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บทคัดย่อ

 การวจิยั เรือ่ง การสอนโดยเน้นการคดิสะท้อนเพือ่ส่งเสรมิความสามารถด้านวจิยัในชัน้เรยีน ของ
นกัศกึษาปรญิญาตร ีสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ มจีดุประสงค์ เพือ่ศกึษาความสามารถด้านวจิยัในชัน้เรยีน 
และความคิดเห็นของผู้เรียนหลังการสอนโดยเน้นการคิดสะท้อนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านวิจัยใน
ชั้นเรียน ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียนหลังการสอน โดยเน้นการคิดสะท้อน พบว่า ผูเ้รยีนส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 90.91) ผ่านเกณฑ์ 
 2. ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียน เห็นว่าก่อนการสอนโดย
เน้นการคิดสะท้อนมีความสามารถระดับน้อยทีส่ดุ หลังการสอนเหน็ว่ามคีวามสามารถระดบัมาก 
 ความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมการคดิสะท้อน หลงัการสอนพบว่าทำาเป็นประจำาเรือ่งคดิทบทวน
ว่ากำาลังเรียนอะไรและเรียนเพื่ออะไร ทบทวนเนื้อหาและสร้างข้อสรุปเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ทบทวนว่า
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทำาให้เรียนรู้อย่างไร ทบทวนและเชื่อมโยงความรู้แต่ละวิชาเข้าหากัน 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้หลังใช้การสอนโดยเน้นการคิดสะท้อน ด้าน
ประโยชน์ของการเขยีนบนัทกึการเรยีนรูพ้บว่า ผู้เรียนเหน็ด้วยอย่างยิง่เรือ่งการเขยีนบนัทึกทำาให้มทีกัษะ
การตัดสินใจดีขึ้น ทำาให้คิดทบทวนประสบการณ์ของตนเองทั้งทางบวกและทางลบ ทำาให้เข้าใจความคิด
ความรู้สึกของตนเอง ทำาให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น ด้านอุปสรรคของการเขียนบันทึกการเรียนรู้ เห็น
ด้วยปานกลาง เรื่องการมีเวลาอันจำากัดทำาให้เรียนรู้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ความไม่คุ้นเคยกับการเขียนบันทึก
เป็นอุปสรรคของการเรียนรู้ การหาประเด็นการเรียนรู้ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการเขียนบันทึก คำาชี้แจงท่ี
น้อยเกินไปทำาให้เขียนบันทึกได้ไม่ดี 
 ด้านระดับการคิดสะท้อน ผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 2 คือ การอธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้น 

ค�าส�าคัญ: การสอน การคิดสะท้อน วิจัยในชั้นเรียน
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ABSTRACT

 The purpose of this study was to investigate research-related classroom learning 
by understanding the opinions of learners after teaching activities, and focusing on 
reflective thinking, to enhancing their ability 
The research results showed that:
 1. The research ability in the classroom after the teaching, focusing on reflective 
thinking ,most of learners (90.91%) passed criteria.
 2. Regarding the opinion of the learners about their classroom research ability, 
in the pre-teaching class they were at the lowest level but after teaching they had a 
high level of research ability in class.
 The opinions about reflective thinking behavior after teaching were as the follows: 
It was found that the constant thinking about what was learned, what it was for, and 
the content lead to making conclusions and better understanding. It is important to 
review how events are learned and link knowledge to each other frequently.
 The opinions about journal writing and learning logs after the use of teaching 
these benefits found that students strongly agreed with their writing skills and had better 
decision-making skills. It is helpful to make a positive and negative review of the learning 
experiences. Understand one’s thoughts and feelings can increase responsibility. The 
barriers to journal writing were moderately agreed on. Having limited time to learn was 
a drawback. Being unfamiliar with journal writing was another learning barrier. Finding a 
learning point does not hinder journal writing. But too little explanation can result in 
poor writing. 
 Regarding level of reflective thinking, most students had a level in describing 
their feelings .
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บทน�า
 การจดัการศกึษาของประเทศไทยได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ ทั้งด้านการปรับปรุง
หลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และเห็นคุณค่าของ
วฒันธรรมไทย (คณะกรรมการการอดุมศกึษา. 2552) คณะกรรมการอดุมศกึษาจึงได้กำาหนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for higher Education : TQF) โดย
กำาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน โดยด้านท่ี 3 เป็นด้านทักษะทางปัญญา 
(cognitive skills) ทักษะทางปัญญาเป็นสิง่สำาคญัทีค่วรพฒันาให้เกดิควบคูไ่ปกบัการพฒันาความรู้และทกัษะ
ทางวิชาชีพครู 
 การสอนคดิเป็นทกัษะทางปัญญาและเป็นจดุเน้นของการสอนตามพระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ 
ที่มุ่งปฏิรูปการเรียนรู้โดยสร้างความคิดและกระบวนการคิดให้แก่คนไทย การคิดระดับสูงนั้นจะต้องใช้ความ
รูค้วามสามารถและทกัษะการฝึกฝนโดยอาศยัการคดิระดบัพืน้ฐานและการคดิระดบักลางมาเป็นฐาน การคดิ
สะท้อน (Reflective Thinking) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิดอย่าง มี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดสะท้อน เป็นการคิดเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม 
ปฏิสัมพันธ์และการกระทำาของตนและผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีการย้อนคิด วิเคราะห์ พิจารณาถึง
เหตุผล ความรู้ ความเช่ือ หลักฐาน ผลท่ีเกิดข้ึน และความเหมาะสมกับบริบท การคิดสะท้อนหรือการคิด
ไตร่ตรองเกดิขึน้ได้ในขณะทีบ่คุคลกำาลงัปฏบัิตงิานหรอืเผชญิสถานการณ์ (reflection in action) หรอืเป็นการ
พิจารณาเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว (reflection on action) หรือเป็นการคิดเพื่อใช้ปฏิบัติงานในอนาคต 
(reflection for action) (ราชบัณฑิตยสภา. 2558 : 422-425) การฝึกคิดสะท้อนจึงเป็นกระบวนการที่นำา
ไปสูก่ารคดิอย่างมวีจิารณญาณและพฒันาศกัยภาพทางปัญญาทีส่่งผลให้มกีารปฏบิติัการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สุพิมล ขอผล. 2558 : 1)  
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา30 กำาหนดให้ครูจะต้อง
สามารถพฒันาการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งโดยใช้การวจัิย เช่นเดียวกบัทีห่ลักสูตรศกึษาศาสตรบณัฑิต 5 ปี สถาบนั
บัณฑิตพัฒนศิลป ์ที่เน้นความสามารถดา้นการทำาวิจัยในชั้นเรียนเป็นสิ่งสำาคัญ ต้องฝึกฝนให้มีความรู้ มคีวาม
สามารถก่อนเข้าสู่อาชีพ และเป็นไปตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูของคุรุสภา นอกจากนี้วิจัยในชั้น
เรียนเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย. 
2559 : 12-13) แต่การแก้ปัญหาในห้องเรียนผู้สอนต้องคิดค้นไตร่ตรองถึงกระบวนการเรียนการสอนของ
ตนเอง ตรวจสอบ และทบทวนสิง่ทีพ่บเกีย่วกบัปัญหาในการเรยีนการสอนอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนต้องปฏบิตัิ
การแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่แสดงให้เหน็ถงึความสามารถในการทำาวจิยัในชัน้เรยีนว่า ต้องอาศยั
กระบวนการคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) และการคดิสะท้อน (Reflect Thinking) ของผูส้อน
อย่างต่อเนื่อง
 การคิดสะท้อน (reflective thinking) ในประเทศไทยพบว่ามกีารใช้คำานีใ้นภาษาไทย 3 คำา คอื “การ
คิดไตร่ตรอง” พบมากในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เช่น นันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ (2553) การคิดสะท้อน 
เช่น วิษณุ ทรัพย์สมบัติ (2549) และเยาวนารถ โพธิ์มี (2553) และคำาว่า การสะท้อนคิด ซึ่งพบทั้งงานวิจัย
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ระดับบัณฑิตศึกษาและเอกสารทางวิชาการ เช่น ลำาพอง กลมกูล (2554) กรรณิกา วิชัยเนตร (2557) เป็นต้น 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้คำาตามพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา ฉบับปี
พุทธศักราช 2558 ท่ีเป็นฉบับล่าสุด ท่ีใช้คำาว่า “การคิดสะท้อน” ในความหมายของ Reflective Thinking 
ซึง่การคดิสะท้อน (reflective thinking) หมายถงึ การคดิเกีย่วกบัความคดิ ความรู้สึก พฤติกรรม ปฏสัิมพันธ์ 
และการกระทำาของตนเองและผู้อื่น ในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ โดยมีการย้อนคิด วิเคราะห์ พิจารณา
ถึงเหตุผล ความรู้ ความเชื่อ หลักฐานและผลที่เกิดขึ้น ความเหมาะสมกับบริบท การคิดสะท้อน หรือการคิด
ไตร่ตรองเกิดขึ้นได้ในขณะที่บุคคลกำาลังปฏิบัติงาน หรือเผชิญสถานการณ์ (reflection in action) หรือ
เป็นการพจิารณาเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้แล้ว (reflection on action) หรือเป็นการคดิเพ่ือใช้ปฏบิติังานในอนาคต 
(reflection for action) 

 จอห์น ดิวอี (ราชบัณฑิตยสภา. 2558 : 422-425) คือผู้ที่นักการศึกษาทั้งหลายยกย่องให้เป็นต้นคิด
ของเรื่องการคิดไตร่ตรอง ซึ่งโดยเฉพาะในเรื่องการคิดไตร่ตรองเชิงวิพากย์ (Critical reflection) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนมุมมองทางการศึกษาจากที่เคยมองการศึกษาในลักษณะความเป็นกลาง มาเป็นการศึกษาที่ทำาหน้าที่
เชื่อมโยงชีวิตกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม และการเมือง สถานศึกษาไม่ได้มีหน้าที่เพียงรับหรือ
ถ่ายทอดความรู้ที่เรียนต่อ ๆ กันมา แต่จะต้องทำาหน้าที่พิจารณาและวิพากย์ความเหมาะสมกับบริบทของ
สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมด้วย โดยทั่วไปการคิดตามพจนานุกรมศัพท์
ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัยของราชบัณฑิตยสภา ฉบับปี พุทธศักราช 2558 แบ่งเป็น 4 ระดับ
 ระดับที่ 1 การคิดตามความเคยชิน (habitual action) กล่าวคือ เมื่อบุคคลประสบปัญหาก็มักจะคิด
และใช้วธิกีารแก้ปัญหาแบบเดมิ ๆ  ทีต่นเคยใช้มาก่อน เป็นการคดิการปฏิบติัท่ีเป็นไปอย่างอัตโนมติัตาม ความ
เคยชิน หรือประสบการณ์เดิม
 ระดับที่ 2 การคิดจากความเข้าใจ (understanding) คือ เมื่อประสบปัญหา บุคคลจะพยายามนำา
ความรู้ ความเข้าใจที่ตนมีมาใช้ในการสร้างความเข้าใจปัญหาและหาวิธีการแก้ปัญหา
 ระดับที่ 3 การคิดไตร่ตรอง หรือการคิดสะท้อน (reflection) คือ เมื่อเกิดปัญหา บุคคลจะมีการคิด
พจิารณาในเรือ่งปัญหานัน้ ๆ  อย่างละเอยีดรอบคอบ โดยการมองย้อนกลับไปในส่ิงทีไ่ด้กระทำาและคดิพิจารณา
ทบทวนถึงเหตุและผล ความคิด ความเชื่อ และหลักฐานข้อมูลต่าง ๆ รวมท้ังความเหมาะสมกับบริบทและ
ผลทีเ่กิดขึน้เพือ่สร้างความเข้าใจในเรือ่งนัน้ ๆ  อนัจะส่งผลให้เกดิความรูค้วามคดิและแนวทางหรอืวิธกีารใหม่ ๆ  
ในการแก้ปัญหา

 ระดับที ่4 การคดิไตร่ตรองเชิงวพิากย์ (critical reflection) คอื การคดิไตร่ตรองทีม่กีารพนิจิพิจารณา
ตรวจสอบหาเหตผุลทางด้านคณุธรรม จริยธรรมในประเดน็ต่าง ๆ  ทางด้านสงัคม กฎหมาย การเมอืง วฒันธรรม 
บริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการคิดสะท้อน
วงจรการคิดสะท้อนตามแนวทางของ Gibbs (1988 : อ้างถึงใน สุพิมล ขอผล. 2558 : 5) คือ Gibbs 

reflective cycle เป็นการคิดสะท้อนประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
1. การบรรยายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะจุดสำาคัญของสถานการณ์ที่ต้องการให้ผู้อื่นทราบ
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2. การแลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกนั โดยการคดิสะท้อนจากการสงัเกตความรูส้กึและการรบัรู ้ว่า
รู้สึกอย่างไร หรือคิดอย่างไรต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

3. การประเมินวิเคราะห์ประสบการณ์ว่า มีความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไป
ในทางบวกหรอืทางลบอย่างไร ตนเองและบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้องทำาอย่างไรกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ มกีารอ้างองิ
หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

4. วิเคราะห์สถานการณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรค มีอะไรบ้างที่จะสามารถช่วยให้
สถานการณ์ดีขึ้น มีการอ้างอิงและเชื่อมโยงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

5. สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากสถานการณ์ ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ หรือข้อคิด และวิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้
เหตุผลประกอบ หรือวิธีป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ซำ้าขึ้นอีก

6. การวางแผนเพือ่นำาไปใช้หากเกดิสถานการณ์ซำา้ เป็นการบอกแผนการพฒันาหรอืปรบัปรงุให้ดีขึน้ 
ต้องการรู้อะไรเพิ่มเติม และจะทำาอะไรเพิ่มเติม

ทฤษฎีรูปแบบการเรียนของ Honey และ Mumford 
Honey และ Mumford (1992 : 1-6 อ้างถึงใน เสาวภา วิชาดี. 2554) ให้ความสำาคัญกับการเรียน

รู้จากประสบการณ์เน่ืองจากการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานแต่มีความสำาคัญยิ่งต่อ
การแสวงหาความรู้ ถ้าหากผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ ผู้เรียนจะไม่สามารถแสวงหาความรู้ 
หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และอาจจะทำาผิดพลาดซำ้าแล้วซำ้าเล่า ในที่สุดก็จะไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับ
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงได้ การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จงึมคีวามสำาคญัมากทีส่ดุในบรรดาทกัษะการดำารง
ชีวิต เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากการกระทำาล้วนเป็นผลท่ีได้จากประสบการณ์ จากแนวคิดดังกล่าว 
Honey และ Mumford ได้กำาหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามขั้นตอนต่าง ๆ ในทฤษฎี
วงจรการเรียนรู้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การได้รับประสบการณ์ (Having an Experience) เป็นขั้นตอนการรับรู้ด้วยการมีความ
รู้สึกต่อประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม กระบวนการเรียนการสอนต้องทำาให้ผู้เรียนมีโอกาสสังเกต
ไตร่ตรองเพือ่ให้เข้าใจว่า ทำาไมจงึต้องเรยีนเรือ่งทีก่ำาลังเรียน ครูควรให้ผู้เรียนค้นหาความสัมพันธ์เชือ่มโยงส่ิง
ทีก่ำาลังเรียนเข้ากบัสถานการณ์ในชวีติจรงิ เพือ่ให้ผูเ้รยีนกระตอืรอืร้นทีจ่ะแสวงหาความรู ้และทกัษะจากการ
เรียนในมุมมองที่ตนเองได้ค้นพบให้เข้ากับสถานการณ์อื่น ๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่น

ขั้นตอนที่ 2 การทบทวนประสบการณ์ (Reviewing the Experience ) เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์เพื่อหาเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับในขั้นตอนแรกว่าประสบการณ์ที่ได้รับมีผลกระทบ
อย่างไรต่อตนเอง เรือ่งทีเ่รยีนเกีย่วข้องกบัความเชือ่ ความรู้สึกและความคดิเหน็ของตนอย่างไร กระบวนการ
เรียนการสอนในขั้นตอนนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนอธิบายเหตุผลตามความคิดของแต่ละคน

ขั้นตอนที่ 3 การสรุปจากประสบการณ์ (Concluding) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนเชื่อมโยงการรับรู้ข้อมูล
ในขั้นตอนที่ผ่านมาโดยการดู การเห็น หรือการรับรู้ข้อมูลอย่างไตร่ตรอง เพื่อสร้างความคิดรวบยอดหรือ
ข้อสรุปท่ีเป็นหลักการหรือทฤษฎี ถ้าผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้รู้จักการประยุกต์ใช้หลักการหรือทฤษฎีก็จะ
ทำาให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
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ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนการปฏิบัติตนในขั้นต่อไป (Planning) เป็นขั้นตอนที่เกิดจากการรับรู้ความ
คิดรวบยอด แล้วมาสู่การลงมือปฏิบัติ หรือทดลองกระทำาตามความคิดของผู้เรียน การจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนในขั้นตอนนี้จะต้องให้โอกาสผู้เรียนได้เลือกทำางานตามความสนใจและความถนัดของเขา ครูควรจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกและอธิบายแนวทางการทำางาน หรือให้ตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียน
ได้ศึกษารายละเอียดหรือขั้นตอนการทำางานและสามารถพัฒนาเป็นแนวทางตามลักษณะเฉพาะของตัวเอง
ต่อไป ผู้สอนควรผสมผสานวิธีการต่าง ๆ และจัดกิจกรรมตลอดจนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ในขั้นตอน
ต่าง ๆ ของวงจรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยทักษะและความรู้ของตนอย่างเต็มที่ 
ประเมินผลการเรียนมุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนในภาพรวมมากกว่าจะพิจารณาจากผลการทดสอบทาง
วิชาการ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินผลตนเองด้วย 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ศึกษาความสามารถด้านวจิยัในชัน้เรียนหลังการสอนโดยเน้นการคดิสะท้อนเพ่ือส่งเสริมความ

สามารถด้านวิจัยในชั้นเรียน 
  2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนหลังใช้กิจกรรมการสอนโดยเน้นการคิดสะท้อนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียน 

วิธีด�าเนินงานวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 3 
ห้องเรยีนเครอืข่ายวทิยาลยันาฏศลิปสโุขทัย จำานวน 22 คน ทีล่งทะเบยีนเรียนรายวชิาการวจิยัเพือ่พฒันาการ
เรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

การทดลอง ทดลองสอนด้วยแผนกิจกรรมการสอนโดยเน้นการคิดสะท้อน ซึ่งเป็นแผนกิจกรรม 
การสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวทฤษฎีรูปแบบการเรียนของ Honey และ Mumford เมื่อส้ินสุดกิจกรรม 
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนฝึกการเขียนบันทึก (Journal Writing)

การเกบ็รวบรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัความสามารถด้านวจัิยในชัน้เรียน หลังการสอนเกบ็รวบรวมข้อมลู
โดยใช้แบบทดสอบวดัความรู้ด้านวจิยัในชัน้เรยีน เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้านวจิยัใน ชัน้
เรียน เป็นแบบทดสอบอัตนัยแบบปลายเปิด ประกอบด้วยคำาถามเกี่ยวกับเนื้อหาการเขียนเค้าโครงวิจัย ใน
ชั้นเรียน จำานวน 14 ข้อ และประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้เป็นแบบประเมินผลงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
มีประเด็นการประเมิน 12 ประเด็นพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) 

การเก็บรวบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เรียน หลังใช้กิจกรรมการสอนเก็บรวบรวม
ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้รยีน ประกอบด้วย แบบสอบถามความคดิเหน็ด้านความรู้ ความ
สามารถจัดทำาวิจัยในชั้นเรียนที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ เป็น
แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า ผู้วิจัยนำามาจากแบบสอบถามของ เชษฐา แก้วพรม (2556) ที่
พฒันามาจากแบบวดัของ chong (2009) ประกอบด้วยข้อคำาถามเกีย่วกบัประโยชน์ของการเขยีนบนัทกึการ
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เรียนรู้ จำานวน 10 ข้อ และอุปสรรคของการเขียนบันทึกการเรียนรู้ จำานวน 5 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่นรายด้าน
ด้วยวิธีการของครอนบาค ได้เท่ากับ .91 และ .89 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการคิดสะท้อนเป็น
แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า ผู้วิจัยนำามาจากแบบประเมินของ เชษฐา แก้วพรม (2556) ที่
แปลและพัฒนาจากแบบวัดของ Sobral (2005) มีข้อคำาถามทั้งสิ้นจำานวน 14 ข้อ ลักษณะคำาตอบเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ จากคะแนน 1-4 ได้แก่ ไม่เคยทำา ทำานาน ๆ ครั้ง ทำาบ่อย ๆ และทำาเป็น
ประจำา หาค่าความเชือ่มัน่โดยรวมด้วยวธิกีารของครอนบาค ได้เท่ากบั .86 และแบบสอบถามการคดิสะท้อน 
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด คำาถามสร้างตามแนวทางการคิดสะท้อนของ Gibbs

ขั้นตอนการทดลอง
1. ผูส้อนชีแ้จงแนวทางการสอน พร้อมแนะนำากจิกรรมการสอนโดยเน้นการคดิสะท้อน เพ่ือให้ผู้เรียน

มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ 
2. ดำาเนนิการจดักจิกรรมการสอนโดยเน้นการคดิสะท้อน โดยผู้วจัิยเป็นผู้ดำาเนนิการจัดการสอนเอง 

ซึ่งในระหว่างดำาเนินการจัดกิจกรรมการสอนเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละครั้งจะให้ผู้เรียนบันทึกความรู้ที่ได้ และ
คิดสะท้อนวิธีการเรียน การทำางานของตนเอง กำาหนดใช้เวลากิจกรรมการเรียนการสอน 7 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็นทดลองใช้แผนการสอนกับกลุ่มเป้าหมาย 18 ชั่วโมง และจำานวน 3 ชั่วโมงใช้
ในการประเมินความคิดเห็น

3. เม่ือสิน้สดุกิจกรรมการสอนโดยเน้นการคดิสะท้อนเรือ่งวจิยัในชัน้เรยีนครบแล้ว ดำาเนนิการทดสอบ
ความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน สอบถามความคิดเห็น และให้เขียนบรรยาย 

4. ตรวจให้คะแนนการเขียนเค้าโครงวิจัยในช้ันเรียน ผลงานวิจัยในชั้นเรียน นำาคะแนนที่ได้รวมกัน 
คำานวณค่าร้อยละของจำานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ โดยใช้สถิติร้อยละและ คะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

5. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียนหลังใช้กิจกรรมการสอน เกี่ยวกับความสามารถด้านวิจัยในชั้น
เรียน พฤติกรรมการคิดสะท้อน ความคิดเห็นต่อการเขียนบันทึกการเรียนรู้ ด้วยร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ระดบัการคดิสะท้อนจากเขยีนบรรยาย โดยเทยีบกบัเกณฑ์ระดับการคดิ
สะท้อนตามแนวทางของ Gibbs ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน (Gibbs : 1988 : อ้างถึงใน สุพิมล ขอผล. 2558 : 
5) 

 
ผลการวิจัย

1. ความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียนหลังการสอนโดยเน้นการคิดสะท้อน ผู้เรียนร้อยละ 90.91 ผ่าน
เกณฑ์ 

2. ความคิดเห็นของผู้เรียนหลังใช้กิจกรรมการสอน  
 2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ก่อนการสอนโดยเน้นการคิด
สะท้อนผู้เรียนร้อยละ 90.91 เห็นว่า ความสามารถน้อยที่สุด หลังการสอนผู้เรียนร้อยละ 77.27 เห็นว่า มี
ความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียนระดับมาก 
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 2.2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤติกรรมการคดิสะท้อนหลงัการการสอน พบว่า ผูเ้รยีนทำาเป็นประจำา 
เรื่อง คิดทบทวนว่ากำาลังเรียนอะไรและเรียนเพื่ออะไร ( =3.55) รองลงมา คือ ทบทวนเนื้อหาและสร้าง
ข้อสรุปเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ( = 3.51) ทบทวนว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ทำาให้เรียนรู้อย่างไร ( =3.50) ทบทวน
และเช่ือมโยงความรู้แต่ละวิชาเข้าหากัน ( =3.50) ตามลำาดับ ผู้เรียนทำาบ่อย ๆ เรื่อง ทบทวนเนื้อหาที่เคย
เรียนไปแล้ว คิดไตร่ตรองว่าสิ่งที่กำาลังเรียนมีคุณค่าต่อฉันอย่างไร ( =3.45) คิดเปรียบเทียบสิ่งที่อยากรู้กับ
ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชา ( =3.40) พูดคุยกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนในแต่ละวัน ( =3.20) พยายาม
ปรับตัวให้คุ้นเคยกับรายวิชาที่เรียน ( =3.15) การเตรียมความพร้อมสำาหรับการเรียน เมื่อพบสถานการณ์
ใหม่พยายามท่ีจะเรียนรู้จากมัน ( =3.10) ทบทวนว่าแต่ละวันได้เรียนรู้อะไรบ้าง ( =2.95) พยายามค้นหา
ข้อดขีองเหตกุารณ์เพือ่การเรยีนรู ้( =2.80) ตามลำาดับ ผู้เรียนทำานาน ๆ  คร้ัง เร่ืองประเมนิผลงานของตนเอง
เพื่อการพัฒนาในอนาคต ( =2.95)
 2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ หลังการสอน พบว่า ผู้เรียนเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง เรื่อง การเขียนบันทึกทำาให้มีทักษะการตัดสินใจดีขึ้น ( =3.55) ทำาให้คิดทบทวนประสบการณ์ของตนเอง
ทั้งทางบวกและทางลบ ( =3.51) ทำาให้เข ้าใจความคิดความรู ้สึกของตนเอง ( = 3.50) ทำาให้มี
ความรบัผดิชอบมากข้ึน ( =3.50) ตามลำาดบั ผูเ้รยีนเห็นด้วยปานกลาง เรือ่ง ทำาให้ได้ฝึก คิดวเิคราะห์มากขึน้ 
ทำาให้ได้ค้นคว้าและเรียนด้วยตนเองมากข้ึน ( =3.45) ทำาให้มีโอกาสประยุกต์ทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติจริง 
( =3.40) ทำาให้มทีกัษะการสือ่สารดขีึน้ ( =3.40) ทำาให้ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์รอบตัว ( =3.10) ด้านอปุสรรค
ของการเขยีนบนัทกึการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนเหน็ด้วยปานกลาง เรือ่ง การมเีวลาอนัจำากดัทำาให้เรยีนรูไ้ด้ไม่ดเีท่าทีค่วร 
( =3.10) ความไม่คุ้นเคยกับการเขียนบันทึกเป็นอุปสรรคของการเรียนรู้ ( =2.95) การหาประเด็นการเรียน
รู้ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการเขียนบันทึก ( =2.85) คำาชี้แจงที่น้อยเกินไปทำาให้เขียนบันทึกได้ไม่ดี ( =2.80) 
ผู้เรียนเห็นด้วยน้อย เรื่อง การขาดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทำาให้เขียนบันทึกได้ไม่ดี ( =2.45) ตามลำาดับ
 2.4 ด้านระดับการคิดสะท้อน ผู้เรียนส่วนใหญ่มีระดับการคิดสะท้อน ระดับ 2 คือ อธิบายความ
รู้สึกที่เกิดขึ้น ร้อยละ 85.71 

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียนหลังการสอนโดยเน้นการคิดสะท้อน มีจำานวน

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์สูงถึงร้อยละ 90.91 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ McMillan JH & Hearn J (2009 อ้างถึง
ใน ศรัณยา โฆสิตะมงคล. 2556) ที่พบว่า การคิดสะท้อนเป็นกุญแจสำาคัญท่ีจะทำาให้ประสบความสำาเร็จใน
การจงูใจนกัศกึษาให้เข้าใจในบทเรยีนประสบความสำาเร็จในระดับทีสู่งกว่าทีค่าด ทัง้นีเ้นือ่งจากกระบวนการ
ดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ที่อยู่นอกเหนือความคาดหวังของผู้สอน ทำาให้ผลลัพธ์จากการ
เรียนรู้มักจะสูงกว่าสิ่งท่ีผู้สอนต้องการป้อนให้นักศึกษาเสมอ และมีข้อมูลสนับสนุนจาก กรรณิกา วิชัยเนตร 
(2557) ทีก่ล่าวว่าการคดิสะท้อนเป็นการจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลรปูแบบหนึง่
ที่ผ่านการวิจัยอย่างกว้างขวาง สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านพุทธพิสิยั จติพสิยั และทักษะพสิยั ผ่านการย้อนกลบัมามองตนเองของผูเ้รยีน เกิดการตระหนกัรูใ้นตนเอง 
สามารถประเมินตนเอง คิดพิจารณาหาข้อบกพร่องตลอดจนแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่ง
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ขึ้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของปิยฉัตร กล่ินสุวรรณ (2559 : 25) ที่พบว่า การให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
ขอตนออกมาและหาวิธีตอบปัญหาด้วยตนเองได้สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดแก่ผู้เรียน พร้อมที่จะใช้เหตุผล
มาอธบิายโต้แย้งกบัความคิดเห็นทีแ่ตกต่างและยอมรับความคิดเหน็ของคนส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นดัชนชีีว้ดัถึงความ
สามารถด้านวิจัยในชั้นเรียนที่ศึกษาครั้งนี้ 

ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมให้มีการใช้กิจกรรมการสอนที่เน้นการคิดสะท้อน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และส่งเสริมทักษะการคิดระดับสูงแก่ผู้เรียน
2. การใช้เทคนคิการเขยีนบนัทกึ (Journal Writing) ผู้สอนควรมกีารชีแ้จง ทำาความเข้าใจรายละเอยีด

ก่อนสอน ชี้แนะวิธีการหาประเด็นการเรียนรู้และให้เวลาสำาหรับการเขียนบันทึกอย่างเพียงพอ
3. ควรมีการศึกษาระดับการคิดสะท้อนเป็นระยะๆ ของผู้เรียนเพื่อนำาข้อมูลมาพัฒนาความสามารถ

ในการคิดให้มีระดับสูงขึ้น
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