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การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรูแ้ บบสะท้อนคิด ของวิทยาลัยพยาบาล
และวิทยาลัยการสาธารณสุขเครือข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก
ขวัญตา บุญวาศ*
ล�าเจียก ก�าธร*
จิณฐั ตา ศุภศรี*

บทคัดย่อ

การวิ จั ยครั้ ง นี้ เ ป็ นการวิ จัยและพั ฒ นา มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อพั ฒ นาและศึกษาประสิทธิผ ลโปรแกรม
การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด ประชากร คือ อาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลและ
วิทยาลัยการสาธารณสุขเครือข่ายภาคใต้ และกลุ่มตัวอย่างเป็ นอาจารย์ จ�านวน 20 คน คัดเลือกโดยการสุ่ม
อย่างง่าย มีการด�าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้ แก่ 1) การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้แบบสะท้อนคิด 2) การน�าโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิดไปทดลองใช้
3) การประเมินประสิทธิผลโปรแกรม 4) การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมหลังการทดลองใช้ เครื่องมือ
ในการวิจยั ได้ แก่ 1) แบบประเมินความต้ องการจ�าเป็ น 2) แนวทางการสนทนากลุ่ม 3) แบบประเมินสมรรถนะ
อาจารย์ด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการศึกษาพบว่า
โปรแกรมการพั ฒ นาอาจารย์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ แบบสะท้ อนคิ ด ประกอบด้ วย 4 องค์
ประกอบ ได้ แ ก่ 1) วั ต ถุ ป ระสงค์ 2) เนื้ อหา 3) การจั ด ประสบการณ์ก ารเรี ย นรู้ 4) การประเมิ น
ผล การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อหา โดยพิ จ ารณาค่ า IOC ที่ ม ากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ .80 ขึ้ นไป
ประสิทธิผลของโปรแกรมต่อการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อน
คิดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ =3.72, SD=.26) ความพึงพอใจต่อโปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อน
คิด อยู่ในระดับมาก ( Χ =4.05, SD=.59) โดยปัจจัยที่ส่งเสริมความส�าเร็จของการจัดการเรียนรู้ คือผู้บริหาร
ให้ ความส�าคัญ นโยบายและแผนงานชัดเจน การเตรียมความพร้ อมด้ านผู้สอนและผู้เรียน การใช้ เทคนิคการตั้ง
ค�าถาม การประเมินระดับการสะท้อนคิด การให้ ข้อมูลย้ อนกลับและการเสริมแรงบวกแก่ผ้ เู รียนอย่างสม�่าเสมอ
ค�าส�าคัญ : การพัฒนาอาจารย์; การเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด
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Abstract

The purposes of this research and development (R&D) were to develop a reflective learning practice
program and to evaluate the effectiveness of this program. Research population were lecturers from Southern
College Network, Praboromarajchanok Institute, and 20 of those were selected as research participants by
a simple random sampling. The study was divided into 4 steps; 1) development of the reflective learning
program, 2) implementation of the program, 3) program evaluation, and 4) improvement of the program.
The results of this study were as follows;
1. The faculty development program in relation to reflective learning practices consisted of four components, including objectives, body of content, learning experience management, and evaluation. Content validity
of the program was examined using the Index of Item Objective Congruence (IOC) and was greater than .80.
2. The program evaluation in terms of knowledge, practice, and attitudes toward the reflective
learning practices was at a good level ( Χ =3.72, SD=0.26). Satisfaction towards the program was at a
high level ( Χ =4.05, SD=.59).
Key success factors of reflective learning implication were recognized by the leaders, setting clear policy, preparedness of teachers and students, using questioning techniques, determining the level of reflective thinking, giving feedback and positive reinforcement for the students.
Keywords : Faculty development; Reflective learning
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ความเป็ นมาและความส�าคัญ

การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็ นความ
ท้ าทายต่อการพัฒนาระบบและบุคลากรทางการศึกษา
การเตรียมความพร้ อมผู้สอนและผู้เรียนให้ มีความตื่นตัว
และพร้ อ มต่ อ การเรี ย นรู้ เ ป็ นสิ่ง ที่ส า� คั ญ ผู้ ส อนต้ อ ง
สร้ า งโอกาสในการเรี ย นรู้ แ บบมี ป ฏิสัม พั น ธ์ ภายใต้
สภาพแวดล้ อ มที่เ กื้อ หนุ น แก่ ผ้ ู เ รี ย น และพั ฒ นาสื่อ
การเรี ย นการสอนให้ ทัน สมั ย เหมาะสม สอดคล้ อ ง
กั บ ทั ก ษะของผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 1 ซึ่ ง ในการ
จัดการศึกษาทางการพยาบาล ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
(Thai Qualification Framework for Higher Education :
TQF) ได้ กา� หนดผลการเรี ยนรู้ของบัณฑิตอย่ างน้ อย
5 ด้ า น โดยด้ า นหนึ่ ง นั้ น คื อ ด้ า นทัก ษะทางปั ญ ญา
(Cognitive skills) 2 จากการศึ ก ษาที่ผ่ า นมาพบว่ า
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาดทัก ษะทางปั ญ ญา
คือทักษะการคิดวิเคราะห์ ไม่ สามารถเชื่อมโยงความ
รู้ และประสบการณ์เข้ ากับงานในการฝึ กภาคปฏิบัติ
และจากผลการวิจัยพบว่ า นักศึกษาพยาบาลมีระดับ
การคิดอย่ างมีวิจารณญาณในระดับ ปานกลางมาโดย
ตลอด3-4-5
การสะท้ อนคิด (Reflection) เป็ นหนึ่งในทักษะ
ทางปั ญญาที่ช่ ว ยให้ ผ้ ู เ รี ยนมีก ารคิ ดวิ เ คราะห์ เข้ า ใจ
ศักยภาพและตระหนักรู้ในตนเอง สามารถสร้ างความรู้
ความเข้ าใจขึ้นเองจากประสบการณ์รอบตัว พร้ อมต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถแก้ ปัญหาและพัฒนาการ
ท�างานและพั ฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง 6-7 ในการจัด
การสอนที่ส่งเสริมทักษะสะท้ อนคิดนั้น ผู้สอนมีบทบาท
ส�าคัญในการกระตุ้นให้ นักศึกษาน�าประสบการณ์มาเป็ น
คิดทบทวนใคร่ ครวญ และกระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องและสรุปการเรียนรู้ใหม่ภายหลังการ
เรียนรู้ อย่างไรก็ตามปัญหาของการจัดการเรียนการสอน
ในปั จ จุ บั น พบว่ า ผู้ ส อนมี ภ าระงานมาก ไม่ มี เ วลา
เตรียมสอน หรือไม่เตรียมการสอน ขาดความรู้ ทักษะ
ในการสอนที่ และขาดทั ก ษะการสอนที่ ส อดคล้ อง
กับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กในยุคศตวรรษที่ 218

เช่น ทักษะการเป็ นผู้อา� นวยความสะดวก (Facilitator)
ทัก ษะการกระตุ้ น และพั ฒ นาการสะท้ อ นคิ ด (Reflective
thinking) ทักษะการฟั งอย่างลึกซึ้ง (Deep listening)
และทักษะการชี้แนะ (Coaching) เป็ นต้ น
ดั ง กล่ า วไปแล้ ว ข้ า งต้ น ว่ า ผู้ ส อนจึ ง มี ส่ ว นส�า คั ญ
อย่ า งมากในการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ บบสะท้ อ นคิ ด
ทั้ ง นี้ ผู้ ส อนควรได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เป็ นนั ก สะท้ อ น
คิด ตลอดจนพัฒนาให้ มีความรู้ความเข้ าใจทักษะการ
สอนที่ส่งเสริมทักษะสะท้ อนคิด เพราะจะช่ วยกระตุ้น
นักศึกษาให้ เกิดการคิดที่ลึกซึ้ง และให้ ข้อเสนอแนะที่
เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู้ ตลอดจนเป็ นแบบอย่ าง
ในการสะท้ อนคิดที่ดีให้ แก่ของผู้เรียน9-10-11 ผู้วิจัยเห็น
ความส�าคัญของการจัดการสอนที่ส่งเสริมทักษะสะท้ อน
คิดและการเตรี ยมอาจารย์ให้ มีทักษะการสอนให้ เกิด
การเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด จึงได้ จัดท�าโครงการพัฒนา
อาจารย์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสะท้ อ นคิ ด และท�า
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมยังไม่พบว่ ามีการศึกษาในลักษณะดังกล่ าว
ทั้งนี้ผ้ ูวิจัยคาดหวังว่ าผลการวิจัยจะน�าไปสู่การพัฒนา
และส่งเสริมทักษะการสะท้ อนคิดให้ เกิดขึ้นกับนักศึกษา
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนา
อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด

กรอบแนวคิด

การวิจัยนี้เป็ นการสร้ างโปรแกรมพัฒนาอาจารย์
ในการจั ดการเรี ยนรู้แบบสะท้ อนคิ ด ซึ่ งในการสร้ าง
โปรแกรมพัฒนาอาจารย์น้ันใช้ อาศัยทฤษฎีการพัฒนา
หลั ก สู ต รของ Taba 12 ซึ่ ง ประกอบด้ วย 4 องค์
ประกอบหลั ก ได้ แก่ 1) ก� า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์
2) ก�าหนดเนื้อหา 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และ 4) การประเมิ น ผล และนอกจากนี้ ในการ

กรอบแนวคิด
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1
การสร้ างโปรแกรมพัฒ นาอาจารย์น้ันใช้ อาศัย ทฤษฎีการพัฒนาหลัก สูตรของ Taba (1962) ซึ่ง
ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ 1) กาหนดวัตถุประสงค์ 2) กาหนดเนื้อหา 3) การจัด
ก�าหนดเนื
้ อหาและกิกจารเรี
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อนคิดของ
ประสบการณ์
ยนรู้ และ 4) การประเมิ
นผล
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้ ในการก
จกรรมของ
13
13
่
ดังสรุปกรอบแนวคิ
ด
ในภาพที
1
Gibbs โปรแกรม
ผู้ วิจัยใช้ แนวคิดการจัด การเรียนรู้แบบสะท้ อนคิดของ Gibbs (1998) ดังสรุปกรอบ
แนวคิดในภาพที่ 1
การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรูแ้ บบสะท้อนคิด
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู แ้ บบสะท้อนคิด
ศึกษาความ
การพัฒนาโปรแกรมฯ
การ Try out โปรแกรมฯ
การปรับปรุงโปรแกรมฯ
ต้ องการจาเป็ น
และคู่มอื การจัดการ
และคู่มอื การจัดการ
และคู่มือการจัดการ
ต่ อการพัฒนา
เรียนรู้แบบสะท้อนคิด
เรียนรู้แบบสะท้อนคิด
เรียนรู้แบบสะท้อนคิด
ขั้นตอนที่ 2 การนาโปรแกรมฯ
และคู่มือการจัดการเรียนรูแ้ บบ
สะท้อนคิดไปทดลองใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินประสิท ธิผลโปรแกรมฯและคูม่ ือการจัดการ
เรียนรูแ้ บบสะท้อนคิด
1.สมรรถนะอาจารย์ 1.1) ความรู้ 1.2) ทักษะ 1.3) เจตคติ
2.ความพึ งพอใจต่อโปรแกรมการพัฒนาฯ

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู แ้ บบสะท้อนคิด
ฉบับสมบูรณ์ภายหลังการทดลองใช้

ผู้วิจยั พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิดตามแนวคิด
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย

วิธีดา� เนินการวิ
จยั
รูปแบบการวิจัย

จ�า เป็ น แล้ ว ประเมิ น ความตรงเชิ ง เนื้ อหา วิ เ คราะห์
ความสอดคล้ องและความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็ นการวิจัยและพัฒนา (Research
and development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็ นการวิจัยและพัฒนา (Research 3) การทดลองใช้ โปรแกรมฯและคู่มือการจัดการเรียน
พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์ ในการจัดการเรียรู้นรู
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อนคิดดและศึ
ทธิผลของ
แบบสะท้
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โปรแกรม โดยการวิจยั ประกอบด้ วย 4 ขั้นตอน ได้ แก่ตัวอย่าง จ�านวน 20 คน และ 4) การปรับปรุงโปรแกรมฯ
การพั ฒ นาอาจารย์
ใ นการจั
การเรี
นรู้แ บบสะท้ อ น ฒ นาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด
ขั้นตอนที
่ 1 ดการพั
ฒยนาโปรแกรมการพั
และคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิดตามข้ อเสนอ
คิดและศึ
กษาประสิ
จัย สภาพปั
ประกอบด้
วยท4ธิผขั้นลของโปรแกรม
ตอนย่อย คือ 1) โดยการวิ
การวิเคราะห์
ญหาและความต้ องการจาเป็ นต่อการพัฒนา
แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทดลองใช้
ประกอบด้ วย 4 ขั้นตอน ได้ แก่
ขั้นตอนที่ 2 การน�าโปรแกรมฯ และคู่มอื ไปทดลอง
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์
ในการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด ประกอบด้ วย 4 ใช้ จริงกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 20 คน ระยะเวลา 3 เดือน
ขั้นตอนย่ อย คือ 1) การวิเคราะห์ สภาพปั ญหาและ ตั้งแต่ เดือนมีนาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลโปรแกรมฯและ
ความต้ อ งการจ�า เป็ นต่ อ การพั ฒ นา โดยการวิ จัยเชิ ง
ส�า รวจ (Survey research) และการสนทนากลุ่ ม คู่ มือการจัดการเรี ยนรู้แบบสะท้ อนคิด ภายหลั งจาก
กลุ่มตัวอย่ างได้ รับการพัฒนาตามโปรแกรมฯ และน�า
2) การพัฒนาโปรแกรมฯและคู่มอื การจัดการเรียนรู้
แบบสะท้ อนคิดฉบับร่ าง โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิดไปใช้
เอกสาร ร่ วมกับผลการส�ารวจปั ญหา ความต้ องการ ตามช่ ว งเวลาที่ต นได้ อ อกแบบและวางแผนการสอน
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ผู้วิจัยได้ ประเมินสมรรถนะของกลุ่มตัวอย่างด้ านความรู้
ทักษะและเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมการ
พั ฒ นาอาจารย์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสะท้ อ นคิ ด
ฉบับสมบูรณ์ภายหลังการทดลองใช้ โดยการประเมิน
ความพึงพอใจต่ อโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์ในการ
จัดการเรี ยนรู้แบบสะท้ อนคิด การสนทนากลุ่มผู้ทรง
คุ ณ วุ ฒิ แ ละอาจารย์ ผ้ ู มี ป ระสบการณ์ ใ นการจั ด การ
เรียนรู้แบบสะท้ อนคิด แล้ วน�าผลไปปรับปรุงโปรแกรม
การพั ฒ นาอาจารย์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้แ บบสะท้ อ น
คิด ฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ
สะท้ อนคิด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ อาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลและ
วิทยาลัยการสาธารณสุขเครือข่ายภาคใต้ สถาบันละ 6 คน
รวมทั้งหมด 42 คน เป็ นผู้ท่สี นใจพัฒนาตนเองด้ าน
การจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด
กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ จ�านวน 20 คน ได้ มา
โดยการสุ่มอย่างง่าย มีความสนใจการจัดการเรียนการ
สอนแบบสะท้ อนคิด มีความสมัครใจ สามารถเข้ าร่วม
โปรแกรมการพัฒนาตามระยะเวลาที่กา� หนด และเป็ น
ผู้ ท่ีว างแผนการจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยการเรี ย นรู้
แบบสะท้ อนคิดในเนื้อหาตนเองรับผิดชอบ

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และการตรวจสอบ
คุณภาพของเครือ่ งมือ

1. แบบประเมิ น ความต้ อ งการจ�า เป็ นต่ อ การ
พัฒนาด้ านความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ
สะท้ อนคิด ซึ่งผู้วิจัยสร้ างขึ้น มีข้อค�าถาม จ�านวน 10 ข้ อ
โดยลักษณะค�าตอบเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
เป็ นการตอบสนองรายคู่ (dual response) คือ สภาพ
ปัจจุบนั (what is) และสภาพที่คาดหวัง (what should be)
ตรวจสอบคุณภาพด้ านความตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) โดยผู้ ทรงคุ ณวุฒิ 3 ท่าน พิ จารณาความ
สอดคล้ อ งและความเหมาะสมของข้ อ ค�า ถาม (item
objective congruence : IOC) และพิจารณาค่า IOC

โดยใช้ เกณฑ์ ข องคอกซ์ แ ละวาร์ ก าส 14 ที่ ม ากกว่ า
หรือเท่ากับ .80 ขึ้นไป ปรับปรุงแก้ ไขตามค�าแนะน�า
ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และน�า แบบประเมิ น ไปทดลองใช้
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบประเมิน (reliability)
ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ ค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ .86
2. แนวทางการสนทนากลุ่ ม ส�า หรั บ อาจารย์
เป็ นข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล 4 ข้ อ และแนวค�า ถาม การ
สนทนา จ�านวน 5 ข้ อ ตรวจสอบคุณภาพด้ านความตรง
เชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาความ
สอดคล้ อ งและความเหมาะสมของข้ อ ค�า ถาม และ
พิจารณาค่า IOC ที่มากกว่าหรือเท่ากับ .80 ขึ้นไป และ
ปรับปรุงแก้ ไขตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ
3. แบบประเมิ น สมรรถนะของอาจารย์ ด้ าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบ
สะท้ อ นคิ ด ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ดั ด แปลงมาจากแบบประเมิ น
ด้ า นความรู้ ทัก ษะ และเจตคติ ต่ อ การเรี ย นรู้ แบบ
สะท้ อนคิ ด ของเชษฐา แก้ วพรม 11 มี ข้ อค� า ถาม
จ�านวน 15 ข้ อ โดยลักษณะค�าตอบเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่ า 5 ระดับ ตรวจสอบคุ ณภาพด้ านความ
ตรงเชิ ง เนื้ อหา โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 3 ท่ า นพิ จ ารณา
ความสอดคล้ องและความเหมาะสมของข้ อค�าถาม และ
พิ จารณาค่ า IOC ที่มากกว่ าหรื อเท่ากับ .80 ขึ้นไป
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามค�า แนะน�า ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และ
น�าแบบประเมินไปทดลองใช้ วิเคราะห์ ความเชื่ อมั่น
ของแบบประเมิ น ด้ ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาค ได้ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .82
4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมการ
พั ฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรี ยนรู้แบบสะท้ อนคิด
ซึ่งผู้วิจัยสร้ างขึ้นแบ่งเป็ น 4 ด้ าน มีรายการข้ อค�าถาม
รวมทั้งหมด 20 ข้ อ โดยลักษณะค�าตอบเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพด้ านความตรงเชิง
เนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้ อง
และความเหมาะสมของข้ อ ค�า ถาม และพิ จ ารณาค่ า
IOC ที่มากกว่าหรือเท่ากับ .80 ขึ้นไป ปรับปรุงแก้ ไข
ตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ และน�าแบบประเมิน
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ไปทดลองใช้ วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ ค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ .84
5. คู่มอื การจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด เนื้อหา
แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ 1) บทน�า ประกอบด้ วย
ความส�าคัญ วัตถุประสงค์ ความหมาย แนวคิด หลักการ
และทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องในการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด
2) การเตรียมผู้สอนและผู้เรียน ประกอบด้ วย บทบาท
ผู้สอน บทบาทผู้เรียน รูปแบบ วิธกี ารสอนแบบสะท้ อน
คิด เทคนิคและทักษะการสะท้ อนคิด 3) การวางแผน
และด�าเนินการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด ประกอบ
ด้ ว ย การศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคของการจั ด การ
เรียนรู้แบบสะท้ อนคิด การออกแบบการจัดการเรียน
รู้แบบสะท้ อนคิด ปั ญหาที่พบบ่อยในการจัดการเรียน
รู้ แนวทางการแก้ ปัญหา ข้ อควรปฏิบตั ิ และข้ อพึงระวัง
ในการจัดการเรี ยนรู้แบบสะท้ อนคิด 4) การวัดและ
ประเมินผล ประกอบด้ วย จุ ดมุ่งหมาย หลักการ วิธี
การ และเครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลส�าหรับการ
จัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด ตรวจสอบคุณภาพด้ าน
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณา
ความสอดคล้ องและความเหมาะสมของข้ อค�าถาม และ
พิจารณาค่า IOC ที่มากกว่าหรือเท่ากับ .80 ขึ้นไป และ
ปรับปรุงแก้ ไขตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

วิเคราะห์ความต้ องการจ�าเป็ นต่ อการพัฒนาด้ าน
ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด
โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ วน�า
มาค�านวณค่า Modified Priority Need Index (PNI
modified) 15,16,17 เพื่ อระบุ ค วามจ� า เป็ น (need
identification) โดยใช้ สตู ร
PNI modified = (I-D)/D โดย I = สภาพที่คาดหวัง
และ D = สภาพปัจจุบนั
ผลการวิเคราะห์แสดงค่าที่ระบุระดับความจ�าเป็ น
ด้ วยค่า PNI modified โดยข้ อที่มีค่า PNI modified
มากแสดงว่ า มี ค วามจ�า เป็ นในระดั บ มากกว่ า ข้ อ ที่ มี
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ค่า PNI modified น้ อยกว่า ความจ�าเป็ นที่มีค่า PNI
modified มาก จึงควรให้ ความส�าคัญน�ามาปรับปรุงแก้ ไข
หรือพัฒนาก่อน
วิ เ คราะห์ ผ ลการสนทนากลุ่ ม ส�า หรั บ อาจารย์
ตามแนวค� า ถามการสนทนา จ� า นวน 5 ประเด็ น
ด้ วยการสั ง เคราะห์ เ นื้ อหา (Content analysis)
วิ เ คราะห์ ผ ลสมรรถนะของอาจารย์ ด้ า นความรู้
ทักษะ และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบการสะท้ อน
คิด และความพึงพอใจต่อโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์
ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสะท้ อ นคิ ด โดยใช้ ส ถิ ติ
พรรณนา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยได้ น�าเสนอโครงการวิจัยต่ อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
โดยชี้ แจงให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทราบถึง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
รายละเอียดของขั้นตอนการวิจัย เพื่ อสอบถามความ
สมัครใจในการเข้ าร่ วมวิจัย โดยข้ อมูลที่ได้ จะถูกเก็บ
ไว้ เป็ นความลับ การน�าเสนอผลการวิจัยจะเป็ นการน�า
เสนอในภาพรวมตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเท่านั้น
และผู้เข้ าร่ วมวิจัยสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได้
ตลอดเวลา โดยไม่มผี ลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น

ผลการวิจยั

1. โปรแกรมการพั ฒ นาอาจารย์ ใ นการจั ด การ
เรี ย นรู้ แบบสะท้ อ นคิ ด ได้ พั ฒ นาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของ
Taba 1 และการจั ด การเรี ย นรู้ แบบสะท้ อนคิ ด
ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ข อง Gibbs 13 การศึ ก ษา
ความต้ องการจ�าเป็ นต่ อการพั ฒนา การสนทนากลุ่ม
และการปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เมื่อได้ ร่างโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้แบบสะท้ อนคิดและคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ
สะท้ อนคิดแล้ ว น�าไปทดลองใช้ (Try out) โดยการ
อบรมอาจารย์ท่ีไม่ ใช่ กลุ่มตัวอย่ าง ประเมินความคิด
เห็น สัมภาษณ์ผ้ ูเข้ ารับการอบรม น�าข้ อเสนอแนะมา
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ปรับปรุงโปรแกรมและคู่มือฯ ภายหลังการพัฒนา พบ
ว่ า โปรแกรมการพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้
แบบสะท้ อนคิด มีโครงสร้ าง 4 องค์ประกอบ ได้ แก่
1) วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของอาจารย์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ แบบ
สะท้ อ นคิ ด ได้ แ ก่ ด้ า นความรู้ ทัก ษะ และเจตคติ
2) เนื้อหาประกอบด้ วย 7 หั วข้ อ ได้ แก่
2.1) หลั กการแนวคิดทฤษฎี การจัดการเรี ยนรู้แบบ
สะท้อนคิด 2.2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด
2.3) ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด
2.4) การฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะการสะท้อนคิด 2.5) การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด 2.6) การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด 2.7) การน�า
เสนอและวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้
3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็ นการ
ประชุ ม เชิ ง ปฏิบั ติ ก าร (Workshop) ใช้ เ วลาในการ
ฝึ กอบรม 16 ชั่วโมง จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 20 คน ใช้
เทคนิคการอบรม คือ การบรรยาย อภิปราย ประชุม
กลุ่มย่อย ระดมสมอง สาธิต ชมวีดทิ ศั น์ และฝึ กปฏิบตั ิ
การสะท้ อ นคิ ด ผ่ า นสื่อ วี ดิ ทัศ น์ การพู ด การเขี ย น
บันทึก การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ และการประเมินระดับ
การสะท้ อนคิด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรม
เกิดการเรียนรู้ท้งั ด้ านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถน�าสิ่ง
ที่ได้ รับไปใช้ จัดการเรียนการสอนแบบสะท้ อนคิดได้ ใน
สถานการณ์จริง

การพั ฒ นาอาจารย์ ใ นโปรแกรมประกอบด้ ว ย
5 ขั้นตอน ได้ แ ก่ ขั้น ตอนที่ 1 การประเมิน ตนเอง
ด้ า นความต้ อ งการจ�า เป็ นต่ อ การพั ฒ นาความรู้ แ ละ
ทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด ขั้นตอนที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 3 คือ การทดลอง
ปฏิบัติจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงโดยการจัดการ
เรี ย นรู้ แบบสะท้ อ นคิ ด ใช้ เวลา 1 ภาคการศึ ก ษา
ประมาณ 3 เดื อ น ขั้ น ตอนที่ 4 คื อ การประเมิ น
สมรรถนะด้ านความรู้ ทักษะและเจตคติต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบสะท้ อนคิด ขั้นตอนที่ 5 คือ การปรับปรุง
และพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อน
คิด โดยระยะเวลาที่อาจารย์ใช้ ในการพัฒนาตนเองตาม
โปรแกรมฯ คือ 4 เดือน
4) การประเมินผล โดยประเมินสมรรถนะ
ของอาจารย์ด้านความรู้ ทักษะและเจตคติต่อการ
2. ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์
ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสะท้ อ นคิ ด ภายหลั ง การ
พัฒนา อาจารย์มีสมรรถนะด้ านการจัดการเรียนรู้แบบ
สะท้ อนคิ ด โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก ( Χ =3.72,
SD =.26) โดยจ�าแนกเป็ นความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ต่ อการจัดการเรี ยนรู้แบบสะท้ อนคิดอยู่ ในระดับมาก
ตามล�าดับ ( Χ =3.67-3.82, SD=.35-.36) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 1
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แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ

ตารางที่ 1 แสดงค่
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
สมรรถนะของอาจารย์
้ แบบสะท้
อนคิ
ด ด
สะท้าอเฉลี
นคิ่ยดและส่
ภายหลั
งการเข้
าร่วมโปรแกรมการพั
ฒนาอาจารย์ดด้า้ านการจั
นการจัดดการเรี
การเรียนรู
ยนรู
้ แบบสะท้
อนคิ
ภายหลัง การเข้า(n
ร่วมโปรแกรมการพั
ฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด (n = 20)
= 20)
รายการ

ˉ
x

สมรรถนะ
SD.

ระดับ

ด้านความรูใ้ นการจัดการเรียนรูแ้ บบสะท้อนคิด
1 ความรู้เกี่ยวกับนิยาม ความหมาย หลักการ ทฤษฎีฯ
2 ความรู้เกีย่ วกับขั้นตอน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ฯ
3 ความรู้เกี่ยวกับการจาแนกระดับของการสะท้อนคิด

3.95
3.90
3.55

.39
.45
.61

มาก
มาก
มาก

4

ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบันทึกสะท้อนคิด (Reflective Journal)

3.55

.61

มาก

ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผลการสะท้อนคิด
ค่าเฉลีย่ ด้านความรู ้
ด้านทักษะสะท้อนคิ ด
1 ความสามารถตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นการสะท้ อนคิด
2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ฯ
3 ความสามารถในการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด
4 ความสามารถในการขยายผลการจัดการเรียนการสอนฯ
5 ความสามารถในการถ่า ยทอดความรู้ฯ
ค่าเฉลีย่ ด้านทักษะสะท้อนคิด
ด้านเจตคติต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบสะท้อนคิด
1 การจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิดมีประโยชน์
2 การเรียนรู้แบบสะท้อนคิดสามารถพั ฒนาความคิดแบบมี
วิจารณญาณ
3 ปั จจัยส่งเสริมหรืออุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด
เป็ นเรื่องทีจ่ ัดการได้
4 การจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิดทาให้ ครูเข้าใจผู้เรียน
5 คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิดมีความสาคัญต่อผู้สอน
และผู้เรียน
ด้านเจตคติ
สมรรถนะของอาจารย์โดยรวม

3.40
3.67

.50
.35

ปานกลาง
มาก

3.45
3.60
3.52
4.15
3.70
3.68

.61
.68
.91
.59
.57
.35

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

4.10
3.65

.45
.49

มาก
มาก

3.65

.59

มาก

3.80
3.90

.77
.91

มาก
มาก

3.82
3.72

.36
.26

มาก
มาก

5

คะแนนความพึ
งพอใจต่
อโปรแกรมการพั
ฒนาอาจารย์
นการจัยนรู
ดการเรี
ยนรูอ้ แนคิ
บบด โดยเฉลี
สะท้่ยอใน
น
คะแนนความพึ
งพอใจต่
อโปรแกรมการพั
ฒนาอาจารย์
ด้านการจัดด้ าการเรี
้ แบบสะท้
่ 2 =.59) ดังตารางที่ 2
=.59)
งตารางทีSD
ภาพรวมอยู
่ในระดั
บมาก ( Χ = ่ใ4.05,
คิด โดยเฉลี
่ยในภาพรวมอยู
นระดัSD
บมาก
(xˉ=ดั4.05,

138

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 2

แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโปรแกรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตารางที่ 2 แสดงค่
าเฉลี่ยอส่นคิ
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐานของความพึ
แบบสะท้
ด ภายหลั
งการฝึ กอบรม (n =งพอใจต่
20) อโปรแกรมการพั ฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ

สะท้อนคิด ภายหลังการฝึ กอบรม (n = 20)
รายการประเมิน
ด้านวัตถุประสงค์ของโปรแกรมการฝึ กอบรม
1. มีความชัดเจน และเป็ นประโยชน์
2. สอดคล้ องกับความต้ องการพัฒนาของตนเอง
3. สอดคล้องกับเนื้อหา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผล
ด้านเนื้ อหาของโปรแกรมการฝึ กอบรม
4. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้
5. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาการคิด
6. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรค
7. กิจกรรมการเรียนรู้ และเทคนิคการสะท้อนคิด
8. การตั้งคาถามเพื่อการสะท้อนคิด
9. การประเมินผลการสะท้อนคิด
10. การวางแผนและออกแบบการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด
11. แนวทางการในการนาการเรียนรู้แบบสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ตามโปรแกรมการฝึ กอบรม
12. การบรรยาย
13. การฝึ กปฏิบัติ
14. การอภิปรายกลุ่มย่อย / กลุ่มใหญ่
15. การนาเสนอ
16. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
17. การจัดการความรู้
ด้านการประเมินผลการเรียนรูต้ ามโปรแกรมการฝึ กอบรม
18. เครื่องมือทีใ่ ช้ ประเมิน มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับวัตถุ ประสงค์
19. ผลการประเมินสะท้อนถึงปัญหา สิ่งทีต่ ้ องปรับปรุงแก้ ไ ข
20. การประเมินเป็ นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวม

อภิปรายผล

xˉ

S.D.

ระดับ
ความพึ งพอใจ

4.23
3.93

.58
.51

มาก
มาก

4.20

.74

มาก

4.01
4.08
4.17
4.05
3.61
3.56
4.12
3.69

.56
.44
.43
.70
.58
.42
.65
.62

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.17
4.32
4.28
4.17
4.23
4.08

.53
.56
.60
.70
.64
.68

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.17
3.83
4.02
4.05

.70
.68
.52
.59

มาก
มาก
มาก
มาก

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายประเด็นสาคัญ ได้ ดังนี้
1. โปรแกรมการพัฒ นาอาจารย์ใ นการจัด การเรี ยนรู้แบบสะท้ อนคิ ด มี โครงสร้ า ง 4
องค์ประกอบ 1) วัตถุประสงค์โปรแกรม 2) เนื้อหา 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 4) การประเมินผลโปรแกรม พบว่า โปรแกรมการพัฒนาอาจารย์ในการจัด การเรียนรู้
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อภิปรายผล
ดังนี้

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายประเด็นส�าคัญได้

1. โปรแกรมการพั ฒ นาอาจารย์ ใ นการจั ด การ
เรี ย นรู้แ บบสะท้ อ นคิ ด มี โ ครงสร้ า ง 4 องค์ ป ระกอบ
1) วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ปรแกรม 2) เนื้ อหา 3) การจั ด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยการอบรมเชิ งปฏิบัติการ
4) การประเมินผลโปรแกรม พบว่ า โปรแกรมการ
พั ฒ นาอาจารย์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสะท้ อ นคิ ด
และคู่ มื อ การจั ด การเรี ย นรู้ มี ป ระสิท ธิภ าพ ผ่ า นการ
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง
แต่ ล ะองค์ ป ระกอบเท่ า กับ หรื อ มากกว่ า .80 แสดง
ให้ เห็ น ว่ า โปรแกรมที่ พั ฒ นาขึ้ นมี คุ ณ ภาพในการ
พัฒนาอาจารย์ให้ มีความรู้ความเข้ าใจและทักษะตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก �า หนด ทั้ง นี้ ทิศ นา แขมมณี 18 กล่ า ว
ถึงคุณภาพของโปรแกรมการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อคุณภาพ
ของผู้ เรี ยนไว้ ว่ารูปแบบการเรี ยนรู้ คือแบบแผนการ
ด�าเนินการสอนที่ได้ รับการจัดอย่างเป็ นระบบ สัมพันธ์
สอดคล้ องกับทฤษฎี หลักการเรียนรู้ หรือการสอนที่
รูปแบบนั้นยึดถือ และได้ รับการพิ สูจน์ ทดสอบว่ ามี
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายของรูปแบบนั้นๆ
ผลการศึกษาสอดคล้ องกับการศึกษาของดุจเดือน
เขียวเหลือง และคณะ19 พบว่า รูปแบบการจัดการเรียน
รู้แบบสะท้ อนคิดที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบที่สา� คัญ
ได้ แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้
และการวั ด ประเมิ น ผล ซึ่ ง โปรแกรมการพั ฒ นา
อาจารย์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้แ บบสะท้ อ นคิ ด ที่ผ้ ู วิ จั ย
พั ฒ นาขึ้ นนี้ เป็ นการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ เ น้ น
เนื้ อหาตามความต้ อ งการจ�า เป็ นของอาจารย์ ผ้ ู ส อน
และจัดการเรียนรู้เชิงทฤษฎี ควบคู่ไปกับการฝึ กปฏิบัติ
ทั ก ษะการสะท้ อ นคิ ด ผ่ า นการจั ด ประสบการณ์ ท่ี
หลากหลาย โดยเครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการ
สะท้ อนคิด ได้ แก่ การเขียนบันทึก การสนทนา การใช้
ค�าถามกระตุ้น การใช้ ส่อื วีดิทศั น์และสถานการณ์ให้ คิด
วิเคราะห์ การสรุปความคิดรวบยอด และการอภิปราย
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็ นต้ น ซึ่งการได้ ฝึกคิดวิเคราะห์
เชื่อมโยงสถานการณ์เข้ ากับองค์ความรู้ท่ไี ด้ รับ จะท�าให้
เกิ ด ความเข้ า ใจเรื่ อ งราวหรื อ เนื้ อหาอย่ า งถ่ อ งแท้ 16
2. เกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนา
อาจารย์ ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ แบบสะท้ อ นคิ ด ผล
การประเมิ น สมรรถนะอาจารย์ ภ ายหลั ง การเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมพบว่ า อาจารย์ มี ส มรรถนะในการจั ด การ
เรียนรู้แบบสะท้ อนคิดโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีราย
ละเอียดแต่ละด้ าน ดังนี้
2.1) ด้ า นความรู้ พบว่ า อาจารย์ มี ค วามรู้
ในการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด อยู่ในระดับมาก
สอดคล้ องกับประสิทธิภาพของอาจารย์ในการจัดการ
เรียนเรียนรู้แห่ งศตวรรษที่ 21 ซึ่งกล่ าวถึงการสอนที่
เน้ นทักษะทางปั ญญา อาจารย์หรือผู้สอน จ�าเป็ นต้ อง
มีความเข้ าใจพื้นฐานของทักษะนั้นๆ ในเรื่อง ความหมาย
ประเภท หลักการเรียนรู้ หลักการสอน แนวทางการ
สอน รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน9
โดยอาจารย์ มี ค วามรู้ ม ากที่สุด เกี่ย วกับ นิ ย าม ความ
หมาย หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการสะท้ อนคิด ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดเนื้อหาของโปรแกรมพัฒนาสอดคล้ อง
ตามความต้ อ งการจ�า เป็ นของอาจารย์ โดยการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่หี ลากหลาย ทั้งการบรรยาย
อภิปรายกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และฝึ กปฏิบตั ิ รวมถึงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้ องตามเนื้อหา ช่ วยให้
อาจารย์เกิดความรู้ ความเข้ าใจการจัดการเรียนรู้แบบ
สะท้ อนคิดเพิ่มขึ้น
เมื่อพิ จารณาตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ของบลูม
(Bloom’s Taxonomy)20 จะเห็นว่าล�าดับของการเรียน
รู้ประกอบด้ วย ขั้นของการรู้จา� เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้น การ
ท�าความเข้ าใจในเหตุการณ์ การวิเคราะห์ สังเคราะห์
การเรี ยนรู้ใหม่ และการวางแผน น�าความรู้ไปใช้ ใน
อนาคต 21 โดยอาจารย์ มี ค ะแนนความรู้ น้ อ ยที่สุด ใน
เรื่ องการวัดและประเมินผลการสะท้ อนคิด ซึ่งอยู่ ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะและความ
คิดเห็นของอาจารย์ท่ีกล่ าวว่ ายังไม่ ม่ันใจในเรื่องการวัด
และประเมินผล การสะท้ อนคิด
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แม้ จะมีเครื่องมือและเกณฑ์ในการวัดและประเมินการ
สะท้ อนคิด แต่ จา� เป็ นต้ องฝึ กทักษะ การประเมินเพิ่ม
เติม โดยการจับคู่สลับการเป็ นผู้ประเมิน และการประเมิน
แบบกลุ่ม เพื่อการตรวจสอบความถูกต้ อง เที่ยงตรง ดัง
นั้นผู้สอนนอกจากจะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจหลักการ
ประเมินผลและเกณฑ์การให้ คะแนนการสะท้ อนคิดแล้ ว
จ�าเป็ นต้ องพัฒนาทักษะการประเมินเพื่อที่จะสามารถ
ประเมินพัฒนาการการสะท้ อนคิดของผู้เรียนได้ อย่ าง
เที่ยงตรง และสามารถให้ ข้อมูลย้ อนกลับหรือข้ อเสนอ
แนะแก่ ผ้ ู เ รี ย นเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาได้ อ ย่ า ง
ชัดเจน22-23
2.2) ด้ านทักษะสะท้ อนคิด พบว่า อาจารย์มี
ทักษะสะท้ อนคิดโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีทกั ษะ
มากที่สุดคือ ความสามารถในการขยายผลการจัดการ
เรียนการสอนแบบสะท้ อนคิด เนื่องจากโปรแกรมการ
พัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด ได้
มีการฝึ กทักษะสะท้ อนคิด โดยการพูด การเขียนบันทึก
สะท้ อนคิดตามขั้นตอน พร้ อมทั้งฝึ กการถ่ายทอดความ
รู้ผ่านการบอกเล่าทั้งในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ช่วยให้
เกิด การเปลี่ ย นแปลงกระบวนการคิ ด ที่ต่ อ เนื่ อ ง 24-25
สอดคล้ องตามวงจรการสะท้ อนคิดของ Gibbs13 ซึ่ง
ประกอบด้ วย การคิด 6 ขั้นตอนได้ แก่ 1) การคิด
ทบทวนรายละเอีย ดของเหตุก ารณ์ 2) การทบทวน
ความรู้สกึ ที่มีต่อเหตุการณ์ 3) การประเมินผลกระทบ
ของเหตุ ก ารณ์ 4) การคิ ด เชื่ อ มโยงเหตุ ก ารณ์ ต าม
หลักเหตุผล 5) การสรุปการเรียนรู้จากประสบการณ์
และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้ อง และ 6) การคิดวางแผน
น�าความรู้ไปใช้ ในอนาคต โดยอาจารย์มีการวางแผน
พัฒนาและน�าความรู้ ทักษะที่เพิ่มขึ้นไปขยายผลในการ
จัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิด
ส่ ว นทัก ษะสะท้ อ นคิ ด ที่มี ค ะแนนน้ อ ยที่สุด
คือ ความสามารถตั้งค�าถามเพื่อกระตุ้นการสะท้ อนคิด
เนื่องจากอาจารย์มีความเห็นว่าทักษะการตั้งค�าถามเพื่อ
กระตุ้นการสะท้ อนคิดเป็ นเรื่องยาก อาจเนื่องจากการ
ฝึ กทักษะยังไม่เพียงพอ และข้ อจ�ากัดในเรื่องเวลาของ
การฝึ กอบรม26 ดังนั้นอาจารย์จึงต้ องฝึ กทักษะโดยการ

ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์สอนจริงอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ เกิด
ความมั่นใจ
2.3) ด้ านเจตคติ พบว่า อาจารย์มเี จตคติต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิดอยู่ในระดับมาก โดย
เชื่อว่าการจัดการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิดมีประโยชน์ใน
ระดับมาก และมีคะแนนเจตคติน้อยที่สุด 2 รายการ
เท่ากัน โดยมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่ การ
เชื่ อ ว่ า รู ป แบบหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบสะท้ อ น
คิ ดสามารถพั ฒ นาความคิ ด แบบมี วิจ ารณญาณ และ
ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม หรื อ อุ ป สรรคต่ อ การจั ด การเรี ย นการ
สอนแบบสะท้ อนคิดเป็ นเรื่องที่จัดการได้ เนื่องจากการ
สอนทักษะกระบวนการทางปั ญญา เช่ น การสอนคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ คิดแก้ ปัญหา คิด
อย่ างมีวิจารณญาณ รวมถึงการสอนแบบสะท้ อนคิดนี้
จะมีประสิทธิภาพด้ อยกว่าการสอนทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติ เนื่องจากกระบวนการคิดเป็ นเรื่องที่ยากกว่า มี
ความเป็ นนามธรรมสูงกว่า และมีความชัดเจนน้ อยกว่า
หากจะวิเคราะห์ เจาะลึกลงไปอีก โดยอาศัยหลักการ
สอนทักษะกระบวนการ จะพบว่ าการที่จะสอนทักษะ
กระบวนการคิ ด ให้ ได้ ผ ลดี น้ั น ต้ อ งเริ่ ม ต้ น ที่ ค รู ห รื อ
ผู้ ส อนต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจว่ า ทั ก ษะการคิ ด ที่
ต้ องการจะสอนนั้นคืออะไร มีวิธกี ารหรือล�าดับขั้นตอน
การคิดอย่ างไร จึ งจะสามารถออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ ผ้ ูเรียนได้ ฝึกคิดและท�าตามวิธีการหรือล�าดับ
ขั้ น ตอนนั้ น ๆ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้
อย่ า งแท้ จ ริ ง 9 จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วอาจเป็ นสาเหตุ
หนึ่งซึ่งท�าให้ ผ้ ูสอนยังไม่ม่ันใจว่าจะสามารถสอน หรือ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิดที่สามารถ
พัฒนาความคิดแบบมีวิจารณญาณแก่นักศึกษาได้ อย่าง
เพี ย งพอ หรื อ อาจท�า ให้ ไ ม่ ส ามารถจั ด การกับ ปั จ จั ย
ส่งเสริมหรืออุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
สะท้ อนคิดได้ อย่ างดีพอ ซึ่งทิศนา แขมมณี9 ได้ กล่ าว
ไว้ ว่าผู้ สอนจ�านวนหนึ่งได้ พยายามท�าหน้ าที่ตามความรู้
ความสามารถของตน แต่ กย็ ังมีผ้ ูสอนอีกจ�านวนมาก
ที่ยังขาดความเข้ าใจและไม่ สามารถพั ฒนาผู้ เรี ยนให้
บรรลุผลตามที่กา� หนดไว้ ได้ ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุท่ี
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ไม่ได้ รับความรู้ ความเข้ าใจ และขาดการฝึ กทักษะการ
สอนคิดอย่างเพียงพอ ไม่ได้ รับการนิเทศและความช่วย
เหลืออย่างเหมาะสม ไม่ได้ รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร และอื่นๆ
3. ผลการประเมินความพึ งพอใจต่ อโปรแกรม
การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ แบบสะท้ อ นคิ ด พบ
ว่ า อาจารย์ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ โปรแกรมการพั ฒ นา
อาจารย์โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อจ�าแนกรายด้ าน
พบว่ า อาจารย์มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้ าน การจัด
ประสบการณ์ก ารเรี ย นรู้ต ามโปรแกรมการฝึ กอบรม
การอภิปรายกลุ่มย่อย / กลุ่มใหญ่ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และอาจารย์มีความพึงพอใจน้ อยที่สดุ ในด้ าน
เนื้อหาของโปรแกรมการฝึ กอบรมได้ แก่ การประเมิน
ผลการสะท้ อ นคิ ด การตั้ ง ค�า ถามเพื่ อ การสะท้ อ น
คิด และแนวทางการน�าการเรียนรู้แบบสะท้ อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ ซึ่งการประเมินผลการสะท้ อนคิดเป็ นเรื่อง
ที่สา� คัญและเป็ นทักษะที่ประเมินได้ ยาก อาจารย์จา� เป็ น
และต้ องการความช่ วยเหลือมากทั้งในเรื่ องเครื่ องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผล เพื่ อให้ สามารถสนอง
ตอบความต้ องการพัฒนา และสามารถน�าไปใช้ จา� แนก
ระดั บ การสะท้ อ นคิ ด ของผู้ เ รี ย น ตั้ ง แต่ ไ ม่ ส ามารถ
สะท้ อนคิดได้ เลย จนถึงการสะท้ อนคิดขั้นสูง ที่บ่งบอก
ถึ ง ทัก ษะทางปั ญ ญาว่ า มี ค วามสามารถคิ ด วิ เ คราะห์
ได้ ลึ ก ซึ้ งรอบคอบมากน้ อ ยเพี ย งใด และสามารถให้
ข้ อมูลย้ อนกลับ ตลอดจนการเสริมแรงบวกให้ ผ้ ูเรียน
สามารถพั ฒนาระดับของการสะท้ อนคิดได้ โดยเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถคิดวิเคราะห์ โดยใช้ หลักฐาน
เชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาระดับการคิดที่มีคุณภาพ คือ
การคิดวิ เคราะห์ การคิดตัดสินใจ การคิดแก้ ปัญหา
เป็ นต้ น9,27
เช่ น เดี ย วกั บ ทั ก ษะการตั้ ง ค� า ถาม หากผู้
สอนขาดความรู้ ความเข้ าใจที่เพียงพอในสาระส�าคัญ
ของทักษะกระบวนการตั้งค�าถาม โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
การตั้ ง ค�า ถามเพื่ อ กระตุ้ น ผู้ เ รี ย นให้ เ กิด การสะท้ อ น
คิด อาจท�าให้ เป็ นอุปสรรคต่ อพั ฒนาการเรี ยนรู้ของ
ผู้ เรี ยน9 ส่ วนความพึ ง พอใจต่ อ แนวทางการน�าการ
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เรียนรู้แบบสะท้ อนคิดไปประยุ กต์ใช้ น้ัน อาจารย์โดย
ทั่ว ไปยั ง ไม่ ส ามารถสนองตอบความต้ อ งของผู้ เ รี ย น
ได้ อย่างเพียงพอ ด้ วยสาเหตุหลายประการ เช่ น ไม่มี
เวลาพอ จ�า นวนผู้ เ รี ย นมาก มี ภ าระงานจ�า นวนมาก
ขาดเครื่องมือหรือแบบฝึ กที่ตรงตามต้ องการ เป็ นต้ น9
สอดคล้ องกับการสนทนากลุ่มอาจารย์ภายหลังการได้ รับ
การพัฒนา ที่พบว่า ปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบสะท้ อนคิดคือ ภาระงานมาก ขาดทักษะการ
ตั้งค�าถาม ทักษะการประเมินระดับการสะท้ อนคิด ส่วน
ปั จจัยที่ส่งเสริมความส�าเร็จคือผู้บริหารให้ ความส�าคัญ
นโยบายและแผนงานชัดเจน การเตรี ยมความพร้ อม
ด้ า นผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น การใช้ เ ทคนิ ค การตั้ ง ค�า ถาม
การประเมินระดับ การสะท้ อนคิ ด การให้ ข้อมู ลย้ อน
กลั บและการเสริ มแรงบวกแก่ ผ้ ู เรี ยนอย่ างสม�่าเสมอ
ดังนั้นอาจารย์ควรได้ รับความช่วยเหลืออย่าง
เพียงพอในด้ านความรู้ ทักษะและสาระส�าคัญของการ
จัดการเรียนรู้แบบการสะท้ อนคิด เพื่อเป็ นแนวทางใน
การน�าไปใช้ ในการส่งเสริมทักษะการสะท้ อนคิดได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็ นแบบที่ดีให้ กับผู้ เรี ยนต่ อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1.1 สถาบันการศึกษาพยาบาลควรมีนโยบาย
ที่ชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางปัญญา โดย
เน้ นการพัฒนาทั้งในหลักสูตรทุกรายวิชา และกิจกรรม
เสริ มหลักสูตร เพื่ อพั ฒนาและส่งเสริ มทักษะการคิด
อย่างเป็ นรูปธรรม
1.2 ควรพั ฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้ นการพัฒนาทักษะทางปั ญญา
ด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสะท้ อ นคิ ด หรื อ รู ป แบบ
อื่นๆที่มคี วามหลากหลาย
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานวิจัยและการน�าไป
ใช้ ประโยชน์
2.1 ควรน�าการจั ดการเรี ยนรู้แบบสะท้ อน
คิ ด ไปใช้ ร่ ว มกั บ วิ ธี ก ารสอนแบบอื่ น ๆ เพื่ อ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพการสอนที่เน้ นการพัฒนาทักษะทางปัญญา
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และศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการคิด
2.2 ควรศึกษาและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ด้ านทักษะการประเมินผลการสะท้ อนคิด การตั้งค�าถาม
การเขียนบันทึกสะท้ อนคิด การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ และ
การเสริ มแรงบวก เพื่ อส่ งเสริ มการพั ฒนาทักษะทาง
ปัญญาแก่ผ้ ูเรียน
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