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บท้คัดย่อ

 กัารัสะท้้อน์คิดเป็็น์อีกัสิ�งท้ี�สำาคัญท้ี�ต้องฝึึกัฝึน์สำาหรัับน์ิสิตครัูเพรัาะกัารัสะท้้อน์คิดเป็็น์กัรัะบวน์กัารั

สำาคัญใน์กัารัพัฒน์าวิชาชีพครัูจากัป็รัะสบกัารัณ์์ตน์เอง กัารัศึึกัษาครัั�งน์ี�มีีจุดมีุ�งหมีายเพ่�อศึึกัษารัะดับคุณ์ภาพ

ความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์รู้ัแตกัต�างกััน์ที้�ได้

รัับกัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ัตามีแน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ โดยเป็็น์กัารัศึึกัษากัารัสะท้้อน์คิดแบบรั�วมีมี่อรั�วมีใจซึึ่�ง

แบ�งเป็็น์ 2 ป็รัะเภท้ ค่อ กัารัสะท้้อน์คิดตน์เองและกัารัให้ข้อมูีลย้อน์กัลับเพ่�อน์ กัลุ�มีตัวอย�างใน์งาน์วิจัยเป็็น์นิ์สิต

ครูั ชั�น์ปี็ที้� 4 จำาน์วน์ 29 คน์ ซึึ่�งได้มีาจากักัารัเล่อกัแบบเจาะจง เคร่ั�องม่ีอที้�ใช้ใน์กัารัวิจัย ได้แกั� แน์วท้างกัารัศึึกัษา

ผ่�าน์บท้เรีัยน์ แบบสัมีภาษณ์์แบบกีั�งโครังสร้ัาง แบบบัน์ทึ้กัอนุ์ทิ้น์ และแบบท้ดสอบความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบ

กัารัเรีัยน์รู้ั โดยกัารัวิเครัาะห์ข้อมูีลเชิงคุณ์ภาพใช้กัารัวิเครัาะห์เน่์�อหา ส�วน์กัารัวิเครัาะห์ข้อมูีลเชิงป็ริัมีาณ์  ได้แกั� 

ค�าเฉลี�ยและส�วน์เบี�ยงเบน์มีาตรัฐาน์ ผ่ลกัารัวิจัยพบว�า คุณ์ภาพของความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดตน์เองและกัารั

ให้ข้อมูีลย้อน์กัลับเพ่�อน์ของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์นั์�น์ไมี�มีีความี

แตกัต�างกััน์โดยมีีคุณ์ภาพรัะดับที้� 3 กัารัให้ข้อคิดเห็น์เชิงลึกัพร้ัอมีข้อเสน์อแน์ะ โดยมีีคะแน์น์เฉลี�ยกัารัสะท้้อน์

คิดตน์เองของนิ์สิตครูักัลุ�มีสูง ป็าน์กัลาง และตำ�า เป็็น์ 13.25 13.16 และ 11.40 ตามีลำาดับ และความีสามีารัถใน์

กัารัให้ข้อมูีลย้อน์กัลับมีีคะแน์น์เฉลี�ยเป็็น์ 10.50 10.75 และ 10.20 ตามีลำาดับ ซึึ่�งข้อมูีลเชิงคุณ์ภาพยังชี�ให้เห็น์ว�า 

ความีรู้ัความีเข้าใจเชิงลึกัและป็รัะสบกัารัณ์์ที้�เกีั�ยวข้องกัับกัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์กัารัสอน์เป็็น์สิ�งสำาคัญที้�ส�งผ่ลต�อ

คุณ์ภาพกัารัสะท้้อน์คิดด้วย

คำำ�สำำ�คัำญ:  การศึึกษาผ่านบทเร่ยน การสูะท้อนคิดตนเอง การให้ข้อมูลัย้อนกลัับเพ่�อน การสูะท้อนคิดแบบ        

  ร่วิมม่อร่วิมใจ

วารัสารัพัฒน์ากัารัเรีัยน์กัารัสอน์ มีหาวิท้ยาลัยรัังสิต

Journal Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 1905-7881 (Print)/ISSN 2651-1584 (Online)

ปี็ที้� 17 ฉบับที้� 1 มีกัรัาคมี - มิีถุน์ายน์ 2566

Vol.17 No.1 January - June 2023



2  

กััญญารััตน์์ โคจรั (2566) กัารัส�งเสริัมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบ

กัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์โดยใช้แน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ วิารสูารพัฒนาการเร่ยนการสูอน มหาวิิทยาลััยรังสิูต, 17(1),1-16

Abstract

 Reflective practice is acknowledged as a significant component in the process of 

teaching professional development since it is a self-development process. This study aimed 

to identify the levels of how the implementation of lesson study guidelines for preservice 

teachers with different essential knowledge backgrounds for learning design facilitated by the 

quality of reflection in its participants. The collaborative reflection was embedded in the lesson 

study guidelines. Self-reflection and peer feedback were investigated in this study. The study 

sample consisted of 29 fourth year science teacher students selected by purposive sampling 

technique. The research instruments were lesson study guidelines, semi-structured interviews, 

the learning journals, and the multiple-choice test of essential basic knowledge for learning 

design. The qualitative data were content analyzed into categories and themes. On the other 

hand, the quantitative data were analyzed with descriptive statistics for mean, and standard 

deviation. The findings revealed that the quality of both self-reflection and peer feedback of 

preservice teachers who had different levels of basic knowledge for learning design were not 

statistically different. All of them were defined to the third level (Level 3: Insightful Comments 

and Suggestions) of reflective thinking. The mean scores of the self-reflection teacher-student 

groups of high, medium and low were 13.25, 13.16, and 11.40 respectively. Meanwhile, the 

peer feedback’s mean scores of three groups, high, medium and low in self-reflective ability 

levels were 10.50, 10.75, and 10.20 respectively. Moreover, the qualitative data indicated that 

the in-depth understanding and prior experience related to the learning design had noticeable 

effects on the quality of reflective thinking. 
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บท้นำา

 บท้บาท้ครูัใน์ยุคศึตวรัรัษที้� 21 คงไมี�ใช�แค�กัารัสอน์ แต�ต้องเป็็น์ผู้่รั�วมีเรีัยน์รู้ั เป็็น์ผู้่อำาน์วยความีสะดวกั 

และ เป็็น์ผู้่แน์ะแน์วท้าง (สุพิน์ดา ฤท้ธิิจัน์ท้ร์ั, 2556) ดังน์ั�น์ ครัูจึงต้องเป็็น์บุคคลแห�งกัารัเรัียน์รัู้ ต้องเป็็น์ผู่้ใฝึ่รัู ้

ใฝ่ึเรีัยน์ ไมี�หยุดที้�จะพัฒน์าตน์เอง พัฒน์าวิชาชีพของตน์เองอยู�เสมีอ ซึึ่�งกัารัสะท้้อน์คิด (Reflective Practice) ก็ัเป็็น์

อีกัแน์วท้างหนึ์�งใน์กัารัพัฒน์าวิชาชีพครูัที้�ได้รัับกัารัยอมีรัับว�า ได้ผ่ลดี โดยกัารัสะท้้อน์คิดจะช�วยให้ครูัใช้กัรัะบวน์กัารั

คิดเพ่�อพิจารัณ์าไตรั�ตรัองกัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ัของตน์เอง ซึึ่�งถ่อเป็็น์กัารัฝึึกัฝึน์ทั้กัษะใน์ด้าน์กัารัพินิ์จพิเครัาะห์และ

พิจารัณ์าสิ�งต�าง ๆ  ที้�เกิัดขึ�น์ใน์ชั�น์เรีัยน์อย�างรัอบคอบอย�างเป็็น์เหตแุละผ่ล ซึ่ึ�งจะท้ำาใหบุ้คคลไดท้้บท้วน์และสะท้้อน์

กัารักัรัะท้ำาของตน์ ช�วยให้เกิัดความีเข้าใจและเกิัดกัารัเรีัยน์รู้ัจากัป็รัะสบกัารัณ์์ น์ำาไป็สู�กัารัพัฒน์าป็รัับป็รุังและกัารั

แก้ัปั็ญหาต�าง ๆ  ได้อย�างมีีป็รัะสิท้ธิิภาพมีากัขึ�น์ (Cavanagh & Prescott, 2010; Lane, McMaster, Adnum, & 

Cavanagh, 2014) ความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดจะเป็็น์จุดเริั�มีต้น์ที้�จะน์ำาไป็สู�กัารัเรีัยน์รู้ัและกัารัพัฒน์าตน์เอง

ไป็สู�ความีเป็็น์ครูัม่ีออาชีพใน์อน์าคต (Farrell, 2004; Muhammad, 2017)  น์อกัจากันี์� กัารัที้�ครูัได้สะท้้อน์คิด

กัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ัของตน์เองและแลกัเป็ลี�ยน์มุีมีมีองกัารัสะท้้อน์กัารัจดักัารัเรีัยน์รู้ักัับบุคคลอ่�น์อย�างสมีำ�าเสมีอจะมีี

ข้อมูีลใน์กัารัป็รัับป็รุังและพัฒน์ากัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ัได้มีากักัว�าครูัที้�ไมี�เคยสะท้้อน์กัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ัของตน์เองและ

แลกัเป็ลี�ยน์มุีมีมีองกัารัสะท้้อน์กัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ักัับบุคคลอ่�น์เลย ดังนั์�น์ กัารัท้ำางาน์รั�วมีกัับเพ่�อน์เป็็น์ที้มีใน์กัารั
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พัฒน์ากัารัเรีัยน์กัารัสอน์ที้�มีีทั้�งกัารัสะท้้อน์คดิตน์เองและกัารัไดรั้ับข้อมูีลยอ้น์กัลบัจากัเพ่�อน์จึงเป็็น์แน์วท้างหนึ์�งใน์

กัารัพัฒน์าวิชาชีพครูัอย�างต�อเน่์�องและยั�งย่น์ น์อกัจากันี์� กัารัสะท้้อน์คิดยังได้รัับกัารัยอมีรัับว�า เป็็น์หนึ์�งใน์ทั้กัษะ

สำาคัญสำาหรัับกัารัจัดกัารัศึึกัษาเพ่�อกัารัพัฒน์าที้�ยั�งย่น์ เป็็น์องค์ป็รัะกัอบสำาคัญของกัารัพัฒน์าความีรู้ัและกัารัฝึึกั

ป็ฏิิบัติท้างวิชาชีพและเป็็น์ปั็จจัยที้�น์ำาไป็สู�กัรัะบวน์กัารัของกัารัเรีัยน์รู้ัเพ่�อกัารัเป็ลี�ยน์แป็ลง กัารัฝึึกัสะท้้อน์คิดอยู�

เสมีอจะกัลายเป็็น์ส�วน์หนึ์�งของกัารัเรีัยน์รู้ัใน์ลักัษณ์ะของกัารัเรีัยน์รู้ัเชิงรุักั (Active Learning) กัารัเรีัยน์กัารัสอน์

โดยใช้กัารัสะท้้อน์คิดจึงไมี�เพียงแต�เป็็น์กัารัพัฒน์ากัรัะบวน์กัารัคิดแต�ยังช�วยพัฒน์าทั้กัษะท้างปั็ญญาของผู้่เรีัยน์และ

ยังส�งผ่ลให้เกิัดกัารัพัฒน์ากัารัเรีัยน์รู้ั ทั้กัษะวิชาชีพ ทั้กัษะท้างสังคมีและเจตคติต�อวิชาชีพครูัได้ด้วย (Dewey, 

1933; Schon, 1987)   มีีกัารัศึึกัษาจำาน์วน์มีากัที้�ได้น์ำาแน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ (Lesson Study) ไป็ใช้ใน์

กัารัพัฒน์ากัารัสะท้้อน์คิดของครูัเพรัาะแน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์เป็็น์กัารัเรีัยน์รู้ัรั�วมีกััน์ เป็็น์กัารัสร้ัางเคร่ัอ

ข�ายและสร้ัางสังคมีแห�งกัารัเรีัยน์รู้ั ที้�ช�วยให้ครูัสามีารัถออกัแบบบท้เรีัยน์ได้เหมีาะสมีกัับบริับท้ตน์เองได้มีากัขึ�น์

ใน์ลักัษณ์ะของกัารัท้ำางาน์เป็็น์ที้มีเพ่�อออกัแบบกิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ กัารัน์ำากิัจกัรัรัมีไป็ใช้และกัารัสะท้้อน์

บท้เรีัยน์ว�า มีีป็รัะสิท้ธิิภาพเพียงใดเพ่�อน์ำามีาป็รัับป็รุังกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ให้ดียิ�งขึ�น์ (กััญญารััตน์์ โคจรั, อยู�รัะหว�าง

กัารัตีพิมีพ์; ชาริัณี์ ตรีัวรััญญูู, 2557; Sally, 2015; Sims & Walsh, 2009) โดยแน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์นั์�น์

เน้์น์กัรัะบวน์กัารักัารัท้ำางาน์รั�วมีกััน์ใน์กัารัแก้ัปั็ญหาและออกัแบบน์วัตกัรัรัมีกัารัเรีัยน์กัารัสอน์รั�วมีกััน์ ช�วยกััน์คิด

พิจารัณ์าไตรั�ตรัองอย�างรัอบคอบใน์ทุ้กัมิีติจน์ได้กิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์รู้ัที้�เหมีาะสมีและน์ำาไป็ใช้แล้วมีีกัารัสะท้้อน์ผ่ล

เพ่�อป็รัับป็รุังและพัฒน์าต�อไป็ (ชาริัณี์ ตรีัวรััญญูู, 2557)  ซึึ่�งกัรัะบวน์กัารัต�าง ๆ ทั้�งกัารัสังเกัตชั�น์เรีัยน์ กัารัแลกั

เป็ลี�ยน์เรีัยน์รู้ั กัารัอภิป็รัายโต้แย้ง ตลอดจน์กัารัคิดและตัดสิน์ใจออกัแบบน์วัตกัรัรัมีกัารัเรีัยน์กัารัสอน์เป็็น์สิ�งที้�

ต้องท้ำาอย�างต�อเน่์�องใน์กัรัะบวน์กัารักัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ และเม่ี�อท้ำาซึ่ำ�าไป็มีาตามีจำาน์วน์กิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์กัารั

สอน์ที้�พัฒน์าขึ�น์ ก็ัถ่อได้ว�าเป็็น์กัารัฝึึกัฝึน์เพ่�อพัฒน์าพ่�น์ฐาน์ต�าง ๆ ที้�เป็็น์ส�วน์ป็รัะกัอบสำาคัญใน์กัารัสะท้้อน์คิด

ได้ด้วย เพรัาะใน์ทุ้กักัรัะบวน์กัารัของกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์นั์�น์ล้วน์เป็็น์องค์ป็รัะกัอบที้�สำาคัญสอดคล้องกัับกัารั

สะท้้อน์คิดด้วย (Brookfield, 2017) ดังนั์�น์ ถ้าผู้่เข้ารั�วมีใน์กัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ ยิ�งมีีความีรู้ัความีเชี�ยวชาญใน์

ศึาสตร์ัสาขานั์�น์ ๆ และมีีป็รัะสบกัารัณ์์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ที้�ดี จะยิ�งสามีารัถให้ข้อเสน์อแน์ะที้�เป็็น์

ป็รัะโยชน์์กัับเพ่�อน์ใน์กัลุ�มี และท้ำาให้กัรัะบวน์กัารักัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์มีีคุณ์ภาพมีากัขึ�น์ด้วย จึงอาจกัล�าวได้ว�า

ความีเชี�ยวชาญ ป็รัะสบกัารัณ์์ของผู้่รั�วมีใน์กัรัะบวน์กัารักัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์นั์�น์ส�งผ่ลต�อคุณ์ภาพของกัารัศึึกัษา

ผ่�าน์บท้เรีัยน์และยังมีีความีสัมีพัน์ธ์ิโดยตรังกัับคุณ์ภาพกัารัสะท้้อน์คิดด้วย (Myers, 2012)  ขณ์ะเดียวกััน์สถาบัน์

กัารัผ่ลิตครูัก็ัต้องมีีกัารัป็รัับเป็ลี�ยน์กัรัะบวน์ท้ัศึน์์ใน์กัารัจัดกัารัเรีัยน์กัารัสอน์เพ่�อพัฒน์านิ์สิตครูัให้มีีคุณ์ภาพ มีี

ความีรู้ัและมีีสมีรัรัถน์ะที้�จำาเป็็น์ใน์กัารัเป็็น์ครัูที้�ดีใน์อน์าคต ดังนั์�น์กัารัศึึกัษาวิจัยครัั�งนี์�ผู้่วิจัยจึงมีีแน์วคิดที้�จะน์ำา

แน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์มีาใช้ส�งเสริัมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัโดยเน้์น์ศึึกัษาคุณ์ภาพของ

ความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์  โดย

มีีคำาถามีกัารัวิจัยว�า แน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์สามีารัถส�งเสริัมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�

มีีรัะดบัความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์รู้ัแตกัต�างกััน์ ได้เหม่ีอน์กััน์หร่ัอไมี�อย�างไรั ทั้�งนี์�เพรัาะธิรัรัมีชาตใิน์

ชั�น์เรีัยน์ย�อมีต้องมีีนิ์สิตครูัที้�มีีความีแตกัต�างกััน์รัะหว�างบุคคล โดยกัารัศึึกัษานี์�เป็็น์กัารัน์ำาแน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์

บท้เรีัยน์มีาใช้ใน์รัายวิชาที้�เน้์น์กัารัป็ฏิิบัต ิที้�นิ์สติครูัตอ้งออกัแบบกิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์รู้ัและน์ำาไป็ใช้จริังใน์บริับท้ของ

สถาน์ศึึกัษา โดยที้�นิ์สิตครูัจะต้องป็รัะมีวลความีรู้ัทั้�งหมีดที้�ได้เรีัยน์รู้ัมีาป็รัะยกุัต์ใช้ใน์บริับท้จริัง ซึึ่�งจะท้ำาให้นิ์สิตครูั

ได้รัับป็รัะสบกัารัณ์์ตรัง ได้มีองเห็น์ปั็ญหาและดำาเนิ์น์กัารัแก้ัปั็ญหาได้ด้วยตน์เอง อีกัทั้�งนิ์สิตครูัจะได้ท้ำางาน์เป็็น์ที้มี

ใน์ลักัษณ์ะของเพ่�อน์ช�วยเพ่�อน์ มีีกัารัแลกัเป็ลี�ยน์เรีัยน์รู้ัและสำารัวจตรัวจสอบซึ่ึ�งกััน์และกััน์ มีีกัารัสะท้้อน์คิดซึึ่�งกััน์

และกััน์ใน์ลักัษณ์ะของกัารัสะท้้อน์คิดแบบรั�วมีม่ีอรั�วมีใจ (Collaborative Reflection) ค่อ มีีกัารัสะท้้อน์คิดผ่ลกัารั

ป็ฏิิบัติของตน์เอง ขณ์ะเดียวกััน์ก็ัต้องสะท้้อน์คิดเพ่�อน์ใน์ที้มีโดยกัารัให้ข้อมูีลย้อน์กัลับเพ่�อน์ด้วย ใน์ทุ้กัขั�น์ตอน์ของ

กััญญารััตน์์ โคจรั (2566) กัารัส�งเสริัมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบ

กัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์โดยใช้แน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ วิารสูารพัฒนาการเร่ยนการสูอน มหาวิิทยาลััยรังสิูต, 17(1),1-16
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กัารัดำาเนิ์น์งาน์ตามีกัรัะบวน์กัารักัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ ซึึ่�งท้ำาให้นิ์สิตครูัได้เรีัยน์รู้ัรั�วมีกััน์ ช�วยกััน์คิดช�วยกััน์ท้ำา รั�วมี

กััน์วิพากัษ์จุดเด�น์ จุดด้อยของกัิจกัรัรัมีกัารัเรัียน์รัู้ ซึ่ึ�งน์ำาไป็สู�กัารัป็รัับป็รัุงแกั้ไข แล้วน์ำาไป็สู�กัิจกัรัรัมีกัารัเรัียน์

รัู้ที้�มีีป็รัะสิท้ธิิผ่ลที้�สามีารัถน์ำาไป็ป็ฏิิบัติได้จริังและมีีความีเหมีาะสมีกัับบริับท้ของผู้่เรีัยน์มีากัที้�สุด และถ่อเป็็น์กัารัส�ง

เสริัมีและพัฒน์านิ์สิตครูัให้มีีสมีรัรัถน์ะเหมีาะสมีกัับโลกัศึตวรัรัษที้� 21 มีีคุณ์ลักัษณ์ะของครูัยคุใหมี�ใน์ทุ้กัมิีติได้ด้วย

วัตถุประส่งค์ในการวิจััย

 เพ่�อศึึกัษารัะดบัความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คดิของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารั

เรีัยน์รู้ัแตกัต�างกััน์ที้�ได้รัับจากักัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ัตามีแน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์

นิยามคำาศัึพื้ท์้เฉพื้าะ

 1.  การจััดการเร่ยนรู้ตามแนวท้างการศึึกษาผ่่านบท้เร่ยน หมีายถึง กัารัจัดกิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์กัารัสอน์

ที้�มีีกัารับูรัณ์ากัารัแน์วคิดของกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ไป็ใช้ใน์กัรัะบวน์กัารัเรีัยน์กัารัสอน์เพ่�อให้นิ์สิตครูัได้พัฒน์า

และป็รัะยุกัต์ใช้ความีรู้ัใน์กัารัออกัแบบกิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์รู้ัและกัารัป็ฏิิบัติกัารัสอน์ใน์บริับท้สถาน์กัารัณ์์จริัง ซึึ่�ง

ป็รัะกัอบไป็ด้วย 7 ขั�น์ตอน์ และแต�ละขั�น์ตอน์มีีลักัษณ์ะกิัจกัรัรัมี ดังนี์�

     ขั�น์ที้� 1 กัารัสังเกัตชั�น์เรีัยน์ เป็็น์กัารัใหนิ้์สิตครูัได้ไป็สังเกัตชั�น์เรีัยน์ใน์รัะดบัชั�น์ที้�รัับผิ่ดชอบว�า บริับท้

ชั�น์เรีัยน์ นั์กัเรีัยน์ เป็็น์อย�างไรัเพ่�อเป็็น์ข้อมูีลพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์รู้ั

  ขั�น์ที้� 2 กัารัรัวมีกัลุ�มีเพ่�อกัำาหน์ดเป้็าหมีาย ป็รัะเดน็์ใน์กัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ เป็็น์กัารัน์ำาข้อมูีลกัารั

สังเกัตชั�น์เรีัยน์ มีาแลกัเป็ลี�ยน์เรีัยน์รู้ัรั�วมีกััน์และรัวมีกัลุ�มีของนิ์สิตครูัที้�สอน์รัะดับเดียวกััน์เพ่�อกัำาหน์ดเป้็าหมีาย

รั�วมีกััน์

  ขั�น์ที้� 3 กัารัออกัแบบบท้เรีัยน์ เป็็น์กัารัออกัแบบกิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์กัารัสอน์และรั�วมีกััน์สร้ัางแผ่น์กัารั

จัดกัารัเรีัยน์รู้ั โดยนิ์สิตครูัต้องค้น์คว้าข้อมูีลเพ่�อน์ำามีาใช้เป็็น์ข้อเสน์อแน์ะใน์กัลุ�มี ขณ์ะเดียวกััน์ก็ัต้องพิจารัณ์าข้อ 

โต้แย้งอ่�น์ ๆ จากักัลุ�มีอย�างมีีเหตุผ่ลเพ่�อสร้ัางแน์วท้างของกัลุ�มีและพัฒน์าแผ่น์กัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ั 

  ขั�น์ที้� 4 กัารัศึึกัษาบท้เรีัยน์ เป็็น์กัารัท้ดลองใช้แผ่น์กัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ัที้�พัฒน์าขึ�น์ โดยตัวแท้น์       

หน์ึ�งคน์น์ำาไป็ใช้ใน์ชั�น์เรัียน์จรัิงและน์ิสิตครัูคน์อ่�น์ไป็สังเกัตชั�น์เรัียน์ เกั็บข้อมีูลใน์ด้าน์ต�าง ๆ  ขณ์ะจัดกัิจกัรัรัมี

กัารัเรีัยน์กัารัสอน์ 

  ขั�น์ที้� 5 กัารัสะท้้อน์ผ่ล และป็รัับป็รุังบท้เรีัยน์ ใน์ขั�น์นี์�นิ์สิตครูัจะได้สะท้้อน์ผ่ลข้อมูีลกัารัสังเกัตชั�น์

เรีัยน์ โดยวิเครัาะห์ข้อดี ปั็ญหา อุป็สรัรัคต�าง ๆ  ที้�เกิัดขึ�น์รัะหว�างดำาเนิ์น์กิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ เพ่�อน์ำาข้อสรุัป็

จากักัารัสะท้้อน์ผ่ลมีาใช้เป็็น์แน์วท้างใน์กัารัป็รัับป็รุังแผ่น์กัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ัให้เหมีาะสมีมีากัขึ�น์

  ขั�น์ที้� 6 กัารัน์ำาบท้เรีัยน์ไป็ใช้ เป็็น์ขั�น์ที้�สมีาชิกัใน์กัลุ�มีคน์อ่�น์ ๆ  ได้น์ำาแผ่น์กัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ัที้�มีีกัารั

ป็รัับป็รุังแก้ัไขแล้วไป็สอน์จริังใน์ชั�น์เรีัยน์ของตน์เอง และท้ำากัารัรัวบรัวมีข้อมูีลขณ์ะดำาเนิ์น์กิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ 

  ขั�น์ที้� 7 กัารัสรุัป็บท้เรีัยน์ เป็็น์กัารัรัวมีกัลุ�มีกััน์วิเครัาะห์ข้อมูีลจากักัารัจัดกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ของ

สมีาชิกัใน์กัลุ�มี โดยให้น์ำาเสน์อข้อมูีลของตน์เองและอภิป็รัายสะท้้อน์ความีคิดรั�วมีกััน์ โดยมุี�งเน้์น์กัารัอภิป็รัายเพ่�อ

ให้ได้ความีคิดเห็น์หร่ัอข้อเสน์อแน์ะที้�น์ำาไป็สู�กัารัป็รัับป็รุังพัฒน์ากัารัจัดกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ให้ดีขึ�น์

 โดยใน์กัารัท้ำากิัจกัรัรัมีากัารัเรีัยน์รู้ัทุ้กัขั�น์ตอน์ที้�เป็็น์กัารัสน์ท้น์าแลกัเป็ลี�ยน์เรีัยน์รู้ัจะใช้กัารัสะท้้อน์คิด

แบบรั�วมีม่ีอรั�วมีใจ (Collaborative Reflection)

     2.  การส่ะท้้อนคิด (Reflective thinking) หมีายถึง กัารัคิดไตรั�ตรัองเกีั�ยวกัับความีคิด ความีรู้ัสึกั 

พฤติกัรัรัมี ป็ฏิิสัมีพัน์ธ์ิและกัารักัรัะท้ำาของตน์เองและผู้่อ่�น์ใน์สถาน์กัารัณ์์และบริับท้ต�าง ๆ ใน์กัารัจัดกัารัเรีัยน์

กัารัสอน์ใน์ชั�น์เรีัยน์ โดยมีีกัารัย้อน์คิด วิเครัาะห์ พิจารัณ์าถึงเหตุผ่ล ความีรู้ั ความีเช่�อ หลักัฐาน์และผ่ลที้�เกิัดขึ�น์     

กััญญารััตน์์ โคจรั (2566) กัารัส�งเสริัมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบ

กัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์โดยใช้แน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ วิารสูารพัฒนาการเร่ยนการสูอน มหาวิิทยาลััยรังสิูต, 17(1),1-16
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โดยกัารัอภิป็รัายรัะหว�างผู้่สอน์กัับผู้่สังเกัตกัารัสอน์เพ่�อสำารัวจตรัวจสอบหาวิธีิกัารัป็รัับป็รุังคุณ์ภาพกัารัเรีัยน์รู้ัของ

นั์กัเรีัยน์ ด้วยกัารัป็รัับป็รุังกัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ที้�สมีเหตุสมีผ่ลและเหมีาะสมีกัับบริับท้ชั�น์เรีัยน์มีากัขึ�น์ 

ซึึ่�งใน์กัารัศึึกัษานี์�เป็็น์กัารัสะท้้อน์คิดแบบรั�วมีม่ีอรั�วมีใจที้�เกิัดขึ�น์จากักัารัท้ำางาน์รั�วมีกััน์ตามีแน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์

บท้เรีัยน์ ซึึ่�งแบ�งลักัษณ์ะกัารัสะท้้อน์คดิเป็็น์ 2 ป็รัะเภท้ ค่อ 1) ความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คดิตน์เอง และ2) ความี

สามีารัถใน์กัารัให้ข้อมูีลย้อน์กัลับเพ่�อน์ ซึึ่�งวิเครัาะห์ได้จากัแบบป็รัะเมิีน์กัารัสะท้้อน์คิด จำาน์วน์ 5 องค์ป็รัะกัอบ 

ตามีแน์วคิดของ Yumiko, Kensuke, John (2013) ดังต�อไป็นี์� 

  ด้าน์ที้� 1 กัลวิธีิและเท้คนิ์คกัารัจัดกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ ซึึ่�งรัวมีถึงกัารัที้�ครูัใช้กัลวิธีิกัารัสอน์ใน์กัารัจัดกัารั

เรีัยน์กัารัสอน์และกัารัเรีัยน์รู้ั รัวมีถึงกัารัเล่อกัใช้เท้คนิ์คกัารัจัดกัารัเรีัยน์กัารัสอน์รัวมีถึงกัารัน์ำาไป็ป็ฏิิบัติใน์ชั�น์เรีัยน์ 

  ด้าน์ที้� 2 พฤติกัรัรัมีและคุณ์ลักัษณ์ะของครูัผู้่สอน์ หมีายความีรัวมีไป็ถึงพฤติกัรัรัมีกัารัสอน์ของครูั

ผู้่สอน์ที้�ได้แสดงออกัใน์ชั�น์เรีัยน์ ตลอดจน์คุณ์ลักัษณ์ะของครูัผู้่สอน์ ทั้กัษะกัารัส่�อสารัใน์ชั�น์เรีัยน์ด้วย

  ด้าน์ที้� 3 ป็รัะสบกัารัณ์์และพฤติกัรัรัมีกัารัเรีัยน์รู้ัของผู้่เรีัยน์ หมีายถึง ป็รัะสบกัารัณ์์เดิมีใน์กัารัเรีัยน์รู้ั

ของผู้่เรีัยน์ พฤติกัรัรัมีกัารัเรีัยน์รู้ัของผู้่เรีัยน์ ป็ฏิิสัมีพัน์ธ์ิใน์ชั�น์เรีัยน์ทุ้กั ๆ ด้าน์  

  ด้าน์ที้� 4 ผ่ลสำาเร็ัจของบท้เรีัยน์ หมีายถึง ผ่ลสำาเร็ัจใน์กัารัจัดกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ กัารับรัรัลุ

วัตถุป็รัะสงค์กัารัเรีัยน์รู้ัของบท้เรีัยน์ตลอดจน์ของหลักัสูตรั รัวมีถึงความีสอดคล้องกัับจุดป็รัะสงค์กัารัเรีัยน์รู้ั 

  ด้าน์ที้� 5 กัารัออกัแบบวางแผ่น์และกัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ั หมีายถึง กัารัออกัแบบวางแผ่น์กิัจกัรัรัมีกัารั

เรีัยน์รู้ั กัารัใช้ส่�อกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ที้�เหมีาะสมีสอดคล้องกัับวัตถุป็รัะสงค์กัารัเรีัยน์รู้ั และกัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ัใน์ชั�น์เรีัยน์

ซึึ่�งใน์กัารัศึึกัษาครัั�งนี์�จะมีีกัารัแบ�งรัะดับคุณ์ภาพกัารัสะท้้อน์คิดเป็็น์ 4 รัะดับ ค่อ

  รัะดับที้� 1 กัารัพรัรัณ์น์า  เป็็น์กัารับรัรัยาย พรัรัณ์น์าสิ�งที้�เกิัดขึ�น์ใน์ชั�น์เรีัยน์สั�น์ ๆ  ตามีที้�สังเกัตเห็น์

  รัะดับที้� 2 กัารัอธิิบายเหตผุ่ล เป็็น์กัารัอธิิบาย พรัรัณ์น์าพรัอ้มีทั้�งอธิิบายเหตผุ่ลใน์กัารัป็ฏิิบัติ/สังเกัต

เห็น์สิ�งนั์�น์ ๆ ที้�เกิัดขึ�น์ใน์ชั�น์เรีัยน์รัวมีทั้�งกัารัให้ข้อคิดเห็น์ที้�มีีเหตุผ่ล  

  รัะดับที้� 3 กัารัให้ข้อคิดเห็น์เชิงลึกัพร้ัอมีข้อเสน์อแน์ะ เป็็น์รัะดับกัารัให้ข้อคิดเห็น์เชิงลึกั ป็รัะเมิีน์

ผ่ลกัารัป็ฏิิบัติและเสน์อแน์ะแน์วท้างที้�เป็็น์รูัป็ธิรัรัมีใน์กัารัป็ฏิิบัติ 

          รัะดับที้� 4 กัารัเสน์อแน์ะแน์วป็ฏิิบัติที้�ดี เป็็น์กัารัใหข้้อคิดเห็น์และขอ้เสน์อแน์ะที้�สัมีพัน์ธ์ิสอดคลอ้ง

กัับหลักักัารั ท้ฤษฎีี เหมีาะสมีกัับบริับท้เป็็น์แน์วท้างกัารัป็ฏิิบัติที้�ดี  ซึึ่�งสามีารัถสรุัป็ได้ดังรูัป็ที้� 1

 

รูัป็ที้� 1 รัะดับความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดใน์องค์ป็รัะกัอบต�าง ๆ

กััญญารััตน์์ โคจรั (2566) กัารัส�งเสริัมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบ
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 3.  ระดับความรู้พ้ื้�นฐานในการออกแบบการเร่ยนรู้ หมีายถึง รัะดับความีรู้ัซึึ่�งเป็็น์พ่�น์ฐาน์เดิมีของ

นิ์สิตครูัที้�เกีั�ยวข้องครัอบคลุมีกัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ที้�นิ์สิตได้เรีัยน์รู้ั และได้รัับป็รัะสบกัารัณ์์มีาจากักัารัเรีัยน์

รัายวิชาชีพครูักั�อน์ ๆ  และป็รัะสบกัารัณ์์ของนิ์สิต ซึึ่�งใน์กัารัศึึกัษาครัั�งนี์�เน้์น์ความีรู้ัเกีั�ยวกัับออกัแบบกัารัเรีัยน์กัารั

สอน์วิท้ยาศึาสตร์ัยึดตามีกัรัอบแน์วคิดความีรู้ัใน์เน่์�อหาผ่น์วกัวิธีิสอน์และเท้คโน์โลยี (TPACK) ซึึ่�งวัดได้จากัแบบ

ท้ดสอบความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์รู้ั โดยใน์กัารัศึึกัษาวิจัยครัั�งนี์�จะจำาแน์กัรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์เป็็น์ 

3 กัลุ�มี ค่อ สูง ป็าน์กัลาง ตำ�า

วิธ่ีดำาเนินการวิจััย 

 กัลุ�มีตัวอย�างที้�ใช้ใน์กัารัวิจัย กัลุ�มีตัวอย�างที้�ใช้ใน์กัารัวิจัยครัั�งนี์�เป็็น์นิ์สิต ชั�น์ปี็ที้� 4 หลักัสูตรักัารัศึึกัษา

บัณ์ฑิิต สาขาวิชาวิท้ยาศึาสตร์ัทั้�วไป็ที้�ลงท้ะเบียน์เรีัยน์รัายวิชา 0506 402 ป็รัะสบกัารัณ์์วิชาชีพครูั ภาคเรีัยน์ที้� 2 

ปี็กัารัศึึกัษา 2562 จำาน์วน์ 29 คน์ ซึึ่�งได้มีาโดยกัารัเล่อกัแบบเจาะจงโดยเป็็น์ห้องที้�ผู้่วิจัยเป็็น์ผู้่รัับผิ่ดชอบรัายวิชา

ดังกัล�าว

 เคร้�องม้อท่้�ใช้้ในการวิจััย  

  1.  แน์วท้างกัารัใช้กัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ ผู้่วิจัยได้ป็รัับป็รัะยุกัต์ใช้จากั กััญญารััตน์์ โคจรั (2559) 

ซึึ่�งใน์กัรัะบวน์กัารัพัฒน์ามีีกัารัหาคุณ์ภาพโดยพบว�า มีีค�าความีสอดคล้อง 1.00 และวิเครัาะห์หาค�าความีเหมีาะสมี

ที้� 4.84 ซึึ่�งอยู�ใน์รัะดับความีเหมีาะสมีมีากัที้�สุด

  2.  แบบสัมีภาษณ์์แบบกึั�งโครังสร้ัาง ใน์ป็รัะเด็น์เกีั�ยวกัับกัารัจัดกัารักัารัเรีัยน์กัารัสอน์ และ

กัรัะบวน์กัารักัารัเรีัยน์รู้ัตามีแน์วกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ โดยเป็็น์เคร่ั�องม่ีอใน์กัารัท้ำากัารัสน์ท้น์ากัลุ�มี (Focus 

group) หลังจากัที้�นิ์สิตครูัได้ดำาเนิ์น์กิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์กัารัสอน์เสร็ัจสิ�น์ โดยท้ำากัารัหาคุณ์ภาพเคร่ั�องม่ีอและพบว�า

แบบสัมีภาษณ์์แบบกึั�งโครังสร้ัางมีีค�าความีเหมีาะสมีเท้�ากัับ 4.87 ซึึ่�งเป็็น์รัะดับที้�มีีความีเหมีาะสมีมีากัที้�สุด

  3.  แบบบัน์ทึ้กัอนุ์ทิ้น์ เป็็น์แบบบัน์ทึ้กัตามีขอบข�ายที้�กัำาหน์ดเป็็น์ป็รัะเด็น์ไว้กัว้าง ๆ ให้เข้ากัับบริับท้ 

และท้ำากัารัหาคุณ์ภาพพบว�า มีีค�าความีเหมีาะสมีเฉลี�ยเท้�ากัับ 5.00 ซึึ่�งเป็็น์รัะดับที้�มีีความีเหมีาะสมีมีากัที้�สุด และ

มีีกัารัสร้ัางแน์วท้างกัารัป็รัะเมิีน์กัารัสะท้้อน์คิดตามีแน์วท้างของ Yumiko et al. (2013) และท้ำากัารัหาคุณ์ภาพ

เคร่ั�องม่ีอโดยพบว�า มีีค�าความีเหมีาะสมีเท้�ากัับ 4.89 ซึึ่�งเป็็น์รัะดับที้�มีีความีเหมีาะสมีมีากัที้�สุด

  4. แบบท้ดสอบความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์รู้ั โดยพัฒน์าขึ�น์ตามีขอบเขตของรัายวิชา 

และกัรัอบของความีรู้ัใน์เน่์�อหาผ่น์วกัวิธีิสอน์ (Pedagogical Content Knowledge :PCK) ตามีแน์วคดิของชาตรีั 

ฝ่ึายคำาตา (2555) ซึึ่�งป็รัะกัอบไป็ด้วยความีรู้ัใน์ด้าน์ 1)ธิรัรัมีชาติของวิท้ยาศึาสตร์ั กัารัเรีัยน์รู้ัและกัารัสอน์ 2)

หลักัสูตรัวิท้ยาศึาสตร์ั 3)แน์วคิดและกัารัเรีัยน์รู้ัวิท้ยาศึาสตร์ัของนั์กัเรีัยน์ 4)กัลยุท้ธ์ิกัารัสอน์ และ 5) กัารัวัดและ

ป็รัะเมิีน์ผ่ลกัารัเรีัยน์รู้ัวิท้ยาศึาสตร์ั บูรัณ์ากัารัรั�วมีกัับความีรู้ัด้าน์ที้� 6)วิท้ยาศึาสตร์ัและเท้คโน์โลยี ตามีกัรัอบของ

ความีรู้ัใน์เน่์�อหาผ่น์วกัวิธีิสอน์และเท้คโน์โลยี (Technological pedagogical content knowledge : TPACK) 

โดยหาคุณ์ภาพเคร่ั�องม่ีอและพบว�าข้อ คำาถามีมีีค�า IOC ตั�งแต� 0.8 ถึง 1.00 และมีีค�าความียากัรัะหว�าง 0.32-0.79 

อำาน์าจจำาแน์กัรัะหว�าง 0.32-0.81 และความีเช่�อมัี�น์ของแบบท้ดสอบทั้�งฉบับมีีค�า 0.84  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. ป็รัะชุมีน์ิสิตครัูเพ่�อชี�แจงข้อตกัลง และท้ำาความีเข้าใจเกัี�ยวกัับกัารัดำาเน์ิน์กัิจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์รู้ั

ด้วยกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์เพ่�อเตรีัยมีความีพร้ัอมีให้นิ์สิตครูัสามีารัถดำาเนิ์น์กิัจกัรัรัมีได้อย�างคล�องแคล�วมีากัยิ�งขึ�น์ 

ท้ั�งน์ี�ใน์กัารัใช้กัรัะบวน์กัารักัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรัียน์ใน์ครัั�งน์ี�กัำาหน์ดให้น์ิสิตแต�ละกัลุ�มีน์ำาไป็ใช้อย�างน์้อยคน์ละ 

6 แผ่น์ฯ หร่ัอ 9 คาบเรีัยน์ 

กััญญารััตน์์ โคจรั (2566) กัารัส�งเสริัมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบ

กัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์โดยใช้แน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ วิารสูารพัฒนาการเร่ยนการสูอน มหาวิิทยาลััยรังสิูต, 17(1),1-16
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 2.  ให้นิ์สิตครูัท้ำาแบบท้ดสอบความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์รู้ั เพ่�อท้ำากัารัป็รัะเมีิน์ความีรู้ั  

พ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์รู้ัของนิ์สิตครูั และแบ�งกัลุ�มีนิ์สิตครูัตามีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารั

เรีัยน์รู้ั โดยกัารัศึึกัษาครัั�งนี์�แบ�งเป็็น์ 3 กัลุ�มี ป็รัะกัอบด้วย กัลุ�มีสูง กัลุ�มีป็าน์กัลาง และกัลุ�มีตำ�า ดังนี์�

  กัลุ�มีสูง หมีายถึง นิ์สิตครูัที้�ได้คะแน์น์จากัแบบท้ดสอบความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์รู้ั  

ใน์รัะดับเป็อร์ัเซ็ึ่น์ต์ไท้ล์ที้� 66.67 ขึ�น์ไป็

  กัลุ�มีป็าน์กัลาง หมีายถึง นิ์สิตครูัที้�ได้คะแน์น์จากัแบบท้ดสอบความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารั

เรีัยน์รู้ัใน์รัะดับเป็อร์ัเซ็ึ่น์ต์ไท้ล์ที้� 33.33-66.67 

  กัลุ�มีตำ�า หมีายถึง นิ์สิตครูัที้�ได้คะแน์น์จากัแบบท้ดสอบความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์รู้ั

ใน์รัะดับที้�ตำ�ากัว�ารัะดับเป็อร์ัเซ็ึ่น์ต์ไท้ล์ที้� 33.33

 3.  ให้นิ์สิตครูักัลุ�มีตัวอย�างดำาเนิ์น์กิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ใน์รัายวิชาที้�ตน์เองรัับผิ่ดชอบ ทั้�งนี์�ใน์

กัารัรัวมีที้มีจะเกิัดจากัความีสมัีครัใจของนิ์สิตครูัที้�ได้ไป็สังเกัตและฝึึกัป็ฏิิบัติกัารัสอน์ใน์รัะดับชั�น์เดียวกััน์ โดยกัารั

กัำาหน์ดให้ท้ำาเป็็น์คู� โดยทั้�งคู�จะท้ำางาน์กััน์อย�างใกัล้ชิด มีีกัารัรั�วมีสังเกัตกัารัสอน์และป็ฏิิบัติตามีแน์วท้างกัารัศึึกัษา

ผ่�าน์บท้เรัียน์ซึ่ึ�งจะมีีกัารัสะท้้อน์คิดเป็็น์รัะยะตามีขั�น์ตอน์ของกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรัียน์ท้ั�ง 7 ขั�น์ตอน์ และใน์กัารั

พบกััน์เพ่�อแลกัเป็ลี�ยน์เรัียน์รัู้จะให้น์ิสิตบัน์ท้ึกัรัายละเอียดด้วยทุ้กัครัั�ง ท้ั�งน์ี� ใน์กัารัฝึึกัป็รัะสบกัารัณ์์วิชาชีพ

ใน์สถาน์ศึึกัษาจะอยู�ภายใต้กัารักัำากัับดูแลจากัครูัพี�เลี�ยงที้�สถาน์ศึึกัษาและอาจารัย์ผู้่รัับผิ่ดชอบรัายวิชา

 4.  เม่ี�อสิ�น์สุดกัารัดำาเนิ์น์กัารัจัดกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ใน์แต�ละแผ่น์กัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ั นิ์สิตครูัจะท้ำากัารั

บัน์ทึ้กัผ่ลหลังสอน์ และเม่ี�อสิ�น์สุดกัรัะบวน์กัารัฝึึกัป็รัะสบกัารัณ์์วิชาชีพใน์สถาน์ศึึกัษา ก็ัให้นิ์สิตครูับัน์ทึ้กัอนุ์ทิ้น์

และท้ำากัารัสน์ท้น์ากัลุ�มี เพ่�อเก็ับรัวบรัวมีข้อมูีล

 5.  ดำาเนิ์น์กัารัเก็ับรัวบรัวมีข้อมูีลและวิเครัาะห์ข้อมูีลจากัแบบบัน์ทึ้กัอนุ์ทิ้น์และน์ำามีาป็รัะเมิีน์ผ่ลเที้ยบ

กัับเกัณ์ฑ์ิป็รัะเมิีน์รัะดับกัารัสะท้้อน์คิดและหาค�าเฉลี�ยเพ่�อแป็ลผ่ลตามีรัะดับคุณ์ภาพความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิด

 การวิเคราะห์์ข้อมูล

  1.  กัารัวเิครัาะห์ข้อมูีลกัารัวิจัยเชิงป็ริัมีาณ์ไดจ้ากักัารัวเิครัาะห์แบบบัน์ทึ้กัอนุ์ทิ้น์ของนิ์สิตครูัและ

น์ำามีาท้ำากัารัวิเครัาะห์เน่์�อหา แยกัหมีวดหมูี�ตามีองค์ป็รัะกัอบย�อยและรัะดับของกัารัสะท้้อน์คิด โดยกัารัวิเครัาะห์

ด้วยค�าเฉลี�ยและแป็ลผ่ลข้อมูีลใน์แต�ละองค์ป็รัะกัอบของกัารัสะท้้อน์คิดเที้ยบกัับรัะดับคุณ์ภาพกัารัสะท้้อน์คิด ดังนี์�

รัะดับที้� 4 กัารัให้ข้อเสน์อแน์ะที้�เป็็น์แน์วป็ฏิิบัติที้�ดี คะแน์น์เฉลี�ย 3.01 - 4.00 /15.01 - 20.00          

รัะดับที้� 3 กัารัให้ข้อคิดเห็น์เชิงลึกัพร้ัอมีข้อเสน์อแน์ะ คะแน์น์เฉลี�ย 2.01 - 3.00/10.01 – 15.00         

รัะดับที้� 2 กัารัอธิิบายเหตุผ่ล คะแน์น์เฉลี�ย 1.01 - 2.00/5.01 – 10.00

รัะดับที้� 1 กัารัพรัรัณ์น์า คะแน์น์เฉลี�ย 0.00 - 1.00/0.00 – 5.00        

    2.  กัารัวิเครัาะห์ข้อมูีลกัารัวิจัยเชิงคุณ์ภาพจากักัารัสน์ท้น์ากัลุ�มี (Focus Group) ของนิ์สิตครูัใช้

กัารัวิเครัาะห์ข้อมูีลแบบสร้ัางข้อสรุัป็ และน์ำามีาเขียน์แบบพรัรัณ์น์าวิเครัาะห์

ผ่ลการศึึกษา

 ผ่ลกัารัศึึกัษารัะดบัความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คดิของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบ

กัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์ทั้�ง 3 กัลุ�มีและได้รัับกัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ัตามีแน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ ผ่ลป็รัากัฏิ      

ดังตารัาง 1

กััญญารััตน์์ โคจรั (2566) กัารัส�งเสริัมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบ

กัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์โดยใช้แน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ วิารสูารพัฒนาการเร่ยนการสูอน มหาวิิทยาลััยรังสิูต, 17(1),1-16
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ตาราง 1:  ผ่ลกัารัศึึกัษาความีสัมีพัน์ธ์ิรัะหว�างรัะดับผ่ลกัารัเรีัยน์รู้ัและความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิต

  ครูัที้�ได้รัับกัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ัตามีแน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์

กัารัสะท้้อน์คิด

กัารัสะท้้อน์คิด

ตน์เอง

กัารัให้ข้อมูีลย้อน์

กัลับเพ่�อน์

กัลุ�มี

สูง

ป็าน์กัลาง

ตำ�า

รัวมี

สูง

ป็าน์กัลาง

ตำ�า

รัวมี

N

12

12

5

29

12

12

5

29

คะแน์น์เต็มี

20

20

20

20

20

20

20

20

13.25

13.16

11.40

12.90

10.50

10.75

10.20

10.55

S.D.

2.63

2.28

2.25

2.28

2.54

2.30

1.92

2.27

รัะดับกัารัสะท้้อน์คิด

รัะดับท้ี� 3

รัะดับท้ี� 3

รัะดับท้ี� 3

รัะดับท้ี� 3

รัะดับท้ี� 3

รัะดับท้ี� 3

รัะดับท้ี� 3

รัะดับท้ี� 3

 จากัตารัาง 1  พบว�า นิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์ 3 กัลุ�มี ค่อ

กัลุ�มีสูง ป็าน์กัลาง และตำ�า มีีคะแน์น์ความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดตน์เอง 13.25 13.16 และ 11.40 ตามีลำาดับ 

ซึึ่�งอยู�ใน์คุณ์ภาพรัะดับที้� 3 ค่อ กัารัให้ข้อคิดเห็น์เชิงลึกัพร้ัอมีข้อเสน์อแน์ะ ส�วน์คะแน์น์ความีสามีารัถใน์กัารัให้

ข้อมูีลย้อน์กัลับเพ่�อน์เฉลี�ยเป็็น์ 10.50 10.75 และ 10.20 ตามีลำาดับ ซึึ่�งอยู�คุณ์ภาพรัะดับที้� 3 ค่อ กัารัให้ข้อคิด

เห็น์เชิงลึกัพร้ัอมีข้อเสน์อแน์ะ เช�น์เดียวกััน์ ซึึ่�งพบว�า ใน์ภาพรัวมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดทั้�งกัารัสะท้้อน์

คิดตน์เองและกัารัให้ข้อมูีลย้อน์กัลับเพ่�อน์ของนิ์สิตครูัทั้�ง 3 กัลุ�มี ไมี�มีีความีแตกัต�างกััน์และไมี�สามีารัถพัฒน์าไป็

สู�รัะดับที้�สูงที้�สุดได้

 น์อกัจากันี์� เม่ี�อพิจารัณ์าความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คดิตน์เองและกัารัใหข้้อมูีลย้อน์กัลับเพ่�อน์ใน์แต�ละ

องค์ป็รัะกัอบ ผ่ลป็รัากัฏิดังนี์� 

กััญญารััตน์์ โคจรั (2566) กัารัส�งเสริัมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบ

กัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์โดยใช้แน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ วิารสูารพัฒนาการเร่ยนการสูอน มหาวิิทยาลััยรังสิูต, 17(1),1-16
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ตาราง 2: ผ่ลกัารัศึึกัษาความีสัมีพัน์ธ์ิรัะหว�างรัะดับผ่ลกัารัเรีัยน์รู้ัและความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดตน์เอง   

 ใน์รัายองค์ป็รัะกัอบของนิ์สิตครูัที้�ได้รัับกัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ัตามีแน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์

องค์ป็รัะกัอบกัารัสะท้้อน์คิด

ด้าน์ที้� 1 กัลวิธีิและเท้คนิ์คกัารั

จัดกัารัเรีัยน์กัารัสอน์

ด้าน์ที้� 2 พฤติกัรัรัมีและคุณ์ลักัษณ์ะ

ของครูัผู้่สอน์

ด้าน์ที้� 3 ป็รัะสบกัารัณ์์และ

พฤติกัรัรัมีกัารัเรีัยน์รู้ัของผู้่เรีัยน์

ด้าน์ที้� 4 ผ่ลสำาเร็ัจของบท้เรีัยน์

ด้าน์ที้� 5 กัารัออกัแบบวางแผ่น์ และ

กัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ั

กัลุ�มี

สูง

ป็าน์กัลาง

ตำ�า

รัวมี

สูง

ป็าน์กัลาง

ตำ�า

รัวมี

สูง

ป็าน์กัลาง

ตำ�า

รัวมี

สูง

ป็าน์กัลาง

ตำ�า

รัวมี

สูง

ป็าน์กัลาง

ตำ�า

รัวมี

N

12

12

5

29

12

12

5

29

12

12

5

29

12

12

5

29

12

12

5

29

คะแน์น์เต็มี

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2.91

3.08

3.01

3.01

2.58

2.50

2.40

2.52

2.42

2.58

2.80

2.55

2.08

1.75

0.20

1.62

3.25

3.25

3.00

3.21

S.D.

0.66

0.66

1.00

0.70

0.99

0.67

0.54

0.78

0.51

0.79

0.44

0.63

1.37

1.21

0.44

1.34

0.75

0.62

0.70

0.67

คุณ์ภาพกัารัสะท้้อน์คิด

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 4

รัะดับที้� 4

รัะดับที้� 4

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 2

รัะดับที้� 1

รัะดับที้� 2

รัะดับที้� 4

รัะดับที้� 4

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 4

 จากัตารัาง 2  จะพบว�า เม่ี�อพิจารัณ์าองค์ป็รัะกัอบย�อยของความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดตน์เองของ

นิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์ จะมีีรัะดับคุณ์ภาพที้�แตกัต�างกััน์ใน์ 3 องค์

ป็รัะกัอบ ค่อ 1) ด้าน์กัลวิธีิและเท้คนิ์คกัารัจัดกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ 2) ด้าน์ผ่ลสำาเร็ัจของบท้เรีัยน์ และ3) ด้าน์กัารั

ออกัแบบวางแผ่น์และกัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ั  โดยพบว�า ด้าน์กัลวิธีิและเท้คนิ์คกัารัจัดกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ นิ์สิตครูักัลุ�มี

สูงมีีคุณ์ภาพอยู�ใน์รัะดับที้� 3 ส�วน์นิ์สิตครูักัลุ�มีป็าน์กัลางและตำ�ามีีคุณ์ภาพใน์รัะดับที้� 4  และด้าน์กัารัออกัแบบ

วางแผ่น์และกัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ั นิ์สิตครูักัลุ�มีสูงและป็าน์กัลางจะมีีคุณ์ภาพใน์รัะดับที้� 4 ส�วน์นิ์สิตครูัที้�กัลุ�มีตำ�ามีี

คุณ์ภาพใน์รัะดับที้� 3  ส�วน์ด้าน์ผ่ลสำาเร็ัจของบท้เรีัยน์ นิ์สิตครูัทั้�ง 3 กัลุ�มีมีีรัะดับคุณ์ภาพใน์กัารัสะท้้อน์คิดที้�แตกั

ต�างกััน์ โดยนิ์สิตครูัที้�กัลุ�มีสูงมีีคุณ์ภาพใน์รัะดับที้� 3 นิ์สิตครูักัลุ�มีป็าน์กัลางมีีคุณ์ภาพใน์รัะดับที้� 2 นิ์สิตครูักัลุ�มีตำ�า 

มีีคุณ์ภาพใน์รัะดับที้� 1

กััญญารััตน์์ โคจรั (2566) กัารัส�งเสริัมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบ

กัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์โดยใช้แน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ วิารสูารพัฒนาการเร่ยนการสูอน มหาวิิทยาลััยรังสิูต, 17(1),1-16
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ตาราง 3:   ผ่ลกัารัศึึกัษาความีสัมีพัน์ธ์ิรัะหว�างรัะดับผ่ลกัารัเรีัยน์รู้ัและความีสามีารัถใน์กัารัให้ข้อมูีลยอ้น์กัลับเพ่�อน์

   ใน์รัายองค์ป็รัะกัอบของนิ์สิตครูัที้�ได้รัับกัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ัตามีแน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์

องค์ป็ะกัอบกัารัสะท้้อน์คิด

ด้าน์ที้� 1 กัลวิธีิและเท้คนิ์คกัารั

จัดกัารัเรีัยน์กัารัสอน์

ด้าน์ที้� 2 พฤติกัรัรัมีและคุณ์ลักัษณ์ะ

ของครูัผู้่สอน์

ด้าน์ที้� 3 ป็รัะสบกัารัณ์์และ

พฤติกัรัรัมีกัารัเรีัยน์รู้ัของผู้่เรีัยน์

ด้าน์ที้� 4 ผ่ลสำาเร็ัจของบท้เรีัยน์

ด้าน์ที้� 5 กัารัออกัแบบวางแผ่น์ และ

กัารัจัดกัารัเรีัยน์รู้ั

กัลุ�มี

สูง

ป็าน์กัลาง

ตำ�า

รัวมี

สูง

ป็าน์กัลาง

ตำ�า

รัวมี

สูง

ป็าน์กัลาง

ตำ�า

รัวมี

สูง

ป็าน์กัลาง

ตำ�า

รัวมี

สูง

ป็าน์กัลาง

ตำ�า

รัวมี

N

12

12

5

29

12

12

5

29

12

12

5

29

12

12

5

29

12

12

5

29

คะแน์น์เต็มี

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2.50

2.25

2.80

2.44

2.08

2.58

1.80

2.24

1.91

2.25

2.20

2.10

1.08

1.16

0.80

1.07

2.91

2.50

2.60

2.68

S.D.

1.00

0.75

0.83

0.86

1.16

0.79

1.09

1.02

0.99

0.62

0.44

0.77

1.24

1.11

1.78

1.25

0.79

0.67

0.89

0.76

คุณ์ภาพกัารัสะท้้อน์คิด

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 2

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 2

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 2

รัะดับที้� 2

รัะดับที้� 1

รัะดับที้� 2

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

รัะดับที้� 3

 เม่ี�อพิจารัณ์าองค์ป็รัะกัอบย�อยของความีสามีารัถใน์กัารัให้ข้อมูีลย้อน์กัลับเพ่�อน์ของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับ

ความีรัู้พ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์รัู้ที้�แตกัต�างกััน์ จะมีีรัะดับคุณ์ภาพที้�แตกัต�างกััน์ 3 องค์ป็รัะกัอบ ค่อ 

1) ด้าน์พฤติกัรัรัมีและคุณ์ลักัษณ์ะของครัูผู่้สอน์ 2) ด้าน์ป็รัะสบกัารัณ์์และพฤติกัรัรัมีกัารัเรีัยน์รัู้ของผู่้เรีัยน์และ 

3) ด้าน์ผ่ลสำาเร็ัจของบท้เรีัยน์ โดยพบว�าด้าน์พฤติกัรัรัมีและคุณ์ลักัษณ์ะของครัูผู้่สอน์ นิ์สิตครูักัลุ�มีสูงและป็าน์

กัลางมีีคุณ์ภาพใน์รัะดับที้� 3 ส�วน์นิ์สิตครูักัลุ�มีตำ�ามีีคุณ์ภาพรัะดับที้� 2  ด้าน์ป็รัะสบกัารัณ์์และพฤติกัรัรัมีกัารัเรีัยน์

รู้ัของผู้่เรีัยน์ นิ์สิตครูักัลุ�มีสูงจะมีีคุณ์ภาพใน์รัะดับที้� 2 ส�วน์นิ์สิตครูักัลุ�มีป็าน์กัลางและตำ�ามีีคุณ์ภาพ ใน์รัะดับที้� 3 

ส�วน์ด้าน์ผ่ลสำาเรั็จของบท้เรีัยน์ นิ์สิตครัูกัลุ�มีสูงและป็าน์กัลาง มีีคุณ์ภาพใน์รัะดับที้� 2 นิ์สิตครัูกัลุ�มีตำ�ามีีความี

สามีารัถใน์รัะดับที้� 1 

 ข้อมูีลจากักัารัสัมีภาษณ์์นิ์สิต สามีารัถสรุัป็ป็รัะเด็น์ใน์กัารัใช้กัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ไป็ส�งเสริัมีความี

สามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์ใน์ป็รัะเด็น์

ต�าง ๆ ดังตารัางที้� 4

กััญญารััตน์์ โคจรั (2566) กัารัส�งเสริัมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบ

กัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์โดยใช้แน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ วิารสูารพัฒนาการเร่ยนการสูอน มหาวิิทยาลััยรังสิูต, 17(1),1-16
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ตาราง 4:   สรุัป็ป็รัะเด็น์ที้�ได้จากักัารัใช้แน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ใน์กัารัส�งเสริัมีกัารัสะท้้อน์คิด

 ประเด็น    ตัวอย่างบท้สั่มภาษณ์์จัากนิสิ่ตครู

1. เข้าใจผู้่อ่�น์ ยอมีรัับความี

แตกัต�างรัะหว�างบุคคล

2. อบอุ�น์ใจ สบายใจ ที้�มีีเพ่�อน์

ช�วยคิด ออกัแบบกัจิกัรัรัมีกัารั

เรีัยน์รู้ั

3. เกัรังใจ ไมี�กัล้าวิพากัษ์ผู้่อ่�น์

“แรก ๆ ก็ไม่กลั้าเสูนอแนะเพ่�อนเพราะกลััวิเพ่�อนวิ่าหนูอวิดฉลัาด แต่พอทำา

หลัาย ๆ  แผนฯ ค่อต้องเปิิดใจ ต้องคุยกัน ต้องเข้าใจว่ิาเป็ินควิามหวัิงด่เป็ินการติ

เพ่�อก่อ เป็ินกัลัยาณมิตรท่�ปิรารถนาด่ต่อกันก่อน ซึึ่�งหนูว่ิาจริง ๆ มันยากนะคะ

ท่�จะเข้าใจตรงน่� แต่ถ้าเป็ินเพ่�อนสูนิทก็จะง่ายหน่อย แต่เราก็ต้องเปิิดใจเร่ยนรู้ 

เข้าใจควิามคิด มุมมองท่�แตกต่างแลัะพร้อมท่�จะรับฟัังนะคะ ต้องไม่ใจแคบ ค่อ

เราต้องมองว่ิา เราตอ้งการแผนฯ ท่�ด่ท่�สุูดแบบน่�ค่ะ ซึึ่�งตรงน่�หนูว่ิาได้เร่ยนรู้เยอะ

มากจากกิจกรรมแบบน่�” -นิสิูตครูคนท่� 4- 

“กิจกรรมน่�สูอนให้หนูเร่ยนรู้ท่�จะเช่�อใจ ไว้ิใจในตัวิเพ่�อน ต้องเปิิดใจ ม่หลัายๆ

เร่�องท่�เราเก่งกว่ิาเพ่�อน แต่หลัาย ๆ อย่างเพ่�อนก็รู้แลัะเก่งกว่ิาเรา ดังนั�นต้อง

มาเจอกันตรงกลัางเลัยค่ะ เอาใจเขามาใสู่ใจเรา ยอมรับควิามแตกต่างระหว่ิาง

บุคคลัค่ะ” -นิสิูตครูคนท่� 5

 “หลัายครั�งท่�คิดไม่ออกว่ิาจะใช้กิจกรรมการสูอนแบบไหน หร่อเทคนิคอะไรด่ 

พอไดคุ้ยกับเพ่�อนมันเหม่อนชว่ิยกันพากันไปิเลัยค่ะ ด่กว่ิาทำาอยูค่นเด่ยวิ บางครั�ง

เหม่อนวินอยูใ่นอ่างค่ะ แลัะบางครั�งหนูว่ิาเวิลัาเข่ยนแผนฯ ต้องใช้ปิระสูบการณ์

แล้ัวิต่างคนต่างม่ปิระสูบการณ์ท่�อาจจะแตกต่างกัน พอได้คุยกัน มันก็เสูริมกัน

นะคะ”-นิสิูตครูคนท่� 5-

“หนูรู้สูกึกังวิลักับวิิชาน่�นะคะ ต้องไปิสูอนแบบจริงจังต่อเน่�อง ต่�นเต้นแลัะกังวิลั 

เคร่ยด แต่พอฟัังครูอธิิบายเก่�ยวิกับการทำากิจกรรมก็รู ้สูึกด่ค่ะ เหม่อนม่คน 

support ค่อ ม่เพ่�อนแน่ ๆ  อย่างน้อยคิดกิจกรรมไม่ออกก็ม่เพ่�อนคอยช่วิย หร่อ

คอยตรวิจสูอบกิจกรรมก่อนเอาไปิใช้ ก็น่าจะได้กิจกรรมการเร่ยนรู้ท่�ด่กว่ิาคิดเอง

ทำาเองคนเด่ยวิ”-นิสิูตครูคนท่� 7-

“การสูะท้อนตนเองน่�ถนัดครับ เหม่อนได้ระบายออกด้วิยว่ิาตัวิเองชอบอะไร ไม่

ชอบอะไรท่�ตนเองทำาไปิแล้ัวิ ได้สูำารวิจ ตรวิจสูอบตนเอง รู้จักตนเอง ข้อด่ข้อด้อย

ท่�ต้องไปิพัฒนาต่อ แต่การสูะท้อนเพ่�อนก็ไม่ค่อยกล้ัาเท่าไหร่ครับ ยิ�งผมว่ิาเพ่�อน

เก่งกว่ิา ผมเลัยไหลั ๆ ตามเพ่�อน ก็ม่บางจุดท่�แบบชัด ๆ แลัะเพ่�อนก็เห็นจุดนั�น

ผมถึงจะกล้ัาพูดแลัะกล้ัาเสูนอแนะไปิครับ สู่วินใหญ่่เลัยเป็ินแบบชมให้กำาลััง

ใจมากกว่ิาครับ” -นิสิูตครูคนท่� 3-“แรก ๆ  หนูก็ไม่กล้ัาสูะท้อนเพ่�อนนะคะ กลััวิ

เพ่�อนเค่องค่ะ สู่วินใหญ่่ก็เลัยเป็ินแบบคำาชมแลัะพูดกลัาง ๆ  ยงัไม่กล้ัาเสูนอแนะ

เพราะกลััวิเพ่�อว่ิาอวิดรู้ จะเออออตามเพ่�อนไปิค่ะ แต่พอหลััง ๆ  เริ�มสูนิทใจกล้ัา

มากกว่ิาเดิมก็เริ�มกล้ัาวิิพากษ์มากขึ�น แต่หนูก็ยงัต้องรักษานำ�าใจเพ่�อนนะคะ หนู

วิิพากษ์ตัวิเองด่กว่ิาค่ะแบบว่ิาตนเองได้เต็มท่�ด่” -นิสิูตครูคนท่� 4-

“ตอนแรก ๆ  ก็ไปิไม่เป็ินนะคะ ไม่กล้ัาด้วิย ค่อ ให้สูะท้อนตนเองก็พอได้ หนูว่ิาด่มาก ๆ  

เหม่อนได้สูำารวิจตนเองว่ิารู้สึูกอะไร คิดอะไร พอใจไหม แลัะอยากแก้ไขปิรับปิรุง

อะไรให้มันด่ขึ�น แต่พอเปิล่ั�ยนบทบาทให้หนูสัูงเกตเพ่�อนแล้ัวิต้องสูะท้อนผลัเพ่�อน

กััญญารััตน์์ โคจรั (2566) กัารัส�งเสริัมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบ
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หนูก็รู้สึูกว่ิาหนูก็ยังม่ควิามเกรงใจ ไม่ค่อยกล้ัาวิิพากษ์เท่าไหร่ กลััวิเพ่�อนโกรธิ 

เพราะบางอย่างหนูก็ยังแอบเค่องเพ่�อน ไม่เห็นด้วิยกับท่�เพ่�อนว่ิามาเหม่อนกัน 

หนูก็เลัยพูดแบบกลัาง ๆ ไว้ิก่อน แต่ถ้าเป็ินเพ่�อนท่�สูนิทมาก ๆ ก็ด่ค่ะ แบบไม่

ต้องเกรงใจมาก”-นิสิูตครูคนท่� 9-

“ปัิญ่หาหนูตอนท่�คุยแลักเปิล่ั�ยนกับเพ่�อนหลัังจากสูอนเสูร็จ ค่อ หนูรู้ว่ิาสิู�งท่�ทำาไปิ

ไม่ด่ ไม่ค่อยเหมาะอย่างไร แต่หนูก็ไม่ม่ปิระสูบการณ์ในการออกแบบกิจกรรม

การเร่ยนรู้ หนูก็เลัยไม่รู้ว่ิาจะปิรับปิรุงหร่อแก้ไขอย่างไรให้มันด่ขึ�นค่ะ เช่น บาง

ครั�งก็รู้ว่ิาต้องให้นักเร่ยนม่สู่วินร่วิมมากขึ�น แต่ก็ไม่รู้ว่ิาในกิจกรรมควิรจะไปิแบบ

ไหนด่”-นิสิูตครูคนท่� 5-

 “ปิกติในการออกแบบกิจกรรมการเร่ยนรู้ผมก็จะเอามาจากปิระสูบการณ์ท่�

เคยเห็นเพ่�อนใช้หร่อเคยเร่ยน ซึึ่�งพอต้องสูะท้อนเพ่�อน ผมก็รู้ว่ิาต้องปิรับปิรุง 

แต่ก็ไม่มั�นใจท่�จะเสูนอไปิว่ิาต้องปิรับอะไรแบบไหน เพราะตัวิผมเองก็ยังไม่ม่

ปิระสูบการณ์การสูอนเร่�องน่� กลััวิเสูนอไปิแล้ัวิไม่ด่แบบน่�ด้วิย ก็เลัยไม่ค่อยกล้ัา

เสูนอแนะครับ”-นิสิูตครูคนท่� 8-

“ในการเร่ยนรู้ตามแนวิทางการศึึกษาผ่านบทเร่ยน มันจะได้ผลัด่มากขึ�นถ้าพวิก

ผมท่�ทำางานคู่กนัม่ปิระสูบการณ์ม่ควิามเข้าใจการออกแบบการเร่ยนการสูอนท่�ด่

กว่ิาน่� แต่ด้วิยผมท่�ม่ปิระสูบการณ์น้อย เลัยได้แค่มองเห็นสูะท้อนปัิญ่หาหร่อรู้

ว่ิาต้องแก้ไข แต่มองไม่ออกว่ิาจะแก้ไขอย่างไร คิดว่ิาถ้าม่ผู้รู้ เช่น อาจารย์มาฟััง

มาใหข้้อเสูนอแนะรว่ิมดว้ิย มันจะทำาใหก้ระบวินการศึึกษาผา่นบทเร่ยนได้ผลัด่

กว่ิาน่�ครับ”-นิสิูตครูคนท่� 2-

“จริง ๆ  แล้ัวิทำาแบบน่�เหม่อนตอนตรวิจแผนฯ กับอาจารย์ ท่�อาจารย์ตั�งคำาถาม

ให้เราเห็นข้อบกพร่อง แล้ัวิช่�แนวิทางแก้ปัิญ่หาให้ ตอนน่�เหม่อนทำาด้วิยกันกับ

เพ่�อน แต่ค่อเราทั�งคู่ยังไม่ค่อยรู้ ขาดปิระสูบการณ์ ก็เลัยติดปัิญ่หาว่ิาจะแก้ไข

อย่างไร หร่อลัังเลั ไม่ม่ควิามมั�นใจว่ิาเอาไปิใช้แล้ัวิจะได้ผลัไหม ถ้าม่อาจารย์

ช่�แนะ หนูก็มั�นใจได้แน่ ๆ ว่ิามันน่าจะได้ผลั แก้ปัิญ่หาได้ หนูก็เลัยรู้สึูกว่ิาถ้า

ในกระบวินการการศึึกษาผ่านบทเร่ยนเหม่อนม่ผู้รู้มาช่วิยดูแลั น่าจะทำาให้

กระบวินการมันไปิได้ง่ายกว่ิาน่�ค่ะ”-นิสิูตครูคนท่� 7-

“หนูอยากรู้ว่ิาการสูะท้อนคิดท่�ด่มันเป็ินอย่างไร หร่อในการให้ข้อมูลัย้อนกลัับ

เพ่�อนเพ่�อไม่ให้เพ่�อนเสู่ยใจ ควิรท่�จะพูดแบบไหน เพราะยังไงเราก็ต้องทำางาน
กันต่อ มันก็ต้องถนอมนำ�าใจกันนะคะ ดังนั�น หนูว่ิาก่อนทำากิจกรรมการเร่ยนรู้
ตามแนวิทางการศึึกษาผ่านบทเร่ยนอาจจะต้องให้ควิามรู้หร่อฝึึกพวิกหนูก่อน
ให้สูะท้อนคิดเป็ิน ”-นิสิูตครูคนท่� 9-
“ปิกติท่�เคยเร่ยนกับอาจารย์มา ก็จะม่ให้สูะท้อนผลัการจัดการเร่ยนรู้ของตนเอง
แบบน่� ซึึ่�งทำาใหรู้้สึูกว่ิาได้ฝึึกมากอ่น ถึงจะไมเ่ก่งแต่ก็รู้ว่ิาเราควิรจะคดิ หร่อมอง
ตนเองในมุมไหน อย่างไร แต่ก็ไม่เคยฝึึกการให้ข้อมูลัย้อนกลัับคนอ่�นเลัยค่ะ 
ปิกติก็จะเป็ินอาจารย์ท่� feedback ให้ตลัอด ซึึ่�งแน่นอนว่ิาอาจารย์เช่�ยวิชาญ่
กว่ิาไงคะ แต่คราวิน่�พอหนูต้องไปิ feedback เพ่�อนบ้าง ก็ไม่รู้ว่ิาควิรจะทำา
อย่างไร ปิระมาณไหน แล้ัวิเราก็ไม่ได้เช่�ยวิชาญ่ด้วิย ก็เลัยไปิไม่เป็ินด้วิยนะคะ 
ถ้าได้ฝึึกฝึนก่อนน่าจะด่ค่ะ”-นิสิูตครูคนท่� 5-

4. กัารัขาดป็รัะสบกัารัณ์์และ

ความีเข้าใจเชิงลึกั

5. ต้องกัารัผู้่รู้ัชี�แน์ะแน์วท้าง

ใน์กัารัป็ฏิิบัติที้�ดี

6. ต้องกัารัฝึึกัฝึน์กัารัสะท้้อน์

คิดกั�อน์ดำาเน์ิน์กิัจกัรัรัมีตามี

แน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์

กััญญารััตน์์ โคจรั (2566) กัารัส�งเสริัมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบ
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อภิปรายผ่ลการศึึกษา

  นิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์ 3 กัลุ�มี ค่อสูง ป็าน์กัลาง และ

ตำ�า มีีคุณ์ภาพความีสามีารัถกัารัสะท้้อน์คิดทั้�ง 2 ป็รัะเภท้ ค่อ กัารัสะท้้อน์คิดตน์เองและกัารัให้ข้อมูีลยอ้น์กัลับเพ่�อน์

ใน์รัะดับเดียวกััน์ ค่อ รัะดับที้� 3 กัารัให้ข้อคิดเห็น์เชิงลึกัพร้ัอมีข้อเสน์อแน์ะ ซึึ่�งอาจกัล�าวได้ว�า ใน์ภาพรัวมีแล้วความี

สามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดทั้�ง 2 ป็รัะเภท้ของนิ์สิตครูัทั้�ง 3 กัลุ�มี ไมี�มีีความีแตกัต�างกััน์ ทั้�งนี์�เน่์�องจากัใน์ทุ้กัขั�น์ตอน์

ของกิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์รู้ัตามีแน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ นิ์สิตครูัได้ฝึึกัคิดไตรั�ตรัอง พิจารัณ์าสะท้้อน์คิดตน์เอง

กั�อน์ที้�จะคิดตัดสิน์ใจอย�างมีีเหตุผ่ลบน์หลักัฐาน์ที้�มีีมีาสนั์บสนุ์น์ เป็็น์กัารัคิดและตัดสิน์ใจที้�จะเช่�อหร่ัอกัรัะท้ำากัารั

ใด ๆ  บน์พ่�น์ฐาน์ของกัารัสะท้้อน์คิดอย�างมีีเหตุผ่ล (Wong et.al, 1997) ซึึ่�งเท้�ากัับว�า นิ์สิตครูัได้ฝึึกักัารัสะท้้อน์คิด

ตน์เองไป็ดว้ยอย�างสมีำ�าเสมีอใน์ท้กุัขั�น์ตอน์ของกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ ดังนั์�น์ จึงถ่อได้ว�ากัรัะบวน์กัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้

เรีัยน์เป็็น์กัรัะบวน์กัารัที้�น์ำานิ์สิตครูัไป็สู�กัารัพัฒน์าความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดได้ อีกัทั้�งกัารัวิจัยครัั�งนี์�เริั�มีจากักัารั

จับคู�ท้ำางาน์รั�วมีกััน์เพ่�อออกัแบบกิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์รู้ัที้�นิ์สิตครูัได้จับคู�จากัความีสน์ใจที้�มีีเป้็าหมีายเดียวกััน์ ซึึ่�งหมีาย

ถึงว�า นิ์สิตครูันั์�น์มีีความีสน์ใจ ตั�งใจที้�จะแก้ัปั็ญหานั์�น์ ๆ  จึงท้ำาให้มีีความีตั�งใจ และรั�วมีแรังรั�วมีใจใน์กัารัศึึกัษาเรีัยน์

รู้ัเพ่�อออกัแบบกิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์รู้ัให้บรัรัลุเป้็าหมีาย นิ์สิตครูัจึงมีีความีสนิ์ท้ใจ สามีารัถพูดคุย รัะดมีความีคิดเห็น์กัับ

เพ่�อน์ได้ง�ายเพรัาะมีีแน์วท้างรั�วมีกััน์ และมีีความีเข้าใจกิัจกัรัรัมีที้�รั�วมีกััน์พัฒน์าขึ�น์ ซึึ่�งจากักัารัดำาเนิ์น์กิัจกัรัรัมีต�าง ๆ 

นิ์สิตครูัจะได้พูดคุยแลกัเป็ลี�ยน์เรีัยน์รู้ั แก้ัปั็ญหาอุป็สรัรัครั�วมีกััน์ ส�งผ่ลให้เกิัดกัารัเปิ็ดใจ และยอมีรัับฟัังความีคิด

เห็น์ของกััน์และกััน์โดยไมี�ได้คำานึ์งว�าเพ่�อน์เรีัยน์เกั�งหร่ัออ�อน์กัว�าตน์เอง เกิัดความีเป็็น์น์ำ�าหนึ์�งใจเดียวกััน์ใน์กัารัท้ำางาน์

มีากัขึ�น์ เพรัาะแน์วป็ฏิิบัติของกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์จะเน์น้์กัรัะบวน์กัารัเรีัยน์รู้ัและป็รัับป็รังุกัารัสอน์อย�างต�อเน์่�อง 

โดยมีีจุดมุี�งหมีายให้แลกัเป็ลี�ยน์เรีัยน์รู้ัด้าน์ต�าง ๆ  ทั้�งเท้คนิ์คกัารัสอน์ ป็รัะสบกัารัณ์์ ความีเชี�ยวชาญใน์เร่ั�องที้�แตกั

ต�างกััน์ มีาคอยเสน์อแน์ะช�วยเหล่อซึึ่�งกััน์และกััน์ ซึึ่�งท้ำาให้มีองเห็น์และยอมีรัับข้อบกัพรั�องของตน์เอง แล้วน์ำามีา

ป็รัับป็รุังแก้ัไข (น์ฤมีล อิน์ท้ร์ัป็รัะสิท้ธิิ�และคณ์ะ, 2552) สิ�งเหล�านี์�จะส�งผ่ลให้นิ์สิตครูัมีีความีกัล้าใน์กัารัสะท้้อน์

คิดมีากัขึ�น์ เพรัาะกัารัสะท้้อน์คดิเป็็น์ตัวกัลางสำาคัญใน์กัารัเช่�อมีความีรู้ักัับกัารัป็ฏิิบัติอย�างมีีความีหมีาย (ฝึา่ยวิจัย

และกัารัจัดกัารัความีรู้ั, 2556) และเกิัดกัารัท้บท้วน์ความีรู้ัจากัป็รัะสบกัารัณ์์ อีกัทั้�งใน์กัรัะบวน์กัารักัารัศึึกัษาผ่�าน์

บท้เรีัยน์นิ์สิตครูัต้องรั�วมีกััน์คิด แก้ัปั็ญหาต�าง ๆ  รั�วมีอยู�ใน์ป็รัะสบกัารัณ์์เดียวกััน์ อีกัทั้�งด้วยความีเป็็น์เพ่�อน์ ความี

เข้าใจชิ�น์งาน์ ท้ำาให้นิ์สิตครูัลดความีกัลัวและมีีความีกัลา้ที้�จะวิพากัษ์ซึึ่�งกััน์และกััน์ถึงแม้ีว�าเพ่�อน์อีกัคน์จะเรีัยน์เกั�ง

กัว�าตน์เองก็ัตามี ท้ำาให้นิ์สิตครูัสามีารัถสะท้้อน์คิดออกัมีาได้ทั้�งต�อตน์เองและให้ข้อมูีลย้อน์กัลับต�อผู้่อ่�น์ด้วย

 ทั้�งนี์� เม่ี�อพิจารัณ์าจะเห็น์ว�า คุณ์ภาพกัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัจะอยู�ใน์รัะดับที้� 3 ซึึ่�งเป็็น์รัะดับของกัารั

ให้ข้อคิดเห็น์เชิงลึกัพร้ัอมีข้อเสน์อแน์ะยงัไมี�ใช�รัะดับคุณ์ภาพที้�ดีที้�สุด อาจจะเน่์�องมีาจากัลักัษณ์ะของกัารัสะท้้อน์

คิดที้�จะเป็็น์กัารัใช้ป็รัะสบกัารัณ์์ ความีคิด พฤติกัรัรัมี ค่อ ความีรู้ัสึกัเป็็น์จุดเริั�มีต้น์ (ปิ็ยาณี์ ณ์ น์ครั, 2556) ดังนั์�น์

คุณ์ภาพกัารัสะท้้อน์คิดใน์รัะดับต้น์ ๆ  ที้�เป็็น์ลักัษณ์ะกัารัพรัรัณ์น์า บรัรัยายให้เหตุผ่ล ป็รัะเมิีน์และให้ข้อเสน์อแน์ะ

แบบกัว้าง ๆ นั์�น์สามีารัถท้ำาได้โดยไมี�ต้องอาศัึยความีรู้ัความีเข้าใจเชิงลึกัที้�ต้องคำานึ์งถึงหลักักัารัท้ฤษฎีีกัารัเรีัยน์รู้ั

หร่ัอท้ฤษฎีีที้�เกีั�ยวข้องมีากัเท้�าที้�ควรั เป็็น์ลักัษณ์ะของกัารัเช่�อมีโยงข้อมูีลจากักัารัสังเกัตรั�วมีกัับกัารัคิดใครั�ครัวญ

เกีั�ยวกัับความีคิดและวิธีิคิดของตน์เอง พิจารัณ์าอย�างใครั�ครัวญถึงความีเช่�อหร่ัอความีรู้ัของตน์เพ่�อเรีัยน์รู้ั (José 

& Carmen, 2016) ซึึ่�งความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดใน์ลักัษณ์ะดังกัล�าวนี์�สามีารัถเกิัดได้จากักัารัฝึึกัฝึน์บ�อย ๆ

เพรัาะเป็็น์วิธีิกัารัที้�ท้ำาให้ได้ท้บท้วน์ตน์เอง ทั้�งความีรู้ัสึกันึ์กัคิด กัารักัรัะท้ำาของตน์เอง เกิัดกัารัป็รัะเมิีน์ศัึกัยภาพ

ของตน์เอง เรีัยน์รู้ัปั็ญหาหร่ัอจุดบกัพรั�องของตน์เอง แต�ใน์กัารัพัฒน์าคุณ์ภาพกัารัสะท้้อน์คิดที้�สูงขึ�น์ไป็ใน์รัะดับ

ที้� 4 ที้�มีีลักัษณ์ะของกัารัเสน์อแน์ะแน์วป็ฏิิบัติที้�ดี ซึึ่�งเป็็น์รัะดับคุณ์ภาพที้�ต้องให้ข้อคิดเห็น์และข้อเสน์อแน์ะที้�

สัมีพัน์ธ์ิสอดคล้องกัับหลักักัารั ท้ฤษฎีี เหมีาะสมีกัับบรัิบท้ เป็็น์แน์วท้างกัารัป็ฏิิบัติที้�ดีที้�เป็็น์รูัป็ธิรัรัมี เพ่�อแก้ัไข 

ป็รัับป็รุังหร่ัอพัฒน์าให้ดีขึ�น์ ความีสามีารัถกัารัสะท้้อน์คิดใน์รัะดับนี์�จะต้องอาศัึยความีรู้ัและป็รัะสบกัารัณ์์เดิมีมีา

กััญญารััตน์์ โคจรั (2566) กัารัส�งเสริัมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบ

กัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์โดยใช้แน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ วิารสูารพัฒนาการเร่ยนการสูอน มหาวิิทยาลััยรังสิูต, 17(1),1-16
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บูรัณ์ากัารัรั�วมีกัับความีรู้ัความีเข้าใจหลักักัารัท้ฤษฎีีเชิงลึกัใน์กัารัสร้ัางความีเข้าใจที้�จะแก้ัปั็ญหาและหาแน์วท้าง

ป็ฏิิบัติที้�เหมีาะสมี (Kember & et al, 2008) ซึึ่�งนิ์สิตครูัอาจจะยังขาดทั้�งป็รัะสบกัารัณ์์และความีลุ�มีลึกัใน์ท้ฤษฎีี

หลักักัารัท้างกัารัศึึกัษา จึงยังไมี�สามีารัถพัฒน์าความีสามีารัถให้ถึงรัะดับนี์�ได้ แต�ทั้�งนี์�ก็ัจะพบว�า เน่์�องด้วยเพรัาะ

รัะดับคุณ์ภาพกัารัสะท้้อน์คิดที้�นิ์สิตครัูมีีใน์รัะดับที้�ยังไมี�ต้องอาศัึยความีรัู้ตามีหลักักัารั ท้ฤษฎีีเชิงลึกัเท้�าที้�ควรั

ดังนั์�น์ จึงส�งผ่ลให้นิ์สิตครัูซึ่ึ�งมีีป็รัะสบกัารัณ์์ใน์กัารัท้ำางาน์รั�วมีกััน์มีานั์�น์สามีารัถสะท้้อน์ความีคิด ความีรัู้สึกั 

ความีรัู้และป็รัะสบกัารัณ์์ออกัมีาได้อย�างไมี�มีีความีแตกัต�างกััน์ใน์นิ์สิตครูัที้�มีีความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบกัารั

เรีัยน์รู้ัวิท้ยาศึาสตร์ัที้�แตกัต�างกััน์ทั้�ง 3 กัลุ�มี ซึึ่�งสอดคล้องกัับงาน์วิจัยของ Naghdipour and Emeagwali (2013) 

ที้�ศึึกัษาเพ่�อป็รัะเมิีน์รัะดับความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนั์กัศึึกัษารัะดับป็ริัญญาตรีัใน์รัายวิชาที้�เกีั�ยวข้อง

กัับกัารัฝึึกัป็ฏิิบัติ พบว�า อายุและรัะดับกัารัศึึกัษาเป็็น์สองปั็จจัยที้�ส�งผ่ลต�อพฤติกัรัรัมีรัะดับความีสามีารัถใน์กัารั

สะท้้อน์คิด ทั้�งนี์�เพรัาะเกีั�ยวข้องกัับป็รัะสบกัารัณ์์ที้�มีีมีากัขึ�น์ จึงส�งผ่ลให้นั์กัศึึกัษาสามีารัถสะท้้อน์คิดใน์รัะดับที้�ดี

ขึ�น์ได้ ส�วน์ปั็จจัยอ่�น์ เช�น์ สติปั็ญญาไมี�ได้ส�งผ่ลอย�างมีีนั์ยสำาคัญ ดังนั์�น์ ใน์กัารัจัดกัารัเรีัยน์กัารัสอน์จึงควรัเน้์น์ให้

นั์กัศึึกัษาได้ป็รัะสบกัารัณ์์จากักัารัท้ำากิัจกัรัรัมี ให้ได้ลองคิดลองท้ำา เผ่ชิญสถาน์กัารัณ์์ปั็ญหา ท้ำางาน์รั�วมีกััน์เป็็น์ที้มี

ใน์กัารัแก้ัปั็ญหาอย�างสร้ัางสรัรัค์และได้ฝึึกัป็ฏิิบัติกัารัสะท้้อน์คิดตน์เอง ตลอดจน์กัารัให้ข้อมูีลยอ้น์กัลับผู้่อ่�น์อย�าง

สมีำ�าเสมีอโดยสอดแท้รักัลงใน์กิัจกัรัรัมีกัารัเรีัยน์กัารัสอน์ต�าง ๆ  จะช�วยให้นิ์สิตครูัได้เรีัยน์รู้ัเข้าใจตน์เองและพัฒน์า

ผ่ลสัมีฤท้ธิิ�ท้างกัารัเรีัยน์และพัฒน์าตน์เองใน์ทุ้กั ๆ ด้าน์ได้ด้วย

ข้อเส่นอแนะ

 1. ข้อเส่นอแนะจัากการวิจััย

     1.1  กัารัพูดคุยแลกัเป็ลี�ยน์สะท้้อน์คิดมีีความีสำาคัญมีากัใน์กัรัะบวน์กัารักัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ ดังนั์�น์

ผู้่สอน์อาจมีีกัารัให้ความีรู้ั และฝึึกัป็ฏิิบัติกั�อน์ เพ่�อท้ำาให้ผู้่เรีัยน์มีีความีพร้ัอมีมีากัขึ�น์

  1.2  ครูัผู้่สอน์ควรักัำากัับติดตามีกัารัท้ำางาน์กัลุ�มีอย�างสมีำ�าเสมีอ เพ่�อช�วยให้กัารัท้ำางาน์กัลุ�มีเป็็น์ไป็

อย�างมีีป็รัะสิท้ธิิภาพโดยเฉพาะใน์ช�วงแรักั ๆ ที้�ผู้่เรีัยน์อาจจะยังขาดความีกัล้าใน์กัารัสะท้้อน์คิด โดยอาจให้นิ์สิต 

เข้ามีาใน์ชั�น์เรีัยน์ท้ำากิัจกัรัรัมีรั�วมีกััน์เพ่�อให้ผู้่สอน์สามีารัถกัำากัับ ดูแล ให้คำาป็รึักัษาได้อย�างใกัล้ชิด 

 2.  ข้อเส่นอแนะในการวิจััยครั�งต่อไป

  2.1  กัารัศึึกัษาครัั�งนี์� ข้อมูีลเชิงคุณ์ภาพจากักัารัแสดงความีคดิเห็น์ของน์สิิตครูัพบว�า มีีหลากัหลาย

ปั็จจัยที้�ส�งผ่ลต�อคุณ์ภาพใน์กัารัสะท้้อน์คิด ดังนั์�น์ เพ่�อให้มีีความีน์�าเช่�อถ่อมีากัขึ�น์ จึงควรัมีีกัารัศึึกัษาวิจัยถึงสาเหตุ 

ปั็จจัยที้�มีีอิท้ธิิพลต�อคุณ์ภาพกัารัสะท้้อน์คิด

     2.2  เพ่�อให้ได้ข้อมูีลและรัายละเอียดเชิงลึกัยิ�งขึ�น์ อาจมีีกัารัวิจัยใน์ลักัษณ์ะของกัารัวิจัยเชิงป็ฏิิบัติ

กัารั เช�น์ กัารัสังเกัตพฤติกัรัรัมีนิ์สิตครูัแต�ละบุคคลขณ์ะท้ำากิัจกัรัรัมีตามีแน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ เพ่�อเป็็น์

ข้อมูีลเชิงลึกัที้�สนั์บสนุ์น์ อภิป็รัายข้อมูีลเชิงป็ริัมีาณ์ให้ได้งาน์ที้�มีีความีลุ�มีลึกั น์�าเช่�อถ่อมีากัยิ�งขึ�น์

กััญญารััตน์์ โคจรั (2566) กัารัส�งเสริัมีความีสามีารัถใน์กัารัสะท้้อน์คิดของนิ์สิตครูัที้�มีีรัะดับความีรู้ัพ่�น์ฐาน์ใน์กัารัออกัแบบ

กัารัเรีัยน์รู้ัที้�แตกัต�างกััน์โดยใช้แน์วท้างกัารัศึึกัษาผ่�าน์บท้เรีัยน์ วิารสูารพัฒนาการเร่ยนการสูอน มหาวิิทยาลััยรังสิูต, 17(1),1-16
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