวีติประจําวนัได้อย่างมเีหตุผลถูกต้องและเหมาะสมกบัวยั ดงันัน้ การวจิยัครัง้น้ีจงึมี

จุดมุ่งหมายที่จะพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิความสามารถทางการคดิของเดก็ปฐมวยั

โดยใช้แนวคดิการจดัการเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกบัการทํางานของสมอง และแนวคดิเกี่ยวกบัการสบืเสาะ

แสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม มาผนวกกบัแนวคดิและทฤษฎกีารเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั ได้แก่ ทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปญัญาของเพียเจท์ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญัญาของบรูเนอร์ และทฤษฎี

วฒันธรรมเชงิสงัคมของไวก็อตสกมีาบูรณาการสรา้งเป็นรูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเด็กปฐมวยั ซึ่งรูปแบบน้ีจะเป็นแนวทางใน

การส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวิจารณญาณและจดัการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติการ

ทาํงานของสมองของเดก็ปฐมวยัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 

ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ฐานของรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

  ทฤษฎีและแนวคดิที่ผู้วจิยัได้ศกึษาแล้วนํามาเป็นทฤษฎแีละแนวคดิพื้นฐานของรูปแบบ

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ประกอบดว้ย ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจท ์(Piaget) 

ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องบูรเนอร ์(Bruner) ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมของไวกอ็ตสกี ้(Vygotsky) แนวคดิ

การจดัการเรยีนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัการทํางานของสมอง (Brain-based Learning) และ4 1รปูแบบการเรยีน

การสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Instructional 

Model) มรีายละเอยีดดงัน้ี  
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   ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจท ์(Piaget) เชื่อว่า สตปิญัญาของเดก็มกีาร

พฒันาอย่างต่อเน่ืองตามลําดบัขัน้ตอน โดยเดก็วยั 4-5 ปี มกีารคดิที่อยู่ระหว่างการคดิที่อาศยัการ

รบัรูแ้ละการคดิที่อาศยัเหตุผล โดยพฒันาการทางสตปิญัญาเป็นความก้าวหน้าในกระบวนการคดิที่

จะช่วยใหเ้ดก็แสวงหาและใชค้วามรูเ้กี่ยวกบัโลกรอบตวั นอกจากน้ี พฒันาการทางสตปิญัญาเป็นผล

เน่ืองมาจากการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบัสิง่แวดลอ้ม โดยเดก็จะพยายามปรบัตวัโดยใชก้ระบวนการ

ซมึซบั (Assimilation) ความรูห้รอืความคดิใหม่เขา้ไปเชื่อมโยงกบัความรูห้รอืความคดิเดมิ ซึ่งหากไม่

สามารถเชื่อมโยงกนัไดเ้ดก็จะเกดิภาวะไม่สมดุลขึน้ (Disequilibrium) และเดก็จะพยายามใช้กระบวนการ

ปรบัขยายโครงสรา้ง (Accommodation) ในการปรบัความรูห้รอืความคดิใหมก่บัความรูห้รอืความคดิ

เดมิใหเ้ขา้กนักลายเป็นภาวะสมดุล (Equilibration) เกดิเป็นโครงสรา้งทางสตปิญัญาใหม่ (Schemata) 

ของเดก็ขึน้ ซึง่ในกระบวนการน้ีจะพฒันาไปตามวยัของเดก็ ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัต้องยดึหลกัการสรา้งสมดุลและหลกัการลงมอืกระทํา 

โดยจดักจิกรรมให้เดก็ได้พบกบัสถานการณ์ที่แปลกใหม่ ใช้คําถามที่กระตุ้นให้เดก็เกดิความสงสยั 

หรอืขดัแยง้ในความคดิ ใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองเพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็พยายามคดิหา 

ทางออกหรอืวธิกีารในการแกป้ญัหานัน้  

   ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรูเนอร ์(Bruner) เชื่อว่า เดก็แต่ละคนมปีระสบการณ์

และพืน้ฐานความรูท้ีแ่ตกต่างกนั เดก็เลอืกทีจ่ะรบัรูส้ ิง่ทีต่นเองสนใจใส่ใจ ความอยากรูอ้ยากเหน็จะเป็น

แรง ผลกัดนัใหเ้ดก็เกดิพฤตกิรรมสาํรวจสิง่แวดลอ้ม โดยการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้เมื่อเดก็ไดม้ปีฏสิมัพนัธ์

กบัสิง่แวดลอ้มและสามารถคน้หาคน้พบสิง่ที่ต้องการด้วยตนเอง (Discovery Learning) และเดก็สามารถ

เรยีนรูว้ชิาการต่างๆ ไดเ้พยีงแต่ต้องได้รบัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและเป็นไปตามความพรอ้ม

ของเดก็แต่ละคน ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็

ปฐมวยัต้องยดึหลกัการสรา้งแรงจงูใจและหลกัการคน้ควา้คําตอบ โดยสรา้งแรงจงูใจภายในใหเ้กดิขึน้ 

กบัเดก็ และมกีารวเิคราะหแ์ละจดัโครงสรา้งเน้ือหาสาระการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัระดบัความพรอ้ม

และพฒันาการของเดก็ และจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็ได้เรยีนรูจ้ากการทดลอง สบืคน้ขอ้มูลและประมวล

ความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายเพื่อคน้พบคาํตอบดว้ยตนเอง 

   ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมของไวกอ็ตสกี้ (Vygotsky) เชื่อว่า พฒันาการทางสตปิญัญา

ของเดก็เกดิจากการที่เดก็มปีฏสิมัพนัธแ์ละทํางานร่วมกบัคนอื่นๆ เช่น ผูใ้หญ่ คร ูเพื่อนในบรบิทของ

สงัคม และเมื่อเดก็อยู่ในสภาวะที่เผชญิกบัปญัหาที่ท้าทายแต่ไม่สามารถคดิแก้ปญัหาได้โดยลําพงั 

แต่เมื่อเดก็ได้รบัการช่วยเหลอื การสนับสนุน หรอืคําแนะนําจากผู้ใหญ่หรอืเพื่อนที่มปีระสบการณ์

มากกว่าจะทําใหเ้ดก็จะสามารถแก้ปญัหานัน้ไดแ้ละเกดิการเรยีนรู ้ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิ

ความ สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัตอ้งยดึหลกัการปฏสิมัพนัธ ์โดยจดักจิกรรมที่

ให้เด็กได้ทํางานร่วมกับผู้อื่น มกีารวางแผน ออกแบบ และสรุปความคดิเห็นผ่านการระดมสมอง 

อภปิราย และกจิกรรมกลุ่ม 
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   แนวคิดการจดัการเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกับการทํางานของสมอง (Brain-based Learning) 

เชื่อว่า การเรยีนรูเ้กดิขึน้เมื่อมกีารส่งขอ้มูลเชื่อมต่อระหว่างเซลประสาท สมองของมนุษยแ์ต่ละคนมี

ลกัษณะเฉพาะตวั สมองเรยีนรูผ้่านระบบสรรีะทางกาย จติใจ และการเคลื่อนไหว สมองซกีซา้ยและ

ซกีขวามกีารทํางานที่ประสานกนั อารมณ์เป็นปจัจยัสําคญัในการสรา้งแบบแผนการคดิ สมองแสวงหา

ความหมายจากสิง่ทีเ่รยีนรู ้การเรยีนรูเ้กดิขึน้ทัง้ในภาวะทีรู่ส้ํานึกและภาวะทีไ่รส้าํนึก การเรยีนรูส้ ิง่ที่

ซบัซอ้นจะเกดิขึน้เมื่อสถานการณ์นัน้มคีวามทา้ทายและได้มปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม แต่การเรยีนรูจ้ะ

หยุดชะงกัหรอืลดน้อยลงเมือ่สมองอยูใ่นภาวะเครยีด ซึง่การจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทํางาน

ของสมองสามารถกระทําไดโ้ดยใหเ้ดก็เรยีนรูโ้ดยไม่รูส้กึหวาดกลวัแต่กระตุ้นท้าทายให้เดก็ตื่นตวัที่

จะเรยีนรู ้การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีใ่ห้ประสบการณ์ที่หลากหลาย การออกแบบการจดัการเรยีนรูใ้ห้

สอดคล้องกบัความสนใจของเด็ก และทําให้การเรยีนรูม้คีวามหมายต่อเด็ก ดงันัน้ การจดัการเรยีนรู้

เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัต้องยดึหลกัการตื่นตวัแบบผ่อนคลาย 

โดยจดักจิกรรมทีนํ่าการเคลื่อนไหวร่างกายมาปรบัคลื่นสมองและกระตุ้นการทํางานของสมองซกีซา้ย

และซกีขวา ใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสเลอืกตดัสนิใจ เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง ลงมอืกระทําผ่านประสาท

สมัผสัทัง้หา้ มเีวลาคดิไตรต่รอง และนําเสนอความหมายความเขา้ใจหรอืขอ้คน้พบดว้ยตนเองภายใต้

บรรยากาศทีเ่ดก็รูส้กึผ่อนคลายแต่ตื่นตวัทีจ่ะเรยีนรู ้

  รปูแบบการเรยีนการสอนกระบวนการสบืสอบและแสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม (Group 

Investigation Instructional Model) เป็นรปูแบบที4่ 1ส่งเสรมิทกัษะในการสบืสอบเพื่อให้ได้ความรูค้วาม

เขา้ใจ โดยอาศยักลุ่มมาช่วยกระตุ้นความสนใจหรอืความอยากรู ้และช่วยดําเนินงานการแสวงหา

ความรู้หรือคําตอบที่ต้องการ 41 ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย 41 การเผชิญปญัหาหรือ

สถานการณ์ที่ชวนให้งุนงงสงสยั การแสดงความคดิเห็นต่อปญัหาหรอืสถานการณ์ การรวมกลุ่ม

วางแผนแสวงหาความรู ้การดําเนินการแสวงหาความรู ้การวเิคราะห์สรุป นําเสนอและอภปิรายผล 

และการกําหนดประเดน็ปญัหาใหมท่ีต่อ้งการสบืเสาะหาคาํตอบ ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัต้องยดึหลกัการแก้ปญัหา โดยให้เดก็ค้นพบ

และตระหนักถึงปญัหา วางแผนหาวิธีการ ลงมือแก้ปญัหา สรุปทบทวน ไตร่ตรองและประเมิน

เกีย่วกบัผลทีเ่กดิขึน้ 

  จากการศกึษา วเิคราะห ์และสงัเคราะหท์ฤษฎแีละแนวคดิพืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้ทําให้

ผูว้จิยัไดก้ําหนดกรอบแนวคดิของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี   
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กรอบแนวคดิรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบั 

การเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั 

 
 

 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ปลุกสมอง                                          

(Boosting = B) 

 

แนวคดิการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง 

กบัการทาํงานของสมอง 

เดก็เรยีนรูจ้ากสิง่สนใจ ไดซ้มึซบัสิง่ทีเ่รยีนรู ้ มกีาร

จดักระทาํโดยตรงกบัประสบการณ์ ท่ามกลาง

บรรยากาศการเรยีนรูท้ีต่ื่นตวัแบบผ่อนคลาย 
 

รปูแบบกระบวนการสบืสอบ 

และแสวงหาความรูเ้ป็นกลุ่ม 

การสง่เสรมิทกัษะการสบืสอบโดยการใหเ้ดก็เผชญิ 

ปญัหาทีช่วนใหส้งสยั แลว้แสดงความคดิเหน็ต่อ

ปญัหานัน้ รวมกลุ่มวางแผน ดาํเนินการแสวงหา

ความรู ้วเิคราะหส์รุป นําเสนอและอภปิรายผล 

 

ขัน้ระบุและเชื่อมโยง  

(Remarking and Relating = R)  

 

ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจต ์
เดก็เรยีนรูจ้ากการมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม

รอบตวัผ่านการลงมอืกระทาํดว้ยตนเอง 

ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร ์
เดก็เรยีนรูจ้ากการไดค้ดิและคน้พบคาํตอบดว้ย

ตนเอง และสอดคลอ้งกบัธรรมชาตกิารเรยีนรูข้อง

เดก็ 

ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมของไวกอ็ตสกี ้

เดก็เรยีนรูจ้ากพดูคุย อภปิราย แลกเปลีย่นความ

คดิเหน็ และการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น 
 

รปูแบบการจดัการเรียนรู้ 

แบบ B-R-A-I-N 

 

 

 
 
 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้นําเสนอ 

(Notifying = N) 

 

ขัน้สบืคน้คําตอบ 

(Acquiring = A) 
 

 

ขัน้สรุปผล 

(Inferring = I) 
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หลกัการของรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

  รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีม่กีระบวนการที่

เป็นลําดบัขัน้ตอนทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

อาย ุ5-6 ปี โดยจดัในกจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ และกจิกรรมสรา้งสรรค์

ทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ปฐมวยัไดแ้สดงความสามารถทางการคดิวจิารณญาณในดา้นการจาํ การเขา้ใจ 

การประยกุต ์การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมนิ ซึง่ครมูบีทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 

จดัสภาพแวดลอ้ม และใชค้าํถามต่างๆ เพื่อกระตุ้นใหเ้ดก็ลงมอืกระทําสิง่ต่างๆดว้ยตนเองผ่านประสาท

สมัผสัทัง้หา้ คน้หาและตรวจสอบคาํตอบ รวมทัง้นําเสนอผลงานทีส่ะทอ้นการคดิ ภายใตก้ารพจิารณา

ไตรต่รองตามขอ้มลูทีไ่ดจ้ากประสบการณ์จรงิในบรบิททีเ่ป็นธรรมชาต ิและสอดคลอ้งกบัพฒันาการ 
 

วตัถปุระสงคข์องรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

 รูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N มีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสรมิความสามารถ

ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย โดยส่งเสริมให้เด็กได้ทํากิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคดิอย่างสมํ่าเสมออนันําไปสู่การพฒันาความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ จาํนวน 

6 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การจาํ (Remembering)  

   2. การเขา้ใจ (Understanding)  

   3. การประยกุต ์(Applying)  

   4. การวเิคราะห ์(Analyzing)  

   5. การสงัเคราะห ์(Synthesizing)  

   6. การประเมนิ (Evaluating) 
 

กลุ่มเป้าหมายของรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

 กลุ่มเป้าหมายของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N น้ี ประกอบดว้ย 

 1. ผูใ้ช้รปูแบบ ไดแ้ก่ คร ูทีม่คีุณสมบตัดิงัน้ี 

  1)  ทาํหน้าทีจ่ดัประสบการณ์ใหแ้ก่เดก็ปฐมวยั 

  2) มคีวามสนใจในการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

  3) มคีวามตัง้ใจและมุง่มัน่ในการทํางาน 

  4) ใหเ้กยีรตแิละเคารพในตวัเดก็ 

 2. เดก็ ไดแ้ก่ เดก็ปฐมวยั ทีม่คีุณสมบตัดิงัน้ี 

  1) อาย ุ5-6 ปี 

  2) เรยีนอยูใ่นชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2  
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ผลการเรียนรู้ของรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

 ผลการเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N หมายถงึ สิง่ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ 

กบัเดก็ปฐมวยัทีผ่่านการเรยีนรูต้ามรปูแบบ คอื ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ ประกอบดว้ย

ความสามารถ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

   1. การจาํ (Remembering) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการใช้วธินึีกยอ้น 

หรอืระลกึจากประสบการณ์เดมิ เมื่อไดร้บัการกระตุ้นจากประเดน็ เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ที่

กําหนดให ้แล้วระบุหรอืบอกข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสม  

   2. การเข้าใจ (Understanding) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการตคีวาม แปล

ความหมาย เมื่อไดร้บัการกระตุ้นจากประเดน็ เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ทีก่ําหนดให ้โดยมกีาร 

เชื่อมโยงขอ้มลูใหมก่บัประสบการณ์เดมิ แลว้นํามาอธบิาย แปลความหมายของเหตุการณ์ต่างๆ 

และ/หรอืสามารถยกตวัอยา่ง สรปุ อา้งองิ จากเรือ่งราวหรอืสถานการณ์ต่างๆ ตามความเขา้ใจจาก

ประสบการณ์เดมิ 

  3. การประยุกต์ (Applying) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรู้

มาแลว้ หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างได ้ 

   4. การวิเคราะห์ (Analyzing) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการบอกรายละเอยีดและ

จาํแนก ความแตกต่างของส่วนทีเ่ป็นองคป์ระกอบยอ่ยของสถานการณ์หรอืขอ้มลูทีก่ําหนดให ้

   5. การสงัเคราะห ์(Synthesizing) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการรวบรวมขอ้มลู 

ความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ มาออกแบบ วางแผน หรอืสรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูข้องตนเอง 

    6. การประเมิน (Evaluating) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการตรวจสอบประเดน็ 

เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ทีก่าํหนดใหอ้ยา่งน้อย 2 สถานการณ์ แลว้สามารถวจิารณ์และตดัสนิ

เพื่อหาขอ้สรปุไดอ้ย่างสมเหตุสมผลกบัวยั    

  

สาระการเรียนรู้ของรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

  สาระการเรยีนรูข้องรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เป็นเน้ือหาสาระตามหลกัสตูร

การศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ทีผู่ใ้ชร้ปูแบบวางแผนกําหนดขอบเขตการเรยีนรู ้และรายละเอยีด

กจิกรรม โดยกําหนดเป็นหน่วยการเรยีนรูแ้ลว้นํามาจดัเป็นแผนการจดัประสบการณ์ในช่วงกจิกรรม

เคลื่อนไหวและจงัหวะ กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ และกจิกรรมสรา้งสรรค ์ซึง่มหีลกัในการกําหนดหน่วย

การเรยีนรู ้คอื เป็นสิง่ทีเ่ดก็สนใจและสามารถตัง้เป็นคําถามกระตุ้นความสามารถทางคดิวจิารณญาณ

ของเดก็ปฐมวยัได ้นอกจากน้ียงัเป็นเรือ่งทีเ่ดก็มปีระสบการณ์บา้งและเป็นเรือ่งใกลต้วั รวมทัง้เป็น

เหตุการณ์และวถิชีวีติทีเ่กดิขึน้ในรอบปี ประกอบดว้ย 

     1. หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ง ดนิรอบตวั 

     2. หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ง ตน้ไมง้าม 

     3. หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ง ดอกไมเ้บ่งบาน 
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     4. หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ง น้ําใส  

     5. หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ง อาหารเพิม่พลงัสมอง 

       6. หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ง ขยะรอบกาย 

     7. หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ง รา้นคา้ปลอดภยั 
 

การจดักระบวนการเรียนรู้ตามรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N   

   การจดักระบวนการเรยีนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เป็นการจดัการ

เรยีนรูอ้ยา่งเป็นขัน้ตอน เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณใหเ้ดก็ปฐมวยั มดีงัต่อไปน้ี 

 1. ขัน้ปลุกสมอง (Boosting = B) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็เคลื่อนไหวร่างกายดว้ยการทําท่าบรหิาร

สมอง (Brain Gym) โดยมเีสยีงเพลงและเสยีงดนตรปีระกอบกจิกรรม เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้ม

ของสมองก่อนเรยีนรู ้กระตุน้การส่งขอ้มลูไปมาระหว่างสมองซกีซา้ยและขวา รวมทัง้เป็นการปรบัคลื่น

สมองเพื่อช่วยใหก้ารทาํงานของสมองทาํงานประสานกนัไดด้ ีเกดิสมาธแิละจดจอ่ในการทาํกจิกรรม 

โดยการเคลื่อนไหวรา่งกายดว้ยการทาํท่าบรหิารสมอง ประกอบดว้ย 

    1) กลุ่มท่าเรยีกพลงังาน (Energy Activities) หมายถงึ การเคลื่อนไหวร่างกายดว้ย

ท่าทางทีก่ระตุ้นการทํางานของระบบกระแสประสาท เป็นการกระตุ้นความรูส้กึทางอารมณ์ เกดิแรง 

จงูใจในการเรยีนรู ้เป็นการกระตุ้นการทํางานของเสน้เลอืดใหญ่ใหส้ามารถส่งออกซเิจนไปสู่สมองได้

อยา่งเตม็ที ่ 

    2) กลุ่มท่าขา้มเส้นกึ่งกลางกาย (Midline Movements) หมายถงึ การเคลื่อนไหว

ร่างกายขา้มเส้นแบ่งกึ่งกลางร่างกาย สลบัขา้งจากซา้ยไปขวาจากขวาไปซา้ย เพื่อให้สมองซกีซา้ย

และซกีขวาถ่ายโอนขอ้มลูระหว่างกนัได้ดขีึน้ และช่วยกระตุ้นร่างกายทัง้สองขา้งใหท้ํางานประสาน

สมัพนัธก์นัไดด้ขี ึน้ 

    3) กลุ่มท่ายดืเหยยีดร่างกาย (Lengthening Activities) หมายถงึ การเคลื่อนไหว

รา่งกายทีเ่น้นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือส่วนต่างๆของรา่งกาย ทีช่่วยลดความตงึเครยีดของสมองส่วนหน้า

และส่วนหลงั ลดการตงึตวัของกลา้มเน้ือ และลดความเมื่อยลา้ของร่างกาย ช่วยใหเ้กดิความผ่อนคลาย  

   4) กลุ่มท่าเจตคตริะดบัลกึ (Deeping Attitudes) หมายถงึ การเคลื่อนไหวรา่งกาย

ดว้ยท่าที่เป็นการปรบัคลื่นสมอง และลดระดบัการเต้นของหวัใจใหเ้ต้นในระดบัปกต ิเพื่อช่วยให้เดก็

เกดิสมาธแิละจดจอ่ในการทาํกจิกรรม    

    ซึง่ก่อนการบรหิารสมองทุกครัง้จะกระตุ้นใหเ้ดก็จบิน้ําบรสิุทธิช์า้ๆ เพื่อเป็นการนํา

ออกซเิจนเขา้สู่รา่งกาย ทาํใหส้มองปลอดโปร่ง โดยผูว้จิยัไดเ้ลอืกท่าบรหิารสมองทีเ่หมาะสมกบัเดก็

มาใชแ้ละอธบิายรายละเอยีดการทําท่าบรหิารสมองไวใ้นภาคผนวกของแผนการจดัประสบการณ์ 

  2. ขัน้ระบุและเช่ือมโยง (Remarking and Relating = R) เป็นขัน้ตอนที่เด็กตัง้คําถาม

ระบุปญัหาหรอืประเดน็ทีต่้องการจะศกึษา และทบทวนเชื่อมโยงประสบการณ์เดมิว่าหวัขอ้หรอืประเดน็

ทีจ่ะเรยีนรูน้ัน้มคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งและ/หรอืสําคญักบัตวัเดก็อย่างไร เป็นการกระตุน้ความสนใจ

ใหเ้ดก็เกดิความต้องการเรยีนรูแ้ละเหน็คุณค่าของสิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูน้ัน้ผ่านกจิกรรมสงัเกต สื่อและ/หรอื 
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สถานการณ์โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า และถ่ายทอดออกมาด้วยการอธบิายและ/หรอืสร้างเป็น

ชิน้งานทัง้เดีย่วหรอืกลุ่ม  

  3. ขัน้ค้นหาคาํตอบ (Acquiring = A) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็ประมวลภาพรวมของขอ้มลูต่างๆ 

โดยการวางแผนว่าเรือ่งหรอืประเดน็นัน้ควรจะเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารใด และลงมอืปฏบิตัเิพื่อแกไ้ขปญัหา

หรอืคน้หาคําตอบตามประเดน็ทีเ่ดก็เลอืก เป็นการส่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิพฤตกิรรมสํารวจสภาพสิง่แวดลอ้ม

และเกดิการเรยีนรูโ้ดยการค้นพบ รวมทัง้เปิดโอกาสให้เดก็มปีฏสิมัพนัธแ์ละทํางานรว่มกบัคนอื่นๆ 

ผ่านกจิกรรมการคน้หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ได้แก่ การระดมสมอง การทศันศกึษา การทดลอง 

การสมัภาษณ์ และการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 

  4. ขัน้สรปุผล (Inferring = I) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็ไดท้บทวน และคดิไตรต่รองเกีย่วกบัสิง่ที่

ไดจ้ากการสบืคน้คาํตอบ แลว้พจิารณาความรูท้ีไ่ดเ้พื่อประเมนิว่าผลทีไ่ดว้่าน่าเชื่อถอื มจีดุด ีหรอืจดุ

ทีค่วรปรบัปรงุ โดยผ่านกจิกรรมการอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็  

 5. ขัน้นําเสนอผล (Notifying = N) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็นําความรูท้ีไ่ดค้น้พบมาดดัแปลงให้

เกดิสิง่ใหม่ หรอืวางแผน ออกแบบ และนําเสนอผลการศกึษาใหก้บัผูอ้ื่นไดร้บัรู ้ผ่านกจิกรรมการอธบิาย

ผลงาน การเขยีน การวาดภาพ การแสดงการทดลองในสิง่ทีเ่รยีนรู ้การแสดงนิทรรศการ ท่ามกลาง

บรรยากาศทีส่นุกสบายและพงึพอใจ 
    

ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้ตามรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N  

  การจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัจะดําเนินกจิกรรมในช่วงกจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ กจิกรรม

เสรมิประสบการณ์ และกจิกรรมสรา้งสรรค ์ซึง่ในช่วงแรกของการจดัการเรยีนรู ้ผูใ้ชร้ปูแบบอาจเริม่

ในกจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะเสรมิประสบการณ์ก่อน จากนัน้จงึขยายต่อในกจิกรรมสรา้งสรรค ์

จนกระทัง่ผู้ใช้รูปแบบมคีวามมัน่ใจและชํานาญมากขึน้ก็จะสามารถประยุกต์กิจกรรมในรูปแบบให้

สอดคลอ้งกบัการจดักจิกรรมตามการจดัประสบการณ์ปกตไิด ้   

  อย่างไรกต็าม กจิกรรมทีเ่ป็นการอภปิรายกลุ่มใหญ่กไ็มค่วรใชเ้วลาเกนิ 15 - 20 นาท ีและ

หากมกีารจดักจิกรรมภาคสนามหรอืทศันศกึษาควรจดัไมเ่กนิ 1 ชัว่โมง เพื่อไม่ใหเ้ดก็เบื่อหน่ายและ

เมื่อยล้าจนเกินไป นอกจากน้ี เมื่อมกีิจกรรมที่เด็กจะต้องระดมสมองหรอืพฒันากระบวนการคิด 

ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการจดั คอื 09.00 น. - 10.00 น. 

 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจดัการเรียนรู้ตามรปูแบบ B-R-A-I-N     

 การดําเนินการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N หากบรรยากาศการเรยีนรู้มี

ความตงึเครยีด เดก็จะไม่กลา้แสดงพฤตกิรรมความสามารถทางการคดิวจิารณญาณออกมา ดงันัน้ 

บรรยากาศในการเรยีนรูจ้ะต้องเต็มไปด้วยการให้เกยีรต ิยอมรบัความคดิเหน็และขอ้เสนอ มคีวาม

เป็นมติรและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการทํางานระหว่างผูใ้ชร้ปูแบบกบัเดก็ และเดก็กบัเพื่อน 
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 สภาพแวดล้อมต้องมพีื้นที่ให้เด็กทํากจิกรรมได้สะดวก มแีหล่งขอ้มูลหรอืวสัดุอุปกรณ์ที่

ส่งเสรมิการเรยีนรู ้ดงันัน้ ผู้ใชร้ปูแบบควรจดัหาเอกสาร หนังสอื ภาพถ่าย เครื่องมอืต่างๆ หรอืมุม

ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีเ่ดก็สนใจ และเปิดโอกาสใหเ้ดก็เลอืกใชอ้ยา่งเสร ี

 นอกจากน้ี ผูใ้ชร้ปูแบบจะต้องรูจ้กัการใชค้ําพูดทีเ่หมาะสมในการชีนํ้า กระตุน้ เป็นแบบอย่าง 

และสนับสนุนการเรยีนรูข้องเดก็ โดยใชค้าํพูดในลกัษณะการตัง้ขอ้สงัเกต การถามคําถามปลายเปิด 

รวมทัง้ การใช้คําพูดให้เดก็ไดใ้ชค้ําพูดในการอภปิราย ถามคําถาม แสวงหาวธิกีาร และ คําตอบที่

ตอ้งการรู ้ รวมถงึถามคาํถามทีส่่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 
   

การประเมินผลการเรียนรู้ตามรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N  

  การประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N ผู้วิจ ัยใช้

แบบทดสอบความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

 

การนํารปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N ไปใช้ให้บรรลวุตัถปุระสงค ์

 การนํารูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคิด

วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัไปใชใ้หบ้รรลุวตัถุประสงค ์ผูใ้ชร้ปูแบบจะตอ้งปฏบิตัดิงัน้ี  

  1. ศกึษาและทาํความเขา้ใจกบัรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ใหช้ดัเจน 

   2. ต้องใชค้ําถามเพื่อกระตุ้นความสามารถในการคดิวจิารณญาณ 6 ดา้น ใหเ้ดก็ช่วยกนัตอบ

ระหว่างการจดักจิกรรมในขัน้ตอน (R) ขัน้ตอน (A) ขัน้ตอน (I) และ ขัน้ตอน (N) ทุกครัง้ 

  3. ในกรณทีีเ่ดก็ต้องการถามผูรู้ห้รอืผูเ้ชีย่วชาญ ตอ้งมกีารวางแผน ตดิต่อผูรู้ห้รอืผูเ้ชีย่วชาญ

ก่อนใหเ้ดก็ไปสอบถามขอ้มลู ผูรู้ต้อ้งมขีอ้มลูทีเ่ดก็ตอ้งการและมเีทคนิคการตอบเดก็ หากไมเ่ตรยีมไว้

อาจทาํใหเ้ดก็ไมป่ระสบความสาํเรจ็ในการคน้หาคาํตอบ 

  4. ต้องวางแผนการจดัการเรยีนรูใ้หด้ทุีกขัน้ตอนก่อนจดักจิกรรมทุกครัง้ บางครัง้ต้องคาด

เดาความคดิของเดก็ไวล้่วงหน้าเพื่อจดัเตรยีมสื่อการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความคดิของเดก็  

  5. จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการพฒันากระบวนการคดิและสรา้งสรรคผ์ลงาน

ของเดก็ทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม รวมทัง้จดัเตรยีมสื่อทีใ่ชป้ระกอบการเรยีนรูท้ีเ่ป็นสื่อของจรงิเพื่อให้

เดก็เกดิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงมากทีสุ่ด 

  6. กระตุน้และเปิดโอกาสใหเ้ดก็ทุกคนไดแ้สดงออกในการทํากจิกรรมแต่ละครัง้ และใหเ้ดก็

ทาํงานเป็นกลุ่มโดยทุกกลุ่มตอ้งเกดิความเขา้ใจในสิง่ทีก่ําลงัเรยีนรู ้เช่น ตอ้งการรูอ้ะไร จะเกบ็ขอ้มลู

ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งไร 

 9. ยดืหยุ่นเวลาตามความเหมาะสมเพราะหอ้งเรยีนทีม่เีดก็จาํนวนมากอาจตอ้งใชเ้วลานาน

กว่าหอ้งเรยีนทีม่เีดก็จาํนวนน้อย 

  10. ตอ้งเปลีย่นบทบาทมาเป็นผูส้นบัสนุนกระตุน้ใหเ้ดก็คดิ ยอมใหเ้ดก็ซกัถาม หรอือธบิาย

เหตุผลประกอบการกล่าวอา้ง และมุง่มัน่ในการส่งเสรมิการคดิวจิารณญาณสมํ่าเสมอ 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

 

คาํช้ีแจง 

 1.  แบบประเมินฉบับน้ีใช้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลังจากพิจารณา

รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเด็ก

ปฐมวยั เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรบัปรุงแก้ไขรูปแบบให้มคีุณภาพก่อนนําไปทดลองใช้และขยายผล

ต่อไป 

 2.  แบบประเมนิฉบบัน้ีเป็นการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

B-R-A-I-N เพื่อสง่เสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

    

  ขอให้ท่านพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบ

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเด็กปฐมวยั 

ตามรายการประเมนิทีก่ําหนดไว ้แลว้ทําเครื่องหมาย ลงในช่องว่างตรงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

และไดโ้ปรดใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิลงในช่องว่างทา้ยรายการประเมนิ 

  ขอขอบพระคุณอยา่งสงูในความรว่มมอืของท่าน 

 

 

 

                 กติตศิกัดิ ์  เกตุนุต ิ

                              ผูว้จิยั 
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คาํช้ีแจง 

  โปรดอ่านรายละเอียดแต่ละรายการและทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง “ระดับความ

เหมาะสม” ที่ตรงกบัความคดิเห็นของท่าน หากมขี้อเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาลงรายละเอียดท้าย

รายการประเมนิ ซึ่งเป็นแบบประเมนิแบบอนัดบัคุณภาพมาตราส่วนประมาณค่า โดยแบ่งเป็น 5 

ระดบั ไดแ้ก่ 

    ระดบั 5 หมายถงึ  เหมาะสมมากทีสุ่ด 

    ระดบั 4   หมายถงึ  เหมาะสมมาก 

   ระดบั 3   หมายถงึ  เหมาะสมปานกลาง 

    ระดบั 2   หมายถงึ  เหมาะสมน้อย 

   ระดบั 1   หมายถงึ  เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 

 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ความเป็นมาและความสาํคญั       

2. ทฤษฎแีละแนวคดิพืน้ฐานของรปูแบบการจดั   

     การเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

      

3. หลกัการของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

    B-R-A-I-N 

      

4. วตัถุประสงคข์องรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

     แบบ B-R-A-I-N  

      

5. กลุ่มเป้าหมายของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้  

    แบบ B-R-A-I-N 

      

6. เน้ือหาของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

    B-R-A-I-N 

      

7. การจดักระบวนการเรยีนรูต้ามรปูแบบ 

    การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

      

     7.1 ขัน้ปลุกสมอง (Boosting)       

     7.2 ขัน้ระบุและเชื่อมโยง (Remarking and  

           Relating)  

      

    7.3 ขัน้สบืคน้คาํตอบ (Acquiring)       

    7.4 ขัน้สรุปผล (Inferring)       

    7.5 ขัน้นําเสนอ (Notifying )       
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

8. ระยะเวลาในการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ    

    การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

      

9. บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการจดั      

    การเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

    แบบ B-R-A-I-N 

      

10.การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามรปูแบบ         

     การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

      

11.การนํารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

     B-R-A-I-N ไปใชใ้หบ้รรลุเป้าหมาย 

      

12. ตวัอยา่งแผนการจดัประสบการณ์ตาม 

      รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

      

      12.1 หน่วยการเรยีนรู ้       

      12.2 วตัถุประสงค ์       

      12.3 เน้ือหา        

      12.4 กจิกรรมการเรยีนรู ้       

      12.5 สื่อการเรยีนรู ้       

      12.6 การประเมนิผล        

13. รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N  

      แสดงถงึการส่งเสรมิความสามารถทาง 

      การคดิวจิารณญาณเป็นสาํคญั 
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ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

............................................................................................................................. ................. 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................. 
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............................................................................................................................. ................. 

............................................................................................................................. ................. 

.............................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................. 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................ 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................. 

............................................................................................................................. ................. 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................. 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................. 

.............................................................................................................................................. 

 

             ลงชื่อ..........................................................ผูเ้ชีย่วชาญ 

                             (…………..……………………………..) 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยัตามความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ที ่ รายการประเมนิ X  SD  ระดบัความเหมาะสม 

1. ความเป็นมาและความสาํคญัของรปูแบบ 4.60 0.894 มากทีสุ่ด 

2. ทฤษฎแีละแนวคดิพืน้ฐานของรปูแบบ                          

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

3. หลกัการของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

 B-R-A-I-N 

4.20 0.447 มาก 

4. วตัถุประสงคข์องรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

แบบ B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 

5. กลุ่มเป้าหมายของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้  

แบบ B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 

6. เน้ือหาของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

B-R-A-I-N 

4.40 0.894 มาก 

7. การจดักระบวนการเรยีนรูต้ามรปูแบบ 

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N  

   

 7.1 ขัน้ปลุกสมอง (Boosting)      4.40 0.548 มาก 

 7.2 ขัน้ระบุและเชื่อมโยง (Remarking and  

      Relating) 

4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

  7.3 ขัน้สบืคน้คาํตอบ (Acquiring) 4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

  7.4 ขัน้สรปุผล (Inferring) 4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

  7.5 ขัน้นําเสนอ (Notifying) 4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

8. ระยะเวลาในการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ 

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 

9. บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการจดั 

การเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 

 

 

10. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามรปูแบบ 

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

4.20 0.447 มาก 

11. การนํารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

B-R-A-I-N ไปใชใ้หบ้รรลุเป้าหมาย 

4.40 0.548 มาก 
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ตาราง  (ต่อ) 

 

ที ่ รายการประเมนิ X  SD  ระดบัความเหมาะสม 

12. ตวัอยา่งแผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบ

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

   

 12.1 หน่วยการเรยีนรู ้ 4.60 0.548 มากทีสุ่ด 

 12.2 วตัถุประสงค ์ 4.20 0.447 มาก 

 12.3 เน้ือหา 4.40 0.548 มาก 

 12.4 กจิกรรมการเรยีนรู ้ 4.40 0.548 มาก 

 12.5 สื่อการเรยีนรู ้ 5.00 0.000 มากทีสุ่ด 

 12.6 การประเมนิผล 4.40 0.894 มาก 

13. รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

แสดงถงึการส่งเสรมิความสามารถทาง 

การคดิวจิารณญาณเป็นสาํคญั 

4.40 0.548 มาก 

 

 รวม 4.46 0.181 มาก 
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ภาคผนวก ค 

    1. ตวัอย่างแผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ  

B-R-A-I-N เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

   2. ภาพกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ตามรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 
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คู่มือ 

แผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

 

  แผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ทีผู่้วจิยัพฒันาขึน้

น้ีเป็นแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่กีระบวนการเป็นลําดบัขัน้ตอน เพื่อใชส้่งเสรมิความสามารถ

ทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั อายุ 5-6 ปี โดยจดัในกจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ กจิกรรม

เสรมิประสบการณ์ และกจิกรรมสรา้งสรรคท์ีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ปฐมวยัไดแ้สดงความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณในด้านการจํา การเขา้ใจ การประยุกต์ การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมนิ 

ซึง่ครมูบีทบาทเป็นผูอ้ํานวยความสะดวก จดัสภาพแวดลอ้ม และใชค้ําถามต่างๆ เพื่อกระตุ้นใหเ้ดก็

ลงมอืกระทําสิง่ต่างๆดว้ยตนเองผ่านประสาทสมัผสัทัง้หา้ คน้หาและตรวจสอบคําตอบ รวมทัง้นําเสนอ

ผลงานทีส่ะทอ้นการคดิ ภายใต้การพจิารณาไตร่ตรองตามขอ้มลูทีไ่ดจ้ากประสบการณ์จรงิในบรบิท

ทีเ่ป็นธรรมชาต ิและสอดคลอ้งกบัพฒันาการ 

 

สาระการเรียนรู้ 

 สาระการเรยีนรูข้องแผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

เป็นสิง่ทีมุ่ง่หวงัใหเ้ดก็ปฐมวยัเกดิความรู ้ความสามารถ และพฤตกิรรมจากการเขา้รว่มกจิกรรมตาม

ขัน้ตอนของแผนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เน้ือหา

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื  

 1. ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ   เป็นการกระทําที่เดก็ปฐมวยัแสดงออกใน

การพจิารณาไตร่ตรอง ขอ้มูล เหตุการณ์หรอืปรากฏการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบ เพื่อนําไปสู่การหา

ขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผล เป็นความสามารถที่ต้องการให้เกดิกบัเดก็ปฐมวยัขณะเขา้ร่วมกจิกรรม

ตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบงานวิจยัที่ผู้ว ิจยัสร้างขึ้น โดยครูปฐมวัยจะใช้คําถามที่เกี่ยวกับ

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณเป็นสื่อนําใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู ้โดยเน้ือหาหลกัของรปูแบบน้ี 

ประกอบดว้ยความสามารถ 6 ดา้น คอื 

   1.1 การจาํ (Remembering) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการใช้วธินีึกยอ้น 

หรอืระลกึจากประสบการณ์เดมิ เมื่อไดร้บัการกระตุ้นจากประเดน็ เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ที่

กําหนดให ้แล้วระบุหรอืบอกข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสม  

   1.2 การเข้าใจ (Understanding) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการตคีวาม แปล

ความหมาย เมื่อไดร้บัการกระตุ้นจากประเดน็ เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ทีก่ําหนดให ้โดยมกีาร 

เชื่อมโยงข้อมูลใหม่กบัประสบการณ์เดมิ แล้วนํามาอธบิาย แปลความหมายของเหตุการณ์ต่างๆ 

และ/หรอืสามารถยกตวัอย่าง สรุป อ้างองิ จากเรื่องราวหรอืสถานการณ์ต่างๆ ตามความเขา้ใจจาก

ประสบการณ์เดมิ 
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  1.3 การประยุกต ์(Applying) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรู้

มาแลว้ หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างได ้ 

   1.4 การวิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการบอกรายละเอียด

และจาํแนก ความแตกต่างของส่วนทีเ่ป็นองคป์ระกอบยอ่ยของสถานการณ์หรอืขอ้มลูทีก่ําหนดให ้

   1.5 การสงัเคราะห์ (Synthesizing) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการรวบรวมขอ้มูล 

ความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ มาออกแบบ วางแผน หรอืสรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูข้องตนเอง 

    1.6 การประเมิน (Evaluating) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการตรวจสอบประเด็น 

เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ที่กําหนดให้อย่างน้อย 2 สถานการณ์ แล้วสามารถวจิารณ์และตดัสนิ

เพื่อหาขอ้สรปุไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลกบัวยั    

  2.  เน้ือหาตามหน่วยการเรียนรู้ เป็นองค์ความรู้ที่ครูปฐมวัยวางแผนหรอืกําหนด

ขอบเขต   การเรยีนรู ้และรายละเอียดกิจกรรมไว้ในแผนการจดัประสบการณ์ โดยมหีลกัในการ

กําหนดหน่วยการเรยีนรู ้คอื เป็นสิง่ที่เด็กสนใจและสามารถกระตุ้นความสามารถทางคดิวจิารณญาณ

ของเด็กปฐมวยัได้ นอกจากน้ี ยงัเป็นเรื่องที่เด็กมปีระสบการณ์บ้างและเป็นเรื่องใกล้ตวั รวมทัง้เป็น

เหตุการณ์และวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในรอบปี  ซึ่งการกําหนดหน่วยการเรยีนรู้ครูปฐมวยัต้องศึกษา

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546 ซึ่งกําหนดสาระที่ควรเรยีนรู้ไว้แล้ว จากนัน้นํามา

บูรณาการกําหนดเป็นชื่อหน่วยการเรยีนรู้ต่างๆ โดยสาระที่ควรเรยีนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยั พุทธศกัราช 2546  มดีงัน้ี 

   2.1. เรือ่งราวเกีย่วกบัตวัเดก็ 

   2.2  เรือ่งราวเกีย่วกบับุคคลและสถานทีแ่วดลอ้มเดก็ 

   2.3  เรือ่งราวเกีย่วกบัธรรมชาตริอบตวั 

   2.4  เรือ่งราวเกีย่วกบัสิง่ต่างๆรอบตวั 

 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้   

   แผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N มขีัน้ตอนการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู ้ 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

    1. ขัน้ปลุกสมอง (Boosting = B) 

   2. ขัน้ระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) 

    3. ขัน้สบืคน้คาํตอบ (Acquiring = A) 

   4. ขัน้สรปุผล (Inferring = I) 

   5. ขัน้นําเสนอผล (Notifying = N) 

     รายละเอียดขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ของแผนการจดัประสบการณ์ตาม

รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N มดีงัต่อไปน้ี 
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  1. ขัน้ปลุกสมอง (Boosting = B) เป็นขัน้ตอนที่เด็กเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการทําท่า

บรหิารสมอง (Brain Gym) โดยมเีสยีงเพลงและเสยีงดนตรปีระกอบกจิกรรม เพื่อเป็นการเตรยีมความ

พรอ้มของสมองก่อนเรยีนรู ้กระตุ้นการส่งข้อมูลไปมาระหว่างสมองซกีซ้ายและขวา รวมทัง้เป็นการ

ปรบัคลื่นสมองเพื่อช่วยใหก้ารทาํงานของสมองทํางานประสานกนัไดด้ ีเกดิสมาธแิละจดจ่อในการทํา

กจิกรรม โดยการเคลื่อนไหวรา่งกายดว้ยการทาํท่าบรหิารสมอง ประกอบดว้ย 

    1) กลุ่มท่าเรยีกพลงังาน (Energy Activities) หมายถงึ การเคลื่อนไหวร่างกายดว้ย

ท่าทางทีก่ระตุ้นการทํางานของระบบกระแสประสาท เป็นการกระตุ้นความรูส้กึทางอารมณ์ เกดิแรง 

จงูใจในการเรยีนรู ้เป็นการกระตุ้นการทํางานของเสน้เลอืดใหญ่ใหส้ามารถส่งออกซเิจนไปสู่สมองได้

อยา่งเตม็ที ่ 

    2) กลุ่มท่าขา้มเส้นกึ่งกลางกาย (Midline Movements) หมายถงึ การเคลื่อนไหว

ร่างกายขา้มเส้นแบ่งกึ่งกลางร่างกาย สลบัขา้งจากซา้ยไปขวาจากขวาไปซา้ย เพื่อให้สมองซกีซา้ย

และซกีขวาถ่ายโอนขอ้มลูระหว่างกนัได้ดขีึน้ และช่วยกระตุ้นร่างกายทัง้สองขา้งใหท้ํางานประสาน

สมัพนัธก์นัไดด้ขี ึน้ 

    3) กลุ่มท่ายดืเหยยีดร่างกาย (Lengthening Activities) หมายถงึ การเคลื่อนไหว

รา่งกายทีเ่น้นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือส่วนต่างๆของรา่งกาย ทีช่่วยลดความตงึเครยีดของสมองส่วนหน้า

และส่วนหลงั ลดการตงึตวัของกลา้มเน้ือ และลดความเมื่อยลา้ของร่างกาย ช่วยใหเ้กดิความผ่อนคลาย  

   4) กลุ่มท่าเจตคตริะดบัลกึ (Deeping Attitudes) หมายถงึ การเคลื่อนไหวรา่งกาย

ดว้ยท่าที่เป็นการปรบัคลื่นสมอง และลดระดบัการเต้นของหวัใจใหเ้ต้นในระดบัปกต ิเพื่อช่วยให้เดก็

เกดิสมาธแิละจดจอ่ในการทาํกจิกรรม    

    ซึง่ก่อนการบรหิารสมองทุกครัง้จะกระตุ้นใหเ้ดก็จบิน้ําบรสิุทธิช์า้ๆ เพื่อเป็นการนํา

ออกซเิจนเขา้สู่รา่งกาย ทาํใหส้มองปลอดโปร่ง โดยผูว้จิยัไดเ้ลอืกท่าบรหิารสมองทีเ่หมาะสมกบัเดก็

มาใชแ้ละอธบิายรายละเอยีดการทําท่าบรหิารสมองไวใ้นภาคผนวกของแผนการจดัประสบการณ์ 

  2. ขัน้ระบุและเช่ือมโยง (Remarking and Relating = R) เป็นขัน้ตอนที่เด็กตัง้คําถาม

ระบุปญัหาหรอืประเดน็ทีต่้องการจะศกึษา และทบทวนเชื่อมโยงประสบการณ์เดมิว่าหวัขอ้หรอืประเดน็

ทีจ่ะเรยีนรูน้ัน้มคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งและ/หรอืสําคญักบัตวัเดก็อย่างไร เป็นการกระตุน้ความสนใจ

ใหเ้ดก็เกดิความต้องการเรยีนรูแ้ละเหน็คุณค่าของสิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูน้ัน้ผ่านกจิกรรมสงัเกต สื่อและ/หรอื 

สถานการณ์โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า และถ่ายทอดออกมาด้วยการอธบิายและ/หรอืสร้างเป็น

ชิน้งานทัง้เดีย่วหรอืกลุม่  

  3. ขัน้ค้นหาคาํตอบ (Acquiring = A) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็ประมวลภาพรวมของขอ้มลูต่างๆ 

โดยการวางแผนว่าเรือ่งหรอืประเดน็นัน้ควรจะเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารใด และลงมอืปฏบิตัเิพื่อแกไ้ขปญัหา

หรอืคน้หาคําตอบตามประเดน็ทีเ่ดก็เลอืก เป็นการส่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิพฤตกิรรมสํารวจสภาพสิง่แวดลอ้ม

และเกดิการเรยีนรูโ้ดยการค้นพบ รวมทัง้เปิดโอกาสให้เดก็มปีฏสิมัพนัธแ์ละทํางานร่วมกบัคนอื่นๆ 

ผ่านกจิกรรมการคน้หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ได้แก่ การระดมสมอง การทศันศกึษา การทดลอง 

การสมัภาษณ์ และการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 
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  4. ขัน้สรปุผล (Inferring = I) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็ไดท้บทวน และคดิไตรต่รองเกีย่วกบัสิง่ที่

ไดจ้ากการสบืคน้คาํตอบ แลว้พจิารณาความรูท้ีไ่ดเ้พื่อประเมนิว่าผลทีไ่ดว้่าน่าเชือ่ถอื มจีดุด ีหรอืจดุ

ทีค่วรปรบัปรงุ โดยผ่านกจิกรรมการอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็  

 5. ขัน้นําเสนอผล (Notifying = N) เป็นขัน้ตอนทีเ่ดก็นําความรูท้ีไ่ดค้น้พบมาดดัแปลงให้

เกดิสิง่ใหม่ หรอืวางแผน ออกแบบ และนําเสนอผลการศกึษาใหก้บัผูอ้ื่นไดร้บัรู ้ผ่านกจิกรรมการอธบิาย

ผลงาน การเขยีน การวาดภาพ การแสดงการทดลองในสิง่ทีเ่รยีนรู ้การแสดงนิทรรศการ ท่ามกลาง

บรรยากาศทีส่นุกสบายและพงึพอใจ 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

  การประเมนิผลการเรยีนรูเ้ป็นการตรวจสอบว่าหลงัจากผ่านการทํากจิกรรมการเรยีนรูต้าม

แผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N แล้ว เดก็ไดม้กีารเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมตามทีค่าดหวงัไวใ้นวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่ําหนดไวห้รอืไม ่ซึง่ในแผนการจดัประสบการณ์

ตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N น้ี ใชก้ารประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยการสงัเกต ซึง่เป็น

วธิกีารประเมนิทีค่รปูฐมวยัสามารถปฏบิตัไิด้ตามสภาพจรงิเหมาะสมกบัการจดัการเรยีนรูส้ําหรบัเดก็

ปฐมวยั เน่ืองจากการสงัเกตมุ่งเน้นทีพ่ฤตกิรรมทีแ่สดงออกทาํใหค้รสูามารถเขา้ใจความสามารถทาง 

การคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั เครื่องมอืทีใ่ชป้ระเมนิผลตามแผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบ

การจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบรายการ  



182 
 

แผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ดินรอบตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบของดิน     

- หิน กรวด ทราย  

- เศษใบไม้ เศษพืช  

- ซากสตัว์ 

 

ประเภทของดิน 

-  ดนิเหนียว 

-  ดนิร่วน 

-  ดนิทราย 

สาํรวจดนิในโรงเรียน 

- คณุลกัษณะและสถานท่ี 

ท่ีมีดนิประเภทตา่งๆ 

 

การดูแลรักษาดนิ 

- ไมท่ิง้ขยะลงบนดนิ 

- ปลกูพืช/ต้นไม้คลมุดนิ  

- ใสปุ่๋ ยธรรมชาติ 

 

ประโยชน์ของดิน 

- ใช้ปลกูพืช 

- ใช้ก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั 

- ใช้ปัน้ทําเคร่ืองใช้  ของเลน่ 

- ท่ีอยู่ของสตัว์ 

 

 

ดนิรอบตัว 
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แผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

สาระการเรียนรู้ : ธรรมชาติรอบตวั                                                       ชัน้ อนุบาลศึกษาปีท่ี 2  

หน่วย ดินรอบตวั                                                                              เร่ือง ส่วนประกอบของดิน 

แผนการจดัประสบการณ์ท่ี 1                                                              เวลา 90 นาที 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. เดก็บอกส่วนประกอบของดนิได ้

            2. เดก็ใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการสงัเกตส่วนประกอบของดนิได ้

 3. เดก็มคีวามสนุกสนานเพลดิเพลนิในการรว่มกจิกรรม 

 4. เดก็ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้

 5. เดก็สนทนาหรอืตอบคาํถามทีเ่กีย่วกบัความสามารถทางการคดิวจิารณญาณได้    

 

สาระการเรียนรู้  

  1. สาระท่ีควรเรียนรู้  

   ดนิมสี่วนประกอบหลายอยา่ง เช่น ดนิ หนิ กรวด เศษไม ้เศษพชื ซากสตัว ์ซากแมลง 

  2. ประสบการณ์สาํคญั 

    2.1 การเล่นและการทํางานรว่มกบัผูอ้ื่น 

   2.2 การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และเคารพความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

   2.3 การรูจ้กัสิง่ต่าง ๆ ดว้ยการมอง ฟงั สมัผสั ชมิรส และดมกลิน่ 

   2.4 การแสดงความรูส้กึดว้ยคาํพดู 

   2.5 การสาํรวจและอธบิายความเหมอืน ความต่างของสิง่ต่าง ๆ 

   2.6 การอธบิายเกี่ยวกบัสิง่ของ เหตุการณ์ และความสมัพนัธข์องสิง่ต่าง ๆ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้  

 ขัน้ปลุกสมอง (Boosting)   

     1. เดก็ดื่มน้ําบรสิุทธิช์า้ๆ  

     2. เดก็ฝึกการบรหิารสมองดว้ยท่า “ไขวข้า้มครึง่ (Cross Crawl)” เพื่อใหส้มองซกีซา้ย

และขวาทํางานประสานกนักระตุน้การเคลื่อนไหวของร่างกาย 

    3. เดก็ผ่อนคลายร่างกาย ดว้ยการนัง่พกัผ่อนในท่าทีส่บาย 
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 ขัน้ระบุและเช่ือมโยง (Remarking and Relating)   

    4. เดก็สงัเกตและเขยา่ฟงัเสยีงสิง่ทีอ่ยูก่ล่องปรศินา แลว้ตอบคาํถามต่อไปน้ี 

           - คดิว่าสิง่น้ีคอือะไร   (การเขา้ใจ) 

           - ทาํไมถงึคดิว่าเป็นสิง่นัน้   (การเขา้ใจ)  

 ขัน้ค้นหาคาํตอบ (Acquiring) 

   5. เดก็แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน หลบัตาใชม้อืสมัผสัดนิในกล่องปรศินา แลว้ตอบ

คาํถามต่อไปน้ี 

          - สิง่ทีส่มัผสัมลีกัษณะแบบไหน   (การวเิคราะห)์ 

           - รูส้กึอยา่งไรกบัสิง่ทีไ่ดส้มัผสั     (การประเมนิ) 

           - ถา้ใหส้มัผสัอกีครัง้จะทาํหรอืไม ่เพราะเหตุผลใด   (การประเมนิ) 

   6. เดก็เทดนิออกจากกล่อง แลว้ใชม้อืคน้หาสิง่ทีป่นอยูใ่นดนิ จากนัน้ตอบคาํถาม

ต่อไปน้ี 

          - สิง่ทีส่มัผสัมนัคอือะไร    (การจาํ) 

          - มอีะไรปนอยูใ่นดนิบา้ง   (การวเิคราะห)์      

  ขัน้สรปุผล (Inferring)    

   7. เดก็สนทนาเกีย่วกบัลกัษณะของดนิทีเ่หน็หรอืสมัผสั ดว้ยคาํถามต่อไปน้ี 

       - ดนิทีส่มัผสัมลีกัษณะอยา่งไร  (การจาํ) 

        - สิง่ทีป่นอยูใ่นดนิมอีะไรบา้ง   (การวเิคราะห)์  

    - ดนิใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้ง  (การประยกุต)์ 

  ขัน้นําเสนอ (Notifying) 

   8. เดก็ระดมสมองวางแผนวธิกีารนําเสนอสิง่ทีป่นในดนิ โดยครถูามดว้ยคําถาม

ต่อไปน้ี 

    -แต่ละกลุ่มจะนําเสนอดว้ยวธิใีดบา้ง  (การสงัเคราะห)์ 

   9. เดก็แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการสาํรวจสิง่ทีป่นในดนิ แลว้สนทนาในประเดน็ต่อไปน้ี 

    - การนําเสนอเป็นไปตามทีต่ ัง้ใจไวห้รอืไม ่เพราะอะไร   (การประเมนิ) 

    - อยากจะแกไ้ข หรอืปรบัปรุงงานตรงจดุไหน เพื่อใหง้านดขีึน้ (การสงัเคราะห)์ 

 

ส่ือการเรียนรู้ 

 1. กล่องปรศินาบรรจดุนิทีม่เีศษใบไม ้เศษหญา้ ซากแมลง หนิ กรวด ทราย 

  2. ปากกาเมจกิ 

  3. กระดาษแผ่นใหญ่ 
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การประเมินผล 

  1. วิธีการประเมิน ไดแ้ก่  

     การสงัเกตพฤตกิรรม ในประเดน็ต่อไปน้ี 

   1.1 การบอกส่วนประกอบของดนิ 

  1.2 การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการสงัเกต 

   1.3 การแสดงออกอยา่งสนุกสนานเพลนิเพลนิขณะรว่มกจิกรรม 

   1.4 การทํางานรว่มกบัผูอ้ื่น 

  1.5 การตอบคาํถามทีแ่สดงออกถงึความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

  2. เคร่ืองมือประเมิน ไดแ้ก่  

   แบบประเมนิผลการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน ชัน้อนุบาลปีที ่2 

  3. เกณฑก์ารประเมิน ประกอบดว้ย 

   3.1 การบอกส่วนประกอบของดนิ / การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการสงัเกตดนิ 

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอกส่วนประกอบของดนิไดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสั

ดา้นใดดา้นหน่ึง และตอบถูกตอ้งดว้ยตนเองอยา่งน้อย 2 ชนิด 

     ระดบัคะแนน 2  เดก็พดู/บอกส่วนประกอบของดนิไดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสั

ดา้นใดดา้นหน่ึง และตอบถูกตอ้งดว้ยตนเองอยา่งน้อย 1 ชนิด  

     ระดบัคะแนน 1  เดก็พดู/บอกส่วนประกอบของดนิไดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสั

ดา้นใดดา้นหน่ึง และตอบถูกตอ้งอยา่งน้อย 1 ชนิด โดยการกระตุ้นหรอืชีแ้นะของคร ูหรอืไมแ่สดง

พฤตกิรรม  

  3.2 การแสดงออกอยา่งสนุกสนานเพลดิเพลนิขณะรว่มกจิกรรม / การทํางานรว่มกบั

ผูอ้ื่น 

      ระดบัคะแนน 3 เดก็แสดงออกไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็แสดงออกได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1  เดก็แสดงพฤตกิรรมอย่างลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

  3.3 การตอบคาํถามหรอืแสดงพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณ  

    1) ดา้นการจาํ 

     ระดบัคะแนน 3  เดก็พดู/บอกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์ไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์ได ้แต่ตอ้ง

กระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1  เดก็พดู/บอกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์อยา่งลงัเล 

หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 
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     2) ดา้นการเขา้ใจ   

       ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอกเพื่ออธบิายเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ตามความ

เขา้ใจจากประสบการณ์เดมิไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอกเพื่ออธบิายเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ตามความ

เขา้ใจจากประสบการณ์เดมิได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1  เดก็พดู/บอกเพื่ออธบิายเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ตามความ

เขา้ใจจากประสบการณ์เดมิอยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

     3) ดา้นการประยกุต ์ 

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ 

หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ 

หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ 

หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างอยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

     4) ดา้นการวเิคราะห ์  

     ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอกรายละเอยีดและจาํแนกความแตกต่างของขอ้มลู

ได ้ดว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอกรายละเอยีดและจาํแนกความแตกต่างของขอ้มลู

ได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอกรายละเอยีดและจาํแนกความแตกต่างของขอ้มลู

อยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

      5) ดา้นการสงัเคราะห ์  

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการวางแผน ออกแบบ หรอื

สรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการวางแผน ออกแบบ หรอื

สรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูไ้ด ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการวางแผน ออกแบบ หรอื

สรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูอ้ยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

      6) ดา้นการประเมนิ  

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการตดัสนิขอ้มลูไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการตดัสนิขอ้มลูได ้แต่ตอ้ง

กระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการตดัสนิขอ้มลูอยา่งลงัเล 

หรอื ไมแ่สดงพฤตกิรรม 
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   เกณฑก์ารประเมิน 

    ช่วงคะแนน   2.34 - 3.00 หมายถงึ  ด ี

    ช่วงคะแนน  1.68 – 2.33  หมายถงึ พอใช ้

    ช่วงคะแนน  1.00 – 1.67  หมายถงึ  ควรปรบัปรงุ 

 

บนัทึกหลงัการจดักิจกรรม 

  1. ผลการจดักิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ปัญหา / อปุสรรค   

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข   

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



188 
 

 

 

 

 

   
จดุประสงค ์

  1. กระตุน้การทาํงานของสมองสองซกีในเวลาเดยีวกนั  

  2. ชว่ยใหส้มองทีท่าํหน้าทีเ่กีย่วกบัความสามารถในการเหน็ การฟงั และ 

การเคลื่อนไหวทาํงานประสานกนั 

  3. กระตุน้การฟงั การอา่น การเขยีน และความจาํ 
 

วิธีการปฏิบติั 

   1) ยนืตรง 

   2) เดนิยํ่าเทา้อยูก่บัทีพ่รอ้มกบัแกวง่แขนใหม้ทีศิทางตรงกนัขา้มกบัการยํ่า

ของเทา้ 

   3) แกวง่แขนขวาไปดา้นหลงัใหสุ้ดแขนอยา่งชา้ๆ และวาดแขนมาทาง

ดา้นหน้า โดยใหม้อืมาแตะกบัหวัเขา่ดา้นซา้ยทีย่กขึน้อยา่งชา้ๆ  

   4) สลบัขา้งโดยแกวง่แขนซา้ยไปดา้นหลงั

ใหสุ้ดแขนอยา่งชา้ๆ และวาดแขนมาทางดา้นหน้า โดย

ใหม้อืมาแตะกบัหวัเขา่ดา้นขวาทีย่กขึน้อยา่งชา้ๆ (ดงั

รปู) 

   5) ทาํสลบัไปมา 5-6 ครัง้ 

  6) เปลีย่นเป็นใชข้อ้ศอกขวาแตะทีห่วัเขา่

ซา้ยทีย่กขึน้อยา่งชา้ๆ 

   7) สลบัขา้งโดยใชข้อ้ศอกซา้ยแตะทีห่วัเขา่

ขวาทีย่กขึน้อยา่งชา้ๆ 

  8) ทาํสลบัไปมา 5-6 ครัง้ 

  9) ยืน่แขนขวาไปดา้นหลงัเพือ่แตะสน้เทา้ดา้นซา้ยอยา่งชา้ๆ 

  10) สลบัขา้งโดยยืน่แขนซา้ยไปดา้นหลงัเพือ่แตะสน้เทา้ดา้นขวาอยา่งชา้ๆ 

  11) ทาํสลบัไปมา 5-6 ครัง้ 

การบริหารสมอง (Brain Gym)  

ท่า “ไขว้ข้ามครึ่ง (Cross Crawl)” 
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แบบประเมินผลการสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมทีป่ระเมนิ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ 
 

1.
 ก

าร
บอ

กส
่วน

ปร
ะก

อบ
ขอ

ง

ดนิ
 

2.
 ก

าร
ใช

ป้ร
ะส

าท
สมั

ผสั
ท

ัง้ห
า้ 

3.
 ค

วา
มส

นุก
สน

าน
เพ

ลนิ
เพ

ลนิ
 

4.
 ก

าร
ทาํ

งา
นร

ว่ม
กบั

ผูอ้
ื่น 

5. ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

5.
1 

กา
รจ

าํ 

5.
2 

กา
รเ

ขา้
ใจ

 

5.
3 

กา
รป

ระ
ยกุ

ต์ 

5.
4 

กา
รว

เิค
รา

ะห
 ์

5.
5 

กา
รส

งัเ
คร

าะ
ห ์

5.
6 

กา
รป

ระ
เม

นิ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมทีป่ระเมนิ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ 
 

1.
 ก

าร
บอ

กส
่วน

ปร
ะก

อบ
ขอ

ง

ดนิ
 

2.
 ก

าร
ใช

ป้ร
ะส

าท
สมั

ผสั
ท

ัง้ห
า้ 

3.
 ค

วา
มส

นุก
สน

าน
เพ

ลนิ
เพ

ลนิ
 

4.
 ก

าร
ทาํ

งา
นร

ว่ม
กบั

ผูอ้
ื่น 

5. ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

5.
1 

กา
รจ

าํ 

5.
2 

กา
รเ

ขา้
ใจ

 

5.
3 

กา
รป

ระ
ยกุ

ต์ 

5.
4 

กา
รว

เิค
รา

ะห
 ์

5.
5 

กา
รส

งัเ
คร

าะ
ห ์

5.
6 

กา
รป

ระ
เม

นิ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

รวม (คน)                                

ค่าเฉลีย่                                
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แผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

สาระการเรียนรู้ : ธรรมชาติรอบตวั                                                 ชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2  

หน่วย ดินรอบตวั                                                                                     เร่ือง  ประเภทของดิน 

แผนการจดัประสบการณ์ท่ี 2                                                                  เวลา 90 นาที 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. เดก็บอกประเภทของดนิได ้

            2. เดก็ใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการจาํแนกลกัษณะของดนิได ้

 3. เดก็มคีวามสนุกสนานเพลดิเพลนิในการรว่มกจิกรรม 

 4. เดก็สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ 

  5. เดก็สนทนาหรอืตอบคาํถามทีเ่กีย่วกบัความสามารถทางการคดิวจิารณญาณได้    

 

สาระท่ีควรเรียนรู้  

 1. สาระท่ีควรเรียนรู้  

   ดนิมอียู่ทัว่ไปดนิแต่ละชนิดมคีวามละเอียดแตกต่างกนั ดินเหนียวเน้ือดนิจะติดกัน  

ดนิรว่นเน้ือดนิจะละเอยีด  ส่วนดนิทรายเน้ือดนิจะหยาบไมต่ดิกนั  

 2. ประสบการณ์สาํคญั 

  2.1 การต่อของ บรรจ ุเท และแยกชิน้ส่วน 

  2.2 การเล่นและการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 

  2.3 การวางแผน ตดัสนิใจเลอืก และลงมอืปฏบิตั ิ

  2.4 การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และเคารพความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

    2.5 การรูจ้กัสิง่ต่าง ๆ ดว้ยการมอง ฟงั สมัผสั ชมิรส และดมกลิน่ 

   2.6 การเชือ่มโยงภาพ ภาพถ่าย และรปูถ่ายต่าง ๆ กบัสิง่ของหรอืสถานทีจ่รงิ 

    2.7 การรบัรู ้และแสดงความรูส้กึผ่านสื่อ วสัดุ ของเล่น และผลงาน 

   2.8 การสงัเกตสิง่ต่าง ๆ และสถานทีจ่ากมมุมองทีต่่าง ๆ กนั 

   2.9 การอธบิายในเรือ่งตําแหน่งของสิง่ต่าง ๆ ทีส่มัพนัธก์นั 

     2.10 การสื่อความหมายของมติสิมัพนัธด์ว้ยภาพวาด ภาพถ่าย และรปูภาพ 
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กิจกรรมการเรียนรู้  

  ขัน้ปลุกสมอง (Boosting) 

    1. เดก็ดื่มน้ําบรสิุทธิช์า้ๆ  

    2. เดก็ฝึกการบรหิารสมองดว้ยท่า “ปุ่มสมอง (Brain Button)” เพื่อกระตุน้การส่งเลอืด

และออกซเิจนใหไ้ปเลีย้งสมอง ส่งเสรมิการรบัส่งขอ้มลูของสมองซกีซา้ยและขวา 

    3. เดก็ผ่อนคลายร่างกาย ดว้ยการนัง่พกัผ่อนในท่าทีส่บาย 

  ขัน้ระบุและเช่ือมโยง (Remarking and Relating)   

    4. เดก็รวมกลุ่มละประมาณ 4-5 คน ระดมสมองแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบับรเิวณใน

โรงเรยีนทีจ่ะออกไปสํารวจเพื่อคน้หาดนิ กลุ่มละ 1 แห่ง และตอบคาํถามต่อไปน้ี 

         - แต่ละกลุ่มไปหาดนิบรเิวณใดบา้ง (การเขา้ใจ) 

         - ขอ้ตกลงในการเดนิทางไปเกบ็ตวัอยา่งดนินอกหอ้งเรยีนมอีะไรบา้ง  (การ

สงัเคราะห)์ 

         - อุปกรณ์ในการออกไปเกบ็ตวัอยา่งดนิมอีะไรบา้ง (การวเิคราะห)์ 

          - ถา้ไมม่อุีปกรณ์ตามทีเ่สนอ สามารถใชอุ้ปกรณ์ใดแทนไดบ้า้ง  (การประยกุต)์ 

   ขัน้ค้นหาคาํตอบ (Acquiring) 

    5. เดก็ออกสาํรวจและเกบ็ตวัอยา่งดนิตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ลอืกไว ้โดยตอบคาํถาม 

ดงัน้ี 

         - จาํนวนดนิทีต่กั (การจาํ) 

       - สิง่ทีป่นอยูใ่นดนิ (การวเิคราะห)์ 

    - ลกัษณะของเน้ือดนิ  (การเขา้ใจ)  

   6. เดก็และครสูนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัตวัอยา่งดนิทีนํ่ามาจากบรเิวณ

ต่างๆในโรงเรยีน ดว้ยคาํถามต่อไปน้ี 

          - ดนิทีเ่ลอืกมลีกัษณะ, ส ีและกลิน่ อยา่งไรบา้ง (การวเิคราะห)์ 

          - เกบ็ตวัอยา่งดนิไดต้รงตามความตอ้งการหรอืไม ่อยา่งไร  (การประเมนิ) 

          - ดนิทีนํ่ามาเหมอืนกบัดนิทีอ่ยูใ่นกล่องปรศินาหรอืไม ่อยา่งไร (การประเมนิ) 

  ขัน้สรปุผล (Inferring) 

     7. เดก็และครรูว่มกนัสรุปสถานทีท่ีไ่ปเกบ็ตวัอยา่งดนิจากแผนผงัแสดงสถานทีใ่น

โรงเรยีนทีค่รเูตรยีมไว ้โดยใชค้าํพดูต่อไปน้ี 

         - จากแผนผงัโรงเรยีนเดก็คดิว่าหอ้งเรยีนเราอยูต่รงไหน  (การประยกุต)์ 

         - เราพากนัเดนิไปตรงตําแหน่งใดบา้งในแผนผงั (การจาํ) 

         - แต่ละกลุ่มวางกล่องตวัอยา่งดนิใหต้รงตามตําแหน่งบนแผนผงัโรงเรยีน (การ

เขา้ใจ) 

    - แบ่งดนิในโรงเรยีนไดก้ีแ่บบ อะไรบา้ง (การวเิคราะห)์ 
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  ขัน้นําเสนอ (Notifying)    

   8. เดก็นําเสนอแผนผงัโรงเรยีนแสดงสถานทีแ่ละลกัษณะของดนิทีพ่บ แลว้สนทนาใน

ประเดน็ต่อไปน้ี 

        - ผลงานเป็นไปตามทีต่ ัง้ใจไวห้รอืไม ่เพราะอะไร (การประเมนิ) 

    - อยากจะแกไ้ข หรอืปรบัปรุงงานตรงจดุไหน เพื่อใหง้านดขีึน้ (การสงัเคราะห)์ 

 

ส่ือการเรียนรู้ 

 1. อุปกรณ์ตกัดนิ ไดแ้ก่ ชอ้น พลัว่  

  2. กล่องเกบ็ตวัอยา่งดนิ 

  3. แผนผงัโรงเรยีนแสดงบรเิวณทีเ่กบ็ตวัอยา่งดนิ 

  4. ปากกาเมจกิ 

  5. กระดาษแผ่นใหญ่ 

 

การประเมินผล 

  1. วิธีการประเมิน ไดแ้ก่  

     การสงัเกตพฤตกิรรม ในประเดน็ต่อไปน้ี 

   1.1 การบอกประเภทของดนิ 

  1.2 การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการจาํแนกลกัษณะของดนิ 

   1.3 การแสดงออกอยา่งสนุกสนานเพลนิเพลนิขณะรว่มกจิกรรม 

   1.4 การทํางานรว่มกบัผูอ้ื่น 

  1.5 การตอบคาํถามทีแ่สดงออกถงึความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

  2. เคร่ืองมือประเมิน ไดแ้ก่  

   แบบประเมนิผลการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน ชัน้อนุบาลปีที ่2 

  3. เกณฑก์ารประเมิน ประกอบดว้ย 

   3.1 การบอกประเภทของดนิ / การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการจาํแนกลกัษณะของ

ดนิ 

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอกประเภทของดนิไดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสัดา้นใด               

ดา้นหน่ึง และตอบถูกตอ้งดว้ยตนเองอยา่งน้อย 2 ชนิด 

     ระดบัคะแนน 2  เดก็พดู/บอกประเภทของดนิไดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสัดา้นใด            

ดา้นหน่ึง และตอบถูกตอ้งดว้ยตนเองอยา่งน้อย 1 ชนิด  

     ระดบัคะแนน 1  เดก็พดู/บอกประเภทของดนิไดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสัดา้นใด              

ดา้นหน่ึง และตอบถูกตอ้งอย่างน้อย 1 ชนิด โดยการกระตุ้นหรอืชีแ้นะของคร ูหรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม  
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  3.2 การแสดงออกอยา่งสนุกสนานเพลดิเพลนิขณะรว่มกจิกรรม / การทํางานรว่มกบั

ผูอ้ื่น 

      ระดบัคะแนน 3 เดก็แสดงออกไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็แสดงออกได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1  เดก็แสดงพฤตกิรรมอย่างลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

  3.3 การตอบคาํถามหรอืแสดงพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณ  

    1) ดา้นการจาํ 

     ระดบัคะแนน 3  เดก็พดู/บอกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์ไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์ได ้แต่ตอ้ง

กระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1  เดก็พดู/บอกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์อยา่งลงัเล 

หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

     2) ดา้นการเขา้ใจ   

       ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอกเพื่ออธบิายเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ตามความ

เขา้ใจจากประสบการณ์เดมิไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอกเพื่ออธบิายเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ตามความ

เขา้ใจจากประสบการณ์เดมิได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1  เดก็พดู/บอกเพื่ออธบิายเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ตามความ

เขา้ใจจากประสบการณ์เดมิอยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

     3) ดา้นการประยกุต ์ 

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ 

หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ 

หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ 

หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างอยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

     4) ดา้นการวเิคราะห ์  

     ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอกรายละเอยีดและจาํแนกความแตกต่างของขอ้มลู

ได ้ดว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอกรายละเอยีดและจาํแนกความแตกต่างของขอ้มลู

ได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอกรายละเอยีดและจาํแนกความแตกต่างของขอ้มลู

อยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 
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      5) ดา้นการสงัเคราะห ์  

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการวางแผน ออกแบบ หรอื

สรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการวางแผน ออกแบบ หรอื

สรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูไ้ด ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการวางแผน ออกแบบ หรอื

สรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูอ้ยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

      6) ดา้นการประเมนิ  

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการตดัสนิขอ้มลูไดด้ว้ย

ตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการตดัสนิขอ้มลูได ้แต่ตอ้ง

กระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการตดัสนิขอ้มลูอยา่งลงัเล 

หรอื ไมแ่สดงพฤตกิรรม 

 

   เกณฑก์ารประเมิน 

    ช่วงคะแนน  2.34 --3.00 หมายถงึ  ด ี

    ช่วงคะแนน  1.68 – 2.33  หมายถงึ พอใช ้

    ช่วงคะแนน  1.00 – 1.67  หมายถงึ  ควรปรบัปรงุ 
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บนัทึกหลงัการจดักิจกรรม 

  1. ผลการจดักิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ปัญหา / อปุสรรค   

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข   

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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จดุประสงค ์

  1. กระตุน้การทาํงานของหลอดเลอืดแดงทีท่าํหน้าทีล่าํเลยีงเลอืดใหมแ่ละ

ออกซเิจนไปเลีย้งสมอง 

  2. กระตุน้การอา่น การเขยีน การพดู หรอืการปรบัทศิทาง 

 

วิธีการปฏิบติั 

   1) ยนืตรง 

   2) ใชฝ้า่มอืซา้ยวางบรเิวณหน้าทอ้งหรอืสะดอื 

   3) ใชน้ิ้วหวัแมม่อืและน้ิวชีด้า้นขวา

แตะบรเิวณรอ่งบุ๋ม 2 รอ่งทีอ่ยูใ่ตก้ระดกูไหปลารา้ 

(ดงัรปู) 

  4) ใชม้อืดา้นขวาถูนวดบรเิวณรอ่งบุ๋ม

แรงๆ ขณะทีม่อืซา้ยวางบนทอ้ง พรอ้มกบักวาด

สายตาจากซา้ยไปขวาและขวาไปซา้ย 

   5) ปฏบิตันิานประมาณ 30 วนิาท ี 

   6) สลบัตําแหน่งมอืเป็นใชฝ้า่มอืขวา

วางบรเิวณหน้าทอ้งหรอืสะดอื แลว้ใชน้ิ้วหวัแมม่อื

และน้ิวชีด้า้นซา้ยแตะบรเิวณรอ่งบุ๋ม 2 รอ่งทีอ่ยูใ่ต้

กระดกูไหปลารา้ 

   7)  ปฏบิตัเิหมอืนขอ้ 4) และ ขอ้ 5) 

 

 
 

 

การบริหารสมอง (Brain Gym)  

ท่า “ปุ่ มสมอง (Brain Button)” 
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แบบประเมินผลการสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมทีป่ระเมนิ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ 

1.
 ก

าร
บอ

กป
ระ

เภ
ทข

อง
ดนิ

 

2.
 ก

าร
ใช

ป้ร
ะส

าท
สมั

ผสั
ท

ัง้ห
า้ 

3.
 ค

วา
มส

นุก
สน

าน
เพ

ลนิ
เพ

ลนิ
 

4.
 ก

าร
ทาํ

งา
นร

ว่ม
กบั

ผูอ้
ื่น 

5. ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

5.
1 

กา
รจ

าํ 

5.
2 

กา
รเ

ขา้
ใจ

 

5.
3 

กา
รป

ระ
ยกุ

ต์ 

5.
4 

กา
รว

เิค
รา

ะห
 ์

5.
5 

กา
รส

งัเ
คร

าะ
ห ์

5.
6 

กา
รป

ระ
เม

นิ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมทีป่ระเมนิ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ 

1.
 ก

าร
บอ

กป
ระ

เภ
ทข

อง
ดนิ

 

2.
 ก

าร
ใช

ป้ร
ะส

าท
สมั

ผสั
ท

ัง้ห
า้ 

3.
 ค

วา
มส

นุก
สน

าน
เพ

ลนิ
เพ

ลนิ
 

4.
 ก

าร
ทาํ

งา
นร

ว่ม
กบั

ผูอ้
ื่น 

5. ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

5.
1 

กา
รจ

าํ 

5.
2 

กา
รเ

ขา้
ใจ

 

5.
3 

กา
รป

ระ
ยกุ

ต์ 

5.
4 

กา
รว

เิค
รา

ะห
 ์

5.
5 

กา
รส

งัเ
คร

าะ
ห ์

5.
6 

กา
รป

ระ
เม

นิ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

รวม (คน)                                

ค่าเฉลีย่                                
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แผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

สาระการเรียนรู้ : ธรรมชาติรอบตวั                                                 ชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2  

หน่วย ดินรอบตวั                                                                                        เร่ือง ดินในโรงเรียน 

แผนการจดัประสบการณ์ท่ี 3                                                                  เวลา 90 นาที 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. เดก็บอกสิง่ทีเ่จอืปนในดนิได ้

            2. เดก็ใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการจาํแนกสิง่เจอืปนในดนิแต่ละแห่งได ้

 3. เดก็มคีวามสนุกสนานเพลดิเพลนิในการรว่มกจิกรรม 

 4. เดก็สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ 

  5. เดก็สนทนาหรอืตอบคาํถามทีเ่กีย่วกบัความสามารถทางการคดิวจิารณญาณได้    

 

สาระท่ีควรเรียนรู้  

 1. สาระท่ีควรเรียนรู้  

   สถานทีต่่างๆในโรงเรยีนจะมสีิง่เจอืปนในดนิทีแ่ตกต่างกนัไป  

 2. ประสบการณ์สาํคญั 

  2.1  การเล่นและการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 

  2.2  การวางแผน ตดัสนิใจเลอืก และลงมอืปฏบิตั ิ

  2.3  การมโีอกาสไดร้บัรูค้วามรูส้กึ ความสนใจ และความตอ้งการของตนเองและผูอ้ื่น 

  2.4  การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และเคารพความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

  2.5  การรูจ้กัสิง่ต่าง ๆ ดว้ยการมอง ฟงั สมัผสั ชมิรส และดมกลิน่ 

  2.6  การแสดงความคดิสรา้งสรรคผ์่านสื่อ วสัดุต่าง ๆ 

  2.7  การแสดงความรูส้กึดว้ยคาํพดู 

  2.8  การอธบิายเกีย่วกบัสิง่ของ เหตุการณ์ และความสมัพนัธข์องสิง่ต่าง ๆ 

   2.9 การสาํรวจและอธบิายความเหมอืน ความต่างของสิง่ต่าง ๆ 

  2.10 การจบัคู่ การจาํแนก และการจดักลุ่ม 

  2.11 การทดลองสิง่ต่าง ๆ  

  2.12 การสงัเกตสิง่ต่าง ๆ และสถานทีจ่ากมมุมองทีต่่าง ๆ กนั 

   2.13 การอธบิายในเรือ่งตําแหน่งของสิง่ต่าง ๆ ทีส่มัพนัธก์นั 

  2.14 การสื่อความหมายของมติสิมัพนัธด์ว้ยภาพวาด ภาพถ่าย และรปูภาพ 
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กิจกรรมการเรียนรู้  

  ขัน้ปลกุสมอง (Boosting) 

     1. เดก็ดื่มน้ําบรสิุทธิช์า้ๆ  

    2. เดก็ฝึกการบรหิารสมองดว้ยท่า “เสน้ขยกุขยกิคู่ (Double Doodle)” เพื่อส่งเสรมิ

การรบัส่งขอ้มลูของสมองซกีซา้ยและขวา ประสานการทาํงานของมอืและตา 

     3. เดก็ผ่อนคลายร่างกาย ดว้ยการนัง่พกัผ่อนในท่าทีส่บาย 

  ขัน้ระบุและเช่ือมโยง (Remarking and Relating)  

   4. เดก็สงัเกตแผนผงัโรงเรยีนและตวัอยา่งดนิทีเ่กบ็มา และสนทนากบัครใูนประเดน็

ต่อไปน้ี  

    - ลกัษณะของดนิและบรเิวณทีพ่บ (การจาํ)   

    - สิง่ทีค่ดิว่าจะปนอยูใ่นดนิ  (การเขา้ใจ) 

  ขัน้ค้นหาคาํตอบ (Acquiring) 

    5. เดก็แต่ละกลุ่มละลายตวัอยา่งดนิทีเ่กบ็มาลงในน้ํา จากนัน้เทใส่ตะแกรงเพื่อกรอง

เอาสิง่ทีป่นมากบัดนิ แลว้ตอบคาํถามต่อไปน้ี 

          - ดนิผสมกบัน้ําแลว้มลีกัษณะ, ส,ี กลิน่ อยา่งไร  (การวเิคราะห)์ 

          - ดนิทีผ่สมน้ําแตกต่างหรอืเหมอืนกบัดนิทีย่งัไมผ่สมน้ําอยา่งไร (การประเมนิ) 

         - เมือ่เทดนิผสมน้ําลงในตะแกรง มสีิง่ใดปนอยูใ่นดนิบา้ง (การวเิคราะห)์ 

   6. เดก็รวบรวมสิง่ทีป่นอยูใ่นดนิจาํแนกใส่ลงในถุงพลาสตกิใส แลว้ช่วยกนัระดมสมอง

เพื่อจดัหมวดหมูข่องสิง่ทีป่นในดนิตามเกณฑท์ีต่ ัง้ขึน้เอง โดยตอบคาํถามต่อไปน้ี 

       - แบ่งสิง่ทีป่นในดนิไดก้ีก่ลุ่ม อะไรบา้ง  (การวเิคราะห)์ 

        - ใชเ้กณฑอ์ะไรในการจดัหมวดหมู่  (การสงัเคราะห)์ 

   ขัน้สรปุผล (Inferring) 

   7. เดก็วาดภาพสิง่ทีป่นอยูใ่นดนิของกลุ่มตนเองดว้ยดนิโคลน  (การสงัเคราะห)์ 

   8. เดก็แต่ละกลุ่มนําภาพสิง่ทีป่นอยูใ่นดนิ มาเปรยีบเทยีบ จดักลุ่ม หรอืจาํแนก

ประเภทของสิง่ทีป่นอยูใ่นดนิ โดยตอบคาํถามต่อไปน้ี 

          - เดก็สามารถสิง่ทีป่นอยูใ่นดนิแบ่งไดก้ีก่ลุ่ม อะไรบา้ง  (การวเิคราะห)์ 

        - ถา้จดักลุ่มโดยใชเ้กณฑใ์หม ่จะจดัไดก้ีก่ลุ่ม อะไรบา้ง   (การสงัเคราะห)์ 

         - ทาํไมถงึพบสิง่ทีป่นอยูใ่นดนิคลา้ยกนั ทัง้ๆทีเ่กบ็ตวัอยา่งดนิมาจากบรเิวณ

แตกต่างกนั    (การเขา้ใจ)    

    - สิง่ทีป่นในดนิเกดิขึน้มาจากอะไร  (การเขา้ใจ) 

         - ดนิทีบ่า้นของเดก็มสีิง่ทีเ่จอืปนแบบไหนบา้ง  (การประยกุต)์ 
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  ขัน้นําเสนอ (Notifying) 

.     9. เดก็แต่ละกลุ่มนําเสนอสิง่ทีป่นในดนิ ดว้ยภาพวาดจากดนิโคลน แลว้สนทนาใน

ประเดน็ต่อไปน้ี 

        - ผลงานเป็นไปตามทีต่ ัง้ใจไวห้รอืไม ่เพราะอะไร (การประเมนิ) 

    - อยากจะแกไ้ข หรอืปรบัปรุงงานตรงจดุไหน เพื่อใหง้านดขีึน้  (การสงัเคราะห)์ 

 

ส่ือการเรียนรู้ 

  1. ตวัอยา่งดนิ 

 2. ตะแกรง 

  3. ถงับรรจน้ํุา 

  5. แผนผงัโรงเรยีน 

  6. กระดาษแผ่นใหญ่ 

  7. กระดาษ A4 

 

 การประเมินผล 

  1. วิธีการประเมิน ไดแ้ก่  

     การสงัเกตพฤตกิรรม ในประเดน็ต่อไปน้ี 

   1.1 การบอกสิง่เจอืปนในดนิ 

  1.2 การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการจาํแนกสิง่เจอืปนในดนิ 

   1.3 การแสดงออกอยา่งสนุกสนานเพลนิเพลนิขณะรว่มกจิกรรม 

   1.4 การทํางานรว่มกบัผูอ้ื่น 

  1.5 การตอบคาํถามทีแ่สดงออกถงึความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

  2. เคร่ืองมือประเมิน ไดแ้ก่  

   แบบประเมนิผลการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน ชัน้อนุบาลปีที ่2 

  3. เกณฑก์ารประเมิน ประกอบดว้ย 

   3.1 การบอกประเภทของดนิ / การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการจาํแนกลกัษณะของดนิ 

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอกสิง่เจอืปนในดนิไดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสัดา้นใด               

ดา้นหน่ึง และตอบถูกตอ้งดว้ยตนเองอยา่งน้อย 2 ชนิด 

     ระดบัคะแนน 2  เดก็พดู/สิง่เจอืปนในดนิไดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสัดา้นใด            

ดา้นหน่ึง และตอบถูกตอ้งดว้ยตนเองอยา่งน้อย 1 ชนิด  

     ระดบัคะแนน 1  เดก็พดู/บอกสิง่เจอืปนในดนิไดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสัดา้นใด              

ดา้นหน่ึง และตอบถูกตอ้งอยา่งน้อย 1 ชนิด โดยการกระตุน้หรอืชีแ้นะของคร ูหรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม  
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  3.2 การแสดงออกอยา่งสนุกสนานเพลดิเพลนิขณะรว่มกจิกรรม / การทํางานรว่มกบั

ผูอ้ื่น 

      ระดบัคะแนน 3 เดก็แสดงออกไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็แสดงออกได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1  เดก็แสดงพฤตกิรรมอย่างลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

  3.3 การตอบคาํถามหรอืแสดงพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณ  

    1) ดา้นการจาํ 

     ระดบัคะแนน 3  เดก็พดู/บอกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์ไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์ได ้แต่ตอ้ง

กระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1  เดก็พดู/บอกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์อยา่งลงัเล 

หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

     2) ดา้นการเขา้ใจ   

       ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอกเพื่ออธบิายเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ตามความ

เขา้ใจจากประสบการณ์เดมิไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอกเพื่ออธบิายเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ตามความ

เขา้ใจจากประสบการณ์เดมิได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1  เดก็พดู/บอกเพื่ออธบิายเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ตามความ

เขา้ใจจากประสบการณ์เดมิอยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

     3) ดา้นการประยกุต ์ 

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ 

หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ 

หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ 

หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างอยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

     4) ดา้นการวเิคราะห ์  

     ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอกรายละเอยีดและจาํแนกความแตกต่างของขอ้มลู

ได ้ดว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอกรายละเอยีดและจาํแนกความแตกต่างของขอ้มลู

ได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอกรายละเอยีดและจาํแนกความแตกต่างของขอ้มลู

อยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 
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      5) ดา้นการสงัเคราะห ์  

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการวางแผน ออกแบบ หรอื

สรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการวางแผน ออกแบบ หรอื

สรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูไ้ด ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการวางแผน ออกแบบ หรอื

สรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูอ้ยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

      6) ดา้นการประเมนิ  

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการตดัสนิขอ้มลูไดด้ว้ย

ตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการตดัสนิขอ้มลูได ้แต่ตอ้ง

กระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการตดัสนิขอ้มลูอยา่งลงัเล 

หรอื ไมแ่สดงพฤตกิรรม 

 

   เกณฑก์ารประเมิน 

    ช่วงคะแนน  2.34 --3.00 หมายถงึ  ด ี

    ช่วงคะแนน  1.68 – 2.33  หมายถงึ พอใช ้

    ช่วงคะแนน  1.00 – 1.67  หมายถงึ  ควรปรบัปรงุ 



205 
 

บนัทึกหลงัการจดักิจกรรม 

  1. ผลการจดักิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ปัญหา / อปุสรรค   

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข   

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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จดุประสงค ์

  1. กระตุน้การทาํงานรว่มกนัของดวงตาทัง้สองขา้ง 

  2. พฒันาการทาํงานประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัดวงตา ทาํใหท้กัษะการ

เขยีนดขีึน้ 

 

วิธีการปฏิบติั 

   1) ยนืตรง 

  2) ชน้ิูวชีท้ ัง้สองขา้งไปดา้นหน้า 

  3) ลากน้ิวมอืเป็นเสน้รปูทรงตา่งๆ ในอากาศ โดยใหน้ิ้วมอืขา้งหน่ึงวาดนํา

ขณะทีน้ิ่วมอือกีขา้งวาดตามไปพรอ้มๆกนั  ภาพทีว่าดจะสะทอ้นกลบัซึง่กนัและกนั

เหมอืนการสอ่งกระจก (ดงัรปู) 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

   4)  ปฏบิตัซิํ้าเหมอืนขอ้ 3) แต่เปลีย่นจากเสน้รปูทรงเป็นเสน้อสิระตาม

จนิตนาการ 

 
 

 

การบริหารสมอง (Brain Gym)  

ท่า “เส้นขยกุขยิกคู่ (Double Doodle)”  
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แบบประเมินผลการสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมทีป่ระเมนิ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ 
  

1.
 ก

าร
บอ

กส
ิง่เ

จอื
ปน

ใน
ดนิ

 

2.
 ก

าร
ใช

ป้ร
ะส

าท
สมั

ผสั
ท

ัง้ห
า้ 

3.
 ค

วา
มส

นุก
สน

าน
เพ

ลนิ
เพ

ลนิ
 

4.
 ก

าร
ทาํ

งา
นร

ว่ม
กบั

ผูอ้
ื่น 

5. ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

5.
1 

กา
รจ

าํ 

5.
2 

กา
รเ

ขา้
ใจ

 

5.
3 

กา
รป

ระ
ยกุ

ต์ 

5.
4 

กา
รว

เิค
รา

ะห
 ์

5.
5 

กา
รส

งัเ
คร

าะ
ห ์

5.
6 

กา
รป

ระ
เม

นิ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมทีป่ระเมนิ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ 
  

1.
 ก

าร
บอ

กส
ิง่เ

จอื
ปน

ใน
ดนิ

 

2.
 ก

าร
ใช

ป้ร
ะส

าท
สมั

ผสั
ท

ัง้ห
า้ 

3.
 ค

วา
มส

นุก
สน

าน
เพ

ลนิ
เพ

ลนิ
 

4.
 ก

าร
ทาํ

งา
นร

ว่ม
กบั

ผูอ้
ื่น 

5. ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

5.
1 

กา
รจ

าํ 

5.
2 

กา
รเ

ขา้
ใจ

 

5.
3 

กา
รป

ระ
ยกุ

ต์ 

5.
4 

กา
รว

เิค
รา

ะห
 ์

5.
5 

กา
รส

งัเ
คร

าะ
ห ์

5.
6 

กา
รป

ระ
เม

นิ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

รวม (คน)                                

ค่าเฉลีย่                                
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แผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

สาระการเรียนรู้ : ธรรมชาติรอบตวั                                                 ชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2  

หน่วย ดินรอบตวั                                                                                    เร่ือง ประโยชน์ของดิน 

แผนการจดัประสบการณ์ท่ี 4                                                                  เวลา 90 นาที 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. เดก็บอกประโยชน์ของดนิได ้

            2. เดก็ใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการสงัเกตประโยชน์ของดนิได ้

 3. เดก็มคีวามสนุกสนานเพลดิเพลนิในการรว่มกจิกรรม 

 4. เดก็สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ 

  5. เดก็สนทนาหรอืตอบคาํถามทีเ่กีย่วกบัความสามารถทางการคดิวจิารณญาณได้    

 

สาระท่ีควรเรียนรู้  

 1. สาระท่ีควรเรียนรู้  

   ดินสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น สร้างบ้าน ปลูกต้นไม้  ป ัน้เป็น

ภาชนะ  ประดษิฐข์องเล่น  เป็นทีอ่ยูข่องสตัว ์เป็นตน้ 

 2. ประสบการณ์สาํคญั 

  2.1 การเล่นและการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 

  2.2  การวางแผน ตดัสนิใจเลอืก และลงมอืปฏบิตั ิ

   2.3  การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และเคารพความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

   2.4  การรูจ้กัสิง่ต่างๆ ดว้ยการมอง ฟงั สมัผสั ชมิรส และดมกลิน่ 

   2.5  การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่าย และรปูถ่ายต่าง ๆ กบัสิง่ของหรอืสถานทีจ่รงิ 

     2.6  การแสดงความคดิสรา้งสรรคผ์่านสื่อ วสัดุต่างๆ 

   2.7  การแสดงความรูส้กึดว้ยคาํพดู 

  2.8  การพดูกบัผูอ้ื่นเกีย่วกบัประสบการณ์ของตนเอง หรอืเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัตนเอง 

   2.9  การจบัคู่ การจาํแนก และการจดักลุ่ม 

  2.10 การเปรยีบเทยีบ  

   2.11 การสบืคน้ขอ้มลู 

   2.12 การใชห้รอือธบิายสิง่ต่างๆ ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 

    2.13 การต่อเขา้ดว้ยกนั การแยกออก การบรรจ ุและการเทออก 
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กิจกรรมการเรียนรู้  

  ขัน้ปลุกสมอง (Boosting) 

     1. เดก็ดื่มน้ําบรสิุทธิช์า้ๆ  

    2. เดก็ฝึกการบรหิารสมองดว้ยท่า “หมวกความคดิ (Thinking Cap)” เพื่อส่งเสรมิการ

ทาํงานประสานกนัของสมองซกีซา้ยและขวา กระตุน้ประสาทรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพดู และ

การฟงั 

   3. เดก็ผอ่นคลายร่างกาย ดว้ยการนัง่พกัผ่อนในท่าทีส่บาย 

  ขัน้ระบุและเช่ือมโยง (Remarking and Relating) 

     4. เดก็สงัเกตวสัดุอุปกรณ์ทีเ่ตรยีมไว ้ไดแ้ก่ กล่องปรศินาจาํนวน 3 กล่อง ครกและ

สากหนิ แว่นขยาย ตวัอยา่งดนิ ไดแ้ก่ ดนิทราย ดนิรว่น และดนิเหนียว แลว้ตอบคาํถามต่อไปน้ี 

    - มวีสัดุอุปกรณ์อะไรบา้ง (การเขา้ใจ) 

    - วสัดุอุปกรณ์ทีเ่หน็คดิว่าจะเอามาทาํอะไร (การประยกุต)์ 

   5. เดก็หลบัตาสมัผสัสิง่ทีอ่ยู่ในกล่องปรศินาแต่ละกล่องแลว้พดูคุยเกีย่วกบัประเดน็

ต่อไปน้ี 

   - สิง่ทีอ่ยูใ่นกล่องปรศินามลีกัษณะอยา่งไร (การวเิคราะห)์ 

    - สิง่ทีอ่ยูใ่นกล่องปรศินาทํามาจากอะไร (การเขา้ใจ) 

   ขัน้ค้นหาคาํตอบ (Acquiring) 

   6. เดก็แบ่งกลุ่มตามความสมคัรใจ 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจบัสลากเลอืกกล่องปรศินาทีจ่ะ

ศกึษา จากนัน้เปิดกล่องปรศินาออกแลว้สงัเกตเพื่อตอบคาํถามต่อไปน้ี   

         - สิง่ทีอ่ยูใ่นกล่องปรศินาคอือะไร  (การเขา้ใจ) 

    - เคยเหน็สิง่ทีอ่ยูใ่นกล่องปรศินาจากทีไ่หนมาบา้ง  (การจาํ) 

    - สิง่ทีอ่ยูใ่นกล่องปรศินามสีิง่ใดเป็นส่วนประกอบบา้ง (การวเิคราะห)์ 

   7. เดก็แต่ละกลุ่มนําสิง่ทีอ่ยูใ่นกล่องปรศินา ไดแ้ก่ กล่องที ่1 คอื เศษปนูผสมทรายที่

ใชฉ้าบผนงับา้น กล่องที ่2 คอื เศษโอ่งหรอืกระถางดนิเผา และกล่องที ่3 คอื ดนิทีใ่ชป้ลกูตน้กลา้ไม ้

มาตําในครกหนิ จากนัน้ใชแ้ว่นขยายส่องดเูปรยีบเทยีบกบัตวัอยา่งดนิทราย ดนิรว่น และดนิเหนียว 

แลว้ตอบคาํถามต่อไปน้ี 

     - สิง่ทีอ่ยูใ่นกล่องปรศินาก่อนและหลงัการตํามลีกัษณะแตกต่างกนัหรอืไม ่อย่างไร  

(การประเมนิ) 

    - สิง่ทีไ่ดจ้ากการตํามลีกัษณะเหมอืนกบัตวัอยา่งดนิประเภทใด  (การเขา้ใจ) 

   8. เดก็แต่ละกลุ่มสงัเกตรปูภาพ ดงัน้ี กลุ่มที ่1 ภาพคนฉาบปนูสรา้งบา้น กลุ่มที ่2 ภาพคน

ป ัน้โอ่ง และกลุ่มที ่3 ภาพตน้ไมท้ีม่ไีสเ้ดอืนอยูใ่ตด้นิ  แลว้สนทนาเกีย่วกบัภาพดงัต่อไปน้ี 

    - สงัเกตเหน็อะไรบา้ง เป็นภาพของอะไร  (การวเิคราะห)์ 

   - ภาพทัง้สามมสี่วนเกีย่วขอ้งหรอืเหมอืนกนัตรงไหน  (การสงัเคราะห)์ 

    - ภาพทีเ่หน็ใชท้าํประโยชน์อะไรไดบ้า้ง   (การประยกุต)์ 
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    - เคยเหน็สิง่ทีม่ลีกัษณะเหมอืนในภาพทีไ่หนบา้ง  (การจาํ) 

   - มวีธิกีารทาํอยา่งไร   (การสงัเคราะห)์ 

    - สามารถทาํไดด้ว้ยตนเองหรอืไม ่เพราะอะไร  (การประเมนิ) 

 ขัน้สรปุผล (Inferring) 

  9. เดก็แต่ละกลุ่มช่วยกนันําดนิมาปฏบิตัใินสิง่ต่อไปน้ี   (การสงัเคราะห)์ 

    กลุ่มที ่1 ประดษิฐภ์าชนะหรอืของเล่น 

    กลุ่มที ่2 ปลกูตน้ไมล้งกระถาง 

    กลุ่มที ่3 บา้นของไสเ้ดอืน 

   10. เดก็และครชู่วยกนัสรปุโดยวาดภาพวสัด ุอุปกรณ์ และ/หรอืขัน้ตอนการทาํงาน โดย

สนทนาในประเดน็ต่อไปน้ี 

    -  วสัด ุอุปกรณ์ทีใ่ช ้  (การจาํ) 

    -  ขัน้ตอนในการทาํงาน  (การเขา้ใจ) 

    - ประโยชน์ของดนิ   (การประยกุต)์ 

 ขัน้นําเสนอ (Notifying) 

   11. เดก็นําผลงานทีส่าํเรจ็มาจดัแสดง แลว้สาธติการใชป้ระโยชน์จากสิง่ทีท่าํ พรอ้มกบั

สนทนาในประเดน็ต่อไปน้ี 

        - ผลงานเป็นไปตามทีต่ ัง้ใจไวห้รอืไม ่เพราะอะไร   (การประเมนิ) 

    - อยากจะแกไ้ข หรอืปรบัปรุงงานตรงจดุไหน เพื่อใหง้านดขีึน้  (การสงัเคราะห)์ 

 

ส่ือการเรียนรู้ 

  1. กล่องปรศินา ประกอบดว้ย   

   - กล่องที ่1 ใส่เศษปนูผสมทรายทีใ่ชฉ้าบผนังบา้น  

   - กล่องที ่2 ใส่เศษโอ่งหรอืกระถางดนิเผา   

    - กล่องที ่3 ใส่ดนิทีใ่ชป้ลูกตน้กลา้ไม ้

  2. ครกและสากหนิ  

  3. แว่นขยาย   

  4. รปูภาพ ไดแ้ก่ ภาพคนฉาบปนูสรา้งบา้น ภาพคนป ัน้โอ่ง และภาพตน้ไมม้ไีสเ้ดอืนอยูใ่ตด้นิ   

  5. ดนิทราย ดนิเหนียว ดนิร่วน 

  6. ตน้ไม ้และอุปกรณ์ปลกูตน้ไม ้เช่น กระถาง ทีต่กัดนิ เป็นตน้ 

  7. ขวดน้ําพลาสตกิขนาดใหญ่ 

  8. กระดาษแผ่นใหญ่ และ กระดาษ A4   
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การประเมินผล 

  1. วิธีการประเมิน ไดแ้ก่  

     การสงัเกตพฤตกิรรม ในประเดน็ต่อไปน้ี 

   1.1 การบอกประโยชน์ของดนิ 

  1.2 การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการสงัเกตประโยชน์ของดนิ    

   1.3 การแสดงออกอยา่งสนุกสนานเพลนิเพลนิขณะรว่มกจิกรรม 

   1.4 การทํางานรว่มกบัผูอ้ื่น 

  1.5 การตอบคาํถามทีแ่สดงออกถงึความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

  2. เคร่ืองมือประเมิน ไดแ้ก่  

   แบบประเมนิผลการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน ชัน้อนุบาลปีที ่2 

  3. เกณฑก์ารประเมิน ประกอบดว้ย 

   3.1 การบอกประเภทของดนิ / การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการจาํแนกลกัษณะของ

ดนิ 

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอกประโยชน์ของดนิไดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสัดา้นใด               

ดา้นหน่ึง และตอบถูกตอ้งดว้ยตนเองอยา่งน้อย 2 ชนิด 

     ระดบัคะแนน 2  เดก็พดู/บอกประโยชน์ของดนิไดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสัดา้นใด            

ดา้นหน่ึง และตอบถูกตอ้งดว้ยตนเองอยา่งน้อย 1 ชนิด  

     ระดบัคะแนน 1  เดก็พดู/บอกประโยชน์ของดนิไดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสัดา้นใด              

ดา้นหน่ึง และตอบถูกตอ้งอยา่งน้อย 1 ชนิด โดยการกระตุน้หรอืชีแ้นะของคร ูหรอืไมแ่สดง

พฤตกิรรม  

  3.2 การแสดงออกอยา่งสนุกสนานเพลดิเพลนิขณะรว่มกจิกรรม / การทํางานรว่มกบั

ผูอ้ื่น 

      ระดบัคะแนน 3 เดก็แสดงออกไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็แสดงออกได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1  เดก็แสดงพฤตกิรรมอย่างลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

  3.3 การตอบคาํถามหรอืแสดงพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณ  

    1) ดา้นการจาํ 

     ระดบัคะแนน 3  เดก็พดู/บอกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์ไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์ได ้แต่ตอ้ง

กระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1  เดก็พดู/บอกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์อยา่งลงัเล 

หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

     2) ดา้นการเขา้ใจ   
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       ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอกเพื่ออธบิายเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ตามความ

เขา้ใจจากประสบการณ์เดมิไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอกเพื่ออธบิายเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ตามความ

เขา้ใจจากประสบการณ์เดมิได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1  เดก็พดู/บอกเพื่ออธบิายเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ตามความ

เขา้ใจจากประสบการณ์เดมิอยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

     3) ดา้นการประยกุต ์ 

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ 

หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ 

หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ 

หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างอยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

     4) ดา้นการวเิคราะห ์  

     ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอกรายละเอยีดและจาํแนกความแตกต่างของขอ้มลู

ได ้ดว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอกรายละเอยีดและจาํแนกความแตกต่างของขอ้มลู

ได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอกรายละเอยีดและจาํแนกความแตกต่างของขอ้มลู

อยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

      5) ดา้นการสงัเคราะห ์  

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการวางแผน ออกแบบ หรอื

สรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการวางแผน ออกแบบ หรอื

สรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูไ้ด ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการวางแผน ออกแบบ หรอื

สรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูอ้ยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

      6) ดา้นการประเมนิ  

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการตดัสนิขอ้มลูไดด้ว้ย

ตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการตดัสนิขอ้มลูได ้แต่ตอ้ง

กระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการตดัสนิขอ้มลูอยา่งลงัเล 

หรอื ไมแ่สดงพฤตกิรรม 
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   เกณฑก์ารประเมิน 

    ช่วงคะแนน  2.34 --3.00 หมายถงึ  ด ี

    ช่วงคะแนน  1.68 – 2.33  หมายถงึ พอใช ้

    ช่วงคะแนน  1.00 – 1.67  หมายถงึ  ควรปรบัปรงุ 

 

   

บนัทึกหลงัการจดักิจกรรม 

  1. ผลการจดักิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ปัญหา / อปุสรรค   

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข   

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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จดุประสงค ์

  เพิม่ความสามารถในการฟงั ความทรงจาํระยะสัน้ และทกัษะการคดิเชงิ

นามธรรม 

 

วิธีการปฏิบติั 

   1) ยนืตรง 

  2) ใชม้อืจบัทีส่ว่นบนสุดของใบหแูต่ละขา้ง 

  3) นวดเบาๆบรเิวณขอบใบหทูัง้สองขา้งพรอ้มๆ กนั (ดงัรปู) 

   4) นวดลงมาเรื่อยๆจนถงึติง่ห ู  

   5) ปฏบิตัซิํ้าตัง้แต่ขอ้ 2) ถงึ ขอ้ 4) จาํนวน 5 ครัง้ 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 
 

  

การบริหารสมอง (Brain Gym)  

ท่า “หมวกความคิด (Thinking Cap)”   
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แบบประเมินผลการสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมทีป่ระเมนิ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ 
 

1.
 ก

าร
บอ

กป
ระ

โย
ชน์

ขอ
งด

นิ 

2.
 ก

าร
ใช

ป้ร
ะส

าท
สมั

ผสั
ท

ัง้ห
า้ 

3.
 ค

วา
มส

นุก
สน

าน
เพ

ลนิ
เพ

ลนิ
 

4.
 ก

าร
ทาํ

งา
นร

ว่ม
กบั

ผูอ้
ื่น 

5. ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

5.
1 

กา
รจ

าํ 

5.
2 

กา
รเ

ขา้
ใจ

 

5.
3 

กา
รป

ระ
ยกุ

ต์ 

5.
4 

กา
รว

เิค
รา

ะห
 ์

5.
5 

กา
รส

งัเ
คร

าะ
ห ์

5.
6 

กา
รป

ระ
เม

นิ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมทีป่ระเมนิ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ 
 

1.
 ก

าร
บอ

กป
ระ

โย
ชน์

ขอ
งด

นิ 

2.
 ก

าร
ใช

ป้ร
ะส

าท
สมั

ผสั
ท

ัง้ห
า้ 

3.
 ค

วา
มส

นุก
สน

าน
เพ

ลนิ
เพ

ลนิ
 

4.
 ก

าร
ทาํ

งา
นร

ว่ม
กบั

ผูอ้
ื่น 

5. ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

5.
1 

กา
รจ

าํ 

5.
2 

กา
รเ

ขา้
ใจ

 

5.
3 

กา
รป

ระ
ยกุ

ต์ 

5.
4 

กา
รว

เิค
รา

ะห
 ์

5.
5 

กา
รส

งัเ
คร

าะ
ห ์

5.
6 

กา
รป

ระ
เม

นิ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

รวม (คน)                                

ค่าเฉลีย่                                
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แผนการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัการเรียนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

สาระการเรียนรู้ : ธรรมชาติรอบตวั                                                 ชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2  

หน่วย ดินรอบตวั                                                                                   เร่ือง การดแูลรกัษาดิน 

แผนการจดัประสบการณ์ท่ี 5                                                             เวลา 90 นาที 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. เดก็บอกวธิกีารดแูลรกัษาดนิได ้

            2. เดก็ใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการดแูลรกัษาดนิได ้

 3. เดก็มคีวามสนุกสนานเพลดิเพลนิในการรว่มกจิกรรม 

 4. เดก็ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้

 5. เดก็สนทนาหรอืตอบคาํถามทีเ่กีย่วกบัความสามารถทางการคดิวจิารณญาณได้    

 

สาระท่ีควรเรียนรู้  

 1. สาระท่ีควรเรียนรู้  

   การดูแลรกัษาดนิ เช่น การไม่ทิง้ขยะลงบนดนิ การปลูกต้นไมห้รอืพชืคลุมดนิ การใส่

ปุ๋ ยธรรมชาต ิเป็นตน้ จะช่วยใหส้ตัว ์แมลงและสารอาหารในดนิคงอยูต่่อไป 

 2. ประสบการณ์สาํคญั 

   2.1  การป ัน้และประดษิฐส์ิง่ต่าง ๆ 

   2.2  การเล่นและการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 

  2.3  การวางแผน ตดัสนิใจเลอืก และลงมอืปฏบิตั ิ

  2.4  การมโีอกาสไดร้บัรูค้วามรูส้กึ ความสนใจ และความตอ้งการของตนเองและผูอ้ื่น 

  2.5  การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และเคารพความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

  2.6  การรูจ้กัสิง่ต่าง ๆ ดว้ยการมอง ฟงั สมัผสั ชมิรส และดมกลิน่ 

    2.7  การรบัรูแ้ละแสดงความรูส้กึผ่านสื่อ วสัดุ ของเล่น และผลงาน 

   2.8  การแสดงความคดิสรา้งสรรคผ์่านสื่อ วสัดุต่าง ๆ 

    2.9  การแสดงความรูส้กึดว้ยคาํพดู 

  2.10 การอธบิายเกีย่วกบัสิง่ของ เหตุการณ์ และความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ 

  2.11 การสบืคน้ขอ้มลู 

    2.12 การสงัเกตสิง่ต่าง ๆ และสถานทีจ่ากมมุมองทีต่่างๆ กนั 

  2.13 การสื่อความหมายของมติสิมัพนัธด์ว้ยภาพวาด ภาพถ่าย และรปูภาพ 
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กิจกรรมการเรียนรู้  

  ขัน้ปลุกสมอง (Boosting) 

    1. เดก็ดื่มน้ําบรสิุทธิช์า้ๆ  

    2. เดก็ฝึกการบรหิารสมองดว้ยท่า “เลขแปดแนวนอน (Lazy Eight)” เพื่อกระตุน้การ

มอง เหน็และส่งเสรมิการรบัส่งขอ้มลูของสมองซกีซา้ยและขวา 

    3. เดก็ผ่อนคลายร่างกาย ดว้ยการนัง่พกัผ่อนในท่าทีส่บาย 

  ขัน้ระบุและเช่ือมโยง (Remarking and Relating)   

     4. เดก็แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 - 7 คน รบัชิน้ส่วนภาพตดัต่อ ดงัน้ี  

    กลุ่มที ่1 ภาพขยะบนดนิ 

    กลุ่มที ่2 ภาพดนิไมม่หีญา้ปกคลุม  

    กลุ่มที ่3 ภาพดนิแหง้ แตกระแหง   

   5. เดก็แต่ละกลุ่มช่วยกนัต่อภาพใหส้มบรูณ์ แลว้สนทนาเกีย่วกบัภาพดงัต่อไปน้ี 

    - สงัเกตเหน็อะไรบา้ง  (การวเิคราะห)์ 

    - เป็นภาพของอะไร ทาํไมจงึคดิเช่นนัน้ (การเขา้ใจ) 

    - ภาพทัง้สามมสี่วนเกีย่วขอ้งหรอืเหมอืนกนัตรงไหน  (การสงัเคราะห)์ 

   - เคยเหน็สิง่ทีม่ลีกัษณะเหมอืนในภาพทีไ่หนบา้ง  (การเขา้ใจ) 

   - หากเกดิเหตุการณ์เหมอืนในภาพจะส่งผลอยา่งไร ต่อคน สตัว ์และตน้ไม ้ (การ

ประยกุต)์ 

   6. เดก็แต่ละกลุ่มสงัเกตอุปกรณ์ทีเ่ตรยีมไว ้ไดแ้ก่ ถาดทีม่ตีน้หญา้ปลกูคลมุดนิ ถาดทีไ่มม่ี

หญา้ปลกูคลุมดนิ  บวัรดน้ํา  กล่องพลาสตกิ   และแว่นขยาย   จากนัน้ตอบคาํถามต่อไปน้ี 

    - มวีสัดุอุปกรณ์อะไรบา้ง (การเขา้ใจ) 

    - วสัดุอุปกรณ์ทีเ่หน็คดิว่าจะเอามาทาํอะไร  (การสงัเคราะห)์ 

   ขัน้ค้นหาคาํตอบ (Acquiring) 

    7. เดก็แต่ละกลุม่ช่วยกนัเทน้ําจากบวัรดน้ําลงในถาดทัง้สองแบบ สงัเกตน้ําทีไ่หลจาก

ถาดลงสู่กล่องพลาสตกิ แลว้ใชแ้ว่นขยายส่องดสูิง่ทีอ่ยูใ่นกล่องพลาสตกิ และรอ่งรอยของดนิในถาด 

เพื่อตอบคาํถามต่อไปน้ี 

         - ถาดทัง้สองก่อนเทน้ําและหลงัเทน้ํามคีวามแตกต่างกนัตรงไหนบา้ง (การ

วเิคราะห)์ 

       - เกดิอะไรขึน้เมือ่เทน้ําลงในถาด  (การเขา้ใจ) 

    - พบอะไรในกล่องพลาสตกิบา้ง  (การจาํ) 

    - สิง่ทีพ่บในกล่องพลาสตกิทัง้สองแตกต่างกนัอยา่งไร  (การสงัเคราะห)์   
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 ขัน้สรปุผล (Inferring) 

     8. เดก็และครรูว่มกนัสรุปความรูท้ีไ่ดจ้ากการทดลอง แลว้สนทนาเกีย่วกบัวธิดีแูล

รกัษาดนิ โดยใชค้าํพดูต่อไปน้ี 

    - เราไดท้าํกจิกรรมอะไรมาบา้ง  (การจาํ) 

         - เราจะนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการทดลองน้ีไปทําอะไรไดบ้า้ง  (การประยกุต)์ 

    - เรามวีธิดีแูลรกัษาดนิอย่างไรบา้ง  (การเขา้ใจ) 

   9. เดก็แต่ละกลุม่ช่วยกนัวาดภาพวธิดีแูลรกัษาดนิลงบนผา้ผนืใหญ่  (การสงัเคราะห)์ 

 ขัน้นําเสนอ (Notifying)    

   9. เดก็นําเสนอผลงานวธิดีแูลรกัษาดนิ จากนัน้สนทนาในประเดน็ต่อไปน้ี 

        - ผลงานเป็นไปตามทีต่ ัง้ใจไวห้รอืไม ่เพราะอะไร  (การประเมนิ) 

    - อยากจะแกไ้ข หรอืปรบัปรุงงานตรงจดุไหน เพื่อใหง้านดขีึน้  (การสงัเคราะห)์ 

 

ส่ือการเรียนรู้ 

  1. ภาพตดัต่อ ประกอบดว้ย   

   - ภาพที ่1 ภาพขยะบนดนิ 

   - ภาพที ่2 ภาพดนิไม่มหีญา้ปกคลุม  

    - ภาพที ่3 ภาพดนิแหง้ แตกระแหง   

 2. ถาดพลาสตกิทีม่หีญา้คลุมดนิ และ ถาดทีไ่ม่มหีญา้คลุมดนิ  

  3. แว่นขยาย   

  4. บวัรดน้ํา   

  5. กล่องพลาสตกิ 

  6. กระดาษแผ่นใหญ่ และ กระดาษ A4   

 7. สเีทยีน / สดีนิสอ / สเีมจกิ 

 

การประเมินผล 

  1. วิธีการประเมิน ไดแ้ก่  

     การสงัเกตพฤตกิรรม ในประเดน็ต่อไปน้ี 

   1.1 การบอกวธิดีแูลรกัษาดนิ 

  1.2 การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการดแูลรกัษาดนิ 

   1.3 การแสดงออกอยา่งสนุกสนานเพลนิเพลนิขณะรว่มกจิกรรม 

   1.4 การทํางานรว่มกบัผูอ้ื่น 

  1.5 การตอบคาํถามทีแ่สดงออกถงึความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 
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 2. เคร่ืองมือประเมิน ไดแ้ก่  

   แบบประเมนิผลการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน ชัน้อนุบาลปีที ่2 

  3. เกณฑก์ารประเมิน ประกอบดว้ย 

   3.1 การบอกวธิดีแูลรกัษาดนิ/ การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการดแูลรกัษาดนิ 

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอกวธิดีแูลรกัษาดนิไดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสัดา้นใด               

ดา้นหน่ึง และตอบถูกตอ้งดว้ยตนเองอยา่งน้อย 2 ชนิด 

     ระดบัคะแนน 2  เดก็พดู/บอกวธิดีแูลรกัษาดนิไดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสัดา้นใด            

ดา้นหน่ึง และตอบถูกตอ้งดว้ยตนเองอยา่งน้อย 1 ชนิด  

     ระดบัคะแนน 1  เดก็พดู/บอกวธิดีแูลรกัษาดนิไดโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสัดา้นใด              

ดา้นหน่ึง และตอบถูกตอ้งอยา่งน้อย 1 ชนิด โดยการกระตุน้หรอืชีแ้นะของคร ูหรอืไมแ่สดง

พฤตกิรรม  

  3.2 การแสดงออกอยา่งสนุกสนานเพลดิเพลนิขณะรว่มกจิกรรม / การทํางานรว่มกบั

ผูอ้ื่น 

      ระดบัคะแนน 3 เดก็แสดงออกไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็แสดงออกได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1  เดก็แสดงพฤตกิรรมอย่างลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

  3.3 การตอบคาํถามหรอืแสดงพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความสามารถทางการคดิ

วจิารณญาณ  

    1) ดา้นการจาํ 

     ระดบัคะแนน 3  เดก็พดู/บอกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์ไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์ได ้แต่ตอ้ง

กระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1  เดก็พดู/บอกสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์อยา่งลงัเล 

หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

     2) ดา้นการเขา้ใจ   

       ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอกเพื่ออธบิายเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ตามความ

เขา้ใจจากประสบการณ์เดมิไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอกเพื่ออธบิายเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ตามความ

เขา้ใจจากประสบการณ์เดมิได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1  เดก็พดู/บอกเพื่ออธบิายเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ตามความ

เขา้ใจจากประสบการณ์เดมิอยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 
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    3) ดา้นการประยกุต ์ 

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ 

หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ 

หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างได ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้ 

หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปใชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างอยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

     4) ดา้นการวเิคราะห ์  

     ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอกรายละเอยีดและจาํแนกความแตกต่างของขอ้มลู

ไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอกรายละเอยีดและจาํแนกความแตกต่างของขอ้มลู

ไดแ้ต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอกรายละเอยีดและจาํแนกความแตกต่างของขอ้มลู

อยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

      5) ดา้นการสงัเคราะห ์  

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการวางแผน ออกแบบ หรอื

สรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการวางแผน ออกแบบ หรอื

สรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูไ้ด ้แต่ตอ้งกระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการวางแผน ออกแบบ หรอื

สรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูอ้ยา่งลงัเล หรอืไมแ่สดงพฤตกิรรม 

      6) ดา้นการประเมนิ  

      ระดบัคะแนน 3 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการตดัสนิขอ้มลูไดด้ว้ยตนเอง 

       ระดบัคะแนน 2 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการตดัสนิขอ้มลูได ้แต่ตอ้ง

กระตุน้หรอืชีแ้นะ  

      ระดบัคะแนน 1 เดก็พดู/บอก/แสดงพฤตกิรรมในการตดัสนิขอ้มลูอยา่งลงัเล 

หรอื ไมแ่สดงพฤตกิรรม 

 

  เกณฑก์ารประเมิน 

    ช่วงคะแนน   2.34 - 3.00 เท่ากบั  ด ี

    ช่วงคะแนน  1.68 – 2.33  เท่ากบั พอใช ้

    ช่วงคะแนน  1.00 – 1.67  เท่ากบั  ควรปรบัปรงุ 
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บนัทึกหลงัการจดักิจกรรม 

  1. ผลการจดักิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ปัญหา / อปุสรรค   

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข   

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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จดุประสงค ์

  1. ชว่ยผสานขอบเขตของการเหน็ทางดา้นซา้ยและดา้นขวาเขา้ดว้ยกนั 

  2. กระตุน้ใหร้า่งกายมคีวามสมดุลและมกีารประสานงานกนัยิง่ขึน้ 

 

วิธีการปฏิบติั 

   1) ยนืตรง 

  2) ยืน่แขนขวาตรงไปขา้งหน้าระดบัสายตา และชน้ิูวหวัแมม่อืขวาขึน้ 

  3) วาดรปูเลขแปด (8) แนวนอนขนาด

ใหญ่อยา่งชา้ๆในอากาศ โดยเคลื่อนแขนขึน้แลว้ตวีงไป

ทาง ซา้ย วนกลบัมาทีจุ่ดศูนยก์ลางของรา่งกายระดบั

สายตา จากนัน้เคลื่อนแขนขึน้แลว้ตวีงไปทางขวาจน

ครบวง โดยใหส้ายตาจอ้งมองตามน้ิวหวัแมม่อืทีเ่คลื่อน

ไปมา ขณะทีศ่รีษะตัง้ตรงและคออยูใ่นลกัษณะผอ่น

คลาย  (ดงัรปู) 

   4) ทาํทา่เลขแปดแนวนอน จาํนวน 3 รอบ 

   5) เปลีย่นจากแขนขวาเป็นแขนซา้ย แลว้ปฏบิตัเิหมอืนขอ้ 3) และขอ้ 4) 

   6) เกีย่วมอืทัง้สองขา้งเขา้ดว้ยกนั แลว้ปฏบิตัเิหมอืนขอ้ 3) และขอ้ 4) (ดงั

รปู) 

 

    

 

 
 

 

 

 

การบริหารสมอง (Brain Gym)  

ท่า “เลขแปดแนวนอน (Lazy Eight)”  
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แบบประเมินผลการสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมทีป่ระเมนิ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ 

1.
 ก

าร
บอ

กว
ธิดี

แูล
รกั

ษ
าด

นิ 

2.
 ก

าร
ใช

ป้ร
ะส

าท
สมั

ผสั
ท

ัง้ห
า้ 

3.
 ค

วา
มส

นุก
สน

าน
เพ

ลนิ
เพ

ลนิ
 

4.
 ก

าร
ทาํ

งา
นร

ว่ม
กบั

ผูอ้
ื่น 

5. ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

5.
1 

กา
รจ

าํ 

5.
2 

กา
รเ

ขา้
ใจ

 

5.
3 

กา
รป

ระ
ยกุ

ต์ 

5.
4 

กา
รว

เิค
รา

ะห
 ์

5.
5 

กา
รส

งัเ
คร

าะ
ห ์

5.
6 

กา
รป

ระ
เม

นิ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 

พฤตกิรรมทีป่ระเมนิ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ 

1.
 ก

าร
บอ

กว
ธิดี

แูล
รกั

ษ
าด

นิ 

2.
 ก

าร
ใช

ป้ร
ะส

าท
สมั

ผสั
ท

ัง้ห
า้ 

3.
 ค

วา
มส

นุก
สน

าน
เพ

ลนิ
เพ

ลนิ
 

4.
 ก

าร
ทาํ

งา
นร

ว่ม
กบั

ผูอ้
ื่น 

5. ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ 

5.
1 

กา
รจ

าํ 

5.
2 

กา
รเ

ขา้
ใจ

 

5.
3 

กา
รป

ระ
ยกุ

ต์ 

5.
4 

กา
รว

เิค
รา

ะห
 ์

5.
5 

กา
รส

งัเ
คร

าะ
ห ์

5.
6 

กา
รป

ระ
เม

นิ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

รวม (คน)                                

ค่าเฉลีย่                                
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ตวัอย่าง 

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ตามรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ขัน้ปลุกสมอง (Boosting) 
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ขัน้ระบุและเช่ือมโยง (Remarking and Relating) 
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ขัน้ค้นหาคาํตอบ (Acquiring) 
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ขัน้สรปุผล (Inferring) 
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ขัน้นําเสนอ (Notifying)   
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

   1. ตวัอย่างแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

  2. ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถทางการคิด

วิจารณญาณของเดก็ปฐมวยัตามความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ 

  3. คณุภาพของแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็

ปฐมวยั 
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ตวัอย่าง 

แบบประเมินความสามารถทางการคิดของเดก็ปฐมวยั 

ตามรปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

 

 

ลกัษณะของแบบประเมิน 

  1. แบบประเมนิน้ีใช้ประเมนิความสามารถทางการคดิของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการ

ทดลองใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N โดยประเมนิกบัเดก็เป็นรายบุคคล 

  2. แบบประเมินน้ีเป็นแบบประเมินเชิงสถานการณ์โดยให้เด็กปฏิบัติตามคําสัง่ใน

สถานการณ์ต่างๆ แลว้ประเมนิว่าเดก็ปฏบิตัติามคาํสัง่ไดถู้กตอ้งหรอืไม ่

  3. แบบประเมินน้ีประกอบด้วยชุดคําถามจํานวน 5 ชุด เป็นแบบประเมินโดยสร้าง

สถานการณ์ใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิดว้ยตนเอง โดยแบบประเมนิทัง้ 5 ชุด จาํแนกได ้ดงัน้ี 

   ชุดที ่1  รปูทรงกระตุน้คดิ   จาํนวน  6 ขอ้   คะแนนเตม็ 6  คะแนน 

  ชุดที ่2  สามเหลีย่มคดิสนุก   จาํนวน  6 ขอ้   คะแนนเตม็ 6  คะแนน 

  ชุดที ่3  แทนแกรมสรา้งคดิ   จาํนวน  6 ขอ้   คะแนนเตม็ 6  คะแนน 

  ชุดที ่4  พลาสตกิคดิเพลนิ     จาํนวน  6 ขอ้   คะแนนเตม็ 6  คะแนน 

  ชุดที ่5  คดิก่อ คดิสรา้ง     จาํนวน  6 ขอ้   คะแนนเตม็ 6  คะแนน 

 

วตัถปุระสงค ์

  เพื่อประเมนิความสามารถทางการคดิของเดก็ปฐมวยัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

   1.1 การจาํ (Remembering) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการใช้วธินีึกยอ้น 

หรอืระลกึจากประสบการณ์เดมิ เมื่อไดร้บัการกระตุ้นจากประเดน็ เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ที่

กําหนดให ้แล้วระบุหรอืบอกข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสม  

   1.2 การเข้าใจ (Understanding) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการตคีวาม แปล

ความหมาย เมื่อไดร้บัการกระตุ้นจากประเดน็ เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ทีก่ําหนดให ้โดยมกีาร 

เชื่อมโยงข้อมูลใหม่กบัประสบการณ์เดมิ แล้วนํามาอธบิาย แปลความหมายของเหตุการณ์ต่างๆ 

และ/หรอืสามารถยกตวัอย่าง สรุป อ้างองิ จากเรื่องราวหรอืสถานการณ์ต่างๆ ตามความเขา้ใจจาก

ประสบการณ์เดมิ 

  1.3 การประยุกต ์(Applying) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรู้

มาแลว้ หรอืขอ้มลูทีม่อียูไ่ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างได ้ 

   1.4 การวิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการบอกรายละเอียด

และจาํแนก ความแตกต่างของส่วนทีเ่ป็นองคป์ระกอบยอ่ยของสถานการณ์หรอืขอ้มลูทีก่ําหนดให ้
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   1.5 การสงัเคราะห์ (Synthesizing) หมายถงึ ความสามารถของเดก็ในการรวบรวมขอ้มูล 

ความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ มาออกแบบ วางแผน หรอืสรา้งผลงานเพื่อแสดงความรูข้องตนเอง 

    1.6 การประเมิน (Evaluating) หมายถึง ความสามารถของเดก็ในการตรวจสอบประเด็น 

เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ที่กําหนดให้อย่างน้อย 2 สถานการณ์ แล้วสามารถวจิารณ์และตดัสนิ

เพื่อหาขอ้สรปุไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลกบัวยั    

 

วิธีดาํเนินการประเมิน 

  วธิดีาํเนินการประเมนิโดยใชแ้บบประเมนิความสามารถทางการคดิของเดก็ปฐมวยั  มดีงัน้ี 

  1. ผู้ดําเนินการประเมนิศึกษาคู่มอืดําเนินการประเมนิความสามารถทางการคดิของเด็ก

ปฐมวยัใหเ้ขา้ใจกระบวนการทัง้หมดก่อนการประเมนิ 

  2. สถานที่ประเมนิควรเป็นห้องเรยีนที่มสีภาพแวดล้อมทัง้ภายในห้องเรยีนและภายนอก

หอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อเดก็ปฐมวยั 

  3.อุปกรณ์ในการประเมนิจะตอ้งจดัเตรยีมใหพ้รอ้มก่อนการประเมนิ 

  4. ผูด้าํเนินการประเมนิสรา้งความคุน้เคยกบัเดก็ โดยการชวนเดก็สนทนาอยา่งเป็นมติร 

 5. ดาํเนินการประเมนิเป็นรายบุคคล 

  6. เวลาทีใ่ชใ้นการประเมนิแต่ละขอ้ไมเ่กนิ 2 นาท ี

 

การตรวจให้คะแนน 

  ผูป้ระเมนิจะวนิิจฉัยความสามารถทางการคดิจากคําตอบหรอืการแสดงพฤตกิรรมการคดิ

ของเดก็ว่ามคีวามสอดคลอ้งตามจดุประสงคห์รอืไม่  โดยใหค้ะแนนจากระดบัเกณฑค์วามสามารถที่

กําหนดไวใ้นแต่ละขอ้ ถ้าผ่านเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้นัน้ให้ 1 คะแนน ถ้าไม่ผ่านเกณฑใ์ห้ 0 คะแนน 

โดยบนัทกึผลการประเมนิลงในแบบประเมนิความสามารถทางการคดิของเดก็ปฐมวยั  
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แบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

ชดุท่ี 3 :   แทนแกรมสร้างคิด 

 

 

การเตรียมการก่อนทดสอบ 

 1.  จดัเตรยีมชิน้ส่วนแทนแกรมทีท่าํมาจากโฟมยางรปูทรงเรขาคณติ จาํนวน 7 ชิน้  

   ตามแบบ  

 

 

 

 

 

               

 

 

 

   

     

 

   

 

  ประกอบดว้ย 

      รปูสามเหลีย่มดา้นเท่าขนาดใหญ่       2   ชิน้ 

     รปูสามเหลีย่มดา้นเท่าขนาดกลาง      1   ชิน้ 

                    รปูสามเหลีย่มดา้นเท่าขนาดเลก็   2   ชิน้         

                   รปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั           1   ชิน้        

                   รปูสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู            1   ชิน้      
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  2.  จดัเตรยีมภาพแทนแกรมตน้แบบ   จาํนวน 1 ภาพ    ดงัน้ี  
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สถานการณ์ท่ี 1:  ครวูางตะกรา้ทีบ่รรจชุิน้ส่วนแทนแกรม จาํนวน 7 ชิน้ ไวบ้นโต๊ะ 

 

ข้อท่ี 1  (คะแนนเตม็ 1 คะแนน)  

 

จดุประสงค:์   ประเมนิความสามารถดา้นการจาํ 

 

คาํสัง่/คาํถาม : “ใหเ้ดก็ดคูรหูยบิชิน้ส่วนแทนแกรมมาวางเรยีงก่อนหน่ึงรอบ  จากนัน้ค่อยเรยีง   

    ชิน้ส่วนแทนแกรมใหเ้หมอืนกบัทีเ่หน็” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑแ์ละการตรวจให้คะแนน :   

 

เกณฑ ์ คะแนนทีไ่ด ้

1. สามารถวางชิน้ส่วนแทนแกรมเรยีงกนัเหมอืนกบัทีเ่หน็ไดถู้กตอ้ง  

    (การจาํ) 

2. ปฏบิตัไิมถู่กตอ้ง หรอืไมป่ฏบิตั ิ

1 คะแนน 

0 คะแนน 

 

 

หมายเหตุ  : เมือ่ครวูางเรยีงชิน้สว่นแทนแกรมไดด้งัภาพ จะตอ้งใหเ้ดก็สงัเกตดชูิน้ส่วนแทนแกรม  

  ทีค่รเูรยีงเป็นระยะเวลา 10 วนิาท ีแลว้ค่อยเกบ็ชิน้ส่วนแทนแกรมใส่คนืในตะกรา้ก่อน    

   จากนัน้จงึใหเ้ดก็หยบิชิน้ส่วนแทนแกรมมาวางเรยีงตามแบบทีเ่คยเหน็ 
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ข้อท่ี 2  (คะแนนเตม็ 1 คะแนน)  

 สถานการณ์ต่อเน่ืองจากขอ้ที ่1 

 

จดุประสงค:์   ประเมนิความสามารถดา้นการเขา้ใจ 

 

คาํสัง่/คาํถาม :  “ใหเ้ดก็บอก อธบิาย หรอืแสดงวธิกีารวางเรยีงชิน้ส่วนแทนแกรมตามแบบ 

    ทีค่รเูคยเรยีงใหด้”ู 

 

เกณฑแ์ละการตรวจให้คะแนน :   
 

เกณฑ ์ คะแนนทีไ่ด ้

1. สามารถบอก อธบิาย หรอืแสดงวธิกีารเรยีงชิน้ส่วนแทนแกรม 

   ตามแบบทีเ่หน็ได ้ เช่น “วางรปูทรงสีเ่หลีย่มก่อน ตามดว้ย  

   สามเหลีย่มขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ และวางรปูทรง  

   สีเ่หลีย่มขนมเปียกปนูเป็นชิน้สุดทา้ย” เป็นตน้    (การเขา้ใจ) 

2. ปฏบิตัไิมถู่กตอ้ง หรอืไมป่ฏบิตั ิ

 

 

 

1 คะแนน 

0 คะแนน 

 

ข้อท่ี 3  (คะแนนเตม็ 1 คะแนน)  

 สถานการณ์ต่อเน่ืองจากขอ้ที ่2 

 

จดุประสงค:์   ประเมนิความสามารถดา้นการประยกุต ์

 

คาํสัง่/คาํถาม : “ถา้ไมเ่อาชิน้ส่วนแทนแกรมมาต่อเป็นภาพ เดก็จะนําชิน้ส่วนแทนแกรม 

                   มา33ทาํ33อะไร” 

เกณฑแ์ละการตรวจให้คะแนน :   

 

เกณฑ ์ คะแนนทีไ่ด ้

1.  สามารถบอกวธินํีาชิน้ส่วนแทนแกรมมาใชป้ระโยชน์อื่น เช่น  

    นํามาทําเป็นของเล่นต่างๆ  เป็นตน้    (การประยกุต)์ 

2. ปฏบิตัไิมถู่กตอ้ง หรอืไมป่ฏบิตั ิ

 

1 คะแนน 

0 คะแนน 

 

หมายเหตุ  :   เมือ่เดก็บอกวธินํีาชิน้ส่วนแทนแกรมมาใชป้ระโยชน์อื่นแลว้ ครจูงึค่อยเกบ็ชิน้ส่วน  

    แทนแกรมใส่คนืในตะกรา้ เพื่อใหเ้ดก็ปฏบิตักิจิกรรมในขอ้ต่อไป 
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สถานการณ์ท่ี 2:    ครวูางตะกรา้ทีบ่รรจชุิน้ส่วนแทนแกรม จาํนวน 7 ชิน้ และภาพแทนแกรม  

     ตน้แบบ จาํนวน 1 ภาพ   ไวบ้นโต๊ะ 

 

ข้อท่ี 4  (คะแนนเตม็ 1 คะแนน)  

 

จดุประสงค:์   ประเมนิความสามารถดา้นการวเิคราะห ์

 

คาํสัง่/คาํถาม : “ใหเ้ดก็ต่อชิน้ส่วนแทนแกรมใหเ้หมอืนภาพต้นแบบ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑแ์ละการตรวจให้คะแนน :   

 

เกณฑ ์ คะแนนทีไ่ด ้

1. สามารถต่อแทนแกรมเหมอืนภาพตน้แบบได ้ (การวเิคราะห)์ 

2. ปฏบิตัไิมถู่กตอ้ง หรอืไมป่ฏบิตั ิ

1 คะแนน 

0 คะแนน 

 

หมายเหตุ  :   เมือ่เดก็บอกต่อแทนแกรมเหมอืนภาพตน้แบบแลว้ ครจูงึค่อยเกบ็ชิน้ส่วนแทนแกรม  

    ใส่คนืในตะกรา้ เพื่อใหเ้ดก็ปฏบิตักิจิกรรมในขอ้ต่อไป 
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สถานการณ์ท่ี 3:  ครวูางตะกรา้ทีบ่รรจชุิน้ส่วนแทนแกรม จาํนวน 7 ชิน้ ไวบ้นโต๊ะ 

 

ข้อท่ี 5  (คะแนนเตม็ 1 คะแนน)  

 

จดุประสงค:์   ประเมนิความสามารถดา้นการสงัเคราะห ์

 

คาํสัง่/คาํถาม : “ใหเ้ดก็นําชิน้ส่วนแทนแกรมมาต่อเป็นรปูอะไรกไ็ดท้ีไ่ม่เหมอืนกบัทีเ่คยทาํมา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑแ์ละการตรวจให้คะแนน :   

 

เกณฑ ์ คะแนนทีไ่ด ้

1. สามารถต่อแทนแกรมเป็นภาพใหมไ่ด ้ (การสงัเคราะห)์ 

2. ปฏบิตัไิมถู่กตอ้ง หรอืไมป่ฏบิตั ิ

1 คะแนน 

0 คะแนน 

 

 

หมายเหตุ  :    เมือ่เดก็ต่อแทนแกรมเป็นภาพใหมแ่ลว้ ครจูงึค่อยเกบ็ชิน้ส่วนแทนแกรมใส่คนื 

    ในตะกรา้ เพือ่ใหเ้ดก็ปฏบิตักิจิกรรมในขอ้ต่อไป 
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ข้อท่ี 6  (คะแนนเตม็  1  คะแนน)  

 

จดุประสงค:์   ประเมนิความสามารถดา้นการประเมนิ 

 

คาํสัง่/คาํถาม :    “ใหเ้ดก็ดภูาพทีส่รา้งขึน้ แลว้บอกสิง่ทีช่อบ หรอื ไมช่อบ หรอืสิง่ทีอ่ยากปรบัปรงุ 

                             ใหภ้าพดขีึน้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑแ์ละการตรวจให้คะแนน :   

 

เกณฑ ์ คะแนนทีไ่ด ้

1. สามารถบอกสิง่ทีช่อบ หรอื ไมช่อบ หรอืสิง่ทีอ่ยากปรบัปรงุ 

    ใหผ้ลงานดขีึน้ได ้       (การประเมนิ) 

2. ปฏบิตัไิมถู่กตอ้ง หรอืไมป่ฏบิตั ิ

 

1 คะแนน 

0 คะแนน 

 

 

หมายเหตุ  :    เมือ่เดก็บอกสิง่ทีช่อบ หรอื ไมช่อบ หรอืสิง่ทีอ่ยากปรบัปรงุใหผ้ลงานดขีึน้แลว้   

    ครจูงึค่อยเกบ็ชิน้ส่วนแทนแกรมใส่คนืในตะกรา้ และสิน้สุดการทดสอบ 
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ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 

ของเดก็ปฐมวยัตามความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

 

แบบทดสอบ ขอ้ที ่
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่

รวม IOC 

แปล

ความหมาย 

 
1 2 3 4 5 

ชุดที ่1:  

รปูทรงกระตุน้คดิ 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6 1 -1 1 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

ชุดที ่2:  

สามเหลีย่มคดิสนุก 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4 -1 1 1 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

ชุดที ่3:  

แทนแกรมสรา้งคดิ 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6 0 1 1 1 1 4 1.00 สอดคลอ้ง 

ชุดที ่4:  

แท่งไมฉ้ลาดคดิ 

 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4 0 -1 1 1 1 2 0.40 ไมส่อดคลอ้ง 

5 -1 0 1 1 1 2 0.40 ไมส่อดคลอ้ง 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 



 243 

 

แบบทดสอบ ขอ้ที ่
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่

รวม IOC 

แปล

ความหมาย 

 
1 2 3 4 5 

ชุดที ่5:  

พลาสตกิคดิเพลนิ 

1 1 -1 1 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ชุดที ่6:  

คดิก่อ คดิสรา้ง 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 



 244 

คณุภาพของแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

 

 1. การวเิคราะหค์วามยากง่าย (p) และค่าอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ 

   ผู้วจิยัได้นําแบบทดสอบจํานวน 5 ชุด ชุดละ 6 ข้อ ไปทดลองใช้กบัเด็กปฐมวยัที่

กําลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนบ้านคมึชาด จาํนวน 20 คน 

แลว้นําคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะหค์วามยากงา่ย (p) และค่าอํานาจจาํแนก (r) ผลวเิคราะหข์อ้มลูปรากฏ

ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

แบบทดสอบ ขอ้ 
ความ

ยากง่าย 
แปลผล 

อํานาจ

จาํแนก 
แปลผล 

แปลผลคุณภาพ

แบบทดสอบ 

ชุดที ่1:  

รปูทรงกระตุน้คดิ 
1 0.60 ใชไ้ด ้ 0.60 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

2 0.50 ใชไ้ด ้ 0.60 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

3 0.45 ใชไ้ด ้ 0.70 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4 0.60 ใชไ้ด ้ 0.40 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

5 0.50 ใชไ้ด ้ 0.80 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6 0.50 ใชไ้ด ้ 0.60 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

ชุดที ่2:  

สามเหลีย่มคดิสนุก 
1 0.70 ใชไ้ด ้ 0.60 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

2 0.60 ใชไ้ด ้ 0.60 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

3 0.50 ใชไ้ด ้ 0.60 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4 0.50 ใชไ้ด ้ 0.60 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

5 0.50 ใชไ้ด ้ 0.60 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6 0.50 ใชไ้ด ้ 0.80 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

ชุดที ่3:  

แทนแกรมสรา้งคดิ 
1 0.40 ใชไ้ด ้ 0.80 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

2 0.40 ใชไ้ด ้ 0.80 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

3 0.65 ใชไ้ด ้ 0.50 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4 0.30 ใชไ้ด ้ 0.40 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

5 0.45 ใชไ้ด ้ 0.50 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6 0.50 ใชไ้ด ้ 0.60 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

ชุดที ่4:  1 0.85 ตดัทิง้ 0.30 ใชไ้ด ้ ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 
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แบบทดสอบ ขอ้ 
ความ

ยากง่าย 
แปลผล 

อํานาจ

จาํแนก 
แปลผล 

แปลผลคุณภาพ

แบบทดสอบ 

แท่งไมฉ้ลาดคดิ 

 

 

2 0.75 ใชไ้ด ้ 0.30 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

3 0.75 ใชไ้ด ้ 0.50 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4 0.95 ตดัทิง้ 0.10 ตดัทิง้ ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 

5 1.00 ตดัทิง้ 0.00 ตดัทิง้ ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 

6 1.00 ตดัทิง้ 0.00 ตดัทิง้ ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 

ชุดที ่5:  

พลาสตกิคดิเพลนิ 
1 0.35 ใชไ้ด ้ 0.70 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

2 0.45 ใชไ้ด ้ 0.50 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

3 0.60 ใชไ้ด ้ 0.40 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4 0.65 ใชไ้ด ้ 0.30 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

5 0.65 ใชไ้ด ้ 0.70 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6 0.70 ใชไ้ด ้ 0.60 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

ชุดที ่6:  

คดิก่อ คดิสรา้ง 
1 0.55 ใชไ้ด ้ 0.70 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

2 0.45 ใชไ้ด ้ 0.70 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

3 0.60 ใชไ้ด ้ 0.60 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4 0.65 ใชไ้ด ้ 0.30 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

5 0.55 ใชไ้ด ้ 0.50 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6 0.65 ใชไ้ด ้ 0.50 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 

 จากการวเิคราะห์ความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ พบว่า ข้อ

คําถามข้อ 1, 4, 5, และ 6 ของแบบทดสอบชุดที่ 4 เมื่อแปลผลคุณภาพของข้อทดสอบแล้วควร

ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 

 ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกขอ้คาํถามสาํหรบัใชใ้นการทดลองเหลอืจาํนวน 5 ชุด  แต่ละชุดมขีอ้คาํถาม

จํานวน 6 ข้อ รวมทัง้สิ้น 30 ข้อ โดยแบบทดสอบทัง้ 5 ชุด สามารถวดัความสามารถทางการคิด

วจิารณญาณของเด็กปฐมวยัครอบคลุมทุกด้าน โดยคะเต็มแต่ละด้านเท่ากันคือ  5 คะแนน รวม

คะแนนเตม็ 30 คะแนน  
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 2. วเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

 นําแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกขอ้คาํถามแลว้ วเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบเกีย่วกบั

ความสามารถทางการคดิวจิารณญาณ ของเดก็ปฐมวยั เป็นรายขอ้และทัง้ฉบบัด้วยวธิขีอง Kuder–

Richardson จากสตูร KR – 20 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแบบทดสอบทัง้ 5 ชุด มคี่าความเชื่อมัน่ ดงัน้ี 

   แบบทดสอบชุดที ่1 มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.77 

   แบบทดสอบชุดที ่2 มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.81 

   แบบทดสอบชุดที ่3 มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.77 

    แบบทดสอบชุดที ่4 มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.85 

   แบบทดสอบชุดที ่5 มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.73 

 

 จากนัน้นําแบบทดสอบทีผ่่านการหาคุณภาพแลว้มาจดัพมิพเ์ป็นแบบทดสอบเพื่อนําไปใช้

ทดสอบกบัเดก็ปฐมวยัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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ภาคผนวก จ 

  1. แบบประเมินความเหมาะสมของการใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั  

 3. คะแนนความเหมาะสมของการใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั โดยครปูฐมวยั 

  4. ภาพกิจกรรมการเผยแพร่รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 
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  แบบประเมินความเหมาะสมของการใช้รปูแบบการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N  

 เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั  

โดยครปูฐมวยั 

 

คาํช้ีแจง 

 1. แบบประเมนิฉบบัน้ีใช้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของครูปฐมวยัหลงัจากการทดลองใช้

รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

  2. โปรดอ่านรายการประเมนิแต่ละรายการเกีย่วกบัความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการ

เรยีนรู้แบบ B-R-A-I-N เพื่อส่งเสรมิความสามารถทางการคดิวจิารณญาณของเด็กปฐมวยั  และทํา

เครื่องหมาย   ลงในช่อง “ระดับความเหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน หากมี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาลงรายละเอียดท้ายรายการประเมนิ ซึ่งเป็นแบบประเมนิแบบอนัดบั

คุณภาพมาตราส่วนประมาณค่า โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

    ระดบั 5 หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด 

    ระดบั 4   หมายถงึ เหมาะสมมาก 

   ระดบั 3   หมายถงึ  เหมาะสมปานกลาง 

    ระดบั 2   หมายถงึ  เหมาะสมน้อย 

   ระดบั 1   หมายถงึ  เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. แนวคดิพืน้ฐานของรปูแบบการจดัการเรยีนรู้

แบบ B-R-A-I-N  

      

2. การวางแผนการจดักจิกรรมใหเ้ป็นไปตาม

รปูแบบจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N  

      

3. ขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบ

จดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N มกีารอธบิายที่

ชดัเจน 

      

    3.1 ขัน้ปลุกสมอง (Boosting = B)       

    3.2 ขัน้ระบุและเชื่อมโยง (Remarking and 

Relating = R)   

      

    3.3 ขัน้คน้หาคาํตอบ  (Acquiring = A)       

    3.4 ขัน้สรปุผล (Inferring = I)       

    3.5 ขัน้นําเสนอผล (Notifying = N)       
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

4. ผลของการจดักจิกรรมตามรปูแบบการจดัการ

เรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N สามารถส่งเสรมิความ 

สามารถทางการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั 

ในดา้นต่อไปน้ีได ้

      

    4.1 การจาํ (Remembering)       

    4.2 การเขา้ใจ (Understanding)       

    4.3 การประยกุต์ (Applying)       

    4.4 การวเิคราะห ์(Analyzing)       

    4.5 การสงัเคราะห ์(Synthesizing)       

    4.6 การประเมนิ (Evaluating)       

5. องคป์ระกอบของแผนการจดักจิกรรมตาม

รปูแบบจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N มคีวาม

ชดัเจน ในประเดน็ต่อไปน้ี 

      

     5.1 จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้       

     5.2 สาระการเรยีนรู ้       

     5.3 กจิกรรมการเรยีนรู ้       

     5.4 สื่อการเรยีนรู ้       

     5.5 การประเมนิผล       

6. รปูแบบจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

เหมาะสมสําหรบัเดก็ปฐมวยั 

      

7. รปูแบบจดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

สามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ 

      

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 

............................................................................................................................. ................. 

..............................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................. 

..............................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................. 

             ลงชื่อ..........................................................ผูป้ระเมนิ 

                             (…………..……………………………..) 
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คะแนนความเหมาะสมของการใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั โดยครปูฐมวยั 

รายการประเมนิ 
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่

รวม x  S 
ระดบัความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. แนวคดิพืน้ฐานของ

รปูแบบการจดัการเรยีนรู้

แบบ B-R-A-I-N 

4 5 4 4 4 5 4 4 34 4.25 0.46 มาก 

2. การวางแผนการจดั

กจิกรรมใหเ้ป็นไปตาม

รปูแบบการจดัการเรยีนรู้

แบบ B-R-A-I-N 

4 5 4 4 4 4 4 4 33 4.13 0.35 มาก 

3. ขัน้ตอนการจดักจิกรรม

การเรยีนรูต้ามรปูแบบการ 

จดัการเรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

มกีารอธบิายทีช่ดัเจน 

            

    3.1 ขัน้ปลุกสมอง 

(Boosting = B) 

5 5 5 4 4 5 3 4 35 4.38 0.74 มาก 

     3.2 ขัน้ระบุและเชื่อมโยง 

(Remarking and Relating 

= R)   

5 5 5 4 4 4 3 4 34 4.25 0.70 มาก 

     3.3 ขัน้คน้หาคาํตอบ  

(Acquiring = A) 

5 5 5 4 4 5 3 5 36 4.50 0.75 มาก 

     3.4 ขัน้สรปุผล 

(Inferring = I) 

5 5 5 4 4 5 4 5 37 4.63 0.51 มาก 

     3.5 ขัน้นําเสนอผล 

(Notifying = N) 

5 5 5 4 4 4 4 5 36 4.50 0.53 มาก 

4. ผลของการจดักจิกรรม

ตามรปูแบบการจดัการ

เรยีนรูแ้บบ B-R-A-I-N 

สามารถส่งเสรมิความ 

สามารถทางการคดิ

วจิารณญาณของเดก็

ปฐมวยั ในดา้นต่อไปน้ีได ้
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รายการประเมนิ 
ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่

รวม x  S 
ระดบัความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 6 7 8 

    4.1 การจาํ 

(Remembering) 

4 4 4 5 4 5 4 5 35 4.38 0.51 มาก 

    4.2 การเขา้ใจ 

(Understanding) 

4 4 4 4 5 4 4 5 34 4.25 0.46 มาก 

    4.3 การประยกุต์ 

(Applying) 

4 4 4 4 5 4 4 4 33 4.13 0.35 มาก 

    4.4 การวเิคราะห ์

(Analyzing 

4 4 4 4 4 4 3 4 31 3.88 0.35 ปานกลาง 

    4.5 การสงัเคราะห ์

(Synthesizing) 

4 4 4 4 4 3 4 4 31 3.88 0.35 ปานกลาง 

    4.6 การประเมนิ 

(Evaluating) 

4 5 4 4 4 4 4 4 33 4.13 0.35 มาก 

5. องคป์ระกอบของ

แผนการจดักจิกรรมตาม

รปูแบบจดัการเรยีนรูแ้บบ 

B-R-A-I-N มคีวามชดัเจน 

ในประเดน็ต่อไปน้ี 

            

     5.1 จดุประสงค ์

การเรยีนรู ้

5 5 4 5 4 4 3 4 34 4.25 0.70 มาก 

     5.2 สาระการเรยีนรู ้ 5 5 4 4 4 4 3 4 33 4.13 0.64 มาก 

     5.3 กจิกรรมการเรยีนรู ้ 5 5 4 4 4 5 3 4 34 4.25 0.70 มาก 

     5.4 สื่อการเรยีนรู ้ 5 5 4 5 4 4 4 4 35 4.38 0.51 มาก 

     5.5 การประเมนิผล 5 5 4 4 4 4 4 4 34 4.25 0.46 มาก 

6. รปูแบบจดัการเรยีนรู้

แบบ B-R-A-I-N เหมาะสม

สาํหรบัเดก็ปฐมวยั 

4 5 4 4 4 5 4 4 34 4.25 0.46 มาก 

7. รปูแบบจดัการเรยีนรู้

แบบ B-R-A-I-N สามารถ

นําไปใชไ้ดจ้รงิ 

4 5 4 4 4 5 4 5 35 4.38 0.51 มาก 

         681 4.26 0.14 มาก 
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.ภาพกิจกรรม 

การขยายผลการใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
      

ชื่อ ชื่อสกุล           นายกติตศิกัดิ ์ เกตนุต ิ

วนัเดอืนปีเกดิ      22 พฤษภาคม 2514 

สถานทีเ่กดิ            อําเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น 

สถานทีอ่ยู่ปจัจบุนั     บา้นเลขที ่39 หมูท่ี ่3 ตําบลลอมคอม 

        อําเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น 40120 

ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั  ครชูาํนาญการ 

สถานทีท่ํางานปจัจบุนั    โรงเรยีนบา้นหนองกุงโนนทนั  อําเภอหนองสองหอ้ง 

            สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 

ประวตักิารศกึษา 

         พ.ศ. 2532                ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

           จาก โรงเรยีนเมอืงพลพทิยาคม จงัหวดัขอนแก่น 

         พ.ศ. 2536              ครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั  

           จาก วทิยาลยัครเูลย 

         พ.ศ. 2541                ครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 

            จาก จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

         พ.ศ. 2544                ครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาพเิศษ 

            จาก มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

         พ.ศ. 2557                การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 

            จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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