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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริม
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ขั้นตอน
การวิจัยแบงออกเปน 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N โดย
การสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
5 คน ระยะที่ 2 การสรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ประกอบดวย 
แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ตรวจสอบความเหมาะสม
โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน และแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย
ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน และทดลองใชเพ่ือคาความ
ยาก และคาอํานาจจําแนก  ระยะที่ 3 การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  
B-R-A-I-N โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ Control-Group Pretest-Posttest Design กลุมตัวอยาง
เปนเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 40 คน ที่ไดจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง แบงเปนกลุม
ทดลองจํานวน 20 คน ไดแก  โรงเรียนบานหนองกุงโนนทัน และกลุมควบคุมจํานวน 20 คน ไดแก 
โรงเรียนบานกระหนวนดอนดั่ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ใช
ระยะเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555  ระยะที่ 4 การขยายผล
รูปแบบการจัด การเรียนรูแบบ  B-R-A-I-N โดยใหครูปฐมวัยจํานวน 8 คน ที่สมัครใจ นํารูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ไปใชสอนเด็กปฐมวัยเปนเวลา 1 สัปดาห จํานวน 1 หนวยการเรียน 
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 และประเมินความเหมาะสมในการใช  
  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ประกอบดวย ความเปนมาและความ สําคัญ 
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน หลักการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู 
ระยะเวลา บรรยากาศและสภาพแวดลอม การประเมินผลการเรียนรู และการนํารูปแบบไปใช โดย
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีการจัดกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นปลุกสมอง 
(Boosting = B)  2) ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) 3) ขั้นคนหาคําตอบ 
(Acquiring = A) 4) ขั้นสรุปผล (Inferring = I) และ 5) ขั้นนําเสนอผล (Notifying = N)   
ซึ่งผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ประเมินใหมีคาความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 
4.46 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.18 
 



 

   2. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
   2.1 เด็กปฐมวัยที่เรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มีความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01   
    2.2 เด็กปฐมวัยที่เรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มีความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณสูงกวาเด็กปฐมวยัที่เรียนรูดวยรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
   3. ครูปฐมวัยที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบวา มีความเหมาะสมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.26 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 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. 
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ประกาศคุณูปการ 

 
  ปริญญานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตา กรณุา และเอาใจใสอยางยิ่งจากอาจารย
ที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ ประกอบดวย อาจารย ดร.พัฒนา ชชัพงศ อาจารยที่ปรกึษาหลัก อาจารย ดร.
สุภาพร ธนะชานันท และอาจารย ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน อาจารยที่ปรึกษารวม ผูวิจัยขอกราบขอบ 
พระคุณอาจารยทั้งสามทานที่ไดเสียสละเวลาในการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการดําเนินการ
วิจัยเปนอยางดี  
 กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปากเปลา ไดแก รองศาสตราจารย ดร.สิริมา ภิญโญ
อนันตพงษ และศาสตราจารยศรียา นิยมธรรม เปนอยางสูงที่กรุณาตรวจแกไขใหขอเสนอแนะ ทําให
ผูวิจัยไดสําเรจ็การศึกษาอยางสมบูรณ 
 ขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ไดแก พันโทหญิง ดร.ปราณี ออนศรี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วัฒนา มัคคสมัน ผูชวยศาสตราจารย นันทกา ปรีดาศักดิ์ อาจารย ดร.อภิรัตนดา ทองแกมแกว 
และอาจารย ดร.ฉลาด เสริมปญญา แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-
R-A-I-N ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนีย นาคุณทรง อาจารย ดร.ศรินธร วิทยะสิรินันนท อาจารย 
ดร.อรพรรณ บุตรกตัญู อาจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก และอาจารยสุวรรณี  เกาทัณฑทอง  แบบทดสอบ
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิลักษณ 
ขยันกิจ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีออน  อาจารย ดร.กรวิภา สรรพกิจจํานง  อาจารย ดร.
รุงนภา แสนอํานวยผล และอาจารย ปยะวรรณ อูกําธร  
 ขอบคุณผูบริหาร ครูประจําชั้น และนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานหนองกุงโนนทัน 
โรงเรียนบานคึมชาด โรงเรียนบานกระหนวนดอนดั่ง โรงเรียนบานหนองวัดปา โรงเรียนบานปอแดง 
โรงเรียนบานชาดศรีสมบูรณ โรงเรียนบานหนองแวงตอตั้ง โรงเรียนบานหนองแวงนอย โรงเรียนบาน
หินแร และโรงเรียนบานศุภชัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ที่ให
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

    ปจจุบันความกาวหนาดานงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสมัยใหม การเตรียม
คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 และการเตรียมเด็กไทยสูความเปนประชาคมอาเซียนใน  
พ.ศ.2558 รวมทั้ง การปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) ที่เนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคุณภาพ ไดชี้ ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพใน
สังคม ไทยใหมีคุณธรรมและมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา 
อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลง ทําใหการศึกษาปฐมวัยตองพัฒนาเด็กให
เจริญเติบโตเปนผูใหญที่ดีของสังคม มีทักษะชีวิตที่สงเสริมศักยภาพสูงสุดของเด็ก อันเปนพลังการ
เรียนรูที่จะชวย ใหเด็กเปนคนดี เกง และมีความสุข ภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยที่เด็ก
อาศัยอยู การพัฒนาคุณลักษณะดังกลาวจําเปนตองพัฒนาความสามารถทางการคิด เนื่องจาก
ความสามารถทางการคิดเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการทางสติปญญาที่มีความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก นอกจากนี้ ความสามารถทางการคิดจะนําไปสูพัฒนาการดานอ่ืนๆ ชวยใหเด็ก
สามารถปรับปรุงสิ่งที่มีอยูใหดีขึ้นและสรางความรูใหมอยางไมมีที่สิ้นสุด ดังที่ ประพันธศิริ สุเสารัจ 
(2556:  4-5) ไดกลาววา การปูพ้ืนฐานและสงเสริมความสามารถทางการคิดใหแกเด็กเปนสิ่งที่มีความ
จําเปนอยางยิ่งนับตั้งระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับสูง การไดรับการพัฒนาการคิดตั้งแตเยาววัยจะชวย
พัฒนาความคิดใหกาวหนา สงผลใหสติปญญาเฉียบแหลม เปนคนรอบคอบ ตัดสินใจไดถูกตอง 
สามารถแกปญหาตางๆในชีวิตไดดี การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสําคัญในการเตรียมความ
พรอมใหเด็กเติบโตเปนผูที่มีความรูความสามารถ ใฝรู มีความสามารถทางการคิด การแกปญหา 
และการตัดสินใจดวยตนเอง  แตจากสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานรอบสอง ของ สมศ. หรือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) ที่ไดประเมินสถาน ศึกษาระดับปฐมวัย จํานวนทั้งสิ้น 26,369 แหง ดังน้ี สังกัด
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 430 แหง สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
(เทศบาล) จํานวน 450 แหง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) จํานวน 
21 แหง สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 2,000 แหง และ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 23,468 แหง พบวา มีสถานศึกษาที่ไม
ผานการรับรองมาตรฐานการศึกษาจํานวน 4,831 แหง สวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็กตั้งอยูนอก
เมือง สวนใหญสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมาตรฐานที่ตองไดรับการ
พัฒนาในดานคุณภาพผูเรียน ไดแก ความสามารถในการคิด การใฝรูใฝเรียน (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2556: ออนไลน) สะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษาที่
สงเสริมความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัยยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  



 2 

  การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเด็ก
ใหเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามนโยบายของรัฐ และสามารถดํารงอยูในสังคม
โลกไดอยางมีความสุข การสงเสริมความสามารถทางการคิดเปนเรื่องของการใชศักยภาพของสมอง 
เราสามารถพัฒนาสมองใหดีขึ้นไดดวยการเรียนรูและฝกการคิด ถามีการฝกฝนใชสมองใหคิดผาน
การคิดตั้งคําถามและคิดหาคําตอบมากเทาไรโดยเฉพาะในเด็กเล็ก สมองจะยิ่งสรางเครือขายเสนใย
สมองใหมๆ แตกแขนงเชื่อมติดตอกันมากยิ่งขึ้นเปนสมองที่คิดเปน (ศันสนีย ฉัตรคุปต.2544: 2)  
มีขอมูลวิจัยจํานวนมากที่ยืนยันวาสมองของมนุษยมีความยืดหยุน สามารถเปลี่ยนแปลงได เซลล
สมองจะเกิดการเรียนรูโดยขอมูลที่เด็กไดรับจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวสัมผัส
จะสง ผานเขาสูสมอง จากเซลลสมองสงผานทางเสนใยประสาทสงขอมูล (Axon) ไปยังเสนใย
ประสาทรับขอมูล (Dendrite) โดยจะมีจุดเชื่อมระหวางกัน (Synapse) เม่ือมีขอมูลผานมาบอยๆ จะ
ทําใหจุดเชื่อม (Synapse) แข็งแรง ซึ่งจากการศึกษาพบวาเด็กที่มีจุดเชื่อม (Synapse) มากจะเรียนรู
ไดเร็ว รวมทั้งการเรียนรูจะกระตุนใหเกิดการสรางจุดเชื่อม (Synapse) มากขึ้น การเชื่อมตอน้ีเกิด
จากที่เด็กไดรับการกระตุนจากสิ่งแวดลอมรอบตัวหรือการมีประสบการณ ถาไมไดรับประสบการณ
การเชื่อมตอจะชะงักและสูญเสียไป (pruning) อีกทั้งสมองของเด็กจะสรางใยประสาทไดเร็วและงาย
กวาผูใหญและยิ่งใชงานบอยใยประสาทจะแข็งแรงมากขึ้น ขอมูลจะเดินทางไดเร็วขึ้นทําใหเรียนรูได
งายขึ้น (Jensen.  2008: 13-15; The Reader’s Digest.  2002: 18-25; Donald.  2002: 4-5; Gopnik; 
Meltzoff; & Kuhl. 1999: 183-189) สอดคลองกับ ทิพวรรณ อูทองทรัพย (2548: 30) ที่กลาววา การจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมความสามารถทางการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยไดรับความสนใจเปนอยางมากและ
มีการศึกษาในศาสตรหลายแขนงทั้งปรัชญา จิตวิทยา ประสาทวิทยา และการศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญ
เหลานี้เห็นตรงกันวาความสามารถทางการคิดเปนสิ่งที่เรียนรูและสามารถพัฒนาไดและจําเปนตอง
สอนตั้งแตเด็กเพื่อใหมีทักษะการคิดและกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หลายประเทศ
ไดกําหนดใหเปนจุดเนนของหลักสูตรตั้งแตระดับปฐมวัย  
 สําหรับแนวทางในการสงเสริมทักษะการคิดนั้น แบรนดท (Brandt. 1984: 3) และ คอสตา 
(O’Tuel; & Bullard. 1993: 6-7 citing Costa. 1985. Developing Minds: A Resource Book for 
Teaching Thinking.) ไดกลาวถึงแนวทางการสงเสริมทักษะการคิดไว 3 แนวทาง ไดแก 1) การสอน
เพ่ือใหคิด (Teaching for Thinking) เปนการบูรณาการทักษะการคิดเขาไปในเนื้อหาหรือบทเรียน 
โดยผูเรียนจะไดรับการสงเสริมกระบวนการคิดระดับสูง (higher order thinking process) ผานการเรียน
เน้ือหาปกติตามบทเรียน  2) การสอนในเรื่องการคิด (Teaching of Thinking) เปนการสอนเกี่ยวกับ
ทักษะที่เกี่ยวกับการคิดโดยเฉพาะ และ 3) การสอนเกี่ยวกับกระบวนการคิด (Teaching about Thinking) 
เปนการสอนใหผูเรียนรับรูเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเอง หรือ อภิปญญา (Metacognition) เปนการ
ควบคุมและรูวาตนเองคิดอะไร นอกจากนี้ คอสตา (O’Tuel; & Bullard. 1993: 7 citing Costa.  
1985. Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking.) ไดระบุวาแมเด็กปฐมวัยจะมี
ความลําบากในการแสดงออกถึงความคิดของตน แตเด็กก็ควรที่จะมีโอกาสในการตรวจสอบความคิด
ของตนเองเชนกัน ดังน้ัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดใหเด็กปฐมวัยไดมีโอกาสไดฝกฝนไดแสดง
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ความสามารถทางการคิดรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเด็กมีความสามารถทางการคิดในระดับที่สูงตอไป
อยางไรก็ตาม การจัดการเรียนรูจําเปนตองคํานึงถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรแตละระดับเปนสําคัญ 
สําหรับจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยเพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดนั้น 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สําหรับเด็ก 3-5 ป) ไดระบุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคในขอที่ 10 วา ใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดและการแกไขปญหาไดเหมาะสมตามวัย 
สวนแนวทางการจัดประสบการณที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย คือ จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ คือ 
บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 2,25)  ดังน้ัน รูปแบบการจัด 
การเรียนรูที่เหมาะสมในการสงเสริมความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัย คือ รูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่บูรณาการความสามารถทางการคิดที่ตองการจะสงเสริมใหเขาไปอยูในสาระการเรียนรูที่เด็ก
ปฐมวัยจะไดเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนดไว 
 ความสามารถทางการคิดมีหลากหลายรูปแบบ เชน คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค 
คิดแสวงหาความรู คิดไตรตรอง คิดแกปญหา คิดตัดสินใจ และคิดวิจารณญาณ เปนตน โดยวงการ
การศึกษาสากลตางไดใหความสําคัญอยางแพรหลายเกี่ยวกับความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 
(อุษณีย โพธิสุข. 2537: 103) ซึ่ง ฟาซิออนและฟาซิออน (Facione; & Facione. 1996: 129-130)  
ใหความหมายของความสามารถทางการคิดวิจารณญาณวา เปนพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดอยางมี
เปาหมาย เปนการตัดสินใจดวยตนเองโดยใชเหตุผลในการพิจารณาจากขอมูล แนวคิด วิธีการ และ 
กฎเกณฑตางๆ สวน เอนนิส (Ennis. 1989: 9) ใหความหมายวา เปนกระบวนการคิดพิจารณาและ
ไตรตรองอยางรอบคอบเกี่ยวกับเหตุการณที่ปรากฏ สําหรับ สคีฟเวอร (Schiever. 1991: 5,15)   
ไดจัดความสามารถทางการคิดวิจารณญาณไวในระดับที่ใชกลวิธีทางการคิดที่มีความซับซอน 
(Complex thinking strategies) ซึ่งตองใชความสามารถในการคิดรวมกับความรูและประสบการณ 
ตลอดจนวุฒิภาวะของบุคคลนั้นดวย การสงเสริมใหเด็กมีความสามารถทางการคิดระดับสูงหรือคิด
วิจารณญาณนั้นเปนเรื่องสําคัญเน่ืองจากความสามารถทางการคิดวิจารณญาณเปนฐานของการ
กรองความคิด กรองขอมูล และเปนหลักสําคัญที่จะทําใหเกิดการตัดสินใจไดอยางถูกตอง  
(อุษณีย โพธิสุข. 2542: 97) สอดคลองกับวิจารณ พานิช (2555: 37) ที่กลาววา ความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณเปนทักษะสําคัญสําหรับการเปนมนุษยในศตวรรษที่ 21 ที่ครูจะตองแสวงหา
วิธีการออกแบบการเรียนรูเพ่ือใหศิษยไมวาจะอยูในชวงอายุใดก็ตามพัฒนาความสามารถนี้ โดยการ
ปูพ้ืนฐานความสามารถการคิดวิจารณญาณควรจะเริ่มพัฒนาใหกับเด็กตั้งแตระดับปฐมวัยและให
คงทนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ยิ่งสงเสริมในวัยเด็กเล็กมากเทาไรยิ่งเปนผลดีมากเทานั้น เพราะ
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณจําเปนตองมีการสะสมประสบการณที่ละเล็กทีละนอยมิใช
เกิดขึ้นในเวลาอันสั้น ความสามารถทาง การคิดวิจารณญาณถือเปนการคิดที่จําเปนและมีสวนสําคัญ
ที่ชวยใหเ รียนรูได ดีขึ้น สามารถที่จะคิดไดดวยตนเอง และเกิดความสําเร็จในการเรียนรู  
(ศันสนีย ฉัตรคุปต และอุษา ชูชาติ.  2544: 86) จากความสําคัญดังกลาวงานวิจัยน้ีจึงมุงสงเสริม
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณใหกับเด็กปฐมวัย เนื่องจากชวงปฐมวัยน้ันถือวาเปนชวงระยะ
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สําคัญย่ิงของการเริ่มตนชีวิตอันเปนพื้นฐานของการเจริญเติบโตพัฒนาการและการเรียนรูในชวงวัย
ตอๆ มา    
  จากการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัย พบวา ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ
เปนความคิดระดับสูงที่มีการคิดที่ซับซอน ประกอบดวยองคประกอบหรือความสามารถหลายๆ ดาน 
และตองมีการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ การคิดวิจารณญาณถึงแมวาถูกจัดกลุมใหเปนความคิด
ระดับสูงแตยังคงตองอาศัยความคิดระดับพ้ืนฐานมาสนับสนุนดวยเชนกัน บลูม (Duron; Limbach; 
& Waugh. 2006: 160 citing Bloom. 1956. A Taxonomy of Educational Objectives.) ไดกลาวถึง 
ขั้นตอนการเรียนรูจากงายสุดไปสูความซับซอนมากขึ้น ประกอบดวย ความคิดระดับพ้ืนฐาน ไดแก 
ความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) และการนําไปใช (Application) ไปจนถึงความ 
คิดระดับสูง ไดแก การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) และการประเมิน (Evaluation) 
ซึ่งการเสริมสรางความสามารถทางการคิดจากงายสุดไปสูความซับซอนมากขึ้นในแตละระดับจะมี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน ผูเรียนจะเรียนรูจากระดับต่ําสุดพัฒนาขึ้นไปสูระดับสูงที่สลับซับซอนขึ้น 
ซึ่งจัดเปนความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณ (ศันสนีย ฉัตรคุปต; และอุษา ชูชาติ. 2545: 
92 -98) สอดคลองกับ ฟเลยและรัสเซลล (Beyer. 1985: 272; citing Feelay. 1976. Theory and 
Research in Social Education. : 5; Russel. 1956. Children’s Thinking. : 302; Beyer. 1982) และ 
โฟการที และบาแลนคา (Fogarty; & McTighe. 1993: 10-11 citing Fogarty; & Ballanca. 1986. Teach 
them Thinking.) ที่ระบุวาการคิดวิจารณญาณเกี่ยวของกับการวิเคราะห (Analysis) และการประเมิน 
(Evaluation) สวน พอล (Paul. 1985:  36-39) ระบุวาองคประกอบการคิดวิจารณญาณประกอบดวย 
การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) และการประเมิน (Evaluation) สําหรับ ลิปแมน 
(Zaza Camerio de Moura. 1992: 5-6; interview Lipman.) ไดนําเสนอวา การคิดวิจารณญาณเกี่ยวของ
กับการประเมิน (Evaluation) และเกณฑ (Criteria) เพ่ือใชในการตัดสินใจ ขณะที่ สุทธาภา โชติประดิษฐ 
(2551: 9) ไดนําเสนอวาองคประกอบของการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยประกอบดวยความสามารถ
ดานการตีความ การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง การตัดสินใจ และการประยุกตใช นอกจากนี้ 
แครรี่ (Carrie.  2012: Online) ระบุวาลําดับขั้นตามจุดมุงหมายทางการศึกษาของบลูม (Bloom’s 
Taxonomy of Educational Objectives) เปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับและมีการนําไปใชอยางกวางขวาง 
ตั้งแตการนําไปใชในชั้นเรียนในฐานะเปนเคร่ืองมือสําหรับการวางแผนการเรียนรู การตรวจสอบ
ความสอดคลองของจุดประสงค วิธีการสอนและการประเมินผล หรือการนําไปจําแนกความแตกตาง
ระหวางการคิดระดับสูงกับการคิดระดับพ้ืนฐานที่ครูและผูปกครองสามารถนํามาสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณใหกับเด็กปฐมวัยได ซึ่งสอดคลองกับ การแลนด (Garland. 2011: Online) 
ที่ไดสนับสนุนวาหากครูและผูปกครองสามารถตั้งคําถามเพื่อถามเด็กปฐมวัยตามจุดมุงหมายทาง 
การศึกษาของบลูม (Bloom) ได จะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณใหกับ
เด็กปฐมวัยไดเชนกัน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดนําจุดมุงหมายทางการศึกษาของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 
ที่ประกอบดวยความสามารถ 6 ดาน ไดแก การจํา การเขาใจ การประยุกต การวิเคราะห การสังเคราะห 
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และการประเมิน มากําหนดเปนองคประกอบของความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย
ในการวิจัยครั้งนี้   
  ในปจจุบันไดมีการพัฒนานวัตกรรมทางการจัดการเรียนรูเพ่ือตอบสนองการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัยทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ ก็คือแนวคิดในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง 
(Brain–based Learning) ซึ่งเปนทฤษฎีที่เกิดจากการพัฒนาดานชีววิทยา (Biological Science) 
ดานประสาทวิทยา (Neuroscience) และวิทยาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับเชาวปญญา (Cognitive Science) 
ที่พยายามศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและการทํางานของสมอง เพ่ือตองการทราบวาสมองเรียนรูอยางไร 
โดยในแงมุมดานชีววิทยา ทําใหทราบถึงวิวัฒนาการของสมองมนุษยจากระดับเร่ิมตนจนถึงระดับสูงสุด
ในปจจุบันเพื่อการปรับตัวในการตอบสนองตอสิ่งทาทายตางๆเพื่อใหมนุษยสามารถอยูรอดได สวนใน
ดานประสาทวิทยาผลจากความกาวหนาดานเทคโนโลยีและดานการแพทยทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพของสมองจนถึงระดับเซลลทําใหทราบกระบวนการทํางานของสมองและการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย สวนวิทยาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับเชาวปญญาทําใหเกิดความเขาใจในดานจิต 
วิทยาที่เกี่ยวกับการเรียนรูของมนุษย เชน แรงจูงใจ การจดจํา และการคิด เปนตน ความเขาใจเกี่ยวกับ
ศาสตรทั้งสามดานนี้ทําใหเกิดความรูในลักษณะสหวิทยาการ (interdisciplinary) ที่ไขไปสูความเขาใจ 
ที่นาสนใจและทาทายในการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่อาศัยความเขาใจการทํางานของสมอง 
มนุษยมาปรับใชในการจัดการศึกษา (Jensen.  2008: 1-7; Caine. 2011: Online) จากการคนพบ
และความเขาใจในเรื่องการทํางานของสมองที่มีมากขึ้น นักการศึกษาจึงไดนําขอมูลหรือความรู
ดังกลาวมาประยุกตใชในการจัดการศึกษาจนเกิดเปนแนวทางการจัดการเรียนรูที่เสริมศักยภาพ
สมอง (Brain Compatible Learning) โดยผูที่นํามาใชเปนคนแรก คือ Leslie Hart ในหนังสือชื่อ 
Human Brain, Human Learning เม่ือป ค.ศ.1983 (เนลสัน. 2546: 8) ตอมาในป ค.ศ.1990 เรเนต 
นัมเมลา เคน (Renate Nummela Caine) และ จอฟฟรี่ เคน (Geoffrey Caine) ศาสตราจารยทาง
การศึกษาแหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สเตท (California State University) ไดเสนอหลักในการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง ในหนังสือชื่อ Making Connections: Teaching 
and the Human Brain และแกไขปรับปรุงในป ค.ศ.2005 (Caine. 2011: Online) โดยหลักการ 12 
ประการในการจัด การเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง ประกอบดวย  
    1. การเรียนรูทั้งหมดของสมองเกี่ยวของกับระบบสรีระ (All learning engages the 
physiology.)  
    2. สมองและความคิดเปนหนวยทางสังคม (The brain/mind is social.)  
    3. สมองแสวงหาความหมายและความเขาใจตลอดเวลา (The search for meaning is 
innate.)  
   4. สมองแสวงหาความหมายและความเขาใจโดยจัดเปนหมวดหมู แบบแผน (The 
search for meaning occurs through patterning.)  
   5. อารมณมีสวนสําคัญตอแบบแผนการเรยีนรู (Emotions are critical to patterning.)  
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   6. สมองและความคิดจะเรียนรูพรอมๆกันทั้งที่เปนภาพรวมและที่เปนสวนยอย  
(The brain/mind processes parts and wholes simultaneously.)  
   7. สมองจะเรียนรูทั้งจากสิ่งที่มุงสนใจจะศึกษา และรับรูจากสิ่งที่อยูรายลอม (Learning 
involves both focused attention and peripheral perception.)  
   8. การเรียนรูเกิดขึ้นทั้งในภาวะรูสํานึกและภาวะไรสํานึก (Learning is both conscious 
and unconscious.)  
   9. สมองมีความจําอยางนอย 2 แบบ คือ ความจําแบบแยกสวนเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือ 
ทักษะ และความจําแบบเชื่อมโยงประสบการณ (There are at least two approaches to memory: 
archiving individual facts or skills or making sense of experience.) 
   10. การเรียนรูของสมองเปนไปตามพัฒนาการ (Learning is developmental.)  
   11. การเรียนรูที่ซับซอนจะเกิดขึ้นไดดีในบรรยากาศทีท่าทาย และลดลงในบรรยากาศ
ที่ถูกคุกคาม (Complex learning is enhanced by challenge and inhibited by threat.)  
   12. สมองของแตละคนมีความเฉพาะของตน (Each brain is uniquely organized.) 
  นอกจากนี้ เคน และคณะ (Caine.; et al. 2009:  6-8) ไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับการทํางานของสมองวาประกอบดวย การสรางบรรยากาศใหเด็กรูสึกตื่นตัวแบบผอนคลาย 
(Relaxed alertness) การใหโอกาสเด็กไดซึมซับสิ่งที่เรียนรู (Orchestrated immersion) การมีกระบวนการ
จัดกระทําโดยตรงกับประสบการณ (Active processing) ดังน้ัน รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับการทํางานของสมองของเด็กปฐมวัยจะตองเปนการกระตุนใหเด็กคิดตั้งคําถาม กระตุนความสนใจ
ใฝรู รวบรวมขอเท็จจริง ตรวจสอบขอมูล วิเคราะห ตีความ และหาขอสรุปเพ่ือใชในการตัดสินใจ ให
โอกาสเด็กพูดถึงความคิดและลงมือกระทําตามความคิดของตนเอง ทามกลางบรรยากาศที่ผอนคลาย
แตทาทายใหเด็กตื่นตัวที่จะเรียนรู   
  อยางไรก็ตาม การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยจะตองใหเด็กเรียนรูจากการลงมือกระทํา 
(Learning by Doing) และสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีทางการเรียนรูของเด็กปฐมวัยดวยเชนกัน 
ไดแก ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท (Piaget’s Cognitive Development Theory)  
ที่อธิบายวา เด็กทุกคนตั้งแตเกิดมาพรอมที่จะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เด็กจะพัฒนาการคิดและ
สรางองคความรูดวยการนําประสบการณเดิมมาผสมผสานใหเขากับประสบการณใหมจนสรางเปน
องคความรูดวยตนเอง ซึ่งอาศัยกระบวนการ 2 อยาง คือ การซึมซับประสบการณ (Assimilation) 
และการปรับโครงสรางทางสติปญญา (Accommodation) (สุรางค โควตระกูล. 2554: 48-49;   
อางอิงจาก Piaget. 1971. The Theory of Stages in Cognitive Development.) ดังน้ัน การจัดการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยตองเร่ิมจากสิ่งที่เด็กมีความคุนเคยหรือมีประสบการณมากอน แลวคอยเสนอ
สิ่งใหมที่มีความสัมพันธกับสิ่งเกา และตองเปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณและมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมจะชวยใหกระบวนการซึมซับประสบการณและการปรับโครงสรางทางปญญาเพ่ือจัดระบบ
ความรูของเด็กเปนไปดวยดี ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร (Bruner’s Cognitive 
Development Theory) ที่เชื่อวาเด็กเลือกที่จะรับรูในสิ่งที่ตนเองสนใจ การเรียนรูเกิดจากกระบวนการ
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ที่เด็กมีการคนหาและคนพบสิ่งที่ตองการดวยตนเอง (Discovery Learning) และเด็กสามารถเรียนรู
วิชาการตางๆได เพียงแตตองไดรับการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมและเปนไปตามความพรอมของเด็ก
แตละคน (สิริอร วิชชาวุธ.  2554: 152-154; อางอิงจาก Bruner. 1999. The Myth of  the First Three 
Years: A New Understanding of Early Brain Development and Lifelong Learning.) ดังน้ัน การ
จัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยครูจะตองสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดขึ้นกับเด็ก มีการวิเคราะหและ
จัดโครงสรางเนื้อหาสาระการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับความพรอมและพัฒนาการของเด็ก และจัด
ประสบการณใหเด็กไดเรียนรูจากการทดลอง สืบคนขอมูล และประมวลความรูจากแหลงเรียนรูที่
หลากหลายเพื่อคนพบคําตอบดวยตนเอง ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี (Vygotsky’s 
Sociocultural Theory) ที่เชื่อวา เด็กจะเกิดการเรียนรูและมีพัฒนาการทางสติปญญาเม่ือมี
ปฏิสัมพันธและทํางานรวมกันกับคนอ่ืนๆ เม่ือเด็กอยูในสภาวะที่เด็กเผชิญกับปญหาที่ทาทายแตไม
สามารถคิดแกปญหาไดโดยลําพัง หรือที่เรียกวา Zone of Proximal Development นั้น เม่ือไดรับการ
ชวยเหลือแนะนําจากผูใหญหรือการทํางานรวมกับเพื่อนที่มีประสบการณมากกวา (Scaffolding) จะทํา
ใหเด็กสามารถแกปญหานั้นไดและเกิดการเรียนรูขึ้น (Vygotsky. 1986:  32-35) ดังน้ัน ครูจะตองจัด
กิจกรรมที่ใหเด็กมีปฏิสัมพันธ ไดทํางานรวมกับผูอ่ืน มีการวางแผน ออกแบบ และสรุปความคิดเห็น
ผานการระดมสมองและกิจกรรมกลุม และแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ
และแสวงหาความรูเปนกลุม (Group Investigation Instructional Model) ที่เชื่อวา ปญหาเปนสิ่ง
สําคัญที่ชวยใหเด็กเกิดความรูสึกหรือความตองการที่จะสืบคนหรือเสาะแสวงหาความรู แตปญหานั้น
จะตองมีความหมายและทาทายเพียงพอที่จะทําใหเกิดความตองการที่จะแสวงหาคําตอบ ความ
ขัดแยงทางความคิดที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลหรือในกลุมจึงเปนสิ่งที่เด็กตองพยายามหาหนทางขจัด
แกไขหรือจัดการทําความกระจางใหเปนที่นาพอใจหรือยอมรับทั้งของตนเองและผูที่เกี่ยวของ  
(ทิศนา  แขมมณี. 2555: 248) ดังน้ัน การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยจะตองจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบแกปญหาโดยใหเด็กคนพบและตระหนักถึงปญหา ไดวางแผนหาวิธีการ ลงมือแกปญหา 
และสรุปทบทวนเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น 
   จากเหตุผลขางตนจะเห็นไดวาการสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัยนับเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของการจัดการศึกษา เนื่องจากจะชวยในการแกไขปญหา สามารถ
เลือกตัดสินใจและนําไปสูการหาขอสรุปของเหตุการณ สถานการณ หรือปรากฏการณตางๆ ที่เผชิญ
อยูในชีวิตประจําวันไดอยางมีเหตุผลถูกตองและเหมาะสมกับวัย ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีจึงมีจุดมุงหมาย
ที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัยโดยใชแนวคิด
การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง และแนวคิดเกี่ยวกับการสืบเสาะแสวงหาความรู  
มาผนวกกับแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ไดแก ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ 
เพียเจท ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร และทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี 
มาบูรณาการสรางเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ
ของเด็กปฐมวัยในชื่อรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม 5 ขั้นตอนไดแก 
ขั้นปลุกสมอง (Boosting = B) ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) ขั้นคนหาคําตอบ 
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(Acquiring = A) ขั้นสรุปผล (Inferring = I) และขั้นนําเสนอผล (Notifying = N) ซึ่งจะเปนแนวทาง
ในการสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณและจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับธรรมชาติการ
ทํางานของสมองของเด็กปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

  ในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดตั้งจุดมุงหมายไว คือ  
  1. เพ่ือสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
  2. เพ่ือศึกษาประสิทธผิลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
 
ความสําคญัของการวิจัย 

  ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีทําใหไดรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ที่นํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางเปนขั้นตอนในชั้นเรียน และเปนอีกทางเลือกหนึ่งของครูที่จะนําไปใชเพ่ือสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
   ประชากรที่ใชในการวิจัย   
   1. ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย โดยมีคุณสมบัตดัิงนี้ 
    1.1 ครูปฐมวัยที่มีประสบการณในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยเปนเวลาไม
นอยกวา 10 ป 
   1.2 นักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณการทํางานกับเด็กปฐมวัย
เปนเวลาไมนอยกวา 10 ป 
  2. เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป ที่กําลังเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 
    3. ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 และสนใจนํารูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ไปใช 
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  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
   1. ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ที่ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบดวย 
    1.1 ผูเชี่ยวชาญตรวจรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย จํานวน 5 คน 
   1.2 ผูเชี่ยวชาญตรวจแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย จํานวน 5 คน 
    1.3 ผูเชี่ยวชาญตรวจแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 5 คน 
      2. เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ที่
ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมจํานวน 40 คน 
ดังนี้ 
    2.1 กลุมทดลอง คือ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบานหนองกุงโนนทัน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จํานวน 20 คน  
    2.2 กลุมควบคุม คือ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบานกระหนวนดอนดั่ง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จํานวน 20 คน 
    3. ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนในชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 8 คน ไดแก 
โรงเรียนบานหนองวัดปา โรงเรียนบานชาดศรีสมบูรณ โรงเรียนบานหนองแวงตอตั้ง โรงเรียนบาน
กระหนวนดอนดั่ง โรงเรียนบานหนองแวงนอย โรงเรียนบานปอแดง โรงเรียนบานหินแร และโรงเรียน
บานศุภชัย 
  ระยะเวลาในการวิจัย 
   1. ระยะเวลาในการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เริ่มในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2553  
    2. ระยะเวลาในการศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-A-R-I-N คือ ทํา
การทดลองในภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2555 โดยระยะเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห สัปดาหละ 
5 วัน 
   ตัวแปรที่ศึกษา 
   1. ตัวแปรอิสระ ไดแก  
    1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
    1.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติ  
  2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย  
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นิยามศัพทเฉพาะ 

  1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง กระบวนการสรางรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย และนํามา
ทดสอบประสิทธิผลโดยการทดลองสอน รวมทั้งขยายผลใหครูปฐมวัยนําไปใช กระบวนการดังกลาว
มีรายละเอียด ดังนี้  
   1.1 การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง การสังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ B-R-A-I-N จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู
โดยผูเชี่ยวชาญ เพ่ือนํามาสรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก แผนการจัด
ประสบการณ และแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย แลวนําไปทดลอง 
ใชและปรับปรุงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปใชจริง เกณฑการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู คือ 
ผูเชี่ยวชาญประเมินวารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มีความเหมาะสมในการนําไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
  1.2 การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง การนํารูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ไปทดลองสอนกับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป เกณฑการ
ทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู คือ เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ B-R-A-I-N   
   1.3 การขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง การนํารูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ B-R-A-I-N ไปใหครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนในชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 ใชจัดการเรียนรูกับเด็ก
ปฐมวัย โดยเกณฑการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู คือ ครูปฐมวัยประเมินวารูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มีความเหมาะสมในการนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ความสามารถทาง การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
   2. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูซึ่งนํา 
มาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนในชั้นเรียน โดยจัดในกิจกรรมเสริม
ประสบการณที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ ซึ่งเด็กไดลงมือกระทํา
สิ่งตางๆดวยตนเองผานประสาทสัมผัสทั้งหา เพ่ือคนหา ตรวจสอบคําตอบหรือขอมูล วิเคราะห ตีความ 
หาขอสรุป และตัดสินใจ รวมทั้งใหโอกาสเด็กพูดถึงความคิด และนําเสนอผลงานที่สะทอนการคิดและ 
การไตรตรองตามขอมูลที่ไดจากประสบการณจริงในบริบทที่เปนธรรมชาติและสอดคลองกับพัฒนาการ 
ทามกลางบรรยากาศที่ผอนคลาย โดยครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก จัดสภาพแวดลอม และ
ใชคําถามที่สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
สรางจากการบูรณาการแนวคิดที่ไดรับจากการศึกษาคนควาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน คือ ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร ทฤษฎี
วัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี้ แนวคิดการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง และ
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แนวคิดเกี่ยวกับการสืบเสาะแสวงหาความรูมาออกแบบกิจกรรม โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-
A-I-N ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้  
  2.1 ขั้นปลุกสมอง (Boosting = B) เปนขั้นตอนที่เด็กเคลื่อนไหวรางกายดวยการทําทา
บริหารสมอง (Brain Gym) โดยมีเสียงเพลงและเสียงดนตรีประกอบกิจกรรม เพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมของสมองกอนเรียนรู กระตุนการสงขอมูลไปมาระหวางสมองซีกซายและขวา รวมทั้ง
เปนการปรับคลื่นสมองเพื่อชวยใหการทํางานของสมองทํางานประสานกันไดดี เกิดสมาธิและจดจอ
ในการทํากิจกรรม โดยการเคลื่อนไหวรางกายดวย การทําทาบริหารสมอง ประกอบดวย 
    1) กลุมทาเรียกพลังงาน (Energy Activities) หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายดวย
ทาทางที่กระตุนการทํางานของระบบกระแสประสาท เปนการกระตุนความรูสึกทางอารมณ เกิดแรง 
จูงใจในการเรียนรู เปนการกระตุนการทํางานของเสนเลือดใหญใหสามารถสงออกซิเจนไปสูสมองได
อยางเต็มที่  
    2) กลุมทาขามเสนกึ่งกลางกาย (Midline Movements) หมายถึง การเคลื่อนไหว
รางกายขามเสนแบงกึ่งกลางรางกาย สลับขางจากซายไปขวาจากขวาไปซาย เพ่ือใหสมองซีกซาย
และซีกขวาถายโอนขอมูลระหวางกันไดดีขึ้น และชวยกระตุนรางกายทั้งสองขางใหทํางานประสาน
สัมพันธกันไดดีขึ้น 
    3) กลุมทายืดเหยียดรางกาย (Lengthening Activities) หมายถึง การเคลื่อนไหว
รางกายที่เนนการยืดเหยียดกลามเน้ือสวนตางๆของรางกาย ที่ชวยลดความตึงเครียดของสมองสวนหนา
และสวนหลัง ลดการตึงตัวของกลามเนื้อ และลดความเมื่อยลาของรางกาย ชวยใหเกิดความผอนคลาย  
   4) กลุมทาเจตคติระดับลึก (Deeping Attitudes) หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกาย
ดวยทาที่เปนการปรับคลื่นสมอง และลดระดับการเตนของหัวใจใหเตนในระดับปกติ เพ่ือชวยใหเด็ก
เกิดสมาธิและจดจอในการทํากิจกรรม    
    ซึ่งกอนการบริหารสมองทุกครั้งจะกระตุนใหเด็กจิบนํ้าบริสุทธิ์ชาๆ เพ่ือเปนการนํา
ออกซิเจนเขาสูรางกาย ทําใหสมองปลอดโปรง โดยผูวิจัยไดเลือกทาบริหารสมองที่เหมาะสมกับเด็ก
มาใชและอธิบายรายละเอียดการทําทาบริหารสมองไวในภาคผนวกของแผนการจัดประสบการณ 
   2.2 ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) เปนขั้นตอนที่เด็กตั้งคําถาม
และระบุปญหาหรือประเด็นที่ตองการจะศึกษา และทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมวาหัวขอหรือ
ประเด็นที่จะเรียนรูนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของและ/หรือสําคัญกับตัวเด็กอยางไร อีกทั้งเปนการกระตุน
ความสนใจใหเด็กเกิดความตองการเรียนรูและเห็นคุณคาของสิ่งที่จะไดเรียนรูนั้นผานกิจกรรมสังเกต 
สื่อและ/หรือ สถานการณโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา และถายทอดออกมาดวยการอธิบายและ/หรือ
สรางเปนชิ้นงานทั้งเด่ียวหรือกลุม  
   2.3 ขั้นคนหาคําตอบ (Acquiring = A) เปนขั้นตอนที่เด็กประมวลภาพรวมของขอมูลตางๆ 
โดยการวางแผนวาเรื่องหรือประเด็นนั้นควรจะเรียนรูดวยวิธีการใด และลงมือปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหา
หรือคนหาคําตอบตามประเด็นที่เด็กเลือก เปนการสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมสํารวจสภาพสิ่งแวดลอม
และเกิดการเรียนรูโดยการคนพบ รวมทั้งเปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับคนอ่ืนๆ 
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โดยผานกิจกรรมการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก การระดมสมอง การทัศนศึกษา การ
ทดลอง การสัมภาษณ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
   2.4 ขั้นสรุปผล (Inferring = I) เปนขั้นตอนที่เด็กไดทบทวน และคิดไตรตรองเกี่ยวกับ
สิ่งที่ไดจากการสืบคนคําตอบ แลวพิจารณาความรูที่ไดเพ่ือประเมินวาผลที่ไดวานาเชื่อถือ มีจุดดี หรือ
จุดที่ควรปรับปรุง โดยผานกิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น  
  2.5 ขั้นนําเสนอผล (Notifying = N) เปนขั้นตอนที่เด็กนําความรูที่ไดคนพบมาดัดแปลง
ใหเกิดสิ่งใหม หรือวางแผน ออกแบบ และนําเสนอผลการศึกษาใหกับผูอ่ืนไดรับรู โดยผานกิจกรรม
การอธิบายผลงาน การเขียน การวาดภาพ การแสดงการทดลองในสิ่งที่เรียนรู การแสดงนิทรรศการ 
ทามกลางบรรยากาศที่สนุกสบายและพึงพอใจ 
  3. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูในชวงกิจกรรม
เสริมประสบการณ ของโรงเรียนที่มีนักเรียนเปนกลุมควบคุมในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยครูประจําชั้น
เปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดประสบการณที่ครูสรางขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้  
   3.1 ขั้นนํา หมายถึง ขั้นตอนที่ครูจัดกิจกรรมกระตุนใหเด็กเกิดความพรอมและความ
สนใจในเรื่องที่จะเรียนรู โดยใชกิจกรรมตางๆ เชน การรองเพลง การทองคําคลองจอง การเลานิทาน 
และการใชปริศนาคําทาย เปนตน 
   3.2 ขั้นสอน หมายถึง ขั้นตอนที่ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเกิดองคความรูและประสบการณ
ตามเรื่องที่เรียนรู โดยใชกิจกรรมตางๆ เชน การสนทนา การสาธิต การทดลอง และการประกอบอาหาร 
เปนตน 
   3.3 ขั้นสรุป หมายถึง ขั้นตอนที่ครูจัดกิจกรรมสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูเพ่ือใหเด็กเกิดความ
เขาใจในเรื่องที่เรียนรู โดยใชกิจกรรมตางๆ เชน การอภิปราย การตอบคําถาม การละคร การรองเพลง 
และการเลนเกม เปนตน   
  4. ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ หมายถึง การกระทําที่เด็กปฐมวัยแสดงออก
ในการพิจารณา ไตรตรอง ขอมูล เหตุการณ ปรากฏการณตางๆที่ปรากฏอยางรอบคอบ เพ่ือนําไปสู
การหาขอสรุปอยางสมเหตุสมผลและการตัดสินใจเกี่ยวกับสี ขนาด รูปราง น้ําหนัก รสชาติ ที่ถูกตอง
เหมาะสมกับวัย โดยความสามารถนี้วัดไดจากแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิเจารณญาณของ
เด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยความหมายของความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 6 ดาน ไดแก 
  4.1 การจํา (Remembering) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการใชวิธีนึกยอนหรือ
ระลึกจากประสบการณเดิม เม่ือไดรับการกระตุนจากประเด็น เหตุการณ หรือสถานการณที่กําหนดให 
แลวระบุหรือบอกขอมูลไดถูกตองเหมาะสม  
   4.2 การเขาใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการตีความ หรือ
แปลความหมายเมื่อไดรับการกระตุนจากประเด็น เหตุการณหรือสถานการณที่กําหนดให โดยมี
การเชื่อมโยงขอมูลใหมกับประสบการณเดิม แลวนํามาอธิบาย แปลความหมายของเหตุการณตางๆ 



 13 

และ/หรือสามารถยกตัวอยาง สรุป หรืออางอิง จากเรื่องราวหรือสถานการณตางๆ ตามความเขาใจ
จากประสบการณเดิม 
   4.3 การประยุกต (Applying) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการนําเอาสิ่งที่เรียนรู
มาแลว หรือขอมูลที่มีอยูไปประยุกตใชในสถานการณที่แตกตางได  
  4.4 การวิเคราะห (Analyzing) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการบอกรายละเอียด
และจําแนก ความแตกตางของสวนที่เปนองคประกอบยอยของสถานการณหรือขอมูลที่กําหนดให 
  4.5 การสังเคราะห (Synthesizing) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการรวบรวม
ขอมูล ความรูและประสบการณตางๆ มาออกแบบ วางแผน หรือสรางผลงาน 
   4.6 การประเมิน (Evaluating) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการตรวจสอบประเด็น 
เหตุการณ หรือสถานการณที่กําหนดให แลวสามารถวิจารณและตัดสินเพ่ือหาขอสรุปไดอยางสมเหตุ 
สมผล  
 
สมมติฐานในการวิจัย 

 1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยกลุมทดลอง หลังไดรับ
การจัดประสบการณโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N สูงขึ้นกวาคะแนนเฉลี่ยความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณกอนการทดลอง    
  2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยกลุมทดลอง หลังได 
รับการจัดประสบการณโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N สูงขึ้นกวาคะแนนเฉลี่ยความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของกลุมควบคุม    
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
ดังภาพประกอบ 1 
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    ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 

ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐาน 
ของการพัฒนารูปแบบ 

 

 

 

 

    

รูปแบบกระบวนการสืบสอบและ
แสวงหาความรูเปนกลุม 

ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

 
 

 

    

     

 

 

 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
ของเพียเจท 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา      
ของบรูเนอร 

ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคม 
ของไวก็อตสกี 

ความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัย 
       1. การจํา 
       2. การเขาใจ 
       3. การประยุกต  
       4. การวิเคราะห  
       5. การประเมิน 
       6. การสรางสรรค 
        

แนวคิดการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับการทํางานของสมอง  

กระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ  
การจัดการเรยีนรูแบบ B-R-A-I-N 

 
 
 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นนําเสนอ 
(Notifying = N) 

ขั้นระบุและเชื่อมโยง  
(Remarking and Relating = R)  

ขั้นสืบคนคําตอบ 
(Acquiring = A) 

ขั้นปลุกสมอง                         
(Boosting = B) 

ขั้นสรุปผล 
(Inferring = I) 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
  รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ
ของเด็กปฐมวยั ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการเรียนรูที่เกี่ยวของจากเอกสาร ตํารา และ
งานวิจัย ดังตอไปน้ี 
  1. เอกสารที่เกี่ยวกับความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
   1.1 ความหมายของการคิดวิจารณญาณ 
  1.2 องคประกอบของการคิดวิจารณญาณ 
  1.3 วิธีการหรือขั้นตอนการคิดวิจารณญาณ 
  1.4 ลักษณะของบุคคลที่มีการคิดวิจารณญาณ 
  1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 
  2. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
   2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท 
   2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร 
  2.3 ทฤษฎีความคิดและภาษาของไวกอตสกี    
 3. เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง 
   3.1 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับสมอง 
  3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง 
   3.3 แนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง 
  3.4 การเคลื่อนไหวรางกายดวยการทําทาบริหารสมอง  
  4. รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม  
    4.1 ทฤษฎี / หลักการ / แนวคิดของรูปแบบ 
  4.2 วัตถุประสงคของรูปแบบ 
   4.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
   4.4 ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 

  5. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
     5.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
  5.2 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
  5.3 การจัดกลุมรูปแบบการจัดการเรียนรู 
  5.4 การออกแบบการจัดการเรียนรู  
  5.5 ขั้นตอนของการออกแบบการจัดการเรียนรู  
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 6. กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
  6.1 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
  6.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
 

1. แนวคิดที่เก่ียวกับการคิดวิจารณญาณ 
  1.1 ความหมายของการคิดวิจารณญาณ 
   คําศัพทภาษาอังกฤษ คําวา Critical Thinking ในภาษาไทยมีการเรียกชื่อแตกตางกัน
เชน วิธีคิดเชิงวิพากษ (วราภรณ สืบสหการ. 2545) การคิดอยางมีวิจารณญาณ (มลิวัลย สมศักดิ์. 
2540; อุษณีย โพธิสุข; และคณะ. 2544) การคิดเชิงวิพากษ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2544)  
การคิดวิจารณญาณ (ศันสนีย ฉัตรคุปต; และอุษา ชูชาติ. 2544) สําหรับในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชคํา
วา การคิดวิจารณญาณ เพ่ือสื่อสารใหเขาใจตรงกัน และมีนักจิตวิทยา นักการศึกษาไดนําเสนอ
ความหมายของการคิดวิจารณญาณไวอยางหลากหลาย ซึ่งมีความแตกตางกันออกไปและแตละ
ความหมายก็ยังไมสมบูรณที่สุดและยังไมมีความหมายหรือลักษณะการคิดของใครเปนที่ยอมรับ
ทั้งหมด แตก็ไดรับความสนใจมากเพราะการคิดวิจารณญาณมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสังคมใน
ยุคขอมูลขาวสาร (Smith. 1992: 93) ผูวิจัยจึงไดรวบรวมความหมายของการคิดวิจารณญาณตาม
แนวคิดบุคคลตางๆ ไว ดังนี้ 
    ด้ิวอ้ี (Dewey.1933: 9) นําเสนอวา การคิดวิจารณญาณเปนการคิดที่อยูระหวาง 2 
สถานการณ คือ การคิดจะเริ่มตนจากสถานการณที่มีความสงสัยและจบลงดวยสถานการณที่มีความ
ซับซอน และไดอธิบายธรรมชาติของการคิดวิจารณญาณวามีจุดหมายปลายทางอยูที่ความเชื่อที่
เกี่ยวของกับขอเท็จจริง หลักการ และกฎเกณฑตางๆ 
   ฮิลการด (Hilgard. 1962: 336) นําเสนอวา การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนความสามารถ 
ในการตัดสินขอความ หรือปญหาวาสิ่งใดเปนจริง สิ่งใดเปนเหตุเปนผล 
   วัตสัน; และแกลเซอร (Watson; & Glaser. 1964: 10) นําเสนอวา การคิดอยางมี
วิจารณญาณเปนการคิดที่ประกอบดวยทัศนคติ ความรู และทักษะในเรื่องตางๆ โดยมีทัศนคติ 
ในการสืบเสาะความรูในการหาแหลงอางอิงและทักษะในการใชความรูและทัศนคติ 
   เอนนิส (Ennis.1967: 10) นําเสนอวา การคิดวิจารณญาณประกอบดวยประเด็น 
สําคัญ 5 ประการ คือ ความถูกตองเหมาะสมในการนําไปใช (Practical) การคิดไตรตรอง 
(Reflective) ความมีเหตุผล (Reasonable) ความเชื่อ (Belief) และการปฏิบัติ (Action) ดังน้ัน การ
คิดวิจารณญาณจึงหมายถึง การคิดพิจารณาไตรตรองดวยเหตุผลวา สิ่งใดมีความสําคัญ จําเปน
กอนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือปฏิบัติ ซึ่งงานของวัตสัน, แกลเซอรและเอนนิส เปนงานที่มีชื่อเสียงและ
เปนตนแบบกับนักวิจัยภายหลังอีกมากมาย 
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   กูด (Good. 1973: 680) นําเสนอวา การคิดวิจารณญาณ เปนการคิดการประเมินอยาง
รอบคอบและมีหลักการ มีหลักฐานอางอิง ตลอดจนพิจารณาองคประกอบอื่นๆที่เกี่ยวของเพ่ือหา
ขอสรุปโดยใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
   ฟเลย (Feeley.1976: 3-4) นําเสนอวา การคิดวิจารณญาณเปนการตัดสินขอความโดย
ขึ้นอยูกับเกณฑที่ยอมรับได มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทางสมอง ซึ่งไมสามารถสังเกตไดโดยตรงและ
รูปแบบทางตรรกศาสตร ซึ่งมีวิธีการที่มีระเบียบแบบแผนสังเกตไดโดยตรง 
   ฮัดกิ้น (Hudgins.1997: 173-206) นําเสนอวา การคิดวิจารณญาณเปนการมีทัศนคติ
ในการคนควาหาหลักฐานในการวิเคราะหและประเมินขอโตแยงตางๆ การมีทักษะในการใชความรู
จําแนกขอมูลและตรวจสอบขอสมมุติฐานเพื่อลงขอสรุปไดอยางมีเหตุผล 
   ฟาเชี่ยน (Facience.1984: 253) นําเสนอวา การคิดวิจารณญาณเปนการหาขอสรุป
จากขอความกลุมหนึ่งอยางมีเหตุผล การอางเหตุผลถือเปนการแสดงออกของการคิดวิจารณญาณ
ของบุคคลและการอางเหตุผลของการสรุปใดๆใหนาเชื่อถือและสมเหตุสมผลจะตองมีหลักฐานในการ
อางอิง 
   รักจิโร (Ruggiero. 1984:129) นําเสนอวา การคิดวิจารณญาณเปนการตรวจสอบคําตอบ
ของประเด็นหรือปญหาที่เสนออยางละเอียดรอบคอบเพื่อตัดสินจุดแข็งและจุดออนของคําตอบนั้น 
   เอนนิส มิลแมน; และทอมโก (Ennis, Millman; & Tomko. 1985: 45) นําเสนอวา การคิด
วิจารณญาณเปนการคิดอยางมีเหตุผลและคิดไตรตรองที่มีจุดเนนในการตัดสินใจวาจะเชื่ออะไรหรือ
จะทําอะไร 
   แมคเพ็ค (Mcpeck.1990: 62) นําเสนอวา การคิดวิจารณญาณเปนการคิดที่มี 2 มิติ 
คือ มิติทางดานจิตใจ หมายถึง ความกระตือรือรนในการประเมินสารสนเทศ ความปรารถนาที่จะ
ตรวจสอบความคิดเห็น และมิติทางดานสมอง หมายถึง การรวมทักษะหลายๆดาน เชน ทักษะใน
การวิเคราะหและประเมิน 
   แบนดแมน; และแบนดแมน (Bandman; & Bandman.1995: 7) นําเสนอวา การคิด
วิจารณญาณเปนการทดสอบอยางมีเหตุผลในดานความคิด การสรุปความ การตั้งสมมุติฐาน ขอ
โตแยง การลงขอสรุป ความเชื่อและการกระทํา การทดสอบนี้ใชแนวคิดพื้นฐานความนาจะเปนเชิง
เหตุผลทางวิทยาศาสตร การคิดตัดสินใจ และการคิดอยางมีเหตุผลในประเด็นที่ยังสรุปไมได 
  บอส (Boss. 2010: 5) นําเสนอวา การคิดวิจารณญาณ หมายถึง การสะสมทักษะที่ใช
ในทุกๆวันที่จําเปนตอการเติมเต็มสติปญญาและการพัฒนาของบุคคล 
  อุษณีย โพธิสุข (2543: 28) นําเสนอวา การคิดวิจารณญาณ หมายถึง วิธีคิดอยางมี
เหตุผล มีหลักเกณฑ มีหลักฐาน และมีประสิทธิภาพกอนตัดสินใจวาจะเชื่อหรือไมเชื่ออะไร จะทํา
หรือไมทําอะไร ดีหรือไมดี ใชหรือไมใช 
   ทิศนา  แขมมณี (2546: 121) นําเสนอวา การคิดวิจารณญาณ หมายถึงกระบวนการ
คิดเพื่อใหไดความคิดที่รอบคอบ สมเหตุสมผลที่จะเชื่อหรือจะทําโดยผานการพิจารณาปจจัยรอบ
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ดานอยางกวางไกล ลึกซึ้ง และผานการพิจารณากลั่นกรอง ไตรตรอง ทั้งทางดานคุณโทษ และ
คุณคาที่แทจริงของสิ่งนั้นมาแลว 
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549: 11) ไดนําเสนอไววา การคิดวิจารณญาณหมายถึง 
ความตั้งใจที่จะพิจารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยไมมีการคลอยตามขออางที่นําเสนอ แตจะตั้งคําถาม
อยางทาทาย หรือโตแยงขออางนั้น เพ่ือเปดแนวทางความคิดออกสูทางตางๆที่แตกตาง อันจะ
นําไปสูการแสวงหาคําตอบที่สมเหตุสมผลมากกวาขออางเดิม 
   วีระ สุดสังข (2550: 36) ไดใหความหมายไววา การคิดวิจารณญาณ หมายถึง 
กระบวนการทางปญญาที่สามารถรับรูขอมูลแลวนํามาคิดดวยเหตุผลที่ผานการพิจารณา ไตรตรอง 
อยางรอบคอบ กวางไกล ลึกซึ้ง เพ่ือประเมินสภาพการณหรือขอมูลที่ปรากฏและตัดสินใจ โดย 
คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมระยะยาว  
   สุทธาภา โชติประดิษฐ (2551: 22) ไดใหความหมายไววา การคิดวิจารณญาณของ
เด็กปฐมวัย เปนความสามารถในการคิดโดยการพิจารณา ไตรตรองดวยเหตุผลตามขอมูล ที่ไดจาก
ประสบการณจริงมาประกอบการวิเคราะห สังเคราะห ตัดสินใจแกปญหาอยางรอบคอบ ดวยความ
ระมัดระวัง มีการตรวจสอบความคิดและประเมินความคิดของตนเองไดเหมาะสมกับวัย 
ความสามารถในการคิดที่ปรากฏเด็กจะแสดงออกดวยการตั้งคําถามตามความสนใจใฝรู ตองการหา
คําตอบจากการตรวจสอบขอมูลจากการพิสูจน และการใชเหตุผลจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
โดยรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนโดยไมใชอารมณ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเม่ือพบ
เหตุผลที่ดีกวา และการหาขอสรุปบนพื้นฐานของขอเท็จจริงเพ่ือใชในการตัดสินใจ 
      บรรจง อมรชีวิน (2556: 2) ไดใหความหมายไววา การคิดวิจารณญาณ หมายถึง 
ความสามารถในการที่จะคิดไดอยางกระจางแจมแจงและอยางมีเหตุผล รวมถึงความสามารถในการ
ที่จะคิดไดอยางอิสระ มีการสะทอนคิด และการคิดอยางไตรตรอง 
       สรุปไดวา การคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยเปนการกระทําที่เด็กปฐมวัย
แสดงออกในการพิจารณาไตรตรองขอมูล เหตุการณ และ/หรือปรากฏการณตางๆ ที่เด็กเขาไปมี
ประสบการณอยางรอบคอบ เพ่ือนําไปสูการหาขอสรุปและการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสมกับวัย 
      จากขอมูลขางตนผูวิจัยไดเปรียบเทียบและสรุปความหมายที่เกี่ยวของกับความสามารถ
ทาง การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบความหมายของการคิดวิจารณญาณ 
 

นักวิชาการ ความหมาย 

ด้ิวอ้ี 
(Dewey. 1933: 9) 

การคิดวิจารณญาณเปนการคิดที่อยูระหวาง 2 สถานการณ คือ การคิดจะเริ่มตน
จากสถานการณที่มีความสงสัยและจบลงดวยสถานการณที่มีความซบัซอน 
เปนความเชื่อที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง หลักการ และกฎเกณฑตางๆ 
 

ฮิลการด 
 (Hilgard. 1962: 336) 

การคิดวิจารณญาณเปนความสามารถในการตัดสินขอความหรือปญหา 
วาสิ่งใดเปนจริงสิ่งใดเปนเหตุเปนผล 
 

วัตสัน; และแกลเซอร 
(Watson; & Glaser. 

1964: 10) 

การคิดวิจารณญาณเปนการคิดที่ประกอบดวยทศันคต ิความรู และทักษะใน
เรื่องตางๆ โดยมีทัศนคติในการสืบเสาะความรูในการหาแหลงอางอิงและ
ทักษะในการใชความรูและทัศนคต ิ
 

เอนนิส 
(Ennis. 1967: 10) 

การคิดวิจารณญาณเปนการคิดพิจารณาไตรตรองวาสิง่ใดมีความสําคญัจําเปน
กอนที่จะตัดสนิใจเชื่อหรือปฏิบัต ิประกอบดวยประเด็น สําคัญ 5 ประการ คือ 
ความถกูตองเหมาะสมในการนําไปใช (Practical) การคดิไตรตรอง (Reflective) 
ความมีเหตุผล (Reasonable) ความเชื่อ (Belief) และการปฏิบัต ิ(Action) 
 

กูด  
(Good. 1973: 680) 

การคิดวิจารณญาณเปนการคิดการประเมินอยางรอบคอบและมีหลกัการ  
มีหลักฐานอางอิง ตลอดจนพิจารณาองคประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือหา
ขอสรุปโดยใชกระบวนการตรรกวทิยาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 

ฟเลย  
(Feeley.  1976: 3-4) 

การคิดวิจารณญาณเปนการตัดสินขอความโดยขึ้นอยูกับเกณฑทีย่อมรับได 
มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทางสมองซึ่งไมสามารถสังเกตไดโดยตรงและ
รูปแบบทางตรรกศาสตรซึ่งมีวิธีการที่มีระเบียบแบบแผนสังเกตไดโดยตรง 
 

ฮัดกิ้น  
(Hudgins. 1977:  

173-206) 

การคิดวิจารณญาณเปนการมีทัศนคติในการคนควาหาหลักฐานในการวิเคราะห
และประเมินขอโตแยงตางๆ การมีทักษะในการใชความรูจําแนกขอมูลและ
ตรวจสอบขอสมมุติฐานเพือ่ลงขอสรุปไดอยางมีเหตุผล 
 

ฟาเชี่ยน  
(Facience. 1984: 

253)  

การคิดวิจารณญาณเปนการหาขอสรุปจากขอความกลุมหน่ึงอยางมีเหตุผล 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

นักวิชาการ ความหมาย 

รักจิโร  
(Ruggiero. 1984:129) 

การคิดวิจารณญาณเปนการตรวจสอบคําตอบของประเด็นที่เสนออยางละเอียด
รอบคอบเพื่อตัดสินจุดแข็งและจุดออนของคําตอบนั้น 
 

เอนนิส มิลแมน;  
และทอมโก  

(Ennis, Millman; & 
Tomko. 1985: 45) 

 

การคิดวิจารณญาณเปนการคิดอยางมีเหตุผลและคิดไตรตรองที่มีจุดเนน 
ในการตัดสินใจวาจะเชื่ออะไรหรือจะทําอะไร 

แมคเพ็ค 
(Mcpeck. 1990: 62) 

การคิดวิจารณญาณประกอบดวยมิติดานจิตใจเปนความกระตือรือรนในการ
ประเมินสารสนเทศและความตองการที่จะตรวจสอบความคิดเห็น และมิติดาน
สมองเปนการรวมทักษะหลายๆดาน เชน ทักษะในการวิเคราะหและประเมิน 
 

แบนดแมน;  
และแบนดแมน 
(Bandman; & 

Bandman. 1995: 7) 

การคิดวิจารณญาณเปนการทดสอบอยางมีเหตุผลในดานความคิด การสรุปความ 
การตั้งสมมุตฐิาน ขอโตแยง การลงขอสรุป ความเชื่อและการกระทาํ โดยการ
ทดสอบจะนี้ใชแนวคิดพื้นฐานความนาจะเปนเชิงเหตผุลทางวทิยาศาสตร 
การคิดตัดสินใจ และการคดิอยางมีเหตุผลในประเด็นที่ยังสรุปไมได 
 

บอส  
(Boss. 2010: 5) 

การคิดวิจารณญาณเปนการสะสมทักษะที่ใชในทุกๆวันที่จําเปนตอการเติม
เต็มสติปญญาและการพัฒนาของบุคคล 
 

อุษณีย โพธิสุข  
(2543: 28) 

การคิดวิจารณญาณเปนวธิีคิดอยางมีเหตุผล มีหลักเกณฑ มีหลักฐาน และ 
มีประสทิธิภาพกอนตัดสนิใจวาจะเชื่อหรอืไมเชื่ออะไร จะทําหรือ ไมทําอะไร  
ดีหรือไมดี ใชหรือไมใช 
 

ทิศนา  แขมมณี  
(2544: 121) 

ใหความหมายไววา การคิดวิจารณญาณเปนกระบวน การคิดเพื่อใหได
ความคิดที่รอบคอบ สมเหตุสมผลที่จะเชื่อหรือจะทํา โดยผานการพิจารณา
ปจจัยรอบดานอยางกวางไกล ลึกซึ้ง และผานการพิจารณากลั่นกรอง 
ไตรตรอง ทั้งทางดานคุณโทษ และคุณคาที่แทจริงของสิ่งนั้นมาแลว 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

นักวิชาการ ความหมาย 

เกรียงศักดิ ์ 
เจริญวงศศักดิ์  
(2549: 11) 

การคิดวิจารณญาณเปนความตั้งใจที่จะพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยไมมี
การคลอยตามขออางที่นําเสนอ แตจะตั้งคําถามอยางทาทายหรือโตแยง
ขออางนั้นเพื่อเปดแนวทางความคิดออกสูทางตางๆทีแ่ตกตางอันจะนําไปสู
การแสวงหาคาํตอบที่สมเหตุสมผลมากกวาขออางเดิม 
 

วีระ สุดสังข  
(2550: 36) 

การคิดวิจารณญาณเปนกระบวนการทางปญญาที่สามารถรับรูขอมูลแลวนํามา
คิดดวยเหตุผลที่ผานการพจิารณาไตรตรองอยางรอบคอบ กวางไกล ลึกซึ้ง 
เพ่ือประเมินสภาพการณหรือขอมูลที่ปรากฏและตัดสินใจ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวมระยะยาว  
 

สุทธาภา โชติประดิษฐ 
(2551: 22) 

การคิดวิจารณญาณเปนความสามารถในการคิดโดยการพิจารณาไตรตรอง
ดวยเหตุผลตามขอมูลที่ไดจากประสบการณจริงมาประกอบการวิเคราะห 
สังเคราะห ตดัสินใจแกปญหาอยางรอบคอบ ดวยความระมัดระวัง มีการ
ตรวจสอบความคิดและประเมินความคิดของตนเองไดเหมาะสมกับวัย 
 

บรรจง อมรชีวิน  
(2556: 2) 

การคิดวิจารณญาณเปนความสามารถในการที่จะคิดไดอยางกระจางแจมแจง
และอยางมีเหตุผล รวมถึงความสามารถในการที่จะคิดไดอยางอิสระ มีการ
สะทอนคิด และการคิดอยางไตรตรอง 
 

ผูวิจัย การคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวยัเปนการกระทําที่เด็กแสดงออกใน
การพิจารณาไตรตรองขอมูล เหตุการณ และ/หรือปรากฏการณตางๆ ที่เด็ก
เขาไปมีประสบการณอยางรอบคอบ เพ่ือนําไปสูการหาขอสรุปและการ
ตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสมกับวัย 

 
               1.2 องคประกอบของการคิดวิจารณญาณ 
    การศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับองคประกอบของการคิดวิจารณญาณ พบวานักวิชาการ 
หลายทานไดอธิบายแนวคิดที่นาสนใจไวหลากหลายแนวคิด ดังนี้ 
   วัตสันและแกลเซอร (Watson; & Glaser. 1964: 24) ไดนําเสนอวาการคิดวิจารณญาณ 
ประกอบดวย 
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    1. ความสามารถในการสรุปอางอิง (Inference) เปนความสามารถในการตัดสิน
และจําแนกความนาจะเปนของขอสรุปวา ขอสรุปใดเปนจริงหรือเปนเท็จ 
    2. ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน (Recognition of Assumption) เปน
ความสามารถในการจําแนกวา ขอความใดหรือไมเปนขอตกลงเบื้องตน 
    3. ความสามารถในการนิรนัย (Deductive) เปนความสามารถในการหาขอสรุป
อยางสมเหตุสมผลจากสถานการณที่กําหนดใหโดยใชหลักตรรกศาสตร 
    4. ความสามารถในการตีความ (Interpretation) เปนความสามารถในการให
น้ําหนักขอมูลหรือหลักฐานเพื่อตัดสินความเปนไปไดของขอสรุป 
    5. ความสามารถในการประเมินขอโตแยง (Evaluation of Arguments) เปน
ความสามารถในการจําแนกการใชเหตุผลวาสิ่งใดเปนความสมเหตุสมผล 
   เอนนิส มิลแมน; และทอมโก (Ennis, Millman; & Tomko.1985: 45-48) ไดนําเสนอ
วาการคิดวิจารณญาณ ประกอบดวย 
    1. ทักษะการนิยาม ไดแก การระบุจุดสําคัญของประเด็นปญหา ขอสรุป ระบุ
เหตุผลทั้งที่ปรากฏและไมปรากฏ การตั้งคําถามที่เหมาะสมในแตละสถานการณ การระบุเง่ือนไข
ขอตกลงเบื้องตน 
     2. ทักษะการตัดสินขอมูล ไดแก การตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล การ
ตัดสินความเกี่ยวของกับประเด็นปญหา การพิจารณาความสอดคลอง 
     3. ทักษะการอางอิงในการแกปญหาและการลงสรุปอยางสมเหตุสมผล ไดแก การ
อางและการตัดสินในการสรุปแบบอุปนัย การนิรนัยโดยความตรง การทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา
อยางนาเชื่อถือ 
   พอล (Paul. 1985: 36-39) ไดนําเสนอวาการคิดวิจารณญาณประกอบดวย   
    1. การวิเคราะห 
    2. การสังเคราะห 
    3. การประเมิน 
   โรเจอร ซีบรอร; และ รอนนิ่ง (ทิศนา แขมมณี; และคนอื่นๆ. 2544: 60; อางอิงจาก 
Roger; Sebrew; & Ronning. 1995) ไดนําเสนอวาการคิดวิจารณญาณ ประกอบดวย 
    1. ความรู (Knowledge) ความรูเปนสิ่งสําคัญในการคิดวิจารณญาณ การมีความรู
มากจะทําใหคิดเร็ว คิดไดดีกวาผูที่ไมมีความรู ความรูเปนพ้ืนฐานสําคัญที่จะใชตัดสินวาขอมูลหรือ
ความคิดเห็นตางๆน้ันนาเชื่อถือหรือไมเพียงใด 
   2. การสรุปอางอิง (Inference) การสรุปอางอิงเปนสิ่งจําเปนตอการคิดอยางมี
วิจารณญาณเพราะจะชวยใหบุคคลมีความเขาใจสถานการณตางๆไดลึกซึ้ง และมีความหมายมาก
ขึ้น กระบวนการที่ใชในการสรุปอางอิงมี 2 กระบวนการคือ การนิรนัย (Deductive) และการอุปนัย 
(Inductive) 
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    3. การประเมิน (Evaluation) การประเมินน้ีรวมถึงทักษะยอยตางๆ คือ 
     3.1 การวิเคราะห คือ ความสามารถในการระบุและเลือกขอมูลที่เกี่ยวของได 
      3.2 การตัดสิน คือ ความสามารถในการประเมินขอมูลความรู โดยปราศจาก
อคติสวนตัว 
      3.3 การชั่งนํ้าหนัก คือ ความสามารถในการเปรียบเทียบขอมูลที่มีอยู เลือก
ขอมูลที่เหมาะสมที่สุดและจัดระบบขอมูลอยางสมเหตุสมผล 
     3.4 การตัดสินคุณคา คือ การใชขอมูลมาตัดสินดวยการใชหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติที่ดี 
    4. การควบคุมการรูคิด (Metacognition) เปนเรื่องของการคิดที่เกี่ยวกับการคิด 
อันเปนการวิเคราะหถึงความเหมาะสมของความคิดและการปรับความคิดใหถูกตอง ความคิดในการ
ประเมินความคิด ซึ่งมีความจําเปนตอการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพราะเปนการคิดที่ประเมินวา
ความรูตางๆที่จะใชในการตัดสินน้ันเพียงพอหรือไมและนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด 
 บลูม (Duron; Limbach; & Waugh. 2006: 160 citing Bloom. 1956. A Taxonomy of 
Educational Objectives. np.) ไดกลาวถึง ขั้นตอนการเรียนรูจากงายสุดไปสูความซับซอนมากขึ้น 
ประกอบดวย ความคิดระดับพ้ืนฐาน ไดแก ความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) 
และการนําไปใช (Application) ไปจนถึงความคิดระดับสูงซ่ึงถือวาเปนความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณ ไดแก การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) และการประเมินผล 
(Evaluation)) 
  สุทธาภา โชติประดิษฐ (2551: 9) ไดนําเสนอวาองคประกอบของการคิดวิจารณญาณของ
เด็กปฐมวัยประกอบดวยความสามารถดานการตีความ การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง 
การตัดสินใจ และการประยุกตใช 
  ศันสนีย ฉัตรคุปต; และอุษา ชูชาติ (2545: 92 -98) ไดกลาวถึงความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณวาเกี่ยวของกับแนวคิดของบลูม (Bloom) ที่ไดนําเสนอขั้นตอนการเรียนรูจากที่งายสุด
ไปสูความซับซอนมากขึ้น ซึ่งการเสริมสรางความสามารถทางการคิดจากงายสุดไปสูความซับซอน
มากขึ้น ในแตละระดับจะมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน ผูเรียนจะคอยๆ เรียนรูจากระดับต่ําสุด
พัฒนาขึ้นไปสูระดับสูง หากผูเรียนมีกระบวนการคิดระดับสูงก็หมายความวาผูเรียนหลุดพนจาก
กระบวนการคิดแบบงายๆ การคิดเฉพาะความจําความเขาใจไปสูการใชกระบวนการคิดในระดับสูงที่
สลับซับซอนขึ้น ซึ่งจัดเปนความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณ ประกอบดวยความสามารถ
6 ดาน ไดแก 
   1. ความรู เปนเรื่องของความจํา สิ่งที่สมองตองใชคือความสามารถที่จะระลึกถึง และ
ดึงขอมูลที่เคยเรียนรูในครั้งกอน ๆ กลับขึ้นมาใช เปนการเรียนรูในระดับที่งายสุด โดยผูเรียนไม 
จําเปนตองเขาใจในสิ่งที่จําได  
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   2. ความเขาใจ คือ ความสามารถเขาใจความหมายของขอมูลที่ไดเรียนรูหรือที่ กําลัง
เรียน เปนการเขาใจความหมายของขอมูลที่มีอยูอยางแจมแจง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการ เปลี่ยน
รูปแบบของขอมูลจากแบบหนึ่งเปนอีกแบบหนึ่ง หรือจากการสรุปเร่ืองราว หรือจากการ คาดการณ
แนวโนมในอนาคต ถาผูเรียนสามารถเขาใจขอมูลที่ไดเรียนรูก็จะเปนประโยชนที่จะนํา ขอมูลมาใช
แกปญหาในอนาคต ใชในการตัดสินใจ  
   3. การนําไปประยุกตใช คือ ความสามารถในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว หรือขอมูล
ที่มีอยูไปประยุกตใชในสถานการณใหมได โดยไมตองมีคนบอกหรือชี้แนะ  
    4. การวิเคราะห คือ ความสามารถที่จะแยกแยะหรือยอยขอมูลออกเปนแตละสวนที่ทําให
เขาใจงาย สามารถที่จะดึงความสัมพันธของขอมูลสวนหนึ่งที่มีตออีกสวนหน่ึง หรือ ความสัมพันธ
ระหวางขอมูลไดโดยเขาใจหลักการและประโยชนที่จะนํามาใช ดังนั้นผูเรียนตอง สามารถจัดระบบขอมูล
ที่เปนกลุมกอนตางๆ ตองรูวาตัวเองกําลังคิดอะไรอยู และตองตรวจสอบ อยางละเอียดเพื่อใหเขาใจถึง
เน้ือหาและโครงสรางของขอมูลน้ัน  
   5. การสังเคราะห เปนการนําความรูที่มีอยูหลายๆ ทางมาประกอบกันเพื่อสราง 
แผนงานใหมขึ้นมา หรือเพ่ือแกปญหาหรือตอบปญหาใดๆ ที่ไมเคยมีใครบอกใหรูมากอน  
   6. การประเมินผล คือความสามารถที่จะประเมินหรือตัดสินคุณคาของขอมูลที่ได โดยใช
หลักเกณฑที่เฉพาะเจาะจง หรือใชบรรทัดฐานที่มีอยูโดยไมจําเปนตองมีคําตอบถูกหรือผิด ตายตัว 
กระบวนการคิดในระดับน้ีจะทําใหเกิดวิธีการแกปญหาไดหลายๆ รูปแบบ ซึ่งขั้นตอนนี้ ผูเรียนจะตอง
นําความคิดทั้งหมดมาประมวล รวบรวมและสรุปรวมทั้งตองยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวย 
  สรุปไดวา องคประกอบความสามารถทางการคิดจารณญาณเกี่ยวของกับทักษะทางการคิด
จํานวนมากและถึงแมวาความสามารถทางการคิดวิจารณญาณจะถูกจัดกลุมใหเปนความคิดระดับสูง
แตยังคงตองอาศัยความคิดระดับพ้ืนฐานมาสนับสนุน นอกจากนี้ลําดับขั้นตามจุดมุงหมายทางการ
ศึกษาของบลมู (Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives) เปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับ
และมีการนําไปใชอยางกวางขวางตั้งแตการนําไปใชในชั้นเรียนเพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับการ
วางแผน การเรียนรู การตรวจสอบความสอดคลองของจุดประสงค และการนําไปจําแนกความ
แตกตางระหวางการคิดระดับสูงกับการคดิระดับพ้ืนฐาน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําลําดับขั้นตาม
จุดมุงหมายทางการศึกษาของบลูมมากําหนดเปนองคประกอบของความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวยั ซึ่งประกอบดวยความสามารถ 6 ดาน คือ การจํา การเขาใจ การ
ประยุกต การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน 
    

 1.3 วิธีการหรือข้ันตอนการคิดวิจารณญาณ 
    เม่ือพิจารณาจากคํานิยามของการคิดวิจารณญาณที่นําเสนอมาแลว จะเห็นไดวาการ
คิดวิจารณญาณประกอบดวยวิธีการหรือขั้นตอนกระบวนการตางๆที่เกี่ยวของกับการคิดนับตั้งแต
การเผชิญปญหาจนถึงการลงสรุป และประเมินเกี่ยวกับประเด็นปญหา การพิจารณาการคิด
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วิจารณญาณของผูวิจัยจึงเปนการสังเคราะหเพ่ือหาขอสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการคิดวิจารณญาณวามี
อะไรบาง โดยอาศัยการศึกษาแนวคิดที่นักวิชาการหลายๆทานไดนําเสนอไว ดังนี้ 
   เดรสเซล; และ เมฮิว (Dressel; & Mayhew. 1957: 179-181) นําเสนอขั้นตอนของ
การคิดวิจารณญาณ ประกอบดวย 
    1. การนิยามปญหา การตระหนักถึงความมีอยูของปญหา 
    2. การเลือกขอมูลที่เกี่ยวของกับการหาคําตอบของปญหา พิจารณาความ
นาเชื่อถือของแหลงขอมูล พิจารณาความเพียงพอของขอมูล การจัดระบบขอมูล 
    3. การระบุขอสันนิษฐานพิจารณาความนาเชื่อถือของขอสันนิษฐานในการอางเหตุผล 
    4. การกําหนดและเลือกสมมุติฐานที่เปนไปไดมากที่สุด 
    5. การลงสรุปอยางสมเหตุสมผล โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการคิดหา
เหตุผลและประเมินขอสรุปโดยอาศัยเกณฑการประยุกตใช 
   นีดเลอร (Woolfolk. 1987: 312; citting Kneedler. 1985: 227) นําเสนอขั้นตอนการคิด 
วิจารณญาณ ประกอบดวย 
    1. การนิยาม และการทําความกระจางชัดของปญหา ไดแก 
     1.1 การระบุเรื่องราวที่สําคัญหรือการระบุปญหา เปนความสามารถในการระบุ
ความสําคัญของเร่ืองที่อาน การอางเหตุผล การใชเหตุผลตางๆ และขอสรุปในการอางเหตุผล 
     1.2 การเปรียบเทียบความคลายคลึง และความแตกตางระหวางคน วัตถุ
สิ่งของความคิดหรือผลลัพธตั้งแต 2 อยางขึ้นไป 
     1.3 การกําหนดวาขอมูลใดมีความเกี่ยวของ เปนความสามารถในการจําแนก 
ระหวางขอมูลที่สามารถพิสูจนความถูกตองไดกับขอมูลที่ไมสามารถพิสูจนความถูกตองได รวมทั้ง
การจําแนกระหวางขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องราว 
     1.4 การกําหนดคําถามที่เหมาะสม เปนความสามารถในการกําหนดคําถาม
ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจที่ลึกซึ้งและชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องราว 
    2. การพิจารณาตัดสินขอมูลที่มีความสัมพันธกับปญหา ไดแก 
     2.1 การจําแนกหลักฐาน เปนความสามารถในการประยุกตเกณฑตางๆเพื่อ
การพิจารณาตัดสินลักษณะคุณภาพของการสังเกตและการคิดหาเหตุผล 
     2.2 การตรวจสอบความสอดคลอง เปนความสามารถในการตัดสินวา 
ขอความหรือสัญลักษณที่กําหนดมีความสอดคลองสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีความสอดคลองกับ
บริบททั้งหมดหรือไม 
     2.3 การระบุขอตกลงเบื้องตนที่ไมไดกลาวถึง เปนความสามารถในการระบุวา
ขอตกลงเบื้องตนใดที่ไมไดกลาวไวในการอางเหตุผล 
     2.4 การระบุภาพพจนในการอางเหตุผล (Stereotypes) เปนความสามารถใน
การระบุความคิดที่บุคคลยึดติด หรือความคิดตามประเพณีนิยม 
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     2.5 การระบุความมีอคติปจจัยทางอารมณและการโฆษณา เปนความสามารถ
ในการระบุความมีอคติในการอางเหตุผลและการตัดสินความเชื่อถือไดของแหลงขอมูล 
     2.6 การระบุความแตกตางระหวางระบบคานิยมและอุดมการณ เปน
ความสามารถในการระบุความคลายคลึงและความแตกตางระหวางระบบคานิยมและอุดมการณ 
    3. การแกปญหาและการลงขอสรุป ไดแก 
     3.1 การระบุความเพียงพอของขอมูล เปนความสามารถในการตัดสินวาขอมูล
ที่มีอยูเพียงพอทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตอการนําไปสูขอสรุป การตัดสินใจ หรือการกําหนด
สมมุติฐานที่เปนไปได ไดหรือไม 
     3.2 การพยากรณผลลัพธที่อาจเปนไปได เปนความสามารถใน การทํานาย
ผลลัพธที่อาจเปนไปไดของเหตุการณ หรือชุดของเหตุการณ 
   ฟชแมน (วราภรณ สืบสหการ.  2545: 51-77; อางอิงจาก Feldman. n.d.) นําเสนอ
ขั้นตอนการคดิวิจารณญาณ ประกอบดวย 
    1. การบงชี้ประเด็นปญหา หมายถึง การพุงความสนใจใหกับแนวคิดหลักของขอมูล
ที่ไดรับมา ในขณะที่พยายามจะบงชี้ประเด็นปญหานั้น จงวางตัวเปนกลางและอยามีอคติ การกลาวถึง
ประเด็นปญหาที่ดีที่สุด คือ การกลาวที่อยูในรูปของคําถามในลักษณะที่สามารถตอบสนับสนุนหรือ
ตอตานประเด็นปญหาเหลานั้นได 
    2. การระบุขอโตแยง หมายถึง ความพยายามที่จะสนับสนุนหรือพิสูจนขอสรุป
เกี่ยวกับประเด็นปญหาโดยใชหลักฐาน ซึ่งหลักฐานนั้นจะประกอบดวยขอความตางๆที่สนับสนุน
ขอสรุปหลักฐานสื่อใหเห็นเหตุผลที่ผูนําเสนอมีตอตัวประเด็นปญหาวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย เม่ือ
เผชิญกับขอสรุปของผูอ่ืน ตองตัดสินใจวาจะยอมรับใหเปนขอสรุปดวยหรือไม ซึ่งอาจยังหาขอสรุป
ของตนเองไมไดจนกวาจะเขาใจขอมูลที่มีการนําเสนอมาใหแลว และในการที่จะไดขอสรุปของตนเอง
นั้น จะตองระบุขอสรุปและหลักฐานที่จะแสดงใหไดเสียกอน 
    3. การมองหาความชัดเจน หมายถึง การประเมินความหนักแนนของเหตุผลที่อยู
เบื้องหลังขอสรุป ดวยการเริ่มตนหาวา มีความเขาใจสิ่งที่ได มีการกลาวหรือเขียนไวอยางชัดเจน
หรือไม พึงสังวรไววาจะเขาถึงแกนของประเด็นตางๆที่กลาวถึงไวในขอโตแยงไมไดเลยหาก
ความหมายของคําหรือวลีนั้นสับสน ความสับสนนี้จะตองไดรับการพูดถึงกอนจึงจะเขาใจในเนื้อหา
สาระของขอโตแยงนั้น 
   4. การเขาใจบริบท ประเด็นปญหาหลายๆขอจะทําใหการบงชี้ การทําใหชัดเจน 
และการประเมินงายยิ่งขึ้น หากเราทราบบริบทวามันจะเกิดขึ้นที่ใด 
    5. การคนหาความนาเชื่อถือ ความนาเชื่อถือ คือ ความมั่นใจในคํากลาวหรือ
สถานภาพที่เปนอยู ความนาเชื่อถือชวยใหคุณตัดสินใจวาหลักฐานนั้นจริงหรือเท็จ เพียงพอหรือไม 
จงใชประสบการณของตัวเองหรือคนอ่ืนชวยในการตัดสินความนาเชื่อถือน้ี 
    6. การมองหาความสอดคลองกัน หมายถึง การตรวจสอบดูวามีหลักฐานชิ้นใดที่
ขัดแยงกับหลักฐานอื่นหรือคําสรุปหรือไม หรือดูวาหลักฐานนั้นมีความเกี่ยวของหรือไม 
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    7. การตัดสินขอโตแยง ในการที่จะตัดสินขอโตแยงตางๆไดนั้นสิ่งที่ตองคํานึงถึง คือ 
     7.1 หลักฐานชัดเจนและไมคลุมเครือหรือไม 
     7.2 บริบททําใหหลักฐานมีน้ําหนักมากขึ้นหรือทําใหออนลง 
     7.3 หลักฐานเปนที่เชื่อถือไดหรือไม 
     7.4 หลักฐานตางๆสอดคลองกันหรือไม 
     7.5 หลักฐานนั้นสนับสนุนขอสรุปหรือไม 
   เควลลมอลช (Quellmalz. 1985: 29-48) นําเสนอขั้นตอนการคิดวิจารณญาณ ประกอบดวย 
     1. การระบุหรือกําหนดคําถาม วิเคราะหสวนประกอบที่สําคัญและการนิยามคํา
สําคัญ 
     2. การตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 
    3. การสรุปอางอิงโดยการนิรนัยและการอุปนัย การตัดสินคุณคา และการตัดสิน
ขอเท็จจริง 
    4. การใชเกณฑตัดสินความพอเพียงของขอสรุป 
   เดอคาโรล ี(Decarroli. 1973: 67-68) นําเสนอขั้นตอนการคิดวิจารณญาณ ประกอบดวย 
    1. การนิยาม เปนการกําหนดปญหา ทําความตกลงเกี่ยวกับความหมายของคํา 
ขอความและการกําหนดเกณฑ 
     2. การกําหนดสมมุติฐาน การคิดถึงความสัมพันธเชิงเหตุผลหาทางเลือกและการ
พยากรณ 
     3. การประมวลผลขาวสาร เปนการระบุขอมูลที่จําเปน รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 
หาหลักฐานและการจัดระบบขอมูล 
    4. การตีความขอเท็จจริงและการสรุปอางอิงจากหลักฐาน 
    5. การใชเหตุผลโดยระบุเหตุและผลความสัมพันธเชิงตรรกศาสตร 
   6. การประเมินผลโดยอาศัยเกณฑความสมเหตุสมผล 
    7. การประยุกตใชหรือนําไปปฏิบัติ 
   สเติรนเบอรก; และบารัว (Sternberg and Barau. 1985: 40-43) นําเสนอขั้นตอนการ
คิดวิจารณญาณ ประกอบดวย 
    1. การนิยามและการทําความเขาใจปญหา 
    2. การตัดสินขอมูล 
    3. การสรุปอางอิงและการแกปญหา 
   ทิศนา แขมณี; และคณะ (2544:153) นําเสนอขั้นตอนการคิดวิจารณญาณ ประกอบดวย 
    1. การตั้งเปาหมายในการคิด 
   2. การระบุประเด็นในการคิด 
   3. การประมวลขอมูลทั้งดานขอเท็จจริง และความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นที่
คิดทั้งทางกวาง ลึกและไกล 
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   4. การวิเคราะห จําแนก แยกแยะขอมูล การจัดหมวดหมูขอมูล และเลือกขอมูลที่
จะนํามาใช 
    5. การประเมินขอมูลที่จะใชในแงความถูกตอง ความเพียงพอ และความนาเชื่อถือ 
    6. การใชหลักเหตุผลในการพิจารณาขอมูลเพ่ือแสวงหาทางเลือก/คิดคําตอบที่
สมเหตุสมผลตามขอมูลที่มี 
    7. การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลที่จะตามมาและพิจารณาถึง
คุณคาหรือความหมายที่แทจริงของสิ่งนั้น 
    8. การชั่งน้ําหนักผลได-ผลเสีย คุณ-โทษ ในระยะสั้นและระยะยาว 
    9. การไตรตรอง ทบทวนกลับไปกลับมาใหรอบคอบ 
     10. การประเมินทางเลือกและการลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่คิด 
   กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (ทิศนา แขมมณี.  2555: 311-313) นําเสนอขั้นตอน
การคิดวิจารณญาณ ประกอบดวย 
    1. การสังเกต เปนการใหผูเรียนทํากิจกรรมการรับรูแบบปรนัยจนเกดิความเขาใจ 
ไดความคดิรวบยอด สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งตางๆและสรุปเปนใจความสําคญัครบถวน
ตรงตามหลักฐานขอมูล 
    2. การอธิบาย เปนการใหผูเรียนตอบคําถาม แสดงความคิดเห็นเชิงเห็นดวย
หรือไมเห็นดวย กับสิ่งที่กําหนด เนนการใหเหตุผล ดวยหลักการ กฎเกณฑ หรือหลักฐานขอมูล
ประกอบใหนาเชื่อถือ 
    3. การรับฟง เปนการใหผูเรียนฟงความคิดเห็น ไดตอบคําถาม วิพากษ วิจารณ
จากผูอ่ืนที่มีตอความคิดเห็นของตนเอง เนนการปรับเปลี่ยนความคดิเดิมของตนตามเหตุผลหรือ
ขอมูล โดยไมใชอารมณหรือด้ือเพงตอความคิดเดิม 
    4. การเชื่อมโยงความสัมพันธ เปนการใหผูเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความ
ตางของสิ่งตางๆ ใหสรุปจัดกลุมสิ่งที่เปนพวกเดียวกัน เชื่อมโยงเหตุการณเชิงเหตผุล หากฎเกณฑ 
การเชื่อมโยงในลักษณะอุปมาอุปไมย 
    5. การวิจารณ เปนการจัดกิจกรรมใหวิเคราะหเหตุการณ คํากลาว แนวคิด หรือ
การกระทําแลวใหจําแนกหาจุดเดน-จุดดอย สวนดี-สวนเสีย สวนสําคัญ-สวนไมสาํคัญ ดวยการยก
เหตุผลหลักการมาประกอบการวิจารณ 
    6. การสรุป เปนการจัดกิจกรรมใหพิจารณาสวนประกอบของการกระทํา หรือ
ขอมูลตางๆที่เชื่อมโยงเกี่ยวของกัน แลวใหสรุปผลอยางตรงไปตรงมาและถูกตองตามหลักฐานขอมูล 
   อุษณีย โพธิสุข; และคณะ (2544: 15-17) นําเสนอขั้นตอนการคิดวิจารณญาณ 
ประกอบดวย 
    1. การระบุและนิยามปญหา คือ การกาํหนดปญหาและการทาํความเขาใจกับปญหา
โดยพิจารณาขอมูล ขอโตแยงหรือขอมูลที่คลุมเครือ รวมทั้งการนิยามความหมายของคําและขอความ 
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    2. การเก็บรวบรวมขอมูล คือ การรวบรวมขอมูลที่เกีย่วของกับปญหา ขอโตแยง 
หรือขอมูลที่คลุมเครือจากแหลงตางๆ รวมทั้งการดึงขอมูล หรือความรูจากประสบการณเดิมที่มีอยู
มาใชเม่ือบุคคลพบกับสถานการณปญหาหรือขอสงสัย จะแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงตางๆ
ใหมากที่สุดเพือ่ใหครอบคลมุปญหา วิธกีารรวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ไดแก การสังเกต ทั้งการสังเกตดวยตนเอง และการรวมรวมขอมูลจากการรายงานผลการสังเกตของ
ผูอ่ืน การตั้งคําถามและการฟง เปนตน 
    3. การจัดระบบขอมูล คือ การพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล ความเพียงพอ
ของขอมูล และการจัดระบบขอมูล เม่ือรวบรวมขอมูลแลวตองพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงที่มา
ของขอมูล เพราะขอมูลที่ไดรับมาจากแหลงที่ไมนาเชื่อถืออาจนําไปสูการสรุปที่ผิดพลาดได ถาประเมิน
แลวพบวาขอมูลใดมาจากแหลงที่ขาดความนาเชื่อถือก็จะตัดทั้ง สวนขอมูลที่มาจากแหลงที่นาเชื่อถือ
ก็จะเก็บไวใชตอไป ขณะเดียวกันตองประเมินความถูกตองและเพียงพอของขอมูลที่รวบรวมไดวาจะ
นําไปสูการสรุปอางอิงไดหรือไม ในการสรุปอางอิงถาขอมูลไมเพียงพอจะตองรวมรวมขอมูลเพ่ิมเติม
อีก เม่ือรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ ขอมูลถูกตองและเพียงพอแลวจะตองมีการจัดระบบ
ขอมูลที่ชัดเจนกับขอมูลที่คลุมเครือ ขอมูลที่เกี่ยวของกับไมเกี่ยวของกับปญหา การระบุขอตกลงเบื้องตน
เพ่ือนํามาจัดกลุมและจัดลําดับความสําคัญของขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางในการตั้งสมมุติฐาน 
    4. การตั้งสมมุติฐาน คือ การพิจารณาแนวทางการสรุปอางอิงของปญหา ขอโตแยง 
หรือขอมูลที่คลุมเครือ โดยการนําขอมูลที่มีการจัดระบบแลวนํามาพิจารณาเชื่อมโยงหาความสัมพันธ
เพ่ือกําหนดแนวทางการสรุปที่นาจะเปนไปไดวาจากขอมูลที่ปรากฏสามารถเปนไปไดในทิศทางใดบาง
เพ่ือที่จะไดพิจารณาเลือกแนวทางที่เปนไปไดมากที่สุด หรือการตัดสินอยางสมเหตุสมผลในการสรุป
อางอิงตอไป 
    5. การสรุปอางอิง คือ การพิจารณาเลือกแนวทางที่เปนไปไดมากที่สุดจากขอมูล
และหลักฐานที่มีอยูเพ่ือนําไปสูการสรุปที่สมเหตุสมผล การใชเหตุผลเปนทักษะการคิดที่จําเปนตอ 
การตัดสินใจสรุปปญหา และเปนทักษะการคิดที่สําคัญของการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพราะการคิด
ที่ดีนั้นขึ้นอยูกับการใชเหตุผลที่ดี และขอสรุปที่ดีที่สุดจะตองไดรับการสนับสนุนจากเหตุผลที่ดีที่สุด
ดวย ดังนั้นการคิดอยางมีวิจารณญาณจึงจําเปนตองการเหตุผลที่ดีเพ่ือนําไปสูขอสรุปอยางสมเหตุ 
สมผล และคุณลักษณะของการคิดอยางมีวิจารณญาณมีความสัมพันธกับการใชเหตุผลแบบตรรกศาสตร
หรือการใชเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย เพราะฉะนั้นกระบวนการที่สําคัญที่จะชวยใหการสรุปอางอิง
เปนไปอยางสมเหตุสมผล คือ การใชเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย หรือการสรุปอางอิงโดยใชหลัก
ตรรกศาสตร 
    6. การประเมินการสรุปอางอิง คือ การประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุป
อางอิงหลังจากตัดสินใจสรุปโดยใชหลักตรรกศาสตร ซึ่งจะประเมินวาสมเหตุสมผลหรือไม รวมทั้ง
พิจารณาวาขอสรุปนั้นสามารถนําไปใชประโยชนไดหรือไม ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร ถาขอมูลที่
ไดรับมีการเปลี่ยนแปลงและหรือไดรับขอมูลเพ่ิมเติม ตองกลับไปรวบรวมขอมูลที่มีอยูอีกครั้งหนึ่ง
เพ่ือตั้งสมมุติฐานและการสรุปอางอิงใหม 
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   จากการศึกษาดังกลาวสามารถสรุปวิธีการหรือขั้นตอนการคิดวิจารณญาณวา
ประกอบดวยขั้นตอนการรับรูปญหา การตั้งเปาหมายในการคิด การประมวลขอมูลและพิจารณาผล
การคิด และการสรุปและประเมินผล  
 
   1.4 ลักษณะของบุคคลที่มีการคิดวิจารณญาณ 
    การคิดวิจารณญาณเปนพฤติกรรมภายในสมองที่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง แต
อนุมานโดยทางออมวาไดเกิดพฤติกรรมภายในขึ้น นักวิชาการและบุคคลตางๆอธิบายพฤติกรรม
การแสดงออกของการคิดวิจารณญาณดวยลักษณะพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไปจึงไดนําแนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะการแสดงออกทางการคิดวิจารณญาณที่มีนักการศึกษา นักวิชาการนําเสนอไว มา
วิเคราะหและสังเคราะหใหสอดคลองกับขั้นตอนการคิดวิจารณญาณในรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณที่ผูวิจัยสรางขึ้น  (Watson; & Glaser. 1964: 10-11; 
Ennis.1991: 15-16, 1967: 144-146; Craig. 1966: 108-111; Harnadek. 1989: 21; พะยอม ตัณมณี. 
2524: 62; อางอิงจาก May. 1970; Beyer. 1985: 297-303; citting Russel. 1956; Beyer. 1985: 
272-303; citting Dressel; & Mayhew. 1954) ดังนี้ 
   1. การรับรูขอมูล/เหตุการณ /สถานการณ/ปรากฏการณตางๆ บุคคลที่มีความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณควรมีการศึกษาขอมูล/เหตุการณอยางละเอียด สังเกตปรากฏการณตางๆ 
ดวยความเปนปรนัย 
   2. การระบ/ุนิยามประเด็นปญหา และการตั้งเปาหมายในการคิด บุคคลที่มีความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณควรมีมีการแสดงออกในการระบุและนิยามปญหา โดยกําหนดประเด็น
ปญหา ขอโตแยง หรือขอมูลที่คลุมเครือได    
   3. การประมวลผลขอมูล บุคคลที่มีความสามารถทางการคิดวิจารณญาณควรมีการแสดง 
ออกในการรวบรวมขอมูล การเลือกขอมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับปญหา ขอโตแยงหรือขอมูลที่
คลุมเครือ มีการมองหาทางเลือกหลายๆทางในการแกปญหา และสามารถตั้งสมมุติฐานหลากหลาย
ทิศทางได  มีการใชวิธีการพูดที่เหมาะสมในการอภิปรายและเสนอความคิดเห็นและพยายามถามใน
สิ่งที่ไมเขาใจ      
   4. การสรุปและการประเมินขอสรุป บุคคลที่มีความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ
ควรมีการแสดงออกในการสรุปอยางสมเหตุสมผล พิจารณาและตัดสินวามีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุป
แบบอุปนัยและนิรนัยหรือไม ผสมผสานความสามารถและพฤติกรรมอ่ืนๆ ในการตัดสินใจ มีการพิจารณา
และตัดสินการใหเหตุผลสรุปน้ันวามีความคลุมเครือหรือไม มีการสรุปตามขอมูลที่สนับสนุนหรือไม 
มีการนําหลักการไปประยุกตใชหรือไม และมีการนําเสนอผลการตัดสินใจใหเปนที่ยอมรับ 
 

  1.5. งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดวิจารณญาณ 
      จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดวิจารณญาณของนักวิชาการหลายทาน 
พบวา มีการศึกษาคนควาไวหลากหลายลักษณะ ไดแก  
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  งานวิจัยที่เก่ียวของในตางประเทศ  
   เฮนดริกซ (Hendrix.1995: Abstract) ศึกษาความสามารถในการคิดวิจารณญาณของ
นักศึกษาที่ไดรับการสอนอานดวยการฝกคิดวิจารณญาณและนักเรียนที่ไดรับการสอนอานตาม
หลักสูตรปกติ ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาที่ไดรับการ
สอนอานดวยการฝกคิดวิจารณญาณและนักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามหลักสูตรปกติไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  เวสต (West.1994: Abstract) ศึกษาผลของวิธีการสอน 3 วิธ ีไดแก (1) การสอนแบบ 
Explicit Model หมายถึง การสอนที่ใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะการคิดและเปรียบเทียบกระบวนการ
คิดวิจารณญาณของนักเรียนกับผูเชีย่วชาญเพื่อชวยใหนักเรียนมีทักษะและพัฒนาการคิด (2) การสอน
แบบ Implicit Model หมายถึง การสอนที่ใหนักเรียนเขยีนเรียงความ ซึ่งทําใหนักเรียนพัฒนาการคิด
เปนขั้นตอน และ (3) การสอนแบบบรรยาย ผลการศึกษาพบวา การคิดวิจารณญาณทั้งสามระยะไม
แตกตางกัน แตผลการวิเคราะหถดถอยพบวา มีความสัมพันธระหวางปริมาณแบบฝกทักษะการคิด
ที่มอบหมายใหทําและทําเสร็จกับการคิดวิจารณญาณ และมีความสมัพันธระหวางปริมาณเรียงความ
ที่มอบหมายใหทําและทําเสร็จกับการคิดวิจารณญาณ 
   เคพ (Cave.1993: Abstract) ศึกษาสํารวจพฤติกรรมและลักษณะของครูที่มีผลตอการ
คิดวิจารณญาณของนักเรียน โดยเปรียบเทียบคุณลักษณะของครูที่มีผลตอการคิดวิจารณญาณสูง
และต่ํา ผลการศึกษาพบวา ครูที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงจะสอนนักเรียนดวยวิธีการสอนแบบ
ตางๆ คือ การสอนเปนกลุมยอย ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมการเรียนการสอนใหหลากหลาย สอนทักษะการคิดในระดับสูง จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ทักษะการนําไปประยุกตใช ครูที่ไดรับการประเมินวามีการคิดอยางมีวิจารณญาณต่ําจะมีวิธีการ
เรียนการสอนโดยใหนักเรียนปฏิบัติเปนรายบุคคล ครูเปนผูวางกฏระเบียบในหองเรียน และยึดตํารา
เรียนเปนหลัก 
   ฮารริงตัน (Harrington.1993: Abstract) ศึกษาสํารวจวิธีการสอนที่ใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ที่สมาคมพยาบาลในแคลิฟฟอรเนียใชสอนนักศึกษาพยาบาล กลุมตัวอยางเปน
ครูผูสอนที่มีประสบการณในการสอนมาหลายป ผลการศึกษาพบวา วิธีการสอนที่ครูใชมากและมี
ประสิทธิภาพไดแก การระดมพลังสมอง การศึกษารายกรณี การเลนบทบาทสมมุติ การอภิปราย
กลุมยอย การเขียนรายงาน การฝกการใชเหตุผลทางตรรกศาสตร และการจับคูอภิปราย 
   เฟอรเรลล (Ferrell.1992: Abstracts) ศึกษาผลของคําถามของครู และศึกษา
ความสัมพันธระหวางปริมาณคําถามประเภทการคิดวิจารณญาณของครู และปริมาณคําตอบ
ประเภทการคิดวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษา พบวา การคิดวิจารณญาณของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยครูใชคําถามหลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง มีความสัมพันธทางบวกระหวาง
ปริมาณคําถามประเภทการคิดวิจารณญาณของนักเรียน และปริมาณคําถามคําตอบระหวางครูกับ
นักเรียนกับการคิดวิจารณญาณ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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   งานวิจัยที่เก่ียวของในประเทศ  
   เสกสรร  มาตวังแสง (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยหลังการ
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตรสูงกวากอนทํากิจกรรมวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   จารุวรรณ คงทวี (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษา การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
กอนและหลังการทํากิจกรรมละเลงสีดวยนิ้วมือ ผลการวิจัยพบวา การคิดวิจารณญาณของเด็ก 
ปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมละเลงสีดวยนิ้วมือสูงกวากอนทํากิจกรรมละเลงสีดวยนิ้วมืออยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สุทธาภา โชติประดิษฐ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูโดยใชวิธีการสื่อความหมายเปนฐานในการพัฒนาการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสื่อความหมายเปนฐาน ประกอบดวย ขั้นที่ 1 จุด
ประกายความคิด ขั้นที่ 2 วางแผนการเรียนรู ขั้นที่ 3 รวบรวมขอมูล ขั้นที่ 4 สะทอนความคิด และ
ขั้นที่ 5 นําเสนอแนวคิด ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาดานการคิดวิจารณญาณเพิ่มขึ้น
สามระดับ ไดแก ระดับมากที่สุด 3 ดาน คือ ดานการตีความ ดานการประยุกตใช และดานการตัดสินใจ 
ระดับมาก 2 ดาน คือ ดานการวิเคราะห และดานการสังเคราะห ระดับปานกลาง คือ ดานการ
เชื่อมโยง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวนดานการตีความ   
  รุงลาวัลย ไชยสัตย (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษา ทักษะการคิดวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนนํ้าประกอบสื่อ ผลการวิจัยพบวา ทักษะการคิด 
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนนํ้าประกอบสื่อสูงขึ้น
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ปริยานุช จุลพรหม (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนาความสามารถดานการคิด 
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยดวยการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ ผลการวิจัยพบวา การพัฒนา 
ความสามารถดานการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐมีการ 
พัฒนาสูงขึ้นดังรายละเอียดตอไปน้ี ความสามารถดานการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยหลังการ 
ทดลองสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระดับความสามารถดานการ
คิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมโดยรวมทุกทักษะ อยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาใน
แตละทักษะพบวา ทักษะการใชเหตุผล ทักษะการสังเคราะห และทักษะการประเมิน คามี
ความสามารถอยูในระดับสูง สวนทักษะการวิเคราะหมีความสามารถอยูในระดับปานกลาง  
  ธัญลักษณ ลีชวนคา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่
เลนเกมการศึกษามิติสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษามิติสัมพันธมีการคิด
วิจารณญาณสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาปกติมีการ
คิดวิจารณญาณสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษามิติ
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สัมพันธกับเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาปกติมีการคิดวิจารณญาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
   จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา การคิดวิจารณญาณเปนสิ่งที่ควรสงเสริมและพัฒนา
ตั้งแตระดับปฐมวัย เพ่ือใหเด็กคิดโดยใชเหตุผล หาขอสรุป ไดอยางสมเหตุสมผล จากขอมูลและ
ประสบการณตรงของเด็ก โดยใชวิธีการหลากหลายที่เหมาะสม นอกจากนี้พบวาบทบาทของครูใน
การเลือกใชเทคนิคในการจัดการเรียนรูมีผลตอความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ  
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
  2.1 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปญญาของเพียเจท (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development) 
    เพียเจท (Piaget) เชื่อวา ขณะที่เด็กเจริญเติบโตเด็กจะมีพัฒนาการทางสมองและมี
ความพรอมที่จะมีพฤติกรรมปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว เด็กจะกระตือรือรนที่จะสัมพันธกับ
โลกภายนอกและไดความรูจากการกระทําของตน ซึ่งความกระตือรือรนที่จะเรียนรูนี้ติดตัวมาแต
กําเนิดจึงเรียกแนวคิดอีกชื่อหนึ่งวา Genetic Epistemology (สิริอร วิชชาวุธ.  2554: 112; อางอิงจาก 
Piaget, 1969. Science of Education and the Psychology of the Child. n.d.) โดยองคประกอบที่
มีสวนเสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญามี 4 องคประกอบ คือ (สุรางค โควตระกูล. 2554: 49-50) 
    1) วุฒิภาวะ เปนสภาพรางกายที่มีความพรอมตอการพัฒนาการทางสติปญญา 
ดังนั้นครูผูสอนควรจัดประสบการณหรือสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน 
     2) ประสบการณ ทุกครั้งที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมก็จะเกิดประสบการณ 
ซึ่งแบงออกเปน 2 ประสบการณ คือ ประสบการณที่เน่ืองมาจากปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตาม
ธรรมชาติและประสบการณที่เกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลทางตรรกศาสตรซึ่งมีความสําคัญในการ
แกปญหาตางๆ โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร 
    3) การถายทอดความรูทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลรอบขางถายทอดความรูแก
เด็ก โดยผานกระบวนการดูดซึมประสบการณและกระบวนการปรับโครงสรางทางสติปญญา 
     4) กระบวนการพัฒนาความสมดุลหรือการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (self 
regulation) ซึ่งอยูในตัวของแตละบุคคล เพ่ือจะปรับความสมดุลของพัฒนาการเชาวปญญาขึ้นตอไป
อีกขั้นหน่ึงซึ่งสูงกวา โดยใชกระบวนการดูดซึมประสบการณและการปรับโครงสรางทางสติปญญา 
    พัฒนาการทางสติปญญาแบงออกเปน 4 ขัน้ ดังนี้ 
    1) ขั้นการใชประสาทสัมผัส (Sensorimotor Stage) ขั้นน้ีเร่ิมตั้งแตแรกเกิดจนถึง  
2 ป เด็กเรียนรูจาการลองผิดลองถูกโดยเริ่มจากการตอบรับผล (rely) สะทอน (reflex) และปรับตัว
เด็กใหเขากับโลกแวดลอมตัว พฤติกรรมของเด็กวัยน้ีขึ้นอยูกับการสัมผัสเคลื่อนไหวเปนสวนใหญ 
เชน การไขวควา การเคลื่อนไหว การมอง การดูด ในวัยน้ีเด็กแสดงใหเห็นวามีสติปญญาดวยการ
กระทํา เด็กสามารถแกปญหาไดแมจะไมสามารถอธิบายดวยคําพูด เด็กจะตองมีโอกาสที่จะ
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ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยตนเองซึ่งถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับพัฒนาการดานสติปญญาและ
ความคิดในขั้นนี้ ความคิดความเขาใจของเด็กจะกาวหนาอยางรวดเร็ว เชน สามารถประสานงาน
ระหวางกลามเนื้อและสายตาเด็กในวัยน้ีมักจะทําอะไรซ้ําๆ บอยๆ เปนการเลียนแบบ เม่ือสิ้นสุดระยะ
นี้เด็กจะมีการแสดง ออกของพฤติกรรมอยางมีจุดหมายและสามารถแกปญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการ
ตางๆ เพ่ือใหไดสิ่งที่ตองการ แตการคิดของเด็กวัยน้ีสวนใหญยังคงอยูเฉพาะสิ่งที่สามารถสัมผัสได
เทานั้น  
   2) ขั้นความคิดกอนปฏิบัติการ (Pre-operation Stage) ขั้นน้ีเริ่มตนตั้งแตอายุ 2-7 ป 
เด็กยังไมสามารถสรางมโนมติที่เปนนามธรรมได ยังตองอาศัยสิ่งที่เปนรูปธรรมในการเรียนรูและทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัว แตเริ่มรูจักคิดมากขึ้น การเรียนรูจากประสาทสัมผัสและ     
การเคลื่อนไหวจะคอยๆ ลดลง เปนขั้นที่เด็กเรียนรูภาษาพูด เขาใจทาทางที่ใชสื่อสารความหมาย 
การเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดีขึ้น ในขั้นน้ีเด็กจะเริ่มใชสัญลักษณแทนสิ่งของ ซึ่งแบงเปน 2 ขั้นยอย คือ 
     2.1) ขั้นกอนความคิดรวบยอด (Preconceptual Thought) เปนขั้นพัฒนาการของ
เด็กอายุ 2-4 ป เด็กในวัยนี้มีความคิดรวบยอด (Concept) ในเรื่องตางๆแลวเพียงแตยังไมสมบูรณ
หรือมากกวามาเปนเหตุเปนผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แตเด็กยังคงยึดตนเองเปนศูนยกลางความคิด 
เด็กสามารถใชภาษาและเขาใจความหมายของสัญลักษณที่เกี่ยวของกับตนเอง ความคิดความเขาใจ
ของเด็กในวัยนี้ขึ้นอยูกับการรับรูเปนสวนใหญ  
    2.2) ขั้นการคิดแบบสหัชญาณ (Intuitive Thought) เปนขั้นพัฒนาการของเด็ก
อายุ 4-7 ป ในขั้นน้ีเด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆรอบตัวดีขึ้นรูจักแยกประเภทของ
ชิ้นสวนวัตถุ เขาใจความหมายของจํานวนเลข เร่ิมมีพัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษแตไมแจมชัดนัก 
สามารถแกปญหาไดโดยไมคิดเตรียมการลวงหนาไวกอน รูจักใชความรูในสิ่งหน่ึงไปอธิบายหรือ
แกปญหาอีกสิ่งหน่ึงและสามารถใชเหตุผลทั่วๆไปมาสรุปแกปญหา การคิดของเด็กมีเหตุผลขึ้นแต
การคิดออกมาในสิ่งที่เขารับรูหรือสัมผัสจากภายนอก  
   พัฒนาการแตละขั้นจะพัฒนาการคิดของเด็กใหกาวเขาสูพัฒนาการที่ซับซอนขึ้น โดย
อาศัยกระบวนการตางๆ ประกอบดวย การซึมซับประสบการณ (Assimilation) การปรับขยายโครงสราง 
(Accommodation) และ การทําใหสมดุล (Equilibration) พัฒนาการทางสติปญญาเปนผลเนื่องมาจาก
การมีปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับสิ่งแวดลอม โดยเด็กจะพยายามปรับตวัโดยใชกระบวนการซึมซับ 
(Assimilation) ความรูหรือความคิดใหมเขาไปเชื่อมโยงกับความรูหรือความคิดเดิม ซึ่งหากไมสามารถ
เชื่อมโยงกันไดเด็กจะเกิดภาวะไมสมดุลขึน้ (Disequilibrium) และเดก็จะพยายามใชกระบวนการ
ปรับขยายโครงสราง (Accommodation) ในการปรับความรูหรือความคิดใหมกับความรูหรือความคิด
เดิมใหเขากันกลายเปนภาวะสมดุล (Equilibration) เกิดเปนโครงสรางทางสติปญญาใหม (Schemata) 
ของเด็กขึ้น ซึ่งในกระบวนการนี้จะพัฒนาไปตามวัยของเด็ก โดยประสบการณสําคัญที่เด็กควรไดรับ
การสงเสริมมีดังนี้ 
    1) ขั้นความรูแตกตาง (Absolute Differences) เด็กเริ่มรับรูในความแตกตางของ
สิ่งของที่มองเห็น 
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  2) ขั้นรูสิ่งตรงกันขาม (Opposition) ขั้นนี้เด็กรูวาของตางๆ มีลักษณะตรงกันขามเปน 
2 ดาน เชน มี-ไมมี   หรือ เล็ก-ใหญ 
   3) ขั้นรูหลายระดับ (Discrete Degree) เด็กเริ่มรูจักคิดสิ่งทีเ่กี่ยวกบัลกัษณะที่อยูตรงกลาง
ระหวางปลายสุดสองปลาย เชน ปานกลาง นอย 
   4) ขั้นความเปลี่ยนแปลงตอเน่ือง (Variation) เด็กสามารถเขาใจเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งตางๆ เชน บอกถึงความเจริญเตบิโตของตนไม  
   5) ขั้นรูผลของการกระทํา (Function) ในขั้นนี้เด็กจะเขาใจถึงความสัมพันธของการ
เปลี่ยนแปลง 
  6) ขั้นการทดแทนอยางลงตัว (Exact Compensation) เด็กจะรูวาการกระทําใหของสิ่ง
หนึ่งเปลี่ยนแปลงยอมมีผลตออีกสิ่งหนึ่งอยางทัดเทียมกัน  
   จากทฤษฎีของเพียเจท (Piaget) สรุปไดวา พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัวโดยกระบวนการซึมซับประสบการณ การปรับโครงสราง 
และการสรางสมดุลทางสติปญญา โดยความรูหรือประสบการณเดิมเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหเด็ก
แสวงหาและใชความรูเกี่ยวกับโลกรอบตัวจนพัฒนาเปนความรูหรือประสบการณใหมผานการลงมือ
กระทําดวยตนเอง   
 
  2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร (Bruner’s Theory of Intellectual 
Development) 
  บรูเนอร (Bruner) เชื่อวา เด็กเลือกที่จะรับรูในสิ่งที่ตนเองสนใจ โดยการเรียนรูเกิดจาก
กระบวนการที่เด็กมีการคนหาและคนพบสิ่งที่ตองการดวยตนเอง (Discovery Learning) และเด็กสามารถ
เรียนรูวิชาการตางๆได เพียงแตตองไดรับการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมและเปนไปตามความพรอม
ของเด็กแตละคน (สิริอร วิชชาวุธ.  2554: 152-154; อางอิงจาก Bruner. 1999. The Myth of  the  First 
Three Years: A New Understanding of Early Brain Development and Lifelong Learning.)   
   พัฒนาการทางสติปญญาและการคิดของมนุษยออกเปน 3 ขั้น คือ 
     1) ขั้นแสดงออกดวยการกระทํา (Enactive Stage) เปนขั้นที่เด็กเรียนรูจากการใช
ประสาทสัมผสั การดูตัวอยางและทําตาม เรียนรูจากการกระทํา  
     2) ขั้นสรางภาพแทนใจ (Iconic Stage) ขั้นน้ีเกี่ยวของกับความจริงมากขึ้นเด็กจะ
เกิดความคิดจากการรับรูเปนสวนใหญอาจมีจินตนาการบางแตยังไมสามารถคิดไดลึกซึ้งมากนัก 
    3) ขั้นใชสัญลักษณ (Symbolic Stage) เปนพัฒนาการขั้นสูงสุดในขั้นน้ีเด็กจะ
เขาใจความสัมพันธของสิ่งของสามารถเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งตางๆที่ซับซอนไดมากขึ้น  
   การสรางความรูของเด็กปฐมวัยเกิดจากการเห็นและการสัมผัส ดังนั้นสิ่งที่เด็กเห็นและ
สัมผัสจึงจําเปน ตองเปนของจริง รวมทั้งเด็กสามารถใชภาษาในการสื่อสารและเขาใจความ
สัญลักษณ (Driscoll; & Nagel. 2002: 92; พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 2556: 49) เด็กวัยน้ีจึง
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สามารถที่จะเขาใจความคิดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร มานุษยวิทยา และสังคมศาสตร
บางอยางได ถาขอมูลเหลานี้ถูกสงเขาไปในสมองและสมองไดจัดระบบขอมูลใหเปนหมวดหมู 
(Organization) เพ่ือถูกนําไปใชในการแกปญหา (พงษพันธ พงษโสภา.  2544: 608) นอกจากนี้ บรูเนอร 
(Bruner) เชื่อวาถาครูเขาใจพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กและจัดสภาพสิ่งแวดลอมของหองเรียน
ใหเด็กมีโอกาสเรียนรูตามขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของตน หรือใชวิธีการที่จะใชเปนเครื่องมือใน
การที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับวัยเด็กจะสามารถเรียนรูได ครูสามารถสอนวิชา
ตางๆใหเด็กเขาใจไดทุกวัยถาใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ขอสําคัญครูจะตองใหเด็กเปน
ผูกระทําหรือเปนผูแกปญหาเอง (สุรางค โควตระกูล. 2554: 215) 
    จากทฤษฎีของบรูเนอร (Bruner) สรุปไดวา ขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก
สามารถแบงไดเปนลําดับขั้น เด็กทุกคนมีพัฒนาการทางความรูความเขาใจโดยผานกระบวนการที่
เรียกวาการเรียนรูเกิดจากการกระทําเปนขั้นที่เด็กสามารถเรียนรูและเกิดความคิดรวบยอด สามารถ
ถายทอดประสบการณออกมาเปนสัญลักษณ ซึ่งกระบวนการนี้เปนกระบวนการที่ตอเน่ืองไปตลอด
ชีวิตโดยมีสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับการพัฒนาสติปญญา ซึ่งสามารถ
สงเสริมไดโดยการจัดประสบการณหรือกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือกระทํา ไดคิดและคนพบ
คําตอบดวยตนเอง รวมทั้งสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก 
 
  2.3 ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี้ (Vygotsky’s Sociocultural Theory)   
      ไวก็อตสกี้ (Vygotsky) เชื่อวา เด็กจะเกิดการเรียนรูมีพัฒนาการทางสติปญญาและ
ทัศนคติขึ้นเม่ือมีปฏิสัมพันธและทํางานรวมกันกับคนอื่นๆ เชน ผูใหญ ครู เพ่ือน บุคคลเหลานี้จะให
ขอมูลสนับสนุนใหเด็กเกิดขึ้นใน เม่ือเด็กอยูในสภาวะ Zone of Proximal Development ซึ่งเปน
สภาวะที่เด็กเผชิญกับปญหาที่ทาทายแตไมสามารถคิดแกปญหาไดโดยลําพังเม่ือไดรับการชวยเหลือ
แนะนําจากผูใหญ หรือจากการทํางานรวมกับเพ่ือนที่มีประสบการณมากกวา เด็กจะสามารถแกปญหา
นั้นไดและเกิดเปนการเรียนรูขึ้น (Chandra.  2008: 21-23 citing Vygotsky.  1991. Child  Development 
in Social Context. 32-41) 
     ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี้ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
    1) ภาษา (Language) ไวก็อตสกี้ไดแสดงทัศนะไววา ภาษาที่เกิดขึ้นครั้งแรกเปน
ภาษาที่ไมไดแสดงถึงความคิด เปนชวงระยะเวลาที่ความคิดกับภาษาไมมีความสัมพันธกัน เม่ือเด็ก
มีพัฒนาการมากขึ้นความคิดกับภาษาจะเริ่มมีความสัมพันธกันมากขึ้น ความคิดจะแสดงออกมาผาน
ทางภาษา ซึ่งภาษาที่แสดงออกมาจะมีความเปนเหตุเปนผลมากขึ้นเนื่องจากการใชความคิดที่มากขึ้น 
(Dixon-Krauss. 1996:19) ดังนั้น ภาษาจึงเปนเครื่องมือในการพัฒนาความคิด และในขณะเดียวกันเรา
ก็พัฒนาภาษาโดยผานทางการคิดดวยเชนกัน 
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    2) ปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) ทารกเกิดมาพรอมกับพ้ืนฐานทาง
ความคิดความเขาใจกับสิ่งตางๆ ในระดับต่ํา (Lower Mental Functions) คือ มีความใสใจ การรูสึก 
การรับรู ความจําที่ไมซับซอน เน่ืองจากขีดจํากัดทางชีวภาพ การมีจินตนาการหรือจารึกประสบการณ
บางสิ่งบางอยางใหอยูภายในความทรงจําอาจยากเกินกวาความสามารถของเด็กที่จะสามารถทําได 
แตการที่เด็กมีปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) กับพอแม ครู และคนอื่นๆ ที่เอาใจใส ดูแล 
ชวยเหลือแกเด็กจะชวยทําใหเด็กไดสรางและเด็กสามารถเรียนรูไดอยางไมมีขีดจํากัดขึ้นอยูกับบริบท
ทางสังคมที่จะเอ้ือใหเด็กเกิดปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางที่ใหความชวยเหลือและสนับสนุน  
    3) วัฒนธรรม (Culture) เด็กจะปรับเปลี่ยนความคิดความเขาใจไปตามประสบการณ
ที่ไดรับจากสังคมและวัฒนธรรมจนกระทั่งสรางความรูขึ้นมา ทําใหเด็กมีกระบวนการทางปญญาใน
ระดับที่สูงขึ้น (Higher Mental Functions) ซึ่งแตละวัฒนธรรมจะถายทอดลักษณะเฉพาะของความเชื่อ
และคานิยมในวัฒนธรรมนั้นไปสูเด็กๆ ทําใหรูวาคิดอะไร และควรคิดอยางไรจึงจะเหมาะสม (Shaffer. 
1999: 259-260) 
    4) การเลียนแบบ (Imitation) บทบาทของการเลยีนแบบมีความสําคญัตอการเรยีนรู
และพัฒนาการ เชน ถาเด็กกําลังเกิดอุปสรรคในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ครูจึงแกปญหา
ใหเห็นเปนตวัอยางบนกระดานดํา ในขณะนั้นเด็กอาจจะเลียนแบบวิธีการแกปญหาของครูโดยสราง
ความเขาใจขึ้นภายในตนเอง แตถาครูใหแกปญหาคณิตศาสตรที่ยากขึ้น อันเปนการขยายสิ่งที่เรียนรู
แลวไปสูสิ่งที่เรียนรูใหม เด็กอาจจะยังไมสามารถเขาใจไดในขณะนั้น ครูจึงจําเปนตองแกปญหาโจทย
คณิตศาสตรลกัษณะนี้หลายๆ ครั้ง เพ่ือใหเด็กเลียนแบบวธิีการแกปญหาอยางคอยเปนคอยไป 
   5) การชี้แนะหรือการชวยเหลือ (Guidance or Assistance) เปนการรวมมือทางสังคม 
(Social Collaborative) ที่สนับสนุนใหพัฒนาการทางความรูความเขาใจเกิดการเจริญงอกงาม เปนการ
ชวยเหลือแกเด็กเม่ือเด็กแกปญหาโดยลําพังไมได เปนการชวยอยางพอเหมาะเพื่อใหเด็กแกปญหา
ดวยตนเอง วิธีการที่ผูใหญ ครู หรือเพ่ือนที่มีความสามารถมากกวาเขาไปมีปฏิสัมพันธกับเด็กเพื่อให
การชวยเหลือเด็กเรียกวา Scaffolding ซึ่งสามารถกระทําไดหลายอยาง เชน การแนะนํา (clue) การชวย
เตือนความจํา (reminders) การกระตุนใหคิด (encouragement) การแบงปญหาที่สลับซับซอนใหงาย
(breaking the problem down into step) การใหตัวอยาง (providing and example) หรือสิ่งอ่ืนๆที่
จะชวยเด็กแกปญหาและเรียนรูดวยตนเอง (วัฒนา มัคคสมัน. 2554: 34)   
  จากทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี้ (Vygotsky’s Sociocultural Theory)  
สรุปไดวา เด็กจะพัฒนาทางดานสติปญญาโดยไดรับการชวยเหลือแนะนําจากผูใหญ หรือจากการ
ทํางานรวมกับเพ่ือนที่มีประสบการณมากกวาที่ใหคําแนะนําในการกาวพนชวงยากลําบากนั้น จนเด็ก
สามารถทํางานตอไปอยางอิสระจนประสบความสําเร็จดวยตนเองได จะทําใหเด็กสามารถเขาใจและ
เกิดการพัฒนาความสามารถทางการคิดที่ซับซอน นอกจากนี้ภาษายังเปนองคประกอบที่สําคัญและ
จําเปนในการคิดและการเรียนรู              
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  การพัฒนาความสามารถทางการเรียนรูของเด็กปฐมวัยน้ัน ผูวิจัยไดคาํนึงและยึดตาม
ทฤษฎีของเพียเจท (Piaget) บรูเนอร (Bruner) และไวก็อตสกี้ (Vygotsky) มาจัดการเรียนรูใหสอดคลอง
กับพัฒนาการของเด็กปฐมวยั ดังแสดงในตาราง 2 ดังนี้ 
 
ตาราง 2 ทฤษฎีและหลักการที่นํามาใชในการเรียนรู 
 

ทฤษฎี หลักการ การนําไปใช 
เพียเจท 
(Piaget) 

เด็กเรียนรูโดยการลงมือทําและคิด
ความรูจัดแบงเปนกายภาพตรรกะ 
คณิตศาสตร และสังคม การพัฒนา
กระบวนการคดิมีขั้นตอนเปนไป
ตามลําดับ พัฒนาขั้นต่ําสมบูรณแลว 
จึงจะเพ่ิมระดับได ความเขาใจ 
ธรรมชาติขึ้นอยูกับความสามารถใน
การคิดเชิงตรรกะของผูเรียน 

จัดสภาพแวดลอมใหทาทาย 
ยั่วย ุการแสดงออกและการ
คิดอยางอิสระของผูเรียน วาง
แผนการสอนตองแยกระดับ
ความรูใหชัดเจน ระมัดระวังที่
จะตรวจสอบระดับการคิดเชงิ
ตรรกะของเดก็อยางสม่ําเสมอ 
 

   

บรูเนอร 
(Bruner) 

เสนอเปนสัญลักษณ การนําเสนอเรื่อง
ใดตอผูเรียนสามารถทําไดในทุกวัย
และถาการนําเสนอนี้ตรงกับความ 
สามารถในการรับรูของผูเรยีน ผูเรียน
ก็สามารถเรียนรูได กระบวนการเรียนรู
มีความสําคัญกวาผลการเรยีนรู 

ใชคําถามปลายเปดเปน
ประจํา ใชวธิีแสดงออกทั้ง 3 
ระดับ เนนกระบวนการเรียนรู 
ฝกฝนการสรางความคิดรวบ
ยอดและกระบวนการตางๆ ที่
จะนําไปใชในการเรียนรูที่
สูงขึ้น 

   

ไวก็อตสกี ้
(Vygotsky) 

เด็กเรยีนรูผานการปฏิสัมพันธกบัเพ่ือน 
และผูใหญ การสรางความรูมีพ้ืนฐาน
จากทั้งดานชีววทิยาและกระบวนการ
ทางสังคม ภาษาเปนองคประกอบที่
สําคัญและจําเปนในการคิดและการ
เรียนรู ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาที่สูง
กวาระดับความสามารถของเขา การ
เรียนรูจึงทาทายและพัฒนา 

ยั่วย ุทาทายใหเด็กเรียนรู
รวมกัน เรียนจากการแลก 
เปลี่ยนกัน ใหแตละคนอธิบาย
ความคิดของตนเองแลวฝกให
นํามารวมกันเพิ่มพูนกิจกรรม
ที่นําไปสูการพัฒนาของผูเรียน
ใหสูงขึ้นจากเดิมที่เขาทําได
แลวอยูเสมอ 

 

            ที่มา: โกวิท ประวาลพฤกษ.  (2549). การเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมองและ
สรางพหุปญญาดวยโครงงาน. 
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  สรุปไดวา การพัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัยไดวาควรพัฒนาใหเร็วที่สุด 
โดยใหผูเรียนเกิดการสรางกระบวนการคิดดวยตนเอง มีโอกาสลงมือกระทําดวยตนเอง จัดการเรียนรู
ที่มีความหมาย แนวทางการสงเสริมความสามารถทางการคิดใหแกเด็กตองเนนที่เด็กเปนสําคัญ โดยจัด
ใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กและหลักสูตรที่เปนแนวทางการจัดประสบการณที่เหมาะสม ในขณะที่
ตัวครูมีบทบาทเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมใหกับเด็กโดยสงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูใน
รูปแบบที่หลากหลายตามความสนใจของเด็ก และจะตองสงเสริมความสามารถทางการคิดจากงายสุด
ไปสูความซับซอนมาก  
 

3. เอกสารที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง 
   การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง(Brain-based Learning) เปนทฤษฎี
ที่เกิดจากการพัฒนาดานชีววิทยา (Biological Science) ดานประสาทวิทยา (Neuroscience) และ
วิทยาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับเชาวปญญา (Cognitive Science) ที่พยายามศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
และการทํางานของสมองเพื่อตองการทราบวาสมองเรียนรูไดอยางไร โดยในดานชีววิทยาทําใหทราบถึง
วิวัฒนาการของสมองมนุษยจากระดับเร่ิมตนจนสูระดับสูงสุดในปจจุบัน ทั้งน้ีเพ่ือการปรับตัวในการ
ตอบสนองตอสิ่งทาทายตางๆเพื่อใหมนุษยสามารถอยูรอดได สวนในดานประสาทวิทยาทําใหเขาใจ
ลักษณะทางกายภาพของสมองจนถึงระดับเซลล ทราบกระบวนการทํางานของสมองและการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย สวนวิทยาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับเชาวปญญาทําใหเขาใจในดานจิตวิทยาที่
เกี่ยวกับการเรียนรูของมนุษย ความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรทั้งสามดานนี้ทําใหเกิดความรูในลักษณะ
สหวิทยาการที่ไขไปสูความเขาใจที่นาสนใจและทาทายในการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่
อาศัยความเขาใจการทํางานของสมองมนุษยมาปรับใชในการจัดการศึกษา (อลิศรา ชูชาติ. 2549: 
150-151) ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมความรูที่เกี่ยวกับความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับสมอง การจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้   
  
  3.1 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับสมอง 
  3.1.1 โครงสรางสมอง 
     สมองเปนเนื้อเยื่อสีเทาและขาว มีน้ําหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม ประกอบดวย
กลุมของเซลลประสาทจํานวนประมาณ 1 แสนลานเซลล สมองมีสวนสําคัญ 3 สวน (พัชรี ผลโยธิน. 
2552: 5-7) ดังภาพประกอบ 2 
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   โครงสรางสมองดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 2 โครงสรางของสมอง 
 
   ที่มา:  Aokainc. (2012). Brain Human Body. (Online).   
 
   รายละเอียดของโครงสรางสมอง มีดังน้ี  
   1) กานสมอง (Brain Stem) หรือสมองสวนกลางเปนสมองสวนที่เกาแกที่สุดของ
มนุษย บางทีเรียกวา สมองสัตวเลื้อยคลาน (Reptilian Brain) หรือ อารเบรน (R-brain) เน่ืองจากเปน
สมองสวนที่เรามีเหมือนกับสัตวเลื้อยคลาน สมองสวนน้ีมีเสนใยสมองเรียบรอยแลวตั้งแตคลอด ทํา
หนาที่สําคัญในการควบคุมระบบตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดํารงชีวิตรอด เชน การหายใจ 
ไหวเวียนโลหิต ยอยอาหาร สืบพันธุ สัญชาตญาณ และปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติ 
    2) สมองเล็ก (Cerebellum) สมองสวนน้ีอยูที่ดานหลังสุดหรือบริเวณดานหลัง
ศีรษะ แยกออกจากสมองใหญเปนสวนที่ชวยประสานงานกลามเน้ือตางๆใหทํางานไดอยางราบร่ืน 
ทําใหรางกายเคลื่อนไหว รวมทั้งดูแลเรื่องความจําเรื่องการเคลื่อนไหวดวย 
    3) สมองใหญ (Cerebrum) หรือ สมองสวนนีโอคอรเท็กซ (Neocortex Brain) เปน
สมองที่วิวัฒนาการขึ้นมาลาสุด เปนสมองสวนนี้เปนสวนที่ใหญที่สุด มีพ้ืนที่อยูประมาณรอยละ 70 
ของสมองทั้งหมด เปนสมองสวนที่โดดเดนมากของมนุษย แบงเปนสมองซีกซายและซีกขวา 
เชื่อมตอกันดวยมัดเสนใยประสาท ที่เรียกวา คอรปส คัลโลซัม (Corpus Callosum) สมองสวนนี้ทํา
หนาที่เกี่ยวกับการคิดที่ซับซอน ความรูสึก การคํานวณ ประมวลผล ถอดรหัส วางแผน 
       นอกจากนี้ สมองใหญทั้งซีกซายและซกีขวายังสามารถแบงออกเปน 4 สวน  
ดังภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 สวนประกอบของสมองใหญ  
 

   ที่มา: MD health.com. (2012). Lobes of the Brain. (Online).  
 
    รายละเอียดสวนประกอบของสมองใหญ มีดังนี้ 
     3.1) สมองสวนหนา เรียกวา ฟรอนทอลโลบ (Frontal lobe) สมองสวนนี้ทําหนาที่ 
เกี่ยวกับอารมณ ความรูสึกนึกคิด การเรียนรู ความจํา ความฉลาด การคิดอยางมีเหตุผล และคําพูด 
ในขณะเดียวกันควบคุมการทํางานของกลามเน้ือ แขนขา และใบหนา 
     3.2) สมองสวนบน หรือสวนกระหมอม เรียกวา พารายทอลโลบ (Parietal lobe) 
สมองสวนนี้อยูถัดจากสวนหนาไปทางดานหลัง ทําหนาที่รับความรูสึกเกี่ยวกับประสาทสัมผัส เชน 
รูสึกรอน เย็น สัมผัสที่อบอุน นุมนวล หรือเจ็บปวด 
    3.3) สมองสวนขาง เรียกวา เทมโพราลโลบ (Temporal lobe) สมองสวนนี้อยู
ดานขางใกลกกหูทั้งสองขาง ทําหนาที่เกี่ยวกับการไดยิน พฤติกรรม ความจํา และภาษา ทํางานรวมกับ 
ฟรอนทอลโลบเกี่ยวกับการไดกลิ่น ความเขาใจในภาษา ทั้งน้ีมี ฮิปโปแคมปส (Hippocampus) หรือ
ที่เรียกวา ลิมบิกเบรน (Limbic Brain) เปนสวนหนึ่งของเทมโพราลโลบ อยูดานในลึกๆ มีหนาที่เกี่ยวกับ
ความจําโดยเฉพาะความจําระยะยาว การเรียนรู และอารมณ นอกจากนี้สมองสวนน้ีจะมีสวนเล็กๆ
ขนาดนิ้วหัวแมมือ เรียกวา อมิกดาลา (Amygdala) ทําหนาที่รับขอมูลประมวลผลหลักของความทรงจํา
ทางดานอารมณ 
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     3.4) สมองสวนหลัง เรียกวา ออกซิปทอลโลบ (Occipital lope) สมองสวนนี้
อยูคอนไปทางดานหลัง อยูที่สวนฐานของกะโหลกศีรษะหรือทายทอย ทําหนาที่เกี่ยวกับการเห็น 
การรับรู และแปลความหมายของสิ่งที่เห็น โดยภาพตองผานทางตากอนผานเสนประสาทตา แลว
สงไปที่สมองสวนหลังซึ่งจะสงขอมูลไปยังสมองสวนอ่ืนๆที่ทํางานประสานกัน 
    สรุปไดวา สมองเปนกลุมของเซลลประสาทประกอบดวยโครงสราง 3 สวน คือ 
กานสมอง สมองเล็ก และสมองใหญ มีวิวัฒนาการมาจากยุคดึกดําบรรพจนถึงปจจุบัน โดยสวนของ
สมองใหญที่เปนสวนประกอบของสมองซีกซายและซีกขวายังสามารถแบงยอยไดอีก 4 บริเวณ คือ 
สวนหนา สวนบน สวนขาง และสวนหลัง ซึ่งสมองสวนตางๆเหลานี้จะทําหนาที่ควบคุมประสบการณ 
การกระทํา ความรูสึก การคิด และพฤติกรรมตางๆ ของมนุษย  
 
    3.1.2 สมองกับการเรียนรู 
      กมลพรรณ ชีวพันธุศรี (ม.ป.ป.: 1-21) ไดกลาวถึงสมองกับการเรียนรู สรุป
ไดดังนี้ 
     1) เซลลสมองและการเรียนรู 
      สมองจะเกิดการเรียนรูไดเม่ือเซลลสมอง 2 ตัว สงผานขอมูลติดตอซ่ึงกัน
และกัน โดยขอมูลจะสงจากเซลลสมองตัวสงผานทางสายใยสงขอมูล (Axon) ไปยังสายใยรับขอมูล 
(Dendrites) ของเซลลประสาทตัวรับ โดยจะมีจุดเชื่อม (Synapse) ระหวางกัน เม่ือมีขอมูลผานมา
บอยๆ จะทําใหจุดเชื่อมน้ีแข็งแรง ซึ่งเซลลสมองแตละตัวจะเชื่อกัน 5,000 ถึง 10,000 ตัว มีสายใย
ประสาท ประมาณ 20,000 สายใย และมีจุดเชื่อมทั้งหมดประมาณ 50 ลานลานจุด 
    เซลลสมองที่เกี่ยวกับการเรียนรูมี 2 อยาง คือ เซลลประสาท (Neurons) และ 
เกลียเซลล (Glial cells) ซึ่งสวนใหญจะอยูที่สวนบนของเปลือกสมองใหม (Neocortex) เกลียเซลล
(Glial cells)  ทําหนาที่ชวยใหอาหารและเปนพ่ีเลี้ยงใหเซลลประสาท (Neurons เม่ือใชเซลล
ประสาท(Neurons) มากเกลียเซลล (Glial cells) ก็ตองใชมากดวย และสามารถสรางใหมไดตามความ
ตองการของเซลลสมอง เซลลประสาทมีสวนประกอบ 3 สวน ดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 ลักษณะเซลลประสาท 

 
   ที่มา: Enchanted Learning. (2012).  Brian Cells.  (Online).  
 
    เซลลประสาทมีสวนประกอบ ดังนี ้
      (1) ตัวเซลลประสาท(Cell body)  
     (2) สายใยประสาทรับขอมูล (Dendrite)  
     (3) สายใยประสาทสงขอมูล (Axon) 
    ไมอิลีน (Myelin) เปนเยื่อไขมันที่หุมใยประสาทตัวสงขอมูล (Axon) ซึ่งทําหนาที่
เปนฉนวนไฟฟาหุมเพ่ือใหขอมูลสามารถสงผานไดอยางรวดเร็ว ประกอบดวยไขมันที่จําเปน รอยละ 75 
โปรตีน รอยละ 25 เม่ือเซลลประสาทไดรับขอมูลบอยเทาไหร ไมอิลีน (Myelin) ยิ่งมีมาก และเม่ือยิ่ง
ใชมากการเรียนรูจะเกิดขึ้นเร็วมากขึ้น การเกิดของไมอิลีน (Myelin) จะเกิดขึ้นหลังคลอด โดยเริ่มที่
สมองสวนลาง (กานสมอง) แลวคอยตอไปที่สมองสวนหนา (Cortex) แลวแตชวงอายุใด สวนใดเจริญ 
เติบโตกอนก็จะเกิดการทํางานของสมองสวนนั้นและสวนใหญจะเจริญเต็มที่ในชวงวัยรุนซึ่งชวยทํา
ใหเด็กสามารถคิดในการวางแผน การแกปญหาเปน การตัดสินใจ การสังเคราะห สรุปวิเคราะห 
ประเมินตางๆ ไดงายขึ้น เกิดความคิดระดับสูง (higher order thinking) และเกี่ยวกับความจําระยะ
สั้น (short term memory) ซึ่งใชในชีวิตประจําวัน  
   2) การสงสัญญาณของเซลลประสาท (Neuron signals) 
    ขบวนการของการรับสงขอมูลในสมองจะเปนแบบกระแสไฟฟา-สารเคมี โดย
หากรับสงขอมูลภายในของเซลลประสาทเองจะเปนไฟฟา สวนระหวางเซลลประสาทจะเปนสารเคมี 
(Neurotransmitter) เซลลประสาทมีกระแสไฟฟาที่สามารถทําใหหลอดไฟติดได 25 วัตต (เทากับ
เปดไฟสวางทั่วหอง) ประจุไฟฟาภายในเซลลจะมีทั้งบวกและลบ ซึ่งในผนังเซลลประสาทจะมี
ชองทางใหประจุไฟฟาเหลานี้เขาออกได ประจุบวกอยูนอกเซลล ประจุลบอยูในเซลล ถาสองขาง
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สมดุลกันก็จะอยูในระยะพัก เม่ือมีการกระตุนโดยขอมูลตางๆที่ผานเขามาก็จะทําใหประจุไฟฟา สง
พลังงานออกมากระตุนใยประสาทสงตอไปยังจุดเชื่อม ซึ่งจะมีสารเคมีหลั่งออกมาเพื่อนําขอมูลไปสู
เซลลประสาทอีกอันหน่ึง  
   3) การทํางานของสารสื่อประสาทสมอง (Neurotransmitter) 
    กระแสไฟฟาจากเซลลประสาทจะทําใหใยประสาทตัวสง (Axon) หลั่งสารเคมี
นี้ผานจุดเชื่อม (Synapse) ไปสูใยประสาทของสมองตัวรับ (Dendrite) ที่จุดรับเฉพาะ (Special 
Receptor) ที่แตกตางกัน และไมสามรถจับกับจุดอ่ืน ๆ ได เพ่ือนําขอมูลจากเซลลสมองเซลลหน่ึง 
สงผานไปยังเซลลสมองอีกเซลลหนึ่ง ดังภาพประกอบ 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 การสงสัญญาณของเซลลประสาท 
 

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

     สารสื่อประสาทสมอง มี 2 สวน (แบงตามการทํางาน) 
     (1) การกระตุน (Excitatory) ทําใหเซลลสมองสงสัญญาณไป  
     (2) การกด ยับยั้ง (Inhibitory) ทําใหเซลลสมองหยุดการทํางาน  
     เซลลสมอง 1 เซลล สามารถเปนทั้งถูกกระตุนหรือถูกกดการทํางาน แตอยูคน
ละจุดกันภายในหนึ่งเซลล กลุมที่ถูกกระตุนจะมีจุดรับมากกวากลุมถูกกดเมื่อเซลลประสาทไดรับขาว 
สารขอมูลซ้ําๆ จะมีผลใหจุดเชื่อมแข็งแรงและจะเพิ่มจุดรับ (Receptor Site) มากขึ้น ทําใหการสงผาน 
ขอมูลเร็วขึ้นและงายขึ้นเชนเดียวกัน สารเคมีทั้งสองกลุมน้ีจะชวยทําใหเด็กมีความตั้งใจ สนใจเรียน 
และกําจัดสิ่งรบกวนสมาธิออกไป  
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    เซลลสมองจะเกิดการเรียนรูโดยขอมูลที่เราไดรับจากสัมผัสทั้ง 5 คือ ผานทาง
ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัสผิวกาย จะสงผานเขาสูสมองจากเซลลสมองสงผานทางสายใยประสาทสงขอมูล 
ไปยังสายใยประสาทรับขอมูลของเซลลประสาทสายใยตัวรับ โดยจะมีจุดเชื่อมระหวางกัน เมื่อมีขอมูล 
ผานมาบอยๆ จะทาใหจุดเชื่อมน้ีแข็งแรง ซึ่งเซลลสมองแตละเซลลจะเชื่อมกัน 5,000 - 10,000 เซลล 
และมีตัวเชื่อมประมาณ 1 ลานลาน เด็กจะสรางใยประสาทไดเร็วและงายกวาผูใหญและยิ่งใชงานบอย 
ใยประสาทก็จะแข็งแรงมากขึ้น ขอมูลก็จะเดินทางไดเร็วขึ้น ทําใหเรียนรูไดงายขึ้น ซึ่งเด็กจะเรียนรู
ไดเร็วกวาผูใหญ  ใน 2 - 3 ขวบแรก สมองจะเรียนรูอยางรวดเร็วมาก และจะพัฒนาระบบประสาทที่
เกี่ยวกับการหายใจ การเตนของหัวใจ การเคลื่อนไหว การมองเห็น และการไดยินเสียงกอนการพัฒนา
ดานอ่ืนๆ 
   4) ชนิดของสารเคมีในสมอง 
    สารเคมีในสมอง แบงเปน 2 กลุม คือ 
    (1) กลุมกระตุน (Excitatory) ทําใหเซลลสมองสงสัญญาณไป เชน ซีโรโทนีน 
(Serotonin) เอนดอรฟน (Endorphin) แอซิติลโคลีน (Acetylcholine) โดปามีน (Dopamine) เปนตน  
ทําหนาที่ควบคุมความประพฤติ การแสดงออก อารมณ ทําใหสมองตื่นตัว และมีความสุข ชวยใหอาน 
ขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว รางกายรูสึกดี มีความสุข เพ่ิมภูมิตานทาน สุขภาพแข็งแรง สารเคมี
กลุมน้ีจะหลั่งมากเม่ือออกกําลังกาย ไดรับคําชมเชย รองเพลง เลนเปนกลุม สิ่งแวดลอมในหองเรียน
ที่ดี ทํากิจกรรมกลุม ไดรับสัมผัสที่อบอุน (Affirmation touch) มองเห็นคุณคาของตนเอง เลนดนตรี 
และเรียนศิลปะโดยไมถูกบังคับ ไดรับสิ่งที่ชอบ ความสัมพันธที่ดีตอกัน  
     ตัวอยางสารเคมีกลุมน้ี ไดแก โดปามีน (Dopamine) ควบคุมการเคลื่อนไหว 
ถาต่ํามีผลตอความจําที่ใชกับการทํางาน ถาสูงมากเกินไป เกิดโรคจิตประสาทหลอน และจะลดลง
เม่ืออายุมากขึ้น ผูชายจะลดลงมากกวาผูหญิง ซีโรโทนีน (Serotonin) ทําใหรูสึกอารมณดี ทําหนาที่
สงขอมูลผานที่ตางๆ ในสมอง ถาขาดจะทําใหคนซึมเศรา มองคุณคาตัวเองต่ํา แอซิติลโคลีน 
(Acetylcholine) ควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายทําใหขอมูลสงผานไดดีขึ้น มีบทบาทสําคัญใน
ความจําระยะยาว ชวยใหสมองเก็บความรูที่เรียนในเวลากลางวันไปเก็บในสมองในเวลาที่หลับ เปน
สารเคมีที่เกี่ยวของกับความฝน ถาขาดสารนี้ทําใหสมาธิลดลง ขี้ลืม นอนไมคอยหลับ เอนดอรฟน 
(Endorphin) เปนยาชาในรางกายตามธรรมชาติ ทําใหรูสึกเจ็บนอยลง เปนสารเคมีที่ทําใหเกิดความสุข 
อารมณดี สมองจะเจริญเติบโต และเรียนรูไดดี ถาขาดสารนี้จะทําใหเราขาดความสุข แตหากมีการ
ออกกําลังกาย หรือชวยเหลือผูอ่ืนจะทําใหสารเคมีนี้หลั่ง ทําใหรูสึกดี สมองปลอดโปรง มีความสุข 
แตการออกกําลังกายที่ถูกบังคับหรือเคี่ยวเข็ญ จะเกิดความทุกขแทน 
      สรุปไดวา การหลั่งของซีโรโทนีน (Serotonin) โดปามีน (Dopamine) 
เอนดอรฟน (Endorphin) ทําใหสมองจะเจริญเติบโตดี สามารถเรียนรูและจําไดดีขึ้น เกิดจากการออก
กําลังกาย การสัมผัสที่อบอุน การยิ้มแยมแจมใส และการมีความสัมพันธที่ดี การมองตนในแงดี การ
ชมเชย การภูมิใจตนเองทําใหรางกายรูสึกดี และมีภูมิตานทานสูงขึ้น ดังน้ันครูและพอแมจะตองคอย
ชมเชยเด็กอยูเสมอ และใหมีการออกกําลังกายและเคลื่อนไหวในขณะที่เรียนบาง เชน การยืนขึ้นยืด
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เสนยืดสาย การเลนกล การเลนตลก ทํากายบริหารสักเล็กนอย บิดตัวไปมา เพ่ือชวยเพิ่มการเตนของ
หัวใจและการหายใจ เปนตน หรืออาจจะใชลูบหัว จับมือ โอบไหล ใหกําลังใจ การจับกลุมกันทํางาน 
ทําใหเด็กรูสึกวามีสวนรวม รูสึกม่ันคง ไมดุเด็กจนขาดเหตุผล แตพยายามกระตุนใหเด็กมีความสนุก
กับการทํากิจกรรม รวมทั้งการรองเพลง ใชเสียงดนตรี โดยเฉพาะกลุมดนตรีจังหวะสนุกสนานเราใจ 
ที่อิสระไมถูกบังคับจะทําใหสารเคมีที่ดีเหลานี้หลั่ง ซึ่งมีผลทําใหสมองปลอดโปรง มีความสุข สุขภาพ
ดี และความจําดี 
     (2) การกด ยับยั้ง (Inhibitory) ทําใหเซลลสมองหยุดการทํางาน เชน อะดี
นารีน (Adrenaline) คอรติโซล (Cortisol) เปนตน เปนสารเคมีที่เกี่ยวของกับความเครียดจะหลั่งเม่ือ
สมองไดรับความกดดัน ความเครียดอยางตอเนื่องซึ่งทําใหยับยั้งการสงขอมูลของแตละเซลลสมอง 
ยับยั้งการเจริญเติบโตของสมองและใยประสาท ยับยั้งเสนทางความจํา ภูมิตานทานต่ํา เปนภูมิแพ
มะเร็งไดงาย ทําลายเซลลสมองและใยประสาท หากรางกายหลั่งคอรติโซล (Cortisol) และอะดีนารีน 
(Adrenaline) มากเกินไปจะมีอันตรายตอทั้งอารมณและรางกาย สารนี้จะหลั่งเม่ือมีความรูสึกไมดี 
ความเครียด (เร้ือรัง) มีความทุกข การมองเห็นคุณคาตัวเองต่ํา โดนดุดาทุกวัน ซึมเศรา โกรธ เขมงวด
เกินไป วิตกกังวล ซึ่งจะทําลายองคประกอบภายในสมอง ไมวาใยประสาทตางๆ หรือแมแตเซลลสมอง 
รวมทั้งจะหยุดยั้งการสงขอมูลระหวางเซลลสมองทําใหไมเกิดการเรียนรู  
   5) พัฒนาการของสมอง 
    แรกเกิดสมองหนักประมาณ 1 ปอนด และเจริญเติบโตเต็มที่ 3 ปอนด ที่อายุ 
18 – 20 ป โดยแรกเกิด จํานวนเซลลสมอง มีประมาณหนึ่งแสนลานเซลล มีสายใยประสาทเชื่อมโยง
ถึงกันบาง แตไมมากมายนักประมาณ 20% เม่ือเด็กเจริญเติบโต จํานวนเซลลสมองไมไดเพ่ิมขึ้น แต
จะขยายตัวและเพิ่มสายใยประสาทเพื่อเชื่อมระหวางเซลล ทําใหเกิดการเรียนรูและสงผานขอมูลเกิด
การสื่อสารถึงกันไดเกิดการทํางานของสมองตอไป โดยใยประสาทจะเกิดขึ้นมากนอยหรือไมเกิดขึ้นเลย 
ขึ้นกับประสบการณของชีวิต การกระตุนจากสิ่งแวดลอม อาหารที่สมบูรณและเหมาะสมในวัยเด็กที่
กําลังเจริญเติบโต ซึ่งจะสรางสายใยประสาทไดเร็วกวาผูใหญ และยิ่งถูกกระตุนใชบอยๆ โดยขอมูล
ตางๆ จะผานประสาทสัมผัสทั้งหา ใยประสาทก็จะแข็งแรงและเพิ่มจํานวนมากขึ้น ขอมูลจะเดินทาง
ไดเร็ว ทําใหเรียนรูไดงายขึ้น ซึ่งใยประสาทจะเกิดขึ้นหลังคลอด คิดเปนรอยละ 83  
    ใน 2 ปแรก สมองจะเรียนรูอยางรวดเร็วมากที่สุด และจะพัฒนาในการเคลื่อนไหว 
การมองเห็น และการไดยินเสียงกอนอยางอ่ืนใด ซึ่งอัตราการสมองจะเจริญเติบโตในชวง 2 ปแรกนี้
มีสูงสุด และลดอัตราการสรางสายใยประสาทลงบางจนถึงวัย 6 - 10 ป และหลังจากนี้จะปรับเปลี่ยน
เล็กนอยจนถึงวัยชรา ใยประสาทยังคงเกิดขึ้นแตนอยลงมากขึ้นกับการกระตุน การใชงานบอยๆ เปนตน 
ซึ่งเด็กจะเรียนรูไดเร็วกวาผูใหญ 
    หลังคลอด โครงสรางพื้นฐานของสมองที่จําเปนตอชีวิต เกิดขึ้นเรียบรอยแลว 
เชน การควบคุมการหายใจ การเตนของหัวใจ ปฏิกิริยาโตตอบอัตโนมัติ (Reflex) การควบคุมการ
รองไห สวนที่ควบคุมการทํางานที่สูงขึ้น และการเชื่อมโยงของเซลลสมองอ่ืน ๆ จะเกิดขึ้นภายหลัง 
แตบางครั้งถึงจํานวนเซลลสมองเทาเดิม แตอาจสูญเสียการติดตอ สื่อสารระหวางเซลลดวยกันได 
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ซึ่งเกิดจากสมองที่ไมไดถูกกระตุน หรือถูกใชงานในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในวัยที่
กําลังเจริญเติบโต (ภายใน 10 ขวบแรก) เรียกวา Neural pruning ซึ่งเราจะสูญเสียความทรงจํา และ
ไมเกิดการเรียนรู  
      สรุปไดวา การทํางานของสมองขึ้นอยูกับเซลลประสาทที่มีอยูเปนจํานวน
มาก โดยผานทางเสนใยประสาทและจุดเชื่อมรับเกิดการทํางานมีกระแสไฟฟาอยูตลอดเวลา 
นอกจากนี้ สารเคมีในสมองมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับอารมณและประสิทธิภาพการเรียนรูของมนุษย 
อารมณและความคิดทางบวกจะชวยใหสมองหลั่งสารเคมีที่ทําใหมีความสุข ชวยเพ่ิมความจําและ
การเรียนรูมากย่ิงขึ้น อีกทั้งเซลลประสาทจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกขยายเสนใยประสาทเมื่อไดรับ
กระตุนและเสื่อมลงไดตลอดเวลาหากสมองไมไดรับการกระตุนเปนเวลานาน 
   3.1.3 คลื่นสมองกับการเรียนรู  
         ปจจุบันมีการทดลองและตรวจวัดคลื่นสมองดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
พบวามนุษยสามารถควบคุมคลื่นสมองและสารที่หลั่งจากสมองไดหากมีการฝกฝนทางจิตใหควบคุม
สภาวะอารมณและจิตใจได พ้ืนฐานความเขาใจเรื่องคลื่นสมองและกลไกการทํางานที่เกี่ยวของนี้เปน
จุดเริ่มตนที่ทําใหเราไดเรียนรูโลกภายในตัวเอง และมองเห็นประโยชนของการจัดการกับอารมณ 
ความรูสึก และความคิดของเรา ภาวะของคลื่นสมองที่เหมาะสมจะชวยเปดพื้นที่การเรียนรูในสมอง
ของเรา สงผลตอความคิดสรางสรรค ความสามารถในการเรียนรูสิ่งตางๆ และรับขอมูลปริมาณมาก
ไดอยางรวดเร็ว ทําใหมนุษยมีประสิทธิภาพสูงมากในการทํากิจกรรมหรือสรางสรรคผลงาน  
        คลื่นสมองเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาซึ่งไดมาจากการสงสัญญาณเคมีทาง
ชีวภาพในรางกายมนุษย ซึ่งนักวิทยาศาสตรหรือนักประสาทวิทยาสามารถตรวจดูคลื่นสมองโดยใช
เครื่องมือที่เรียกวา อีอีจี (EEG) หรือ Electroencephalogram โดยที่เครื่องมือชนิดนี้จะจับภาพ
สัญญาณไฟฟาบริเวณสมอง แปรผลออกมาเปนรูปแบบของคลื่นตางๆ และแบงออกไดเปน 4 กลุม 
ดังภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 คลื่นสมอง 4 กลุม 
 
 ที่มา: Val Silver.  (2012). Brain Wave Frequency Powers. (Online). 
 
   รายละเอียดของคลื่นสมองมีดังตอไปน้ี (Jenzen. 1998: 46; ปาริฉัตต ศังขะนันท 
2549: 1-6) 
     1) คลื่นเบตา (Beta) มีความถี่ประมาณ 14-30 รอบตอวินาที (Hz) เปนชวง
คลื่นสมองที่เร็วที่สุด เกิดขึ้นในขณะที่สมองอยูในภาวะของการทํางานและควบคุมจิตใตสํานึก
(Conscious mind) ในขณะตื่นและรูตัว เชน การนั่ง ยืน เดิน ทํางานหรือกิจกรรมตางๆ ในกรณีที่จิต
มีความคิดมากมายหลายอยางจากภารกิจประจําวัน วุนวายใจ สับสนหรือฟุงซาน และสั่งการสมอง
อยางไมเปนระเบียบ ความถี่ของคลื่นชวงน้ีอาจสูงขึ้นไดถึง 40 Hz โดยเฉพาะคนในที่มีความเครียด
มาก อยูในภาวะเรงรีบบีบคั้น ตื่นเตนตกใจ อารมณไมดี โกรธหรือดีใจมากๆ สมองจะมีการทํางาน
ในชวงคลื่นเบตามากเกินไป ในขณะที่หากไมมีคลื่นเบตาเกิดขึ้นเลย มนุษยจะไมสามารถเรียนรูหรือ
ทําหนาที่ไดสมบูรณในโลกภายนอก สมองของเราจะทํางานอยูแตในเฉพาะชวงคลื่นเบตาแตหากมี
ความถี่สูงเกินไปมีผลใหความคิดถดถอยจากสภาวะปกติ และทํางานอยูในฐานความกลัว บางคนจะ
หยุดและปดการเรียนรูเพราะเกิดความเครียด สภาวะนี้สมองจะหลั่งฮอรโมนกลุมกดการทํางานของ
สมองออกมามากเกินไป นําไปสูปฏิกิริยาเคมีที่ทํารายสวนอ่ืน ๆ ของรางกายเปนลูกโซตอไปเรื่อยๆ 
เชน อะดรีนาลีน คอรติซอล เปนตน  
      2) คลื่นแอลฟา (Alpha) มีความถี่ประมาณ 9-13 รอบตอวินาที (Hz) ความถี่
ของคลื่นที่ต่ําลงมานี้เปนคลื่นสมองที่ปรากฏบอยในเด็กที่มีความสุข และในผูใหญที่มีการฝกฝนตนเอง
ใหสงบนิ่งมากขึ้น เขาถึงและเรียกความจําไดงายและรวดเร็ว สภาวะที่จิตสมดุลอยูในสภาวะสบาย 
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ไมตอบสนองตอสิ่งเราดวยอารมณอันรวดเร็ว ใหเวลาแกสมองและจิตในการไตรตรองและมีความคิด
เปนระบบขึ้น สภาวะที่สมองทํางานอยูในคลื่นแอลฟายังพบอยูในหลายรูปแบบ เชน ขณะที่รางกาย 
ผอนคลาย ชวงเวลาที่งวงนอน กอนหลับหรือหลับใหมๆ เวลาทําอะไรเพลินๆ จนลืมสิ่งรอบๆ ตัว 
เวลาสบายใจ เวลาอานหนังสือหรือจดจอกับกิจกรรมใดๆ อยางตอเน่ืองในระยะเวลาหนึ่ง และการ
เขาสมาธิในระดับภวังคที่ไมลึกมาก ชวงคลื่นแอลฟาจะเปนประตูไปสูการทําสมาธิในระดับลึก และ
ถือวาเปนชวงที่ดีที่สุดในการปอนขอมูลใหแกจิตใตสานึก สมองสามารถเปดรับขอมูลไดอยางเต็มที่
และเรียนรูไดอยางรวดเร็ว มีความคิดสรางสรรค เปนสภาวะที่จิตมีประสิทธิภาพสูง  
    3) คลื่นเธตา (Theta) มีคลื่นความถี่ประมาณ 4-8 รอบตอวินาที (Hz) เปนชวง
คลื่นที่สมองทํางานชาลงมาก พบเปนปกติในชวงที่คนเราหลับ หรือมีความผอนคลายอยางสูง แตใน
ภาวะที่ไมหลับคลื่นชนิดนี้ก็เกิดขึ้นไดเชนกัน เชน ขณะอยูในการภาวนาสมาธิที่ลึกในระดับหน่ึง การ
เขาสูสภาวะนี้จะใกลเคียงกับคลื่นสมองในสภาวะแอลฟา คือ มีความสุข สบาย ลืมความทุกข แตจะมี
ความปติสุขมากกวา สภาวะสมองในชวงคลื่นเธตาจะเปรียบเสมือนแหลงเก็บความคิดสรางสรรค หรือ
แรงบันดาลใจที่อยูในความจิตใจสวนลึกของเรา เปนคลื่นสมองที่สะทอนการทํางานของจิตใตสํานึก 
(Subconscious Mind) อันเปนการทํางานของเนื้อสมองสวนใหญของมนุษย ระดับพฤติกรรมภายใต
ความถี่ของของคลื่นเธตาเปนลักษณะที่บุคคลคิดคํานึงเพื่อแกปญหา พบไดทั้งลักษณะที่รูสํานึกและ
ไรสานึก ปรากฏออกมาเปนความคิดสรางสรรค เกิดความคิดหยั่งเห็น (Insight) มีความสงบทางจิต 
และมองโลกในแงดี เกิดสมาธิแนวแนและเกิดปญญาญาณ มีศักยภาพสําหรับความจําระยะยาวและ
การระลึกรู  
     4) คลื่นเดลตา (Delta) มีความถี่ประมาณ 1 – 4 รอบตอวินาที (Hz) เปนคลื่น
สมองที่ชาที่สุด สภาวะนี้จะทําใหรางกายเกิดความผอนคลายในระดับที่สูงมาก เปนคลื่นสมองที่
ทํางานเชื่อมตอกับสวนที่เปนจิตไรสานึก (Unconscious mind) เชน ในขณะที่รางกายหลับลึกโดยไม
มีการฝน หรือเกิดจากการเขาสมาธิลึกๆ ในระดับฌาน ในชวงน้ีคลื่นสมองแสดงใหเห็นวารางกาย
กําลังด่ืมดํ่ากับการพักผอนลงลึกอยางเต็มที่ เปรียบไดกับการประจุพลังงานเขาสูรางกายใหม ผูที่
ผานการหลับลึกในชวงเวลาที่พอเหมาะพอดีจะรูสึกไดถึงความสดชื่นมากเปนพิเศษ  
    ภาวะของคลื่นสมองมีความสัมพันธกับการเรียนรูและสภาวะจิตใจของมนุษย เม่ือ
เด็กหรือผูเรียนอยูในสภาวะของคลื่นเบตาซึ่งมักเกิดขึ้นในหองเรียนที่เรงเรียนและมีความเครียดสูง 
การเรียนรูของเด็กจะเกิดขึ้นนอย เด็กจะรูสึกสมองตื้อและไมสามารถรับรูขอมูลตางๆไดสะดวก เน่ืองจาก
ความเครียดกอใหเกิดฮอรโมนที่ชื่อวา คอรติโซล สูงขึ้นซึ่งจะสงผลทําลายเซลลประสาทและลดจํานวน
ของเครือขายเสนใยประสาทได อีกทั้งยังทําลายผิวสมองที่มีหนาที่เกี่ยวกับความสามารถทางการคิด 
รวมถึงสมองสวนที่เกี่ยวกับอารมณและความจํา (สมศักดิ์  สินธุระเวชญ. 2542: 6) ในสภาวะเชนนี้
เด็กจําเปนตองไดรับการพักผอน การผอนคลายเพื่อใหความถี่ของคลื่นสมองลดลงไปสูคลื่นอัลฟา 
ซึ่งจะชวยใหเด็กเรียนรูไดดีขึ้น โดยมีปจจัยหลายอยางที่สามารถชวยลดความถี่ของคลื่นสมอง เชน 
การรับประทานอาหารที่ดี การออกกําลังกาย การใชเสียงเพลง การใหคําชมเชยที่เหมาะสม การทํา
สมาธิ เปนตน (เกียรติวรรณ อมาตยกุล. 2546: 47) นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวทาทาง หรือการออก
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กําลังกายดวยทาทางที่นุมนวลจะชวยปลดปลอยความเครียด รวมทั้ง ดนตรีจังหวะชาที่สอดคลองกับ
จังหวะการเตนของหัวใจมีผลดีตอการทํางานของสมอง ดนตรีที่มีทํานองเคาะหนึ่งจังหวะตอหน่ึง
วินาที ชวยชะลอการเตนของหัวใจใหชาลงและทําใหรางกายสงบขณะที่สมองยังตื่นตัวและทํางานได
เปนอยางดี (คริสทีน วอรด. 2546: 43-45) 
    สรุปไดวา คลื่นสมองสงผลตอพฤติกรรม ความสามารถทางการคิด และการเรียนรู
ของมนุษย การจัดบรรยากาศรอบตัวเด็กที่เหมาะสมจะชวยปรับคลื่นสมองใหอยูในชวงคลื่นต่ําที่สงผล
ตอประสิทธิภาพการเรียนรูของเด็กได กิจกรรมที่เหมาะสมกับการปรับคลื่นสมอง ไดแก การชมเชย 
การทําสมาธิ การใชเสียงเพลงหรือเสียงดนตรี และการเคลื่อนไหวดวยทาทางที่นุมนวล 
   3.1.4 การเสริมสรางคุณภาพของสมอง 
      การเสริมสรางคุณภาพของสมองใหมีกลไกลการทํางานที่มีประสิทธภิาพนั้น 
เกิดจากปจจัยหลายดาน นักวิชาการไดกลาวถึงปจจัยการเสริมสรางคุณภาพของสมอง ดังนี้  
       สิริอร วิชชาวุธ (2554: 261-269) ไดสรุปแนวทางการเสริมสรางคุณภาพ
ของสมอง ดังนี้ 
       1) การสรางสภาพแวดลอมใหมีคุณภาพ โดยสภาพแวดลอมที่จะสรางพลัง
สมองที่สําคัญมี 2 สิ่งคือ 
       1.1) การทาทายดวยขอมูล สิ่งเรา และประสบการณใหมๆ การศึกษา
ในเรื่องการตอบสนองตอสิ่งเคยชิน (habituation) พบวา สิ่งเราที่เราเคยเรียนรูมากอนจะทําใหเราไมใส
ใจหรือสนใจในสิ่งเหลานั้น มิใชเปนเพราะเซลลประสาทไมสามารถรับรูสึกไดแตเปนเพราะการกระตุน
เราของเซลลประสาทระหวางกันมีจํานวนนอยลง แตสิ่งเราใหมจะทําใหกระแสประสาทไหลมากกวา
สิ่งเราหรือขอมูลเกาๆ และจะเกิดเสนทางการเดินของกระแสประสาท (pathway) จากพื้นที่รับรูสึก
ขอมูล  
       1.2) การเรียนรูจากประสบการณโดยผานการใหขอมูลปอนกลับแก
กัน (interactive feedback) การไดรับขอมูลปอนกลับทันทีในขณะที่เรียนรูนั้นจะชวยใหเกิดความ
กระจางในสิ่งที่เรียน ชวยแกปญหา และชวยใหเขาใจสิ่งที่ตนทําไปได และการใหเรียนเปนกลุมจะทํา
ใหสมองไดรับขอมูลปอนกลับผานสิ่งตอไปน้ี 
           (1) เม่ือทํางานรวมกับเพ่ือนจะเกิดความรูสึกมีคุณคา จะทําให
สมองปลอยสารสื่อประสาท (neurotransmitters) แหงความพึงพอใจออกมา คือ เอนดอรฟน 
(Endorphin) และโดปามีน (Dopamine) ซึ่งจะทําใหเรามีความสนุกสนานตอการทํางานมากยิ่งขึ้น 
           (2) กลุมจะสอนการใหขอมูลปอนกลับทั้งดานพฤติกรรมทาง
สังคมและใหความรูแกกันและกัน การใหขอมูลปอนกลับที่มีความเฉพาะเจาะจงและไมทําใหเกิด
อารมณทางลบจะทําใหเรารับขอมูลและนําไปพัฒนาในดานความคิดและผลงานใหดีขึ้นได 
       2) การเสริมสรางคุณภาพสมองผานทางภาษาและการอาน การใหเด็กได
ยินคําใหมๆจะชวยพัฒนาเซลลสมองในสวนของการฟง (auditory cortex) เพ่ือแยกแยะเสียงทีต่างกันได  
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        3) การเสริมสรางคุณภาพของสมองผานการเคลื่อนไหวทางรางกาย การ
ใชกลามเน้ือสวนตางๆของรางกายและการทําซ้ําๆเปนการทําในสิ่งที่เราไดเรียนรูแลวมีความชํานาญ
ในการทํามากขึ้น เม่ือเด็กชํานาญในการทําสิ่งใดแลวการกระทําสิ่งนั้นจะมีลักษณะคลายเปนไปโดย
อัตโนมัติ เจนเซน (สิริอร วิชชาวุธ. 2554: 263-264; อางอิงจาก Jenzen. 2005. Teaching with the  
Brain in Mind.) ไดศึกษารวบรวมงานวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธกันระหวางการเคลื่อนไหวของ
รางกายกับระบบอื่นๆ ของสมอง เชน ระบบการมองเห็น ระบบของภาษา และความจํา เปนตน วา
รางกายกับสมองมีความเกี่ยวของเปนหนึ่งเดียวกัน กิจกรรมทางกายภาพ เชน การออกกําลังกาย 
การหมุนตัว การเตนแอโรบิค การเลนโยคะ การเตนรํา การเลนกีฬา เปนชองทางที่ทําใหสมองไดรับ
ขอมูลตางๆ และใชเปนสวนกระตุนกลุมเซลลประสาทสวนตางๆของสมอง การใชกิจกรรมทางกาย
รวมกับการเรียนเนื้อหาวิชาการ เชน การเลนบทบาทสมมติ การเลนละคร การจัดปายนิเทศ หรือการ
จัดนิทรรศการจะชวยใหเกิดความจําสัมพันธระหวางเนื้อหา และความจําขั้นตอนกระบวนการหรือการ
จําดานการเคลื่อนไหวของรางกายไดมากขึ้น 
         4) การเสริมสรางคุณภาพของสมองผานศิลปะ การฟงดนตรีรวมกับการ
อานโนตดนตรี แตงเพลง หรือเลนดนตรีจะทําใหเราไดใชสมองทั้งสองขาง เพลงสามารถพัฒนาสมอง
ไดเน่ืองจากเพลงเปนเครื่องมือที่ชวยกระตุนเราเซลลประสาทไดดีและชวยในการลําเลียงถอยคํา 
รวมทั้งจัดระเบียบใหกับสมอง 
        5) การเสริมสรางคุณภาพของสมองผานการคิดและการแกปญหา เม่ือ
สมองไดมีโอกาสแกปญหาที่ทาทาย เซลลประสาทจะสรางสายใยประสาทรับขอมูล (Dendrite) ใหม
ขึ้นมา 
        6) การฟนฟูและรักษาสุขภาพของเซลลประสาทดวยการออกกําลังกาย
และการทําสมาธิ การออกกําลังกายแบบแอโรบิค เชน เดินเร็ว วายน้ํา วิ่ง เลนกีฬาประเภทตางๆ 
จะชวยเพ่ิมจํานวนนิวโรโทรฟน (neurotrophins) ซึ่งเปนตัวหนึ่งที่ชวยกระตุนการพัฒนาเติบโตของ
เซลลประสาท สวนการออกกําลังดวยโยคะผูเลนจะตองมีจิตติดตามไปกับการเคลื่อนไหวของแขน 
ขา และลําตัว เม่ืออยูในทานิ่งจะตองมีจิตติตามลมหายใจของตน ชวยเพิ่มสมาธิและลดความเครียด
ไดเปนอยางดี สมองจะปลอดโปรงมีศักยภาพในการเรียนรูและการคิดอยางมีประสิทธิภาพ 
        7) การใชแบบฝกหัดการประสานประสาท (coordination 
enhancement) จากงานเขียนของนายแพทยดาเนียล จี เอเมน ในหนังสือชื่อ Making a Good Brain 
Great. หนา 129 ไดระบุวา การใชแบบฝกหัดการประสานประสาทจะชวยสงเสรมิทักษะการวางแผน 
การตั้งเปาหมาย การสนใจในรายละเอียด การจัดประเภท การบริหารเวลา การรับรู การประสาน
ประสาท และการกรองสิ่งเราที่ไมจําเปนทิง้ไปได ซึ่งหน่ึงวิธีการที่นายแพทยดาเนียล จี เอเมน ได
แนะนํา คือ การทําทาบริหารสมอง (Brain Gym) (สิริอร วิชชาวุธ. 2554: 267) 
     พัชรี ผลโยธิน ( 2552: 14-15) ไดสรุปปจจัยที่ชวยเสริมสรางการทํางานของ
สมอง และมีผลตอการเรียนรูของมนุษย ดังตอไปน้ี 
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      1) ออกซิเจน สมองใชออกซิเจนหนึ่งสวนหาจากออกซิเจนที่รางกายรับเขามา 
และสมองตองไดรับออกซิเจนอยางสม่ําเสมอจึงจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การไดรับออกซิเจน
อยางพอเพียงจะทําใหเพิ่มพลังในการเรยีนรูและกระตุนความสนใจในการเรียนดีขึน้ 
      2) น้ําดื่มสะอาด รางกายของมนุษยตองการน้ําในปริมาณที่พอเพียงเพ่ือให
เซลลทุกเซลลในรางกายทํางานไดดี หากรางกายขาดน้ําอวัยวะที่ไดรับผลกระทบเปนสวนแรก คือ สมอง 
การขาดน้ําทําใหความสามารถในการคิดและการตัดสินใจอยางมีเหตุมีผลลดลง การดื่มนํ้าเปลาสะอาด
จะชวยปรับสมดุลการทํางานของเซลล ทําใหการตอบสนองของรางกายและสมองดีตามไปดวย 
      3) อาหารที่มีคุณคา อาหารประเภทโปรตีนที่ไดจากปลา ถั่วเหลือง ไขแดง 
อาหารประเภทคารโบไฮเดรตจากขาวกลอง ลูกเดือย ถั่ว อาหารประเภทวิตามินจากผักสดที่มีใบสีเขียว 
มะเขือเทศ ผักโขม อาหารประเภทผลไมสด ไดแก กลวย สม และอ่ืนๆ มีผลตอการทํางานของรางกาย 
และตอสารเคมีหรือสารสื่อประสาทตางๆในสมองที่เกี่ยวกับอารมณ ความคิด ความจํา และการเรียนรู  
      4) ดนตรี ดนตรีเปนเร่ืองของอารมณและความรูสึก ดนตรีทุกประเภททําให
อารมณของมนุษยเปลี่ยนแปลง เพราะเสียงจากดนตรีเขาไปเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองสงผลกระทบ
ตอการสงขอมูลระหวางเซลลประสาท ดนตรีบางประเภทชวยเตรียมสมองใหพรอมสําหรับการเรียนรู 
หรือทําใหสารเคมีความเครียดในสมองลดลงหรือเพ่ิมขึ้นได 
       5) การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย การทํางานของสมองสัมพันธกับ
การเคลื่อนไหวรางกาย การออกกําลังกายที่เราพอใจจะชวยทําใหจิตใจผอนคลาย เปนการเพิ่มพลังงาน
โดยการเพิ่มปริมาณออกซิเจน ชวยสรางสารเคมีที่เปนประโยชนตอการเรียนรู ประสานการทํางาน
ของรางกายและสมอง ดังน้ัน การรักษาสภาวะใหสมองพรอมสมบูรณโดยใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว
อยางเหมาะสม สมํ่าเสมอ ในชวงเวลาที่เหมาะจะเปนการผอนคลายปลดปลอยความเครียด นอกจากนั้น
การเคลื่อนไหวบางอยาง อาทิ การเคลื่อนไหวรางกายดวยทาทางบริหารสมองที่เรียกวา เบรนยิม 
(Brain Gym) ซึ่งเปนแบบแผนการเคลื่อนไหวที่สามารถสรางสมดุลของรางกายและสมอง เพ่ิมความ
แข็งแรงใหแกความเชื่อมโยงของเซลลประสาท สรางแรงจูงใจ และประสิทธิภาพการเรียนรูใหมนุษย  
     6) บรรยากาศที่ผอนคลาย เปนการสรางบรรยากาศของความรูสึกที่ปลอดภัย
ไววางใจ มีความรัก และความปรารถนาดีตอกัน เปนพลังที่ชวยหยุดยั้งความเครียดได การมีความรูสึก
ที่ดีตอกันถือเปนการผอนคลายทําใหรางกายทํางานประสานสัมพันธกันอยางราบรื่น และสมองตื่นตัว
พรอมเรียนรู บรรยากาศที่ผอนคลายตองอาศัยเง่ือนไขตางๆ เชน การพูดในเชิงบวก ไมมีคําขู หรือ
คําตําหนิ สามารถเคลื่อนไหวไดอยางเสรีเพ่ือใหรางกายปลดปลอยความเครียด 
    สรุปไดวา ปจจัยที่เสริมสรางคุณภาพของสมอง ไดแก การสรางสภาพแวดลอม
ใหมีคุณภาพ การไดรบัออกซิเจนทีพ่อเพียง การดื่มนํ้าที่สะอาดและรบัประทานอาหารที่มีคุณคา การใช
ดนตรี การเคลื่อนไหวและออกกําลังกาย และการสรางบรรยากาศทีผ่อนคลาย  
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   3.2 แนวคิดเก่ียวกับการจดัการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง 
   แนวคิดในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง (Brain–based Learning) 
เปนทฤษฎีที่เกิดจากการพัฒนาดานชีววิทยา (Biological Science) ดานประสาทวิทยา (Neuroscience) 
และวิทยาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับเชาวปญญา (Cognitive Science) ที่พยายามศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
และการทํางานของสมอง เพ่ือตองการทราบวาสมองเรียนรูอยางไร จากการคนพบและความเขาใจ
ในเรื่องการทํางานของสมองที่มีมากขึ้น นักการศึกษาจึงไดนําขอมูลหรือความรูดังกลาวมาประยุกตใช
ในการจัดการศึกษาจนเกิดเปนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง 
ดังตอไปน้ี  
    3.2.1 หลักพื้นฐาน 7 ประการในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับสมอง (Brain-
Compatible Fundamentals) ของ ลอรา เออเลาเออร (Laura Erlauer) 
        เออเลาเออร (Erlauer. 2003: 4-5) ไดสรุปหลักพื้นฐาน 7 ประการในการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับสมอง (Brain-Compatible Fundamentals) ไวในหนังสือ เรื่อง The Brain-
Compatible Classroom ดังนี้ 
       1) สภาวะทางอารมณดีและสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย (Emotional Wellness and 
Safe Environment) ครูสามารถจัดสภาพแวดลอมของชั้นเรียนและโรงเรียนใหเปนสถานที่ที่สนุกและ
ปลอดภัยเพื่อใหการเรียนรูสอดคลองกับสมองมากขึ้น 
       2) รางกาย การเคลื่อนไหว และสมอง (The Body, Movement, and the Brain) 
ครูสามารถปรับเปลี่ยนสภาพหองเรียนและเทคนิคการสอน รวมทั้งใหความรูแกผูปกครองในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพซึ่งสงผลตอการเรยีนรูของเด็ก 
       3) เชื่อมโยงเนื้อหาและทางเลือกของนักเรียน (Relevant Content and 
Student Choices) ครูสามารถเชื่อมโยงขอมูลความรูใหมๆ ที่สําคัญใหสอดคลองกับอารมณของ
ผูเรียนเพ่ือทําใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น เพ่ิมแรงจูงใจและเพิ่มความจํา รวมทั้งจัดการ
เรียนรูใหเหมาะกับระดับความสามารถและลีลาการเรียนรู ดวยการใหทางเลือกแกผูเรียน ยุทธศาสตร
การนําไปปฏิบัติหรือตัวอยางชั้นเรียนตามหลักการในขอน้ี ไดแก การจัดการเรียนรูแบบใชโครงการ
เปนฐาน (project-based learning) พหุปญญา (multiple intelligences) ลีลาการเรียนรู (learning 
styles) การประเมินผลดวยวิธีการที่แตกตาง (differentiated assessments) และการใหผูเรียน
ตัดสินใจ (decision making) 
        4) เวลา เวลา และ ใหเวลามากขึ้น (Time, Time, and More Time) ครูสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู ดวยการตระหนักถึงชวงเวลาตอไปนี้คือ เวลาในการทํางาน (time on 
task) เวลาในการทําความเขาใจ (time for comprehension) และชวงเวลาของชีวิตที่เปนโอกาสแหงการ
เรียนรู (opportune learning time periods in child’s life)  
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        5) สภาพแวดลอมบํารุงสมอง (Enrichment for the Brain) ครูสามารถเพิ่มการ
เรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้นไดดวยการบํารุงสมองที่หลากหลาย นับตั้งแตการใชดนตรีประกอบบทเรียนไป
จนถึงการจัดปายนิเทศสรุปเนื้อหา 
        6) การประเมินผลและขอมูลปอนกลับ (Assessment and Feedback) ครู
สามารถใชรูปแบบการประเมินผลที่หลากหลายเพื่อเพ่ิมกระบวนการเรียนรู ขอมูลปอนกลับตองให
ในทันทีอยาง เจาะจง โดยพิจารณาจากพื้นเดิมของผูเรียนที่หลากหลายและนําไปสูกระบวนการ
เรียนรู 
        7) รวมมือรวมใจ (Collaboration) ครูสามารถประยุกตใชขอเท็จจริงที่วาสมอง
มนุษยเปนหนวยทางสังคม การจัดกิจกรรมแบบรวมมือรวมใจจะชวยใหการเรียนรูในชั้นเรียนเกิดขึ้น
อยางเต็มประสิทธิภาพ 
  3.2.2 รูปแบบการสอนที่มีเปาหมายเพื่อสมอง (Brain-Targets Teaching Model) ของ 
มาเรียล เอ็ม ฮารดิแมน  (Mariale M. Hardiman) 
      ฮารดิแมน (Hardiman.  2003: 22 - 24) ไดเสนอ รูปแบบการสอนที่มีเปาหมาย
เพ่ือสมองไวในหนังสือ เรื่อง Connecting Brain Research with Effective Teaching โดยแบง เปน 6 
ขั้นตอนซึ่งสัมพันธกัน ประกอบดวย 
       1) เปาหมายเพื่อสมอง ขอที่ 1: สรางบรรยากาศทางอารมณที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู (Setting the Emotional Climate for Learning) อารมณและการเรียนรูนั้นเชื่อมโยงกันอยาง
สําคัญย่ิง การสรางบรรยากาศทางอารมณในชั้นเรียนนั้นเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในโปรแกรมการสอนของ
ครู มีงาน วิจัยทางสมองมากมายที่ใหขอมูลสนับสนุนวาบรรยากาศทางอารมณที่เปนบวกจะนําไปสู
การเรียนรูและพฤติกรรมที่แสดงออกในระดับสูง สวนสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่เต็มไปดวยการ
คุกคามและความเครียดนั้นเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการเรียนรู ครูควรทําความเขาใจในเรื่องผล
ของอัตมโนทัศนที่มีตอการเรียนรู ศึกษาโครงสรางและการทํางานของสมองสวนที่เปนศูนยควบคุม
อารมณ รวมถึงปจจัยที่สงผลตอความเครียดของนักเรียนขณะอยูในโรงเรียน รวมทั้งยุทธวิธีที่จะลด
ความเครียดและเพิ่มสภาพแวดลอมทางอารมณที่เปนบวกในชั้นเรียน 
      2) เปาหมายเพื่อสมอง ขอที่ 2: การสรางสภาพแวดลอมในการเรียนรูทาง
กายภาพ (Creating the Physical Learning Environment) สภาพแวดลอมในชั้นเรียนเปนเครื่องมือ
ที่ทรงพลังในการรวมความสนใจของผูเรียน เสริมสรางความวางใจ และสนับสนุนประสบการณการ
เรียนรู ครูควร ศึกษาเรื่องการสรางความแปลกใหมใหกับหองเรียนผานการจัดที่นั่งและการตกแตง
หองที่ชวยเสริม สรางความสนใจ รวมทั้งเร่ืองของแสง เสียง กลิ่นที่สงผลตอผูเรียน ยุทธวิธีและ
ขอแนะนําในการสราง สภาพแวดลอมแหงการเรียนรูที่เต็มศักยภาพ 
      3) เปาหมายเพื่อสมอง ขอที่ 3: การออกแบบประสบการณการเรียนรู (Designing 
the Learning Experience) ครูควรศึกษาสิ่งที่นักประสาทวิทยาไดอธิบายถึงการแสวงหาความหมาย
ของสมองและความสัมพันธของกระบวนการประมวลผลสิ่งที่รับเขาจากประสาทสัมผัส วิธีการที่สมอง
ใชความรูที่สําคัญในการจัดหมวดหมูสิ่งเราเพื่อสรางเปนความคิดรวบยอดวาสิ่งนั้นมีความเหมือน
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หรือความแปลกใหมอยางไร จากนั้นจึงรวมความคิดรวบยอดตางๆ ไปสรางเปนแบบแผนใหมของ
การคิดและการทําความเขาใจสิ่งตางๆ การใชแผนผังความคิดรวบยอดจะชวยสงเสริมใหผูเรียนมองเห็น
ความคิดที่เปนภาพรวม หรือทําความเขาใจในแตละสวนจากที่มีทั้งหมดของความคิดรวบยอดนั้นๆ 
รวมไปถึงการเชื่อมโยงความคิด ความรู และความเขาใจ นอกจากนี้ ครูควรศึกษาเรื่องการใชมาตรฐาน
ของเนื้อหามาสรางเปนวัตถุประสงคในการสอน โดยใชเปาหมายการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เปนฐาน ซึ่งจะอธิบายถึงสิ่งที่ผูเรียนจะเรียนรูและทําไดอันเปนผลมาจากการสอน 
     .4) เปาหมายเพื่อสมอง ขอที่ 4: การสอนเพื่อความเขาใจและความรูเกี่ยวกับ
ขั้นตอนกระบวนการสรางความเขาใจ (Teaching for Declarative and Procedural Knowledge) ครู
ควรเขาใจในเรื่องของการเรียนรูและความจําวาประสบการณนั้นถูกถอดรหัส ประมวลผล จัดเก็บและ
สืบคนมาใชในการทํางานระยะสั้นและระบบความทรงจําระยะยาวไดอยางไร รวมทั้งการปฏิบัติในการ
สอนที่ดีที่สุดเพื่อใหสอดคลองกับกระบวนของสมองในการไดรับและจัดเก็บขอมูล 
      5) เปาหมายเพื่อสมอง ขอที่ 5: การสอนเพื่อการนําความรูไปขยายผลและ
ประยุกตใช (Teaching for Extension and Application of Knowledge) ครูควรมีความเขาใจ
เกี่ยวกับสวนตางๆ ของสมอง และวิธีการใชประสบการณการเรียนรูที่มีชีวิตชีวาเพื่อใหสัมพันธกับ
ระบบตางๆ ของสมอง เปาหมายนี้แนะนําใหใชยุทธศาสตรการสอนที่ชวยแผขยายและปรับปรุงสิ่งที่
ผูเรียนเรียนรู สนับสนุนใหมีการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชในการปฏิบัติ แกปญหาในชีวิตจริง 
      6) เปาหมายเพื่อสมอง ขอที่ 6: การประเมินผลการเรียนรู (Evaluating 
Leaning) การประเมินผลการเรียนรูเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งในกระบวนการเรียนรู ครูควรศึกษาวามีวิธีการ
อยางไรบางที่จะขยายแนวทางการประเมินผลออกไปนอกเหนือจากการประเมินผลแบบดั้งเดิม เชน 
การตอบขอคําถามดวยการเขียนหรือตอบปากเปลา การใชเกณฑวัดแบบรูบริค (rubrics) แฟมสะสม
งานนักเรียน ผลงานนักเรียน และการประเมินโดยใชพฤติกรรมที่แสดงออก  
    3.2.3 หลักการ 12 ประการในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง 
(Brain-based Learning) ของ เรเนต นัมเมลา เคน (Renathae Nummela Caine) และ จอฟฟรี่ เคน 
(Geoffrey Caine) 
       เรเนต นัมเมลา เคน (Renathae Nummela Caine) และ จอฟฟรี่ เคน 
(Geoffrey Caine) ศาสตราจารยทางการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สเตท (California State 
University) ไดเสนอหลักการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง (Brain-based 
Learning) มี 12 ประการ ดังนี้ (Caine. 2011: Online) 
       1) การเรียนรูทั้งหมดเกี่ยวของกับระบบสรีระ (All learning engages the 
physiology) เหตุผลหนึ่งของรูปแบบการสอนแบบดั้งเดิมที่กําหนดใหนักเรียนตองนั่งทํางานอยูบน
เกาอ้ีของตัวเอง มาจากความเชื่อวา บางขณะสมองจะทํางานแยกออกตางหากจากรางกาย และ
รางกายก็ไมเกี่ยวของเทาใดนักกับการเรียนรู แตงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความยืดหยุนเปลี่ยนแปลงของ
สมองไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอยางยิ่งระหวางรางกายและสติปญญา ในสถานการณที่ซับซอน 
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รวมถึงการตองตัดสินใจวาจะตอบสนองหรือปรับตัวอยางไร เม่ือบุคคลอยูในภาวะที่เหมาะสม ระบบ
ทั้ง 3 คือ รางกาย สมอง และจิตใจ จะผนึกกําลังและทํางานรวมกันอยางเปนธรรมชาติ  
        2) สมองและความคิดนั้นเปนหนวยทางสังคม (The brain/mind is social)  
ทุกคนบนโลกตางมีสิ่งที่เรียกวา “การใฝสัมพันธ (contact urge)” หรือ การมีปฏิสัมพันธทางสังคม 
ดวยการผูกพันกันอยางแนนแฟนการรูจักกัน ฟงกัน และสังเกตกัน ซึ่งนําไปสูความรูสึกตื่นตัวอยาง
ผอนคลาย ภาษา ความเชื่อ สถานะทางจิตใจ และ กระบวนการเรียนรูระดับสูงตางเปนผลมาจากการ
ที่เราเขาไปสัมพันธกับบุคคลอื่น และจากการที่บุคคลอื่นเขามาสัมพันธกับเรา ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและสังคมยอมสงผลกระทบตอการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
        3) การแสวงหาความหมายเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (The search for 
meaning is innate) ความตองการที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ เปนลักษณะของมนุษยทุกคน
มาตั้งแตยังเปนทารกจนกระทั่งเติบโตขึ้นเปนผูใหญ หรือที่เรียกวา “แรงขับในการอธิบาย” หรือ 
“explanatory drive” การเรียนรูที่เปนการสรุปขอเท็จจริงแตกตางกับการเรียนรูที่มีผูปฏิบัติเปน
ศูนยกลางในการปรับ เปลี่ยนความคิดเห็นภายในใจ ซึ่งการแสวงหาความหมายจะชวยจัดระบบ
คําถามและสนับสนุนใหเกิดการนําไปใชในระดับที่สูงขึ้น การแสวงหาความหมายนั้นเพ่ิมขึ้นไดดวย
การเพิ่มความรูสึกตื่นตัวอยางผอนคลายซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของผูเรียน  
         4) การแสวงหาความหมายเกิดขึ้นผานแบบแผน (The search for meaning 
occurs through patterning) มนุษยทุกคนถูกขับดวยความตองการที่จะรูจักจําแนก รูจักชื่อ และจัด
หมวดหมูรูปพรรณสัณฐานของสิ่งตางๆ หรือ เรียกวา แบบแผน (pattern) ซึ่งทําใหเรามีความเขาใจ
ตอโลก แบบแผนนั้นเกี่ยวของกับการจัดหมวดหมูอยางมีความหมายและการแบงแยกประเภทของขอมูล
ขาวสาร การตัดสินใจทุกอยางตั้งอยูบนพื้นฐานของแบบแผนที่บุคคลไดรับและทางเลือกซึ่งเกิดจาก
สิ่งที่มุงใหความสนใจ สมองถูกออกแบบมาเพื่อใหรับรูและสรางแบบแผน รวมทั้งขจัดแบบแผนซึ่งไมมี
ความหมายตอสมอง การศึกษานั้นเกี่ยวของกับการเพิ่มแบบแผนที่นักเรียนสามารถนําไปใช จดจํา 
และสื่อสารได 
        5) อารมณนั้นมีผลสําคัญยิ่งตอแบบแผน (Emotions are critical to patterning) 
อารมณคือศูนยกลางของชีวิตมนุษย เปนสวนหนึ่งของทุกๆ ความคิด การตัดสินใจ และการตอบสนอง 
การเรียนรูที่มีพลังนั้นไดรับการสงเสริมโดยประสบการณทางอารมณที่เขมขน ชักนําไปสูบทบาทการ
กระทําในลําดับที่สูงขึ้น นักการศึกษาที่มีความเขาใจเปนอยางดีตอบทบาทความสัมพันธระหวาง
อารมณตางๆ กับการเรียนรูจะเอ้ืออํานวยใหเกิดความรูสึกตื่นตัวอยางผอนคลาย 
        6) สมองและความคิดประมวลผลจากสวนยอยและภาพรวมในขณะเดียวกัน 
(The brain/mind processes parts and wholes simultaneously) สมองและความคิดถูกออกแบบมา
เพ่ือใหทําความเขาใจโลก โลกซึ่งหอมลอมพวกเราทุกคนดวยขอมูลจํานวนอนันต การจะทําความ
เขาใจตอประสบการณนั้นจําเปนตองไดรับทั้งภาพรวมและการมุงใหความสนใจตอสวนยอยๆ การ
สอนนั้นจําเปนตองเริ่มจากการใหผูเรียนมีประสบการณในการสํารวจธรรมชาติทั่วๆ ไปของหัวขอน้ัน 
เหมือนกับการไดไปชมหรือฟงการบรรเลงดนตรีกอนเริ่มตนเรียนรูที่จะเลนดนตรี ประสบการณแบบ
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ภาพรวมนั้นอาจไดจากเรื่องเลา ตัวแบบ หรือ ตัวอยางที่นาประทับใจของการประสบความสําเร็จ สวน
รายละเอียดหรือสวนประกอบยอยอาจสอนโดยใหผูเรียนติดตามในสิ่งที่สนใจเพื่อสรางหรือทําความ
เขาใจตอสิ่งที่มีความหมายสําคัญตอภาพรวมของเขา 
       7) การเรียนรูเกี่ยวของกับทั้งสิ่งที่มุงความสนใจและการรับรูจากสิ่งที่อยูราย
ลอม (Learning involves both focused attention and peripheral perception) เปนที่ทราบกันดีวา
กอน ที่มนุษยจะเรียนรูหรือตัดสินใจสิ่งใดไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองเริ่มตนดวยการใหความ
สนใจในสิ่งนั้นๆ กอน ความสนใจเปนปรากฏการณธรรมชาติซึ่งเกิดจากผลประโยชน ความแปลกใหม 
อารมณ และการเห็นความหมายของสิ่งนั้น ความสนใจมีผลสําคัญตอความจํา สิ่งที่เขาใจนอยคือสิ่งที่
มนุษยเรียนรูจากบริบทของตนวาไมคอยจําเปนตองสนใจ นักการศึกษาจําเปนตองเขาใจบริบทการ
สอนวาเปนอยางไรและวิธีการใชบริบทเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนมากขึ้นตอผูเรียนทุกคน 
       8) การเรียนรูเกิดขึ้นทั้งในภาวะที่รูสํานึกและภาวะที่ไรสํานึก (Learning is 
both conscious and unconscious) การเรียนรูเกี่ยวของกับสติสัมปชัญญะในหลายระดับ การเรียนรู
บางอยางจะเกิดขึ้นตอเม่ือผูเรียนอยูในภาวะรูสํานึก มีใจจดจออยูกับปญหาที่ตองการแกไขหรือ
วิเคราะห สวนการเรียนรูบางอยางนั้นเกิดขึ้นในจิตสํานึกระดับลึกตองการการฟกตัวในภาวะไร
จิตสํานึก การเรียนรู ที่ประสบความสําเร็จอยางแทจริงคือการที่ผูเรียนสามารถประเมินตนเอง ซึ่งเปน
คุณสมบัติของบทบาทการกระทําในลําดับสูง ผูเรียนจะตระหนักถึงจุดแข็งและจุดออนของตน จน
สามารถเปลี่ยนแปลงวิธี การเรียนรูของตนเพ่ือชวยใหผูเรียนเขาถึงมาตรฐานระดับสูง นักการศึกษา
จะตองใชภาวะทั้งสามระดับน้ีใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 
       9) วิธีการจํานั้นมี 2 วิธีเปนอยางนอย (There are at least two approaches 
to memory) แบบแรก คือ การจําที่มาจากการจัดเก็บอยางเปนระบบของขอเท็จจริง ทักษะ และ
กระบวนการ ที่แยกสวนออกจากกัน สวนอีกแบบหนึ่ง คือ การจําที่มาจากการทํางานของระบบทั้งหลาย
อันเกี่ยวของ สัมพันธอยูในขณะเดียวกันเพ่ือสรางความเขาใจในประสบการณ นักการศึกษา
จําเปนตองสราง และทําความเขาใจระหวางความจําแบบทองจํา ซึ่งเปนสัญลักษณที่สําคัญของการสอน
ดวยวิธีการแบบดั้งเดิม กับความจําพลวัตซึ่งสัมพันธกับประสบการณในทุกวัน บางครั้งขอเท็จจริงหรือ
กระบวนการมีความจําเปน ตองจํา แตการเรียนรูแบบทองจํานั้นแตกตางจากความจําพลวัตซ่ึงผูเรียน
ไดเขาไปเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งตางๆ อยางเปนธรรมชาติและระลึกถึงความทรงจําตางๆ เพ่ือจะ
นํามาใชตัดสินใจในบริบทใหม 
      10) การเรียนรูเปนพัฒนาการ (Learning is developmental) ถึงแมมนุษย
โดยทั่วไปจะมีกระบวนการพัฒนาการบางอยางที่สามารถทํานายได แตพัฒนาการของมนุษยก็ไม
เหมือนกันตายตัวหรือไมเปนไปในอัตราเดียวกันที่แนนอน การเรียนรูใหมนั้นสรางขึ้นบนฐานความรู
เดิม และเปนที่ทราบกันในปจจุบันวากระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย
และสมอง อันเกิดจากประสบการณที่ไดรับ 
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      11) การเรียนรูที่ซับซอนจะเพิ่มขึ้นไดดวยการทาทายและลดการคุกคามลงซึ่ง
สัมพันธกับความรูสึกอับจนหนทางและความเหนื่อยลา (Complex learning is enhanced by 
challenge and inhibited by threat associated with helplessness and fatigue) การคุกคามนั้นได
นํามนุษยทุกคนนับตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิตเขาไปสูความกลัว และความรูสึกอับจนหนทางนั้นก็ไป
สกัดกั้นสวนใหญของการเรียนรูระดับสูง รวมถึงการคิดขั้นสูงหรือการคิดแบบบริหารจัดการดวย
ความรูสึกตื่นตัวอยางผอนคลายเปนภาวะของจิตใจเหมาะที่สุดสําหรับการคิดขั้นสูง การสราง
สภาพแวดลอมที่ชวยสนับสนุนภาวะจิตใจนี้ควรเปนเปาหมายเบื้องตนของครูและนักการศึกษา 
      12) สมองของแตละคนมีลักษณะเฉพาะตัว (Each brain is uniquely organized)  
สิ่งที่ขัดแยงกันซ่ึงเกิดขึ้นในการศึกษาก็คือมนุษยนั้นมีทั้งความเหมือนและความตาง เชน ลักษณะของ
มนุษยทุกคนเปนการแสดงออกของดีเอ็นเอ (DNA) กระบวนการนี้เกิดขึ้นกับมนุษยทุกคนแตละคนมี
พิมพเขียวพันธุกรรมที่เปนลักษณะเฉพาะ เพ่ือใหไดมาตรฐานอยางแทจริงนักการศึกษาตองเขาใจและ
เขาถึงลักษณะสามัญของผูเรียนโดยทั่วไปและในขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับลักษณะ
เฉพาะตัวของนักเรียนเปนรายบุคคลในดานบุคลิก ลักษณะ ศักยภาพ และความตองการ การพัฒนาที่
เหมาะสมตามศักยภาพของแตละคนจะทําใหนักเรียนและนักการศึกษาประสบความสําเร็จตอการ
จัดการในแงของความเหมือนและความแตกตางได     

   สรุปไดวา การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมองจะตองจัดการเรียนรู
ใหเด็กมีประสบการณที่ไดใชประสาทสัมผัสตางๆ อยางเปนธรรมชาติ ไดเขาไปเกี่ยวของและไดรับ
การยอมรับจากสังคม เรียนรูในสิ่งสนใจ มีการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาใจมาแลว ไดรับประสบการณที่
สงผลตออารมณอยางเหมาะสม ไดรับประสบการณที่ทําใหเขาใจภาพรวมซึ่งเชื่อมโยงกับเน้ือหายอย 
เชน ขอเท็จจริง หรือ ขอมูลขาวสาร เปนตน มีการนําสิ่งที่เด็กสนใจเขามาเปนบริบททั้งในระดับลึก
และหลากหลาย มีการใหระยะเวลาในการตอบสนองและยอมรับวิธีการเรียนรูของเด็ก ไดเรียนรูผาน
ประสบการณที่สัมพันธกับวิธีการสนับสนุนความจําหลายๆ วิธี คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ทั้งในแงของวุฒิภาวะและพัฒนาการ ไดอยูในสภาพแวดลอมที่ใหการสนับสนุน สงเสริม ใหกําลังใจ 
และทาทาย มีความสัมพันธกับลักษณะเฉพาะ ความสามารถ และศักยภาพของเด็ก 
  จากแนวคิดในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมองทั้งหมดขางตน ผูวิจัย
ไดนําแนวคิดของ เรเนต นัมเมลา เคน (Renathae Nummela Caine) และ จอฟฟร่ี เคน (Geoffrey 
Caine) มาวิเคราะหเพ่ือนําไปประยุกตใชในชั้นเรียนปฐมวัย ไดดังตาราง 3 
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ตาราง 3 การวิเคราะหแนวคิดในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมองกับการนําไป  
     ประยุกตใชในชั้นเรียนปฐมวัย 
 

แนวคิดการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง 
กับการทํางานของสมอง 
(Caine. 2011: Online) 

การประยุกตใชในชั้นเรียนปฐมวัย 
(ผูวิจัย) 

 
1. การเรียนรูทั้งหมดเกี่ยวของกับระบบ
สรีระ (All learning engages the 
physiology) 

1.1 จัดกิจกรรมใหเด็กไดเขาไปมีประสบการณที่ไดใช
ประสาทสัมผสัตาง ๆ อยางเปนธรรมชาต ิ
1.2 ออกแบบการเรียนรูใหผูเรียนไดใชประสาทสัมผัสที่
หลากหลาย เชน การใชสื่อภาพ การใชสีสันชวยในการ
สื่อความหมายของเนื้อหา การนําของจรงิหรือของจําลอง
มาใหผูเรียนไดสัมผัส ชิม หรือดมกลิ่น และการใชคํา
คลองจอง ดนตรี หรือเพลงมาประกอบกิจกรรม 
1.3 ใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมปฏิบัต ิ

 
2. สมองและความคิดนั้นเปนหนวยทาง
สังคม (The brain/mind is social) 

2.1 ออกแบบการเรียนรูใหผูเรียนไดทํางานเปนกลุม 
การพูดคุยสนทนา สัมภาษณ อภิปราย ระดมสมอง 
และไดออกไปสัมภาษณหรือพูดคุยกับบคุคลตางๆ 
2.2 ใหเพ่ือนชวยสอนเพื่อน หรือ Peer Tutoring 
 

3. การแสวงหาความหมายเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (The search for 
meaning is innate) 

3.1 มีการนําเขาสูบทเรียนที่นาสนใจ 
3.2 ใหผูเรียนตั้งเปาหมายกอนเร่ิมเรียน 
3.3 ออกแบบแผนการเรียนรูโดยคํานึงถึงระยะเวลาของ
ชวงความสนใจของผูเรยีน  
3.4 นําสิ่งที่ผูเรียนสนใจมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาใน
บทเรียน 
 

4. การแสวงหาความหมายเกิดขึ้นผาน
แบบแผน (The search for meaning 
occurs through patterning) 

4.1 ใหผูเรียนเห็นความสอดคลองเช่ือมโยงระหวาง
ความรูเดิมทีผู่เรียนทราบอยูแลวกบัเนื้อหาความรูใหม 
4.2 คํานึงถึงวาผูเรียนมีประสบการณเดิมในเรื่องตางๆ
ที่แตกตางกัน 
4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนสรปุองคความรูดวยตนเอง 
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5. อารมณนั้นมีผลสําคัญย่ิงตอแบบแผน 
(Emotions are critical to patterning) 

5.1 ครูควรมทีาทีที่เปนมิตร อารมณดี มีอารมณขัน ให
เกียรติและยอมรับความคิดเห็นของผูเรียน 
5.2 ใชเกมหรือกิจกรรมการเรียนรูที่สนุกสนาน 
5.3 ใชดนตรีที่เหมาะสม (1 จังหวะตอ 1 วินาที เทากับ
การเตนของหัวใจ) เพ่ือใหผูเรียนรูสึกตื่นตวัแตผอนคลาย 
5.4 มีความสมดุลระหวางกจิวัตรประจําวนักับกิจกรรม
ที่แปลกใหม 
5.5 ผูเรียนมีสวนรวมในการตั้งกฎหรือวางแผนกิจกรรม 
5.6 ใหความเสมอภาคเทาเทียมกันกับผูเรียนทุกคน  
5.7 ไมเปรียบเทียบผูเรียน   
 

6. สมองและความคิดประมวลผลจาก
สวนยอยและภาพรวมในขณะเดียวกัน 
(The brain/mind processes parts and 
wholes simultaneously) 

6.1 จัดประสบการณโดยเริ่มจากใหผูเรียนเขาใจ
ภาพรวมหรือธรรมชาตขิองหัวขอเร่ือง เคาโครงเนื้อหา
ทั้งหมด ขั้นตอนหรือภาพของความสําเร็จปลายทาง
จากการเรียนรูในเรื่องดังกลาว 
6.2 ใชนิทาน เรื่องเลา ตัวแบบ หรือตัวอยางที่นา
ประทับใจของผูที่ประสบความสําเร็จมานําเสนอกับ
ผูเรียนเพ่ือใหเห็นแบบอยางที่ชัดเจน 
 

7. การเรียนรูเกี่ยวของกับทัง้สิ่งที่มุง
ความสนใจและการรับรูจากสิ่งที่อยูราย
ลอม (Learning involves both focused 
attention and peripheral perception) 

7.1 จัดบรรยากาศหองเรียนใหสอดคลองกับเนื้อหาหรือ
เอ้ืออํานวยตอความสนใจในเนื้อหา ไดแก การจัดปาย
นิเทศ นิทรรศการ หรือจัดมุมเสริมความรูเน้ือหาที่เรียน 
7.2 นําผลงานผูเรียนมาจัดแสดง 
7.3 ดูแลสภาพแวดลอมหองเรียนใหสงเสริมการเรียนรู 
เชน พยายามใชแสงสวางจากธรรมชาติ ไมเปดไฟจา
หรือหร่ีสลัวเกนิไป หลีกเลี่ยงการใชหลอดฟลูออเรส
เซนท หองเรียนมีอากาศถายเท ใชกลิ่น (สุคนธบําบัด) 
ชวยสรางสมาธิหรือสรางความสดชื่น เปดเพลงบรรเลง
ใหเหมาะสมกับบรรยากาศที่ตองการ เปนตน 
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8. การเรียนรูเกิดขึ้นทั้งในภาวะที่รูสํานึก
และภาวะที่ไรสํานึก (Learning is both 
conscious and unconscious) 

8.1 ใหระยะเวลาที่เหมาะสมในการทํางาน หรือ
ตกตะกอนเนื้อหาที่เรียนรู เพ่ือผูเรียนจะไดมีเวลาคิด
หรือทบทวนอยางสงบ เยือกเย็น 
8.2 ใชเพลง การหายใจ หรือ การคิดจินตนาการตาม
คํากลาวนําในการปรับคลื่นสมองของผูเรียนใหลงมา
เปนคลื่นอัลฟา เพ่ือใหพรอมที่จะเรียนรู 
8.3 ปลอยใหผูเรียนไดพักผอน นอนกลางวัน เพ่ือให
สมองจัดระบบขอมูลหรือทาํงานในระดับไรสํานึก  
 

9. วิธีการจํานั้นมี 2 วิธีเปนอยางนอย  
(There are at least two approaches  
to memory) 

9.1 จัดกิจกรรมสงเสริมความจําหลากหลายแบบ ไดแก  
    1) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัตจิริง 
    2) จัดกิจกรรมใหมีสีสัน แปลกใหม นาสนใจ เพ่ือ
สรางความประทับใจ 
    3) ใชเพลง นิทาน คําคลองจอง หรือ ผูกประโยค
จากอักษรแรก 
    4) ใชอารมณขัน หรือ ความประหลาดพิสดาร     
   5) ผูเรียนสรุปความรูดวยตนเองออกมาเปนแผนภูมิ 
แผนภาพ หรือแผนที่ความคิด  
    6) ผูเรียนไดทบทวน ทําซ้ําในรูปแบบตางๆ 
 

10. การเรียนรูเปนพัฒนาการ (Learning 
is developmental) 

10.1 ตระหนกัวาผูเรียนทุกคนสามารถเรยีนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเม่ือการจัดการเรียนรูคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลทั้งในแงของวุฒิภาวะและ
พัฒนาการ 
10.2 เขาใจพืน้ความรูเดิมของผูเรียนแตละคน 
10.3 ยอมรับวาผูเรียนแมจะอยูชั้นเดียวกันก็แตกตาง
กัน 
10.4 ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามสภาพจริง
เปนรายบุคคล  
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11. การเรียนรูที่ซับซอนจะเพิ่มขึ้นไดดวย
การทาทายและลดการคุกคามลงซึ่ง
สัมพันธกับความรูสึกอับจนหนทางและ
ความเหนื่อยลา (Complex learning is 
enhanced by challenge and inhibited 
by threat associated with 
helplessness and fatigue) 

11.1 วิเคราะหงานใหงายสอดคลองกับความสามารถ
ของผูเรียน 
11.2 สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ไมเครยีด เพ่ือลดการ
เกิดคอรติโซล 
11.3 ใหความรูในอัตราความเร็วที่ผูเรียนตามไดทัน 
ไมใชเพียงมุงแตจะสอนใหครบเนื้อหา 
11.4 อธิบายขั้นตอนกอนการทํากิจกรรมตางๆ จน
ผูเรียนเขาใจแจมแจง 
11.5 สนับสนนุใหผูเรียนกลาถาม 
11.6 เปดโอกาสใหมีการลองผิดลองถูก 
11.7 ใชคําพดูเชิงบวก 
11.8 มีทางเลือกใหกับผูเรียนเสมอ 
11.9 เสริมแรงพฤติกรรมดี แทนที่การลงโทษ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
 

12. สมองของแตละคนมีลักษณะเฉพาะตวั 
(Each brain is uniquely organized) 

12.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เปดโอกาสให
ผูเรียนเลือกทาํในสิ่งที่ถนัดหรือสนใจ  
12.2 วางแนวทางการประเมินผลใหมีความหลากหลาย 
ไมยึดติดกับรปูแบบใดรูปแบบเดียว เพ่ือใหสอดคลอง
กับความแตกตางของผูเรียนเปนรายบุคคล ทั้งในแง
ของบุคลิก ลักษณะ ความตองการ ศักยภาพ 
ความสามารถพิเศษ และขอจํากัดในการเรียนรู  
12.3 ออกแบบแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับเด็ก
รายบุคคล (IEP) 
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 3.3 แนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง  
  เออเลาเออร (Erlauer. 2003: 54) ไดนําเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
การทํางานของสมอง ไวดังนี้ 
    1) จัดใหผูเรียนมีโอกาสเลือกการเรียนรูของตนเอง 
   2) ใชการเรียนรูและกลวิธกีารจัดการเรียนรูที่หลากหลาย  
    3) ใหผูเรียนไดเรียนรูแบบลงมือกระทํา 
    4) ใชการเรียนรูแบบลงมือกระทํา ใหผูเรยีนรูจักสืบคนหาขอมูลคําตอบดวยตนเอง 
    5) สรางความสนใจ ความประหลาดใจ หรืออารมณขันในการจัดการเรียนรูหรือใน
การแนะนําหนวยการเรียนรูบางโอกาส หรือใชเพลงคัน่ระหวางการเรียนรู  
    6) ไมควรผูกขาดการพูดจนเกินไปเพราะจะเปนการควบคุม สั่งการจากผูสอน ทํา
ใหผูเรียนขาดความสนใจ 
    7) มีการวางแผนการใชคําพูดหรือคําถามที่กระตุนความสนใจ 
   เจนเซน (Jenzen. 2008: 215-217) ไดนําเสนอขั้นตอนการวางแผนการจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง (The Stages of Brain-Based Planning) เปน 7 ขั้นตอน ดังนี้  
      ขั้นที่ 1 ขั้นกอนเตรียมการ (Pre Exposure) เปนขั้นเตรียมสมองของผูเรียนใหพรอม
สําหรับการเรียนรูใหมๆกอนที่จะลงลึกในเนื้อหาสาระหรือแนวคิดหลักของเรื่องที่จะเรียน ซึ่งในขั้นนี้
จะชวยใหสมองสามารถสรางแผนภูมิมโนทัศนไดดีและพรอมในการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น  
     ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 
      1) ติดเนื้อหาสังเขปของหัวขอการเรียนรูไวบนกระดานขาวสาร หรอืใช
แผนที่ความคดิ (Mind Maps) แสดงเนื้อหาการเรียนรู 
       2) สอนทักษะการเรียนเพ่ือเรียนรู และยุทธศาสตรการจาํ 

      3) สนับสนุนใหไดรับโภชนาการที่ดีตอสมอง รวมถึงการดื่มนํ้ามากๆ 
      4) ฝกฝนทักษะที่จะตองใชแกปญหาในการเรียนรู  
      5) สรางสภาพแวดลอมการเรียนรูที่นาสนใจ 
      6) การกําหนดกิจกรรมในแตละชวงเวลาตองคํานึงถึงจังหวะและวงจรการ

ทํางานของสมองในแตละชวงของวัน  
      7) จัดกิจกรรมโดยคนหาสิ่งที่เด็กสนใจและความรูพ้ืนฐานของเด็ก 
      8) ชวยใหเด็กไดตั้งเปาหมายการเรียนรูของตนเอง และอภิปรายเพื่อ

วางเปาหมายการเรียนรูรวมกันในชั้นเรียนในแตละหนวยการเรียนรู 
      9) ตกแตงบรรยากาศรายรอบดวยสีสนั และถอยคําเชงิบวก   

      10) วางแผนการปลุกสมอง เชน การเคลื่อนไหวขามเสนกึ่งกลางกาย  
การยืดเพื่อการผอนคลาย ทกุชั่วโมง 



64 
 

       11) วางแผนกิจกรรมโดยใหผูเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได โดยเลือกจาก
รายการที่เสนอให 
      12) กลาวคําที่แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังเชิงบวก และ ใหผูเรียนได
กลาวคําเดียวกันน้ีดวยตวัของเด็กเองดวย 
      13) สรางสัมพันธภาพทางบวกทีเ่ขมแขง็กับผูเรียนทกุคน 
      14) สังเกตสภาวะการเรียนรูของผูเรียน และปรับกิจกรรมใหเหมาะสมใน
ทุก ขั้นตอนการดําเนินไปในบทเรียนน้ัน 
    ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมการ (Preparation) เปนขั้นที่ผูสอนจะเราความสนใจใครรูใหเกิด
กับผูเรียน เปนการสรางความคาดหวังถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู 
    ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 
     1) จัดบริบททีเ่อ้ือตอการเรียนรูหัวขอน้ันๆ อาจเปนการทบทวนภาพรวมของ
การเรียนรู 
     2) กระตุนใหผูเรียนเห็นคณุคาและความเกี่ยวของสัมพันธกบัหัวขอเร่ืองที่
เรียนรู  
     3) เอ้ือใหผูเรียนไดประสบการณจริง สัมผัสไดและเปนรูปธรรม เชน การทดลอง 
การทัศนศึกษา การเชิญผูบรรยายพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในหวัขอการเรียนรูนั้นๆ เปนตน 
     4) สรางชวงการเรียนรูที่ผูเรียนไดเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืนๆ 
     5) จัดกิจกรรมที่มีความแปลกประหลาดใจ หรือความแปลกใหม เพ่ือให
กระทบกบัความรูสึกของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนประทับใจและจําเหตุการณนั้นได  
    ขั้นที่ 3 ขั้นเริ่มตนและเขาถึงความรู (Initiation and Acquisition) เปนขั้นที่นําผูเรียน
ลงในเนื้อหาซ่ึงผูสอนควรจะนําเสนอภาพรวมของเนื้อหาที่มีความซับซอน มีความหมาย เพ่ือทําให
ผูเรียนเกิดความรูสึกวาตองใสใจกับการเรียนที่มีเน้ือหาสาระซับซอน นอกจากนั้นยังทําใหผูเรียนเกิด
ความใครรูและตองการคนหาความหมายดวยตนเอง ซึ่งเด็กจะรูสึกยังไมกระจางและติดตามมาดวย
ความคิดทํานายลวงหนา ความอยากรูอยากเห็น และความมุงม่ันที่จะคนพบความหมายสําหรับตนเอง 
เม่ือเวลาผานไป ทั้งหมดจะคอยจัดเรียงกลายเปนความกระจางโดยตัวเด็กเอง เพ่ือใหใกลเคียงกับ
การเรียนรูในโลกแหงความเปนจริงนอกหองเรียน 
    ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 
      1) จัดประสบการณการเรยีนรูที่เปนรูปธรรม เชน การเรยีนรูผานกรณศีึกษา 
การทดลอง การทัศนศึกษา การสัมภาษณ การเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ เปนตน 
      2) จัดกิจกรรมที่ใชพหุปญญาหลายๆ ดาน ใหมากที่สุด  
       3) จัดกิจกรรมกลุมที่ผูเรียนจะไดใชการสราง การคนหา การสํารวจ และ
การออกแบบ 
      4) จัดกิจกรรมทางการละคร การแสดงขําขันสั้นๆ การโฆษณา หรือ ผลิต
หนังสือพิมพโรงเรียนหรือชั้นเรียน 



65 
 

       5) สรางทางเลือกและใหโอกาสแกผูเรียนในการเขาถึงหัวเรื่องการเรียนรู
นั้นๆ ผานชองทางที่ตนเองถนัด ไดแก การเรียนรูผานการดู การฟง การเคลื่อนไหว และอ่ืน ๆ 
    ขั้นที่ 4 ขั้นขยายเสริม (Elaboration) เปนขั้นแหงกระบวนการ ซึ่งตองการการคิด
อยางแทจริงจากฝายผูเรียน เปนชวงเวลาที่เด็กจะสรางเหตุและผลทางเชาวนปญญาที่ไดจากการเรียนรู 
     ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 
       1) จัดการตอยอดรายละเอียดของกิจกรรมกอนหนานั้นแบบปลายเปด 
       2) บูรณาการบางกิจกรรมเขาดวยกันเพือ่ใหเกิดการเรียนรูขามสาขาวิชา   
       3) ใหผูเรียนออกแบบขั้นตอนการประเมนิผล หรือ รบูริค (Rubrics) 
สําหรับการเรยีนรูของตนเอง   
       4) ใหผูเรียนสํารวจหัวเรื่องเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ต หรือ หองสมุด 
       5) ชมวีดิทัศน สไลด หรือ กิจกรรมการแสดงที่เกี่ยวของกับหัวเรื่อง 
       6) สนทนากลุมยอย แลวใหกลุมยอยรายงานกลับสูกลุมใหญ 
       7) สรางแผนที่ความคิด (Mind Maps) ของกลุมหรือรายบุคคลที่สะทอน
ถึงขอมูลหรือประเด็นใหมๆ ของหัวขอน้ัน 
       8) จัดการประชุมเสวนาระดับโรงเรียน การโตวาที ประกวดเรียงความ 
หรืออภิปรายกลุม 
       9) จัดชวงเวลาการถาม-ตอบ 
      10) ใหผูเรียนไดสอนผูอ่ืน เชน การสอนในกลุมยอย การเปนตวัแทนหอง 
หรือจับคูกันเอง 
    ขั้นที่ 5 ขั้นฟกตัวและเขารหัสความจํา (Incubation and Memory Encoding) เปน
ขั้นที่เนนความสําคัญของการใหเวลาในการทบทวนความรู เพราะสมองจะเรียนรูไดอยางมีประสิทธภิาพ
เม่ือใชเวลาในการใครครวญไตรตรอง ไมใชเกิดขึ้นจากการเรียนเพียงครั้งเดียว 
     ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 
      1) จัดเวลาสําหรับการสะทอนความรูแบบไมมีการชี้แนะ หรือ ที่เรียกวา 
“down time” 
       2) จัดใหผูเรียนไดจดบันทึกอนุทินการเรียนรูของตนเอง 
      3) เปดโอกาสใหผูเรียนมีเวลาไดเดินไปจับคูเพ่ืออภิปรายเกีย่วกบัหัวขอนั้น 
      4) จัดเวลาทํากิจกรรมยืดเสนยืดสายและผอนคลาย 
      5) จัดพื้นที่สําหรับฟงเพลง 
      6) จัดเวลาใหผูเรียนอภิปรายสิ่งที่ไดเรียนรูใหมๆกับครอบครัวหรือเพ่ือน 
    ขั้นที่ 6 ขั้นการพิสูจนและตรวจสอบจนมั่นใจ (Verification and Confidence Check) 
ในขั้นน้ีมิไดใหผลดีตอเฉพาะผูสอนเทานัน้ แตผูเรียนกต็องการการยืนยันถึงการเรยีนรูของตนดวย
เชนกัน การเรียนรูจะถูกจดจําไดดีที่สุดเม่ือผูเรียนไดเปนเจาของรูปแบบจําลอง หรือการอุปมาอุปไมย 
ในประเด็น หรือมโนมติใหมๆ นั้นดวยตนเอง 
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     ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 
      1) ใหผูเรียนไดนําเสนอสิ่งที่ตนเรียนรูแกผูอ่ืน 
      2) ใหผูเรียนสมัภาษณและประเมินผูเรียนคนอื่น 
      3) สนับสนุนใหผูเรียนไดเขยีนบันทึกเกี่ยวกับสิ่งทีต่นเองเรียนรู เชน การ
เขียนอนุทิน, เรียงความ บทความ หรือ รายงาน เปนตน 
      4) ใหผูเรียนไดสาธิตการเรียนรูผานโครงการนั้นๆ เชน การสราง
แบบจําลอง แผนที่ความคิด วีดิทัศน หรือ จดหมายขาว เปนตน 
      5) ใหผูเรียนไดนําเสนอบทบาทสมมุติ การแสดงขําขันสั้น ๆ หรือละคร 
      6) ถามคําถามนักเรียน ทั้งแบบตอบปากเปลาและตอบดวยการเขียน 
    ขั้นที่ 7 ขั้นเฉลิมฉลองและบูรณาการ (Celebration and Integration) เปนขั้นตอน
ที่สําคัญที่จะตองใหอารมณเขามามีสวนรวม จัดกิจกรรมที่สนุกสนาน สบาย และสรางความพึงพอใจ 
ขั้นนี้จะทําใหผูเรียนประทบัใจและเกิดความรกัในการเรียนรู 
     ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 
      1) ฉลองดวยขนมและนํ้าผลไมรวมกัน 
      2) ใหมีชวงเวลาแลกเปลี่ยน เชน การแลกเปลี่ยนในคู การสาธิตตัวอยาง
การเรียนรู การประกาศขอบคุณ เปนตน 
      3) เชิญเพ่ือนชั้นเรียนอ่ืนๆ ผูปกครอง ครู เพ่ือรวมชมผลงาน 
      4) สงเสริมใหเกิดการตกแตงหองเรียน และจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง 
      5) เชื่อมไปสูการเรียนรูหัวขอใหมในอนาคตตอไป  
   เคน และคณะ (Caine; & et al. 2009: 6-8) ไดเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับการทํางานของสมอง ดังน้ี  
    1. การสรางบรรยากาศที่ตื่นตัวแบบผอนคลาย (relaxed alertness) เปนการสราง
บรรยากาศใหเด็กเรียนรูโดยไมรูสึกกดดัน หวาดกลัว แตกระตุนหรือทาทายใหเด็กตื่นตัวที่จะเรียนรูหรือ
คนหาคําตอบ  
    2. การใหโอกาสไดซึมซับสิ่งที่เรียนรู (orchestrated immersion) เปนการจัด
กระบวนการเรียนรูที่ใหเด็กมีประสบการณที่หลากหลาย เชน การทําโครงงาน การทํางานกลุม เปนตน  
    3. การมีกระบวนการจัดกระทําโดยตรงกับประสบการณ (active processing) เปน
การออกแบบการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจของเด็กและทําใหการเรียนรูมีความหมาย
ตอเด็ก 
   สรุปไดวา แนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมองนั้นผูสอนตอง
วางแผนการเรยีนโดยคํานึงถึงการทํางานของสมอง บูรณาการหลักสูตรที่ใหผูเรียนมีตวัเลือกหลากหลาย 
สืบคนหาขอมูลดวยตนเอง ผานการลงมือกระทํา มีชวงเวลาการคิดไตรตรอง และมีการสรางบรรยากาศ
ที่ทําใหผูเรียนรูสึกตื่นตวัแตผอนคลายในการเรียนรู 
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 3.4 การเคลื่อนไหวรางกายดวยการทําทาบริหารสมอง (Brain Gym) 
   การเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมองใหความสําคัญกับการผอนคลาย
รางกายเพื่อใหผูเรียนมีสภาพที่พรอมตอการเรียนรูในหองเรียน การผอนคลายจะชวยลดผลกระทบ
จากความตึงเครียดและเพิ่มสัดสวนสารเคมีที่มีประโยชนตอสมอง โดยเทคนิคการเคลื่อนไหวรางกาย
ดวยทาบริหารสมอง หรือ เบรนยิม (Brain Gym) เปนเทคนิคที่ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในสถานศึกษา
ในการเตรียมความพรอมสมองของผูเรียน เพ่ิมความแข็งแรงใหแกความเชื่อมโยงของเซลลประสาท 
สามารถสรางสมดุลของรางกายและสมอง ชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลายกอนที่จะมีการเรียนรู  สรางแรง 
จูงใจและประสิทธิภาพการเรียนรู (Klinek. 2009: 49; Dempsey.  2005: 4; สิริอร วิชชาวุธ. 2554: 
267; พัชรี ผลโยธิน. 2552: 42-43)  
   พอล เดนิสัน (Paul Dennison) ถือเปนผูบุกเบิกการเคลื่อนไหวรางกายดวยการทําทา
บริหารสมอง (Brain Gym) เขาไดศึกษาความสําคัญของการเคลื่อนไหวที่มีผลตอกระบวนการเรียนรู
และปรับปรุงรวมกับงานวิจัยของตนเองจนไดรูปแบบการเคลื่อนไหวอยางงายๆ และใชเวลาปฏิบัติไม
นาน และเปนรูปแบบการสรางสมดุลที่ไมมีอะไรซับซอนแตเกิดประโยชนอยางมากตอผูเรียนรู ความ
เรียบงายของการเคลื่อนไหวชวยปลุกระบบที่จําเปนตองใชในการเรียนรู ไมวาจะเปนการเรียนรูใน
รูปแบบใดก็ตาม (ฮันนาฟอรด. 2550: 132-134; Hannaford. 2005: 110) ทาบริหารสมองพัฒนาขึ้น
เพ่ือผอนคลาย กระตุนเรา และปลดปลอยผูเรียนในสถานการณการเรียนรูที่เฉพาะเจาะจง โดยตั้งอยู
บนแนวคิด 3 ประการ คือ (Dennison; & Dennison: 2010: 2) 
     1) การเรียนรูนั้นเปนกิจกรรมตามธรรมชาติที่นารื่นรมยซึ่งเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง
ไปตลอดชีวิต 
    2) การติดขัดในการเรียนรู คือ สภาวะที่ไมสามารถกาวพนความเครียด และ
ความไมแนนอนของภาระงานใหมๆ 
    3) เราทุกคนตางมีสภาวะการติดขัดในการเรียนรูภายใตกรอบความคิดที่เราเคย
เรียนรูมา สงผลทําใหเราเรียนรูที่จะไมเคลื่อนไหว 
   การเคลื่อนไหวรางกายดวยการทําทาบริหารสมอง (Brain Gym) ในแนวคิด Dennison 
Laterality Repatterning แบงออกเปน 4 กลุม (Oldham.  2012: 3; Klinek.  2009: 42-45) ประกอบดวย 
     1) กลุมทาเรียกพลังงาน (Energy Activities) เปนการเคลื่อนไหวรางกายดวย
ทาทางที่กระตุนการทํางานของระบบกระแสประสาท เปนการกระตุนความรูสึกทางอารมณ เกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู เปนการกระตุนการทํางานของเสนเลือดใหญใหสามารถสงออกซิเจนไปสูสมองได
อยางเต็มที่ ทาบริหารสมองในกลุมน้ี ไดแก การดื่มนํ้า (Water) ปุมสมอง (Brain Buttons) หาวเพิ่ม
พลัง (The Energy Yawn) ปุมดิน (Earth Buttons) ปุมฟา (Space Buttons) ปุมสมดุล (Balance 
Buttons) และหมวกความคิด (The Thinking Cap) 
 



68 
 

     2) กลุมทาขามเสนกึ่งกลางกาย (Midline Movements) เปนการเคลื่อนไหว
รางกายขามเสนแบงกึ่งกลางรางกาย สลับขางจากซายไปขวาจากขวาไปซาย เพ่ือใหสมองซีกซาย
และซีกขวาถายโอนขอมูลระหวางกันไดดีขึ้น และชวยกระตุนรางกายทั้งสองขางใหทํางานประสาน
สัมพันธกันไดดีขึ้น ทาบริหารสมองในกลุมนี้ ไดแก เลข 8 ขี้เกียจ (Lazy 8s) เพ่ิมพลัง  
(The Energizer) หายใจดวยทอง (Belly Breathing) เสนขยุกขยิกคู (Double Doodle) โยกเยก  
(The Rocker) หมุนคอ (Neck Rolls) ชาง (The Elephant) อักษร 8 (Alphabet 8s) เคลื่อนไหวสลับขาง 
(Cross Crawl) และเคลื่อนไหวสลับขาง ลุก-นั่ง (Cross Crawl Sit-ups)  
    3) กลุมทายืดเหยียดรางกาย (Lengthening Activities) เปนการเคลื่อนไหวรางกาย
ที่เนนการยืดเหยียดกลามเน้ือสวนตางๆ ของรางกายที่ชวยลดความตึงเครียดของสมองสวนหนาและ
สวนหลัง ลดการตึงตัวของกลามเนื้อ และลดความเมื่อยลาของรางกาย ชวยใหเกิดความผอนคลาย
ทาบริหารสมองในกลุมน้ี ไดแก นกฮูก (The Owl) เครื่องรอนรอนลง (The Gravity Glider) เหยียด
เทา (The Footflex) เหยียดนอง (The Calf Pump) กระตุนแขนคลองแคลว (Arm Activation) และ
ลงพื้น (The Grounder)  
     4) กลุมทาเจตคติระดับลึก (Deeping Attitudes) เปนการเคลื่อนไหวรางกายดวย
ทาที่เปนการปรับคลื่นสมอง และลดระดับการเตนของหัวใจใหเตนในระดับปกติ เพ่ือชวยใหเด็กเกิด
สมาธิและจดจอในการทํากิจกรรม ทาบริหารสมองในกลุมน้ี ไดแก เกี่ยวตะขอ (Hook-ups) และจุดคิด
บวก (Positive Points) 
   การทําทาบริหารสมองที่จัดวาเปนทาที่จําเปนตอการเรียนรูของสมองอยางเปนองครวม 
ไดแก การปฏิบัติ PACE ซึ่งยอมาจาก Positive, Active, Clear และ Energetic ซึ่งจะชวยเตรียมรางกาย
และจิตใจของผูเรียนใหพรอมที่จะรับขอมูลใหม และชวยใหระบบประสาทผอนคลายแตยังรูสึกตื่นตัว
(Dempsey.  2005: 6; พัชรี ผลโยธิน. 2552: 43-44) โดยการปฏิบัติ PACE ประกอบดวย 
    1) น้ําดื่มเพ่ือเพ่ิมพลัง (Water for Energetic) การจิบนํ้าเปลาอยางสม่ําเสมอตลอดวัน 
ชวยใหระบบเคมีและระบบไฟฟาภายในสมองทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ น้ําจะชวยนํา
ออกซิเจน กลูโคส และแรธาตุที่สําคัญไปสูสมอง กอใหเกิดปฏิกิริยารวมกันของเกลือและโพแทสเซียม
ในรางกาย ชวยลดความเครียด และชวยพัฒนาความจํา 
   2) ปุมสมองเพื่อความปลอดโปรง (Brain Button for Clear) ปุมสมองคือบริเวณรอง
บุมสองจุดที่อยูใตกระดูกไหปลารากับกระดูกหนาอก วิธีปฏิบัติ คือ วางมือขางหนึ่งที่ตําแหนงหนาทอง 
และใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้นิ้วกลางของมืออีกขางหนึ่งนวดบริเวณปุมสมอง พรอมกับกวาดสายตา
จากซายไปขวาและขวาไปซาย การนวดปุมสมองจะกระตุนการทํางานของเสนเลือดใหญที่ไปเลี้ยงสมอง
ใหสามารถสงออกซิเจนบริสุทธิ์ในเลือดไปสูสมองไดเต็มที่ ชวยสงขอมูลจากสมองซีกซายไปยังสมอง
ซีกขวา และชวยพัฒนาระบบประสาทการอานและการเขียน 
    3) เคลื่อนไหวสลับขามเพ่ือความกระฉับกระเฉง (Cross Crawl for Active) วิธีปฏบิัติ 
คือ ยืนตรงแลวย่ําเทาเหมือนการเดินสวนสนามอยูกับที่ ใชมือแตละขางแตะที่หัวเขาขางตรงกันขาม
สลับกันไปมาอยางชาๆ การเคลื่อนไหวสลับขางชวยกระตุนใหสมองซีกขวาและซกีซายมีการทํางาน
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พรอมกัน ผูเรียนไดพัฒนาระบบการไดยิน ประสาทรับรูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การมองเห็น และชวย
ประสานการทาํงานของรางกายทั้งสองขาง 
    4) เกี่ยวตะขอเพื่อความคิดทางบวก (Hook-ups for Positive) สามารถทําทานี้ไดทั้ง
ขณะน่ัง ยืน หรือนอน โดยมีวิธีปฏิบัติ คือ (1) ไขวขาทั้งสองขาง ยื่นแขนไปดานหนาใหหัวแมมืออยู
ดานลาง ไขวขอมือและประสานมือเขาดวยกัน จากนั้นเอามือมาวางพักบนหนาอก กดขอศอกลงและ
ผอนคลายหัวไหล จากนั้นแตะปลายลิ้นไวที่เพดานปากเบาๆ หายใจเขาออกชาๆ และ (2) คลายขา
และมือที่ไขวไวออก จากนั้นแตะปลายนิ้วทั้งสองขางเปนคูๆจากนิ้วหัวแมมือไปถึงน้ิวกอย และแตะ
ยอนกลับไปมา การทําทาเกี่ยวตะขอชวยพัฒนาระบบประสาทเพื่อควบคุมอารมณ ทําใหหายใจลึก
มากขึ้น จัดการความเครียดไดดี ทําใหรูสึกสงบและมีสมาธิ อีกทั้งยังควบคุมระบบการทรงตัวอีกดวย 
   สรุปไดวา การเคลื่อนไหวรางกายดวยการทําทาบริหารสมองเปนเปนเทคนิคที่ถูกนํามา 
ใชอยางแพรหลายในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงใน
การเชื่อมโยงของเซลลประสาท สรางสมดุลของรางกายและสมองของผูเรียน และชวยใหผูเรียนรูสึก
ผอนคลายเรียนรู  ประกอบดวยกลุมทาเรียกพลังงาน กลุมทาขามเสนกึ่งกลางกาย กลุมทายืดเหยียด
รางกาย และกลุมทาเจตคติระดับลึก ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําการเคลื่อนไหวรางกายดวยการทําทาบริหาร
สมองมาใชในการเตรียมความพรอมสมองกอนการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

 
4. รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม    
 ทิศนา แขมมณี (2555: 248-250 )ไดนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ
และแสวงหาความรูเปนกลุม (Group Investigation Instruction Model) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
 4.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
   จอยส และ วีล (ทิศนา แขมมณี. 2555: 248-250 อางอิงจาก Joyce; & Weil. 1996. 
Model of Teaching. 80-88) พัฒนารูปแบบน้ีจากแนวคิดหลักของเธเลน (Thelen) 2 แนวคิด คือ แนวคิด
เกี่ยวกับการสืบเสาะแสวงหาความรู (inquiry) และแนวคิดเกี่ยวกับความรู (knowledge) โดยสิ่งสําคัญ
ที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิดความรูสึกหรือความตองการที่จะสืบคนหรือเสาะแสวงหาความรู คือ ตัว
ปญหา ซึ่งปญหานั้นจะตองมีลักษณะที่มีความหมายตอผูเรียนและทาทายเพียงพอที่จะทําใหผูเรียน
เกิดความตองการที่จะแสวงหาคําตอบ นอกจากนั้น ปญหาที่ชวนใหเกิดความงุนงงสงสัยหรือกอใหเกิด
ความขัดแยงทางความคิดจะยิ่งทําใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเสาะแสวงหาความรูหรือคําตอบ
มากยิ่งขึ้น เน่ืองจากมนุษยอาศัยอยูในสังคมตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนในสังคมเพื่อสนองความตองการ
ของตนทั้งทางดานรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคม ความขัดแยงทางความคิดที่เกิดขึ้น
ระหวางบุคคลหรือในกลุม จึงเปนสิ่งที่บุคคลตองพยายามหาหนทางขจัดแกไขหรือจัดการทําความ
กระจางใหเปนที่พอใจหรือยอมรับทั้งของตนเองและผูเกี่ยวของ สําหรับเร่ืองความรู (knowledge) นั้น 
เธเลน (Thelen) มีความเห็นวาความรูเปนเปาหมายของกระบวนการสืบสอบทั้งหลาย ความรูเปนสิ่ง
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ที่ไดจากการนําประสบการณหรือความรูเดิมมาใชในประสบการณใหม ดังนั้น ความรูจึงเปนสิ่งที่คนพบ
ผานกระบวนการสืบสอบโดยอาศัยความรูและประสบการณ 
 
  4.2. วัตถุประสงคของรูปแบบ 
    รูปแบบนี้มุงพัฒนาทักษะในการสืบสอบเพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจโดยอาศัย
กลุมซ่ึงเปนเครื่องมือทางสังคมชวยกระตุนความสนใจหรือความอยากรูและชวยดําเนินงานการแสวงหา
ความรูหรือคําตอบที่ตองการ 
 
  4.3  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
    ขั้นที่ 1 ใหผูเรียนเผชิญปญหาหรือสถานการณที่ชวนใหงุนงงสงสัย 
    ปญหาหรือสถานการณที่ใชในการกระตุนความสนใจและความตองการในการสืบ
สอบและแสวงหาความรูตอไปน้ัน ควรเปนปญหาหรือสถานการณที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ
และความสนใจของผูเรียน และจะตองมีลักษณะที่ชวนใหงุนงงสงสัย เพ่ือทาทายความคิดและความ
ใฝรูของผูเรียน 
                ขั้นที่ 2 ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอปญหาหรือสถานการณนั้น 
    ผูสอนกระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง และพยายามกระตุนให
เกิดความขัดแยงหรือความแตกตางทางความคิดขึ้น เพ่ือทาทายใหผูเรียนพยายามหาทางเสาะแสวงหา
ขอมูลหรือวิธกีารพิสูจนทดสอบ ความคดิของตน เม่ือมีความแตกตางทางความคดิเกิดขึ้น ผูสอนอาจ
ใหผูเรียนที่มีความคิดเห็นเดียวกันรวมกลุมกัน หรืออาจรวมกลุมโดยใหแตละกลุมมีสมาชิกที่มีความ
คิดเห็นแตกตางกันก็ได 
    ขั้นที่ 3 ใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผนในการแสวงหาความรู 
    เม่ือกลุมมีความคิดเห็นแตกตางกันแลว สมาชิกแตละกลุมชวยกันวางแผนวาจะ
แสวงหาขอมูลอะไร กลุมจะพิสูจนอะไร จะตั้งสมมติฐานอะไร กลุมจําเปนตองมีขอมูลอะไร และจะไป
แสวงหาที่ไหน หรือจะไดขอมูลน้ันมาไดอยางไร จะตองใชเครื่องมืออะไรบาง เม่ือไดขอมูลมาแลวจะ
วิเคราะหอยางไร และจะสรุปผลอยางไร ใครจะชวยทําอะไร จะใชเวลาเทาใด ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนจะ
ไดฝกทักษะการสืบสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการกลุม ผูสอนทํา
หนาที่อํานวยความสะดวกในการทํางานใหแกผูเรียน รวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวางแผน แหลง
ความรู และการทํางานรวมกัน              
    ขั้นที่ 4 ใหผูเรียนดําเนินการแสวงหาความรู 
    ผูเรียนดําเนินการเสาะแสวงหาความรูตามแผนงานที่ไดกําหนดไว ผูสอนชวย
อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําและติดตามการทํางานของผูเรียน 
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    ขั้นที่ 5 ใหผูเรียนวิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูล นําเสนอและอภิปรายผล 
      เม่ือกลุมรวบรวมขอมูลไดมาแลว กลุมทําการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ตอจากนั้น
จึงใหแตละกลุมนําเสนอผล อภิปรายผลรวมกันทั้งชั้น และประเมินผลทั้งทางดานผลงานและกระบวนการ
เรียนรูที่ไดรับ 
 
    ขั้นที่ 6 ใหผูเรียนกําหนดประเด็นปญหาที่ตองการสืบเสาะหาคําตอบตอไป 
    การสืบสอบและเสาะแสวงหาความรูของกลุมตามขั้นตอนขางตนชวยใหกลุมไดรับ
ความรู ความเขาใจ และคําตอบในเรื่องที่ศึกษา และอาจพบประเด็นที่เปนปญหาชวนใหงุนงงสงสัย
หรืออยากรูตอไป ผูเรียนสามารถเริ่มตนวงจรการเรียนรูใหมตั้งแตขั้นที่ 1 เปนตนไป การเรียนการสอน
ตามรูปแบบน้ีจึงอาจมีตอเน่ืองไปเร่ือยๆ ตามความสนใจของผูเรียน 
 
  4.4 ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 
   ผูเรียนจะสามารถสืบสอบและเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง เกิดความใฝรูและมีความ
ม่ันใจในตนเองเพิ่มขึ้น และไดพัฒนาทักษะการสืบสอบ (inquiry skills) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร (scientific process skills) และทักษะการทํางานกลุม (group work skills) 
      สรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม 
เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการดานการสืบสอบเพื่อให
ไดมาซึ่งความรูความเขาใจโดยอาศัยกลุม ประกอบดวยขั้นตอนใหผูเรียนเผชิญปญหา แสดงความ
คิดเห็นตอปญหา รวมกลุมวางแผนและดําเนินการแสวงหาความรู จากนั้นวิเคราะหขอมูล สรุปผล 
นําเสนอและอภิปรายผล รวมทั้งใหผูเรียนกําหนดประเด็นปญหาที่ตองการสืบเสาะหาคําตอบตอไป 
ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
ที่จะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบแกปญหาโดยใหเด็กคนพบและตระหนักถึงปญหา วางแผนหา
วิธีการ ลงมือแกปญหา และสรุปทบทวนเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น 
  

5. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
   5.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
    จอยส; วีลส; และคาลฮอน (Joyce; Weil; & Calhoun. 2004) ใหความหมายวา เปนแบบ
แผนที่สามารถใชเพ่ือการจัดการเรียนรูในหองเรียนโดยตรง หรือการจัดเปนกลุมยอยเพื่อจัดสื่อการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน เชน หนังสือ ภาพยนตร เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
หลักสูตรรายวิชาแตละรูปแบบจะใหแนวทางในการออกแบบที่ชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคตางกัน 
   เซยเลอร; อเล็กซานเดอร; และลูอิส (Saylor; Alexander; & Lewis. 1981) ใหความหมาย
ไววา เปนแบบแผน (Pattern) ของการจัดการเรียนรูที่มีการจัดกระทําพฤติกรรมขึ้นจํานวนหนึ่ง ซึ่งมี
ความแตกตางกันเพื่อจุดหมายหรือจุดเนนเฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง 
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   ทิศนา แขมมณี (2555: 222) ใหความหมายไววา คือ สภาพลักษณะของการจัดเรียนรู
ที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญซ่ึงไดรับการจัดไวอยางเปนระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ 
แนวคิดหรือความเชื่อตางๆ ประกอบดวยกระบวนการหรือขั้นตอนสําคัญในการจัดการเรียนรู รวมทั้ง
วิธีและเทคนิคการสอนตางๆที่สามารถชวยใหสภาพการจัดการเรียนรูนั้นเปนไปตามทฤษฎี หลักการ
หรือแนวคิดที่ยึดถือ  
   สรุปไดวา รูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง แบบแผนหรือโครงสรางที่แสดงใหเห็น
ถึงความสัมพันธของปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อ รวมทั้งขั้นตอน วิธีและเทคนิค
การจัดการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมหรือคุณสมบัติตามวัตถุประสงคที่ตองการ 
 
  5.2 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
   นักวิชาการไดนําเสนอองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูไว ดังตอไปน้ี 
   จอยส; วีลส; และคาลฮอน (Joyce; Weil; & Calhoun. 2004) ไดกลาวถึงองคประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
    สวนที ่1 กลาวถึงที่มาของรปูแบบ (Orientation to the Model) ซึ่งประกอบดวย 
เปาหมาย ขอตกลงเบื้องตน หลักการ มโนทัศนที่สําคญัที่เปนพ้ืนฐานของรูปแบบ 
    สวนที ่2 กลาววารูปแบบแยกยอยออกเปน 4 ตอน ประกอบดวย 
     1) ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เปนการจัดเรียงตามลําดับ
กิจกรรมที่จะจัดการเรียนรูเปนขั้นๆ ซึ่งแตละรูปแบบมีจํานวนขั้นตอนการเรียนรูแตกตางกัน  
     2) ระบบสังคม (Social System) คือการอธิบายถึงบทบาทของผูสอน ผูเรียน 
และความสัมพันธซึ่งกันและการมีปฏิพันธกันในแตละรูปแบบ บทบาทของผูสอนจะแตกตางกันไปใน
แตละรปูแบบ 
      3) หลักการแสดงการโตตอบ (Principle of Reaction) เปนการบอกวธิีการที่
ผูสอนจะตอบสนองตอสิ่งที่ผูเรียนกระทํา อาจเปนการใหรางวัล พัฒนาความคิดสรางสรรค การสราง
บรรยากาศอิสระและไมมีการประเมินวาถกูหรือผิด 
     4) ระบบการสนับสนุน (Support System) เปนการบอกเงื่อนไขหรือสิ่งจําเปน
ในการใชรูปแบบใหเกิดผล เชน การฝกทกัษะ ผูเรียนจะตองไดฝกการทํางานในสถานที่ หรือ
อุปกรณที่ใชฝกตองใกลเคยีงกับสภาพการทํางานจริงๆ 
    สวนที่ 3 การนําไปใช (Application) เปนการแนะนําและใหขอสังเกตการใชรูปแบบ
นั้น เชน จะใชกับเนื้อหาประเภทใด ผูเรียนระดับใดจึงจะมีความเหมาะสมมากที่สุด 
    สวนที่ 4 ผลที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม (Instructional and Nurture Effects) 
เปนแนวทางที่จะบอกวารปูแบบแตละรปูแบบที่นํามาใชนั้นจะเกิดผลอยางไรบางกับผูเรียน โดยอาจ
คํานึงถึงผลทางตรงไดแก แนวทางการจัดการเรียนรู สวนทางออมคือสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกิดขึ้น 
  ดิก; และคาเรย (Dick; & Carey. 1997) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ไว 2 ประการ คือ 
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    1) การกําหนดเปาหมายของการเรียนรู การกําหนดเปาหมายนั้นเปรียบเสมือนกับ
เปนการตั้งความหวัง หรือความคาดหวังวาเม่ือผูเรียนเรียนจบแลวผูเรยีนจะมีคุณลักษณะเชนไร 
การกําหนดความคาดหวังน้ัน มีแหลงที่มาจากหลายๆ สวน ไดแก การประเมินจุดประสงคหลักสูตร 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูเรียน เปนตน 
    2) การวิเคราะหเปาหมายการเรียนรู เปนการพิจารณาถึงความสามารถของผูเรียน
หลังจากที่เรียนจบไปแลววาจะตองมีความสามารถอะไรบาง ดานใดบาง หรือมีทักษะและพฤติกรรม
เชนไร 
  ทิศนา แขมมณี (2555: 222) ไดกลาวถึงองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูวา
ประกอบดวย 
     1) มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพ้ืนฐานหรือเปนหลัก
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูนั้นๆ  
     2) มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับหลักการที่ยึดถือ  
     3) มีการจัดระบบคือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของ
ระบบใหสามารถนาผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ  
     4) มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกบัวธิีสอนและเทคนิคการสอนตางๆอันจะชวย
ใหกระบวนการจัดการเรียนรูนั้นๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
    รูปแบบการจัดการเรียนรูจะตองไดรับการพิสูจน ทดสอบ สามารถทํานายผลได
และมีศักยภาพในการสรางความคิดรวบยอดและความสัมพันธใหมๆ ได  
   สรุปไดวา รูปแบบการจัดการเรียนรูตองมีองคประกอบดังน้ีคือ หลักการ จุดประสงค 
สาระและกระบวนการ กิจกรรมและขั้นตอน รวมทั้งการวัดและประเมินผล 
 

  5.3 การจัดกลุมรูปแบบการจัดการเรียนรู 
   จอยส; วีลส; และคาลฮอน (Joyce; Weil; & Calhoun. 2004) ไดจัดกลุมรูปแบบการ
จัดการเรียนรูไว ดังนี้ 
    กลุมที่ 1 เนนการประมวลผลขอมูล (The Information Processing Family) เนน
การคนหาและการประมวลผลขอมูล โดยการคนควาหาปญหาและแนวทางการหาคําตอบของปญหา
นั้นๆ ใหผูเรียนไดฝกฝนและพัฒนาทักษะการคิด และการสรางมโนทัศน บางรูปแบบเนนใหผูเรียน
สรางมโนทัศนและทําการทดสอบสมมติฐาน หรือบางรูปแบบเนนการพัฒนาความคิดสรางสรรค บาง
รูปแบบเนนมุงสงเสริมความสามารถทางสติปญญาทั่วๆไป ตัวอยางเชน การสอนแบบสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร (Scientific Inquiry Model) รูปแบบการสอนแบบความจํา (Memory Model) รูปแบบ
การสอนแบบมโนทัศน (Concept Attainment Model) 
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    กลุมที่ 2 เนนที่ตัวบุคคล (The Personal Family) รูปแบบน้ีมีจุดมุงหมายที่การ
พัฒนาตัวบุคคล ทัศนคติ คานิยมที่ดีงามเพื่อใหบุคคลมีความเขาใจในตนเองดีขึ้น มีความรับผิดชอบ
ตอการกระทําของตนเอง มีความคิดสรางสรรคในการยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ตัวอยางเชน
รูปแบบการสอนแบบสั่งการ (Non Directive Teaching Model) 

    กลุมที่ 3 เนนปฏิสัมพันธทางสังคม (The Social Family) รูปแบบน้ีมุงพัฒนา
ผูเรียนใหความสามารถในการสรางปฏิสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน และการยอมรับความแตกตางระหวาง
บุคคล เนนการใชกระบวนการสมานฉันทในการแกไขปญหา การมีสวนรวมกับผูอ่ืน ตัวอยางเชน 
รูปแบบการสืบสอบทางสังคมศาสตร (Social Science Inquiry Model) รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม (Group Investigation Model) 
    กลุมที่ 4 เนนการปรับพฤติกรรม (The Behavioral Systems Family) รูปแบบน้ี
มุงเนนการพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนและทักษะการปฏิบัติ ทฤษฎีพ้ืนฐานที่รองรับรูปแบบในกลุม
นี้ ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) ซึ่งเปนที่รูจักกันในนามการปรับ
พฤติกรรม (Behavioral Modification) การรักษาเยียวยาพฤติกรรม (Behavioral Therapy) การ
กําหนดงานและแจงผลความกาวหนาใหผูเรียนทราบอยางชัดเจน ตัวอยางเชน รูปแบบการฝกความ
กลาแสดงออก (Assertive Training Model) และรูปแบบการเรียนรูแบบเงื่อนไข (Contingency 
Management Model)  
    เซยเลอร; อเลก็ซานเดอร; และลูอิส (Saylor; Alexander; & Lewis. 1981) ไดจัดกลุม
รูปแบบการจดัการเรียนรูไว ดังนี้ 
    1) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับหลักสตูรที่เนนเนื้อหา (Subject Matter 
Discipline) เชน การใชการบรรยาย การอภิปรายซักถาม เปนตน 
     2) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับหลักสตูรที่เนนสมรรถภาพ (Specific 
Competencies / Technology) เชน การทําแบบฝกหัด การฝกฝน เปนตน 
     3) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับหลักสตูรที่เนนคุณลักษณะ (Human 
Traits Process) เชน การคนควาเปนกลุม การเรียนแบบสืบสวนสอบสวน เปนตน 
    4) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เนนกิจกรรมและปญหาสังคม 
(Social Function / Activities) เชน การเขารวมกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมบริการทางสังคม เปนตน 
    5) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับหลักสตูรที่เนนความตองการและความ
สนใจของผูเรียน (Interests and Needs / Activities) เชน การเรียนแบบเอกเทศ หรือการเรียนดวย
ตนเอง การศกึษาคนควาอิสระ เปนตน 
   ทิศนา แขมมณี (2555: 224) ไดจัดหมวดหมูของรูปแบบตามลักษณะวัตถุประสงค
เฉพาะหรือเจตนารมณของรูปแบบ ซึ่งสามารถจัดกลุมไดเปน 5 หมวดดังนี้  
     1) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) 
เชน รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบมโนทัศน รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของกานเย รูปแบบ
การจัดการเรียนรูโดยการนําเสนอมโนทัศนลวงหนา รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนความจํา และ
รูปแบบการสอนโดยใชผังกราฟก      
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     2) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาดานจิตพิสัย (affective domain) เชน
รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม รูปแบบการจัดการเรียนรูโดย
การใชการซักคาน รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการสมมติ รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยวิธีการทํา
ความกระจางในคานิยม เปนตน 
     3) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาดานทักษะพิสัย (psycho-motor domain) 
เชน รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการพัฒนาทักษะการปฏิบัติของซิมปสัน รูปแบบการจัดการ
เรียนรูทักษะการปฏิบัติของฮารโรว รูปแบบการจัดการเรียนรูทักษะการปฏิบัติของเดวิส เปนตน  
     4) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (process skills) 
เชน รูปแบบการจัดการเรียนรูกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม รูปแบบการจัดการ
เรียนรูกระบวนการคิดอุปนัย รูปแบบการจัดการเรียนรูกระบวนการคิดสรางสรรค และรูปแบบการจัด 
การเรียนรูกระบวนการแกปญหาอนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ เปนตน 
     5) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการบูรณาการ (integration) เชน รูปแบบการ
จัดการเรียนรูทางตรง รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยการสรางเรื่อง (Story Line) รูปแบบการจัดการ
เรียนรูตามวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) และรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเรียนรู เปนตน 
 สรุปไดวา รูปแบบการจัดการเรียนรูมีหลากหลายลักษณะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคหลักวาจะ
มุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานใด และการมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียน  
     
 5.4 การออกแบบการจัดการเรียนรู  
   การออกแบบการจัดการเรียนรูเปนการกําหนดแบบแผนของการจัดการเรียนรูไว
ลวงหนาโดยการจัดทําขึ้นอยางมีจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูอยางชัดเจน ประกอบไปดวย
องคประกอบตางๆของการจัดการเรียนรู ไดแก วัตถุประสงค เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู สื่อการ
เรียนรู การประเมินผลการเรียนและกิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆที่มีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องเปน
ระบบ เพ่ือใหบรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นๆ และเม่ือนํารูปแบบการจัดการ
เรียนรูไปปฏิบัติจะสามารถทําไดดวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา คาใชจาย และเกิดผล
ตามที่ตองการทุกประการ ดังน้ัน การออกแบบการจัดการเรียนรูจึงเปนสิ่งที่ชวยใหผูสอนดําเนินการ
จัดการเรียนรูไดอยางสะดวก ราบรื่น ลดปญหาที่จะเกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู และที่สําคัญคือชวย
ใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพัฒนาใหมีคุณลักษณะตามพึงประสงค 
(Dick; & Carey. 1997)  
  วารินทร รัศมีพรหม (2542: 46) กลาววา การออกแบบการจัดการเรยีนรูควรมลีักษณะ 
ดังนี้  
    5.4.1 มีแนวคิดหรือหลักการพื้นฐาน รูปแบบการจัดการเรียนรูตองมีแนวคิดหรือ
หลักการพื้นฐานอาจเกิดมาจากแนวคิดทางการศึกษา เชน การใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง 
ทฤษฎีจิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู เปนตน ในการออกแบบการเรียนรูหน่ึงๆ อาจมีแนวคิดหรือ
หลักการพื้นฐานเพียงอยางเดียว หรืออาจมีแนวคิดหรือหลักการพื้นฐานเปนสหวิทยาการ 
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(Multidisciplinary) ซึ่งแนวคิดหรือหลักการพื้นฐานนี้จะเปนหลักหรือแนวในการกําหนดและจัด
ระเบียบความสัมพันธขององคประกอบตางๆใหสอดคลองตอเน่ืองกัน  
     5.4.2 มีองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบ ลักษณะนี้จัดเปนสิ่ง
สําคัญที่ทาทายผูออกแบบหรือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เน่ืองจากจะตองเปนผูกําหนด
องคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบใหเปนไปอยางมีเหตุผลสอดคลองกับแนวคิด
พ้ืนฐาน การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูนั้นขึ้นอยูกับความรู ประสบการณของ
ผูพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ดังน้ันการกําหนดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบ
จึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูจะตองวิเคราะหจนสามารถมองเห็นความสําคัญ 
และความสัมพันธของแตละองคประกอบไดอยางชัดเจน จึงจะสามารถกําหนดองคประกอบและ
ความสัมพันธไดอยางสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะของรูปแบบการจัดการเรียนรูในขอ
นี้จะแตกตางกันออกไป และยังไมมีขอกําหนดใดที่ชัดเจนเปนที่ยอมรับกันในศาสตรของการสอนวา
จะตองมีลักษณะหรือรูปแบบที่แนนอน  
    5.4.3 มีการพัฒนาหรือการออกแบบอยางเปนระบบ ในการออกแบบหรือการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูจะตองเปนขั้นตอน เร่ิมตั้งแตการศึกษาวิเคราะหขอมูลและ
องคประกอบของการเรียนรูที่เกี่ยวของ การกําหนดองคประกอบที่สําคัญและจาเปน การจัด
ความสัมพันธขององคประกอบใหสอดคลองกัน การนําแผนของการจัดการเรียนรูไปทดลองใช การ
ประเมินเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือยืนยันผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 
สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามที่ตองการ จึงจะยอมรับวารูปแบบการจัดการเรียนรูนั้นมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูมีผลตอการพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ  
 
  5.5 ข้ันตอนของการออกแบบการจัดการเรียนรู  
   ขั้นตอนของการออกแบบการจัดการเรียนรูมีดังน้ี (วารินทร รัศมีพรหม. 2542: 47-86; 
Dick; & Carey. 1997) 
    5.5.1 การวิเคราะห (Analysis)  
        ขั้นการวิเคราะหเปนขั้นที่เกี่ยวของกับ  
       1) การวิเคราะหปญหา คือ การใชกระบวนการประเมินความตองการซึ่ง
เปนเครื่องมือในการคนหาปญหาที่จะนามาออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยมีการให
รายละเอียดของปญหา ระบุแหลงของปญหาและสวนอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับปญหา คําถามที่เกี่ยวของ
กับปญหาเพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาไดก็คือ ปญหามีหรือไมมี ปญหาอะไรที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนรู ปญหาน้ันเปนปญหาที่แทจริงหรือไม อะไรคือสาเหตุของปญหา อะไรคือวิธีการ
แกปญหาที่เปนไปได ขอจํากัดคืออะไร และเปาประสงคของการออกแบบการเรียนรูคืออะไร เปนตน 
วัตถุประสงคของการออกแบบและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูจะไดมาจากกระบวนการ
ประเมินความตองการดังกลาว และการประเมินความตองการยังเปนการกําหนดความเขาใจวาการ
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เรียนรูที่จะทําการออกแบบและพัฒนานั้นเปนแนวทางในการแกปญหาหรือเปนสิ่งที่ตองการอยาง
แทจริงหรือไม  
       2) การวิเคราะหกิจกรรมหรืองาน เปนการวิเคราะหหารายละเอียดของ
กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวของกับการเรียนรูหรือการฝกอบรม ในการวิเคราะหอาจทําไดโดยการ
สัมภาษณ การสังเกตกิจกรรมหรืองานที่ไดทําอยูแลวเพื่อใหเกิดความรูตามทักษะที่ตองการ 
กิจกรรมหรืองานที่ดีและไมดีตองแยกออกจากกันใหชัดเจน การวิเคราะหงานหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู (Learning task analysis) มีงานที่ตองกระทํา 5 ประการดวยกัน ดังนี้  
       2.1) กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู  
       2.2) กําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู  
       2.3) กําหนดกิจกรรมการเรียนรู  
       2.4) กําหนดสื่อการเรียนรู  
       2.5) กําหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียน  
      3) การวิเคราะหผูเรียน เปนการวิเคราะหคุณลักษณะของผูเรียนใน
ประเด็นตางๆ ที่จะมีผลตอการเรียนรู ไมวาจะเปนอายุ เพศ พ้ืนฐานสังคมเศรษฐกิจ ความถนัด 
แรงจูงใจ ความรูพ้ืนฐานเดิมกอนเรียน รวมทั้งความแตกตางระหวางบุคคล หรือระหวางกลุม
ตลอดจนดานระดับการพัฒนา (Development levels) รูปแบบการเรียน (Learning style) รูปแบบ
การรับขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับผูเรียนใหมากที่สุดซึ่งจะเปนกลยุทธการสอนและเทคนิคการวัดผล  
      4) การวิเคราะหทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู ในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู ควรใหความสนใจในการวิเคราะหทรัพยากรที่เกี่ยวของ 
เชน บุคลากร งบประมาณ องคการ สื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือใหการออกแบบการจัดการ
เรียนรูประสบความสําเร็จ การวิเคราะหในขั้นตอนนี้รวมไปถึงการวิเคราะหประโยชนและการคุมทุน 
(Cost/Benefits analysis) ดวย 
    5.5.2 การพัฒนา (Development and production) 
      ขั้นตอนในการพัฒนาการจัดการเรียนรูแยกองคประกอบสําคัญ ดังนี้  
      1) การพัฒนาเนื้อหาความรู อาจแยกองคประกอบที่สําคัญไดแก  
        1.1) พัฒนารายละเอียดของเนื้อหาความรูแตละหนวย รายละเอียดจะ
ประกอบไปดวยความคิดรวบยอด ขอเท็จจริง หลักการหรือกระบวนการ  
       1.2) พัฒนาสิ่งที่เปนตัวอยางของเนื้อหาแตละหนวย  
       1.3) พัฒนาการฝกปฏิบัติในแตละหนวยของเนื้อหา การมีกิจกรรมให
นักเรียนไดฝกปฏิบัติจะชวยใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูที่ดี  
      2) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูมีหลายแนวทาง เชน 
การพัฒนาการเรียนรูโดยยึดพฤติกรรมการเรียนรู (Learning domain) แลวเขียนกิจกรรมการเรียนรู
ดังกลาวในลักษณะของแผนการเรียนรูวาจะดําเนินการอยางไรบาง โดยทั่วไปการจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพมักจะมีขั้นตอนหรือกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้  
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         2.1) การสรางแรงจูงใจ ในขั้นตอนแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
นั้น ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ ความตั้งใจ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียน 
และการจูงใจนี้ควรแทรกอยูในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยอาจใชการเสริมแรง
ดวยวิธีการตางๆตามความเหมาะสม  
       2.2) ใหวัตถุประสงคแกผูเรียน ควรใหผูเรียนไดทราบบางวาเขาจะได
เรียนอะไร ผูเรียนจะมีความกาวหนาในการเรียนไดดีถาผูเรียนไดทราบวัตถุประสงคการเรียนรูกอน  
       2.3) คํานึงถึงความรูพ้ืนฐานของผูเรียน ในกระบวนการเรียนรูตองให
รูชัดแจงวาผูเรียนตองมีความรู มีทักษะ และเจตคติอยางไรบางกอนมาเรียน  
       2.4) ใหสารสนเทศและตัวอยาง สารสนเทศที่ใหเปนสิ่งที่ผูเรียน
จะตองคนควา จะตองรับเขาสูสติปญญา ความคิดของตนเองเพื่อใหเกิดผลตอวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
สารสนเทศที่ใหอาจเปนขอเท็จจริง กฎเกณฑ เปนตัวอยางทักษะ ซึ่งอาจใหในรูปการบรรยาย ในรูป
สื่อที่นําเสนอ ใหการปฏิบัติใหทาตามความสอดคลองของเนื้อหา  
       2.5) การใหฝกปฏิบัติและขอมูลยอนกลับ ในการที่ผูเรียนเรียนรู 
เน้ือหาความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) ผูเรียนตองปฏิบัติพฤติกรรมนั้นๆ
และการฝกปฏิบัติตองใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  
       2.6) การประเมินผล เปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดเรียนรูอะไร และ
ผลการเรียนรูนั้นเปนอยางไร มีสิ่งใดบางที่ควรมีการปรับปรุงแกไข  
    5.5.3 การนําไปใช (Implementation)  
      เม่ือการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนไดดําเนินการจน
ไดผลผลิต (Product) ก็ถึงขั้นการนําไปใช ในขั้นการนําไปใชนี้ตองทําควบคูกันไปกับขั้นตอนการ
ประเมินผลเพ่ือใหไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับนํามาปรับปรุง และการตัดสินใจตลอดเวลา ขั้น
นี้เปนขั้นการนําเสนอและดําเนินการจัดการเรียนรู ขอควรตระหนักในขั้นการจัดการเรียนรูมีดังนี้  
      1) ตองใหการดําเนินการเปนไปในรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง    
      2) มีความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน คือผูสอนเปนผูที่ทําหนาที่
เหมือนผูจัดการเรียนหรือสภาพแวดลอมเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู มีแรงจูงใจที่อยากจะเรียนรู 
มีการแนะนาและประเมินผลการเรียนรู และการเรียนการสอนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล และผูสอนตองทาหนาที่เปนผูสอนเสริม (Tutor) และเปนที่ปรึกษาใหแกผูเรียน  
      3) ครูผูสอนตองพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูใหทันสมัยอยูเสมอโดยมีการ
วางแผนและใชเทคโนโลยีในการสอนอยางเหมาะสม 
    5.5.4 การประเมินผล (Evaluation)  
      การประเมินผลเปนการวัดวาวงจรของการออกแบบและพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรูนั้นสมบูรณแลวหรือยัง ซึ่งขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนสวนสําคัญที่ไดจากการ
ประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงในสวนของแตละขั้นตอนใหดีขึ้นและตรงตามวัตถุประสงค ถาการ
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ประเมินผลพบวา จุดใดควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ตองดําเนินการปรับปรุง สิ่งที่ไดจากการ
ประเมินผลเพื่อนาไปปรับปรุงออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูมีดังตอไปน้ี  
        1) รายงานในการควบคุมใหวงจรการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน
ดําเนินไปได ทําใหทราบวามีขอแตกตางอะไรในขั้นตอนตางๆซ่ึงไดจากการประเมินผล  
       2) ทรัพยากรตางๆวามีเพียงพอ ขาดตกบกพรองตรงจุดใด เชน เครื่องมือ
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมการเรียน  
      3) สื่อการเรียนรูและสิ่งอํานวยการจัดการเรียนรูที่ตองปรับปรุงแกไขมี
อะไรบาง  
      4) ครูผูสอน กิจกรรมการเรียนรูที่ครูนําเสนอไปดวยดี และถูกตอง
เหมาะสมหรือไม  
      5) ขอทดสอบ เหมาะกับการทดสอบโดยตรงกับวัตถุประสงคหรือไม  
       6) ขอควรปรับปรุงอ่ืนๆ เชน การสอนเสริมและการสอนซอมเสริม  
เปนตน  
      7) ในการประเมินผลอาจแยกไดเปน 2 ประเภท คือ  
       7.1) การประเมินผลเพื่อการปรับปรุง (Formative evaluation) 
       7.2) การประเมินผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ (Summative evaluation)    
 
    จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสรุปไดวา ขั้นตอนที่สําคัญ
ของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู มีดังนี้ คือ 
   1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ทั้งทฤษฎ ีและขอคนพบตางๆ เกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ทั้ง
ความตองการของสถานศึกษา ชุมชน ผูเรียน สถานประกอบการ หรือผูที่มีสวนเกีย่วของกับการจัด
การศึกษา 
   2. การกําหนด หลักการ เปาหมาย วัตถุประสงค และองคประกอบตางๆของรูปแบบ
การสอนใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐานที่ไดจากการศึกษาเบื้องตน การกําหนดเปาหมายจะชวยให
ผูสอนเลือกรูปแบบการสอนที่เหมาะสมและตรงกบัจุดมุงหมายที่ตองการได 
   3. การกําหนดแนวทางในการนํารูปแบบที่สังเคราะหไปใชในการจดัการเรียนการสอน 
ซึ่งประกอบดวย หลักการวิธีการ เง่ือนไขตางๆ เชน ผูเรียนคือใคร มีลักษณะเชนไร คานิยม 
ความคิด ความเชื่อเปนอยางไร มีหลักแหงการดําเนินชีวิตภายในสังคมของตนเองอยางไรจะชวยให
ผูสอนสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   4. การประเมินรูปแบบการสอน เปนการทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบที่
สรางขึ้น โดยทั่วไปใชวิธีการตอไปน้ี 
    4.1 ประเมินความเปนไปไดเชิงทฤษฎ ีโดยคณะผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจะทําการประเมิน
ความสอดคลองภายในระหวางองคประกอบตางๆ 
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    4.2 ประเมินความเปนไปไดในทางปฏิบตั ิโดยการนํารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
ไปทดลองใชในสถานการณจริงในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง 
    5. การปรับปรุงรูปแบบการสอน มี 2 ระยะ คือ 
    5.1 กอนนํารูปแบบไปทดลองใช การปรับปรุงรูปแบบการสอนในระยะนี้ใชผล
ความเปนไปไดจากการประเมินเชิงทฤษฎีเปนขอมูลในการปรับปรุง 
    5.2 หลังการนํารูปแบบการสอนไปใช โดยอาศัยขอมูลจาการทดลองเปนตัวชี้นําใน
การปรับปรุงและอาจมีการนํารูปแบบการสอนไปทดลองใชใหม และปรับปรุงเปนวัฏจักรตลอดเวลา 
  จากเอกสารและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของทั้งหมดขางตน ผูวิจัยจึงไดนําวิธีการใชเทคนิคางๆ 
ที่พัฒนาการคิดวิจารณญาณ การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง และรูปแบบการ
เรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมมาพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการเรยีนรู
แบบ B-R-A-I-N โดยเปนการจัดการเรียนรูที่ตองการใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนาความสามารถดานการ
คิดวิจารณญาณและสามารถนําไปใชแกปญหาที่อาจจะตองเผชิญในอนาคตไดตอไป    
 
6. กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

 6.1 ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ฐานรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
  ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานทีน่ํามาเปนแนวคิดของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ B-R-A-I-N ประกอบดวย   
   6.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท (Piaget) ที่กลาววาสติปญญาของ
เด็กมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามลําดับขั้นตอน เด็กวัย 4-5 ป มีการคิดที่อยูระหวางการคิดที่อาศัย
การรับรูและการคิดที่อาศัยเหตุผล โดยพัฒนาการทางสติปญญาเปนความกาวหนาในกระบวนการคิด
ที่จะชวยใหเด็กแสวงหาและใชความรูเกี่ยวกับโลกรอบตัว (Keenan. 2002:120-121; สิริอร วิชชาวุธ. 
2554: 112) พัฒนาการทางสติปญญาเปนผลเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับสิ่งแวดลอม 
โดยเด็กจะพยายามปรับตัวโดยใชกระบวนการซึมซับ (Assimilation) ความรูหรือความคิดใหมเขาไป
เชื่อมโยงกับความรูหรือความคิดเดิม ซึ่งหากไมสามารถเชื่อมโยงกันไดเด็กจะเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น 
(Disequilibrium) และเด็กจะพยายามใชกระบวนการปรับขยายโครงสราง (Accommodation) ในการ
ปรับความรูหรือความคิดใหมกับความรูหรือความคิดเดิมใหเขากันกลายเปนภาวะสมดุล (Equilibration) 
เกิดเปนโครงสรางทางสติปญญาใหม (Schemata) ของเด็กขึ้น ซึ่งในกระบวนการนี้จะพัฒนาไปตาม
วัยของเด็ก (Longstreet; & Shane. 1993: 135) ซึ่งเปนที่มาของหลักการสรางสมดุลและหลักการลง
มือกระทํา โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดพบกับสถานการณที่แปลกใหม ใชคําถามที่กระตุนใหเด็กเกิดความ
สงสัย หรือขัดแยงในความคิด ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เพ่ือสงเสริมใหเด็กพยายาม
คิดหาทางออกหรือวิธีการในการแกปญหานั้น 
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  6.1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบูรเนอร (Bruner) ที่เชื่อวาเด็กแตละคนมี
ประสบการณและพ้ืนฐานความรูที่แตกตางกัน เด็กเลือกที่จะรับรูสิ่งที่ตนเองสนใจใสใจ ความอยากรู
อยากเห็นจะเปนแรงผลักดันใหเด็กเกิดพฤติกรรมสํารวจสิ่งแวดลอม โดยการเรียนรูจะเกิดขึ้นเม่ือ
เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและสามารถคนหาคนพบสิ่งที่ตองการดวยตนเอง (Discovery 
Learning) (สุรางค โควตระกูล. 2554: 212-213) และเด็กสามารถเรียนรูวิชาการตางๆ ไดเพียงแต
ตองไดรับการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมและเปนไปตามความพรอมของเด็กแตละคน (สิริอร วิชชาวุธ. 
2554: 152-154; อางอิงจาก Bruner. 1999. The Myth of the First Three Years: A New Understanding 
of Early Brain Development and Lifelong Learning.  np.) ซึ่งเปนที่มาของหลักการสรางแรงจูงใจ
และหลักการคนควาคําตอบ โดยการสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดขึ้นกับเด็ก วิเคราะหและจัดโครงสราง
เน้ือหาสาระการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับความพรอมและพัฒนาการของเด็ก และจัดประสบการณ
ใหเด็กไดเรียนรูจากการทดลอง สืบคนขอมูล และประมวลความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อ
คนพบคําตอบดวยตนเอง 
  6.1.3 ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี้ (Vygotsky) ที่เชื่อวาพัฒนาการทาง
สติปญญาของเด็กเกิดจากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับคนอื่นๆ เชน ผูใหญ ครู เพ่ือน 
ในบริบทของสังคม และเม่ือเด็กอยูในสภาวะที่เด็กเผชิญกับปญหาที่ทาทายแตไมสามารถคิดแกปญหา
ไดโดยลําพัง แตเม่ือเด็กไดรับการชวยเหลือสนับสนุนหรือแนะนําจากผูใหญหรือเพ่ือนที่มีประสบการณ
มากกวาจะทําใหเด็กจะสามารถแกปญหานั้นไดและเกิดการเรียนรูขึ้น (Chandra. 2008: 21-23 citing 
Vygotsky. 1991. Child Development in Social Context. 32-41) ซึ่งเปนที่มาของหลักการปฏิสัมพันธ 
โดยจัดกิจกรรมที่ใหเด็กไดทํางานรวมกับผูอ่ืน มีการวางแผน ออกแบบ และสรุปความคิดเห็นผาน
การระดมสมอง อภิปราย และกิจกรรมกลุม 
  6.1.4 แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง (Brain-
based Learning หรือ BBL) เปนทฤษฎีที่กลาววาการเรียนรูเกิดขึ้นเม่ือมีการสงขอมูลเชื่อมตอระหวาง
เซลประสาท สมองของมนุษยแตละคนมีลักษณะเฉพาะตัว สมองเรียนรูผานระบบสรีระทางกาย จิตใจ 
และการเคลื่อนไหว สมองซีกซายและซีกขวามีการทํางานที่ประสานกัน อารมณเปนปจจัยสําคัญใน
การสรางแบบแผนการคิด สมองแสวงหาความหมายจากสิ่งที่เรียนรู การเรียนรูเกิดขึ้นทั้งในภาวะที่รู
สํานึกและภาวะที่ไรสํานึก การเรียนรูสิ่งที่ซับซอนจะเกิดขึ้นเม่ือสถานการณนั้นมีความทาทาย 
และไดมีปฏิสัมพันธทางสังคม แตการเรียนรูจะหยุดชะงักหรือลดนอยลงเม่ือสมองอยูในภาวะเครียด  
(ฉันทนา  ภาคบงกช. 2551: 93; Jensen. 2008: 4; Caine; & Caine. 2012: Online.) การจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับการทํางานของสมองสามารถกระทําไดโดยการทําใหเด็กเรียนรูโดยไมรูสึกหวาดกลัวแต
กระตุนทาทายใหเด็กตื่นตัวที่จะเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหประสบการณที่หลากหลาย การ
ออกแบบการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจของเด็ก และทําใหการเรียนรูมีความหมายตอ
เด็ก (อารี  สัณหฉวี. 2550: 77; Caine; et al. 2005: 4-6) ซึ่งเปนที่มาของหลักการตื่นตัวแบบผอน
คลาย โดยจัดกิจกรรมที่นําการเคลื่อนไหวรางกายมาปรับคลื่นสมองและกระตุนการทํางานของสมอง
ซีกซายและซีกขวา ใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจ เรียนรูจากประสบการณตรง ลงมือกระทําผาน
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ประสาทสัมผัสทั้งหา มีเวลาคิดไตรตรอง และนําเสนอความหมาย ความเขาใจ หรือขอคนพบดวย
ตนเองภายใตบรรยากาศที่เด็กรูสึกผอนคลายแตตื่นตัวที่จะเรียนรู 
   6.1.5 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม  (Group 
Investigation Instructional Model) เปนรูปแบบที่ จอยส และ วีล (ทิศนา แขมมณี. 2555: 248-250; 
อางอิงจาก Joyce; & Weil. 1996.  Model of Teaching. pp. 80-88) พัฒนาขึ้นโดยมุงสงเสริมทักษะ
ในการสืบสอบเพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจโดยอาศัยกลุมซ่ึงเปนเครื่องมือทางสังคมมาชวย
กระตุนความสนใจหรือความอยากรูและชวยดําเนินงานการแสวงหาความรูหรือคําตอบที่ตองการ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมประกอบดวย การเผชิญปญหาหรือสถานการณที่ชวนใหงุนงงสงสัย การแสดง
ความคิดเห็นตอปญหาหรือสถานการณ การรวมกลุมวางแผนในการแสวงหาความรู การดําเนินการ
แสวงหาความรู การวิเคราะหสรุป นําเสนอและอภิปรายผล และการกําหนดประเด็นปญหาใหมที่
ตองการสืบเสาะหาคําตอบ ซึ่งเปนที่มาของหลักการจัดกิจกรรมแบบแกปญหาโดยใหเด็กคนพบและ
ตระหนักถึงปญหา วางแผนหาวิธีการ ลงมือแกปญหา สรุปทบทวน ไตรตรองและประเมินเกี่ยวกับผลที่
เกิดขึ้น 
 ทฤษฎีและแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปเปนแนวทางทีน่ํามาใชในการพัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ดังตาราง 4  

 

   ตาราง 4 ทฤษฎีและแนวคิดที่นํามาใชในการจัดการเรียนรู 
 

ทฤษฎี แนวคิด หลักการจัดการเรียนรู 
ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญา
ของเพียเจท 
(Piaget)  

พัฒนาการทางสติปญญาเปนความกาวหนาใน
กระบวนการคิดที่จะชวยใหเด็กแสวงหาและใช
ความรูเกี่ยวกับโลกรอบตัว พัฒนาการทางสติ 
ปญญาเปนผลเน่ืองมาจากการปฏิสัมพันธระหวาง
เด็กกับสิ่งแวดลอม โดยเด็กจะพยายามปรับตัว
โดยใชกระบวนการซึมซับ (Assimilation) ความรู
หรือความคิดใหมเขาไปเชื่อมโยงกับความรูหรือ
ความคิดเดิม ซึ่งหากไมสามารถเชื่อมโยงกันได
เด็กจะเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น (Disequilibrium) และ
เ ด็กจะพยายามใช กระบวนการปรับขยาย
โครงสราง (Accommodation) ในการปรับความรู
หรือความคิดใหมกับความรูหรือความคิดเดิมใหเขา
กันกลายเปนภาวะสมดุล (Equilibration) เกิดเปน
โครงสรางทางสติปญญาใหม (Schemata) ของ
เด็กขึ้น  
 

1. จัดกิจกรรมใหเด็กไดพบ
กับสถานการณที่แปลกใหม  
2. ใชคําถามที่กระตุนให
เด็กเกิดความสงสัย หรือ
ขัดแยงในความคิด 
3. สงเสริมใหเด็กพยายาม
คิดหาทางออกหรือวิธีการ
ในการแกปญหาน้ัน 



83 
 

ตาราง 4 (ตอ) 
 

ทฤษฎี แนวคิด หลักการจัดการเรียนรู 
ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของบูรเนอร 
(Bruner)  

เด็กแตละคนมีประสบการณและพื้นฐาน 
ความรูที่แตกตางกัน เด็กเลือกที่จะรับรูสิ่งที่
ตนเองสนใจใสใจ ความอยากรูอยากเห็นจะ
เปนแรงผลักดันใหเด็กเกิดพฤติกรรมสํารวจ
สิ่งแวดลอม โดยการเรียนรูจะเกิดขึ้นเม่ือ
เด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและสามารถ
คนหา คนพบสิ่ งที่ตองการดวยตนเอง 
(Discovery Learning) เด็กสามารถเรียนรู
วิชาการตางๆไดเพียงแตตองไดรับการจัด 
การเรียนรูที่เหมาะสมและเปนไปตามความ
พรอมของเด็กแตละคน  
 

1. จัดกิจกรรมใหเด็กได
คนพบคําตอบดวยตนเอง 
2. สรางแรงจูงใจในการ
เรียนรูใหกับเด็ก 
3. วิเคราะห และออกแบบ
กิจกรรมใหเหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการทาง
สติปญญาของเด็ก 
 

ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิง
สังคมของไวก็อตสกี้ 
(Vygotsky) 
 

เด็กจะมีพัฒนาการทางสติปญญาและมี
ทัศนคติขึ้นเม่ือมีปฏิสัมพันธและทํางาน
รวมกันกับคนอ่ืนๆ เชน ครู ผูใหญ เพ่ือน 
เปนตน เม่ือเด็กอยูในสภาวะที่เด็กเผชิญ
กับปญหาที่ทาทายแตไมสามารถคิดแก 
ปญหาไดโดยลําพัง เม่ือไดรับการชวยเหลือ
แนะนําจากผู ใหญ หรือจากการทํางาน
รวมกับเพ่ือนที่มีประสบการณมากกวา เด็ก
จะสามารถแกปญหานั้นไดและเกิดเปนการ
เรียนรูขึ้น  
 

1. จัดกิจกรรมใหเด็กได
ทํางานรวมกับผูอ่ืน  
2. มีการวางแผน ออกแบบ 
และสรุปความคิดเห็นผาน
การระดมสมอง อภิปราย
และกิจกรรมกลุม 

แนวคิดการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับ
การทํางานของสมอง 
(Brain-based Learning) 

การเรียนรูเกิดขึ้นเม่ือมีการสงขอมูลเชื่อมตอ
ระหวางเซลประสาท สมองของมนุษยแตละ
คนมีลักษณะเฉพาะตัว สมองเรียนรูผาน
ระบบสรีระทางกาย จิตใจ และการเคลื่อนไหว 
สมองซีกซายและซีกขวามีการทํางานที่
ประสานกัน อารมณเปนปจจัยสําคัญในการ
สรางแบบแผนการคิด สมองแสวงหาความ  

1. นําการเคลื่อนไหวรางกาย
มาปรับคลื่นสมองและกระตุน
การทํางานของสมองซีกซาย
และซีกขวา  
2. จัดกิจกรรมที่ใหเด็กไดมี
โอกาสเลือกตดัสินใจ 
3. ใหเด็กเรียนรูจากการลง 
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  ตาราง 4 (ตอ) 
 

ทฤษฎี แนวคิด หลักการจัดการเรียนรู 
 หมายจากสิ่งที่เรียนรู การเรียนรูเกิดขึ้นทั้ง

ในภาวะที่รูสํานึกและภาวะที่ไรสํานึก การ
เรียนรูสิ่งที่ซับซอนจะเกิดขึ้นเม่ือสถานการณ
นั้นมีความทาทายและไดมีปฏิสัมพันธทาง
สังคม การเรียนรูจะหยุดชะงักหรือลดนอยลง
เม่ือสมองอยูในภาวะเครียด  

 

มือกระทําผานประสาท
สัมผัสทั้งหา  
4. มีเวลาคิดไตรตรอง  
5. จัดบรรยากาศที่เด็กรูสึก
ผอนคลายแตตื่นตวัที่จะ
เรียนรู 

รูปแบบการเรยีนการสอน
กระบวนการสบืสอบและ
แสวงหาความรูเปนกลุม 
(Group Investigation 
Instructional Model) 

การสงเสริมทักษะในการสืบสอบเพ่ือให
ไดมาซึ่งความรูความเขาใจโดยอาศัยกลุม
ซึ่งเปนเครื่องมือทางสังคมมาชวยกระตุน
ความสนใจหรือความอยากรู และชวย
ดําเนินงานการแสวงหาความรูหรือคําตอบ
ที่ตองการ โดยการใหเด็กเผชิญปญหาหรือ
สถานการณที่ชวนใหงุนงงสงสัย แสดง
ความคิดเห็นตอปญหาหรือสถานการณ 
รวมกลุมวางแผนในการแสวงหาความรู 
ดําเนินการแสวงหาความรู วิเคราะหสรุป 
นําเสนอและอภิปรายผล  

1. ใหเด็กคนพบและตระหนัก
ถึงปญหา  
2. วางแผนและลงมือแก 
ปญหา  
3. สรุปทบทวน ไตรตรอง 
4. ประเมินเกี่ยวกับผลที่
เกิดขึ้น 

  
  จากตาราง 4 สรุปไดวาหลักการจัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยจะตองใหเด็กไดเตรียมความพรอมสมองกอนการเรียนรู จัดกิจกรรมใน
สถานการณที่แปลกใหม กระตุนใหเกิดความสงสัย สงเสริมใหเด็กลงมือกระทําสิ่งตางๆ ผานประสาท
สัมผัสทั้งหา คนหาและตรวจสอบคําตอบเพื่อใหเด็กไดคนพบคําตอบดวยตนเอง รวมทั้งนําเสนอ
ผลงานที่สะทอนการคิด ภายใตการพิจารณาไตรตรองตามขอมูลที่ไดจากประสบการณจริงในบริบท
ที่เปนธรรมชาติและสอดคลองกับพัฒนาการ  
 
   6.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
    6.2.1 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N     
      รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มี
กระบวนการที่เปนลําดับขั้นตอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ
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ของเด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ป ที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถทางการคิดวิจารณญาณในดาน
การจํา การเขาใจ การประยุกต การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน ซึ่งครูมีบทบาทเปนผู
อํานวยความสะดวก จัดสภาพแวดลอม และใชคําถามตางๆเพื่อกระตุนใหเด็กลงมือกระทําสิ่งตางๆ  
ดวยตนเองผานประสาทสัมผัสทั้งหา คนหาและตรวจสอบคําตอบเพื่อใหเด็กไดคนพบคําตอบดวยตนเอง 
รวมทั้งนําเสนอผลงานที่สะทอนการคิด ภายใตการพิจารณาไตรตรองตามขอมูลที่ไดจากประสบการณ 
จริงในบริบทที่เปนธรรมชาติและสอดคลองกับพัฒนาการ 
    6.2.2 การจัดกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
    การจัดกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เปน
การจัดการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน ประกอบดวย 
     1) ขั้นปลุกสมอง (Boosting = B) เปนขั้นตอนที่เด็กมีการเคลื่อนไหวรางกาย
ดวยการทําทาบริหารสมอง (Brain Gym) โดยมีเสียงเพลงและเสียงดนตรีประกอบกิจกรรม เปนการ
เตรียมความพรอมของสมองกอนการเรียนรูดวยการกระตุนคอรปสคอลโลซัม (corpus callosum) 
ซึ่งทําหนาที่สงขอมูลไปมาระหวางสมองซีกซายและขวา ซึ่งชวยใหการทํางานของสมองทั้งสองซีก
ทํางานประสานกันไดดี รวมทั้งเปนการปรับคลื่นสมองเพื่อใหเด็กเกิดสมาธิและจดจอในการทํากิจกรรม  
     2) ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) เปนขั้นตอนที่เด็กตั้ง 
คําถามและระบุปญหาหรือประเด็นที่ตองการจะศึกษา และทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมวาหัวขอ
หรือประเด็นที่จะเรียนรูนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของและ/หรือสําคัญกับตัวเด็กอยางไร เปนการกระตุน
ความสนใจใหเด็กเกิดความตองการเรียนรูและเห็นคุณคาของสิ่งที่จะไดเรียนรูนั้นผานกิจกรรมสังเกต 
สื่อและ/หรือ สถานการณโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา และถายทอดออกมาดวยการอธิบายและ/หรือ
สรางเปนชิ้นงานทั้งเด่ียวหรือกลุม 
     3) ขั้นสืบคนคําตอบ (Acquiring = A) เปนขั้นตอนที่เด็กประมวลภาพรวมของ
ขอมูลตางๆ โดยการวางแผนวาเรื่องหรือประเด็นนั้นควรจะเรียนรูดวยวิธีการใด และลงมือปฏิบัติเพ่ือ 
แกไขปญหาหรือคนหาคําตอบตามประเด็นที่เด็กเลือก เปนการสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมสํารวจ
สภาพสิ่งแวดลอมและเกิดการเรียนรูโดยการคนพบ รวมทั้งใหเด็กมีปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับคน
อ่ืนๆ โดยผานกิจกรรมการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก การระดมสมอง การทัศนศึกษา 
การทดลอง การสัมภาษณ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
    4) ขั้นสรุปผล (Inferring = I) เปนขั้นตอนที่เด็กไดทบทวน ไตรตรองเกี่ยวกับ
สิ่งที่ไดจากการสืบคนคําตอบ แลวพิจารณาความรูที่ไดเพ่ือประเมินวาผลที่ไดวานาเชื่อถือ มีจุดดี 
หรือจุดที่ควรปรับปรุง โดยผานกิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
      5) ขั้นนําเสนอผล (Notifying = N) เปนขั้นตอนที่เด็กนําความรูที่ไดคนพบมา
ดัดแปลงใหเกิดสิ่งใหม หรือวางแผน ออกแบบ และนําเสนอผลการศึกษาใหกับผูอ่ืนไดรับรู โดยผาน
กิจกรรมการอธิบายผลงาน การเขียน การวาดภาพ การแสดงการทดลองในสิ่งที่ไดเรียนรู การแสดง
นิทรรศการ ทามกลางบรรยากาศที่สนุกสบายและพึงพอใจ 
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    จากขอมูลขางตนสามารถสรุปความเชื่อมโยงของทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
ไดดังภาพประกอบ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 7 ความเชื่อมโยงของทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 

       B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวจิารณญาณของเด็กปฐมวัย   

ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

 
 

 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
  
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นปลุกสมอง              
(Boosting = B) 

แนวคิดการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง 
กับการทํางานของสมอง 

เด็กเรียนรูจากส่ิงสนใจ ไดซึมซับส่ิงที่เรียนรู  มีการ
จัดกระทําโดยตรงกับประสบการณ ทามกลาง
บรรยากาศการเรียนรูที่ตื่นตัวแบบผอนคลาย 

รูปแบบกระบวนการสืบสอบ 
และแสวงหาความรูเปนกลุม 

การสงเสริมทักษะการสืบสอบโดยการใหเด็กเผชิญ 
ปญหาที่ชวนใหสงสัย แลวแสดงความคิดเห็นตอ
ปญหานั้น รวมกลุมวางแผน ดําเนินการแสวงหา
ความรู วิเคราะหสรุป นําเสนอและอภิปรายผล 

ขั้นระบุและเชือ่มโยง  
(Remarking and Relating = R)  
 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
เด็กเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม

รอบตัวผานการลงมือกระทําดวยตนเอง 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร 
เด็กเรียนรูจากการไดคิดและคนพบคําตอบดวย
ตนเอง และสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของ
เด็ก 

ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี 

เด็กเรียนรูจากพูดคุย อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และการทํางานรวมกับผูอื่น 

รูปแบบการจดัการเรียนรู 
แบบ B-R-A-I-N 

 
 
 
 
 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
 
 
 
 
 

ขั้นนําเสนอ 

(Notifying = N) 

ขั้นสืบคนคําตอบ 
(Acquiring = A) 

 

ขั้นสรุปผล 
(Inferring = I) 

 



 
 

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ครั้งน้ี เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
มีวัตถุประสงค คือ เพ่ือสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทาง 
การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย โดยแบงขั้นตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้  
   1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
    2. การดําเนินการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 4 ระยะ ไดแก 
    ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
     ระยะที่ 2 การสรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
     ระยะที่ 3 การทดสอบประสทิธิผลรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือ
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
        ระยะที่ 4 การขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
   3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
    4. การวิเคราะหขอมูล 

 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   1.1.1 ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย โดยมีคุณสมบัติดังนี ้
      1) ครูปฐมวัยที่มีประสบการณในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยเปนเวลาไม
นอยกวา 10 ป 
     2) นักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณการทํางานกับเด็กปฐมวัย
เปนเวลาไมนอยกวา 10 ป 
  1.1.2 เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป ที่กําลังเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 โรงเรียนในสังกัด    
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 
   1.1.3 ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 และสนใจ
นํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ไปใช 



88 
 

  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   1.2.1 ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ทีผู่วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบดวย 
      1) ผูเชี่ยวชาญตรวจรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย จํานวน 5 คน 
     2) ผูเชี่ยวชาญตรวจแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย จํานวน 5 คน 
      3) ผูเชี่ยวชาญตรวจแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 5 คน 
      1.2.2 เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 
ที่ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมจํานวน 40 คน 
ดังนี้ 
      1) กลุมทดลอง คือ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบานหนองกุงโนนทัน สังกัดสํานักงาน
เขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จํานวน 20 คน  
      2) กลุมควบคุม คือ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบานกระหนวนดอนดั่ง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จํานวน 20 คน 
    1.2.3 ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนในชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัด
สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 
8 คน ที่ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก โรงเรียนบานหนองวัดปา โรงเรียนบาน
ชาดศรีสมบูรณ โรงเรียนบานหนองแวงตอตั้ง โรงเรียนบานกระหนวนดอนดั่ง โรงเรียนบานหนอง
แวงนอย โรงเรียนบานปอแดง โรงเรียนบานหินแร และโรงเรียนบานศุภชัย 

 
2. การดําเนินการวิจัยและการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  การดําเนินการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 4 ระยะ ไดแก  
   ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
   ระยะที่ 2 การสรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
   ระยะที่ 3 การทดสอบประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
       ระยะที่ 4 การขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
  รายละเอียดการดําเนินการวิจัยและการพฒันาเครื่องมือที่ใชในการวจัิย มีดังตอไปน้ี
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1. แผนการจัดประสบการณ 
    1.1 สรางแผนแผนการจัดประสบการณ 
    1.2 ประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 
    1.3 ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ 

2. แบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ    
    2.1 สรางแบบทดสอบ 
    2.2 ประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 
    2.3 ปรับปรุงแบบทดสอบ       
    2.4 นําแบบทดสอบไปทดลองใช 
    2.5 หาคาความเชื่อมั่น และคาอํานาจจําแนก 

 
 
 
 
 

            
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
            
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย เร่ือง การพฒันารูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ B-R-A-I-N 
       เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 

ระยะที่ 3 
การทดสอบประสิทธิผล
รูปแบบการจัดการเรียนรู 

แบบ B-R-A-I-N 

ระยะที่ 1 
การสรางรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู 
แบบ B-R-A-I-N 

 

ระยะที่ 2 
การสรางเคร่ืองมือ

ประกอบการใชรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู 
แบบ B-R-A-I-N 

ระยะที่ 4 
การขยายผล 

รูปแบบการจัดการเรียนรู 
แบบ B-R-A-I-N 

1. อบรมครูปฐมวัย 1 วัน 

2. ทดลองใชรูปแบบโดยครูปฐมวัย จํานวน 1 สัปดาห 

3. ประเมินผลการใชรูปแบบโดยครูปฐมวัย 

4. วิเคราะหขอมูล สรุปผล และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู 

1.กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. กําหนดแบบแผนการทดลอง 
3. ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

    3.1 อบรมครูปฐมวัย 1 วัน 

    3.2 ทดสอบกลุมตัวอยาง กอนการทดลอง 
    3.3 ดําเนินการใชรูปแบบ จํานวน 7 สัปดาห 
    3.4 ทดสอบกลุมตัวอยาง หลังการทดลอง 
4. วิเคราะหขอมูล สรุปผล และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู 
    1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัย 
    1.2 สังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนรู 
    1.3 ประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 
    1.4 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู 
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ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
  ผูวิจัยดําเนินการสรางรูปแบบการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวยัขึ้น โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวจัิย 
   1.1 ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยศึกษา
ขอมูลจากการสังเคราะหเอกสาร บทความ และงานวิจัยของนักวิชาการและนักการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศดวยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ที่เกี่ยวกับความหมายของความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณ ของ ด้ิวอ้ี (Dewey. 1933: 9) ฮิลการด (Hilgard. 1962: 336) วัตสัน; และ
แกลเซอร (Watson; & Glaser. 1964: 10) เอนนิส (Ennis. 1967: 10) กูด (Good. 1973: 680) ฟเลย 
(Feeley. 1976: 3-4) ฮัดกิ้น (Hudgins. 1997: 173-206) ฟาเชี่ยน (Facience. 1984: 253) รักจิโร 
(Ruggiero. 1984:129) เอนนิส มิลแมน; และทอมโก (Ennis, Millman; & Tomko. 1985: 45) แมคเพ็ค 
(Mcpeck. 1990: 62) แบนดแมน; และแบนดแมน (Bandman; & Bandman. 1995: 7) บอส (Boss.  
2010: 5) อุษณีย โพธิสุข (2543: 28) ทิศนา แขมมณี (2546: 121) เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 
(2549: 11) วีระ สุดสังข (2550: 36) สุทธาภา โชติประดิษฐ (2551: 22) และบรรจง อมรชีวิน (2556: 2) 
สรุปไดวา ความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยเปนการกระทําที่เด็กปฐมวัย
แสดงออกในการพิจารณาไตรตรองขอมูล เหตุการณ และ/หรือปรากฏการณตางๆ ที่เด็กเขาไปมี
ประสบการณอยางรอบคอบ เพ่ือนําไปสูการหาขอสรุปและการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสมกับวัย 
   1.2 ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัยดวยการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) จากเอกสารบทความและงานวิจัยของนักวิชาการ
และนักการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ไดแก วัตสันและแกลเซอร (Watson; & Glaser. 1964: 24) 
เอนนิส มิลแมน; และทอมโก (Ennis, Millman; & Tomko. 1985: 45-48) พอล (Paul. 1985: 36-39) 
โรเจอร ซีบรอร; และ รอนน่ิง (ทิศนา แขมมณี; และคนอื่นๆ. 2544: 60; อางอิงจาก Roger; 
Sebrew; & Ronning. 1995) บลูม (Duron; Limbach; & Waugh. 2006: 160 citing Bloom. 1956. A 
Taxonomy of Educational Objectives. np.) สุทธาภา โชติประดิษฐ (2551: 9) และศันสนีย ฉัตร
คุปต; และอุษา ชูชาติ (2545: 92 -98) สรุปไดวา องคประกอบของความสามารถทางการคิดอยางมี
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยเกี่ยวของกับทักษะทางการคิดจํานวนมาก แมวาความสามารถทางการ
คิดวิจารณญาณจะถูกจัดกลุมใหเปนความคิดระดับสูง แตยังคงตองอาศัยความคิดระดับพ้ืนฐานมา
สนับสนุน ซึ่งประกอบดวยความสามารถ 6 ดาน คือ  
     1) การจํา (Remembering) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการใชวิธีนึกยอน
หรือระลึกจากประสบการณเดิม เม่ือไดรับการกระตุนจากประเด็น เหตุการณ หรือสถานการณที่
กําหนดให แลวระบุหรือบอกขอมูลไดถูกตองเหมาะสม 
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      2) การเขาใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการตีความ 
หรือแปลความหมายเมื่อไดรับการกระตุนจากประเด็น เหตุการณหรือสถานการณที่กําหนดให โดยมี
การเชื่อมโยงขอมูลใหมกับประสบการณเดิม แลวนํามาอธิบาย แปลความหมายของเหตุการณตางๆ 
และ/หรือสามารถยกตวัอยาง สรุป หรืออางอิง จากเรื่องราวหรือสถานการณตางๆ ตามความเขาใจ
จากประสบการณเดิม 
    3) การประยุกต (Applying) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการนําเอาสิ่งที่
เรียนรูมาแลว หรือขอมูลที่มีอยูไปประยุกตใชในสถานการณที่แตกตางได  
   4) การวิเคราะห (Analyzing) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการบอกราย 
ละเอียดและจําแนก ความแตกตางของสวนที่เปนองคประกอบยอยของสถานการณหรือขอมูลที่
กําหนดให 
   5) การสังเคราะห (Synthesizing) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการรวบรวม
ขอมูล ความรูและประสบการณตางๆ มาออกแบบ วางแผน หรือสรางผลงาน 
    6) การประเมิน (Evaluating) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการตรวจสอบ
ประเด็น เหตุการณ หรือสถานการณที่กําหนดให แลวสามารถวิจารณและตัดสินเพื่อหาขอสรุปได
อยางสมเหตุสมผล  
   1.3 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท (Piaget) ทฤษฎีการเรียนรูของบูรเนอร (Bruner) ทฤษฎี
วัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี้ (Vygotsky) แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
การทํางานของสมอง (Brain-based Learning) และรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ
และแสวงหาความรูเปนกลุม (Group Investigation Instructional Model) สรุปดังนี้  
   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท (Piaget) เชื่อวา สติปญญาของเด็กมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องตามลําดับขั้นตอน โดยเด็กวัย 4-5 ป มีการคิดที่อยูระหวางการคิดที่อาศัยการ
รับรูและการคิดที่อาศัยเหตุผล โดยพัฒนาการทางสติปญญาเปนความกาวหนาในกระบวนการคิดที่
จะชวยใหเด็กแสวงหาและใชความรูเกี่ยวกับโลกรอบตัว นอกจากนี้ พัฒนาการทางสติปญญาเปนผล
เน่ืองมาจากการปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับสิ่งแวดลอม โดยเด็กจะพยายามปรับตัวโดยใชกระบวนการ
ซึมซับ (Assimilation) ความรูหรือความคิดใหมเขาไปเชื่อมโยงกับความรูหรือความคิดเดิม ซึ่งหากไม
สามารถเชื่อมโยงกันไดเด็กจะเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น (Disequilibrium) และเด็กจะพยายามใชกระบวนการ
ปรับขยายโครงสราง (Accommodation) ในการปรับความรูหรือความคิดใหมกับความรูหรือความคิด
เดิมใหเขากันกลายเปนภาวะสมดุล (Equilibration) เกิดเปนโครงสรางทางสติปญญาใหม (Schemata) 
ของเด็กขึ้น ซึ่งในกระบวนการนี้จะพัฒนาไปตามวัยของเด็ก ดังน้ัน การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยตองยึดหลักการสรางสมดุลและหลักการลงมือกระทํา 
โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดพบกับสถานการณที่แปลกใหม ใชคําถามที่กระตุนใหเด็กเกิดความสงสัย 
หรือขัดแยงในความคิด ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองเพื่อสงเสริมใหเด็กพยายามคิดหา 
ทางออกหรือวิธีการในการแกปญหานั้น  
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   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบูรเนอร (Bruner) เชื่อวา เด็กแตละคนมีประสบการณ
และพ้ืนฐานความรูที่แตกตางกัน เด็กเลือกที่จะรับรูสิ่งที่ตนเองสนใจใสใจ ความอยากรูอยากเห็นจะเปน
แรงผลักดันใหเด็กเกิดพฤติกรรมสํารวจสิ่งแวดลอม โดยการเรียนรูจะเกิดขึ้นเม่ือเด็กไดมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมและสามารถคนหาคนพบสิ่งที่ตองการดวยตนเอง (Discovery Learning) และเด็กสามารถ
เรียนรูวิชาการตางๆ ไดเพียงแตตองไดรับการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมและเปนไปตามความพรอม
ของเด็กแตละคน ดังนั้น การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัยตองยึดหลักการสรางแรงจูงใจและหลักการคนควาคําตอบ โดยสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดขึ้น 
กับเด็ก และมีการวิเคราะหและจัดโครงสรางเนื้อหาสาระการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับความพรอม
และพัฒนาการของเด็ก และจัดประสบการณใหเด็กไดเรียนรูจากการทดลอง สืบคนขอมูลและประมวล
ความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อคนพบคําตอบดวยตนเอง 
   ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี้ (Vygotsky) เชื่อวา พัฒนาการทางสติปญญา
ของเด็กเกิดจากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับคนอ่ืนๆ เชน ผูใหญ ครู เพ่ือนในบริบทของ
สังคม และเม่ือเด็กอยูในสภาวะที่เผชิญกับปญหาที่ทาทายแตไมสามารถคิดแกปญหาไดโดยลําพัง 
แตเม่ือเด็กไดรับการชวยเหลือ การสนับสนุน หรือคําแนะนําจากผูใหญหรือเพื่อนที่มีประสบการณ
มากกวาจะทําใหเด็กจะสามารถแกปญหานั้นไดและเกิดการเรียนรู ดังนั้น การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยตองยึดหลักการปฏิสัมพันธ โดยจัดกิจกรรมที่
ใหเด็กไดทํางานรวมกับผูอ่ืน มีการวางแผน ออกแบบ และสรุปความคิดเห็นผานการระดมสมอง 
อภิปราย และกิจกรรมกลุม 
   แนวคิดการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง (Brain-based Learning) 
เชื่อวา การเรียนรูเกิดขึ้นเม่ือมีการสงขอมูลเชื่อมตอระหวางเซลประสาท สมองของมนุษยแตละคนมี
ลักษณะเฉพาะตัว สมองเรียนรูผานระบบสรีระทางกาย จิตใจ และการเคลื่อนไหว สมองซีกซายและ
ซีกขวามีการทํางานที่ประสานกัน อารมณเปนปจจัยสําคัญในการสรางแบบแผนการคิด สมองแสวงหา
ความหมายจากสิ่งที่เรียนรู การเรียนรูเกิดขึ้นทั้งในภาวะที่รูสํานึกและภาวะที่ไรสํานึก การเรียนรูสิ่งที่
ซับซอนจะเกิดขึ้นเม่ือสถานการณนั้นมีความทาทายและไดมีปฏิสัมพันธทางสังคม แตการเรียนรูจะ
หยุดชะงักหรือลดนอยลงเม่ือสมองอยูในภาวะเครียด ซึ่งการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางาน
ของสมองสามารถกระทําไดโดยใหเด็กเรียนรูโดยไมรูสึกหวาดกลัวแตกระตุนทาทายใหเด็กตื่นตัวที่
จะเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหประสบการณที่หลากหลาย การออกแบบการจัดการเรียนรู
ใหสอดคลองกับความสนใจของเด็ก และทําใหการเรียนรูมีความหมายตอเด็ก ดังน้ัน การจัดการเรียนรู
เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยตองยึดหลักการตื่นตัวแบบผอนคลาย 
โดยจัดกิจกรรมที่นําการเคลื่อนไหวรางกายมาปรับคลื่นสมองและกระตุนการทํางานของสมองซีกซาย
และซีกขวา ใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจ เรียนรูจากประสบการณตรง ลงมือกระทําผานประสาท
สัมผัสทั้งหา มีเวลาคิดไตรตรอง และนําเสนอความหมายความเขาใจหรือขอคนพบดวยตนเองภายใต
บรรยากาศที่เด็กรูสึกผอนคลายแตตื่นตัวที่จะเรียนรู 
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  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม (Group 
Investigation Instructional Model) เปนรูปแบบที่สงเสริมทักษะในการสืบสอบเพ่ือใหไดความรู
ความเขาใจ โดยอาศัยกลุมมาชวยกระตุนความสนใจหรือความอยากรู และชวยดําเนินงานการแสวงหา
ความรูหรือคําตอบที่ตองการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมประกอบดวย การเผชิญปญหาหรือสถานการณ
ที่ชวนใหงุนงงสงสัย การแสดงความคิดเห็นตอปญหาหรือสถานการณ การรวมกลุมวางแผนแสวงหา
ความรู การดําเนินการแสวงหาความรู การวิเคราะหสรุป นําเสนอและอภิปรายผล และการกําหนด
ประเด็นปญหาใหมที่ตองการสืบเสาะหาคําตอบ ดังน้ัน การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยตองยึดหลักการแกปญหา โดยใหเด็กคนพบและตระหนักถึง
ปญหา วางแผนหาวิธีการ ลงมือแกปญหา สรุปทบทวน ไตรตรองและประเมินเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น 
 2. สังเคราะหโครงรางของรูปแบบ โดยกําหนดขั้นตอนของการจัดการเรียนรูเปน 5 ขั้นตอน 
ไดแก ขั้นปลุกสมอง (Boosting)  ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating) ขั้นสืบคนคําตอบ 
(Acquiring) ขั้นสรุปผล (Inferring) และขั้นนําเสนอผล (Notifying) หรือ B-R-A-I-N Model ตามคํา
ขึ้นตนชื่อภาษาอังกฤษของแตละขั้น การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ในแตละขั้นมีแนวคิดและ
หลักการที่สนับสนุน ดังนี้ 
    2.1 ขั้นปลุกสมอง (Boosting = B) เปนขั้นตอนที่เด็กเคลื่อนไหวรางกายดวยการทําทา
บริหารสมอง (Brain Gym) โดยมีเสียงเพลงและเสียงดนตรีประกอบกิจกรรม เพ่ือเปนการเตรียมความ
พรอมของสมองกอนเรียนรู กระตุนการสงขอมูลไปมาระหวางสมองซีกซายและขวา รวมทั้งเปนการ
ปรับคลื่นสมองเพื่อชวยใหการทํางานของสมองทํางานประสานกันไดดี เกิดสมาธิและจดจอในการทํา
กิจกรรม  
   2.2 ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) เปนขั้นตอนที่เด็กตั้งคําถาม
และระบุปญหาหรือประเด็นที่ตองการจะศึกษา และทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมวาหัวขอหรือ
ประเด็นที่จะเรียนรูนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของและ/หรือสําคัญกับตัวเด็กอยางไร เปนการกระตุน
ความสนใจใหเด็กเกิดความตองการเรียนรูและเห็นคุณคาของสิ่งที่จะไดเรียนรูนั้นผานกิจกรรมสังเกต 
สื่อและ/หรือ สถานการณโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา และถายทอดออกมาดวยการอธิบายและ/หรือ
สรางเปนชิ้นงานทั้งเด่ียวหรือกลุม  
   2.3 ขั้นคนหาคําตอบ (Acquiring = A) เปนขั้นตอนที่เด็กประมวลภาพรวมของขอมูล
ตางๆ โดยการวางแผนวาเรื่องหรือประเด็นนั้นควรจะเรียนรูดวยวิธีการใด และลงมือปฏิบัติเพ่ือแกไข
ปญหาหรือคนหาคําตอบตามประเด็นที่เด็กเลือก เปนการสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมสํารวจสภาพ
สิ่งแวดลอมและเกิดการเรียนรูโดยการคนพบ รวมทั้งใหเด็กมีปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับคนอื่นๆ 
โดยผานกิจกรรมการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก การระดมสมอง การทัศนศึกษา การ
ทดลอง การสัมภาษณ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
   2.4 ขั้นสรุปผล (Inferring = I) เปนขั้นตอนที่เด็กไดทบทวน ไตรตรองเกี่ยวกับสิ่งทีไ่ด
จากการสืบคนคําตอบ แลวพิจารณาความรูที่ไดเพ่ือประเมินวาผลทีไ่ดวานาเชื่อถอื มีจุดดี หรือจุดที่
ควรปรบัปรุง โดยผานกิจกรรมการอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น    
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   2.5 ขั้นนําเสนอผล (Notifying = N) เปนขั้นตอนที่เด็กนําความรูที่ไดคนพบมาดัดแปลง
ใหเกิดสิ่งใหม หรือวางแผน ออกแบบ และนําเสนอผลการศึกษาใหกับผูอ่ืนไดรับรู โดยผานกิจกรรม
การอธิบายผลงาน การเขียน การวาดภาพ การแสดงการทดลองในสิ่งที่เรียนรู การแสดงนิทรรศการ 
ทามกลางบรรยากาศที่สนุกสบายและพึงพอใจ 
  3. ตรวจสอบโครงรางของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบองคประกอบของรูปแบบการจัด 
การเรียนรูใหมีความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ มีขั้นตอน ดังนี้ 
    3.1 สรางคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบB-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบดวยสาระ คือ  
       3.1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 
      3.1.2 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของรูปแบบการจัดการเรียนรู B-R-A-I-N เพ่ือ 
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
     3.1.3 จุดมุงหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
       3.1.4 วิธีดําเนนิการจัดการเรยีนรูตามรปูแบบการจัดการเรยีนรู B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริม
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
      3.1.5 วิธีการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
     3.2 ประเมินความเหมาะสมของรปูแบบการจัดการเรยีนรู B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยั โดยเสนอใหผูเชีย่วชาญเปนผูประเมินความเหมาะสม 
โดยใชแบบตรวจสอบที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) คือ (ลวน สายยศ; 
และอังคณา สายยศ. 2538: 184) คือ 
     ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
    ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
     ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย (ควรปรับปรุง) 
      ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด (ตองปรับปรุงอีกมาก) 
   ผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑในการคํานวณคาเฉลี่ยความเหมาะสม ดังน้ี (ลวน สายยศ; และอังคณา 
สายยศ. 2538: 184) 
     ชวงคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
      ชวงคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
     ชวงคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
     ชวงคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมนอย 
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      ชวงคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด  
    คาความเหมาะสมที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี คือ คาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมตามความ 
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N อยูในระดับ 3.50 ขึ้นไป   
   3.3 นําแบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย เสนอใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 
   1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา มัคคสมัน  ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 
ตําแหนงอาจารยประจําแขนงวิชาหลักสตูรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
    2) ผูชวยศาสตราจารย นันทกา ปรีดาศักดิ์ ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 
ตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    3) อาจารย ดร.อภิรัตนดา ทองแกมแกว ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ตําแหนง
ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัทักษิณ 
           4) พันโทหญิง ดร.ปราณี  ออนศรี  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับการทํางานของสมอง ตําแหนงอาจารยประจําวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   
    5) ดร.ฉลาด เสริมปญญา ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน ตําแหนงศึกษา 
นิเทศกชํานาญการพิเศษ กลุมงานนิเทศตดิตามการประเมินผลการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 
   3.4 ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N โดยพิจารณาตามขอ 
เสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจากแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู B-R-A-I-N 
เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
 

ระยะที่ 2  การสรางเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
  ผูวิจัยดําเนินการในระยะการสรางเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-
I-N โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1. แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
   การสรางแผนการจัดประสบการณเพื่อกําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับองคประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของ
เด็กปฐมวัย มีขั้นตอนดังนี้ 
      1.1 ศึกษาแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2546  
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     1.2 สรางแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรู B-R-A-I-N เพ่ือ
พัฒนาความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย จํานวน 7 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน   
วันละ 90 นาที โดยเขียนแผนการจัดประสบการณในชวงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
เสริมประสบการณ และกิจกรรมสรางสรรค  
 

ตัวอยาง 
แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 

สาระการเรียนรู : ธรรมชาติรอบตวั                                             ชั้น อนุบาลปที่ 2  
หนวย ดินรอบตวั                                                       เร่ือง  สวนประกอบของดิน 
แผนการจัดประสบการณที่ 1                                                  เวลา  20-30 นาที 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. เด็กบอกสวนประกอบของดินได 
            2. เด็กสนทนาหรือตอบคําถามที่เกี่ยวกับความสามารถทางการคิดวิจารณญาณได    
 3. ........................................... 
สาระการเรียนรู  
  1. สาระที่ควรเรียนรู  
   ดินมีสวนประกอบหลายอยาง เชน ดิน หิน กรวด เศษไม เศษพืช ซากสัตว ซากแมลง 
  2. ประสบการณสําคัญ 
    2.1 การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
   2.2 การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 
   2.3 …………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ข้ันปลุกสมอง (Boosting)   
     1. เด็กฝกการบริหารสมองดวยทา “ไขวขามครึ่ง (Cross Crawl)” เพ่ือใหสมองซีกซาย
และขวาทํางานประสานกันกระตุนการเคลื่อนไหวของรางกาย 

    2. …………………………………………. 

 ข้ันระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating)   
    4. เด็กสังเกตและเขยาฟงเสียงสิ่งที่อยูกลองปริศนา แลวตอบคําถามตอไปน้ี 
           - คิดวาสิ่งนี้คอือะไร   (การเขาใจ) 
           - ……………………………………. 
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 ข้ันคนหาคําตอบ (Acquiring) 
   5. เด็กแบงเปน 5 กลุม กลุมละ 4 คน หลับตาใชมือสมัผัสดินในกลองปริศนา แลวตอบ
คําถามตอไปนี้ 
          - สิ่งที่สัมผัสมีลักษณะแบบไหน   (การวิเคราะห) 
           - …………………………………… 
   6. เด็กเทดินออกจากกลอง แลวใชมือคนหาสิ่งที่ปนอยูในดิน จากนั้นตอบคําถาม
ตอไปน้ี 
          - สิ่งที่สัมผัสมันคืออะไร    (การจํา) 
          - ……………………………………..      
  ข้ันสรุปผล (Inferring)    
   7. เด็กสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของดินที่เห็นหรือสัมผัส ดวยคําถามตอไปน้ี 
       - ดินใชประโยชนอะไรไดบาง  (การประยกุต) 
          - ……………………………………..      
 
  ข้ันนําเสนอ (Notifying) 
   8. เด็กระดมสมองวางแผนวิธีการนําเสนอสิ่งที่ปนในดิน โดยครูถามดวยคําถาม
ตอไปน้ี 
    -แตละกลุมจะนําเสนอดวยวธิีใดบาง  (การสังเคราะห) 
    - …………………………………….. 
   9. เด็กแตละกลุมนําเสนอผลการสํารวจสิง่ที่ปนในดิน แลวสนทนาในประเด็นตอไปน้ี 
    - การนําเสนอเปนไปตามทีต่ั้งใจไวหรือไม เพราะอะไร   (การประเมิน) 
    - ……………………………………. 
สื่อการเรียนรู 
 1. กลองปริศนาบรรจุดินที่มีเศษใบไม เศษหญา ซากแมลง หิน กรวด ทราย 
  2. …………………………………………… 
การประเมินผล 
  1. วิธีการประเมิน ไดแก  
     การสังเกตพฤติกรรม ในประเด็นตอไปน้ี 
   1.1 การบอกสวนประกอบของดิน 
  1.2 การตอบคําถามที่แสดงออกถึงความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 
  1.3 ……………………………………………… 
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  2. เครื่องมือประเมิน ไดแก  
   แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปที่ 2 
  3. เกณฑการประเมิน ประกอบดวย 
   3.1 การบอกสวนประกอบของดิน / การใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการสังเกตดนิ 
      ระดับคะแนน 3 …………………………….. 
    …………………..…………………………… 
    …………………..…………………………… 
  3.2 การตอบคาํถามหรือแสดงพฤติกรรมทีแ่สดงถึงความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ  
    1) ดานการจํา 
     ระดับคะแนน 3  …………………………….. 
       ระดับคะแนน 2 …………………………….. 
     ………………..…………………………… 
     2) …………………………………………………     
 
  เกณฑการประเมิน 
    ชวงคะแนน   2.34 - 3.00 หมายถึง  ดี 
   ชวงคะแนน  ……………………………….……… 
   ชวงคะแนน  ……………………………….……… 
 

 
    1.3 นําแผนการจัดประสบการณไปใหผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยและดาน
การพัฒนาการคิด จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาและความชดัเจนของภาษาที่
ใช ซึ่งผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 
      1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนีย  นาคุณทรง ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 
ตําแหนงอาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
       2) อาจารย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญู  ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 
ตําแหนงอาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     
      3) อาจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ตําแหนง
อาจารยประจําคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 
       4) อาจารย ดร.ศรินธร วทิยะสิรินันนท ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาการคิด 
ตําแหนงครู โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูวส    
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     5) อาจารย สุวรรณี เกาทัณฑทอง ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ตําแหนง 
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรยีนบานทายาง (วิเทศปริยตัิราษฎรรังสรรค) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
      1.4 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N โดยคาเฉลี่ยความเหมาะสมที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี คือ 
คาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอแผนการจัดประสบการณตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N อยูในระดับ 3.50 ขึ้นไป  
    1.5 ดําเนินการปรับปรุงแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ B-R-A-I-N โดยพิจารณาตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
  2. แบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย  
   การสรางแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย มีขั้นตอน
ดังนี้ 
    2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินความสามารถทาง 
การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
    2.2 นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัย (รายบุคคล) เปนแบบทดสอบเชิงสถานการณ หากเด็กปฏิบัติไดถูกตองตามเกณฑที่กําหนด 
ให 1 คะแนน ถาเด็กปฏิบัติไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตามเกณฑกําหนด ให 0 คะแนน แบบทดสอบมี
จํานวน 6 ชุด โดยแตละชุดจะวัดความสามารถทางการคิดวิจารณญาณครบทั้ง 6 ดาน มีคะแนนเต็ม
ของความสามารถแตละดานขอละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 36 คะแนน 
 

ตัวอยาง 
แบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 

ชุดที่ 3:   แทนแกรมสรางคิด 

 
สถานการณที่ 2: ครูวางตะกราที่บรรจุชิน้สวนแทนแกรม จํานวน 7 ชิ้นและภาพแทนแกรม  
                      ตนแบบ จํานวน 1 ภาพ ไวบนโตะ 
จุดประสงค:   ประเมินความสามารถดานการวิเคราะห 
คําสั่ง/คําถาม : “ใหเด็กตอชิ้นสวนแทนแกรมใหเหมือนภาพตนแบบ” 
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เกณฑและการตรวจใหคะแนน :   
 

เกณฑ คะแนนที่ได 
1. สามารถตอแทนแกรมเหมือนภาพตนแบบได 
    (การวิเคราะห) 
2. ปฏิบัติไมถกูตอง หรือไมปฏิบัต ิ

 
1 คะแนน 
0 คะแนน 

     
                  2.3 นําแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยไปให
ผูเชี่ยวชาญดานวัดและประเมินผล ดานการศึกษาปฐมวัย และดานการพัฒนาการคิด จํานวน 5 ทาน 
เปนผูตรวจ สอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ซึ่งผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 
      1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิลักษณ  ขยนักิจ ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 
ตําแหนงอาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
       2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีออน ผูเชีย่วชาญดานการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา ตําแหนงอาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
     3) อาจารย ดร.กรวิภา สรรพกิจจํานง ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 
ตําแหนงประธานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    4) อาจารย ปยะวรรณ อูกําธร ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาการคิด ตําแหนงครู 
โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา   
     5) อาจารย ดร.รุงนภา แสนอํานวยผล ผูเชีย่วชาญดานการวัดและประเมินผล 
ทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานเิทศกชํานาญการ กลุมงานนิเทศ ติดตามการประเมินผลการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 
    2.4 หาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัยดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตองมีคามากกวา
หรือเทากับ 0.50 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 179) ผลปรากฏวาแบบทดสอบความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.60 -1.00 
      2.5 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย
ตามขอเสนอแนะ  
    2.6 นําแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช
กับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานคึมชาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาขอนแกน เขต 3 ปการศึกษา 2555 จํานวน 20 คน เพ่ือหาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก 
(r) โดยใชสัดสวนเปน 50% ของกลุมเด็กปฐมวัย เกณฑการแปลความหมายคาความยากงาย (p) 
และคาอํานาจจําแนกของแบบทดลอบ (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 185), มีดังนี้  
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     เกณฑการแปลความหมายคาความยากงาย (p) 
     0.81-1.00 งายมาก (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 
      0.60-0.80 คอนขางงาย (ดี) 
      0.40-0.59 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 
         0.20-0.39 คอนขางยาก (ดี) 
      0 – 0.19 ยากมาก (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 
     เกณฑการแปลความหมายคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (r) 
     0.60-1.00 อํานาจจําแนกดีมาก 
     0.40-0.59 อํานาจจําแนกดี 
      0.20-0.39 อํานาจจําแนกพอใช 
       0.10-0.19 อํานาจจําแนกต่ํา (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 
 
    จากนั้นเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และนําขอ
คําถามที่เลือกวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกแลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป 
เพ่ือมาใชในการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  ไดจํานวน 5 
ชุด โดยแตละชุดจะวัดความสามารถทางการคิดวิจารณญาณครบทั้ง 6 ดาน แตละชุดมีขอคําถาม
จํานวน 6 ขอ รวมทั้งสิ้น 30 ขอ โดยแบบทดสอบทั้ง 5 ชุด มีคะแนนความสามารถแตละดานเทากัน 
คือ ดานละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
      2.7 หาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัย โดยคํานวณหาคาความเชื่อม่ันดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันแบบคูเคอร-    
ริชารดสัน (Kuder-Richardson formulas) สูตร KR-20 โดยแบบทดสอบความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยน้ี มีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบชุดที่ 1 เทากับ 0.77 แบบทดสอบ
ชุดที่ 2 เทากับ 0.81 แบบทดสอบชุดที่ 3 เทากับ 0.77 แบบทดสอบชุดที่ 4 เทากับ 0.85 แบบทดสอบ
ชุดที่ 5 เทากับ 0.74 ซึ่งถือวาใชได 
   

ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
  การทดลองใชรปูแบบการจัดการเรยีนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวยั ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N คร้ังที่ 1 
    การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของเด็กที่เขารวมกิจกรรม 
ความเหมาะสมในการใชภาษา การดําเนินการจัดการเรียนรู และพิจารณาความเหมาะสมของโครงสราง
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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   1.1 จัดเตรียมเอกสารประกอบการทํากิจกรรม ไดแก คูมือการใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ B-R-A-I-N แผนการจัดประสบการณแบบ B-R-A-I-N และแบบทดสอบความสามารถทาง 
การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
  1.2 ดําเนินการทดลองใชครัง้ที่ 1 กับนักเรยีนชั้นอนุบาลศึกษาปที ่2 โรงเรียนบานคึมชาด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 
จํานวน 10 คน โดยใชระยะเวลา 5 วัน วันละ 90 นาที โดยผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมดวยตนเอง
เพ่ือหาขอบกพรอง ความเหมาะสมของคําถาม และสือ่ที่ใชประกอบแผนการจัดประสบการณ 
    1.3 ปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N โดยนําขอคนพบ ปญหา 
และ/หรือขอเสนอแนะจากการทดลองใช ครั้งที่ 1 มาแกไขปรับปรุงกอนไปทดลองใช ครั้งที่ 2 
 2. การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N คร้ังที่ 2 
   การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของเด็กที่เขารวมกิจกรรม 
ความเหมาะสมในการใชภาษาและพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ 
B-R-A-I-N กอนนําไปทดลองจริงกับกลุมตัวอยาง โดยการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
B-R-A-I-N ครั้งที่ 2 มีขั้นตอนดังนี้ 
   2.1 จัดเตรียมแผนการจัดประสบการณแบบ B-R-A-I-N ที่ปรับปรุงแกไขแลวใหครู
ปฐมวัยจํานวน 1 คน ไปศึกษาและเตรียมตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  2.2 ดําเนินการทดลองใชครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานคึมชาด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 
จํานวน 10 คน (ที่ไมใชกลุมเดิม) ใชระยะเวลา 5 วัน วันละ 90 นาที โดยใหครูปฐมวัยเปนดําเนินการจัด
กิจกรรม สวนผูวิจัยคอยสังเกตและจดบันทึกขอคนพบอ่ืนๆ 
   2.3 ปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย โดยนําผลการทดลองใช ครั้งที่ 2 มาแกไขปรับปรุงกอนนําไป 
ใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
 
ระยะที่ 4 การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
 การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 
เพ่ือทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบประสิทธผิลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
ประกอบดวย 
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   1.1 กลุมทดลอง ไดแก นักเรียนชั้นอนุบาลปที ่2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 
โรงเรียนบานหนองกุงโนนทัน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 
จํานวน 20 คน ที่ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
   1.2 กลุมควบคุม ไดแก นักเรียนชั้นอนุบาลปที ่2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 
โรงเรียนบานกระหนวนดอนดั่ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 
จํานวน 20 คน ที่ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
  2. แบบแผนการทดลอง 
  การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ผูวิจัยกําหนดแบบ
แผนการทดลองเปนแบบ Control-Group Pretest-Posttest Design (ลวน สายยศ และอังคณา  
สายยศ. 2538: 249) ซึ่งมีแบบแผนการทดลองแสดงในตาราง 5 ดังนี้ 
 
ตาราง 5 แบบแผนการวิจัยแบบ Control-Group Pretest-Posttest Design 

 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E R T1 X T2 
C R T1 - T2 

 

 ความหมายของสัญลักษณ 
   X แทน  การจัดกิจกรรมการเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N   
  T1  แทน   การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบทดสอบความสามารถ  
             ทางการคิดวิจารณญาณ 
    T2  แทน   การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบความสามารถ 
          ทางการคิดวิจารณญาณ 
   R แทน   การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม (Random assignment) 
     C แทน  กลุมควบคุม (Control group) 
   E แทน  กลุมทดลอง (Experimental group) 
 
 3. การดําเนินการวิจัย 
   ผูวิจัยดําเนินการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
ดังนี้  
    3.1 อบรมครูปฐมวัยซึ่งเปนครูประจําชัน้ของกลุมทดลอง เปนเวลา 1 วัน เพ่ือทํา
ความเขาใจในการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวยั  
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     3.2 ทดสอบกลุมตัวอยางกอนการทดลอง (Pretest) โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบ
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยไปทดสอบกอนการทดลองกบักลุมตวัอยางทั้ง
กลุมทดลองและกลุมควบคมุ 
   3.3 จัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N กับกลุมทดลอง โดยให
ครูปฐมวยัที่ผานการอบรมจากผูวิจัยเปนผูจัดการเรียนรู เปนเวลา 7 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 
20-30 นาที ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ โดยใชแผนการจัดประสบการณตามหนวยการเรียนรู 
ดังนี้ 
     1) หนวยการเรียนรู เรื่อง ดินรอบตัว 
     2) หนวยการเรียนรู เรื่อง ตนไมงาม 
     3) หนวยการเรียนรู เรื่อง ดอกไมเบงบาน 
     4) หนวยการเรียนรู เรื่อง น้ําใส  
     5) หนวยการเรียนรู เรื่อง อาหารเพิ่มพลังสมอง 
       6) หนวยการเรียนรู เรื่อง ขยะรอบกาย 
     7) หนวยการเรียนรู เรื่อง รานคาปลอดภัย 
      โดยผูวิจัยเปนผูสังเกตกระบวนการเรียนรูของเด็กปฐมวัยแลวบันทึกพฤติกรรม
ของเด็กโดยการจดบันทึกขอมูลและจัดเก็บเปนภาพนิ่ง เพ่ือหาขอบกพรองของแผนการจัดประสบการณ 
ความเหมาะสมของเนื้อหา คําถาม และสื่อที่ใชประกอบตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
สําหรับกลุมควบคุมใหครูประจําชั้นเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดประสบการณที่ครู
สรางขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
     3.4 ทดสอบกลุมตัวอยางหลังการทดลอง (Posttest) โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบ
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยไปทดสอบหลังการทดลองกับกลุมตัวอยางทั้งที่
เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม เม่ือสิ้นสุดการทดลองในสัปดาหที่ 7  
    3.5 นําขอมูลจากแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวจิารณญาณของเด็กปฐมวัย
ทั้งสองกลุมไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ
กอนและหลังการทดลองของเด็กปฐมวัยระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 
  4. การสรุปประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
   การสรุปประสทิธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N พิจารณาจากผลการ
วิเคราะหคะแนนของกลุมตัวอยางที่ไดจากแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก 
ปฐมวัย และนําผลที่ไดจากการปฏิบัติการสอน ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทดลอง ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
มาสรุปผลการดําเนินการทดลอง 
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ระยะที่ 5 การขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
 การขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย มีรายละเอียดดังนี้ 
   1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจงไปยังผูบริหาร
โรงเรียนที่คัดเลือก ไดแก โรงเรียนบานหนองวัดปา โรงเรียนบานชาดศรีสมบูรณ โรงเรียนบานปอแดง 
โรงเรียนบานกระหนวนดอนดั่ง โรงเรียนบานหนองแวงนอย โรงเรียนบานหนองแวงตอตั้ง โรงเรียน
บานหินแร และโรงเรียนบานศุภชัย ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 
เพ่ือขอความอนุเคราะหใหครูปฐมวัยนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริม
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยไปใช 
   2. ผูวิจัยเตรียมเอกสารการอบรมครูปฐมวัย ไดแก คูมือรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
B-R-A-I-N แบบประเมินความเหมาะสมของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N โดยครู
ปฐมวัย และแผนการจัดประสบการณที่ปรับปรุงแลว จํานวน 1 หนวยการเรียนรู 
    3. ผูวิจัยอบรมครูปฐมวัยที่เปนผูใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือ
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย เปนเวลา 1 วัน โดยมีขั้นตอนดังนี้  
    3.1 ชี้แจงสรางความเขาใจเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N และการ
ประเมินความเหมาะสมของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
    3.2 อธิบายแผนการจัดประสบการณและสื่อที่ใชประกอบการจัดการเรียนรู  
    4. ครูปฐมวัยนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ไปใชจํานวน 1 หนวยการเรียน เปนเวลา 1 สัปดาห 
   5. ครูปฐมวัยประเมินผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริม
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย โดยผูวิจัยจัดประชุมครูปฐมวัยที่นํารูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ไปใช เพ่ือใหครูปฐมวัยแสดงความคิดเห็นและประเมินผลการใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N รวมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุง 
     6. ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูปฐมวัยหลังการนํา
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัยไปใช โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชคาสถิติพ้ืนฐานวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    เกณฑที่ใชในการใหคะแนนแบบประเมิน 
        แบบประเมินความเหมาะสมของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-
I-N เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวจิารณญาณของเด็กปฐมวัย เปนแบบอันดับคุณภาพมาตรา 
สวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก 
       ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
      ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
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      ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
       ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย (ควรปรับปรุง) 
       ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด (ตองปรับปรุงอีกมาก) 
      จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยความเหมาะสมจากความคิดเห็นของครูปฐมวัยโดยเทียบ
เกณฑ ดังนี้ 
     ชวงคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
       ชวงคะแนน 4.00-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
       ชวงคะแนน 3.00-3.99 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
      ชวงคะแนน 2.50-2.99 หมายถึง เหมาะสมนอย  
      ชวงคะแนน 1.00-2.49 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด  
   7. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยจากขอเสนอแนะและความคิดเห็นของครูปฐมวัย ใหเปนฉบับสมบูรณ 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ มีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  
 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    1.1 คาเฉลี่ย (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 59-73) 

คะแนนเฉลี่ย (Mean) 

 
       เม่ือ  Χ     แทน  คะแนนเฉลี่ย 

                             Σx   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                              N     แทน  จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตัวอยาง 

 

  1.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; 
และอังคณา สายยศ. 2538: 79) ดังนี้ 
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                  เม่ือ   S    แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน                    
          N     แทน  จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตัวอยาง 

        Σx   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  

                            Σx2  แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนแตละตัวยกกําลังสอง 

 
 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
  2.1 วิเคราะหความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดทักษะการคิดเชิงเหตุผล คือ แบบทดสอบ
ทักษะดานการจําแนกประเภท การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และการสรุป โดยการแสดงคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC: Index of congruency) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
คําตอบ คํานวณคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยใชสูตรดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (Index 
of congruency: IOC) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 179) 
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      IOC  = 
N

R∑   

 
     เม่ือ   IOC   แทน  คาดัชนีความสอดคลอง 
          ∑R    แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 

           N        แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
  2.3 คาความยากงาย ใชสูตรดัชนีความยากงาย (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2538: 210) 

  
     เม่ือ      P    แทน   คาความยากงาย 
       R    แทน   จํานวนคนที่ทําขอน้ันถูก 
              N      แทน   จํานวนคนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 
 
  2.4 วิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation) ดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.
2545: 166) 

 
 

 
     เม่ือ   rxy แทน  คาอํานาจจําแนก 

       N  แทน จํานวนคนในกลุม 
       X  แทน คะแนนของขอคําถาม 
       Y  แทน คะแนนผลรวมของขออ่ืนๆ ที่เหลือทุกขอ 
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   2.5 วิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเปนรายขอและทั้งฉบบัดวยวิธีของ 
Kuder – Richardson จากสูตร KR – 20 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 218) ดังนี้ 
 

    ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 x

tt S
pq

k
kr  

 
       เม่ือ   ttr     แทน  คาความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัด 
       k      แทน   จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
              p     แทน   สัดสวนของผูตอบถูกหรือความยากของแตละขอ 
           q      แทน   สัดสวนของผูตอบผิด ซึ่งเทากับ 1 – p 
           2

xS     แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
            ของเครื่องมือวัด 

 

 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

   3.1 เปรียบเทยีบคาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
ใชสูตร t-test for dependent samples (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 104) ดังนี้ 

     เม่ือ   D   แทน   ความแตกตางของคะแนนแตละคู      
       N   แทน   จํานวนคู          

          ΣD   แทน   ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนระหวางกอน 
           และหลังการทดลอง 

                         ΣD2   แทน    ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนระหวาง 
          กอนและหลังการทดลอง 
 
  3.2 เปรียบเทยีบคาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ใชสตูร t-test for independent samples (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 101)    

ดังนี้  
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     เม่ือ 1x    คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลอง 
       2x    คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม 
   เม่ือ   1n    แทน  ขนาดของกลุมทดลอง     
      2n    แทน  ขนาดของกลุมควบคุม     
      2

1S    แทน ความแปรปรวนของกลุมทดลอง    
      2

2S    แทน ความแปรปรวนของกลุมควบคุม  
 
  
 

 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

   

  การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริม
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดตอไปน้ี  
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลการสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
   1. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือ
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กปฐมวัย โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ดัง
ปรากฏในตาราง 6   
 

ตาราง 6 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
     แบบ B-R-A-I-N ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 
ที่ รายการประเมิน X  SD  ระดับความเหมาะสม 

1. ความเปนมาและความสําคญัของรูปแบบ 4.60 0.894 มากที่สุด 
2. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ             

การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
4.60 0.548 มากที่สุด 

3. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  
 B-R-A-I-N 

4.20 0.447 มาก 

4. วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
แบบ B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 

5. กลุมเปาหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู   
แบบ B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 

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

4.40 0.894 มาก 

7. การจัดกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ที่ รายการประเมิน X  SD  ระดับความเหมาะสม 

 7.1 ขั้นปลุกสมอง (Boosting)      4.40 0.548 มาก 
 7.2 ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and  

      Relating) 
4.60 0.548 มากที่สุด 

  7.3 ขั้นสืบคนคําตอบ (Acquiring) 4.60 0.548 มากที่สุด 
  7.4 ขั้นสรุปผล (Inferring) 4.60 0.548 มากที่สุด 
  7.5 ขั้นนําเสนอ (Notifying) 4.60 0.548 มากที่สุด 

8. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 

9. บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการจัด 
การเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  
B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 
 
 

10. การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

4.20 0.447 มาก 

11. การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  
B-R-A-I-N ไปใชใหบรรลุเปาหมาย 

4.40 0.548 มาก 

12. ตัวอยางแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

   

 12.1 หนวยการเรียนรู 4.60 0.548 มากที่สุด 
 12.2 วัตถปุระสงค 4.20 0.447 มาก 
 12.3 เน้ือหา 4.40 0.548 มาก 
 12.4 กิจกรรมการเรียนรู 4.40 0.548 มาก 
 12.5 สื่อการเรียนรู 5.00 0.000 มากที่สุด 
 12.6 การประเมินผล 4.40 0.894 มาก 

13. รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
แสดงถึงการสงเสริมความสามารถทาง 
การคิดวิจารณญาณเปนสําคัญ 

4.40 0.548 มาก 
 

 รวม 4.46 0.181 มาก 
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 จากตาราง 6 พบวา การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-
I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กปฐมวัย โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน 
มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.46  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.181 แสดงวารูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N นี้มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีประเด็นในเรื่องความเปนมา
และความสําคัญของรูปแบบ ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบ การจัดกระบวนการเรียนรูตาม
รูปแบบในขั้นระบุและเชื่อมโยง ขั้นสืบคนคําตอบ ขั้นสรุปผล และขั้นนําเสนอ  รวมทั้งแผนการจัด
ประสบการณในเรื่องของหนวยการเรียนรู และสื่อการเรียนรู มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  
 
   2. ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณตามรปูแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กปฐมวัย โดย
ผูเชี่ยวชาญจาํนวน 5 คน ดังปรากฏในตาราง 7 
 

ตาราง 7 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรู 
     แบบ B-R-A-I-N  ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 

ที่ รายการประเมิน X  SD  ระดับความเหมาะสม 

1. จุดประสงคการเรียนรู     
 1.1 สอดคลองกับสาระสําคญั 4.80 0.447 มากที่สุด 
 1.2 ภาษาที่ใชมีความชัดเจนเขาใจงาย 5.00 0.000 มากที่สุด 
 1.3 ระบุพฤตกิรรมวัดไดอยางชัดเจน 4.40 0.548 มาก 
 1.4 สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก 4.80 0.447 มากที่สุด 

2. สาระการเรียนรู    
 2.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 5.00 0.000 มากที่สุด 
 2.2 ภาษาที่ใชมีความชัดเจนเขาใจงาย 5.00 0.000 มากที่สุด 
3 กิจกรรมการเรียนรู    
 3.1 ขั้นปลุกสมอง (Boosting)    
       1) กิจกรรมเตรียมใหเด็กพรอมที่จะทํา

กิจกรรมในขั้นตอไป 
5.00 0.000 มากที่สุด 

       2) กิจกรรมสอดคลองและเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก 

5.00 0.000 มากที่สุด 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 
ที่ รายการประเมิน X  SD  ระดับความเหมาะสม 

 3.2 ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and 
Relating) 

   

       1) กิจกรรมสงเสริมและเราความสนใจใหเด็ก
เกิดความตองการเรียนรู 

4.80 0.447 มากที่สุด 

        2) กิจกรรมสามารถสํารวจความรูและ
ประสบการณเดิมของเด็ก 

4.40 0.548 มาก 

        3) กิจกรรมสงเสริมใหเด็กตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 

4.60 0.548 มากที่สุด 

        4) กิจกรรมเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 5.00 0.000 มากที่สุด 
        5) บทบาทของครูในการกระตุนใหเด็ก

ปฏิบัติกิจกรรม 
4.60 0.548 มากที่สุด 

 
 3.3  ขั้นสืบคนคําตอบ (Acquiring)    
        1) กิจกรรมสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูโดยใช

ประสาทสัมผสัทั้งหา 
4.80 0.447 มากที่สุด 

        2) กิจกรรมสงเสริมใหเด็กใชความรูและ
ประสบการณเดิมเปนฐานเพื่อการเรียนรู
ประสบการณใหม 

4.40 0.548 มาก 

        3) กิจกรรมสงเสริมใหเด็กไดคิดคนหา
คําตอบ 

4.60 0.548 มากที่สุด 

        4) กิจกรรมสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจากการ
ลงมือปฏิบัติจริง 

4.80 0.447 มากที่สุด 

        5) เด็กไดเรียนรูเปนรายบุคคล 4.00 0.00 มาก 
        6) เด็กไดเรียนรูเปนกลุม 4.80 0.447 มากที่สุด 
        7) ใชสื่อที่เปนรูปธรรมและหลากหลาย 4.80 0.447 มากที่สุด 
        8) กิจกรรมสอดคลองและเหมาะสมกับ

จุดประสงคการเรียนรู 
4.80 0.447 มากที่สุด 

        9) กิจกรรมสอดคลองและเหมาะสมกับ
สาระสําคัญ 

5.00 0.000 มากที่สุด 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 
ที่ รายการประเมิน X  SD  ระดับความเหมาะสม 

        10) กิจกรรมสอดคลองและเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก 

5.00 0.000 มากที่สุด 

         11) บทบาทของครใูนการอํานวยความ
สะดวกและใหความชวยเหลอืเด็กไดเรียนรูอยางมี
ความสุข 

4.60 0.548 มากที่สุด 

 3.4 ขั้นสรุปผล (Inferring)    
         1) กิจกรรมสงเสริมใหเด็กไดสรปุผลการ

เรียนรู 
4.80 0.447 มากที่สุด 

        2) กิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีการอภิปราย
แลกเปลีย่นความรู 

4.80 0.447 มากที่สุด 

         3) กิจกรรมสอดคลองและเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก 

4.80 0.447 มากที่สุด 

        4) บทบาทของครูในการอํานวยความ
สะดวกและใหความชวยเหลอืเด็กในการสรุปผล 

4.40 0.548 มาก 

 3.5 ขั้นนําเสนอ (Notifying)    
        1) กิจกรรมสงเสริมใหเด็กทุกคนไดนําเสนอ

ผลงานและองคความรูที่ไดเรียนรู 
4.20 0.447 มาก 

        2) กิจกรรมสงเสริมใหเด็กใชวธิีการที่
หลากหลายในการนําเสนอผลงาน 

4.80 0.447 มากที่สุด 

        3) กิจกรรมสงเสริมใหเด็กชื่นชมผลงานของ
ตนเองและเพือ่นรวมชั้นเรียน 

4.80 0.447 มากที่สุด 

        4) กิจกรรมสอดคลองและเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก 

4.80 0.447 มากที่สุด 

        5) บทบาทของครูในการอํานวยความสะดวก
และใหความชวยเหลือเด็กนาํเสนอผลงาน 

4.40 0.548 มาก 

4. ภาพรวมของกิจกรรมการเรียน    
 4.1 เนนเด็กเปนสําคัญ 4.80 0.447 มากที่สุด 
 4.2 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4.80 0.447 มากที่สุด 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 
ที่ รายการประเมิน X  SD  ระดับความเหมาะสม 

 4.3 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระสําคญั     4.80 0.447 มากที่สุด 
 4.4  เด็กไดรบัการสงเสริมความสามารถทาง 

การคิดวิจารณญาณ.ครบทั้ง 6 ดาน 
4.60 0.548 มากที่สุด 

 4.5 กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามขั้นตอนของ
รูปแบบการเรยีนรูแบบ B-R-A-I-N 

4.80 0.447 มากที่สุด 

 4.6 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับทฤษฎี  
และแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการเรียนรูแบบ  
B-R-A-I-N 

4.80 0.447 มากที่สุด 

 4.7 กิจกรรมการเรียนรูสามารถพัฒนาเด็กครบ
ทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และ
สติปญญา 

4.80 0.447 มากที่สุด 

 4.8 บทบาทของครูในการอํานวยความสะดวก
และใหความชวยเหลือเด็กใหเกิดการเรียนรู
อยางมีความสุข 

4.40 0.548 มาก 

 4.9 สื่อการเรียนรูเหมาะสม 4.80 0.447 มากที่สุด 
 4.10 ระยะเวลาที่ใชเหมาะสม 4.60 0.548 มากที่สุด 

5. การวัดผลและประเมินผล    
 5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4.80 0.447 มากที่สุด 
 5.2 สามารถวัดผลความสามารถทางการคิด

วิจารณญาณของเด็กปฐมวยั 
4.80 0.447 มากที่สุด 

 5.3 วิธีการวัดผลเหมาะสม 4.80 0.447 มากที่สุด 
 5.4 เกณฑการวัดผลและประเมินผลเหมาะสม 4.00 0.000 มาก 

6. การนําไปใช     
 สามารถนําไปสงเสริมความสามารถทางการ

คิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยในสภาพจริงได 
5.00 0.000 มากที่สุด 

 รวม 4.72 0.208 มากที่สุด 
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    จากตาราง 7 พบวา การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสําหรับ
เด็กปฐมวัย โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.72  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.208 แสดงวาแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  โดยประเด็นที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ไดแก ระบุ
พฤติกรรมที่จะวัดไดอยางชัดเจน กิจกรรมสามารถสํารวจความรูและประสบการณเดิมของเด็ก 
กิจกรรมสงเสริมใหเด็กใชความรูและประสบการณเดิมเปนฐานเพื่อการเรียนรูประสบการณใหม เด็ก
ไดเรียนรูเปนรายบุคคล บทบาทของครูในการอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือเด็ก 
กิจกรรมสงเสริมใหเด็กทุกคนไดนําเสนอผลงานและองคความรูที่ไดเรียนรู และเกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล  
   นอกจากนี้ ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

      1. ปรับการใชภาษาใหกระฉับ และหากเปนชื่อที่มาจากภาษาอังกฤษควรใสวงเล็บ
ภาษาอังกฤษนั้นไวดวย 
    2. คําถามที่ระบุในแผนการจัดประสบการณ บางคําถามอาจยังไมสงเสริมใหเด็ก
แสดงความสามารถทางการคิดวิจารณญาณตามที่ระบุไวได ดังน้ันควรตรวจสอบและเลือกคําถาม
ใหม 
      3. เกณฑการประเมินผล ควรแยกระดับคะแนนของเด็กที่แสดงพฤติกรรมโดยครู
ชวยแนะนําหรือกระตุน ออกจากเด็กที่ไมแสดงพฤติกรรมเลย  
   ผูวิจัยไดปรับปรุงองคประกอบของแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กปฐมวัย ตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 
  ตอนที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
  1. การวิเคราะหคะแนนการทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัย ที่เปนกลุมทดลอง กอนและหลังการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริม
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กปฐมวัย ดังปรากฏในตาราง 8 
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยกลุม 
      ทดลองกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือ   
      สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 
 

ความสามารถ กลุมตัวอยาง X  SD  D  DS  T  .Sig  

การจํา 
กอนทดลอง 2.20 0.95 

1.10 0.31 15.98** 0.00 
หลังทดลอง 3.30 0.98 

การเขาใจ 
กอนทดลอง 2.90 1.07 

1.40 0.68 9.20** 0.00 
หลังทดลอง 4.30 0.86 

การประยุกต 
กอนทดลอง 2.90 0.85 

1.60 0.88 8.11** 0.00 
หลังทดลอง 4.50 0.61 

การวิเคราะห 
กอนทดลอง 1.55 1.15 

1.55 0.67 10.10** 0.00 
หลังทดลอง 3.10 1.02 

การสังเคราะห 
กอนทดลอง 3.40 0.68 

1.20 0.76 6.99** 0.00 
หลังทดลอง 4.50 0.60 

การประเมิน 
กอนทดลอง 3.10 0.55 

1.35 0.49 12.38** 0.00 
หลังทดลอง 4.45 0.51 

รวม 6 ดาน 
กอนทดลอง 16.05 3.91 

8.20 2.33 15.74** 0.00 
หลังทดลอง 24.25 3.82 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 8 พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ  B-R-A-I-N มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการคิดวิจารณญาณโดยรวมหลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนทดลองเทากับ 16.05 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังทดลอง
เทากับ 24.25 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจํา การเขาใจ การประยุกต การวิเคราะห 
การสังเคราะหและการประเมิน ไดคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 2. การวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยกลุม
ควบคุม กอนและหลังการไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ดังปรากฏในตาราง 9 
 
ตาราง 9 ผลการวิเคราะหคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยกลุมควบคุม       
      กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกต ิ
 

ความสามารถ กลุมตัวอยาง X  SD  D  DS  T  .Sig  

การจํา 
กอนทดลอง 1.90 1.65 

0.30 0.57 2.35 0.015 
หลังทดลอง 2.20 1.54 

การเขาใจ 
กอนทดลอง 2.80 1.74 

0.25 0.639 1.75 0.048 
หลังทดลอง 3.05 1.47 

การประยุกต 
กอนทดลอง 2.70 1.49 

0.90 1.12 3.60** 0.001 
หลังทดลอง 3.60 1.31 

การวิเคราะห 
กอนทดลอง 1.55 1.43 

0.50 0.83 2.70 0.007 
หลังทดลอง 2.05 1.28 

การสังเคราะห 
กอนทดลอง 3.30 1.30 

0.50 1.00 2.23 0.019 
หลังทดลอง 3.80 0.95 

การประเมิน 
กอนทดลอง 2.95 1.47 

0.50 0.89 2.52 0.010 
หลังทดลอง 3.45 1.15 

รวม 6 ดาน 
กอนทดลอง 15.20 7.61 

2.95 3.02 4.37** 0.000 
หลังทดลอง 18.15 6.32 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

    จากตาราง 9 พบวา คะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณกอนทดลองของ
เด็กปฐมวัยกลุมควบคุมในภาพรวมเฉลี่ย เทากับ 15.20 และคะแนนความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณหลังทดลองของเด็กปฐมวัยกลุมควบคุมในภาพรวมเฉลี่ย เทากับ 18.15 เม่ือ
เปรียบเทียบระหวางคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณกอนและหลังการทดลอง พบวา 
คะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณหลังทดลอง แตกตางจากคะแนนความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณกอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาคะแนน
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณเปนรายดาน พบวา คะแนนความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณหลังทดลองดานการจํา การเขาใจ การวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมิน ไม
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แตกตางจากคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณกอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
    3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณระหวาง
เด็กปฐมวัยกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N และ
เด็กปฐมวัยกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ กอนการทดลอง ดังปรากฏในตาราง 10 
 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณระหวางเด็ก 
     ปฐมวัย ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N กับเด็กปฐมวัยที่ 
     ไดรับ การจัดการเรียนรูแบบปกติ กอนการทดลอง 
 

ความสามารถ กลุมตัวอยาง X  SD  D  T  .Sig  

การจํา 
กลุมทดลอง 2.20 0.95 

0.30 0.70 0.243 
กลุมควบคุม 1.90 1.65 

การเขาใจ 
กลุมทดลอง 2.90 1.07 

0.10 0.22 0.414 
กลุมควบคุม 2.80 1.74 

การประยุกต 
กลุมทดลอง 2.90 0.85 

0.20 0.52 0.303 
กลุมควบคุม 2.70 1.49 

การวิเคราะห 
กลุมทดลอง 1.55 1.15 

0.00 0.00 0.500 
กลุมควบคุม 1.55 1.43 

การสังเคราะห 
กลุมทดลอง 3.40 0.68 

0.10 0.304 0.381 
กลุมควบคุม 3.30 1.30 

การประเมิน 
กลุมทดลอง 3.10 0.55 

0.15 0.428 0.336 
กลุมควบคุม 2.95 1.47 

รวม 6 ดาน 
กลุมทดลอง 16.05 3.91 

0.85 0.44 0.330 
กลุมควบคุม 15.20 7.61 

  
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  จากตาราง 10 พบวา คะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณกอนทดลองของเด็ก
ปฐมวัยกลุมทดลองในภาพรวมเฉลี่ย เทากบั 16.05 และคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ
กอนทดลองของเด็กปฐมวัยกลุมควบคุมในภาพรวมเฉลีย่ เทากบั 15.20 เม่ือเปรียบเทียบระหวาง
คะแนนความสามารถ ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
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พบวา กอนทดลองเด็กปฐมวัยกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเฉลีย่ของคะแนนความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01     
 
   4. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการคิดวิจารณญาณระหวาง
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N และเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจการเรียนรูแบบปกติ หลังการทดลอง ดังปรากฏในตาราง 11 

 
 ตาราง 11 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณระหวางเด็ก 
      ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N กับเด็กปฐมวยั ที่  
      ไดรับการจัดกิจกรรมแบบปกติ หลังการทดลอง 
 

ความสามารถ กลุมตัวอยาง X  SD  D  T  .Sig  

การจํา 
กลุมทดลอง 3.30 0.98 

1.10 2.69** 0.005 
กลุมควบคุม 2.20 1.54 

การเขาใจ 
กลุมทดลอง 4.30 0.86 

1.25 3.28** 0.001 
กลุมควบคุม 3.05 1.47 

การประยุกต 
กลุมทดลอง 4.50 0.61 

0.90 2.78** 0.004 
กลุมควบคุม 3.60 1.31 

การวิเคราะห 
กลุมทดลอง 3.10 1.02 

1.05 2.87** 0,003 
กลุมควบคุม 2.05 1.28 

การสังเคราะห 
กลุมทดลอง 4.60 0.60 

0.80 3.18** 0.001 
กลุมควบคุม 3.80 0.95 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

ความสามารถ กลุมตัวอยาง X  SD  D  T  .Sig  

การประเมิน 
กลุมทดลอง 4.45 0.51 

1.00 3.56** 0.001 
กลุมควบคุม 3.45 1.15 

รวม 6 ดาน 
กลุมทดลอง 24.25 3.82 

6.10 3.69** 0.000 
กลุมควบคุม 18.15 6.32 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

    จากตาราง 11 พบวา คะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณหลังทดลองของ
เด็กปฐมวัยกลุมทดลองในภาพรวมเฉลี่ย เทากับ 24.25 และคะแนนความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณหลังทดลองของเด็กปฐมวัยกลุมควบคุมในภาพรวมเฉลี่ย เทากับ 18.15 เม่ือ
เปรียบเทียบระหวางคะแนนความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยทั้งสองกลุม 
พบวา หลังทดลองเด็กปฐมวัยกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     
 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  B-R-A-I-N  
     ผูวิจัยดําเนินการแพรและขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใหครูปฐมวัย จํานวน 8 
คน นํารูปแบบการจัดการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ไปใชเปนเวลา 1 สัปดาห จากนั้นใหครู
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ภายหลังจากการนํา
รูปแบบไปใช ดังปรากฏในตาราง 12 
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ตาราง 12 ระดับความเหมาะสมของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริม 
     ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กปฐมวัย  ตามความคิดเห็นของครูปฐมวัย 
 

ที่ รายการประเมิน x  S.D. ระดับความเหมาะสม 
1. แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  

B-R-A-I-N 
4.25 0.463 มาก 

2. 
 

การวางแผนการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามรูปแบบ
จัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

4.13 0.354 มาก 

3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบ
จัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มีการอธิบายที่
ชัดเจน 

   

     3.1 ขั้น B= Boosting (ปลุกสมอง) 4.38 0.744 มาก 

     3.2 ขั้น R= Remarking and Relating  
          (ระบุและเชื่อมโยง) 

4.25 0.707 มาก 

     3.3 ขั้น A= Acquiring (สืบคนคําตอบ) 4.50 0.756 มากที่สุด 

     3.4 ขั้น I= Inferring (สรุปผล) 4.63 0.518 มากที่สุด 

     3.5 ขั้น N= Notifying  (นําเสนอผล) 4.50 0.535 มากที่สุด 

4. ผลของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัด 
การเรียนรูแบบ B-R-A-I-N สามารถสงเสริม 
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัย ในดานตอไปน้ีได 

   

     4.1 การจํา (Remembering) 4.38 0.518 มาก 
     4.2 การเขาใจ (Understanding) 4.25 0.463 มาก 
     4.3 การประยุกต (Applying) 4.13 0.354 มาก 

     4.4 การวิเคราะห (Analyzing) 3.88 0.354 ปานกลาง 
     4.5 การสังเคราะห (Creating) 3.88 0.354 ปานกลาง 

     4.6 การประเมิน (Evaluating) 4.13 0.354 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ)  
 

ที่ รายการประเมิน x  S.D. ระดับความเหมาะสม 
6. รูปแบบจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เหมาะสม

สําหรับเด็กปฐมวัย 
4.25 0.463 มาก 

7. รูปแบบจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N สามารถ
นําไปใชไดจริง 

4.38 0.518 มาก 

 รวม 4.26 0.141 มาก 

 
   จากตาราง 12 พบวา คะแนนการประเมินความเหมาะสมของการใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กปฐมวัย 
ตามความคิดเห็นของครูปฐมวัย 8 คน มีคาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.26 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.141 แสดงวารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
โดยประเด็นที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีการ
อธิบายที่ชัดเจนในขั้น สืบคนคําตอบ (Acquiring = A) ขั้นสรุปผล (Inferring = I) และขั้นนําเสนอผล 
(Notifying = N) โดยประเด็นที่มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ไดแก ผลของการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบสามารถสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยในดานการ
วิเคราะหและดานการสังเคราะห 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

        การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัย สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
  ในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดตั้งจุดมุงหมายไว คือ  
  1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการ
คิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
  2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริม
ความสามารถ ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยกลุมทดลอง หลัง
ไดรับการจัดประสบการณโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N สูงขึ้นกวาคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถ ทางการคิดวิจารณญาณกอนการทดลอง    
  2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยกลุมทดลอง หลัง
ไดรับการจัดประสบการณโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N สูงขึ้นกวาคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถ ทางการคิดวิจารณญาณของกลุมควบคุม    
  

ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
   ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
   กลุมที่ 1  ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณการทํางานกับเด็ก
ปฐมวัย เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป        
   กลุมที่ 2 ไดแก เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 
    กลุมที่ 3 ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 
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   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย  
   กลุมที่ 1 ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ซึ่งผูวิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
จํานวน 15 คน   
      กลุมที่ 2 ไดแก เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2555 ที่ผูวิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจงแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม รวมจํานวน 40 คน ดังนี้ 
    1. กลุมทดลอง คือ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบานหนองกุงโนนทัน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จํานวน 20 คน  
    2. กลุมควบคุม คือ เด็กปฐมวัยโรงเรียนบานกระหนวนดอนดั่ง สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จํานวน 20 คน 
   กลุมที่ 3 ไดแก ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 โดยมีประสบการณในการจัดการ
เรียนรูกับเด็กปฐมวัย ไมนอยกวา 6 ป และสมัครใจนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ไป
ใช จํานวน 8 คน ประกอบดวย โรงเรียนบานหนองวัดปา โรงเรียนบานชาดศรีสมบูรณ โรงเรียนบาน
หนองแวงตอตั้ง โรงเรียนบานกระหนวนดอนดั่ง โรงเรียนบานหนองแวงนอย โรงเรียนบานปอแดง 
โรงเรียนบานหินแร และโรงเรียนบานศุภชัย 
 

  ตัวแปรที่ศึกษา 
   1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก  
    1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
    1.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติ  
   2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย  
 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
    1. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวยั 
    2. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือ
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
     3. แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือ
สงเสริมความ สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
    4. แบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
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    5. แบบประเมินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริม
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย โดยครูปฐมวัย 
    6. คูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยแบงเปน 5 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  B-R-A-I-N เพื่อสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
    1. ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีและแนวคิดตางๆ เพ่ือนํามาเปนทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานของ
รูปแบบที่สรางขึ้น ประกอบดวย 
    1.1 ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยของดิ้วอ้ี 
(Dewey. 1933: 9) ฮิลการด (Hilgard. 1962: 336) วัตสัน; และแกลเซอร (Watson; & Glaser. 
1964: 10) เอนนิส (Ennis. 1967: 10) กูด (Good. 1973: 680) ฟเลย (Feeley. 1976: 3-4) ฮัดกิ้น 
(Hudgins. 1997: 173-206) ฟาเชี่ยน (Facience. 1984: 253) รักจิโร (Ruggiero. 1984:129) เอนนิส มิ
ลแมน; และทอมโก (Ennis, Millman; & Tomko. 1985: 45) แมคเพ็ค (Mcpeck. 1990: 62) แบนด
แมน; และแบนดแมน (Bandman; & Bandman. 1995: 7) บอส (Boss.  2010: 5) อุษณีย โพธิสุข 
(2543: 28) ทิศนา แขมมณี (2546: 121) เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549: 11) วีระ สุดสังข (2550: 
36) สุทธาภา โชติประดิษฐ (2551: 22) และบรรจง อมรชีวิน (2556: 2)   
    1.2 ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
เด็กปฐมวัยของวัตสันและแกลเซอร (Watson; & Glaser. 1964: 24) เอนนิส มิลแมน; และทอมโก 
(Ennis, Millman; & Tomko. 1985: 45-48) พอล (Paul. 1985: 36-39) โรเจอร ซีบรอร; และ รอนน่ิง 
(ทิศนา แขมมณี; และคนอื่นๆ. 2544: 60; อางอิงจาก Roger; Sebrew; & Ronning. 1995) บลูม 
(Duron; Limbach; & Waugh. 2006: 160 citing Bloom. 1956. A Taxonomy of Educational 
Objectives. np.) สุทธาภา โชติประดิษฐ (2551: 9) และศันสนีย ฉัตรคุปต; และอุษา ชูชาติ (2545: 
92 -98)  
    1.3 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
ประกอบดวย ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท (Piaget) ทฤษฎีการเรียนรูของบูรเนอร 
(Bruner) ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี้ (Vygotsky) แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับการทํางานของสมอง (Brain-based Learning) และรูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม (Group Investigation Instructional Model) 



128 
 

 
 

  2. ผูวิจัยสรางคูมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ประกอบดวย
ความเปนมาและความสําคัญ ทฤษฎีและแนวคิด ความมุงหมาย กระบวนการจัดการเรียนรู บทบาท
ครู บทบาทเด็ก และการนําไปใช  
 
  ระยะที่ 2  การสรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย   
  1. ผูวิจัยเขียนแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
จํานวน 7 สัปดาห แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของ
องคประกอบตางๆ ของแผนการจัดประสบการณ ซึ่งไดคาเฉลี่ยโดยรวม 4.72 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.21 สรุปวามีความเหมาะสมมากที่สุด จากนั้นผูวิจัยปรับปรุงแกไขแผนการจัด
ประสบการณตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
   2. ผูวิจัยสรางแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
จํานวน 6 ชุด ชุดละ 6 ขอ แลวหาคุณภาพโดยการเสนอใหผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 0.60- 1.00 สรุปวาแบบทดสอบ
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยสามารถใชวัดความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยได  
   3. ผูวิจัยนําแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยไป
วิเคราะหอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ัน กับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่มีความใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก โรงเรียนบานคึมชาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 20 คน โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหอํานาจ
จําแนกของขอคําถามเปนรายขอและโดยรวม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson Product-Moment Correlation) ผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะขอคําถามที่มีอํานาจจําแนกตั้งแต 
0.20 ไดมาจํานวน 5 ชุด รวม 30 ขอ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.40-0.80 สวนคา
ความเชื่อม่ันเปนรายขอและทั้งฉบับของแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัยดวยวิธีของ Kuder–Richardson  โดยใชสูตร KR–20 ไดผลดังน้ี แบบทดสอบชุดที่ 1 ไดคา
ความเชื่อม่ัน 0.77 แบบทดสอบชุดที่ 2 ไดคาความเชื่อม่ัน 0.81 แบบทดสอบชุดที่ 3 ไดคาความ
เชื่อม่ัน 0.77 แบบทดสอบชุดที่ 4 ไดคาความเชื่อมั่น 0.85 และแบบทดสอบชุดที่ 5 ไดคาความเชื่อม่ัน 
0.74 ซึ่งแสดงวาแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยมีความเชื่อม่ันสูง 
  ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพื่อสงเสริมความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
    ผูวิจัยนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (try out) 
กับ เด็กปฐมวัยที่มีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก โรงเรียนบานคึมชาด สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 
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2 ครั้ง ครั้งละ 1 สัปดาห แลวนําขอมูลที่ไดจากการทดลองใชมาปรับปรุงกอนนําไปใชจริงกับกลุม
ตัวอยาง 
 
  ระยะที่ 4 การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพื่อ
สงเสริมความ สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
    ผูวิจัยนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ที่ปรับปรุงแลวไปใชจริง โดยมีแบบ
แผนการทดลองเปนแบบ Pretest-Posttest Control-Group Design (Creswell. 2003: 170) ซึ่งเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานหนองกุงโนนทัน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 
20 คน เปนกลุมทดลอง และเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานกระหนวนดอนดั่ง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 
20 คน เปนกลุมควบคุม ดําเนิน การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลโดยทดสอบความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางกอนการทดลอง (Pretest) นําแผนการจัด
ประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ไปใชกับกลุมทดลอง และนําแผนการจัด
ประสบการณแบบปกติไปใชกับกลุมควบคุม ระยะ เวลา 7 สัปดาห แลวทดสอบความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางหลังการทดลอง (Posttest) จากนั้นนําผลการ
ทดลองมาวิเคราะหขอมูล สรุปผล และปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัด การเรียนรูแบบ B-R-A-I-N   
  
 
  ระยะที่ 5 การขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพื่อสงเสริม
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย   
    ผูวิจัยขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N กับ โรงเรียนของกลุม
ตัวอยางโดยใหครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนในชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่มีประสบการณในการจัดกิจกรรมกับ
เด็กปฐมวัยไมนอยกวา 5 ป ที่สมัครใจนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ไปใช จํานวน 8 
คน ประกอบดวย โรงเรียนบานหนองวัดปา โรงเรียนบานชาดศรีสมบูรณ โรงเรียนบานหนองแวงตอ
ตั้ง โรงเรียนบานกระหนวนดอนดั่ง โรงเรียนบานหนองแวงนอย โรงเรียนบานปอแดง โรงเรียนบานหิน
แร และโรงเรียนบานศุภชัย ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มาเขา
รับการอบรมจากผูวิจัย เปนเวลา 1 วัน จากนั้นจึงนําแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของ
รูปแบบการจัด การเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ไปใชกับเด็กปฐมวัยเปนเวลา 1 สัปดาห เม่ือสิ้นสุดการ
จัดการเรียนรูครูปฐมวัยทุกคนตอบแบบประเมินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือ
สงเสริมความสามารถทาง การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย แลวผูวิจัยนํามาวิเคราะหขอมูล สรุป
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากนั้นปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือ
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยใหเปนฉบับสมบูรณ 
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สรุปผลการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปน้ี 
   1. การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพื่อสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย      
    รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ประกอบดวย ความเปนมาและ
ความสําคัญ ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เน้ือหา การจัด
กระบวนการเรียนรู ระยะเวลา บรรยากาศและสภาพแวดลอม การประเมินผลการเรียนรู และการนํา
รูปแบบไปใช เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณ 6 ดาน ไดแก การจํา การเขาใจ การประยุกต การวิเคราะห การประเมิน 
และการสังเคราะห โดยรูปแบบการจัด การเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีการจัดกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน 
คือ  
     ขั้นที่ 1 ขั้นปลุกสมอง (Boosting = B) เปนขั้นตอนที่เด็กเคลื่อนไหวรางกาย
ดวยทาบริหารสมอง (Brain Gym) โดยมีเสียงเพลงและเสียงดนตรีประกอบกิจกรรม เพ่ือเปนการ
เตรียมความพรอมของสมองกอนเรียนรู กระตุนการสงขอมูลไปมาระหวางสมองซีกซายและขวา 
รวมทั้งเปนการปรับคลื่นสมองเพื่อชวยใหการทํางานของสมองทํางานประสานกันไดดี เกิดสมาธิและ
จดจอในการทํากิจกรรม 
      ขั้นที่ 2 ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) เปนขั้นตอนที่
เด็กตั้งคําถามและระบุปญหาหรือประเด็นที่ตองการจะศึกษา และทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมวา
หัวขอหรือประเด็นที่จะเรียนรูนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของและ/หรือสําคัญกับตัวเด็กอยางไร เปนการ
กระตุนความสนใจใหเด็กเกิดความตองการเรียนรูและเห็นคุณคาของสิ่งที่จะไดเรียนรูนั้นผาน
กิจกรรมสังเกต สื่อและ/หรือ สถานการณโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา และถายทอดออกมาดวยการ
อธิบายและ/หรือสรางเปนชิ้นงานทั้งเด่ียวหรือกลุม 
     ขั้นที่ 3 ขั้นคนหาคําตอบ (Acquiring = A) เปนขั้นตอนที่เด็กประมวลภาพรวม
ของขอมูลตางๆ โดยการวางแผนวาเรื่องหรือประเด็นนั้นควรจะเรียนรูดวยวิธีการใด และลงมือปฏิบัติ
เพ่ือแกไขปญหาหรือคนหาคําตอบตามประเด็นที่เด็กเลือก เปนการสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรม
สํารวจสิ่งแวดลอมและเกิดการเรียนรูโดยการคนพบ รวมทั้งใหเด็กมีปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับคน
อ่ืนๆ โดยผานกิจกรรมการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก การระดมสมอง การทัศนศึกษา 
การทดลอง การสัมภาษณ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
      ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผล (Inferring = I) เปนขั้นตอนที่เด็กไดทบทวนและไตรตรอง
เกี่ยวกับสิ่งที่ไดจากการสืบคนคําตอบ แลวพิจารณาความรูที่ไดเพ่ือประเมินวาผลที่ไดวานาเชื่อถือ มี
จุดดี หรือจุดที่ควรปรับปรุง โดยผานกิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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           ขั้นที่ 5 ขั้นนําเสนอผล (Notifying = N) เปนขั้นตอนที่เด็กนําความรูที่ได
คนพบมาดัดแปลงใหเกิดสิ่งใหม หรือวางแผน ออกแบบ และนําเสนอผลการศึกษาใหกับผูอ่ืนไดรับรู 
ผานกิจกรรมการอธิบายผลงาน การเขียน การวาดภาพ การแสดงการทดลองในสิ่งที่เรียนรู และการ
แสดงนิทรรศการ ทามกลางบรรยากาศที่สนุกสบายและพึงพอใจ 
       การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือ
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ประเมินใหมี
คาความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.46 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.18 
     
 2. การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพื่อ
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
   ผูวิจัยทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N โดยการนํา
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ไปใชกับเด็กปฐมวัยกลุมทดลอง และนํารูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบปกติไปใชกับเด็กปฐมวัยกลุมควบคุม จากนั้นนําคาเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลองของเด็กทั้งสองกลุม
มาเปรียบเทียบกัน ปรากฏผลดังนี้    
  2.1 หลังการทดลองเด็กปฐมวัยกลุมทดลองมีความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ
เพ่ิมขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งแยกเปนรายดานและภาพรวม แสดงวารูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N สามารถสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย
ได 

   2.2 หลังการทดลองเด็กปฐมวัยกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ มี
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณในภาพรวม และดานการประยุกตเพ่ิมขึ้น อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนดานการจํา การเขาใจ การวิเคราะห การประเมิน และการสังเคราะหหลังการ
ทดลองไมแตกตางกับกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   2.3 กอนการทดลองเด็กปฐมวัยกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความสามารถทางการ
คิดวิจารณญาณไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  ทั้งแยกรายดานและภาพรวม แสดง
วากอนการทดลองเด็กทั้งสองกลุมมีความสามารถทางการคิดวิจารณญาณใกลเคียงกัน 
     2.4 หลังการทดลองเด็กปฐมวัยกลุมทดลองที่ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มีความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสูงกวาเด็กปฐมวัยกลุม
ควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 แสดงวารูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มีประสิทธิผลในการสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ
ของเด็กปฐมวัยไดสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
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 3. การขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพื่อสงเสริมความสามารถ
ทาง การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย   
     รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณสําหรับเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนอยูในชั้นอนุบาลปที่ 
2 มีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.00-4.71 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัยไดดังตอไปน้ี 
 
   1. ผลการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพื่อสงเสริม
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
    รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับ
มาก อาจเนื่องจากผูวิจัยไดศึกษาและสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยยึดองคประกอบสําคัญของ
การสรางรูปแบบการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี. 2555: 221-222) คือ มีปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพ้ืนฐานหรือเปนหลักการของรูปแบบ มีการบรรยายลักษณะ
ของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักการที่ยึดถือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธ
ขององคประกอบใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของกระบวนการ มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีสอน
และเทคนิคการสอนตางๆ ที่ชวยใหกระบวนการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลองกับ
งานวิจัยของสุทธาภา โชติประดิษฐ (2551: 119) ที่พบวา รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
วิธีการสื่อความหมายเปนฐานที่พัฒนาขึ้นตามองคประกอบสําคัญของการสรางรูปแบบการเรียนการ
สอนสามารถพัฒนาการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยใหเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ยกเวนดานการตีความ นอกจากนี้ ผูวิจัยไดสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงแนวคิด
และทฤษฎีที่สอดคลองกับการเรียนรูและการสงเสริมความ สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัย คือ ออกแบบกิจกรรมใหเด็กไดพบกับสถานการณที่แปลกใหม กระตุนความสงสัยหรือขัดแยง
ในความคิด และใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองเพื่อใหเด็กคิดหาทางออกหรือวิธีการในการ
แกปญหา สอดคลองตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท (Piaget) ที่กลาววา ความรูหรือ
ประสบการณเดิมเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหเด็กแสวงหาและใชความรูเกี่ยวกับโลกรอบตัว จน
พัฒนาเปนความรูหรือประสบการณใหมผานการลงมือกระทําดวยตนเอง (สิริอร วิชชาวุธ. 2554: 
112; อางอิงจาก Piaget, 1969. Science of Education and the Psychology of the Child. n.d.)  และ
รูปแบบที่สรางขึ้นเนนการสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดขึ้นกับเด็ก มีการวิเคราะห จัดโครงสรางเนื้อหา
และสาระการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับความพรอมและพัฒนาการของเด็ก ใหเด็กไดเรียนรูจากการ
ทดลอง การสืบคนขอมูล และการประมวลความรูจากแหลงเรียนรูตางๆเพื่อคนพบคําตอบ สอดคลอง
ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบูรเนอร (Bruner) ที่กลาววาเด็กแตละคนมีประสบการณและ



133 
 

 
 

พ้ืนฐาน ความรูที่แตกตางกัน เด็กเลือกที่จะรับรู ในสิ่งที่สนใจและใสใจ การเรียนรู เกิดจาก
กระบวนการที่เด็กมีการคนหาและคนพบสิ่งที่ตองการดวยตนเอง (Discovery Learning) และเด็ก
สามารถเรียนรูวิชาการตางๆได แตตองจัดการเรียนรูที่เหมาะสมและเปนไปตามความพรอมของเด็ก
แตละคน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2550: 60-61; สุรางค โควตระกูล. 2554: 212-213) อีกทั้ง
รูปแบบที่สรางขึ้นสงเสริมการจัดกิจกรรมใหเด็กไดมีการวางแผน ออกแบบ สรุปความคิดเห็นผาน
การระดมสมอง อภิปราย และทํางานรวมกับผูอ่ืน สอดคลองตามทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไว
ก็อตสกี้ (Vygotsky) ที่กลาววาพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กเกิดจากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน เม่ือเด็กเผชิญปญหาที่ทาทายแตไมสามารถคิดแกปญหาไดโดยลําพัง หากเมื่อ
เด็กไดรับการชวยเหลือสนับสนุน หรือแนะนําจากผูใหญหรือเพ่ือนที่มีประสบการณมากกวาจะทําให
เด็กสามารถแกปญหานั้นไดและเกิดการเรียนรูขึ้น (Chandra. 2008: 21-23 citing Vygotsky. 1991. 
Child Development in Social Context. 32-41) รวมทั้ง สอดคลองกับแนวคิด ของรูปแบบการเรียน
การสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม (Group Investigation Instructional 
Model) ที่ระบุวาการสงเสริมทักษะในการสืบสอบเพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจโดยอาศัยกลุมซ่ึง
เปนเครื่องมือทางสังคมมาชวยกระตุนความสนใจหรือความอยากรูและชวยดําเนินงานการแสวงหา
ความรูหรือคําตอบที่ตองการ โดยการใหเด็กเผชิญปญหาหรือสถานการณที่ชวนใหงุนงงสงสัย แสดง
ความคิดเห็นตอปญหาหรือสถานการณ รวมกลุมวางแผนในการแสวงหาความรู ดําเนินการแสวงหา
ความรู วิเคราะหสรุป นําเสนอและอภิปรายผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงลาวัลย ไชยสัตย 
(2550: 81) ที่พบวา รูปแบบกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจคนควาทดลองและเรียนรูผาน
ประสบการณตรง ที่เปนรูปธรรมทําใหเด็กพัฒนาทักษะตางๆ รวมทั้งการคิดวิจารณญาณ นอกจากนี้
รูปแบบไดเปดโอกาสใหเด็กลงมือกระทําตามความคิดของตนเอง ทามกลางบรรยากาศที่ผอนคลาย 
สนุกสนานและทาทาย ซึ่งสอดคลองตามแนวคิดการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง 
(Brain-based Learning) ที่ใหความสําคัญในเร่ืองการสรางบรรยากาศใหเด็กรูสึกตื่นตัวแบบผอน
คลาย (Relaxed alertness) การใหโอกาสเด็กไดซึมซับสิ่งที่เรียนรู (Orchestrated immersion) และ
การมีกระบวนการจัดกระทําโดยตรงกับประสบการณ (Active processing) (Caine.; et al. 2009: 6-
8)  
 
  2. ผลการศึกษาประสทิธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพือ่
สงเสรมิความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยั 

    2.1 เด็กปฐมวัยที่เรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มี
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีการกําหนดขั้นตอน
การจัดกิจกรรมที่ชัดเจนชวยใหเด็กปฐมวัยสามารถทํากิจกรรมไดอยางเปนระบบ และสามารถชวย
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณไดจริง นับตั้งแตขั้นปลุกสมอง (Boosting = B) ดวย



134 
 

 
 

การทําทาบริหารสมอง (Brain Gym) พบวา เด็กจะนิ่งสงบลง พูดคุยกันในระดับเสียงที่ไมดัง
จนเกินไป และตั้งใจฟงครูมากขึ้น ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากทาบริหารสมอง (Brain Gym) เปนการ
เคลื่อนไหวชาๆที่ผานการวิจัยและทดลองมาแลววาสามารถปรับคลื่นสมองใหอยูในสภาวะพรอมจะ
เรียนรูและเกิดสมาธิได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฮันนาฟอรด (Hannaford. 2005: 127) ที่ไดนํา
ทาบริหารสมอง (Brain Gym) ไปใหเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูฝกทํากอนการเรียนซอมเสริมทุกวัน 
ครั้งละ 5 -10 นาที พบวา เด็กมีผลการเรียนสูงขึ้นและมีความมั่นใจ สามารถทํางานไดอยางจดจอ มี
สมาธิมากขึ้น ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) เม่ือครูนําสื่ออุปกรณมาใหเด็ก
สังเกตและสัมผัส เด็กแสดงความอยากรูอยากเห็นกระตือรือรนที่จะเรียนรู รวมสนทนาผานการตั้ง
คําถามของครู โดยเด็กสามารถเลาประสบการณเดิมและบอกเรื่องหรือประเด็นที่ตองการจะเรียนรูได 
ที่เปนเชนนี้เน่ืองจากครูไดจัดกิจกรรมใหเด็กสังเกตสื่อที่เปนรูปธรรมและ/หรือสถานการณใกลตัว 
รวมทั้งกระตุนใหเด็กคิดประเด็นที่ตองการจะศึกษา นอกจากนี้ครูใหเด็กคิดทบทวนวาหัวขอหรือ
ประเด็นที่เรียนรูนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของหรือสําคัญกับตัวเด็กอยางไร สงผลใหเด็กมีการแสดง
ความคิดเห็นมากมาย เกิดความอยากรูอยากเห็น และพยายามแสวงหาความรูเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจในปรากฏการณหรือเร่ืองนั้นๆ สอดคลองกับเจนเซน (Jensen. 2008: 134) ที่กลาววา สมองจะ
เรียนรูไดดีเม่ือรับรูวาเรื่องที่เรียนมีความหมายตอความอยูรอดหรือจําเปนตอตนเอง และมีการ
เชื่อมโยงกับประสบการณที่มีอยูกอนเพื่อใหสิ่งที่จะเรียนรูมีความสมบูรณ ขั้นคนหาคําตอบ (Acquiring 
= A) เด็กสามารถวางแผนและดําเนินการคนควาหาความรูตามที่กําหนดไวได มีความกระตือรือรน 
และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองใหกับเพ่ือนตลอดเวลาขณะทํากิจกรรม ที่ผลเปนเชนน้ี
อาจเนื่องจากครูไดจัดกิจกรรมใหเด็กไดคนหาคําตอบและตรวจสอบความรูเดิมดวยการปฏิบัติจริง 
เด็กมีสวนรวมในการวางแผนและคนควาจากการเลือกและตัดสินใจของเด็กเองเพราะเด็กเกิดมาพรอม
ความตองการที่จะเขาใจและหาความหมายของสิ่งตางๆ สมองของเด็กจะเลือกรับรูเฉพาะสิ่งที่
ตองการจะรู ขณะเดียวกันจะแสวงหาและตอบสนองตอสิ่งเราใหมๆ (Caine & Caine. 1990: 67) 
สอดคลองกับเจนเซน (Jenzen. 2008: 146) ที่ใหขอเสนอแนะวาครูควรจัดกิจกรรมผานการ
แกปญหาเพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณใหกับผูเรียน ขั้นสรุปผล (Inferring = I) 
เด็กสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอสรุปจากสิ่งที่ศึกษาหรือที่คนพบได ที่เปน
เชนน้ีเน่ืองจากครูกระตุนใหเด็กไตรตรองและคิดยอนกลับไปที่ขั้นระบุเชื่อมโยงและขั้นคนหาคําตอบ 
สงผลใหเด็กไดประเมินความรูและความคิดของตนเองวาตรงกับสิ่งที่คิดไวหรือตองการมากหรือนอย
เพียงใด เพราะการคิดไตรตรองเปนกระบวนการวิเคราะหการตัดสินใจโดยมุงเนนที่กระบวนการ
ดําเนินงานทั้งหมดตั้งแตตนจนจบ (Killion & Todnem. 1991:15) สอดคลองกับเคนและเคน (Caine; 
& Caine. 1990: 68) ที่กลาววา สมองจะเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพในชวงเวลาสะทอนและทบทวน
ความรู โดยเม่ือมีการรับรูหรือเรียนรูสิ่งตางๆ สมองจะดําเนินการกับขอมูลพิจารณาและไตรตรองทํา
ใหสามารถเขาใจความคิดรวบยอด ทักษะและความรูใหมไดดียิ่งขึ้น อันเปนพ้ืนฐานสําหรับการ
เรียนรูระดับสูงขึ้นไป ขั้นนําเสนอผล (Notifying = N) เด็กสามารถรวมมือกันทํางานเปนกลุม มีการ
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ชวยเหลือและแกไขปญหา มีความรับผิดชอบในงานที่ถูกมอบหมาย สามารถคัดเลือกและนําเสนอ
คําตอบหรือผลการคนควาผานรูปแบบตางๆ ได เชน การวาดภาพ การสรางสิ่งประดิษฐ การทดลอง 
และนําผลงานมารวมกันจัดเปนนิทรรศการได ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากครูไดจัดกิจกรรมที่เด็กไดมีสวน
รวมในทุกขั้นตอนตั้งแตการวางแผน การคนควา การสรุปความรูหรือคําตอบ ทุกกิจกรรมเกิดจากการ
เลือกและตัดสินใจของเด็กเอง นอกจากนี้ การที่ครูจัดบรรยากาศในหองเรียนใหมีวัสดุอุปกรณสื่อ
ตางๆ ที่เด็กสามารถหยิบจับและนํามาสรางเปนผลงานมีจํานวนที่เพียงพอตอความตองการของเด็ก 
และการจัดพื้นที่ในหองเรียนใหเด็กสามารถนําผลงานมาจัดแสดงไดทั่วหองเรียน ทําใหเด็กรูสึกสนุก
และกระตือรือรนในการสรางผลงาน สอดคลองกับแนวคิดของเจนเซน (Jensen. 2008: 217) ที่ระบุ
วา สมองตองการยืนยันถึงการเรียนรูของตนเอง ไดตรวจสอบขอมูลของตนเอง การจัดกิจกรรมให
เด็กไดเฉลิมฉลองหรือนําเสนอผลงานในบรรยากาศที่สนุกสนานจะทําใหเด็กประทับใจและเกิดความ
รักในการเรียนรู  
   2.2 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-
A-I-N มีความสามารถทางการคิดวิจารณญาณหลังการทดลองเพิ่มขึ้นสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณตามรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ทั้งแยกเปนรายดาน
และโดยรวม ที่ผล การวิจัยเปนเชนน้ีอาจเนื่องรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่มีการกําหนดขั้นตอนกิจกรรมที่ชัดเจน และมีการตั้งคําถามที่เนนกระตุนใหเด็ก
แสดงพฤติกรรมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณดานการจํา การเขาใจ การนําไปใช การ
วิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน อยูตลอดเวลาตั้งแตกิจกรรมการเรียนรูขั้นระบุและ
เชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) ขั้นคนหาคําตอบ (Acquiring = A) ขั้นสรุปผล (Inferring 
= I) และขั้นนําเสนอผล (Notifying = N) ซึ่งแตกตางจากรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติที่
แผนการจัดประสบการณจะมีขั้นการจัดการเรียนรู 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่เปนการสงเสริมความพรอมทั่วไปของเด็กปฐมวัยใน
ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา จึงทําใหมีกิจกรรมการเรียนรูที่ไมชัดเจนในการสงเสริม
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ ดังน้ัน เม่ือมีการประเมินความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณจึงพบวาเด็กปฐมวัยที่เรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มี
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสูงกวาเด็กปฐมวัยที่เรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ สอดคลองกับแนวทางการสอนเพื่อใหคิด (Teaching for Thinking) ที่เปนการบูรณาการทักษะ
การคิดที่ตองการสงเสริมเขาไปในเนื้อหาหรือบทเรียน โดยผูเรียนจะไดรับการสงเสริมกระบวนการ
คิดระดับสูงผานการเรียนเน้ือหาปกติตามบทเรียน (Brandt. 1984: 3) 
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   3. ผลการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพื่อสงเสริม
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย  
   ครูปฐมวัยมีความคิดเห็นวารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N สามารถ
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณสําหรับเด็กปฐมวัยได โดยมีความเหมาะสมในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.26 ที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเนื่องมาจากผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N อยางเปนขั้นตอน สวนแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ B-R-A-I-N เปนการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่สอดแทรกการสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณในหนวยการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และมี
การอธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรมและตัวอยางคําถามที่ชัดเจนและเขาใจงาย สอดคลองกับบรรจง 
อมรชีวิน (2556: 22) ที่กลาววา ครูควรสอนการคิดวิจารณญาณแบบสอดแทรกไปในวิชาเรียนที่
เรียนอยูมากกวาที่จะนํามาสอนแยกออกมาตางหากเพราะจะชวยกระตุนในการถามไดเปนอยางดี 
นอกจากนี้ กิจกรรมในแผนการจัดประสบการณเปนกิจกรรมที่เด็กไดลงมือปฏิบัติสิ่งตางๆ ดวยตนเอง 
(Active Learning) กระตุนใหเด็กกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน
สุดทายดวยตนเอง นอกจากนี้ การที่ครูคอยตั้งคําถามใหเด็กเกิดขอสงสัย คิดทบทวน ไตรตรอง 
พิจารณา วางแผน ออกแบบ สราง และประเมินเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู ชวยใหเด็กไดรับการพัฒนา
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณอยูตลอดเวลา สอดคลองกับสุทธาภา โชติประดิษฐ (2551: 128) 
ที่กลาววา การพัฒนาความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่ครูจะตองคํานึงถึง คือ 
ขั้นตอนการจัดประสบการณและการใชคําถามกระตุนใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเรียนและแสวงหา
ความรูที่แตกตางกัน การใหเด็กไดพูด อธิบาย เลาเรื่อง หาเหตุผลมาประกอบการโตเถียงเปน
กระบวนการหนึ่งในการพัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็ก  

 
ขอเสนอแนะ 
  1. ขอเสนอแนะในการนํารปูแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ไปใช 
   1.1 ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ควรนําความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยมากําหนดเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของการศึกษาปฐมวัย เน่ืองจาก
ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางการคิดวิจารณญาณและสามารถพัฒนาไดดวยการ
จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็ก 
   1.2 สถานศึกษาควรมีการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ดวยการนํามา
จัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูของสถานศึกษา เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความ สามารถทางการคิด
วิจารณญาณอยางตอเน่ืองจนเกิดเปนพฤติกรรมที่ถาวร 

   1.3 ครูควรศึกษาคูมือครูเพ่ือทําความเขาใจแนวคิด ขั้นตอนของรูปแบบ และคําถามที่
ใชในแผนการจัดประสบการณ รวมทั้งทาบริหารสมอง (Brain Gym) ใหชัดเจนกอนนําไปใช 
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    1.4 ครูตองคอยตั้งคําถามที่กระตุนการคิดวิจารณญาณอยูเสมอ และหม่ันสังเกต
พฤติกรรมของเด็ก รวมถึงประเมินการเรียนรูของเด็กวาตรงตามจุดประสงคการเรียนรูที่ตั้งไวหรือไม 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
   2.1 ศึกษาสภาพและปญหาการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือ
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยในสังกัด และ/หรือภูมิภาคตางๆ 
  2.2 ศึกษาผลการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ B-R-A-I-N โดยการวิจัยหรือประเมินโครงการอยางตอเน่ือง และใชกระบวนการ P-D-C-
A หลายวงรอบ 
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รายนามผูเชีย่วชาญ 
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู 

แบบ B-R-A-I-N เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวัย 
 

  1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา มัคคสมัน  
   อาจารยประจําแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร   
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   2. ผูชวยศาสตราจารย นันทกา ปรีดาศักดิ์  
   คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
   3. อาจารย ดร.อภิรัตนดา ทองแกมแกว  
    ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัทักษิณ 
          4.  พันโทหญิง ดร.ปราณี ออนศรี   
    อาจารยประจําวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   
   5. ดร.ฉลาด เสริมปญญา  
    ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กลุมงานนเิทศติดตามการประเมินผลการศึกษา   
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 
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รายนามผูเชีย่วชาญ 
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรู  

แบบ B-R-A-I-N เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวัย 
 

   1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนีย  นาคุณทรง  
    ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย  
    อาจารยประจําคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
   2. อาจารย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญู   
    ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย  
    ตําแหนงอาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   
  3. อาจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก  
    ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย  
    อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ 
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
  4.  อาจารย ดร.ศรินธร วิทยะสริินันนท  
   ครู โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูวส    
   5)  อาจารย สุวรรณี เกาทัณฑทอง  
   ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย  
   ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรยีนบานทายาง (วิเทศปริยตัิราษฎรรังสรรค)  
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
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รายนามผูเชีย่วชาญ 
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ

ของเด็กปฐมวัย 
 

    1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิลกัษณ ขยันกิจ  
     อาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
     2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศกัดิ์ ภูสีออน  
     อาจารยประจําสาขาวชิาการวัดและประเมนิผลทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร    
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
    3. อาจารย ดร.กรวิภา สรรพกิจจํานง  
     ประธานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร  
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   4.  อาจารย ปยะวรรณ อูกําธร  
     ครู โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา   
    5. ดร.รุงนภา แสนอํานวยผล  
     ศึกษานเิทศกชํานาญการ กลุมงานนเิทศ ติดตามการประเมินผลการศึกษา   
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 

  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 

  1. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัย  
 2. แบบประเมินความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพื่อ
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยั 
  3.ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพื่อ
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยั 
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คูมือ 
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  

เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณเด็กปฐมวัย    
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รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 

   

ความเปนมาและความสําคัญ 
    ปจจุบันความกาวหนาดานงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสมัยใหม การ
เตรียมคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 และการเตรียมเด็กไทยสูความเปนประชาคมอาเซียนใน 
พ.ศ.2558 รวมทั้ง การปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) ที่เนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคุณภาพ ไดชี้ ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพใน
สังคม ไทยใหมีคุณธรรมและมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา 
อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลง ทําใหการศึกษาปฐมวัยตองพัฒนาเด็กให
เจริญเติบโตเปนผูใหญที่ดีของสังคม มีทักษะชีวิตที่สงเสริมศักยภาพสูงสุดของเด็ก อันเปนพลังการ
เรียนรูที่จะชวย ใหเด็กเปนคนดี เกง และมีความสุข ภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยที่เด็ก
อาศัยอยู การพัฒนาคุณลักษณะดังกลาวจําเปนตองพัฒนาความสามารถทางการคิด เนื่องจาก
ความสามารถทางการคิดเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการทางสติปญญาที่มีความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก นอกจากนี้ ความสามารถทางการคิดจะนําไปสูพัฒนาการดานอ่ืนๆ ชวยใหเด็ก
สามารถปรับปรุงสิ่งที่มีอยูใหดีขึ้นและสรางความรูใหมอยางไมมีที่สิ้นสุด ดังที่ ประพันธศิริ สุเสารัจ 
(2556:  4-5) ไดกลาววา การปูพ้ืนฐานและสงเสริมความสามารถทางการคิดใหแกเด็กเปนสิ่งที่มีความ
จําเปนอยางยิ่งนับตั้งระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับสูง การไดรับการพัฒนาการคิดตั้งแตเยาววัยจะชวย
พัฒนาความคิดใหกาวหนา สงผลใหสติปญญาเฉียบแหลม เปนคนรอบคอบ ตัดสินใจไดถูกตอง 
สามารถแกปญหาตางๆในชีวิตไดดี  
   การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดเปนแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเด็กใหเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามนโยบายของรัฐ และสามารถดํารงอยู
ในสังคมโลกไดอยางมีความสุข การสงเสริมความสามารถทางการคิดเปนเรื่องของการใชศักยภาพ
ของสมอง เราสามารถพัฒนาสมองใหดีขึ้นไดดวยการเรียนรูและฝกการคิด ถามีการฝกฝนใชสมอง
ใหคิดผานการคิดตั้งคําถามและคิดหาคําตอบมากเทาไรโดยเฉพาะในเด็กเล็ก สมองจะยิ่งสราง
เครือขายเสนใยสมองใหมๆ แตกแขนงเชื่อมติดตอกันมากยิ่งขึ้นเปนสมองที่คิดเปน (ศันสนีย ฉัตร
คุปต.  2544: 2) มีขอมูลวิจัยจํานวนมากที่ยืนยันวาสมองของมนุษยมีความยืดหยุน สามารถ
เปลี่ยนแปลงได เซลลสมองจะเกิดการเรียนรูโดยขอมูลที่เด็กไดรับจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น และผิวสัมผัสจะสง ผานเขาสูสมอง จากเซลลสมองสงผานทางเสนใยประสาทสงขอมูล 
(Axon) ไปยังเสนใยประสาทรับขอมูล (Dendrite) โดยจะมีจุดเชื่อมระหวางกัน (Synapse) เม่ือมี
ขอมูลผานมาบอยๆ จะทําใหจุดเชื่อม (Synapse) แข็งแรง ซึ่งจากการศึกษาพบวาเด็กที่มีจุดเชื่อม 
(Synapse) มากจะเรียนรูไดเร็ว รวมทั้งการเรียนรูจะกระตุนใหเกิดการสรางจุดเชื่อม (Synapse) มาก
ขึ้น การเชื่อมตอนี้เกิดจากที่เด็กไดรับการกระตุนจากสิ่งแวดลอมรอบตัวหรือการมีประสบการณ  



161 
 

ถาไมไดรับประสบการณการเชื่อมตอจะชะงักและสูญเสียไป (pruning) อีกทั้งสมองของเด็กจะสราง
ใยประสาทไดเร็วและงายกวาผูใหญและยิ่งใชงานบอยใยประสาทจะแข็งแรงมากขึ้น ขอมูลจะเดินทาง
ไดเร็วขึ้นทําใหเรียนรูไดงายขึ้น (Jensen.  2008: 13-15; The Reader’s Digest.  2002: 18-25; 
Donald.  2002: 4-5; Gopnik; Meltzoff; & Kuhl. 1999: 183-189) สอดคลองกับ ทิพวรรณ อูทองทรัพย 
(2548: 30) ที่กลาววา การจัด การเรียนรูที่สงเสริมความสามารถทางการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยไดรับ
ความสนใจเปนอยางมากและมีการศึกษาในศาสตรหลายแขนงทั้งปรัชญา จิตวิทยา ประสาทวิทยา 
และการศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญเหลานี้เห็นตรงกันวาความสามารถทางการคิดเปนสิ่งที่เรียนรูและ
สามารถพัฒนาไดและจําเปนตองสอนตั้งแตเด็กเพื่อใหมีทักษะการคิดและกระบวนการคิดที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หลายประเทศไดกําหนดใหเปนจุดเนนของหลักสูตรตั้งแตระดับปฐมวัย  
    ความสามารถทางการคิดมีหลากหลายรูปแบบ เชน คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
สรางสรรค คิดแสวงหาความรู คิดไตรตรอง คิดแกปญหา คิดตัดสินใจ และคิดวิจารณญาณ เปนตน 
โดยวงการการศึกษาสากลตางไดใหความสําคัญอยางแพรหลายเกี่ยวกับความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณ (อุษณีย โพธิสุข. 2537: 103) ซึ่งฟาซิออนและฟาซิออน (Facione; & Facione. 1996: 
129-130) ใหความหมายของความสามารถทางการคิดวิจารณญาณวา เปนพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
คิดอยางมีเปาหมาย เปนการตัดสินใจดวยตนเองโดยใชเหตุผลในการพิจารณาจากขอมูล แนวคิด 
วิธีการ และกฎเกณฑตางๆ สวน เอนนิส (Ennis. 1989: 9) ใหความหมายวา เปนกระบวนการคิด
พิจารณาและไตรตรองอยางรอบคอบเกี่ยวกับเหตุการณที่ปรากฏ สําหรับ สคีฟเวอร (Schiever. 
1991: 5, 15)  ไดจัดความสามารถทางการคิดวิจารณญาณไวในระดับที่ใชกลวิธีทางการคิดที่มีความ
ซับซอน (Complex thinking strategies) ซึ่งตองใชความสามารถในการคิดรวมกับความรูและ
ประสบการณ ตลอดจนวุฒิภาวะของบุคคลนั้นดวย การสงเสริมใหเด็กมีความสามารถทางการคิด
ระดับสูงหรือคิดวิจารณญาณนั้นเปนเร่ืองสําคัญเน่ืองจากความสามารถทางการคิดวิจารณญาณเปน
ฐานของการกรองความคิด กรองขอมูล และเปนหลักสําคัญที่จะทําใหเกิดการตัดสินใจไดอยาง
ถูกตอง (อุษณีย โพธิ์สุข.  2542: 97) สอดคลองกับวิจารณ พานิช (2555: 37) ที่กลาววา 
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณเปนทักษะสําคัญสําหรับการเปนมนุษยในศตวรรษที่ 21 ที่ครู
จะตองแสวงหาวิธีการออกแบบการเรียนรูเพ่ือใหศิษยไมวาจะอยูในชวงอายุใดก็ตามพัฒนา
ความสามารถนี้ โดยการปูพ้ืนฐานความสามารถการคิดวิจารณญาณควรจะเริ่มพัฒนาใหกับเด็ก
ตั้งแตระดับปฐมวัยและใหคงทนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ยิ่งสงเสริมในวัยเด็กเล็กมากเทาไรยิ่งเปน
ผลดีมากเทานั้น เพราะความสามารถทางการคิดวิจารณญาณจําเปนตองมีการสะสมประสบการณที่
ละเล็กทีละนอยมิใชเกิดขึ้นในเวลาอันสั้น ความสามารถทาง การคิดวิจารณญาณถือเปนการคิดที่
จําเปนและมีสวนสําคัญที่ชวยใหเรียนรูไดดีขึ้น สามารถที่จะคิดไดดวยตนเอง และเกิดความสําเร็จใน
การเรียนรู (ศันสนีย ฉัตรคุปต และอุษา ชูชาติ.  2544: 86) จากความสําคัญดังกลาวงานวิจัยน้ีจึงมุง
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณใหกับเด็กปฐมวัย เน่ืองจากชวงปฐมวัยนั้นถือวาเปนชวง
ระยะสําคัญยิ่งของการเริ่มตนชีวิตอันเปนพ้ืนฐานของการเจริญเติบโตพัฒนาการและการเรียนรู
ในชวงวัยตอๆ มา    
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    นอกจากนี้ การพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณใหมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองอาศัยการสรางองคความรูดวยกระบวนการวิจัย จึงไดมี
การคิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรูหลากหลายประเภท ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรู วิธีการ
จัดการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู เทคนิคการจัดการเรียนรู และสื่อการเรียนรู มาใชในการ
จัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย แตจากการศึกษา
รายงานผลการสังเคราะหรูปแบบของนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการคิดของนักเรียน
ระดับปฐมวัย ที่ศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศจากฐานขอมูลตางๆ ตั้งแตป พ.ศ.2541-
2550 ซึ่งคัดเลือกเฉพาะที่เปนการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองในระดับบัณฑิตศึกษา พบวา มี
งานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถทางการคิดวิจารณญาณเด็กปฐมวัยเพียง 4 เรื่อง(สิริพันธ สุวรรณ
มรรคา และคณะ. 2551: 284) นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาในชวง พ.ศ.2551-2554 พบวา มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยจํานวน 3 เร่ือง ซึ่งนับไดวางานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางการ
คิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยยังมีจํานวนนอยมาก  
    จากเหตุผลขางตนจะเห็นไดวาการสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ
ของเด็กปฐมวัยนับเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของการจัดการศึกษา เน่ืองจากจะชวยในการแกไขปญหา 
สามารถเลือกตัดสินใจและนําไปสูการหาขอสรุปของเหตุการณ สถานการณ หรือปรากฏการณตางๆ 
ที่เผชิญอยูในชีวิตประจําวันไดอยางมีเหตุผลถูกตองและเหมาะสมกับวัย ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีจึงมี
จุดมุงหมายที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัย
โดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง และแนวคิดเกี่ยวกับการสืบเสาะ
แสวงหาความรูเปนกลุม มาผนวกกับแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ไดแก ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร และทฤษฎี
วัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกีมาบูรณาการสรางเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ซึ่งรูปแบบน้ีจะเปนแนวทางใน
การสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณและจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับธรรมชาติการ
ทํางานของสมองของเด็กปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
  ทฤษฎีและแนวคิดที่ผูวิจัยไดศึกษาแลวนํามาเปนทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ประกอบดวย ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท (Piaget) 
ทฤษฎีการเรียนรูของบูรเนอร (Bruner) ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี้ (Vygotsky) แนวคิด
การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง (Brain-based Learning) และรูปแบบการเรียน
การสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม (Group Investigation Instructional 
Model) มีรายละเอียดดังนี้  
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   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท (Piaget) เชื่อวา สติปญญาของเด็กมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องตามลําดับขั้นตอน โดยเด็กวัย 4-5 ป มีการคิดที่อยูระหวางการคิดที่อาศัยการ
รับรูและการคิดที่อาศัยเหตุผล โดยพัฒนาการทางสติปญญาเปนความกาวหนาในกระบวนการคิดที่
จะชวยใหเด็กแสวงหาและใชความรูเกี่ยวกับโลกรอบตัว นอกจากนี้ พัฒนาการทางสติปญญาเปนผล
เน่ืองมาจากการปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับสิ่งแวดลอม โดยเด็กจะพยายามปรับตัวโดยใชกระบวนการ
ซึมซับ (Assimilation) ความรูหรือความคิดใหมเขาไปเชื่อมโยงกับความรูหรือความคิดเดิม ซึ่งหากไม
สามารถเชื่อมโยงกันไดเด็กจะเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น (Disequilibrium) และเด็กจะพยายามใชกระบวนการ
ปรับขยายโครงสราง (Accommodation) ในการปรับความรูหรือความคิดใหมกับความรูหรือความคิด
เดิมใหเขากันกลายเปนภาวะสมดุล (Equilibration) เกิดเปนโครงสรางทางสติปญญาใหม (Schemata) 
ของเด็กขึ้น ซึ่งในกระบวนการนี้จะพัฒนาไปตามวัยของเด็ก ดังน้ัน การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยตองยึดหลักการสรางสมดุลและหลักการลงมือกระทํา 
โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดพบกับสถานการณที่แปลกใหม ใชคําถามที่กระตุนใหเด็กเกิดความสงสัย 
หรือขัดแยงในความคิด ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองเพื่อสงเสริมใหเด็กพยายามคิดหา 
ทางออกหรือวิธีการในการแกปญหานั้น  
   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบูรเนอร (Bruner) เชื่อวา เด็กแตละคนมีประสบการณ
และพ้ืนฐานความรูที่แตกตางกัน เด็กเลือกที่จะรับรูสิ่งที่ตนเองสนใจใสใจ ความอยากรูอยากเห็นจะเปน
แรง ผลักดันใหเด็กเกิดพฤติกรรมสํารวจสิ่งแวดลอม โดยการเรียนรูจะเกิดขึ้นเม่ือเด็กไดมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมและสามารถคนหาคนพบสิ่งที่ตองการดวยตนเอง (Discovery Learning) และเด็กสามารถ
เรียนรูวิชาการตางๆ ไดเพียงแตตองไดรับการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมและเปนไปตามความพรอม
ของเด็กแตละคน ดังนั้น การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัยตองยึดหลักการสรางแรงจูงใจและหลักการคนควาคําตอบ โดยสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดขึ้น 
กับเด็ก และมีการวิเคราะหและจัดโครงสรางเนื้อหาสาระการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับความพรอม
และพัฒนาการของเด็ก และจัดประสบการณใหเด็กไดเรียนรูจากการทดลอง สืบคนขอมูลและประมวล
ความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อคนพบคําตอบดวยตนเอง 
   ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี้ (Vygotsky) เชื่อวา พัฒนาการทางสติปญญา
ของเด็กเกิดจากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับคนอื่นๆ เชน ผูใหญ ครู เพ่ือนในบริบทของ
สังคม และเม่ือเด็กอยูในสภาวะที่เผชิญกับปญหาที่ทาทายแตไมสามารถคิดแกปญหาไดโดยลําพัง 
แตเม่ือเด็กไดรับการชวยเหลือ การสนับสนุน หรือคําแนะนําจากผูใหญหรือเพื่อนที่มีประสบการณ
มากกวาจะทําใหเด็กจะสามารถแกปญหานั้นไดและเกิดการเรียนรู ดังนั้น การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ความ สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยตองยึดหลักการปฏิสัมพันธ โดยจัดกิจกรรมที่
ใหเด็กไดทํางานรวมกับผูอ่ืน มีการวางแผน ออกแบบ และสรุปความคิดเห็นผานการระดมสมอง 
อภิปราย และกิจกรรมกลุม 
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   แนวคิดการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง (Brain-based Learning) 
เชื่อวา การเรียนรูเกิดขึ้นเม่ือมีการสงขอมูลเชื่อมตอระหวางเซลประสาท สมองของมนุษยแตละคนมี
ลักษณะเฉพาะตัว สมองเรียนรูผานระบบสรีระทางกาย จิตใจ และการเคลื่อนไหว สมองซีกซายและ
ซีกขวามีการทํางานที่ประสานกัน อารมณเปนปจจัยสําคัญในการสรางแบบแผนการคิด สมองแสวงหา
ความหมายจากสิ่งที่เรียนรู การเรียนรูเกิดขึ้นทั้งในภาวะที่รูสํานึกและภาวะที่ไรสํานึก การเรียนรูสิ่งที่
ซับซอนจะเกิดขึ้นเม่ือสถานการณนั้นมีความทาทายและไดมีปฏิสัมพันธทางสังคม แตการเรียนรูจะ
หยุดชะงักหรือลดนอยลงเม่ือสมองอยูในภาวะเครียด ซึ่งการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางาน
ของสมองสามารถกระทําไดโดยใหเด็กเรียนรูโดยไมรูสึกหวาดกลัวแตกระตุนทาทายใหเด็กตื่นตัวที่
จะเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหประสบการณที่หลากหลาย การออกแบบการจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับความสนใจของเด็ก และทําใหการเรียนรูมีความหมายตอเด็ก ดังน้ัน การจัดการเรียนรู
เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยตองยึดหลักการตื่นตัวแบบผอนคลาย 
โดยจัดกิจกรรมที่นําการเคลื่อนไหวรางกายมาปรับคลื่นสมองและกระตุนการทํางานของสมองซีกซาย
และซีกขวา ใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจ เรียนรูจากประสบการณตรง ลงมือกระทําผานประสาท
สัมผัสทั้งหา มีเวลาคิดไตรตรอง และนําเสนอความหมายความเขาใจหรือขอคนพบดวยตนเองภายใต
บรรยากาศที่เด็กรูสึกผอนคลายแตตื่นตัวที่จะเรียนรู 
  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม (Group 
Investigation Instructional Model) เปนรูปแบบที่สงเสริมทักษะในการสืบสอบเพื่อใหไดความรูความ
เขาใจ โดยอาศัยกลุมมาชวยกระตุนความสนใจหรือความอยากรู และชวยดําเนินงานการแสวงหา
ความรูหรือคําตอบที่ตองการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมประกอบดวย การเผชิญปญหาหรือสถานการณ
ที่ชวนใหงุนงงสงสัย การแสดงความคิดเห็นตอปญหาหรือสถานการณ การรวมกลุมวางแผนแสวงหา
ความรู การดําเนินการแสวงหาความรู การวิเคราะหสรุป นําเสนอและอภิปรายผล และการกําหนด
ประเด็นปญหาใหมที่ตองการสืบเสาะหาคําตอบ ดังน้ัน การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยตองยึดหลักการแกปญหา โดยใหเด็กคนพบและตระหนักถึง
ปญหา วางแผนหาวิธีการ ลงมือแกปญหา สรุปทบทวน ไตรตรองและประเมินเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น 
  จากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานตางๆ ขางตนทาํให
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพื่อสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ดังภาพประกอบตอไปน้ี   
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กรอบแนวคิดรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 

ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

 
 

 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
  
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นปลุกสมอง              
(Boosting = B) 

แนวคิดการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง 
กับการทํางานของสมอง 

เด็กเรียนรูจากส่ิงสนใจ ไดซึมซับส่ิงที่เรียนรู  มีการ
จัดกระทําโดยตรงกับประสบการณ ทามกลาง
บรรยากาศการเรียนรูที่ตื่นตัวแบบผอนคลาย 

รูปแบบกระบวนการสืบสอบ 
และแสวงหาความรูเปนกลุม 

การสงเสริมทักษะการสืบสอบโดยการใหเด็กเผชิญ 
ปญหาที่ชวนใหสงสัย แลวแสดงความคิดเห็นตอ
ปญหานั้น รวมกลุมวางแผน ดําเนินการแสวงหา
ความรู วิเคราะหสรุป นําเสนอและอภิปรายผล 

ขั้นระบุและเชือ่มโยง  
(Remarking and Relating = R)  
 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
เด็กเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม

รอบตัวผานการลงมือกระทําดวยตนเอง 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร 
เด็กเรียนรูจากการไดคิดและคนพบคําตอบดวย
ตนเอง และสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของ
เด็ก 

ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี 

เด็กเรียนรูจากพูดคุย อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และการทํางานรวมกับผูอื่น 

รูปแบบการจดัการเรียนรู 
แบบ B-R-A-I-N 

 
 
 
 
 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
 
 
 
 
 

ขั้นนําเสนอ 

(Notifying = N) 

ขั้นสืบคนคําตอบ 
(Acquiring = A) 

 

ขั้นสรุปผล 
(Inferring = I) 
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หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
  รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีกระบวนการที่
เปนลําดับขั้นตอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
อายุ 5-6 ป โดยจัดในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ และกจิกรรมสรางสรรค
ที่เปดโอกาสใหเด็กปฐมวัยไดแสดงความสามารถทางการคิดวิจารณญาณในดานการจํา การเขาใจ 
การประยุกต การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน ซึ่งครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก 
จัดสภาพแวดลอม และใชคาํถามตางๆ เพ่ือกระตุนใหเด็กลงมือกระทาํสิ่งตางๆดวยตนเองผานประสาท
สัมผัสทั้งหา คนหาและตรวจสอบคําตอบ รวมทั้งนําเสนอผลงานที่สะทอนการคิด ภายใตการพิจารณา
ไตรตรองตามขอมูลที่ไดจากประสบการณจริงในบริบทที่เปนธรรมชาติ และสอดคลองกับพัฒนาการ 
 

วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย โดยสงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดอยางสม่ําเสมออันนําไปสูการพัฒนาความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ จํานวน 
6 ดาน ไดแก 

1. การจํา (Remembering)  
   2. การเขาใจ (Understanding)  
   3. การประยุกต (Applying)  
   4. การวิเคราะห (Analyzing)  
   5. การสังเคราะห (Synthesizing)  
   6. การประเมิน (Evaluating) 
 

กลุมเปาหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

 กลุมเปาหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N นี้ ประกอบดวย 
 1. ผูใชรูปแบบ ไดแก ครู ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
  1)  ทําหนาที่จัดประสบการณใหแกเด็กปฐมวัย 
  2) มีความสนใจในการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
  3) มีความตั้งใจและมุงม่ันในการทํางาน 
  4) ใหเกียรติและเคารพในตัวเด็ก 
 2. เด็ก ไดแก เด็กปฐมวัย ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
  1) อายุ 5-6 ป 
  2) เรียนอยูในชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2  
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ผลการเรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

 ผลการเรียนรูตามรปูแบบการจัดการเรยีนรูแบบ B-R-A-I-N หมายถึง สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้น 
กับเด็กปฐมวยัที่ผานการเรยีนรูตามรูปแบบ คือ ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ ประกอบดวย
ความสามารถ 6 ดาน ไดแก 
   1. การจํา (Remembering) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการใชวิธีนึกยอน 
หรือระลึกจากประสบการณเดิม เม่ือไดรับการกระตุนจากประเด็น เหตุการณ หรือสถานการณที่
กําหนดให แลวระบุหรือบอกขอมูลไดถูกตองเหมาะสม  
   2. การเขาใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการตีความ แปล
ความหมาย เม่ือไดรับการกระตุนจากประเด็น เหตุการณ หรือสถานการณที่กาํหนดให โดยมีการ 
เชื่อมโยงขอมูลใหมกับประสบการณเดิม แลวนํามาอธบิาย แปลความหมายของเหตุการณตางๆ 
และ/หรือสามารถยกตวัอยาง สรุป อางอิง จากเรื่องราวหรือสถานการณตางๆ ตามความเขาใจจาก
ประสบการณเดิม 
  3. การประยุกต (Applying) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการนําเอาสิ่งที่เรียนรู
มาแลว หรือขอมูลที่มีอยูไปประยุกตใชในสถานการณทีแ่ตกตางได  
   4. การวิเคราะห (Analyzing) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการบอกรายละเอียดและ
จําแนก ความแตกตางของสวนที่เปนองคประกอบยอยของสถานการณหรือขอมูลที่กําหนดให 
   5. การสังเคราะห (Synthesizing) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการรวบรวมขอมูล 
ความรูและประสบการณตางๆ มาออกแบบ วางแผน หรือสรางผลงานเพื่อแสดงความรูของตนเอง 
    6. การประเมิน (Evaluating) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการตรวจสอบประเด็น 
เหตุการณ หรือสถานการณที่กําหนดใหอยางนอย 2 สถานการณ แลวสามารถวจิารณและตัดสิน
เพ่ือหาขอสรุปไดอยางสมเหตุสมผลกับวยั    
  

สาระการเรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

  สาระการเรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เปนเนื้อหาสาระตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2546 ที่ผูใชรูปแบบวางแผนกําหนดขอบเขตการเรียนรู และรายละเอียด
กิจกรรม โดยกําหนดเปนหนวยการเรียนรูแลวนํามาจัดเปนแผนการจัดประสบการณในชวงกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ และกจิกรรมสรางสรรค ซึ่งมีหลักในการกําหนดหนวย
การเรียนรู คือ เปนสิ่งที่เด็กสนใจและสามารถตั้งเปนคําถามกระตุนความสามารถทางคิดวิจารณญาณ
ของเด็กปฐมวยัได นอกจากนี้ยังเปนเรื่องที่เด็กมีประสบการณบางและเปนเรื่องใกลตัว รวมทั้งเปน
เหตุการณและวิถชีีวติที่เกดิขึ้นในรอบป ประกอบดวย 
     1. หนวยการเรียนรู เรื่อง ดินรอบตัว 
     2. หนวยการเรียนรู เรื่อง ตนไมงาม 
     3. หนวยการเรียนรู เรื่อง ดอกไมเบงบาน 
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     4. หนวยการเรียนรู เรื่อง น้ําใส  
     5. หนวยการเรียนรู เรื่อง อาหารเพิ่มพลังสมอง 
       6. หนวยการเรียนรู เรื่อง ขยะรอบกาย 
     7. หนวยการเรียนรู เรื่อง รานคาปลอดภัย 
 

การจัดกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N   
   การจัดกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เปนการจัดการ
เรียนรูอยางเปนขั้นตอน เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณใหเด็กปฐมวัย มีดังตอไปน้ี 
 1. ข้ันปลุกสมอง (Boosting = B) เปนขั้นตอนที่เด็กเคลือ่นไหวรางกายดวยการทําทาบริหาร
สมอง (Brain Gym) โดยมีเสียงเพลงและเสียงดนตรีประกอบกิจกรรม เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม
ของสมองกอนเรียนรู กระตุนการสงขอมูลไปมาระหวางสมองซีกซายและขวา รวมทั้งเปนการปรับคลื่น
สมองเพ่ือชวยใหการทํางานของสมองทํางานประสานกันไดดี เกิดสมาธิและจดจอในการทํากิจกรรม 
โดยการเคลื่อนไหวรางกายดวยการทําทาบริหารสมอง ประกอบดวย 
    1) กลุมทาเรียกพลังงาน (Energy Activities) หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายดวย
ทาทางที่กระตุนการทํางานของระบบกระแสประสาท เปนการกระตุนความรูสึกทางอารมณ เกิดแรง 
จูงใจในการเรียนรู เปนการกระตุนการทํางานของเสนเลือดใหญใหสามารถสงออกซิเจนไปสูสมองได
อยางเต็มที่  
    2) กลุมทาขามเสนกึ่งกลางกาย (Midline Movements) หมายถึง การเคลื่อนไหว
รางกายขามเสนแบงกึ่งกลางรางกาย สลับขางจากซายไปขวาจากขวาไปซาย เพ่ือใหสมองซีกซาย
และซีกขวาถายโอนขอมูลระหวางกันไดดีขึ้น และชวยกระตุนรางกายทั้งสองขางใหทํางานประสาน
สัมพันธกันไดดีขึ้น 
    3) กลุมทายืดเหยียดรางกาย (Lengthening Activities) หมายถึง การเคลื่อนไหว
รางกายที่เนนการยืดเหยียดกลามเน้ือสวนตางๆของรางกาย ที่ชวยลดความตึงเครียดของสมองสวนหนา
และสวนหลัง ลดการตึงตัวของกลามเนื้อ และลดความเมื่อยลาของรางกาย ชวยใหเกิดความผอนคลาย  
   4) กลุมทาเจตคติระดับลึก (Deeping Attitudes) หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกาย
ดวยทาที่เปนการปรับคลื่นสมอง และลดระดับการเตนของหัวใจใหเตนในระดับปกติ เพ่ือชวยใหเด็ก
เกิดสมาธิและจดจอในการทํากิจกรรม    
    ซึ่งกอนการบริหารสมองทุกครั้งจะกระตุนใหเด็กจิบนํ้าบริสุทธิ์ชาๆ เพ่ือเปนการนํา
ออกซิเจนเขาสูรางกาย ทําใหสมองปลอดโปรง โดยผูวิจัยไดเลือกทาบริหารสมองที่เหมาะสมกับเด็ก
มาใชและอธิบายรายละเอียดการทําทาบริหารสมองไวในภาคผนวกของแผนการจัดประสบการณ 
  2. ข้ันระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) เปนขั้นตอนที่เด็กตั้งคําถาม
ระบุปญหาหรือประเด็นที่ตองการจะศึกษา และทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมวาหัวขอหรือประเด็น
ที่จะเรียนรูนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของและ/หรือสําคัญกับตัวเด็กอยางไร เปนการกระตุนความสนใจ
ใหเด็กเกิดความตองการเรียนรูและเห็นคุณคาของสิ่งที่จะไดเรียนรูนั้นผานกิจกรรมสังเกต สื่อและ/หรือ 
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สถานการณโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา และถายทอดออกมาดวยการอธิบายและ/หรือสรางเปน
ชิ้นงานทั้งเด่ียวหรือกลุม  
  3. ข้ันคนหาคําตอบ (Acquiring = A) เปนขั้นตอนที่เด็กประมวลภาพรวมของขอมูลตางๆ 
โดยการวางแผนวาเรื่องหรือประเด็นนั้นควรจะเรียนรูดวยวิธีการใด และลงมือปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหา
หรือคนหาคําตอบตามประเด็นที่เด็กเลือก เปนการสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมสํารวจสภาพสิ่งแวดลอม
และเกิดการเรียนรูโดยการคนพบ รวมทั้งเปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับคนอ่ืนๆ 
ผานกิจกรรมการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก การระดมสมอง การทัศนศึกษา การทดลอง 
การสัมภาษณ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  4. ข้ันสรุปผล (Inferring = I) เปนขั้นตอนที่เด็กไดทบทวน และคดิไตรตรองเกีย่วกับสิ่งที่
ไดจากการสืบคนคําตอบ แลวพิจารณาความรูที่ไดเพ่ือประเมินวาผลที่ไดวานาเชื่อถือ มีจุดดี หรือจุด
ที่ควรปรบัปรุง โดยผานกิจกรรมการอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น  
 5. ข้ันนําเสนอผล (Notifying = N) เปนขั้นตอนที่เด็กนําความรูที่ไดคนพบมาดัดแปลงให
เกิดสิ่งใหม หรือวางแผน ออกแบบ และนําเสนอผลการศึกษาใหกับผูอ่ืนไดรับรู ผานกิจกรรมการอธิบาย
ผลงาน การเขียน การวาดภาพ การแสดงการทดลองในสิ่งที่เรียนรู การแสดงนิทรรศการ ทามกลาง
บรรยากาศที่สนุกสบายและพึงพอใจ 
    

ระยะเวลาในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  

  การจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยจะดําเนินกิจกรรมในชวงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
เสริมประสบการณ และกิจกรรมสรางสรรค ซึ่งในชวงแรกของการจัดการเรียนรู ผูใชรูปแบบอาจเริ่ม
ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะเสริมประสบการณกอน จากนั้นจึงขยายตอในกิจกรรมสรางสรรค 
จนกระทั่งผูใชรูปแบบมีความมั่นใจและชํานาญมากขึ้นก็จะสามารถประยุกตกิจกรรมในรูปแบบให
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมตามการจัดประสบการณปกติได   
  อยางไรก็ตาม กิจกรรมที่เปนการอภิปรายกลุมใหญก็ไมควรใชเวลาเกิน 15 - 20 นาที และ
หากมีการจัดกิจกรรมภาคสนามหรือทัศนศึกษาควรจัดไมเกิน 1 ชั่วโมง เพ่ือไมใหเด็กเบื่อหนายและ
เม่ือยลาจนเกินไป นอกจากนี้ เม่ือมีกิจกรรมที่เด็กจะตองระดมสมองหรือพัฒนากระบวนการคิด 
ชวงเวลาที่เหมาะสมในการจัด คือ 09.00 น. - 10.00 น. 
 

บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ B-R-A-I-N     
 การดําเนินการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N หากบรรยากาศการเรียนรูมี
ความตึงเครียด เด็กจะไมกลาแสดงพฤติกรรมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณออกมา ดังน้ัน 
บรรยากาศในการเรียนรูจะตองเต็มไปดวยการใหเกียรติ ยอมรับความคิดเห็นและขอเสนอ มีความ
เปนมิตรและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางานระหวางผูใชรูปแบบกับเด็ก และเด็กกับเพ่ือน 
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 สภาพแวดลอมตองมีพ้ืนที่ใหเด็กทํากิจกรรมไดสะดวก มีแหลงขอมูลหรือวัสดุอุปกรณที่
สงเสริมการเรียนรู ดังนั้น ผูใชรูปแบบควรจัดหาเอกสาร หนังสือ ภาพถาย เครื่องมือตางๆ หรือมุม
ประสบการณที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เด็กสนใจ และเปดโอกาสใหเด็กเลือกใชอยางเสรี 
 นอกจากนี้ ผูใชรูปแบบจะตองรูจักการใชคําพูดที่เหมาะสมในการชี้นํา กระตุน เปนแบบอยาง 
และสนบัสนุนการเรียนรูของเด็ก โดยใชคําพูดในลักษณะการตั้งขอสังเกต การถามคําถามปลายเปด 
รวมทั้ง การใชคําพูดใหเด็กไดใชคําพูดในการอภิปราย ถามคําถาม แสวงหาวิธีการ และ คําตอบที่
ตองการรู  รวมถึงถามคําถามที่สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 
   

การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
  การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ผูวิจัยใช
แบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 

การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ไปใชใหบรรลุวัตถุประสงค 
 การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยไปใชใหบรรลุวัตถุประสงค ผูใชรูปแบบจะตองปฏิบัติดังนี้  
  1. ศึกษาและทําความเขาใจกับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ใหชัดเจน 
   2. ตองใชคําถามเพื่อกระตุนความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 6 ดาน ใหเด็กชวยกันตอบ
ระหวางการจัดกิจกรรมในขั้นตอน (R) ขัน้ตอน (A) ขั้นตอน (I) และ ขั้นตอน (N) ทุกครั้ง 
  3. ในกรณีทีเ่ด็กตองการถามผูรูหรือผูเชีย่วชาญ ตองมีการวางแผน ตดิตอผูรูหรือผูเชีย่วชาญ
กอนใหเด็กไปสอบถามขอมูล ผูรูตองมีขอมูลที่เด็กตองการและมีเทคนิคการตอบเด็ก หากไมเตรียมไว
อาจทําใหเด็กไมประสบความสําเร็จในการคนหาคําตอบ 
  4. ตองวางแผนการจัดการเรียนรูใหดีทุกขั้นตอนกอนจัดกิจกรรมทุกครั้ง บางครั้งตองคาด
เดาความคิดของเด็กไวลวงหนาเพื่อจัดเตรียมสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับความคิดของเด็ก  
  5. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนากระบวนการคดิและสรางสรรคผลงาน
ของเด็กทั้งรายบุคคลและรายกลุม รวมทั้งจัดเตรียมสื่อที่ใชประกอบการเรียนรูที่เปนสื่อของจริงเพ่ือให
เด็กเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรงมากที่สุด 
  6. กระตุนและเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดแสดงออกในการทํากิจกรรมแตละครั้ง และใหเด็ก
ทํางานเปนกลุมโดยทุกกลุมตองเกิดความเขาใจในสิ่งทีก่ําลังเรียนรู เชน ตองการรูอะไร จะเก็บขอมูล
ดวยตนเองไดอยางไร 
 9. ยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสมเพราะหองเรียนที่มีเด็กจํานวนมากอาจตองใชเวลานาน
กวาหองเรียนที่มีเด็กจํานวนนอย 
  10. ตองเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูสนับสนุนกระตุนใหเด็กคิด ยอมใหเด็กซักถาม หรืออธิบาย
เหตุผลประกอบการกลาวอาง และมุงม่ันในการสงเสรมิการคิดวิจารณญาณสม่ําเสมอ 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยั 

 
คําชี้แจง 
 1.  แบบประเมินฉบับน้ีใชเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญหลังจากพิจารณา
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไขรูปแบบใหมีคุณภาพกอนนําไปทดลองใชและขยายผล
ตอไป 
 2.  แบบประเมินฉบับน้ีเปนการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ  
B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
    
  ขอใหทานพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบตางๆ ของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
ตามรายการประเมินที่กําหนดไว แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตรงกับความคิดเห็นของทาน 
และไดโปรดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมลงในชองวางทายรายการประเมิน 
  ขอขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมือของทาน 
 
 
 
                 กิตติศักดิ์   เกตุนุติ 
                              ผูวิจัย 
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คําชี้แจง 

  โปรดอานรายละเอียดแตละรายการและทําเครื่องหมาย   ลงในชอง “ระดับความ
เหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน หากมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาลงรายละเอียดทาย
รายการประเมิน ซึ่งเปนแบบประเมินแบบอันดับคุณภาพมาตราสวนประมาณคา โดยแบงเปน 5 
ระดับ ไดแก 
    ระดับ 5 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
    ระดับ 4   หมายถึง  เหมาะสมมาก 
   ระดับ 3   หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
    ระดับ 2   หมายถึง  เหมาะสมนอย 
   ระดับ 1   หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ความเปนมาและความสาํคัญ       
2. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการจัด   
     การเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

      

3. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  
    B-R-A-I-N 

      

4. วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
     แบบ B-R-A-I-N  

      

5. กลุมเปาหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู   
    แบบ B-R-A-I-N 

      

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

      

7. การจัดกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบ 
    การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

      

     7.1 ขั้นปลุกสมอง (Boosting)       
     7.2 ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and  
           Relating)  

      

    7.3 ขั้นสืบคนคําตอบ (Acquiring)       
    7.4 ขั้นสรุปผล (Inferring)       
    7.5 ขั้นนําเสนอ (Notifying )       
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

8. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ    
    การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

      

9. บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการจัด      
    การเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู 
    แบบ B-R-A-I-N 

      

10.การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ         
     การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

      

11.การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  
     B-R-A-I-N ไปใชใหบรรลุเปาหมาย 

      

12. ตัวอยางแผนการจัดประสบการณตาม 
      รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

      

      12.1 หนวยการเรียนรู       
      12.2 วตัถุประสงค       
      12.3 เน้ือหา        
      12.4 กิจกรรมการเรียนรู       
      12.5 สื่อการเรียนรู        
      12.6 การประเมินผล        
13. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
      แสดงถึงการสงเสริมความสามารถทาง 
      การคิดวิจารณญาณเปนสําคัญ 

      

 



174 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
             ลงชื่อ..........................................................ผูเชี่ยวชาญ 
                             (…………..……………………………..) 
 
 
 

 
 



175 
 

ผลการประเมินความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพื่อสงเสริม
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 
ที่ รายการประเมิน X  SD  ระดับความเหมาะสม 

1. ความเปนมาและความสําคญัของรูปแบบ 4.60 0.894 มากที่สุด 
2. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ             

การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
4.60 0.548 มากที่สุด 

3. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  
 B-R-A-I-N 

4.20 0.447 มาก 

4. วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
แบบ B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 

5. กลุมเปาหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู   
แบบ B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 

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

4.40 0.894 มาก 

7. การจัดกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  

   

 7.1 ขั้นปลุกสมอง (Boosting)      4.40 0.548 มาก 
 7.2 ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and  

      Relating) 
4.60 0.548 มากที่สุด 

  7.3 ขั้นสืบคนคําตอบ (Acquiring) 4.60 0.548 มากที่สุด 
  7.4 ขั้นสรุปผล (Inferring) 4.60 0.548 มากที่สุด 
  7.5 ขั้นนําเสนอ (Notifying) 4.60 0.548 มากที่สุด 

8. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 

9. บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการจัด 
การเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  
B-R-A-I-N 

4.40 0.548 มาก 
 
 

10. การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

4.20 0.447 มาก 

11. การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  
B-R-A-I-N ไปใชใหบรรลุเปาหมาย 

4.40 0.548 มาก 
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ตาราง  (ตอ) 
 

ที่ รายการประเมิน X  SD  ระดับความเหมาะสม 

12. ตัวอยางแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

   

 12.1 หนวยการเรียนรู 4.60 0.548 มากที่สุด 
 12.2 วัตถปุระสงค 4.20 0.447 มาก 
 12.3 เน้ือหา 4.40 0.548 มาก 
 12.4 กิจกรรมการเรียนรู 4.40 0.548 มาก 
 12.5 สื่อการเรียนรู 5.00 0.000 มากที่สุด 
 12.6 การประเมินผล 4.40 0.894 มาก 

13. รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
แสดงถึงการสงเสริมความสามารถทาง 
การคิดวิจารณญาณเปนสําคัญ 

4.40 0.548 มาก 
 

 รวม 4.46 0.181 มาก 
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ภาคผนวก ค 

    1. ตัวอยางแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  
B-R-A-I-N เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวจิารณญาณของเด็กปฐมวยั 
   2. ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
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คูมือ 
แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยั 

 
  แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ที่ผูวิจัยพฒันาขึ้น
นี้เปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีกระบวนการเปนลําดับขั้นตอน เพ่ือใชสงเสริมความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ป โดยจัดในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กจิกรรม
เสริมประสบการณ และกิจกรรมสรางสรรคที่เปดโอกาสใหเด็กปฐมวัยไดแสดงความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณในดานการจํา การเขาใจ การประยุกต การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมนิ 
ซึ่งครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก จัดสภาพแวดลอม และใชคําถามตางๆ เพ่ือกระตุนใหเด็ก
ลงมือกระทาํสิง่ตางๆดวยตนเองผานประสาทสัมผัสทั้งหา คนหาและตรวจสอบคําตอบ รวมทั้งนําเสนอ
ผลงานที่สะทอนการคิด ภายใตการพิจารณาไตรตรองตามขอมูลที่ไดจากประสบการณจริงในบริบท
ที่เปนธรรมชาติ และสอดคลองกับพัฒนาการ 
 

สาระการเรียนรู 
 สาระการเรียนรูของแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เปนสิ่งที่มุงหวังใหเด็กปฐมวัยเกิดความรู ความสามารถ และพฤติกรรมจากการเขารวมกิจกรรมตาม
ขั้นตอนของแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เนื้อหา
ประกอบดวย 2 สวน คือ  
 1. ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ   เปนการกระทําที่เด็กปฐมวัยแสดงออกใน
การพิจารณาไตรตรอง ขอมูล เหตุการณหรือปรากฏการณตางๆอยางรอบคอบ เพ่ือนําไปสูการหา
ขอสรุปอยางสมเหตุสมผล เปนความสามารถที่ตองการใหเกิดกับเด็กปฐมวัยขณะเขารวมกิจกรรม
ตามวัตถุประสงคของรูปแบบงานวิจัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยครูปฐมวัยจะใชคําถามที่เกี่ยวกับ
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณเปนสื่อนําใหเด็กเกิดการเรียนรู โดยเนื้อหาหลักของรูปแบบน้ี 
ประกอบดวยความสามารถ 6 ดาน คือ 
   1.1 การจํา (Remembering) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการใชวิธีนึกยอน 
หรือระลึกจากประสบการณเดิม เมื่อไดรับการกระตุนจากประเด็น เหตุการณ หรือสถานการณที่
กําหนดให แลวระบุหรือบอกขอมูลไดถูกตองเหมาะสม  
   1.2 การเขาใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการตีความ แปล
ความหมาย เมื่อไดรับการกระตุนจากประเด็น เหตุการณ หรือสถานการณที่กําหนดให โดยมีการ 
เชื่อมโยงขอมูลใหมกับประสบการณเดิม แลวนํามาอธิบาย แปลความหมายของเหตุการณตางๆ 
และ/หรือสามารถยกตัวอยาง สรุป อางอิง จากเรื่องราวหรือสถานการณตางๆ ตามความเขาใจจาก
ประสบการณเดิม 
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  1.3 การประยุกต (Applying) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการนําเอาสิ่งที่เรียนรู
มาแลว หรือขอมูลที่มีอยูไปประยุกตใชในสถานการณที่แตกตางได  
   1.4 การวิเคราะห (Analyzing) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการบอกรายละเอียด
และจําแนก ความแตกตางของสวนที่เปนองคประกอบยอยของสถานการณหรือขอมูลที่กําหนดให 
   1.5 การสังเคราะห (Synthesizing) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการรวบรวมขอมูล 
ความรูและประสบการณตางๆ มาออกแบบ วางแผน หรือสรางผลงานเพื่อแสดงความรูของตนเอง 
    1.6 การประเมิน (Evaluating) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการตรวจสอบประเด็น 
เหตุการณ หรือสถานการณที่กําหนดใหอยางนอย 2 สถานการณ แลวสามารถวิจารณและตัดสิน
เพ่ือหาขอสรุปไดอยางสมเหตุสมผลกับวัย    
  2.  เน้ือหาตามหนวยการเรียนรู เปนองคความรูที่ครูปฐมวัยวางแผนหรือกําหนด
ขอบเขต   การเรียนรู และรายละเอียดกิจกรรมไวในแผนการจัดประสบการณ โดยมีหลักในการ
กําหนดหนวยการเรียนรู คือ เปนสิ่งที่เด็กสนใจและสามารถกระตุนความสามารถทางคิดวิจารณญาณ
ของเด็กปฐมวัยได นอกจากนี้ ยังเปนเร่ืองที่เด็กมีประสบการณบางและเปนเรื่องใกลตัว รวมทั้งเปน
เหตุการณและวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในรอบป  ซึ่งการกําหนดหนวยการเรียนรูครูปฐมวัยตองศึกษา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ซึ่งกําหนดสาระที่ควรเรียนรูไวแลว จากนั้นนํามา
บูรณาการกําหนดเปนชื่อหนวยการเรียนรูตางๆ โดยสาระที่ควรเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546  มีดังนี้ 
   2.1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
   2.2  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก 
   2.3  เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว 
   2.4  เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งตางๆรอบตัว 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู   
   แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  6 ขั้นตอน ไดแก 
    1. ขั้นปลุกสมอง (Boosting = B) 
   2.  ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) 
    3.  ขั้นสืบคนคําตอบ (Acquiring = A) 
   4. ขั้นสรุปผล (Inferring = I) 
   5. ขั้นนําเสนอผล (Notifying = N) 
     รายละเอียดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดประสบการณตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มีดังตอไปนี้ 
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  1. ข้ันปลุกสมอง (Boosting = B) เปนขั้นตอนที่เด็กเคลือ่นไหวรางกายดวยการทําทา
บริหารสมอง (Brain Gym) โดยมีเสียงเพลงและเสียงดนตรีประกอบกิจกรรม เพ่ือเปนการเตรียมความ
พรอมของสมองกอนเรียนรู กระตุนการสงขอมูลไปมาระหวางสมองซีกซายและขวา รวมทัง้เปนการ
ปรับคลืน่สมองเพื่อชวยใหการทํางานของสมองทํางานประสานกันไดดี เกิดสมาธแิละจดจอในการทํา
กิจกรรม โดยการเคลื่อนไหวรางกายดวยการทําทาบรหิารสมอง ประกอบดวย 
    1) กลุมทาเรียกพลังงาน (Energy Activities) หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายดวย
ทาทางที่กระตุนการทํางานของระบบกระแสประสาท เปนการกระตุนความรูสึกทางอารมณ เกิดแรง 
จูงใจในการเรียนรู เปนการกระตุนการทํางานของเสนเลือดใหญใหสามารถสงออกซิเจนไปสูสมองได
อยางเต็มที่  
    2) กลุมทาขามเสนกึ่งกลางกาย (Midline Movements) หมายถึง การเคลื่อนไหว
รางกายขามเสนแบงกึ่งกลางรางกาย สลับขางจากซายไปขวาจากขวาไปซาย เพ่ือใหสมองซีกซาย
และซีกขวาถายโอนขอมูลระหวางกันไดดีขึ้น และชวยกระตุนรางกายทั้งสองขางใหทํางานประสาน
สัมพันธกันไดดีขึ้น 
    3) กลุมทายืดเหยียดรางกาย (Lengthening Activities) หมายถึง การเคลื่อนไหว
รางกายที่เนนการยืดเหยียดกลามเน้ือสวนตางๆของรางกาย ที่ชวยลดความตึงเครียดของสมองสวนหนา
และสวนหลัง ลดการตึงตัวของกลามเนื้อ และลดความเมื่อยลาของรางกาย ชวยใหเกิดความผอนคลาย  
   4) กลุมทาเจตคติระดับลึก (Deeping Attitudes) หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกาย
ดวยทาที่เปนการปรับคลื่นสมอง และลดระดับการเตนของหัวใจใหเตนในระดับปกติ เพ่ือชวยใหเด็ก
เกิดสมาธิและจดจอในการทํากิจกรรม    
    ซึ่งกอนการบริหารสมองทุกครั้งจะกระตุนใหเด็กจิบนํ้าบริสุทธิ์ชาๆ เพ่ือเปนการนํา
ออกซิเจนเขาสูรางกาย ทําใหสมองปลอดโปรง โดยผูวิจัยไดเลือกทาบริหารสมองที่เหมาะสมกับเด็ก
มาใชและอธิบายรายละเอียดการทําทาบริหารสมองไวในภาคผนวกของแผนการจัดประสบการณ 
  2. ข้ันระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating = R) เปนขั้นตอนที่เด็กตั้งคําถาม
ระบุปญหาหรือประเด็นที่ตองการจะศึกษา และทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมวาหัวขอหรือประเด็น
ที่จะเรียนรูนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของและ/หรือสําคัญกับตัวเด็กอยางไร เปนการกระตุนความสนใจ
ใหเด็กเกิดความตองการเรียนรูและเห็นคุณคาของสิ่งที่จะไดเรียนรูนั้นผานกิจกรรมสังเกต สื่อและ/หรือ 
สถานการณโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา และถายทอดออกมาดวยการอธิบายและ/หรือสรางเปน
ชิ้นงานทั้งเด่ียวหรือกลุม  
  3. ข้ันคนหาคําตอบ (Acquiring = A) เปนขั้นตอนที่เด็กประมวลภาพรวมของขอมูลตางๆ 
โดยการวางแผนวาเรื่องหรือประเด็นนั้นควรจะเรียนรูดวยวิธีการใด และลงมือปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหา
หรือคนหาคําตอบตามประเด็นที่เด็กเลือก เปนการสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมสํารวจสภาพสิ่งแวดลอม
และเกิดการเรียนรูโดยการคนพบ รวมทั้งเปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับคนอ่ืนๆ 
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ผานกิจกรรมการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก การระดมสมอง การทัศนศึกษา การทดลอง 
การสัมภาษณ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  4. ข้ันสรุปผล (Inferring = I) เปนขั้นตอนที่เด็กไดทบทวน และคดิไตรตรองเกีย่วกับสิ่งที่
ไดจากการสืบคนคําตอบ แลวพิจารณาความรูที่ไดเพ่ือประเมินวาผลที่ไดวานาเชื่อถือ มีจุดดี หรือจุด
ที่ควรปรบัปรุง โดยผานกิจกรรมการอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น  
 5. ข้ันนําเสนอผล (Notifying = N) เปนขั้นตอนที่เด็กนําความรูที่ไดคนพบมาดัดแปลงให
เกิดสิ่งใหม หรือวางแผน ออกแบบ และนําเสนอผลการศึกษาใหกับผูอ่ืนไดรับรู ผานกิจกรรมการอธิบาย
ผลงาน การเขียน การวาดภาพ การแสดงการทดลองในสิ่งที่เรียนรู การแสดงนิทรรศการ ทามกลาง
บรรยากาศที่สนุกสบายและพึงพอใจ 
 
การประเมินผลการเรียนรู 
  การประเมินผลการเรียนรูเปนการตรวจสอบวาหลังจากผานการทํากิจกรรมการเรียนรูตาม
แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N แลว เด็กไดมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามที่คาดหวังไวในวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งในแผนการจัดประสบการณ
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N นี้ ใชการประเมินผลการเรียนรูดวยการสังเกต ซึ่งเปน
วิธีการประเมินที่ครูปฐมวัยสามารถปฏิบัติไดตามสภาพจริงเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย เน่ืองจากการสังเกตมุงเนนที่พฤติกรรมที่แสดงออกทําใหครูสามารถเขาใจความสามารถทาง 
การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย เครื่องมือที่ใชประเมินผลตามแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N ไดแก แบบตรวจสอบรายการ  
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แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
หนวยการเรียนรู เร่ือง ดินรอบตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนประกอบของดิน    
- หิน กรวด ทราย  

- เศษใบไม เศษพืช  

- ซากสัตว 
 

ประเภทของดิน 
-  ดินเหนยีว 

-  ดินรวน 

-  ดินทราย 

สํารวจดินในโรงเรียน 
- คุณลักษณะและสถานที ่

ที่มีดินประเภทตางๆ 

การดูแลรักษาดิน 
- ไมทิ้งขยะลงบนดิน 

- ปลูกพืช/ตนไมคลุมดิน  

- ใสปุยธรรมชาติ 

ประโยชนของดิน 
- ใชปลูกพืช 

- ใชกอสรางทีอ่ยูอาศัย 

- ใชปนทาํเครือ่งใช  ของเลน 

- ที่อยูของสัตว 

 

ดินรอบตัว 
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แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 

สาระการเรียนรู : ธรรมชาติรอบตัว                                                       ชั้น อนุบาลศึกษาปที่ 2  
หนวย ดินรอบตัว                                                                              เร่ือง สวนประกอบของดิน 
แผนการจัดประสบการณที่ 1                                                              เวลา 90 นาที 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. เด็กบอกสวนประกอบของดินได 
             2. เด็กใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการสังเกตสวนประกอบของดินได 
 3. เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการรวมกิจกรรม 
 4. เด็กทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 5. เด็กสนทนาหรือตอบคําถามที่เกี่ยวกับความสามารถทางการคิดวิจารณญาณได    
 
สาระการเรียนรู  
  1. สาระที่ควรเรียนรู  
   ดินมีสวนประกอบหลายอยาง เชน ดิน หิน กรวด เศษไม เศษพืช ซากสัตว ซากแมลง 
  2. ประสบการณสําคัญ 
    2.1 การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
   2.2 การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 
   2.3 การรูจักสิ่งตาง ๆ ดวยการมอง ฟง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น 
   2.4 การแสดงความรูสึกดวยคําพูด 
   2.5 การสํารวจและอธิบายความเหมือน ความตางของสิ่งตาง ๆ 
   2.6 การอธิบายเกี่ยวกบัสิ่งของ เหตุการณ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 
 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ข้ันปลุกสมอง (Boosting)   
     1. เด็กดื่มนํ้าบริสุทธิช์าๆ  
     2. เด็กฝกการบริหารสมองดวยทา “ไขวขามครึ่ง (Cross Crawl)” เพ่ือใหสมองซีกซาย
และขวาทํางานประสานกันกระตุนการเคลื่อนไหวของรางกาย 

    3. เด็กผอนคลายรางกาย ดวยการนั่งพักผอนในทาทีส่บาย 

 
 
 
 
 



184 
 

 ข้ันระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating)   
    4. เด็กสังเกตและเขยาฟงเสียงสิ่งที่อยูกลองปริศนา แลวตอบคําถามตอไปน้ี 
           - คิดวาสิ่งนี้คอือะไร   (การเขาใจ) 
           - ทําไมถึงคิดวาเปนสิ่งนั้น   (การเขาใจ)  
 ข้ันคนหาคําตอบ (Acquiring) 
   5. เด็กแบงเปน 5 กลุม กลุมละ 4 คน หลับตาใชมือสมัผัสดินในกลองปริศนา แลวตอบ
คําถามตอไปนี้ 
          - สิ่งที่สัมผัสมีลักษณะแบบไหน   (การวิเคราะห) 
           - รูสึกอยางไรกับสิ่งที่ไดสัมผัส     (การประเมิน) 
           - ถาใหสัมผัสอีกครั้งจะทําหรือไม เพราะเหตุผลใด   (การประเมิน) 
   6. เด็กเทดินออกจากกลอง แลวใชมือคนหาสิ่งที่ปนอยูในดิน จากนั้นตอบคําถาม
ตอไปน้ี 
          - สิ่งที่สัมผัสมันคืออะไร    (การจํา) 
          - มีอะไรปนอยูในดินบาง   (การวิเคราะห)      
  ข้ันสรุปผล (Inferring)    
   7. เด็กสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของดินที่เห็นหรือสัมผัส ดวยคําถามตอไปน้ี 
       - ดินที่สัมผัสมีลักษณะอยางไร  (การจํา) 
        - สิ่งที่ปนอยูในดินมีอะไรบาง   (การวิเคราะห)  
    - ดินใชประโยชนอะไรไดบาง  (การประยกุต) 
  ข้ันนําเสนอ (Notifying) 
   8. เด็กระดมสมองวางแผนวิธีการนําเสนอสิ่งที่ปนในดิน โดยครูถามดวยคําถาม
ตอไปน้ี 
    -แตละกลุมจะนําเสนอดวยวธิีใดบาง  (การสังเคราะห) 
   9. เด็กแตละกลุมนําเสนอผลการสํารวจสิง่ที่ปนในดิน แลวสนทนาในประเด็นตอไปน้ี 
    - การนําเสนอเปนไปตามทีต่ั้งใจไวหรือไม เพราะอะไร   (การประเมิน) 
    - อยากจะแกไข หรือปรับปรุงงานตรงจุดไหน เพ่ือใหงานดีขึ้น (การสังเคราะห) 
 
สื่อการเรียนรู 
 1. กลองปริศนาบรรจุดินที่มีเศษใบไม เศษหญา ซากแมลง หิน กรวด ทราย 
  2. ปากกาเมจิก 
  3. กระดาษแผนใหญ 
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การประเมินผล 
  1. วิธีการประเมิน ไดแก  
     การสังเกตพฤติกรรม ในประเด็นตอไปน้ี 
   1.1 การบอกสวนประกอบของดิน 
  1.2 การใชประสาทสัมผัสทัง้หาในการสังเกต 
   1.3 การแสดงออกอยางสนุกสนานเพลินเพลินขณะรวมกิจกรรม 
   1.4 การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  1.5 การตอบคําถามที่แสดงออกถึงความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 
  2. เครื่องมือประเมิน ไดแก  
   แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปที่ 2 
  3. เกณฑการประเมิน ประกอบดวย 
   3.1 การบอกสวนประกอบของดิน / การใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการสังเกตดิน 
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอกสวนประกอบของดินไดโดยใชประสาทสัมผัส
ดานใดดานหน่ึง และตอบถกูตองดวยตนเองอยางนอย 2 ชนิด 
     ระดับคะแนน 2  เด็กพูด/บอกสวนประกอบของดินไดโดยใชประสาทสัมผัส
ดานใดดานหน่ึง และตอบถกูตองดวยตนเองอยางนอย 1 ชนิด  
     ระดับคะแนน 1  เด็กพูด/บอกสวนประกอบของดินไดโดยใชประสาทสัมผัส
ดานใดดานหน่ึง และตอบถกูตองอยางนอย 1 ชนิด โดยการกระตุนหรือชี้แนะของครู หรือไมแสดง
พฤติกรรม  
  3.2 การแสดงออกอยางสนุกสนานเพลิดเพลินขณะรวมกิจกรรม / การทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 
      ระดับคะแนน 3 เด็กแสดงออกไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กแสดงออกได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1  เด็กแสดงพฤติกรรมอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
  3.3 การตอบคําถามหรือแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณ  
    1) ดานการจํา 
     ระดับคะแนน 3  เด็กพูด/บอกสิ่งที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอกสิง่ที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณได แตตอง
กระตุนหรือชีแ้นะ  
      ระดับคะแนน 1  เด็กพูด/บอกสิง่ที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณอยางลังเล 
หรือไมแสดงพฤติกรรม 
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     2) ดานการเขาใจ   
       ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอกเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณตามความ
เขาใจจากประสบการณเดิมไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอกเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณตามความ
เขาใจจากประสบการณเดิมได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1  เด็กพูด/บอกเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณตามความ
เขาใจจากประสบการณเดิมอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
     3) ดานการประยุกต  
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว 
หรือขอมูลที่มีอยูไปใชในสถานการณที่แตกตางไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว 
หรือขอมูลที่มีอยูไปใชในสถานการณที่แตกตางได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว 
หรือขอมูลที่มีอยูไปใชในสถานการณที่แตกตางอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
     4) ดานการวิเคราะห   
     ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอกรายละเอียดและจําแนกความแตกตางของขอมูล
ได ดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอกรายละเอียดและจําแนกความแตกตางของขอมูล
ได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอกรายละเอียดและจําแนกความแตกตางของขอมูล
อยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
      5) ดานการสังเคราะห   
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการวางแผน ออกแบบ หรือ
สรางผลงานเพื่อแสดงความรูไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการวางแผน ออกแบบ หรือ
สรางผลงานเพื่อแสดงความรูได แตตองกระตุนหรือชีแ้นะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการวางแผน ออกแบบ หรือ
สรางผลงานเพื่อแสดงความรูอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
      6) ดานการประเมิน  
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการตัดสินขอมูลไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการตัดสนิขอมูลได แตตอง
กระตุนหรือชีแ้นะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการตัดสนิขอมูลอยางลังเล 
หรือ ไมแสดงพฤติกรรม 
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   เกณฑการประเมิน 
    ชวงคะแนน   2.34 - 3.00 หมายถึง  ดี 
    ชวงคะแนน  1.68 – 2.33  หมายถึง พอใช 
    ชวงคะแนน  1.00 – 1.67  หมายถึง  ควรปรบัปรุง 
 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

  1. ผลการจัดกิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ปญหา / อุปสรรค   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 



188 
 

 
 
 
 

   
จุดประสงค 
  1. กระตุนการทํางานของสมองสองซีกในเวลาเดียวกัน  
  2. ชวยใหสมองที่ทําหนาที่เกี่ยวกับความสามารถในการเห็น การฟง และ 
การเคลื่อนไหวทํางานประสานกัน 
  3. กระตุนการฟง การอาน การเขียน และความจํา 
 

วิธีการปฏิบัต ิ
   1) ยืนตรง 
   2) เดินยํ่าเทาอยูกับที่พรอมกับแกวงแขนใหมีทิศทางตรงกันขามกับการย่ํา
ของเทา 
   3) แกวงแขนขวาไปดานหลังใหสุดแขนอยางชาๆ และวาดแขนมาทาง
ดานหนา โดยใหมือมาแตะกับหัวเขาดานซายที่ยกขึ้นอยางชาๆ  
   4) สลับขางโดยแกวงแขนซายไปดานหลัง
ใหสุดแขนอยางชาๆ และวาดแขนมาทางดานหนา โดย
ใหมือมาแตะกับหัวเขาดานขวาที่ยกขึ้นอยางชาๆ (ดัง
รูป) 
   5) ทําสลับไปมา 5-6 ครั้ง 
  6) เปล่ียนเปนใชขอศอกขวาแตะที่หัวเขา
ซายที่ยกขึ้นอยางชาๆ 
   7) สลับขางโดยใชขอศอกซายแตะที่หัวเขา
ขวาที่ยกขึ้นอยางชาๆ 
  8) ทําสลับไปมา 5-6 ครั้ง 
  9) ย่ืนแขนขวาไปดานหลังเพื่อแตะสนเทาดานซายอยางชาๆ 
  10) สลับขางโดยย่ืนแขนซายไปดานหลังเพื่อแตะสนเทาดานขวาอยางชาๆ 
  11) ทําสลับไปมา 5-6 ครั้ง 

การบริหารสมอง (Brain Gym)  
ทา “ไขวขามครึ่ง (Cross Crawl)” 
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แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 

 

ที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมทีป่ระเมิน 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

1.
 ก
าร
บอ

กส
วน

ปร
ะก
อบ

ขอ
ง

ดิน
 

2.
 ก
าร
ใช
ปร

ะส
าท

สัม
ผัส

ทั้ง
หา

 

3.
 ค
วา
มส

นุก
สน

าน
เพ
ลิน

เพ
ลิน

 

4.
 ก
าร
ทํา

งา
นร

วม
กับ

ผูอ
ื่น 

5. ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 

5.
1 
กา
รจ
ํา 

5.
2 
กา
รเ
ขา
ใจ

 

5.
3 
กา
รป

ระ
ยุก

ต 

5.
4 
กา
รว
ิเค
รา
ะห

 

5.
5 
กา
รส
ังเ
คร
าะ
ห 

5.
6 
กา
รป

ระ
เม
ิน 

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                                 

 
189 



190 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมทีป่ระเมิน 
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แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

1.
 ก
าร
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วน
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ขอ
ง
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กับ

ผูอ
ื่น 

5. ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 

5.
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รจ
ํา 

5.
2 
กา
รเ
ขา
ใจ

 

5.
3 
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ระ
ยุก
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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)                                

คาเฉลี่ย                                
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แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 

สาระการเรียนรู : ธรรมชาติรอบตัว                                                 ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2  
หนวย ดินรอบตัว                                                                                     เร่ือง  ประเภทของดิน 
แผนการจัดประสบการณที่ 2                                                                  เวลา 90 นาที 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. เด็กบอกประเภทของดินได 
             2. เด็กใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการจําแนกลักษณะของดินได 
 3. เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการรวมกิจกรรม 
 4. เด็กสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
  5. เด็กสนทนาหรือตอบคําถามที่เกี่ยวกับความสามารถทางการคิดวิจารณญาณได    
 
สาระที่ควรเรียนรู  
 1. สาระที่ควรเรียนรู  
   ดินมีอยูทั่วไปดินแตละชนิดมีความละเอียดแตกตางกัน ดินเหนียวเนื้อดินจะติดกัน  
ดินรวนเนื้อดินจะละเอียด  สวนดินทรายเนื้อดินจะหยาบไมติดกัน  
 2. ประสบการณสําคัญ 
  2.1 การตอของ บรรจุ เท และแยกชิ้นสวน 
  2.2 การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  2.3 การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ 
  2.4 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 
    2.5 การรูจักสิ่งตาง ๆ ดวยการมอง ฟง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น 
   2.6 การเชื่อมโยงภาพ ภาพถาย และรูปถายตาง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
    2.7 การรับรู และแสดงความรูสึกผานสื่อ วัสดุ ของเลน และผลงาน 
   2.8 การสังเกตสิ่งตาง ๆ และสถานที่จากมุมมองที่ตาง ๆ กัน 
   2.9 การอธิบายในเรื่องตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ที่สัมพันธกัน 
     2.10 การสื่อความหมายของมิติสัมพันธดวยภาพวาด ภาพถาย และรูปภาพ 
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กิจกรรมการเรียนรู  
  ข้ันปลุกสมอง (Boosting) 
    1. เด็กดื่มนํ้าบริสุทธิช์าๆ  
    2. เด็กฝกการบริหารสมองดวยทา “ปุมสมอง (Brain Button)” เพ่ือกระตุนการสงเลือด
และออกซิเจนใหไปเลี้ยงสมอง สงเสริมการรับสงขอมูลของสมองซีกซายและขวา 

    3. เด็กผอนคลายรางกาย ดวยการนั่งพักผอนในทาทีส่บาย 
  ข้ันระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating)   
    4. เด็กรวมกลุมละประมาณ 4-5 คน ระดมสมองแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับบริเวณใน
โรงเรียนที่จะออกไปสํารวจเพื่อคนหาดิน กลุมละ 1 แหง และตอบคําถามตอไปน้ี 
         - แตละกลุมไปหาดินบริเวณใดบาง (การเขาใจ) 
         - ขอตกลงในการเดินทางไปเก็บตวัอยางดินนอกหองเรียนมีอะไรบาง  (การ
สังเคราะห) 
         - อุปกรณในการออกไปเก็บตัวอยางดินมีอะไรบาง (การวิเคราะห) 
          - ถาไมมีอุปกรณตามที่เสนอ สามารถใชอุปกรณใดแทนไดบาง  (การประยุกต) 
   ข้ันคนหาคําตอบ (Acquiring) 
    5. เด็กออกสํารวจและเกบ็ตวัอยางดินตามสถานที่ตางๆ ที่เลือกไว โดยตอบคําถาม 
ดังนี้ 
         - จํานวนดินที่ตัก (การจํา) 
       - สิ่งที่ปนอยูในดิน (การวิเคราะห) 
    - ลักษณะของเนื้อดิน  (การเขาใจ)  
   6. เด็กและครสูนทนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเกี่ยวกบัตวัอยางดินที่นํามาจากบริเวณ
ตางๆในโรงเรยีน ดวยคําถามตอไปน้ี 
          - ดินที่เลือกมีลักษณะ, สี และกลิ่น อยางไรบาง (การวเิคราะห) 
          - เก็บตวัอยางดินไดตรงตามความตองการหรือไม อยางไร  (การประเมิน) 
          - ดินที่นํามาเหมือนกับดินที่อยูในกลองปริศนาหรือไม อยางไร (การประเมิน) 
  ข้ันสรุปผล (Inferring) 
     7. เด็กและครรูวมกันสรุปสถานที่ที่ไปเกบ็ตวัอยางดินจากแผนผังแสดงสถานที่ใน
โรงเรียนที่ครูเตรียมไว โดยใชคําพูดตอไปน้ี 
         - จากแผนผังโรงเรียนเด็กคิดวาหองเรียนเราอยูตรงไหน  (การประยุกต) 
         - เราพากันเดินไปตรงตําแหนงใดบางในแผนผัง (การจํา) 
         - แตละกลุมวางกลองตัวอยางดินใหตรงตามตําแหนงบนแผนผังโรงเรียน (การ
เขาใจ) 
    - แบงดินในโรงเรียนไดกี่แบบ อะไรบาง (การวิเคราะห) 
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  ข้ันนําเสนอ (Notifying)    
   8. เด็กนําเสนอแผนผังโรงเรียนแสดงสถานที่และลักษณะของดินที่พบ แลวสนทนาใน
ประเด็นตอไปนี้ 
        - ผลงานเปนไปตามที่ตั้งใจไวหรือไม เพราะอะไร (การประเมิน) 
    - อยากจะแกไข หรือปรับปรุงงานตรงจุดไหน เพ่ือใหงานดีขึ้น (การสังเคราะห) 
 
สื่อการเรียนรู 
 1. อุปกรณตักดิน ไดแก ชอน พลั่ว  
  2. กลองเก็บตวัอยางดิน 
  3. แผนผังโรงเรียนแสดงบรเิวณที่เกบ็ตวัอยางดิน 
  4. ปากกาเมจิก 
  5. กระดาษแผนใหญ 
 
การประเมินผล 
  1. วิธีการประเมิน ไดแก  
     การสังเกตพฤติกรรม ในประเด็นตอไปน้ี 
   1.1 การบอกประเภทของดนิ 
  1.2 การใชประสาทสัมผัสทัง้หาในการจําแนกลักษณะของดิน 
   1.3 การแสดงออกอยางสนุกสนานเพลินเพลินขณะรวมกิจกรรม 
   1.4 การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  1.5 การตอบคําถามที่แสดงออกถึงความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 
  2. เครื่องมือประเมิน ไดแก  
   แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปที่ 2 
  3. เกณฑการประเมิน ประกอบดวย 
   3.1 การบอกประเภทของดนิ / การใชประสาทสัมผัสทัง้หาในการจําแนกลักษณะของ
ดิน 
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอกประเภทของดนิไดโดยใชประสาทสัมผัสดานใด               
ดานหนึ่ง และตอบถูกตองดวยตนเองอยางนอย 2 ชนิด 
     ระดับคะแนน 2  เด็กพูด/บอกประเภทของดนิไดโดยใชประสาทสัมผัสดานใด            
ดานหนึ่ง และตอบถูกตองดวยตนเองอยางนอย 1 ชนิด  
     ระดับคะแนน 1  เด็กพูด/บอกประเภทของดนิไดโดยใชประสาทสัมผัสดานใด              
ดานหนึ่ง และตอบถูกตองอยางนอย 1 ชนิด โดยการกระตุนหรือชีแ้นะของคร ูหรือไมแสดงพฤติกรรม  
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  3.2 การแสดงออกอยางสนุกสนานเพลิดเพลินขณะรวมกิจกรรม / การทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 
      ระดับคะแนน 3 เด็กแสดงออกไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กแสดงออกได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1  เด็กแสดงพฤติกรรมอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
  3.3 การตอบคําถามหรือแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณ  
    1) ดานการจํา 
     ระดับคะแนน 3  เด็กพูด/บอกสิ่งที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอกสิง่ที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณได แตตอง
กระตุนหรือชีแ้นะ  
      ระดับคะแนน 1  เด็กพูด/บอกสิง่ที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณอยางลังเล 
หรือไมแสดงพฤติกรรม 
     2) ดานการเขาใจ   
       ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอกเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณตามความ
เขาใจจากประสบการณเดิมไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอกเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณตามความ
เขาใจจากประสบการณเดิมได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1  เด็กพูด/บอกเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณตามความ
เขาใจจากประสบการณเดิมอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
     3) ดานการประยุกต  
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว 
หรือขอมูลที่มีอยูไปใชในสถานการณที่แตกตางไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว 
หรือขอมูลที่มีอยูไปใชในสถานการณที่แตกตางได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว 
หรือขอมูลที่มีอยูไปใชในสถานการณที่แตกตางอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
     4) ดานการวิเคราะห   
     ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอกรายละเอียดและจําแนกความแตกตางของขอมูล
ได ดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอกรายละเอียดและจําแนกความแตกตางของขอมูล
ได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอกรายละเอียดและจําแนกความแตกตางของขอมูล
อยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
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      5) ดานการสังเคราะห   
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการวางแผน ออกแบบ หรือ
สรางผลงานเพื่อแสดงความรูไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการวางแผน ออกแบบ หรือ
สรางผลงานเพื่อแสดงความรูได แตตองกระตุนหรือชีแ้นะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการวางแผน ออกแบบ หรือ
สรางผลงานเพื่อแสดงความรูอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
      6) ดานการประเมิน  
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการตัดสนิขอมูลไดดวย
ตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการตัดสนิขอมูลได แตตอง
กระตุนหรือชีแ้นะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการตัดสนิขอมูลอยางลังเล 
หรือ ไมแสดงพฤติกรรม 
 
   เกณฑการประเมิน 
    ชวงคะแนน  2.34 --3.00 หมายถึง  ดี 
    ชวงคะแนน  1.68 – 2.33  หมายถึง พอใช 
    ชวงคะแนน  1.00 – 1.67  หมายถึง  ควรปรบัปรุง 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

  1. ผลการจัดกิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ปญหา / อุปสรรค   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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จุดประสงค 
  1. กระตุนการทํางานของหลอดเลือดแดงที่ทําหนาที่ลําเลียงเลือดใหมและ
ออกซิเจนไปเล้ียงสมอง 
  2. กระตุนการอาน การเขียน การพูด หรือการปรับทิศทาง 
 
วิธีการปฏิบัต ิ
   1) ยืนตรง 
   2) ใชฝามือซายวางบริเวณหนาทองหรือสะดือ 
   3) ใชนิ้วหัวแมมือและนิว้ชี้ดานขวา
แตะบริเวณรองบุม 2 รองที่อยูใตกระดูกไหปลารา 
(ดังรูป) 
  4) ใชมือดานขวาถูนวดบริเวณรองบุม
แรงๆ ขณะที่มือซายวางบนทอง พรอมกับกวาด
สายตาจากซายไปขวาและขวาไปซาย 
   5) ปฏิบัตินานประมาณ 30 วินาที  
   6) สลับตําแหนงมือเปนใชฝามือขวา
วางบริเวณหนาทองหรือสะดือ แลวใชนิ้วหัวแมมือ
และน้ิวชี้ดานซายแตะบริเวณรองบุม 2 รองที่อยูใต
กระดูกไหปลารา 
   7)  ปฏิบัติเหมือนขอ 4) และ ขอ 5) 

 
 
 

 

การบริหารสมอง (Brain Gym)  
ทา “ปุมสมอง (Brain Button)” 
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แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 

 

ที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมทีป่ระเมิน 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

1.
 ก
าร
บอ

กป
ระ
เภ
ทข

อง
ดิน

 

2.
 ก
าร
ใช
ปร

ะส
าท

สัม
ผัส

ทั้ง
หา

 

3.
 ค
วา
มส

นุก
สน

าน
เพ
ลิน

เพ
ลิน

 

4.
 ก
าร
ทํา

งา
นร

วม
กับ

ผูอ
ื่น 

5. ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 

5.
1 
กา
รจ
ํา 

5.
2 
กา
รเ
ขา
ใจ

 

5.
3 
กา
รป

ระ
ยุก

ต 

5.
4 
กา
รว
ิเค
รา
ะห

 

5.
5 
กา
รส
ังเ
คร
าะ
ห 

5.
6 
กา
รป

ระ
เม
ิน 

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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ที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมทีป่ระเมิน 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

1.
 ก
าร
บอ

กป
ระ
เภ
ทข

อง
ดิน

 

2.
 ก
าร
ใช
ปร

ะส
าท

สัม
ผัส

ทั้ง
หา

 

3.
 ค
วา
มส

นุก
สน

าน
เพ
ลิน

เพ
ลิน

 

4.
 ก
าร
ทํา

งา
นร

วม
กับ

ผูอ
ื่น 

5. ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 

5.
1 
กา
รจ
ํา 

5.
2 
กา
รเ
ขา
ใจ

 

5.
3 
กา
รป

ระ
ยุก

ต 

5.
4 
กา
รว
ิเค
รา
ะห

 

5.
5 
กา
รส
ังเ
คร
าะ
ห 

5.
6 
กา
รป

ระ
เม
ิน 

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)                                

คาเฉลี่ย                                
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แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 

สาระการเรียนรู : ธรรมชาติรอบตัว                                                 ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2  
หนวย ดินรอบตัว                                                                                        เร่ือง ดินในโรงเรียน 
แผนการจัดประสบการณที่ 3                                                                  เวลา 90 นาที 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. เด็กบอกสิ่งที่เจือปนในดินได 
             2. เด็กใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการจําแนกสิ่งเจือปนในดินแตละแหงได 
 3. เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการรวมกิจกรรม 
 4. เด็กสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
  5. เด็กสนทนาหรือตอบคําถามที่เกี่ยวกับความสามารถทางการคิดวิจารณญาณได    
 
สาระที่ควรเรียนรู  
 1. สาระที่ควรเรียนรู  
   สถานที่ตางๆในโรงเรียนจะมีสิ่งเจือปนในดินที่แตกตางกันไป  
 2. ประสบการณสําคัญ 
  2.1  การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  2.2  การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ 
  2.3  การมีโอกาสไดรับรูความรูสึก ความสนใจ และความตองการของตนเองและผูอ่ืน 
  2.4  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  2.5  การรูจักสิ่งตาง ๆ ดวยการมอง ฟง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น 
  2.6  การแสดงความคิดสรางสรรคผานสื่อ วัสดุตาง ๆ 
  2.7  การแสดงความรูสึกดวยคําพูด 
  2.8  การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 
   2.9 การสํารวจและอธิบายความเหมือน ความตางของสิ่งตาง ๆ 
  2.10 การจับคู การจําแนก และการจัดกลุม 
  2.11 การทดลองสิ่งตาง ๆ  
  2.12 การสังเกตสิ่งตาง ๆ และสถานที่จากมุมมองที่ตาง ๆ กัน 
   2.13 การอธิบายในเรื่องตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ที่สัมพันธกัน 
  2.14 การสื่อความหมายของมิติสัมพันธดวยภาพวาด ภาพถาย และรูปภาพ 
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กิจกรรมการเรียนรู  
  ข้ันปลุกสมอง (Boosting) 
     1. เด็กดื่มนํ้าบริสุทธิช์าๆ  
    2. เด็กฝกการบริหารสมองดวยทา “เสนขยุกขยิกคู (Double Doodle)” เพ่ือสงเสริม
การรับสงขอมูลของสมองซีกซายและขวา ประสานการทํางานของมือและตา 
     3. เด็กผอนคลายรางกาย ดวยการนั่งพักผอนในทาทีส่บาย 
  ข้ันระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating)  
   4. เด็กสังเกตแผนผังโรงเรียนและตวัอยางดินที่เก็บมา และสนทนากับครูในประเด็น
ตอไปน้ี  

    - ลักษณะของดินและบริเวณที่พบ (การจํา)   
    - สิ่งที่คิดวาจะปนอยูในดิน  (การเขาใจ) 

  ข้ันคนหาคําตอบ (Acquiring) 
    5. เด็กแตละกลุมละลายตวัอยางดินที่เก็บมาลงในน้ํา จากนั้นเทใสตะแกรงเพ่ือกรอง
เอาสิ่งที่ปนมากับดิน แลวตอบคําถามตอไปน้ี 
          - ดินผสมกับน้ําแลวมีลักษณะ, สี, กลิ่น อยางไร  (การวิเคราะห) 
          - ดินที่ผสมน้ําแตกตางหรือเหมือนกับดินที่ยังไมผสมน้ําอยางไร (การประเมิน) 
         - เม่ือเทดินผสมน้ําลงในตะแกรง มีสิ่งใดปนอยูในดินบาง (การวิเคราะห) 
   6. เด็กรวบรวมสิ่งที่ปนอยูในดินจําแนกใสลงในถุงพลาสติกใส แลวชวยกันระดมสมอง
เพ่ือจัดหมวดหมูของสิ่งที่ปนในดินตามเกณฑที่ตั้งขึ้นเอง โดยตอบคําถามตอไปน้ี 
       - แบงสิ่งที่ปนในดินไดกี่กลุม อะไรบาง  (การวิเคราะห) 
        - ใชเกณฑอะไรในการจัดหมวดหมู  (การสังเคราะห) 
   ข้ันสรุปผล (Inferring) 
   7. เด็กวาดภาพสิ่งที่ปนอยูในดินของกลุมตนเองดวยดนิโคลน  (การสังเคราะห) 
   8. เด็กแตละกลุมนําภาพสิ่งที่ปนอยูในดิน มาเปรียบเทยีบ จัดกลุม หรือจําแนก
ประเภทของสิง่ที่ปนอยูในดิน โดยตอบคําถามตอไปน้ี 
          - เด็กสามารถสิ่งที่ปนอยูในดินแบงไดกี่กลุม อะไรบาง  (การวิเคราะห) 
        - ถาจัดกลุมโดยใชเกณฑใหม จะจัดไดกี่กลุม อะไรบาง   (การสังเคราะห) 
         - ทําไมถึงพบสิ่งที่ปนอยูในดินคลายกัน ทั้งๆที่เกบ็ตวัอยางดินมาจากบริเวณ
แตกตางกัน    (การเขาใจ)    
    - สิ่งที่ปนในดินเกิดขึ้นมาจากอะไร  (การเขาใจ) 
         - ดินที่บานของเด็กมีสิ่งที่เจือปนแบบไหนบาง  (การประยุกต) 
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  ข้ันนําเสนอ (Notifying) 
.     9. เด็กแตละกลุมนําเสนอสิ่งที่ปนในดิน ดวยภาพวาดจากดินโคลน แลวสนทนาใน
ประเด็นตอไปนี้ 
        - ผลงานเปนไปตามที่ตั้งใจไวหรือไม เพราะอะไร (การประเมิน) 
    - อยากจะแกไข หรือปรับปรุงงานตรงจุดไหน เพ่ือใหงานดีขึ้น  (การสังเคราะห) 
 
สื่อการเรียนรู 
  1. ตัวอยางดิน 
 2. ตะแกรง 
  3. ถังบรรจุน้ํา 
  5. แผนผังโรงเรียน 
  6. กระดาษแผนใหญ 
  7. กระดาษ A4 
 
 การประเมินผล 
  1. วิธีการประเมิน ไดแก  
     การสังเกตพฤติกรรม ในประเด็นตอไปน้ี 
   1.1 การบอกสิ่งเจือปนในดิน 
  1.2 การใชประสาทสัมผัสทัง้หาในการจําแนกสิ่งเจือปนในดิน 
   1.3 การแสดงออกอยางสนุกสนานเพลินเพลินขณะรวมกิจกรรม 
   1.4 การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  1.5 การตอบคําถามที่แสดงออกถึงความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 
  2. เครื่องมือประเมิน ไดแก  
   แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปที่ 2 
  3. เกณฑการประเมิน ประกอบดวย 
   3.1 การบอกประเภทของดิน / การใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการจําแนกลักษณะของดิน 
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอกสิง่เจือปนในดินไดโดยใชประสาทสัมผัสดานใด               
ดานหนึ่ง และตอบถูกตองดวยตนเองอยางนอย 2 ชนิด 
     ระดับคะแนน 2  เด็กพูด/สิ่งเจือปนในดินไดโดยใชประสาทสัมผัสดานใด            
ดานหนึ่ง และตอบถูกตองดวยตนเองอยางนอย 1 ชนิด  
     ระดับคะแนน 1  เด็กพูด/บอกสิง่เจือปนในดินไดโดยใชประสาทสัมผัสดานใด              
ดานหนึ่ง และตอบถูกตองอยางนอย 1 ชนิด โดยการกระตุนหรือชี้แนะของครู หรือไมแสดงพฤติกรรม  
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  3.2 การแสดงออกอยางสนุกสนานเพลิดเพลินขณะรวมกิจกรรม / การทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 
      ระดับคะแนน 3 เด็กแสดงออกไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กแสดงออกได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1  เด็กแสดงพฤติกรรมอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
  3.3 การตอบคําถามหรือแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณ  
    1) ดานการจํา 
     ระดับคะแนน 3  เด็กพูด/บอกสิ่งที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอกสิง่ที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณได แตตอง
กระตุนหรือชีแ้นะ  
      ระดับคะแนน 1  เด็กพูด/บอกสิง่ที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณอยางลังเล 
หรือไมแสดงพฤติกรรม 
     2) ดานการเขาใจ   
       ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอกเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณตามความ
เขาใจจากประสบการณเดิมไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอกเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณตามความ
เขาใจจากประสบการณเดิมได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1  เด็กพูด/บอกเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณตามความ
เขาใจจากประสบการณเดิมอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
     3) ดานการประยุกต  
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว 
หรือขอมูลที่มีอยูไปใชในสถานการณที่แตกตางไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว 
หรือขอมูลที่มีอยูไปใชในสถานการณที่แตกตางได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว 
หรือขอมูลที่มีอยูไปใชในสถานการณที่แตกตางอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
     4) ดานการวิเคราะห   
     ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอกรายละเอียดและจําแนกความแตกตางของขอมูล
ได ดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอกรายละเอียดและจําแนกความแตกตางของขอมูล
ได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอกรายละเอียดและจําแนกความแตกตางของขอมูล
อยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
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      5) ดานการสังเคราะห   
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการวางแผน ออกแบบ หรือ
สรางผลงานเพื่อแสดงความรูไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการวางแผน ออกแบบ หรือ
สรางผลงานเพื่อแสดงความรูได แตตองกระตุนหรือชีแ้นะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการวางแผน ออกแบบ หรือ
สรางผลงานเพื่อแสดงความรูอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
      6) ดานการประเมิน  
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการตัดสนิขอมูลไดดวย
ตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการตัดสนิขอมูลได แตตอง
กระตุนหรือชีแ้นะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการตัดสนิขอมูลอยางลังเล 
หรือ ไมแสดงพฤติกรรม 
 
   เกณฑการประเมิน 
    ชวงคะแนน  2.34 --3.00 หมายถึง  ดี 
    ชวงคะแนน  1.68 – 2.33  หมายถึง พอใช 
    ชวงคะแนน  1.00 – 1.67  หมายถึง  ควรปรบัปรุง 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

  1. ผลการจัดกิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ปญหา / อุปสรรค   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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จุดประสงค 
  1. กระตุนการทํางานรวมกันของดวงตาทั้งสองขาง 
  2. พัฒนาการทํางานประสานสัมพันธระหวางมือกบัดวงตา ทําใหทักษะการ
เขียนดีขึ้น 
 
วิธีการปฏิบัต ิ
   1) ยืนตรง 
  2) ชูนิ้วชี้ทั้งสองขางไปดานหนา 
  3) ลากนิ้วมือเปนเสนรูปทรงตางๆ ในอากาศ โดยใหนิ้วมือขางหนึ่งวาดนํา
ขณะที่นิ้วมอือีกขางวาดตามไปพรอมๆกัน  ภาพที่วาดจะสะทอนกลับซึง่กันและกัน
เหมือนการสองกระจก (ดังรูป) 
 
    
 
 
 
 
 
 
   
   4)  ปฏิบัติซ้าํเหมือนขอ 3) แตเปล่ียนจากเสนรูปทรงเปนเสนอิสระตาม
จินตนาการ 

 
 

 

การบริหารสมอง (Brain Gym)  
ทา “เสนขยุกขยกิคู (Double Doodle)”  
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แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 

 

ที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมทีป่ระเมิน 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
  

1.
 ก
าร
บอ

กส
ิ่งเ
จือ

ปน
ใน
ดิน

 

2.
 ก
าร
ใช
ปร

ะส
าท

สัม
ผัส

ทั้ง
หา

 

3.
 ค
วา
มส

นุก
สน

าน
เพ
ลิน

เพ
ลิน

 

4.
 ก
าร
ทํา

งา
นร

วม
กับ

ผูอ
ื่น 

5. ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 

5.
1 
กา
รจ
ํา 

5.
2 
กา
รเ
ขา
ใจ

 

5.
3 
กา
รป

ระ
ยุก

ต 

5.
4 
กา
รว
ิเค
รา
ะห

 

5.
5 
กา
รส
ังเ
คร
าะ
ห 

5.
6 
กา
รป

ระ
เม
ิน 

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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ที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมทีป่ระเมิน 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
  

1.
 ก
าร
บอ

กส
ิ่งเ
จือ

ปน
ใน
ดิน

 

2.
 ก
าร
ใช
ปร

ะส
าท

สัม
ผัส

ทั้ง
หา

 

3.
 ค
วา
มส

นุก
สน

าน
เพ
ลิน

เพ
ลิน

 

4.
 ก
าร
ทํา

งา
นร

วม
กับ

ผูอ
ื่น 

5. ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 

5.
1 
กา
รจ
ํา 

5.
2 
กา
รเ
ขา
ใจ

 

5.
3 
กา
รป

ระ
ยุก

ต 

5.
4 
กา
รว
ิเค
รา
ะห

 

5.
5 
กา
รส
ังเ
คร
าะ
ห 

5.
6 
กา
รป

ระ
เม
ิน 

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)                                

คาเฉลี่ย                                
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แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 

สาระการเรียนรู : ธรรมชาติรอบตัว                                                 ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2  
หนวย ดินรอบตัว                                                                                    เร่ือง ประโยชนของดิน 
แผนการจัดประสบการณที่ 4                                                                  เวลา 90 นาที 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 จุดประสงคการเรียนรู 
 1. เด็กบอกประโยชนของดินได 
             2. เด็กใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการสังเกตประโยชนของดินได 
 3. เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการรวมกิจกรรม 
 4. เด็กสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
  5. เด็กสนทนาหรือตอบคําถามที่เกี่ยวกับความสามารถทางการคิดวิจารณญาณได    
 
สาระที่ควรเรียนรู  
 1. สาระที่ควรเรียนรู  
   ดินสามารถนํามาใชประโยชนไดหลากหลาย เชน สรางบาน ปลูกตนไม  ปนเปน
ภาชนะ  ประดิษฐของเลน  เปนที่อยูของสัตว เปนตน 
 2. ประสบการณสําคัญ 
  2.1 การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  2.2  การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ 
   2.3  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 
   2.4  การรูจักสิ่งตางๆ ดวยการมอง ฟง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น 
   2.5  การเชื่อมโยงภาพ ภาพถาย และรูปถายตาง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
     2.6  การแสดงความคิดสรางสรรคผานสื่อ วัสดุตางๆ 
   2.7  การแสดงความรูสึกดวยคําพูด 
  2.8  การพูดกับผูอ่ืนเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง หรือเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
   2.9  การจับคู การจําแนก และการจัดกลุม 
  2.10 การเปรียบเทียบ  
   2.11 การสืบคนขอมูล 
   2.12 การใชหรืออธิบายสิ่งตางๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
    2.13 การตอเขาดวยกัน การแยกออก การบรรจุ และการเทออก 
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กิจกรรมการเรียนรู  
  ข้ันปลุกสมอง (Boosting) 
     1. เด็กดื่มนํ้าบริสุทธิช์าๆ  
    2. เด็กฝกการบริหารสมองดวยทา “หมวกความคิด (Thinking Cap)” เพ่ือสงเสริมการ
ทํางานประสานกันของสมองซีกซายและขวา กระตุนประสาทรับขอมูลที่เกี่ยวของกับการพูด และ
การฟง 
   3. เด็กผอนคลายรางกาย ดวยการนั่งพักผอนในทาทีส่บาย 
  ข้ันระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating) 
     4. เด็กสังเกตวัสดุอุปกรณทีเ่ตรียมไว ไดแก กลองปริศนาจํานวน 3 กลอง ครกและ
สากหิน แวนขยาย ตวัอยางดิน ไดแก ดินทราย ดินรวน และดินเหนียว แลวตอบคาํถามตอไปน้ี 
    - มีวัสดุอุปกรณอะไรบาง (การเขาใจ) 
    - วัสดุอุปกรณที่เห็นคิดวาจะเอามาทําอะไร (การประยุกต) 
   5. เด็กหลับตาสัมผัสสิ่งที่อยูในกลองปริศนาแตละกลองแลวพูดคุยเกี่ยวกับประเด็น
ตอไปน้ี 
   - สิ่งที่อยูในกลองปริศนามีลักษณะอยางไร (การวิเคราะห) 
    - สิ่งที่อยูในกลองปริศนาทาํมาจากอะไร (การเขาใจ) 
   ข้ันคนหาคําตอบ (Acquiring) 
   6. เด็กแบงกลุมตามความสมัครใจ 3 กลุม แตละกลุมจับสลากเลือกกลองปริศนาที่จะ
ศึกษา จากนัน้เปดกลองปริศนาออกแลวสังเกตเพ่ือตอบคําถามตอไปน้ี   
         - สิ่งที่อยูในกลองปริศนาคอือะไร  (การเขาใจ) 
    - เคยเห็นสิ่งทีอ่ยูในกลองปริศนาจากที่ไหนมาบาง  (การจํา) 
    - สิ่งที่อยูในกลองปริศนามีสิ่งใดเปนสวนประกอบบาง (การวิเคราะห) 
   7. เด็กแตละกลุมนําสิ่งที่อยูในกลองปริศนา ไดแก กลองที่ 1 คือ เศษปูนผสมทรายที่
ใชฉาบผนังบาน กลองที่ 2 คือ เศษโองหรือกระถางดนิเผา และกลองที่ 3 คือ ดินที่ใชปลกูตนกลาไม 
มาตําในครกหนิ จากนั้นใชแวนขยายสองดูเปรียบเทยีบกับตวัอยางดินทราย ดินรวน และดินเหนียว 
แลวตอบคําถามตอไปน้ี 
     - สิ่งที่อยูในกลองปริศนากอนและหลังการตํามีลักษณะแตกตางกันหรือไม อยางไร  
(การประเมิน) 
    - สิ่งที่ไดจากการตํามีลักษณะเหมือนกับตัวอยางดินประเภทใด  (การเขาใจ) 
   8. เด็กแตละกลุมสังเกตรูปภาพ ดังนี้ กลุมที่ 1 ภาพคนฉาบปูนสรางบาน กลุมที่ 2 ภาพคน
ปนโอง และกลุมที่ 3 ภาพตนไมที่มีไสเดือนอยูใตดิน  แลวสนทนาเกี่ยวกับภาพดังตอไปนี้ 
    - สังเกตเห็นอะไรบาง เปนภาพของอะไร  (การวิเคราะห) 
   - ภาพทั้งสามมีสวนเกี่ยวของหรือเหมือนกันตรงไหน  (การสังเคราะห) 
    - ภาพที่เห็นใชทําประโยชนอะไรไดบาง   (การประยุกต) 
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    - เคยเห็นสิ่งที่มีลักษณะเหมือนในภาพที่ไหนบาง  (การจํา) 
   - มีวิธีการทําอยางไร   (การสังเคราะห) 
    - สามารถทําไดดวยตนเองหรือไม เพราะอะไร  (การประเมิน) 
 ข้ันสรุปผล (Inferring) 
  9. เด็กแตละกลุมชวยกันนําดินมาปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้   (การสังเคราะห) 
    กลุมที่ 1 ประดิษฐภาชนะหรือของเลน 
    กลุมที่ 2 ปลูกตนไมลงกระถาง 
    กลุมที่ 3 บานของไสเดือน 
   10. เด็กและครูชวยกันสรุปโดยวาดภาพวัสดุ อุปกรณ และ/หรือขั้นตอนการทํางาน โดย
สนทนาในประเด็นตอไปนี้ 
    -  วัสดุ อุปกรณที่ใช   (การจํา) 
    -  ขั้นตอนในการทํางาน  (การเขาใจ) 
    - ประโยชนของดิน   (การประยุกต) 
 ข้ันนําเสนอ (Notifying) 
   11. เด็กนําผลงานที่สําเร็จมาจัดแสดง แลวสาธติการใชประโยชนจากสิ่งที่ทํา พรอมกับ
สนทนาในประเด็นตอไปน้ี 
        - ผลงานเปนไปตามที่ตั้งใจไวหรือไม เพราะอะไร   (การประเมิน) 
    - อยากจะแกไข หรือปรับปรุงงานตรงจุดไหน เพ่ือใหงานดีขึ้น  (การสังเคราะห) 
 
สื่อการเรียนรู 
  1. กลองปริศนา ประกอบดวย   
   - กลองที่ 1 ใสเศษปูนผสมทรายที่ใชฉาบผนังบาน  
   - กลองที่ 2 ใสเศษโองหรือกระถางดินเผา   
    - กลองที่ 3 ใสดินที่ใชปลกูตนกลาไม 
  2. ครกและสากหิน  
  3. แวนขยาย   
  4. รูปภาพ ไดแก ภาพคนฉาบปูนสรางบาน ภาพคนปนโอง และภาพตนไมมีไสเดือนอยูใตดิน   
  5. ดินทราย ดินเหนียว ดินรวน 
  6. ตนไม และอุปกรณปลูกตนไม เชน กระถาง ที่ตักดนิ เปนตน 
  7. ขวดน้ําพลาสติกขนาดใหญ 
  8. กระดาษแผนใหญ และ กระดาษ A4   
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การประเมินผล 
  1. วิธีการประเมิน ไดแก  
     การสังเกตพฤติกรรม ในประเด็นตอไปน้ี 
   1.1 การบอกประโยชนของดิน 
  1.2 การใชประสาทสัมผัสทัง้หาในการสังเกตประโยชนของดิน    
   1.3 การแสดงออกอยางสนุกสนานเพลินเพลินขณะรวมกิจกรรม 
   1.4 การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  1.5 การตอบคําถามที่แสดงออกถึงความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 
  2. เครื่องมือประเมิน ไดแก  
   แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปที่ 2 
  3. เกณฑการประเมิน ประกอบดวย 
   3.1 การบอกประเภทของดนิ / การใชประสาทสัมผัสทัง้หาในการจําแนกลักษณะของ
ดิน 
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอกประโยชนของดินไดโดยใชประสาทสัมผัสดานใด               
ดานหนึ่ง และตอบถูกตองดวยตนเองอยางนอย 2 ชนิด 
     ระดับคะแนน 2  เด็กพูด/บอกประโยชนของดินไดโดยใชประสาทสัมผัสดานใด            
ดานหนึ่ง และตอบถูกตองดวยตนเองอยางนอย 1 ชนิด  
     ระดับคะแนน 1  เด็กพูด/บอกประโยชนของดินไดโดยใชประสาทสัมผัสดานใด              
ดานหนึ่ง และตอบถูกตองอยางนอย 1 ชนิด โดยการกระตุนหรือชี้แนะของครู หรือไมแสดง
พฤติกรรม  
  3.2 การแสดงออกอยางสนุกสนานเพลิดเพลินขณะรวมกิจกรรม / การทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 
      ระดับคะแนน 3 เด็กแสดงออกไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กแสดงออกได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1  เด็กแสดงพฤติกรรมอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
  3.3 การตอบคําถามหรือแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณ  
    1) ดานการจํา 
     ระดับคะแนน 3  เด็กพูด/บอกสิ่งที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอกสิง่ที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณได แตตอง
กระตุนหรือชีแ้นะ  
      ระดับคะแนน 1  เด็กพูด/บอกสิง่ที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณอยางลังเล 
หรือไมแสดงพฤติกรรม 
     2) ดานการเขาใจ   
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       ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอกเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณตามความ
เขาใจจากประสบการณเดิมไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอกเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณตามความ
เขาใจจากประสบการณเดิมได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1  เด็กพูด/บอกเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณตามความ
เขาใจจากประสบการณเดิมอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
     3) ดานการประยุกต  
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว 
หรือขอมูลที่มีอยูไปใชในสถานการณที่แตกตางไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว 
หรือขอมูลที่มีอยูไปใชในสถานการณที่แตกตางได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว 
หรือขอมูลที่มีอยูไปใชในสถานการณที่แตกตางอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
     4) ดานการวิเคราะห   
     ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอกรายละเอียดและจําแนกความแตกตางของขอมูล
ได ดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอกรายละเอียดและจําแนกความแตกตางของขอมูล
ได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอกรายละเอียดและจําแนกความแตกตางของขอมูล
อยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
      5) ดานการสังเคราะห   
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการวางแผน ออกแบบ หรือ
สรางผลงานเพื่อแสดงความรูไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการวางแผน ออกแบบ หรือ
สรางผลงานเพื่อแสดงความรูได แตตองกระตุนหรือชีแ้นะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการวางแผน ออกแบบ หรือ
สรางผลงานเพื่อแสดงความรูอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
      6) ดานการประเมิน  
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการตัดสนิขอมูลไดดวย
ตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการตัดสนิขอมูลได แตตอง
กระตุนหรือชีแ้นะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการตัดสนิขอมูลอยางลังเล 
หรือ ไมแสดงพฤติกรรม 
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   เกณฑการประเมิน 
    ชวงคะแนน  2.34 --3.00 หมายถึง  ดี 
    ชวงคะแนน  1.68 – 2.33  หมายถึง พอใช 
    ชวงคะแนน  1.00 – 1.67  หมายถึง  ควรปรบัปรุง 
 
   
บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

  1. ผลการจัดกิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ปญหา / อุปสรรค   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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จุดประสงค 
  เพิ่มความสามารถในการฟง ความทรงจําระยะสัน้ และทักษะการคิดเชิง
นามธรรม 
 
วิธีการปฏิบัต ิ
   1) ยืนตรง 
  2) ใชมือจับที่สวนบนสุดของใบหูแตละขาง 
  3) นวดเบาๆบริเวณขอบใบหูทั้งสองขางพรอมๆ กัน (ดังรูป) 
   4) นวดลงมาเรื่อยๆจนถึงติ่งหู   
   5) ปฏิบัติซ้ําตั้งแตขอ 2) ถึง ขอ 4) จาํนวน 5 ครัง้ 
 
    
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  

การบริหารสมอง (Brain Gym)  
ทา “หมวกความคดิ (Thinking Cap)”   
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แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 

 

ที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมทีป่ระเมิน 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

1.
 ก
าร
บอ

กป
ระ
โย
ชน

ขอ
งด
ิน 

2.
 ก
าร
ใช
ปร

ะส
าท

สัม
ผัส

ทั้ง
หา

 

3.
 ค
วา
มส

นุก
สน

าน
เพ
ลิน

เพ
ลิน

 

4.
 ก
าร
ทํา

งา
นร

วม
กับ

ผูอ
ื่น 

5. ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 

5.
1 
กา
รจ
ํา 

5.
2 
กา
รเ
ขา
ใจ

 

5.
3 
กา
รป

ระ
ยุก

ต 

5.
4 
กา
รว
ิเค
รา
ะห

 

5.
5 
กา
รส
ังเ
คร
าะ
ห 

5.
6 
กา
รป

ระ
เม
ิน 

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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ที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมทีป่ระเมิน 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

1.
 ก
าร
บอ

กป
ระ
โย
ชน

ขอ
งด
ิน 

2.
 ก
าร
ใช
ปร

ะส
าท

สัม
ผัส

ทั้ง
หา

 

3.
 ค
วา
มส

นุก
สน

าน
เพ
ลิน

เพ
ลิน

 

4.
 ก
าร
ทํา

งา
นร

วม
กับ

ผูอ
ื่น 

5. ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 

5.
1 
กา
รจ
ํา 

5.
2 
กา
รเ
ขา
ใจ

 

5.
3 
กา
รป

ระ
ยุก

ต 

5.
4 
กา
รว
ิเค
รา
ะห

 

5.
5 
กา
รส
ังเ
คร
าะ
ห 

5.
6 
กา
รป

ระ
เม
ิน 

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)                                

คาเฉลี่ย                                

 

 
217 



218 
 

แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 

สาระการเรียนรู : ธรรมชาติรอบตัว                                                 ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2  
หนวย ดินรอบตัว                                                                                   เร่ือง การดูแลรักษาดิน 
แผนการจัดประสบการณที่ 5                                                             เวลา 90 นาที 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. เด็กบอกวิธีการดูแลรักษาดินได 
            2. เด็กใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการดูแลรักษาดินได 
 3. เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการรวมกิจกรรม 
 4. เด็กทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 5. เด็กสนทนาหรือตอบคําถามที่เกี่ยวกับความสามารถทางการคิดวิจารณญาณได    
 
สาระที่ควรเรียนรู  
 1. สาระที่ควรเรียนรู  
   การดูแลรักษาดิน เชน การไมทิ้งขยะลงบนดิน การปลูกตนไมหรือพืชคลุมดิน การใส
ปุยธรรมชาติ เปนตน จะชวยใหสัตว แมลงและสารอาหารในดินคงอยูตอไป 
 2. ประสบการณสําคัญ 
   2.1  การปนและประดิษฐสิ่งตาง ๆ 
   2.2  การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  2.3  การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ 
  2.4  การมีโอกาสไดรับรูความรูสึก ความสนใจ และความตองการของตนเองและผูอ่ืน 
  2.5  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  2.6  การรูจักสิ่งตาง ๆ ดวยการมอง ฟง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น 
    2.7  การรับรูและแสดงความรูสึกผานสื่อ วัสดุ ของเลน และผลงาน 
   2.8  การแสดงความคิดสรางสรรคผานสื่อ วัสดุตาง ๆ 
    2.9  การแสดงความรูสึกดวยคําพูด 
  2.10 การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ และความสัมพันธของสิ่งตางๆ 
  2.11 การสืบคนขอมูล 
    2.12 การสังเกตสิ่งตาง ๆ และสถานที่จากมุมมองที่ตางๆ กัน 
  2.13 การสื่อความหมายของมิติสัมพันธดวยภาพวาด ภาพถาย และรูปภาพ 
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กิจกรรมการเรียนรู  
  ข้ันปลุกสมอง (Boosting) 
    1. เด็กดื่มนํ้าบริสุทธิช์าๆ  
    2. เด็กฝกการบริหารสมองดวยทา “เลขแปดแนวนอน (Lazy Eight)” เพ่ือกระตุนการ
มอง เห็นและสงเสริมการรับสงขอมูลของสมองซีกซายและขวา 

    3. เด็กผอนคลายรางกาย ดวยการนั่งพักผอนในทาทีส่บาย 
  ข้ันระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating)   
     4. เด็กแบงกลุม 3 กลุม กลุมละ 6 - 7 คน รับชิ้นสวนภาพตัดตอ ดังนี้  
    กลุมที่ 1 ภาพขยะบนดิน 
    กลุมที่ 2 ภาพดินไมมีหญาปกคลุม  
    กลุมที่ 3 ภาพดินแหง แตกระแหง   
   5. เด็กแตละกลุมชวยกันตอภาพใหสมบูรณ แลวสนทนาเกี่ยวกับภาพดังตอไปนี้ 
    - สังเกตเห็นอะไรบาง  (การวิเคราะห) 
    - เปนภาพของอะไร ทําไมจึงคิดเชนน้ัน (การเขาใจ) 
    - ภาพทั้งสามมีสวนเกี่ยวของหรือเหมือนกันตรงไหน  (การสังเคราะห) 
   - เคยเห็นสิ่งที่มีลักษณะเหมือนในภาพที่ไหนบาง  (การเขาใจ) 
   - หากเกิดเหตุการณเหมือนในภาพจะสงผลอยางไร ตอคน สัตว และตนไม  (การ
ประยุกต) 
   6. เด็กแตละกลุมสังเกตอุปกรณที่เตรียมไว ไดแก ถาดที่มีตนหญาปลูกคลุมดิน ถาดที่ไมมี
หญาปลูกคลุมดิน  บัวรดน้ํา  กลองพลาสติก   และแวนขยาย   จากนั้นตอบคําถามตอไปนี้ 
    - มีวัสดุอุปกรณอะไรบาง (การเขาใจ) 
    - วัสดุอุปกรณที่เห็นคิดวาจะเอามาทําอะไร  (การสังเคราะห) 
   ข้ันคนหาคําตอบ (Acquiring) 
    7. เด็กแตละกลุมชวยกันเทน้ําจากบัวรดน้ําลงในถาดทั้งสองแบบ สงัเกตน้ําที่ไหลจาก
ถาดลงสูกลองพลาสติก แลวใชแวนขยายสองดูสิ่งที่อยูในกลองพลาสตกิ และรองรอยของดินในถาด 
เพ่ือตอบคําถามตอไปน้ี 
         - ถาดทั้งสองกอนเทน้ําและหลังเทน้ํามีความแตกตางกันตรงไหนบาง (การ
วิเคราะห) 
       - เกิดอะไรขึ้นเม่ือเทน้ําลงในถาด  (การเขาใจ) 
    - พบอะไรในกลองพลาสตกิบาง  (การจํา) 
    - สิ่งที่พบในกลองพลาสติกทั้งสองแตกตางกันอยางไร  (การสังเคราะห)   
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 ข้ันสรุปผล (Inferring) 
     8. เด็กและครรูวมกันสรุปความรูที่ไดจากการทดลอง แลวสนทนาเกีย่วกับวิธีดูแล
รักษาดิน โดยใชคําพูดตอไปน้ี 
    - เราไดทํากิจกรรมอะไรมาบาง  (การจํา) 
         - เราจะนําความรูที่ไดจากการทดลองนี้ไปทําอะไรไดบาง  (การประยุกต) 
    - เรามีวิธีดูแลรักษาดินอยางไรบาง  (การเขาใจ) 
   9. เด็กแตละกลุมชวยกันวาดภาพวิธีดูแลรักษาดินลงบนผาผืนใหญ  (การสังเคราะห) 
 ข้ันนําเสนอ (Notifying)    
   9. เด็กนําเสนอผลงานวิธีดูแลรักษาดิน จากนั้นสนทนาในประเด็นตอไปน้ี 
        - ผลงานเปนไปตามที่ตั้งใจไวหรือไม เพราะอะไร  (การประเมิน) 
    - อยากจะแกไข หรือปรับปรุงงานตรงจุดไหน เพ่ือใหงานดีขึ้น  (การสังเคราะห) 
 
สื่อการเรียนรู 
  1. ภาพตัดตอ ประกอบดวย   
   - ภาพที่ 1 ภาพขยะบนดิน 
   - ภาพที่ 2 ภาพดินไมมีหญาปกคลุม  
    - ภาพที่ 3 ภาพดินแหง แตกระแหง   
 2. ถาดพลาสติกที่มีหญาคลุมดิน และ ถาดที่ไมมีหญาคลุมดิน  
  3. แวนขยาย   
  4. บัวรดน้ํา   
  5. กลองพลาสติก 
  6. กระดาษแผนใหญ และ กระดาษ A4   
 7. สีเทียน / สีดินสอ / สีเมจิก 
 
การประเมินผล 
  1. วิธีการประเมิน ไดแก  
     การสังเกตพฤติกรรม ในประเด็นตอไปน้ี 
   1.1 การบอกวิธีดูแลรักษาดิน 
  1.2 การใชประสาทสัมผัสทัง้หาในการดูแลรักษาดิน 
   1.3 การแสดงออกอยางสนุกสนานเพลินเพลินขณะรวมกิจกรรม 
   1.4 การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  1.5 การตอบคําถามที่แสดงออกถึงความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 
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 2. เครื่องมือประเมิน ไดแก  
   แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปที่ 2 
  3. เกณฑการประเมิน ประกอบดวย 
   3.1 การบอกวิธีดูแลรักษาดิน/ การใชประสาทสัมผัสทัง้หาในการดูแลรักษาดิน 
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอกวธิีดูแลรักษาดนิไดโดยใชประสาทสัมผัสดานใด               
ดานหนึ่ง และตอบถูกตองดวยตนเองอยางนอย 2 ชนิด 
     ระดับคะแนน 2  เด็กพูด/บอกวธิีดูแลรักษาดนิไดโดยใชประสาทสัมผัสดานใด            
ดานหนึ่ง และตอบถูกตองดวยตนเองอยางนอย 1 ชนิด  
     ระดับคะแนน 1  เด็กพูด/บอกวธิีดูแลรักษาดนิไดโดยใชประสาทสัมผัสดานใด              
ดานหนึ่ง และตอบถูกตองอยางนอย 1 ชนิด โดยการกระตุนหรือชี้แนะของครู หรือไมแสดง
พฤติกรรม  
  3.2 การแสดงออกอยางสนุกสนานเพลิดเพลินขณะรวมกิจกรรม / การทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 
      ระดับคะแนน 3 เด็กแสดงออกไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กแสดงออกได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1  เด็กแสดงพฤติกรรมอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
  3.3 การตอบคําถามหรือแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณ  
    1) ดานการจํา 
     ระดับคะแนน 3  เด็กพูด/บอกสิ่งที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอกสิง่ที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณได แตตอง
กระตุนหรือชีแ้นะ  
      ระดับคะแนน 1  เด็กพูด/บอกสิง่ที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณอยางลังเล 
หรือไมแสดงพฤติกรรม 
     2) ดานการเขาใจ   
       ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอกเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณตามความ
เขาใจจากประสบการณเดิมไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอกเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณตามความ
เขาใจจากประสบการณเดิมได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1  เด็กพูด/บอกเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณตามความ
เขาใจจากประสบการณเดิมอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
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    3) ดานการประยุกต  
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว 
หรือขอมูลที่มีอยูไปใชในสถานการณที่แตกตางไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว 
หรือขอมูลที่มีอยูไปใชในสถานการณที่แตกตางได แตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการนําเอาสิ่งที่เรียนรูมาแลว 
หรือขอมูลที่มีอยูไปใชในสถานการณที่แตกตางอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
     4) ดานการวิเคราะห   
     ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอกรายละเอียดและจําแนกความแตกตางของขอมูล
ไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอกรายละเอียดและจําแนกความแตกตางของขอมูล
ไดแตตองกระตุนหรือชี้แนะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอกรายละเอียดและจําแนกความแตกตางของขอมูล
อยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
      5) ดานการสังเคราะห   
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการวางแผน ออกแบบ หรือ
สรางผลงานเพื่อแสดงความรูไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการวางแผน ออกแบบ หรือ
สรางผลงานเพื่อแสดงความรูได แตตองกระตุนหรือชีแ้นะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการวางแผน ออกแบบ หรือ
สรางผลงานเพื่อแสดงความรูอยางลังเล หรือไมแสดงพฤติกรรม 
      6) ดานการประเมิน  
      ระดับคะแนน 3 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการตัดสินขอมูลไดดวยตนเอง 
       ระดับคะแนน 2 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการตัดสนิขอมูลได แตตอง
กระตุนหรือชีแ้นะ  
      ระดับคะแนน 1 เด็กพูด/บอก/แสดงพฤติกรรมในการตัดสนิขอมูลอยางลังเล 
หรือ ไมแสดงพฤติกรรม 
 
  เกณฑการประเมิน 
    ชวงคะแนน   2.34 - 3.00 เทากับ  ดี 
    ชวงคะแนน  1.68 – 2.33  เทากับ พอใช 
    ชวงคะแนน  1.00 – 1.67  เทากับ  ควรปรบัปรุง 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

  1. ผลการจัดกิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ปญหา / อุปสรรค   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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จุดประสงค 
  1. ชวยผสานขอบเขตของการเห็นทางดานซายและดานขวาเขาดวยกัน 
  2. กระตุนใหรางกายมีความสมดุลและมีการประสานงานกันย่ิงขึ้น 
 
วิธีการปฏิบัต ิ
   1) ยืนตรง 
  2) ย่ืนแขนขวาตรงไปขางหนาระดับสายตา และชูนิ้วหัวแมมอืขวาขึ้น 
  3) วาดรูปเลขแปด (8) แนวนอนขนาด
ใหญอยางชาๆในอากาศ โดยเคลื่อนแขนขึ้นแลวตีวงไป
ทาง ซาย วนกลับมาที่จดุศูนยกลางของรางกายระดับ
สายตา จากนั้นเคล่ือนแขนขึ้นแลวตีวงไปทางขวาจน
ครบวง โดยใหสายตาจองมองตามนิว้หัวแมมอืทีเ่คล่ือน
ไปมา ขณะที่ศีรษะตั้งตรงและคออยูในลักษณะผอน
คลาย  (ดังรูป) 
   4) ทําทาเลขแปดแนวนอน จํานวน 3 รอบ 
   5) เปล่ียนจากแขนขวาเปนแขนซาย แลวปฏิบัติเหมือนขอ 3) และขอ 4) 
   6) เกี่ยวมือทั้งสองขางเขาดวยกัน แลวปฏิบัติเหมือนขอ 3) และขอ 4) (ดัง
รูป) 
 
    
 
 
 
 
 
 

การบริหารสมอง (Brain Gym)  
ทา “เลขแปดแนวนอน (Lazy Eight)”  
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แบบประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 

 

ที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมทีป่ระเมิน 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

1.
 ก
าร
บอ

กว
ธิีดู

แล
รัก
ษา

ดนิ
 

2.
 ก
าร
ใช
ปร

ะส
าท

สัม
ผัส

ทั้ง
หา

 

3.
 ค
วา
มส

นุก
สน

าน
เพ
ลิน

เพ
ลิน

 

4.
 ก
าร
ทํา

งา
นร

วม
กับ

ผูอ
ื่น 

5. ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 

5.
1 
กา
รจ
ํา 

5.
2 
กา
รเ
ขา
ใจ

 

5.
3 
กา
รป

ระ
ยุก

ต 

5.
4 
กา
รว
ิเค
รา
ะห

 

5.
5 
กา
รส
ังเ
คร
าะ
ห 

5.
6 
กา
รป

ระ
เม
ิน 

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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ที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมทีป่ระเมิน 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

1.
 ก
าร
บอ

กว
ธิีดู

แล
รัก
ษา

ดนิ
 

2.
 ก
าร
ใช
ปร

ะส
าท

สัม
ผัส

ทั้ง
หา

 

3.
 ค
วา
มส

นุก
สน

าน
เพ
ลิน

เพ
ลิน

 

4.
 ก
าร
ทํา

งา
นร

วม
กับ

ผูอ
ื่น 

5. ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ 

5.
1 
กา
รจ
ํา 

5.
2 
กา
รเ
ขา
ใจ

 

5.
3 
กา
รป

ระ
ยุก

ต 

5.
4 
กา
รว
ิเค
รา
ะห

 

5.
5 
กา
รส
ังเ
คร
าะ
ห 

5.
6 
กา
รป

ระ
เม
ิน 

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)                                

คาเฉลี่ย                                

 
 

 
226 



227 
 

ตัวอยาง 
ภาพกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยั 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

ข้ันปลุกสมอง (Boosting) 
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ข้ันระบุและเชื่อมโยง (Remarking and Relating) 
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ข้ันคนหาคําตอบ (Acquiring) 
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ข้ันสรุปผล (Inferring) 
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ข้ันนําเสนอ (Notifying)   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

   1. ตัวอยางแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวจิารณญาณของเด็กปฐมวยั 
  2. คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถทางการคดิ
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  3. คุณภาพของแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเดก็
ปฐมวยั 
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ตัวอยาง 
แบบประเมินความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัย 

ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
 
 
ลักษณะของแบบประเมิน 
  1. แบบประเมินนี้ใชประเมินความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการ
ทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N โดยประเมินกับเด็กเปนรายบุคคล 
  2. แบบประเมินนี้เปนแบบประเมินเชิงสถานการณโดยใหเด็กปฏิบัติตามคําสั่งใน
สถานการณตางๆ แลวประเมินวาเด็กปฏิบัติตามคําสั่งไดถูกตองหรือไม 
  3. แบบประเมินน้ีประกอบดวยชุดคําถามจํานวน 5 ชุด เปนแบบประเมินโดยสราง
สถานการณใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง โดยแบบประเมินทั้ง 5 ชุด จําแนกได ดังนี้ 
   ชุดที่ 1  รูปทรงกระตุนคิด   จํานวน  6 ขอ   คะแนนเต็ม 6  คะแนน 
  ชุดที่ 2  สามเหลี่ยมคิดสนุก   จํานวน  6 ขอ   คะแนนเต็ม 6  คะแนน 
  ชุดที่ 3  แทนแกรมสรางคิด   จํานวน  6 ขอ   คะแนนเต็ม 6  คะแนน 
  ชุดที่ 4  พลาสติกคิดเพลิน     จํานวน  6 ขอ   คะแนนเต็ม 6  คะแนน 
  ชุดที่ 5  คิดกอ คิดสราง     จํานวน  6 ขอ   คะแนนเต็ม 6  คะแนน 
 
วัตถุประสงค 
  เพ่ือประเมินความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัยในดานตางๆ ดังนี้ 
   1.1 การจํา (Remembering) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการใชวิธีนึกยอน 
หรือระลึกจากประสบการณเดิม เมื่อไดรับการกระตุนจากประเด็น เหตุการณ หรือสถานการณที่
กําหนดให แลวระบุหรือบอกขอมูลไดถูกตองเหมาะสม  
   1.2 การเขาใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการตีความ แปล
ความหมาย เมื่อไดรับการกระตุนจากประเด็น เหตุการณ หรือสถานการณที่กําหนดให โดยมีการ 
เชื่อมโยงขอมูลใหมกับประสบการณเดิม แลวนํามาอธิบาย แปลความหมายของเหตุการณตางๆ 
และ/หรือสามารถยกตัวอยาง สรุป อางอิง จากเรื่องราวหรือสถานการณตางๆ ตามความเขาใจจาก
ประสบการณเดิม 
  1.3 การประยุกต (Applying) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการนําเอาสิ่งที่เรียนรู
มาแลว หรือขอมูลที่มีอยูไปประยุกตใชในสถานการณที่แตกตางได  
   1.4 การวิเคราะห (Analyzing) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการบอกรายละเอียด
และจําแนก ความแตกตางของสวนที่เปนองคประกอบยอยของสถานการณหรือขอมูลที่กําหนดให 
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   1.5 การสังเคราะห (Synthesizing) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการรวบรวมขอมูล 
ความรูและประสบการณตางๆ มาออกแบบ วางแผน หรือสรางผลงานเพื่อแสดงความรูของตนเอง 
    1.6 การประเมิน (Evaluating) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการตรวจสอบประเด็น 
เหตุการณ หรือสถานการณที่กําหนดใหอยางนอย 2 สถานการณ แลวสามารถวิจารณและตัดสิน
เพ่ือหาขอสรุปไดอยางสมเหตุสมผลกับวัย    
 
วิธีดําเนินการประเมิน 
  วิธีดําเนินการประเมินโดยใชแบบประเมินความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัย  มีดังนี้ 
  1. ผูดําเนินการประเมินศึกษาคูมือดําเนินการประเมินความสามารถทางการคิดของเด็ก
ปฐมวัยใหเขาใจกระบวนการทั้งหมดกอนการประเมิน 
  2. สถานที่ประเมินควรเปนหองเรียนที่มีสภาพแวดลอมทั้งภายในหองเรียนและภายนอก
หองเรียนที่เอ้ือตอเด็กปฐมวัย 
  3.อุปกรณในการประเมินจะตองจัดเตรียมใหพรอมกอนการประเมิน 
  4. ผูดําเนินการประเมินสรางความคุนเคยกับเด็ก โดยการชวนเด็กสนทนาอยางเปนมิตร 
 5. ดําเนินการประเมินเปนรายบุคคล 
  6. เวลาที่ใชในการประเมินแตละขอไมเกิน 2 นาที 
 
การตรวจใหคะแนน 
  ผูประเมินจะวินิจฉัยความสามารถทางการคิดจากคําตอบหรือการแสดงพฤติกรรมการคิด
ของเด็กวามีความสอดคลองตามจุดประสงคหรือไม  โดยใหคะแนนจากระดับเกณฑความสามารถที่
กําหนดไวในแตละขอ ถาผานเกณฑที่กําหนดในขอน้ันให 1 คะแนน ถาไมผานเกณฑให 0 คะแนน 
โดยบันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัย  
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แบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยั 
ชุดที่ 3 :   แทนแกรมสรางคิด 

 
 
การเตรียมการกอนทดสอบ 
 1.  จัดเตรียมชิ้นสวนแทนแกรมที่ทํามาจากโฟมยางรูปทรงเรขาคณติ จํานวน 7 ชิ้น  
   ตามแบบ  
 
 
 
 
 
               
 
 
 
   
     
 
   
 
  ประกอบดวย 
      รูปสามเหลี่ยมดานเทาขนาดใหญ       2   ชิ้น 
     รูปสามเหลี่ยมดานเทาขนาดกลาง      1   ชิ้น 
                    รูปสามเหลี่ยมดานเทาขนาดเล็ก   2   ชิ้น         
                   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส           1   ชิ้น        
                   รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน            1   ชิ้น      
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  2.  จัดเตรียมภาพแทนแกรมตนแบบ   จํานวน 1 ภาพ    ดังนี้  
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สถานการณที่ 1:  ครูวางตะกราที่บรรจุชิน้สวนแทนแกรม จํานวน 7 ชิ้น ไวบนโตะ 
 
ขอที่ 1  (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)  
 
จุดประสงค:   ประเมินความสามารถดานการจํา 
 
คําสั่ง/คําถาม : “ใหเด็กดูครูหยิบชิ้นสวนแทนแกรมมาวางเรียงกอนหนึ่งรอบ  จากนั้นคอยเรียง   
    ชิ้นสวนแทนแกรมใหเหมือนกับที่เห็น” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑและการตรวจใหคะแนน :   
 

เกณฑ คะแนนที่ได 
1. สามารถวางชิ้นสวนแทนแกรมเรียงกันเหมือนกับที่เห็นไดถูกตอง  
    (การจํา) 
2. ปฏิบัติไมถกูตอง หรือไมปฏิบัต ิ

1 คะแนน 
0 คะแนน 

 
 
หมายเหต ุ : เม่ือครูวางเรียงชิ้นสวนแทนแกรมไดดังภาพ จะตองใหเด็กสังเกตดูชิน้สวนแทนแกรม  
  ที่ครูเรียงเปนระยะเวลา 10 วินาที แลวคอยเก็บชิ้นสวนแทนแกรมใสคืนในตะกรากอน    
   จากนั้นจึงใหเด็กหยิบชิ้นสวนแทนแกรมมาวางเรียงตามแบบที่เคยเหน็ 
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ขอที่ 2  (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)  
 สถานการณตอเน่ืองจากขอที่ 1 
 
จุดประสงค:   ประเมินความสามารถดานการเขาใจ 
 
คําสั่ง/คําถาม :  “ใหเด็กบอก อธิบาย หรือแสดงวิธีการวางเรียงชิ้นสวนแทนแกรมตามแบบ 
    ที่ครูเคยเรียงใหดู” 
 
เกณฑและการตรวจใหคะแนน :   
 

เกณฑ คะแนนที่ได 
1. สามารถบอก อธิบาย หรือแสดงวิธีการเรียงชิ้นสวนแทนแกรม 
   ตามแบบที่เห็นได  เชน “วางรูปทรงสี่เหลี่ยมกอน ตามดวย  
   สามเหลี่ยมขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และวางรูปทรง  
   สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนเปนชิ้นสุดทาย” เปนตน    (การเขาใจ) 
2. ปฏิบัติไมถกูตอง หรือไมปฏิบัต ิ

 
 
 

1 คะแนน 
0 คะแนน 

 
ขอที่ 3  (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)  
 สถานการณตอเน่ืองจากขอที่ 2 
 
จุดประสงค:   ประเมินความสามารถดานการประยุกต 
 
คําสั่ง/คําถาม : “ถาไมเอาชิ้นสวนแทนแกรมมาตอเปนภาพ เด็กจะนําชิ้นสวนแทนแกรม 
                   มาทําอะไร” 
เกณฑและการตรวจใหคะแนน :   
 

เกณฑ คะแนนที่ได 
1.  สามารถบอกวิธีนําชิ้นสวนแทนแกรมมาใชประโยชนอ่ืน เชน  
    นํามาทําเปนของเลนตางๆ  เปนตน    (การประยุกต) 
2. ปฏิบัติไมถกูตอง หรือไมปฏิบัต ิ

 
1 คะแนน 
0 คะแนน 

 
หมายเหต ุ :   เม่ือเด็กบอกวิธีนําชิ้นสวนแทนแกรมมาใชประโยชนอ่ืนแลว ครูจึงคอยเก็บชิ้นสวน  
    แทนแกรมใสคืนในตะกรา เพ่ือใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมในขอตอไป 
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สถานการณที่ 2:    ครูวางตะกราที่บรรจุชิ้นสวนแทนแกรม จํานวน 7 ชิ้น และภาพแทนแกรม  
     ตนแบบ จํานวน 1 ภาพ   ไวบนโตะ 
 
ขอที่ 4  (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)  
 
จุดประสงค:   ประเมินความสามารถดานการวิเคราะห 
 
คําสั่ง/คําถาม : “ใหเด็กตอชิ้นสวนแทนแกรมใหเหมือนภาพตนแบบ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑและการตรวจใหคะแนน :   
 

เกณฑ คะแนนที่ได 
1. สามารถตอแทนแกรมเหมือนภาพตนแบบได  (การวเิคราะห) 
2. ปฏิบัติไมถกูตอง หรือไมปฏิบัต ิ

1 คะแนน 
0 คะแนน 

 
หมายเหต ุ :   เม่ือเด็กบอกตอแทนแกรมเหมือนภาพตนแบบแลว ครูจึงคอยเก็บชิน้สวนแทนแกรม  
    ใสคืนในตะกรา เพ่ือใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมในขอตอไป 
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สถานการณที่ 3:  ครูวางตะกราที่บรรจุชิน้สวนแทนแกรม จํานวน 7 ชิ้น ไวบนโตะ 
 
ขอที่ 5  (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)  
 
จุดประสงค:   ประเมินความสามารถดานการสังเคราะห 
 
คําสั่ง/คําถาม : “ใหเด็กนําชิ้นสวนแทนแกรมมาตอเปนรูปอะไรก็ไดที่ไมเหมือนกับที่เคยทํามา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑและการตรวจใหคะแนน :   
 

เกณฑ คะแนนที่ได 
1. สามารถตอแทนแกรมเปนภาพใหมได  (การสังเคราะห) 
2. ปฏิบัติไมถกูตอง หรือไมปฏิบัต ิ

1 คะแนน 
0 คะแนน 

 
 
หมายเหต ุ :    เม่ือเด็กตอแทนแกรมเปนภาพใหมแลว ครูจึงคอยเก็บชิน้สวนแทนแกรมใสคืน 
    ในตะกรา เพ่ือใหเด็กปฏิบตัิกิจกรรมในขอตอไป 
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ขอที่ 6  (คะแนนเต็ม  1  คะแนน)  
 
จุดประสงค:   ประเมินความสามารถดานการประเมิน 
 
คําสั่ง/คําถาม :    “ใหเด็กดูภาพที่สรางขึ้น แลวบอกสิ่งที่ชอบ หรือ ไมชอบ หรือสิ่งที่อยากปรับปรุง 
                             ใหภาพดีขึ้น” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑและการตรวจใหคะแนน :   
 

เกณฑ คะแนนที่ได 
1. สามารถบอกสิ่งที่ชอบ หรือ ไมชอบ หรือสิ่งที่อยากปรับปรุง 
    ใหผลงานดีขึ้นได        (การประเมิน) 
2. ปฏิบัติไมถกูตอง หรือไมปฏิบัต ิ

 
1 คะแนน 
0 คะแนน 

 
 
หมายเหต ุ :    เม่ือเด็กบอกสิ่งที่ชอบ หรือ ไมชอบ หรือสิ่งที่อยากปรับปรุงใหผลงานดีขึ้นแลว   
    ครูจึงคอยเก็บชิ้นสวนแทนแกรมใสคืนในตะกรา และสิ้นสุดการทดสอบ 
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คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวจิารณญาณ 
ของเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 

แบบทดสอบ ขอที่ 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

รวม IOC 
แปล

ความหมาย 

 
1 2 3 4 5 

ชุดที่ 1:  
รูปทรงกระตุนคิด 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
6 1 -1 1 1 1 3 0.60 สอดคลอง 

ชุดที่ 2:  
สามเหลี่ยมคดิสนุก 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
2 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอง 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
4 -1 1 1 1 1 3 0.60 สอดคลอง 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
6 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอง 

ชุดที่ 3:  
แทนแกรมสรางคิด 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
2 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอง 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
6 0 1 1 1 1 4 1.00 สอดคลอง 

ชุดที่ 4:  
แทงไมฉลาดคิด 
 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
4 0 -1 1 1 1 2 0.40 ไมสอดคลอง 
5 -1 0 1 1 1 2 0.40 ไมสอดคลอง 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
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แบบทดสอบ ขอที่ 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

รวม IOC 
แปล

ความหมาย 

 
1 2 3 4 5 

ชุดที่ 5:  
พลาสติกคิดเพลิน 

1 1 -1 1 1 1 3 0.60 สอดคลอง 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 

ชุดที่ 6:  
คิดกอ คิดสราง 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
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คุณภาพของแบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยั 
 

 1. การวเิคราะหความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ 
   ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบจํานวน 5 ชุด ชุดละ 6 ขอ ไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัยที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนบานคึมชาด จํานวน 20 คน 
แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ผลวิเคราะหขอมูลปรากฏ
ดังตารางตอไปน้ี 
 

แบบทดสอบ ขอ 
ความ
ยากงาย 

แปลผล 
อํานาจ
จําแนก 

แปลผล 
แปลผลคุณภาพ
แบบทดสอบ 

ชุดที่ 1:  
รูปทรงกระตุนคิด 

1 0.60 ใชได 0.60 ใชได ใชได 

2 0.50 ใชได 0.60 ใชได ใชได 

3 0.45 ใชได 0.70 ใชได ใชได 

4 0.60 ใชได 0.40 ใชได ใชได 

5 0.50 ใชได 0.80 ใชได ใชได 

6 0.50 ใชได 0.60 ใชได ใชได 

ชุดที่ 2:  
สามเหลี่ยมคดิสนุก 

1 0.70 ใชได 0.60 ใชได ใชได 

2 0.60 ใชได 0.60 ใชได ใชได 

3 0.50 ใชได 0.60 ใชได ใชได 

4 0.50 ใชได 0.60 ใชได ใชได 

5 0.50 ใชได 0.60 ใชได ใชได 

6 0.50 ใชได 0.80 ใชได ใชได 
ชุดที่ 3:  
แทนแกรมสรางคิด 

1 0.40 ใชได 0.80 ใชได ใชได 

2 0.40 ใชได 0.80 ใชได ใชได 

3 0.65 ใชได 0.50 ใชได ใชได 

4 0.30 ใชได 0.40 ใชได ใชได 

5 0.45 ใชได 0.50 ใชได ใชได 

6 0.50 ใชได 0.60 ใชได ใชได 
ชุดที่ 4:  1 0.85 ตัดทิ้ง 0.30 ใชได ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
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แบบทดสอบ ขอ 
ความ
ยากงาย 

แปลผล 
อํานาจ
จําแนก 

แปลผล 
แปลผลคุณภาพ
แบบทดสอบ 

แทงไมฉลาดคิด 
 

 

2 0.75 ใชได 0.30 ใชได ใชได 

3 0.75 ใชได 0.50 ใชได ใชได 

4 0.95 ตัดทิ้ง 0.10 ตัดทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

5 1.00 ตัดทิ้ง 0.00 ตัดทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

6 1.00 ตัดทิ้ง 0.00 ตัดทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
ชุดที่ 5:  
พลาสติกคิดเพลิน 

1 0.35 ใชได 0.70 ใชได ใชได 

2 0.45 ใชได 0.50 ใชได ใชได 

3 0.60 ใชได 0.40 ใชได ใชได 

4 0.65 ใชได 0.30 ใชได ใชได 

5 0.65 ใชได 0.70 ใชได ใชได 

6 0.70 ใชได 0.60 ใชได ใชได 
ชุดที่ 6:  
คิดกอ คิดสราง 

1 0.55 ใชได 0.70 ใชได ใชได 

2 0.45 ใชได 0.70 ใชได ใชได 

3 0.60 ใชได 0.60 ใชได ใชได 

4 0.65 ใชได 0.30 ใชได ใชได 

5 0.55 ใชได 0.50 ใชได ใชได 

6 0.65 ใชได 0.50 ใชได ใชได 

 
 จากการวิเคราะหความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ พบวา ขอ
คําถามขอ 1, 4, 5, และ 6 ของแบบทดสอบชุดที่ 4 เม่ือแปลผลคุณภาพของขอทดสอบแลวควร
ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
 ผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามสําหรับใชในการทดลองเหลือจํานวน 5 ชุด  แตละชุดมีขอคําถาม
จํานวน 6 ขอ รวมทั้งสิ้น 30 ขอ โดยแบบทดสอบทั้ง 5 ชุด สามารถวัดความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยครอบคลุมทุกดาน โดยคะเต็มแตละดานเทากันคือ  5 คะแนน รวม
คะแนนเต็ม 30 คะแนน  
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 2. วิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกขอคําถามแลว วิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเกี่ยวกับ
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ ของเด็กปฐมวัย เปนรายขอและทั้งฉบับดวยวิธีของ Kuder–
Richardson จากสูตร KR – 20 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบทดสอบทั้ง 5 ชุด มีคาความเชื่อม่ัน ดังนี้ 
   แบบทดสอบชุดที่ 1 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.77 
   แบบทดสอบชุดที่ 2 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.81 
   แบบทดสอบชุดที่ 3 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.77 
    แบบทดสอบชุดที่ 4 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.85 
   แบบทดสอบชุดที่ 5 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.73 
 
 จากนั้นนําแบบทดสอบที่ผานการหาคุณภาพแลวมาจัดพิมพเปนแบบทดสอบเพื่อนําไปใช
ทดสอบกับเด็กปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยางตอไป 
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ภาคผนวก จ 

  1. แบบประเมินความเหมาะสมของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย  
 3. คะแนนความเหมาะสมของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพื่อ
สงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยั โดยครูปฐมวัย 
  4. ภาพกิจกรรมการเผยแพรรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพื่อสงเสริม
ความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
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  แบบประเมินความเหมาะสมของการใชรูปแบบการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  
 เพื่อสงเสรมิความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยั  

โดยครูปฐมวัย 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบประเมินฉบับนี้ใชเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของครูปฐมวัยหลังจากการทดลองใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
  2. โปรดอานรายการประเมินแตละรายการเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ B-R-A-I-N เพ่ือสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย  และทํา
เครื่องหมาย   ลงในชอง “ระดับความเหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน หากมี
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมกรุณาลงรายละเอียดทายรายการประเมิน ซึ่งเปนแบบประเมินแบบอันดับ
คุณภาพมาตราสวนประมาณคา โดยแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 
    ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
    ระดับ 4   หมายถึง เหมาะสมมาก 
   ระดับ 3   หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
    ระดับ 2   หมายถึง  เหมาะสมนอย 
   ระดับ 1   หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ B-R-A-I-N  

      

2. การวางแผนการจัดกิจกรรมใหเปนไปตาม
รูปแบบจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N  

      

3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบ
จัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มีการอธิบายที่
ชัดเจน 

      

    3.1 ขั้นปลกุสมอง (Boosting = B)       
    3.2 ขั้นระบุและเชื่อมโยง (Remarking and 
Relating = R)   

      

    3.3 ขั้นคนหาคําตอบ  (Acquiring = A)       
    3.4 ขั้นสรุปผล (Inferring = I)       
    3.5 ขั้นนําเสนอผล (Notifying = N)       
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

4. ผลของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ B-R-A-I-N สามารถสงเสริมความ 
สามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
ในดานตอไปนี้ได 

      

    4.1 การจํา (Remembering)       
    4.2 การเขาใจ (Understanding)       
    4.3 การประยุกต (Applying)       
    4.4 การวิเคราะห (Analyzing)       
    4.5 การสังเคราะห (Synthesizing)       
    4.6 การประเมิน (Evaluating)       
5. องคประกอบของแผนการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N มีความ
ชัดเจน ในประเด็นตอไปน้ี 

      

     5.1 จุดประสงคการเรียนรู       
     5.2 สาระการเรียนรู       
     5.3 กิจกรรมการเรียนรู       
     5.4 สื่อการเรียนรู       
     5.5 การประเมินผล       
6. รูปแบบจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวยั 

      

7. รูปแบบจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
สามารถนําไปใชไดจริง 

      

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
             ลงชื่อ..........................................................ผูประเมิน 
                             (…………..……………………………..) 
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คะแนนความเหมาะสมของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย โดยครูปฐมวัย 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รวม x  S 
ระดับความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. แนวคิดพื้นฐานของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู
แบบ B-R-A-I-N 

4 5 4 4 4 5 4 4 34 4.25 0.46 มาก 

2. การวางแผนการจัด
กิจกรรมใหเปนไปตาม
รูปแบบการจดัการเรียนรู
แบบ B-R-A-I-N 

4 5 4 4 4 4 4 4 33 4.13 0.35 มาก 

3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามรูปแบบการ 
จัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
มีการอธิบายที่ชัดเจน 

            

    3.1 ขั้นปลกุสมอง 
(Boosting = B) 

5 5 5 4 4 5 3 4 35 4.38 0.74 มาก 

     3.2 ขั้นระบุและเชื่อมโยง 
(Remarking and Relating 
= R)   

5 5 5 4 4 4 3 4 34 4.25 0.70 มาก 

     3.3 ขั้นคนหาคําตอบ  
(Acquiring = A) 

5 5 5 4 4 5 3 5 36 4.50 0.75 มาก 

     3.4 ขั้นสรุปผล 
(Inferring = I) 

5 5 5 4 4 5 4 5 37 4.63 0.51 มาก 

     3.5 ขั้นนําเสนอผล 
(Notifying = N) 

5 5 5 4 4 4 4 5 36 4.50 0.53 มาก 

4. ผลของการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ B-R-A-I-N 
สามารถสงเสริมความ 
สามารถทางการคิด
วิจารณญาณของเด็ก
ปฐมวัย ในดานตอไปน้ีได 
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รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รวม x  S 
ระดับความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 6 7 8 

    4.1 การจํา 
(Remembering) 

4 4 4 5 4 5 4 5 35 4.38 0.51 มาก 

    4.2 การเขาใจ 
(Understanding) 

4 4 4 4 5 4 4 5 34 4.25 0.46 มาก 

    4.3 การประยุกต 
(Applying) 

4 4 4 4 5 4 4 4 33 4.13 0.35 มาก 

    4.4 การวิเคราะห 
(Analyzing 

4 4 4 4 4 4 3 4 31 3.88 0.35 ปานกลาง 

    4.5 การสังเคราะห 
(Synthesizing) 

4 4 4 4 4 3 4 4 31 3.88 0.35 ปานกลาง 

    4.6 การประเมิน 
(Evaluating) 

4 5 4 4 4 4 4 4 33 4.13 0.35 มาก 

5. องคประกอบของ
แผนการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบจัดการเรียนรูแบบ 
B-R-A-I-N มีความชัดเจน 
ในประเด็นตอไปน้ี 

            

     5.1 จุดประสงค 
การเรียนรู 

5 5 4 5 4 4 3 4 34 4.25 0.70 มาก 

     5.2 สาระการเรียนรู 5 5 4 4 4 4 3 4 33 4.13 0.64 มาก 
     5.3 กิจกรรมการเรียนรู 5 5 4 4 4 5 3 4 34 4.25 0.70 มาก 
     5.4 สื่อการเรียนรู 5 5 4 5 4 4 4 4 35 4.38 0.51 มาก 
     5.5 การประเมินผล 5 5 4 4 4 4 4 4 34 4.25 0.46 มาก 
6. รูปแบบจัดการเรียนรู
แบบ B-R-A-I-N เหมาะสม
สําหรับเด็กปฐมวัย 

4 5 4 4 4 5 4 4 34 4.25 0.46 มาก 

7. รูปแบบจัดการเรียนรู
แบบ B-R-A-I-N สามารถ
นําไปใชไดจริง 

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 
การขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ B-R-A-I-N 

เพื่อสงเสริมความสามารถทางการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 
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