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บทคัดย่อ
การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสะท้อนคิดของนักศึกษาครู ออกแบบขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบ ขั้นที่ 3 การนารูปแบบไปใช้ และขั้นที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบ ประชากรในการวิจัย
เป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ที่เรียนในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ จานวน 9 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 1 หมู่เรียน ได้แก่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ พลศึกษา การศึกษาปฐมวั ย การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ การประถมศึกษา
สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ รวม 270 คน ตัวอย่างการวิจัย เป็น
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 จานวน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการสะท้อนคิด แบบบันทึก
การเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการสะท้อนคิด และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ t-test (for dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้า งความสามารถในการสะท้อนคิดของนักศึกษาครูที่พัฒนาขึ้น
มีองค์ประกอบ 6 ประการ คือ ที่มาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ หลักการ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผล ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ มี 6 ขั้น ใช้ชื่อว่า “S4CL” ได้แก่ เรียนรู้ตนเอง (Selflearning) ร่วมมือเรียนรู้ (Collaborative Learning) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Collaborative Sharing) ร่วมสรุป
องค์ความรู้ (Collaborative Constructing) ร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ (Collaborative Evaluating) และบันทึก
ผลการเรียนรู้และสะท้อนคิด (Learning Log and Reflective Thinking)
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2. การศึกษาผลของรูปแบบ พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการสะท้อนคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมการสะท้อนคิดจากการสังเกต 3 ระยะ มีแนวโน้มสูงขึ้น นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52) ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากบันทึก
การเรียนรู้ พบว่า การเรียนรู้โดยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาการสะท้อนคิดของนักศึกษาได้ดี

คาสาคัญ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความสามารถในการสะท้อนคิด นักศึกษาครู
Abstract
The research and development aimed to develop and study the effect of the model of
organizing for learning for enhancement of reflective thinking ability of student teachers. The
research was designed to have 4 steps. Step 1 was the study on basic data. Step 2 was the
development of the model. Step 3 was the implementation of the model, and Step 4 was
improvement of the model. The population consisted of 270 third year B.Ed. students who were
studying the Principles of Organizing for Learning Course in the first semester of the academic year
2017 at the Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University. The student teachers were
from 9 majors; one group from each major: General Science, English, Physical Education, Early
Childhood Education, Special Education and Computer, Elementary Education, Social Studies,
Computer and Educational Technology, and Mathematics. The sample consisted of 31 3rd year
B.Ed. students from the General Science program, obtained through cluster random sampling. The
research tools were the model of organizing for learning, a reflective thinking ability assessment
form, a learning log, a reflective thinking behavior observation form, and a questionnaire inquiring
satisfaction with the model. The statistics employed in the analysis of data were the mean and
standard deviation. And t-test (for dependent samples) was used in hypothesis testing.
The research results are as follows:
1. The model of organizing for learning for enhancement of reflective thinking ability of
student teachers that had been developed contained 6 components. They were: background

and significance, objective, principle, steps of organizing learning activities, media/learning
sources, and measurement and evaluation. According to the model, there were 6 steps of
organizing for learning: the “S4CL.” It comprised self-learning, collaborative learning, collaborative
sharing, collaborative constructing, collaborative evaluation, and learning log and reflective
writing.
2. The study of the effect of the model revealed that after learning, the student teachers
had higher scores of reflective thinking ability than before learning, with statistical significance at
the .05 level; and the development of reflective thinking behavior from 3 periods of observation
tended to be higher. The student teachers expressed satisfaction with the model at the highest
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level. ( X = 4.52). The learning log content analysis result revealed that the model could develop
reflective thinking ability of student teachers well.
Keywords: development of the model of organizing for learning, reflective thinking, student teachers

บทนา
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความรู้ และสร้างบัณฑิต
ให้ สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีความใฝ่รู้ และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม โดยจะต้องมุ่งพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ
ความดีงาม การสื่อสาร และความรับผิดชอบต่อสังคม (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , 2544; สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542) กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรีสาขา
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ด้านความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินองค์ความรู้ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะทางปัญญา 1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง
ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัย เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 2) สามารถคิด
แก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้
ทางทฤษฏี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก การตัดสินใจ 3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิด
พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทาง
วิชาการอย่างมีนวัตกรรม
คุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพครู หากครูทาหน้าที่อย่างมีคุณภาพย่อมเชื่อมั่นได้ว่า การศึกษาของ
ชาติจะมีคุณภาพ ดังคากล่าวของ บาร์เบอร์ (Barber, 2009) ที่ว่า “The Quality of an education system
cannot exceed the quality of its teachers” การยกระดับคุณภาพครูจึงถือว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ สุด
ของระบบการศึกษา ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเริ่มต้นจากการผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ อันจะนาไปสู่การเป็น
ครูที่มีคุณภาพและส่งผลต่อการสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญที่สุด และจากการสังเคราะห์สภาพ
การผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทย มีข้อสรุปว่า “ครู” ยุคใหม่ ควรมีบทบาทหลัก 3 ประการ คือ เป็นผู้อานวย
ความสะดวก (Facilitator) เป็นผู้แนะแนวทาง (Guide/Coach) และเป็นผู้ร่วมเรียนรู้/ร่วมศึกษา (Co-learner/
Co-investigator) ไม่ใช่เป็นเพียงครูที่มีบทบาทเป็น “ผู้สอน” การปรับเปลี่ยนกระบวนการในการผลิตครูจึงควร
เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดการความรู้ การฝึกประสบการณ์ในการรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง ฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทักษะอื่น ๆ ที่จาเป็นในการประกอบวิชาชีพครูและ
การดารงชีวิต (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558)
เป้าหมายของการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ต้องเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ให้สามารถนาไปปรับใช้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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การปรับเปลี่ยนกระบวนจัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูหรือครุศึกษาจึงต้องเป็นไปเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว คือ การผลิตครูที่เน้นสมรรถนะเป็นหลัก (Competency-based) การได้รับการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้มี
ทักษะในด้านการพินิจพิเคราะห์และพิจารณาสิ่งต่างๆ (Reflective Practice) อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุและผล
ทาให้บุคคลได้ทบทวนและสะท้อนการกระทาของตน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
นาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงและการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงแนวทางการออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์การผลิตครูคุณภาพให้กับสังคมท้องถิ่น การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
จึงต้องมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของครูยุคใหม่ในทุกมิติ ดังนั้น การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สร้างประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาครูมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนผ่านจากการเรียนการสอน
ห้องเรียนมาเป็นการเรียนรู้ที่โรงเรียน เรียนรู้จากสถานการณ์การเรียนการสอนจริง จากผู้เรียนจริง จากการ
ปฏิบัติจริง แล้วสรุปสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเป็นองค์ความรู้การเรียนรู้แบบนี้จะช่วยให้นักศึกษาครูมีประสบการณ์
สาคัญที่จะสามารถระลึกและเชื่อมโยงได้เมื่อต้องไปสอนจริงในอนาคต อีกทั้งยังเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการความรู้จากการปฏิบัติจริง ในหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ควรส่งเสริม
การพัฒนานักศึกษาครูให้มีความสามารถในการสะท้อนคิดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนาไปสู่การสร้างครูมืออาชีพใน
อนาคต (Farrell, 2001; Schon, 1987) สอดคล้องกับ Lilia & et al (2010) ที่กล่าวว่า การเชื่อมโยงองค์
ความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติในกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษาครูมีความสาคัญมากสาหรับการ
พัฒนาตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพและยัง คงต้องได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรครุศึกษา จึงกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเสริมสร้างการสะท้อนคิดจึงมีความสาคัญ
ต่อการพัฒนานักศึกษาครู
การสะท้อนคิด (Reflective Thinking) เป็นการคิดใคร่ครวญ พินิจพิเคราะห์ เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
หรือ หาเหตุผลที่เหมาะสมสาหรับประเมินสิ่งที่ตนเองได้ปฏิบัติไปแล้ว เพื่อถ่ายโอนความรู้สึกก่อนที่จะสื่อสาร
กับผู้อื่นต่อไป (Dewey, 1933; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล, 2544) การสะท้อนคิดได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน
ทักษะสาคัญสาหรับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นองค์ประกอบสาคัญของ
การพัฒนาความรู้และการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพและเป็นปัจจัยที่นาไปสู่กระบวนการของการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงในวัยผู้ใหญ่ การฝึกสะท้อนคิดอยู่เสมอจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในลักษณะของการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (Dewey & et al, 2005; Schon, 1987; Mezirow, 1990; Baldwin &
William, 1988) การเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อนคิดไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนากระบวนการคิดแต่ยังช่วย
พัฒนาทักษะทางปัญญาของผู้เรียนด้วย ซึ่งมีผลการวิจัยสอดคล้องกันว่า การจั ดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสะท้อนคิด ส่งผลให้นักศึกษาครูพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะทางสังคมและเจต
คติต่อวิชาชีพครู และยังส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์อีกด้วย (สัจธรรม พรทวีกุล , 2557;
เชษฐา แก้วพรหม, 2556; ศิราณี เก็จกรแก้ว, 2552) ความสาคัญของการพัฒนาการสะท้อนคิดของนักศึกษาครู
มีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบการจัด การเรียนรู้ที่เหมาะสม แต่จากการศึกษางานวิจัยใน
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสะท้อนคิดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาส่วนมากจะทาการศึกษากับ
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นักศึกษาพยาบาล อาทิ งานวิจัยของ กนกนุช ชื่นเลิศสกุล (2544) ลาเจียก กาธร, ฐิณัฐตา ศุภศรี และฐาปนี
อัครสุวรรณกุล (2560) และศิราณี เก็จกรแก้ว (2552) งานวิจัยที่ศึกษากับนักศึกษาครู พบว่า มีงานวิจัยที่ศึกษา
เรื่องนี้น้อยมาก อาทิ สัจธรรม พรทวีกุล (2557) ที่ศึก ษารูป แบบการสอนการคิด ไตร่ต รอง (Reflective
Thinking) ของนักศึกษาครู โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
การสอนสามารถพัฒนาพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการคิดไตร่ตรองของนักศึกษาให้สูงขึ้น แต่ก็พบว่าขั้นตอนการสอน
ที่พัฒนาขึ้นยัง ต้องมีการปรับปรุงและมีความจาเป็นต้ องทาการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการคิด
ไตร่ตรองและขั้นตอนการสอนที่มีค วามเหมาะสมกับนักศึกษาครูมากขึ้น และการวิจัยนี้ใช้พื้นที่การศึกษาใน
ชั้นเรียนในคณะครุศาสตร์ แต่ไม่ได้ใช้พื้นที่การเรียนรู้ในห้องเรียนจริงในโรงเรียน
การเสริมสร้างความสามารถในการสะท้อนคิดของนักศึกษาครูที่ใช้แนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
โดยการผสมผสานพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ ห้องเรียนในคณะครุศาสตร์ ห้องเรียนในโรงเรียน และ
ห้องเรียนออนไลน์ จะเป็นแนวทางที่จะสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาครูที่พึง ประสงค์
เพื่อการเป็นครูนักเรียนรู้และเห็นความสาคัญในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังที่ ศิรินทิพย์ รักษาสัตย์ และคณะ
(2549) กล่าวว่า ครูที่มีคุณลักษณะในการคิดไตร่ตรองจากกระบวนการสะท้อนคิดจะมีความสุขในการเรียนรู้
และสารวจตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ของตนและสามารถนาสิ่งที่ ได้จากการสะท้อนคิดไปปรับปรุง
การสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดมุมมองที่ว่าการเรียนรู้คือกระบวนการสร้างองค์ความรู้
ส่วนการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการอานวยความสะดวกและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน จากเหตุผลและ
ความสาคัญดังกล่าวข้างตัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยและพัฒนา (Research and Development) รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสะท้อนคิดของนักศึกษาครู โดยศึกษาแนวคิดการออกแบบ
ระบบการเรีย นการสอน ADDIE Model (Kruse, 2009) มาใช้ใ นการออกแบบ (Design) และพัฒนา
(Development) ร่วมกับแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce and Weil (2010) งานวิจัยนี้
ทาการศึกษากับนักศึกษาครู ในชั้นปีที่ 3 ซึ่ง หลักสูตรก าหนดให้เรียนในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้โดย
จุดมุ่ง หมายของรายวิชาคือมุ่ง ให้นั กศึกษามีทักษะการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดพื้ นฐานสาคัญ ที่
นามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
จิตศึกษา (Jittasuksa) เพื่อสร้างบรรยากาศเชิง บวกสร้างสภาวะความพร้อมของจิ ตและการเปิดใจเรียนรู้
(วิเชียร ไชยบัง, 2558) แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เป็นแนวทางให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการลงมือปฏิบัติไปในขณะเดียวกัน (Bonwell & Eison, 1991) แนวคิดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ฝึกสะท้อนคิด ฝึกสรุปหลักการ/เหตุผล
จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ของตนเอง และฝึกนาความรู้ใหม่ไปใช้หรือลองปฏิบัติ (Kolb, 1984) แนวคิดการร่วมมือกัน
ในการเรียนรู้ (Collaborative Learning) การเรียนรู้ร่วมกันและทางานเป็นทีมเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล
ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแนวคิดการโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching) เป็นการตรวจสอบ
การคิดหลังจากการดาเนินการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกากับตนเอง วิเคราะห์ตนเองและประเมิน
ตนเอง (Garmston et. al, 1993) กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออกแบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
และการเรียนรู้ ในโรงเรียน เพื่อให้นักศึกษาครูมีประสบการณ์ตรงกับสถานการณ์ ของการนาความรู้เกี่ยวกับ
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หลักการที่เรียนไปฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน หรือการสังเกตจากการปฏิบัติจริงในห้องเรียนของครู แล้วนามา
สะท้อนคิดผ่านการพูดและเขียน เพื่อให้นักศึกษาครูมีทักษะพื้นฐานในการสะท้อนคิด ไตร่ตรองและมีวิจารณญาณ
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองด้านทักษะในการจัดการเรียนรู้ สร้างเสริมความตระหนักและการเห็นคุณค่า
ของวิชาชีพครู รวมถึงการเปิดมุมมองการเรียนรู้ของนักศึกษาครูที่เปลี่ยนผ่านจากการจดจาความรู้ มาเป็นการ
เน้นฝึกปฏิบัติจริงในระหว่างการเรียนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของครูในยุคศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสะท้อนคิดของนักศึกษาครู
2. เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสะท้อนคิดของ
นักศึกษาครู
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ออกแบบการดาเนินการ
วิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ในขั้นตอนนี้มีการดาเนินการ 2 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ (In depth
Interview) จานวน 5 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาครู จานวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตาแหน่งทางการ
บริหารคณะครุศาสตร์ไ ม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหลักการ
จัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา มีประสบการณ์เคย
เป็นครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 1 คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นของการ
พัฒนานักศึกษาครู ความสาคัญของสะท้อนคิดที่มีต่อการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้พัฒนาการสะท้อนคิดของนักศึกษาครู ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary
Research) เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรียนรู้, การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้, แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์, การร่วมมือกันในการเรียนรู้, การเรียนรู้
เชิง รุก, จิตศึกษา, จิตตปัญญาศึกษา และการโค้ชเพื่อการรู้คิด ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทาให้ได้องค์
ความรู้ แนวคิด สาคัญสาหรับ น ามาใช้ในออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสะท้อนคิดของ
นักศึกษาครู
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบ
ในขั้นนี้ ผู้วิจัยดาเนินการนาผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสะท้อนคิดของนักศึกษาครู มีการดาเนินการ 3 ขั้น ได้แก่
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ขั้นที่ 1 การร่างรูปแบบ จากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการสะท้อนคิดของนักศึกษาครูที่พัฒนาขึ้น
คือ “S4CL” มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น ได้แก่ เรียนรู้ตนเอง (Self-Learning) ร่วมมือเรียนรู้ (Collaborative
Learning) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Collaborative Sharing) ร่วมสรุปองค์ความรู้ (Collaborative Constructing)
ร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ (Collaborative Evaluating) และ บันทึกผลการเรียนรู้และสะท้อนคิด (Learning
Log and Reflective Thinking)
ขั้นที่ 2 การประเมินร่างรูปแบบ เป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประเมิน 2 มิติ ได้แก่
1) การประเมินความสอดคล้องขององค์ป ระกอบของรูป แบบ ใช้การหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ผลการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบรูปแบบ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
1.00 จานวน 12 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80 จานวน 5 ข้อ
2) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ใช้การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด (5) เหมาะสมมาก (4) เหมาะสมปานกลาง (3) เหมาะสมน้อย (2) เหมาะสมน้อย
ที่สุด (1) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า มีความเหมาะสมเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด และคาถามปลายเปิด โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุง ร่างรูปแบบให้มี
ความเหมาะสม คือ ควรเน้นการประเมินตามสภาพจริงและการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
เพิ่มเติม ซึ่งผู้วิจัยได้นามาปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
ขั้นที่ 3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือประกอบรูปแบบ เครื่องมือประกอบรูปแบบ
มี 4 ชนิด ได้แก่ 1) แบบประเมินความสามารถในการสะท้อนคิด เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า
4 ระดับ คือ มากที่สุด (4) มาก (3) ปานกลาง (2) และ น้อย (1) จานวน 20 ข้อ ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบ
แนวคิดการประเมิน การสะท้อนคิดของ Kember, et al. (2000) ครอบคลุมการสะท้อนคิด 4 ระดับ ได้แก่
การทาจนเป็นนิสัย การทาด้วยความเข้าใจ การสะท้อนคิด และการสะท้อนคิดอย่างมี วิจารณญาณ ผลการหา
คุณภาพแบบประเมินความสามารถในการสะท้อนคิด ค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 จานวน 15 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80 จานวน 5 ข้อ ค่าอานาจจาแนก
ระหว่าง 0.33-0.61 ค่าความเชื่อมั่น (α) เท่ากับ 0.81 2) แบบบันทึกการเรียนรู้ เป็นแบบเขียนตอบ จานวน 6 ข้อ
สร้างตามแนวคิดของ Gibbs (1988) ที่ระบุกระบวนการสะท้อนคิดเป็น 6 ขั้น ได้แก่ การบรรยายความรู้สึกต่อ
สถานการณ์นั้น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันโดย การสะท้อนการคิดจากการสังเกตความรู้สึกและการ
รับรู้ การประเมินวิเคราะห์ประสบการณ์ร่วมกันว่าเป็นไปในทางดีหรือไม่ดี การร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์โดย
ภาพรวม, การสรุปแนวคิดและวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยใช้เหตุผลประกอบ และ การวางแผนเพื่อนาไปใช้
ผลการหาคุณภาพแบบบันทึกผลการเรียนรู้โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง 1.00 ทุกข้อ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการสะท้อนคิดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3
ระดับ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง และ ไม่ปฏิบัติเลย จานวน 20 ข้อ ผลการหาคุณภาพแบบสังเกต
พฤติกรรมการสะท้อนคิด โดยการประเมินความเหมาะสม ของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
จานวน 17 ข้อ มีความเหมาะสมในระดับมาก จานวน 3 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบ
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เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ ผลการหาคุณ ภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 จานวน 13 ข้อ ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง 0.80 จานวน 2 ข้อ
ขั้นตอนที่ 3 การนารูปแบบไปใช้
ในขั้นนี้เป็นการนารูปแบบไปใช้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 โดยกาหนด
ประชากรและตัวอย่างในการนารูปแบบไปใช้ ดังนี้
ประชากรในการวิจัยเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 9 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 1 หมู่เรียน ได้แก่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอัง กฤษ พลศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์
การประถมศึกษา สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ รวม 270 คน
โดยในแต่ละหมู่เรียนนักศึกษามีความสามารถในการเรียนใกล้เคียงกัน และแผนการศึกษาในหลักสูตรกาหนดให้
นักศึกษาทุกหมู่เรียนเรียนในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ในชั้นปีที่ 3
ตัวอย่างในการวิจัย เป็นนักศึกษาหลัก สูต รครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ทั่ว ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม
ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest- Posttest Design ใช้เวลาในการทดลอง
12 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น ชื่อว่า “S4CL” ได้แก่
ขั้น ที่ 1 เรีย นรู้ตนเอง (Self-Learning) เน้น กิจ กรรมการเตรีย มความพร้อ มเข้า สู่ส ภาวะ
การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมจิตศึกษา โดยมีขอบข่ายของกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสร้างพลังสงบ กิจกรรมมุ่ง
ให้เกิดสติ กิจกรรมฝึกสมาธิหรือการจดจ่อ กิจกรรมมุ่งให้เห็นความเชื่อมโยงให้เห็นคุณค่า กิจกรรมบ่มเพาะ
ความรักความเมตตา กิจกรรมบ่มเพาะจิตสานึกที่ดีงาม
ขั้นที่ 2 ร่วมมือเรียนรู้ (Collaborative Learning) ลักษณะกิจกรรมเป็นการนาเสนอสถานการณ์
การเรียนรู้ ในขั้นนี้พื้นที่การเรียนรู้มีทั้งในชั้นเรียนและในโรงเรียน โดยในชั้นเรียนจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎี แล้วใช้พื้นที่การเรียนรู้ในห้องเรียนจริงในโรงเรียน ศึกษา สัง เกต การดาเนินการจัดการเรียนรู้ที่เป็น
การบูรณาการทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการสะท้อนคิด
ขั้นที่ 3 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Collaborative Sharing) ลักษณะกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่มร่วมมือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในประเด็นที่ได้รับจากการวิเคราะห์สถานการณ์ การเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นจากการมีประสบการณ์ตรง ทั้งจากการศึกษาจากสื่อเทคโนโลยี และการศึกษาจากห้องเรียนจริง
ขั้นที่ 4 ร่วมสรุปองค์ความรู้ (Collaborative Constructing) ลักษณะกิจกรรมจะเน้นการสรุป
องค์ความรู้ที่สังเกตและสะท้อนคิดจากสถานการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการ/ทฤษฎี
ขั้นที่ 5 ร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ (Collaborative Evaluating) ลักษณะกิจกรรมเน้น
การประเมิ น เชิ ง วิ พ ากษ์ ฝึ ก ให้ นั กศึ ก ษาใช้ เ หตุ ผ ลเชิ ง วิ ช าการสนั บ สนุ น ความคิ ด และหาข้ อ สรุ ป จากการ
ประเมินผล การเรียนรู้ร่วมกัน
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ขั้นที่ 6 บันทึกผลการเรียนรู้และสะท้อนคิด (Learning Log and Reflective Thinking)
ลักษณะกิจกรรมรายบุคคลเป็นการเน้นให้นักศึกษาประมวล และสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ และแสดงแนวคิด
เกี่ยวกับสถานการณ์การเรียนรู้เพื่อการนาไปปรับใช้ในอนาคต
เนื้อ หาที่ ใช้ใ นการวิจั ย 12 ครั้ง มีดั งนี้ 1) ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ก่อนศตวรรษที่ 20 2) ทฤษฎี
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) มโนทัศน์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-based Learning) 5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 6) การเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning 7) การเรียนรู้แบบบูรณาการ 8) การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
(Collaborative Learning) 9) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 10) การศึกษาแบบเรียนรวม
11) การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน และ 12) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
การศึกษาผลของการนารูปแบบไปใช้ พิจารณาจาก 1) ผลการประเมินความสามารถในการ
สะท้อนคิดของนักศึกษาครู เปรียบเทียบก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดด้วยแบบประเมินความสามารถ
ในการสะท้อนคิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test (for dependent) 2) ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการ
สะท้อนคิดวัดด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการสะท้อนคิด จานวน 3 ครั้ง เพื่อศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมการ
สะท้อนคิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 3) ความพึงพอใจต่อรูปแบบ วัดด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
รูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 4) ผลจากการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู้
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบ
การปรับปรุงรูปแบบ หลังจากการดาเนินการทดลองใช้รูปแบบ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่พบและรวบรวมได้
ในระหว่างและหลังการนารูปแบบไปใช้ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบ ให้มีความเหมาะสมก่อนที่จะ
เผยแพร่ต่อไป ประเด็นที่เป็นข้อค้นพบในการนามาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ ได้แก่ การออกแบบสัดส่วน
เวลาในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและในห้องเรียนจริงควรปรับไปตามลักษณะของเนื้อหาการเรียนรู้ กรณี
ตัวอย่างจากคลิปการสอน ควรมีความหลากหลายเพื่อให้เห็นบริบทของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละประเทศเป็น
การเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับนักศึกษา และเพิ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในห้องทดลองสอนหลังจากการ
สะท้อนคิดเพื่อฝึกการนาสิ่งที่ได้รู้ไปใช้ให้ชานาญ
ผลการวิจัย
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการสะท้อนคิดของนักศึกษาครู ที่พัฒนาขึ้น
มีองค์ประกอบ 6 ประการ คือ ที่มาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ หลักการ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ มี 6 ขั้น ใช้ชื่อว่า “S4CL” ได้แก่
เรียนรู้ตนเอง (Self-Learning) ร่วมมือเรียนรู้ (Collaborative Learning) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Collaborative
Sharing) ร่วมสรุปองค์ความรู้ (Collaborative Constructing) ร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ (Collaborative
Evaluating) และ บันทึกผลการเรียนรู้และสะท้อนคิด (Learning Log and Reflective Thinking)
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2. การศึกษาผลของรูป แบบ พบว่า นัก ศึกษามีค วามสามารถในการสะท้อนคิดหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตาราง 1 พฤติกรรมการสะท้อนคิดมีแนวโน้มสู งขึ้น
ดังแสดงในภาพประกอบ 1 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด
ดังแสดงใน ตาราง 2
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสะท้อนคิดหลังเรียนกับก่อนเรียน
การประเมิน
คะแนน
S.D
t-test
ความสามารถ
n
X
เต็ม
ในการสะท้อนคิด
ก่อนเรียน
31
80
40.32
9.339
12.082*
หลังเรียน
31
80
68.55
9.855
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

p-value
.000

ภาพประกอบ 1 ผลการสังเกตพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษา 3 ระยะ
ตาราง 2 ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่
1
2
3
4
5
6



รายการที่ประเมิน
กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายน่าสนใจ
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นบรรยากาศที่มีความสุข
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้มีความต่อเนื่องกัน
กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบัติจริง
การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มช่วยฝึกการสะท้อนคิด
การเรียนรู้ในห้องเรียนจริงในโรงเรียนทาให้ได้ประสบการณ์ที่ดี

X

S.D.

4.42
4.45
4.39
4.26
4.48
4.61

.72
.72
.76
.73
.68
.50

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
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ตาราง 2 (ต่อ)
ที่

รายการที่ประเมิน

7
8

การมีประสบการณ์ตรงในห้องเรียนจริงช่วยฝึกการสะท้อนคิดได้ดี
การเขียนบันทึกการเรียนรู้เป็นการทบทวนและสรุปองค์ความรู้
รายบุคคลเพื่อการนาไปประยุกต์ใช้
กิจกรรมจิตศึกษาช่วยทาให้เกิดพลังสงบ มีสมาธิในการเรียน
การสรุปองค์ความรู้ทาให้ได้ทบทวนและตรวจสอบความคิด
การใช้คาถามนาของผู้สอนช่วยชี้แนะให้เกิดการสะท้อนคิด
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยพัฒนาทักษะการสะท้อนคิด
สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายช่วยเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ดี
สามารถนาแนวคิดที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
การประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
จากมุมมองที่หลากหลาย
เฉลี่ยรวม

9
10
11
12
13
14
15

X

S.D.

4.50 .643

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก

4.68

.48

มากที่สุด

4.52
4.61
4.52
4.58

.63
.56
.68
.67

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.74

.51

มากที่สุด

4.52

.63

มากที่สุด

4.55

.62

มากที่สุด

4.52 0.31

มากที่สุด

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการบันทึกการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีความสามารถใน
การสะท้อนคิดเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น อาทิ สามารถบรรยายความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์ที่พบได้ละเอียดและ
ครอบคลุมประเด็นสาคัญ มีความมั่นใจมากขึ้นเป็นลาดับในการแลกเปลี่ยนประเด็นจากการสังเกต สามารถ
ประเมินประสบการณ์ที่ได้รับ และสรุ ปแนวทางแก้ไ ขปัญ หาที่สมเหตุสมผลมากขึ้น และสามารถระบุแนว
ทางการนาไปใช้ในอนาคต
อภิปรายผล
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสะท้อนคิดของนักศึกษาครู
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสะท้อนคิด ของนักศึกษาครู
ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของการพัฒนาความสามารถในการสะท้อนคิดของนักศึกษาครู
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ พบว่า การสะท้อนคิดเป็นองค์ประกอบ
ของการคิ ดอย่ างมี วิจารณญาณ เป็นสิ่ ง ที่มีค วามสาคั ญและจาเป็นในการพัฒ นาตนเองทางวิชาชีพของครู
ประจ าการ และโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง นั กศึ กษาครู ผู้ที่ จ ะเป็น ต้ นน้ าของครูดี ค รูเ ก่ง ในอนาคต สอดคล้ องกั บ
Brookfield (1995) ที่กล่าวว่า ครูทุกคน โดยเฉพาะนักศึกษาครู มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการใช้การสะท้อนผล
จากการปฏิบัติของตนเองเพื่อเรียนรู้และตรวจสอบจุดเด่น/จุดด้อยจากการปฏิบัติการสอนและหาทางแก้ไ ข
ปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นการสร้างความหมายของความรู้ให้เกิดขึ้นในใจของผู้เรียนให้เพื่อนในชั้นได้ร่วมเรียนรู้ด้วย
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(ปาลีรัญญ์ ฐาสิรสวัสดิ์, 2555) จากความสาคัญดังกล่าว นามาสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถ ในการสะท้อนคิดของนักศึกษาครู ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีมาใช้ในการออกแบบ โดย
แนวคิดทั้งหมดมีความสอดคล้องกันในมิติของการสนับสนุนให้ผลจากการทากิจกรรมสามารถนาไปสู่การพัฒนา
ความสามารถในการสะท้อนคิดของนักศึกษาครู ได้แก่ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
แนวคิดจิตศึกษา (Jittasuksa) ที่เน้นเรื่องประสิทธิผลของการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกับสภาวะความพร้อมของ
จิตและการเปิดใจเรียนรู้ การใช้จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อสร้างพลังบวกให้กับผู้เรียน (วิเชียร ไชยบัง, 2558) ดังที่
Taggart (2005) ที่กล่าวว่า ปัจจัยความสาเร็จของการสะท้อนคิด คือ การคิดใคร่ครวญด้วยตนเอง การมีเหตุผล
การเรียนรู้สภาวะอารมณ์ของตนเอง เพื่อตรวจสอบการคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองซึ่ง
เป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและประเมินผลของการตัดสินใจ นอกจากนี้การเปิด ใจ การมีความ
รับผิดชอบ และการร่วมแรงร่วมใจเป็นคุณลักษณะสาคัญของการสะท้อนคิดที่ต้องได้รับการฝึกฝน แนวคิดการ
เรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการอ่าน การเขียน
การอภิปราย การแก้ปัญหาการเรียนรู้เชิงรุกจึงเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในการลงมือปฏิบัติไป
ในขณะเดียวกัน (Bonwell & Eison, 1991) โดยการเรียนรู้แบบนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานสาคัญ 2 ประการ คือ
การเรียนรู้เป็นความพยายามตามธรรมชาติของมนุษย์ และบุคคลแต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
แนวคิดการเรียนรู้เชิง ประสบการณ์ (Experiential Learning) การสะท้อนคิด เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับ
สถานการณ์ที่เป็น ปัญ หาหรือสถานการณ์ที่ก่อ ให้เ กิดความสงสัย ใคร่รู้การฝึก สะท้อ นคิด เป็น การทบทวน
ประสบการณ์เดิม ประเมินสิ่ง ที่ทาในปัจจุบัน และกาหนดแนวทางที่จาไปปรับใช้ในอนาคต (Dewey, 1993;
Schon, 1987) การเรียนรู้แบบเผชิญประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ฝึกสะท้อนคิด
ฝึกสรุปหลักการ/เหตุผลจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ของตนเอง และฝึกนาความรู้ใหม่ไปใช้หรือลองปฏิบัติ ซึ่งเป็นไป
ตามวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของ Kolb (1984) 4 ขั้น ได้แก่ 1) Concrete experience 2) Reflective
observation 3) Abstract conceptualization 4) Active experimentation การเรียนรู้ที่จัดให้นักศึกษา
ครูได้รับประสบการณ์ตรง จากการเรียนรู้ในห้องเรียนจริงที่โรงเรียน ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการ
สะท้อนคิดของนักศึกษาครู แนวคิดการร่วมมือกันในการเรียนรู้ (Collaborative Learning) เป็นการเรียนรู้ที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสนทนาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน นาเสนอ แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิด เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
บนพื้นฐานของข้อมูลสนับสนุนและความมีเหตุมีผล เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะการคิดผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน และแนวคิดการโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในระหว่างตรวจสอบการคิดหลังจากการดาเนินการจัดการเรียนการสอน เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
เพื่อให้ครูสามารถกากับตนเอง วิเคราะห์ตนเอง และประเมินตนเอง (Garmston et. al,1993) การบูรณาการ
แนวคิดที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการสะท้อนคิดของนักศึกษาครูผ่านการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นแนวทางที่สาคัญในการบ่มเพาะนักศึกษาครูด้านทักษะวิชาชีพครูและ
คุณลักษณะความเป็นครูตามที่สังคมต้องการ ดังที่ ประวิต เอราวรรณ์ (2558) ที่กล่าวถึงระบบผลิตครูที่ควรจะ
เป็นว่าควรต้องพัฒนาโปรแกรมการฝึกหัดครูโดยการลงสู่การฝึกปฏิบัติที่หน้างานในห้องเรียนจริง เพื่อให้
นักศึกษาครูได้เรียนรู้จากปัญหาของผู้เรียนที่มีความท้าทายและได้รับคาแนะนาช่วยเหลือที่ถูกต้องจากครูพี่เลี้ยง
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ที่เชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพครู ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันผลิต
ครู แต่จะส่งผลต่อการปฏิรูปการผลิตครูในที่สุด
2. ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสะท้อนคิดของนักศึกษาครู
ผลการพัฒนาความสามารถในการสะท้อนคิดของนักศึกษาครูโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่
พัฒนาขึ้น พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการสะท้อนคิดหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งจากการวัดด้วยแบบประเมิน และการวิเคราะห์เนื้อความจากการเขียนบันทึก
การเรียนรู้ นักศึกษามีพฤติกรรมการสะท้อนคิดมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการประเมิน 3 ระยะ และนักศึกษามีความ
พึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยมีเหตุผลสนับสนุนหลายประการ ดังนี้
1) การพัฒนารูปแบบ มีหลักการตามแนวคิดของ Joyce and Weil (2010) ที่ประกอบด้วย ที่มาของรูปแบบ
การเรียนการสอน (Orientation to the Model) รูปแบบการเรียนการสอน (The Model of Teaching)
การนารูปแบบการเรียน การสอนไปใช้ (Application) และผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Instructional and Nurturant
Effects) ท าให้รู ปแบบการเรีย นรู้ที่ผู้ วิจัย พัฒนาขึ้นมี หลักการที่ เป็นระบบ มีความชั ดเจน และน่าเชื่อถื อ
เกิดความเชื่อมั่นในการใช้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ 2) แนวคิด/ทฤษฎีที่ศึกษาและนามาพัฒนารูปแบบ มีความ
สอดคล้องกันในมิติของการเสริมหนุนให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการสะท้อนคิด ผ่านขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
6 ขั้น ได้แก่ 1) เรียนรู้ตนเอง (Self-Learning) 2) ร่วมมือเรียนรู้ (Collaborative Learning) 3) ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Collaborative Sharing) 4) ร่วมสรุปองค์ความรู้ (Collaborative Constructing) 5) ร่วมกันประเมิน
ผลการเรียนรู้ (Collaborative Evaluating) และ 6) บันทึกผลการเรียนรู้และสะท้อนคิด (Learning Log and
Reflective Thinking) ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้น มีแนวคิดทางวิชาการสนับสนุนและเป็นแนวคิดที่
สามารถส่งผลการพัฒนาความสามารถในการสะท้อนคิดของนักศึกษาครูได้เป็นอย่างดี นาเสนอเหตุผลสนับสนุน
ดังนี้ ขั้นที่ 1 การเรียนรู้ตนเอง (Self-Learning) เป็นขั้นที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้โดยการ
ให้นักศึกษาทากิจกรรมจิตศึกษา สร้างพลังสงบ ฝึกคิดใคร่ครวญ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู่และเข้าใจในคุณค่า
ของตนเองและสิ่งที่กาลังจะเรียนรู้ โดยใช้คาพูดที่เสริมพลังบวกกระตุ้น และสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการ
ปฏิบัติกิจกรรม สอดคล้องกับ (วิเชียร ไชยบัง, 2558) ที่กล่าวว่า จิตศึกษาจะสร้างการใคร่ครวญซึ่งเป็นกิจกรรม
ชั้นสูงของชีวิตที่จะส่งผลต่อการเกิดปัญญาภายในและสอดคล้องกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความคิดใคร่ครวญ เกิดการตระหนักรู้ การมีความเข้าใจที่สอดคล้องกับความเป็นจริง
เป็นการเรียนรู้ที่เน้นคุณค่าและมีความหมาย (ประเวศ วะสี, 2554) ผลจากการใช้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษา
และจิตศึกษาในการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ส่งผลให้นักศึกษาสามารถสะท้อนคิดได้ดี สะท้อนคิดเป็นไป
อย่างมีสติกากับ รับฟัง และแลกเปลี่ยนการสะท้อนคิ ดกับเพื่อนในชั้นเรียนและผู้สอน มีพัฒนาการในด้า น
พฤติกรรมการสะท้อนคิดเป็นไปในทิศทางที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณิการ์ ชนะนิล (2557)
ที่ระบุว่า การสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย คาพูดหรือท่าทางเชิงบวกของผู้สอนส่งผลต่อการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนสามารถสะท้อนคิดได้ดี ขั้นที่ 2 ร่วมมือเรียนรู้ (Collaborative Learning) เป็นขั้นที่ให้นักศึกษา
มีประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์ที่หลากหลาย อาทิ สื่อวีดิทั ศน์ คลิป สถานการณ์ในห้องเรียนจริง เพื่อให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์และนามาสู่การสะท้อนคิด ดังที่ Kolb (1984) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบเผชิญ
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ประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ฝึกสะท้อนคิด ฝึกสรุปหลักการ/เหตุผลจนเกิดเป็น
ความรู้ใหม่ของตนเอง และฝึกนาความรู้ใหม่ไปใช้หรือลองปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
นอกจากนี้การร่วมมือกันในการเรียนรู้จากขั้นนี้ช่วยให้นักศึกษาได้ใช้พลังกลุ่มร่วมมือที่มีเป้าหมายการเรียนรู้
เดียวกัน ช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วยกันวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ทาให้เป็นพลังในการเรียนรู้และช่วยเสริม
หนุนให้การพัฒนาการสะท้อนคิดมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ขั้นที่ 3 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Collaborative Sharing)
ในขั้นนี้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และการเรียนรู้ร่วมกันให้นักศึกษาฝึกสะท้อนคิดและเชื่อมโยงองค์
ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทาให้เกิดการคิดวิเคราะห์ การหาแนวทางแก้ปัญหา และเชื่อมโยงสู่การนาความรู้
ไปใช้ในสถานการณ์จริงในอนาคต ส่งผลให้ความสามารถในการสะท้อนคิดสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
Demissie (2015) ที่ศึกษาผลการเสริมสร้างการสะท้อนคิดของนักศึกษาครูโดยใช้ยุทธวิธีชุมชนการสืบสอบเชิง
ปรัชญา (PCOE) พบว่าการพิจารณาทบทวนคาถาม มุมมองของนักศึกษา และให้ข้อเสนอแนะ เป็นบริบทการ
เรียนรู้หนึ่งซึ่งสามารถเป็นทางเลือกที่ช่วยให้นักศึกษาครูมีประสบการณ์ในการสืบสอบทางปรัชญาและส่งผลต่อ
การเสริมสร้า งความสามารถในการสะท้อนคิด และยุท ธวิธีนี้สามารถพัฒนาศักยภาพของนัก ศึก ษาครูใ ห้
ความสามารถในการสะท้อนคิด ขั้นที่ 4 ร่วมสรุปองค์ความรู้ (Collaborative Constructing) ในขั้นนี้เป็น
การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน ฝึกสังเกตและสะท้อนคิดจากสถานการณ์การเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหลักการ/ทฤษฎี เป็นการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นและตรวจสอบ
ประเด็นที่ต้องนามาปรับปรุงในอนาคต สอดคล้องกับ Lilia & et al (2010) ที่กล่าวว่า การสะท้อนคิดสามารถ
นาไปใช้ในการฝึกวิเคราะห์เนื้อหาและเรียนรู้มิติของการนาเนื้อหาหรือทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติก ารสอนได้
ขั้นที่ 5 ร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ (Collaborative Evaluating) ในขั้นนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
ร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้โดยเน้นการประเมินเชิงวิพากษ์ ฝึกให้นักศึกษาใช้เหตุผลเชิงวิชาการสนับสนุน
ความคิดและหาข้อสรุปจากการประเมินผลการเรียนรู้ ร่วมกัน ในขั้นนี้ผู้สอนจะใช้คาถามนา เพื่อให้นักศึกษา
ร่วมกันสะท้อนคิดจากการศึกษาสถานการณ์ในชั้นเรียนจริงและแสดงทัศนะเชิงวิชาการในการประเมินแนว
ทางการนาทฤษฎีไปสูการปฏิบัติในอนาคตของตนเอง การใช้คาถามนาที่เป็นลักษณะคาถามปลายเปิดจะช่วยให้
นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการสะท้อนคิดได้ ดังงานวิจัยของ Lilia & et al (2010) ที่พบว่า การใช้คาถามนา
เป็นเครื่องมือสาคัญของการฝึกสะท้อนคิดที่ดีอย่างหนึ่ง และ ขั้นที่ 6 บันทึกผลการเรียนรู้และสะท้อนคิด
(Learning Log and Reflective Thinking) ในขั้นนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาแต่ล ะคนเขียนบันทึก
ผลการเรียนรู้และการสะท้อนคิด เป็นการทบทวนประสบการณ์และวิเคราะห์เชื่อมโยงเหตุการณ์จากการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนจริงกับหลักการ/ทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ เพื่อสะท้อนคิดเกี่ยวกับการวางแผนกาหนดแนวทางการนามาปรับใช้ใน
อนาคต การเขียนบันทึกการเรียนรู้และการสะท้อนคิดทาให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการสะท้อนคิดและเป็น
การถอดบทเรียนการเรียนรู้เพื่อนาไปปรับใช้ในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Williams & Wessel (2004)
ที่พบว่า การเขียนบันทึกการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาระดับการสะท้อนคิดและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาได้
ดังที่ ศิราณี เก็จกรแก้ว (2552) กล่าวว่า การเขียนบันทึกการเรียนรู้จะช่วยให้นักศึกษานาประสบการณ์ที่พบใน
ระหว่างเรียนและลงมือปฏิบัติมาทบทวน คิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความรู้และการกระทาของ
ตนเอง สอดคล้องกับการวิจัยของเชษฐา แก้วพรม (2556) พบว่า หลังการเขียนบันทึกการสะท้อนคิดและระดับ
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การสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ และพบว่านักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าการ
เขียนบันทึกสะท้อนคิดช่วยให้เกิดการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น การคิดวิเคราะห์ การตระหนักรู้ในตนเอง
ทักษะการสืบค้นข้อมูล และทักษะการเขียน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า การนาประเด็นที่น่าสนใจที่พบในบันทึก
การเรียนรู้มาใช้เป็นหัวข้อในการอภิปรายเชิงลึก สามารถช่วยเติมเต็มให้นักศึกษาได้คิดทบทวน เชื่อมโยง
ความคิดกับการปฏิบัติ ช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง ทาให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking) ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงของกระบวนการสะท้อนคิด
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การสะท้อนคิด เป็นกระบวนการทางสมองซึ่งจะสามารถแสดงออกได้ดีเมื่อผู้เรียนอยู่ใน
สภาวะที่ ผ่อนคลายและมีความพร้อม บรรยากาศการเรียนรู้เป็นบรรยากาศเชิงบวก ดังจะเห็นได้จากการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 1 ที่เน้นการเรียนรู้จากตนเองผ่านกิจกรรมจิตศึกษาและแนวคิดจิตปัญญา
ศึกษา อาจารย์ผู้สอนที่จะนาไปปรับใช้ควรศึกษาหลักการ/แนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจ และ
ควรให้ความสาคัญเรื่องบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก
1.2 กิจกรรมการเรียนรู้เ ชิง รุก การร่วมมือกันในการเรียนรู้ และการเรียนรู้เชิง ประสบการณ์
สามารถส่งผลให้นักศึกษามีความสามารถในการสะท้อนคิดสูง ขึ้น อาจารย์ผู้สอนควรให้ความสาคัญเรื่องการ
เลือกสถานการณ์ และการแบ่งกลุ่มเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องสัม พันธ์กัน และในขณะปฏิบัติกิจกรรมควรเปิด
โอกาสให้นักศึกษาร่วมกันสะท้อนคิดอย่างเต็มที่โดยผู้สอนทาหน้าที่เป็นโค้ชและคอยสนับสนุนการเรียนรู้
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แนวโน้มการยกระดับคุณภาพการผลิตครู ให้ได้ครูดี ครูเก่ง เป็นไปตามที่สังคมต้องการ ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนผ่านรูปแบบหลักสูตรการผลิตครูมาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริงของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารระดับกระทรวง
ระดับสถาบัน หรือ ระดับคณะ สามารถนาแนวคิดในการจัดการเรียนรู้จากงานวิจัยนี้ไปปรับใช้ ในการกาหนด
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่มีลักษณะการบูรณาการ
การเรียนรู้ เนื้อหาและฝึกทั กษะปฏิบัติใ นสถานการณ์จริ งไปพร้อมกั น โดยใช้ก ารสะท้อนคิดเพื่ อวิเคราะห์
สังเคราะห์ จัดระบบและสรุปองค์ความรู้สาหรับนาไปปรับใช้ในอนาคต
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การสะท้อนคิด เป็นองค์ประกอบสาคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สาคัญ
ของการดารงชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาได้กับผู้เรียนทุกระดับ แต่จะมีรูปแบบ/แนวทาง/
วิธีการที่แตกต่างกันออกไป ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการสะท้อนคิดของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา อาจออกแบบการพัฒนาความสามารถในการสะท้อนคิดในลักษณะของการบูรณาการในการสอน
หลักสูตรปกติ ออกแบบเป็นหลักสูตรเสริม หรืออาจศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาความสามารถในการสะท้อน
คิดร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยี
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