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บทคัดย่อ 
 รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์  หมายถึง กรอบในการ
ด าเนินงานเพื่อสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา ได้แก่ 
แนวคิดที่หนึ่ง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิต รูปแบบมี 4 
ขั้นตอนด าเนินการ คือ (1) การค้นหาปัญหา (2) การตั้งค าถาม (3) การตอบค าถาม และ (4) การน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ และแนวคิดที่สอง การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ เป็นกระบวนการเรียนรู้สู่ความเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนเจตคติ และความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ในการแก้ไข
ปัญหา รูปแบบมี 6 ขั้นตอนด าเนินการ คือ (1) การระบุเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (2) การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน (3) การประเมินสถานการณ์ (4) การวิเคราะห์สถานการณ์ (5) การวางแผนเพ่ือบริหาร
จัดการปัญหา และ (6) การปฏิบัติตามแผนและสรุป บทความทางวิชาการนี้ได้น าเสนอรูปแบบดังกล่าว เพ่ือ
เป็นแนวทางเสริมสร้างพฤติกรรมและการสะท้อนคิดของบุคคลให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์แบบยั่งยืน 

ค าส าคัญ: รูปแบบ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ 

Abstract 
An experiential learning and critical reflection is presented as an operational 

framework for building knowledge, skills, and attitudes through the integration of 
psychological learning concepts comprising concept 1: an experiential learning which is a 
process of learning from life experiences with 4 steps to be taken, namely 1) finding the 
problem, 2) asking questions, 3) answering the questions, and 4) application of 
knowledge; and concept 2: the critical reflection in terms of transformative learning 
processes, changing attitudes and beliefs affecting behavior which is caused by a 
comparative analysis of the problems. The model includes 6 steps to be taken: 1) 
situational description 2) experience sharing 3) situation assessment 4) situation analysis 
5) planning and managing situation and 6) putting the plan into practice and concluding 
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results. This article presents the model for the purpose of further enhancing behavior 
and reflection of people to create desirable behavior in a sustainable way. 

Key words: Model, Experiential learning, Critical Reflection 

บทน า  
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ส าหรับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์นั้น เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนรู้เป็นผู้คิดและลงมือกระท า
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ โดยเริ่มจากการรับรู้ปัญหา คิดหาแนวทางแก้ไข ปรับเปลี่ยน
ตนเองตามกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติในสถานการณ์ใหม่ ๆ (Dewey, 1997: 159-160) เป็น
สร้างความรู้ ทักษะและเจตคติ โดยการน าประสบการณ์เดิม แล้วกระตุ้นให้สะท้อนความ คิดเกี่ยวกับ
ประสบการณ์นั้น ๆ ออกมาเพ่ือเป็นความรู้ใหม่ ส่วนการแนวคิดการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์นั้น เป็น
กระบวนในการสร้างความเข้าใจและให้เหตุผลต่อประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้โดยใช้ความสามารถ
ทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมินและตัดสินอย่างมีวิจารณญาณ ความเป็นตัวเอง และ
ความสามารถในการเรียนรู้ (Hinett, 2002) ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว เป็นการให้ความหมายใหม่ต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือน า ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติ ใหม่ ซึ่งในการ
พัฒนาบุคคลนั้นต้องใช้ทั้งการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ร่วมกันในการเรียนรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมและการสะท้อนคิดเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน 

บทความนี้ประกอบด้วยแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการ แนวคิดการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ และ
รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งจะท าให้ได้รับทราบแนวคิดและ
วิธีด าเนินการของรูปแบบดังกล่าว ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 
ความหมายของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นกระบวนการที่เน้นผู้เรียนรู้เป็นส าคัญ โดยน าประสบการณ์

เดิมที่มีอยู่เกิดการเรียนรู้เป็นเพ่ือสร้างความรู้ขึ้นใหม่ โดยนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
Craig (1987: 498) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์ หมายถึง ความรู้ ทักษะ

หรือความสามารถที่ได้รับจากการสังเกตการได้รับการกระตุ้นหรือการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเข้าไปร่วมด้วยความสมัครใจ ร่วมปฏิบัติ วิเคราะห์ ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ 
และน าไปประยุกต์ใช้ เป็นการแสวงหาค าตอบและตอบค าถามได้ด้วยตนเอง 

Evan (1994: 112) กล่าวถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ว่า หมายถึง ความรู้และทักษะที่ได้รับ
จากประสบการณก์ารท างาน จากการปฏิบัติ และจากการศึกษาที่ไม่เป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้
จากประสบกาณ์ การเรียนรู้จากหนังสือ จากการบรรยาย การทดลอง การเรียนรู้จากประสบการณ์จึง
เป็นวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

Kolb (2005: 49) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์ หมายถึง กระบวนการ
สร้างความรู้โดยการปรับเปลี่ยนประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง จากการสังเกต การสะท้อนความคิด การ
สรุปความคิดรวบยอดน าไปสู่การน าไปปฏิบัติ 
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สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรณ์ (2544: 39- 40) กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หมายถึง การ
เรียนรู้จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยที่ได้มีโอกาสรับประสบการณ์ 
แล้วได้รับการกระตุ้นให้สะท้อนสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากประสบการณ์ออกมาเพ่ือพัฒนาทักษะ เจตคติ หรือ
วิธีการคิดใหม่ ๆ  

ทิศนา แขมมณี (2545: 131) ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หมายถึง การ
ด าเนินการที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยให้ได้รับประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในเรื่อง
ที่เรียนรู้ก่อน แล้วจึงให้ย้อนไปสังเกต ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและน าสิ่งที่เกิดขึ้นมาคิดพิจารณาไตร่ตรอง
ร่วมกันจนกระทั่งพนักงานสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานต่าง ๆ ในเรื่องที่เรียนรู้ แล้วจึงน า 
ความคิด หรือสมมติฐานเหล่านั้นไปทดลองหรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ต่อไป 

ราณี รัชนพงษ์ (2547: 42) กล่าวว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์ คือกระบวนการสร้างความรู้ 
ทักษะ และเจตคติด้วยการน าเอาประสบการณ์เดิมมาบูรณาการเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น  

กิ่งแก้ว อารีรักษณ์และคณะ (2549: 70) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ว่าหมายถึง การเรียนรู้จากประสบการณ์หรือการลงมือด้วยการกระท า โดยการดึงเอาประสบการณ์
แล้วกระตุ้นให้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์นั้นออกมาเพ่ือพัฒนาความคิดใหม่  เจตคติและ
ทักษะใหม่ เพ่ือน าไปสู่ความรู้ใหม่ 

จากความหมายของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนักวิชาการต่าง ๆ มีส่วนร่วมที่เหมือนกัน 
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะและเจตคติ เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ ส่วน
ที่แตกต่างกันคือ กระบวนการในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ 

จึงสรุปได้ว่า การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หมายถึง กระบวนการสร้างความรู้ ทักษะและเจตคติ 
โดยการดึงเอาประสบการณ์เดิม แล้วกระตุ้นให้สะท้อนความ คิดเกี่ยวกับประสบการณ์นั้น ๆ ออกมา
เพ่ือเป็นความรู้ใหม ่

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกระบวนการและองค์ประกอบของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
แนวคิดของ Dewey (2005: 34) กล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าเป็นกระบวนการ

ที่เกี่ยวข้องกับการจาระไนเหตุผลและการบูรณาการระหว่างประสบการณ์กับความคิดรวบยอด การ
สังเกตและการปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดความคิดและความคิดนั้นก่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ต่อไป 
โดยที่ Dewey เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดจากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากประสบการณ์เกิดขึ้น เมื่อได้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแล้วสามารถมองย้อนกลับไปเพ่ือประเมินผลและตัดสินว่า
อะไรที่มีประโยชน์หรือมีความส าคัญ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dewey ประกอบด้วยกระบวนการ
ที่เป็นวงจรหมุนวนเป็นวงจรลูกโซ่ไปอย่าต่อเนื่อง 3 ขั้นตอน คือร่วมปฏิบัติจริง (Impulse) ซึ่งเป็นขั้นที่ท า
ให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดหรือแรงบันดาลใจ ขั้นใคร่ครวญไตร่ตรอง (Observation) ที่ส่งผลให้เกิดการสรุปเป็น
ความรู้ (Knowledge) และขั้นวินิจฉัยเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ (Judgment) เป็นขั้นที่น าขั้นการสังเกตหรือ
ความรู้ที่สรุปได้มาใช้วินิจฉัยสถานการณ์ใหม่ 

แนวคิดของ Lewin (2005: 32) ได้ใช้มุมมองของ Dewey มาพัฒนารูปแบบการเข้าถึงการเรียนรู้ 
Lewin มีความคิดคล้ายกับ Deweyคือ มีความเชื่อว่าประสบการณ์จะน าไปสู่การเรียนรู้ที่มากขึ้น เราจะ
เข้าใจความหมายของประสบการณ์นั้น และสามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองหรือกลุ่ม Lewin มีมุมมอง
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เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก คือ การเรียนรู้เป็น
เป็นรูปธรรมของการน าประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมมาใช้ในสถานการณ์เฉพาะหน้า ประสบการณ์ของ
บุคคลนับเป็นจุดเน้นของการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เพ่ือน าไปสู่การความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม 
ในขณะที่ส่วนที่เป็นรูปธรรมคือ การแบ่งปันรูปธรรมเชิงประจักษ์เพ่ือการทดสอบความหมายหมาย และ
ความถูกต้องของความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในกระบกวนการเรียนรู้ ประการที่สอง คือ การเรียนรู้เป็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการทดลองการฝึกอบรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนการสะท้อนกลับ 
Lewin เน้นถึงความส าคัญของการกระตือรือร้น มีส่วนร่วมเพ่ือเรียนรู้ทักษะและทัศนคติใหม่ ๆ ซึ่งจะท า
ให้รูปแบบพฤติกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเรียนรู้จะสัมฤทธิ์ผลมากที่สุดในกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์กัน 
และสะท้อนออกมาเป็นประสบการณ์ร่วมกัน กระบวนการเรียนรู้ของ Lewin ประกอบด้วยวงจร 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม (Concrete Experience) ขั้นการสังเกตุและสะท้อนผล
การสังกต (Observation) ขั้นการก่อตัวของแนวคิดเชิงนามธรมและหลักการทั่วไป (Forming abstract) 
และขั้นการทดสอบความหมายของแนวคิดในสถานการณ์ใหม่ๆ (Testing in new situation)  

แนวคิดของ Kolb (2005: 21) ได้น าเสนอกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าประกอบ ด้วย
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ 1) ขั้นสร้างประสบการณ์ (Concrete Experience) เป็นขั้นที่คนได้รับประสบการณ์
ที่เป็นรูปธรรม 2) ขั้นสังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง (Reflective Observation) เป็นขั้นการเรียนรู้ที่ท าให้
สามารถมองเห็นความแตกต่าง มุมมองอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสภาวการณ์ขณะนั้น แล้วสะท้อนแนวคิด
ออกมาด้วยมุมมองที่หลากหลาย 3) ขั้นสร้างมโนทัศน์เชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) เป็น
ขั้นที่สรุปความรู้จากการสังเกตและการสะท้อนความคิด บูรณาการสิ่งต่าง ๆ ที่รับรู้เข้าเป็นทฤษฎีอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล และ 4) ขั้นทดลอง (Active Experimentation) เป็นขั้นที่น าหลักการที่สรุปได้ไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่  

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามแนวคิดของ Lewin 
ที่มา: “รูปแบบการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์”, โดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2549, น. 70. 
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คุณลักษณะของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  ตามแนวความคิดของ Kolb (2005: 25-38) มีหลักการ
ต่าง ๆ ดังนี้ 1) เป็นกระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์ 2) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องที่มีรากฐานจากประสบการณ์ 3) 
เป็นกระบวนแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 4) เป็น
กระบวนการโดยรวมของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 5) การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อม และ 6) เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการและองค์ประกอบของการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตามแนวคิดของ 
Dewey (2005) คือ เป็นกระบวนการหาเหตุผลและบูรณาการระว่างประสบการ์กับความคิดรวบยอด การ
สังเกตและการปฏิบัติก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป มีประกวนการคือ การร่วมปฏิบัติจริง การใคร่ครวญไตร่ตรอง 
ส่งผลให้เกิดความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ แนวคิดของ Lewin (2005) เชื่อว่าประสบการณ์น าไปสู่การเรียนรู้
ที่มากขึ้น มีมุมมองเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ส าคัญ 2 ประการคือ การเรียนรู้เป็นรูปธรรมของการน า
ประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมมาใช้ ประสบการณ์ของคนเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายเพ่ือน าไปสู่ความคิด
รบวยอดที่เป็นนามธรรม และประการต่อมา คือ การเรียนรู้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการทดลองเป็น
กระบวนการสะท้อนกลับของพฤติกรรม กระบวนการขออง Lewin ประกอบด้วย ขั้นประสบการณ์ที่เป็น
รูปธรรม ขั้นการสังเกตุและสะท้อนผลการสังกต ขั้นการก่อตัวของแนวคิดเชิงนามธรมและหลักการทั่วไป  
และขั้นการทดสอบความหมายของแนวคิดในสถานการณ์ใหม่ๆ และแนวคิดของ Kolb (2005) มีกระบวนการ 
คือ ขั้นสร้างประสบการณ์ ขั้นสังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง ขั้นมโนทัศน์เชิงนามธรรม และขั้นทดลอง 

การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Reflection) 
ความหมายและท่ีมาการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ 
การสะท้อน (Reflection) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินที่มีหน่วยค าว่าา Re หมายถึง ย้อนกลับ 

และค าว่า Flection หมายถึง ผ่านมาแล้ว ความหมายโดยรวมคือ “การย้อนกลับไปทบทวนสิ่งที่ผ่าน
มาแล้ว” โดยสิ่งที่ย้อนกลับไปทบทวนนั้นควรให้ครอบคลุมทั้งความคิดและการปฏิบัติ เพื่อให้ได้วิธีการ
หรือแนวทางที่แตกต่างซึ่งดีกว่าเดิม จึงถือว่าเป็นการสะท้อนคิดที่มีประสิทธิภาพ (Postholm, 2008) 
ต่อมา Dewey เรียกวิธีนี้ว่า การคิดซ้ าซ้ า (Consist) ทวนไปมาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และได้ก าหนดแนวปฏิบัติ
จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เริ่มใช้ค าว่า “การสะท้อนคิด (Reflective Thinking) หมายถึง การที่บุคคล
มีความกระตือรือร้นอย่างจริงจังสม่ าเสมอไม่เปลี่ยนแปลง ในการพิจารณาอย่างรอบคอบต่อความเชื่อ 
หรือความรู้ที่เป็นสมมุติฐานจนท าให้ได้ข้อสรุปตามที่ควรจะเป็น นอกจากการสะท้อนคิดที่เกิดจากการ
คิดเฉพาะตนแล้วยังต้องใช้ความสามารถเชิงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเพ่ือเชื่อมโยงปัญหา อีกทั้งมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ซับซ้อนขึ้น (Schon, 1995) การสะท้อนคิดยังเป็นพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้ที่มีความสามารถ
ทางการคิดด้านนี้ หรือเรียกว่า นักปฏิบัติการสะท้อนคิด (Reflective Practitioner)  

การศึกษาประเด็นการสะท้อนคิด (Reflective thinking) ในประเทศไทยพบว่ามีการใช้ค านี้ใน
ภาษาไทยสามค าคือ การคิดไตร่ตรอง การคิดสะท้อน และการสะท้อนคิด โดยเฉพาะที่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้
โดยตรง คือ วิจารณ์ พานิช (2558) ได้ให้ความหมายของ Critical Reflection คือ การสะท้อนคิดอย่างจริงจัง 
เป็นแนวทางการเรียนรู้สู่ความเปลี่ยนแปลงภายในตนถึงขั้นเปลี่ยนเจตคติ หรือความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม 
(Mindset) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแนวทางการให้ความหมายใหม่ต่อสิ่งใด ๆ มีความมุ่งมั่น และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งจัดว่าเป็นการพัฒนาวุฒิภาวะทางการเรียนรู้ (Mature cognitive development) สอดคล้อง
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กับ Mezirow (1991: 12) ว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เดิมที่น าไปสู่การให้ความหมายใหม่ 
แยกความแตกต่างได้ชัดเจน และบูรณาการความเข้าใจจากประสบการณ์ขอนตน 
 สรุป การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง กระบวนการเรียรู้ผ่านประสบการณ์เดิม น าไปสู่การให้
ความหมายใหม่ของสิ่งต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เป็นการบูรณาการความเข้าใจจากประสบการณ์ 
เกิดจากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ 

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ 
 การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์มีรากฐานมาจากสาขาวิชาหลักทางวิชาการในด้านปรัชญา (The 

philosophical approach) มาจากแนวคิดของโสกราตีส เพลโต อริสโตเติล ที่มุ่งเน้นการคิดตามความเชื่อ
หรือสันนิษฐานของบุคคล เน้นความคิดที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นการอธิบายคุณสมบัติและลักษณะ
ของบุคคลมากกว่าพฤติกรรมหรือการกระท า (Lewis & Smith, 1993; Thayer-Bacon, 2000) ส าหรับด้าน
จิตวิทยา มีแนวคิดมาจากการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด (The cognitive psychology approach) คือ 
มุ่งเน้นการคิดไปสู่การกระท าหรือพฤติกรรม รวมถึงทักษะหรือการด าเนินการ เช่น การวิเคราะห์ การ
ตีความ การตั้งค าถาม เป็นต้น (Lewis & Smith, 1993) และด้านการศึกษา (Educational approach) มา
จากแนวคิดของ Bloom (1956) ซึ่งเชื่อว่าการเรียนการสอนที่จะประสบความส าเร็จและจะมีประสิทธิภาพ
นั้น ผู้สอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการ
เรียนรู้และจิตวิทยาพ้ืนฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และจิตใจ 
(Ennis, 1985; Sternberg, 1986) 

ต่อมาการสะท้อนคิดเชิงวิพาษณ์ได้รับการอธิบายจากทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative learning) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่อยู่ภายในตน 
สามารถเปลี่ยนมุมมองและความหมายต่อโลกและชีวิต นักทฤษฎีคนแรก คือ Jack Mezirow กล่าวว่า การ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง คือการเรียนรู้ที่เปลี่ยนกรอบการอ้างอิง (Frame of reference) เดิมไปสู่กรอบ
การอ้างอิงที่ใหญ่ขึ้น กว้างและลึกขึ้น สามารถแยกแยกความแตกต่างได้ สามารถสะท้อนและน าเสอนภาพ
ความรู้สึกนึกคิดได้มากขึ้น และกรอบการอ้างอิงนี้สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงและถูกต้องได้มากขึ้น 
(Mezirow, 2003) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ในทุกระดับเพ่ือสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังหมายถึงการเรียนรู้ที่ เปลี่ยนแปลงกรอบ
ความคิดที่มีปัญหาหรือยังไม่ลงตัวโดยท าให้ครอบคลุมมาขึ้น แยกแยะมากขึ้น ผ่านการใคร่ครวญไตร่ตรอง
มากข้ึน เปิดกว้างมากขึ้น และมีพ้ืนฐานทางอารมณ์ที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง กลไกของการเรียนรู้มี 4 
ประเภท คือ 1) ทบทวนความรู้เดิม 2) เรียนรู้ความหมายใหม่ 3) เปลี่ยนแปลงความหมายเดิม และ 4) 
เปลี่ยนแปลงกรอบของการให้ความหมาย (วิจารณ์ พานิช, 2558: 31) 

 การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ตามแนวคิดของ Gibbs (1988) มีองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน คือ 1) การ
บรรยาย (Description) เป็นการบรรยายสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ก าลังเผชิญ
อยู่ กระตุ้นให้เกิดการสะท้อนคิด 2) ความรู้สึก (Feelings) เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดย
การสะท้อนคิดจากความรู้สึกและการรับรู้ ว่าคิดอย่างไรหรือรู้สึกอย่างไรต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น 3) การประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินวิเคราะห์ประสบการณ์ ว่ามีความคิด ความรู้สึก
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปในทางลบหรือบวกอย่างไร ตนเองและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องท า
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อย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการอ้างหลักการหรือที่ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 4) การวิเคราะห์ (Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์หรือเหตุกาณ์โดยภาพรวม โดยใช้ประสบการณ์เดิมมาช่วยในการมองว่า
สถานการณ์ สิ่งที่เกิดขึ้นมีอุปสรรค และสิ่งที่จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น มีการอ้างอิงและเชื่อมโยง
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 5) การสรุป (Conclusions) เป็นการสรุปความคิดเห็นรวบยอดจากการ
วิเคราะห์โดยใช้เหตุและผล ความรู้ ทัศนคติ หรือข้อคิด และวิธีแก้ไขปัญหา หรือวิธีป้องกันไม่ให้เกิด
สถานการณ์ซ้ าขึ้นอีก และ 6) การวางแผนเพ่ือน าไปใช้ (Action Plan) เป็นการวางแผนเพ่ือน าไปใช้หาก
เกิดสถานการณ์ซ้ า เป็นการบอกแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น  
 Baxer Magolda (1992 อ้างถึงใน Lucas & Leng Tan, 2006) และ Kember (2008) และ
คณะ มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ มี 4 ระดับ คือ 1) ระดับปฏิบัติตามปกติ 
(Habitual action) 2) ระดับความเข้าใจ (Understanding) 3) ระดับการสะท้อนคิด (Reflection) 
และ 4) ระดับการสะทอ้นคิดเชิงวิพากษ์อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reflection) ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
ของปัญหาว่าซับซ้อนเพียงใด 
 จากข้อความรู้ที่ประมวลมาสรุปได้ ในปัจจุบันแนวคิดการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์มีที่มาจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่อยู่ภายในตน 
สามารถเปลี่ยนมุมมองและความหมายต่อโลกและชีวิต โดยมีกระบวนการ คือ การบรรยาย ความรู้สึก 
การประเมิน การวิเคราะห์ การสรุป และการวางแผนเพ่ือน าไปใช้ และประกอบด้วย 4 ระดับ คือ 
ระดับปกติ ระดับความเข้าใจ ระดับการสะท้อนคิด และระดับการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ 

รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ 
จากการประมวลข้อความรู้จากวรรณกรรม ผู้เขียนได้น าแนวคิด หลักการและวิธีการของการ

เรียนรู้เชิงประสบการณ์และกาสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์มาบูรณาการเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปในการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ดังนี้ 

หลักการ  
รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ เป็นกรอบแนวคิดที่เป็นการ 

บูรณาการแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิมที่เป็นนามธรรม 

เกิดการเรียนรู้และให้ความหมายสิ่งต่าง ๆ ใหม่เพ่ือให้เกิดการกระท าใหม่ที่เป็นรูปธรรม ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติแบบถาวรและยั่งยืน เป็นการบูรณาการความเข้าใจจาก
ประสบการณ์ เกิดจากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ 

วิธีด าเนินการ 
จากรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  
1. ขั้นเริ่มต้น สร้างสัมพันธภาพ แจ้งวัตถุประสงค์ กฎระเบียบ การมีส่วนร่วม บทบาทของ

สมาชิกกลุ่ม และสร้างบรรยากาศเพ่ือเตรียมความพร้อม 
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2. ขั้นด าเนินการ ซึ่งเป็นการการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จะมีขั้นตอน 
คือ การค้นหาปัญหา การตั้งค าถาม การตอบค าถาม และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ และกการ
สะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ จะมีขั้นตอนในการด าเนินการ คือ การระบุเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน การประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนเพ่ือ
บริหารจัดการปัญหา และการปฏิบัติตามแผนและสรุป 

3. ขั้นสรุปและประเมินผล ร่วมกันสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการเรียนรู้ เปิดโอกาสซักถาม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อภิปรายร่วมกัน และรวบรวมแนวคิดส าคัญที่ได้จากการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสะท้อนคิดสรุป และให้ความเห็นเพ่ือตรวจสอบสอบความเข้าใจและสรุป
เป็นหลักการ 

บทสรุป 
รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ เป็นกรอบแนวคิดที่เป็น

การบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ โดยมีหลักการเรียนรู้
ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนด้วยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็น
นามธรรม เกิดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการกระท าใหม่ที่เป็นรูปธรรม โดยผ่านการวิเคราะห์ สะท้อนคิด
อย่างจริงจัง เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดเป็นความรู้ ทักษะและ
เจตคติใหม่ โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ คือ การค้นหาปัญหา การตั้งค าถาม การตอบ
ค าถาม และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ และขั้นตอนการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ คือ การระบุเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน การประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์
สถานการณ์ การวางแผนเพ่ือบริหารจัดการปัญหา และการปฏิบัติตามแผนและสรุป ซึ่งรูปแบบ
ดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะในการท างานต่าง ๆ เช่น ด้านการให้บริการ ด้าน
การขาย แต่ควรมีการศึกษาและปรับปรุงรูปแบบเพ่ือให้เหมาะสมกับงานแต่ละด้าน เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างถาวรและยั่งยืน  
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