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บทคัดย่อ
การสะท้อนผลเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นคุณภาพการสอนและยังคงเป็นประเด็นที่หลายประเทศต่าง
ให้ความสนใจ ดังนั้นกระบวนการผลิตครูควรให้ความสําคัญกับการสะท้อนผลของนักศึกษาวิชาชีพครูโดยเฉพาะใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็ น วิช าหลักและมีค วามสําคั ญ ต่ อการเรียนรู้ งานวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึก ษาระดั บ
ความสามารถและรูปแบบการสะท้อนผลของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เมื่อได้รับประสบการณ์ การปฏิบั ติ
ทดลองสอนจริง แบบแผนการวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาโดยดําเนินการศึกษากับนักศึกษาวิชาชีพครู
วิท ยาศาสตร์ชั้ น ปี ที่ 4 จํ านวน 30 คน บั น ทึ ก การสะท้ อ นผลปฏิ บั ติ ท ดลองสอนและการสั ม ภาษณ์ นํ ามาใช้ เป็ น
แหล่งข้อมูลสําคัญสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพครูส่วนใหญ่จัดอยู่
ในระดับการสะท้ อนผลแบบเบื้องต้นและแบบผิวเผิน นั กศึกษาได้บ รรยายเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชั้น เรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการเรียนและการสอนของตนเอง นอกจากนี้นักศึกษายังกล่าวถึงเทคนิคหรือกลวิธีจัดการชั้น
เรียนที่ใช้ให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ส่วนรูปแบบการสะท้อนผลจากการปฏิบัติทดลองสอนที่พบมากที่สุดคือ
การสะท้อนผลแบบเบื้องต้น การสะท้อนแบบผิวเผิน ร่วมกับการสะท้อนผลแบบคํานึงถึงศาสตร์การสอน ผลการวิจัย
นี้แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมในการสะท้อนผลและได้รับข้อมูลป้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชา
อย่างเป็นระบบสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสะท้อนผล รวมทั้งการมอบหมายให้นักศึกษาทําชิ้นงาน
บันทึกการสะท้อนผลตนเองสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสะท้อนผลได้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของ
การผลิตครูในสถาบันต่างๆ จึงควรให้ความสําคัญกับการสะท้อนผลให้มากเพียงพอเพื่อช่วยให้นักศึกษาวิชาชีพครูนํา
ประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต
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Abstract
Reflection is one of indicators which indicate teaching quality and has been an interesting
issue in several countries. Thus, the process of teacher production should focus on pre-service
teacher’s reflection, particularly in science which is a core subject and important to learn. The
purpose of this research was to investigate pre-service science teachers’ level and pattern of
reflection when they received experience in real teaching practice. The research design used
qualitative case study and was administered to 30 pre-service science teachers who studied in the
fourth year. The teaching reflection forms and interviews were used as the main sources for data
analysis. The findings showed that most pre-service science teachers’ abilities were categorized
into the pre- and surface reflection. They described events occurred in classrooms which were
related to learning behaviors and their own teaching. In addition, they mentioned classroom
management techniques or strategies which were used to meet learning objectives. The most
common pattern found from teaching practice was pre-, surface and pedagogical reflection. This
research reveals that getting involved with reflection and giving feedback from training for teaching
profession in the course systematically was able to promote pre-service science teachers to learn
reflection. Also, assigning them to do self-reflection based tasks could enhance their reflection
capacity. Therefore, the preparation of teacher production in institutions should be emphasized
the sufficient reflections to help them apply experiences for future profession development.
Keywords: Reflection, pre-service science teacher, teaching practice, teacher professional
development
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บทนํา
การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูมีสมรรถนะที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติการสอนและเพิ่มคุณภาพของการสอนให้มีมาตรฐานสอดคล้องที่และเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง (นฤมล
ยุตาคม และคณะ, 2559) เนื่องจากผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูยังส่งผลต่อการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย เมื่อพิจารณาการพัฒนาวิชาชีพครูในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่การพัฒนาวิชาชีพครูมักจะ
ให้ความสําคัญ และดําเนินการเมื่อครูก้าวเข้าสู่วิชาชีพแล้ว ซึ่งอาจไม่สามารถทําให้เกิดเปลี่ยนแปลงด้านคุณ ภาพ
เพื่อให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงได้ แต่อย่างไรก็ตามหากต้องการยกระดับการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งควรเริ่มต้น
ตั้งแต่กระบวนการผลิตครูให้มีคุณ ภาพเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทําได้ก่อนก้าวเข้าสู่วิชาชีพ (อมรรัตน์
วัฒนาธร, 2556) สําหรับทางเลือกหนึ่งที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตครูที่หลายประเทศ เช่น สิงคโปร์
(Tan, Tan and Wettasinghe, 2011) สหรัฐอเมริกา (Zangori et al., 2017) ตุรกี (Oner and Adadan, 2011)
และแอฟริ ก าใต้ (Carl and Strydom, 2017) ต่ า งให้ ค วามสนใจ คื อ การเรี ย นรู้ ก ารสะท้ อ นผล (reflective
learning) เนื่องจากการเรียนรู้การสะท้อนผลเป็นการสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูซึ่งจะก้าวเข้าสู่
วิชาชีพครูในอนาคต ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการผลิตครูต้องออกแบบหลักสูตรการผลิตครูและจัดการเรียน
การสอนที่ให้ความสําคัญของการสะท้อนผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การทดลองปฏิบัติการ
สอน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู ในระหว่างที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ โดยมีทั้งอาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ และครูประจําการในสถานศึกษาซึ่งทําหน้าที่เป็น
ครูพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ ให้คําแนะนํากับนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการ
สะท้อนผลการสอนหลังจากการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นลงทุกครั้ง เพราะผลจากการสะท้อนผลนี้จะเป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติการสอน แล้วช่วยปรับปรุง พัฒนาความสามารถในการสอนในเนื้อหาของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ครูต้องทําความเข้าใจเนื้อหาสาระและจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของเนื้อหาที่เน้นกระบวนการและการลงมือปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการได้มาซึ่งความรู้
วิทยาศาสตร์
โดยทั่วไปการสะท้อนผลได้รับการพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมสําคัญของบุคคล เพราะเป็นสิ่งที่ทําให้บุคคลนั้น
ได้ย้อนระลึกถึง คิดพิจารณา ครุ่นคิดและประเมินประสบการณ์ต่างๆ แล้วพยายามเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น การสะท้อนผล
จึงถือว่าเป็นความสามารถทางสติปัญญาและจิตพิสัยของบุคคลจากการมีส่วนร่วมในประสบการณ์นั้นๆ ส่วนการ
สะท้อนผลในเชิงวิชาการมีการใช้คําเรียกที่สามารถใช้แทนกันได้ เช่น การสะท้อนผล (reflection) การสะท้อนตัวตน
(reflexivity) การฝึกปฏิบัติสะท้อนผล (reflective practice) (Carl and Strydom, 2017) ไม่ว่าการใช้คําเรียกการ
สะท้อนผลจะแตกต่างกันไปบ้างตามความเชื่อของนักวิชาการแต่ละกลุ่ม แต่ลักษณะสําคัญของการสะท้อนผล คือ
การพัฒนาความตระหนักรู้ (metacognitive awareness) การกํากับการเรียนรู้ และการปรับความรู้ของบุคคลนั้นๆ
(Grossman, 2009) นอกจากนี้ลักษณะของการสะท้อนผลอีกประการหนึ่ง คือ การแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับ
การถ่ายโอนการเรียนรู้ของบุคคล หรือความสามารถในการปรับความรู้จากการศึกษาในชั้นเรียนไปยังบริบทใหม่ๆที่
แตกต่างไปจากเดิมได้ (Allan and Driscoll, 2014) สําหรับสิ่งที่ทําให้การสะท้อนผลสามารถกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนการเรียนรู้ได้นั้นเนื่องจากบุคคลได้รับโอกาสในการสร้างความเชื่อมโยงบริบทต่างๆ ทั้งก่อนการจัดการเรียนรู้
บริบทปัจจุบัน และบริบทในอนาคต เข้าด้วยกัน (Beaufort, 2007) การสะท้อนผลที่นํามาใช้ในแวดวงการศึกษา
สามารถทําได้หลายวิธีการ เช่น การเขียนบันทึกในอนุทินหรือบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ การใช้แฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ การสัมภาษณ์ และการสะท้อนผลด้วยวาจา (Larrivee, 2008) โดยเฉพาะการเขียนมีผลงานวิจัยที่ผ่าน
มายังแสดงให้เห็นว่า การเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้สะท้อนผลผ่านการเขียนสามารถพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาที่จะระบุเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนเพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาได้ พิ จ ารณาถึ ง ทางเลื อ กที่ จ ะปฏิ บั ติ ก ารสอนให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น (Gutierez, 2015; Hume, 2009; Luk, 2008;
Ryan, 2011) แม้ ว่าความสามารถในการสะท้ อนผลของนั ก ศึ กษาวิชาชี พ ครู (preservice teacher) และครูใหม่
(novice teacher) จะมีอยู่อย่างจํากัดก็ตาม เนื่องจากครูเหล่านี้ให้ความสําคัญกับการจัดการชั้นเรียนและความอยู่
ลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รอดในชั้ น เรี ย น (classroom survival) มากกว่ า ประเด็ น ปั ญ หาในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น (Lotter, Singer and
Godley, 2009; Yost, Sentner and Forlenza-Bailey, 2000) นอกจากนี้การสะท้อนผลของนักศึกษาวิชาชีพครูยัง
ช่ ว ยพั ฒ นาเรื่ อ งศาสตร์ ก ารสอนด้ ว ย (pedagogical growth) (Melville et al., 2008) นั ก วิ จั ย หลายท่ า นต่ า งมี
ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกัน เกี่ยวกับการสะท้อนผลว่า หากนักศึกษาวิชาชีพครู (preservice teacher) และครูใหม่
ได้รับการช่วยเหลือในการสะท้อนผลโดยใช้วิธีการหลากหลายรูปแบบจะสามารถพัฒนาความสามารถในการสะท้อน
ผลให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ไป (Cole and Knowles, 2000; Griffin, 2003; Rhine and Bryant, 2007; Russell,
2005)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า งานวิจัยที่ผ่านมาในต่างประเทศให้ความสนใจกับการ
สะท้อนผลจากการปฏิบัติการสอน แต่พบงานวิจัยบางส่วนในประเทศไทยที่จะให้ความสําคัญ กับการสะท้อนผล
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ (สุระศักดิ์ เมาเทือก และคณะ, 2558) เพื่อช่วยให้นักศึกษามี
ความสามารถในการคิ ดไตร่ตรอง แก้ไข ปรับ ปรุงการปฏิ บัติการสอนตนเอง ตลอดจนมีค วามสามารถในการให้
ข้อเสนอแนะทั้งกับตนเองหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนในการพัฒนาคุณภาพการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ได้ นอกจากนี้
แล้วงานวิจัยในอดีตยังได้ลงข้อสรุป ที่ตรงกัน ว่า การแนะนําการสะท้อนผลยังไม่เพียงพอที่จะช่วยให้นักศึกษามี
ศักยภาพมากพอที่จะสะท้อนผลการปฏิบัติการสอนได้ นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการสะท้อนผลและ
ได้รับคําแนะนําในการสะท้อนผลอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะพัฒ นาความสามารถในการสะท้อนผล เมื่อใดก็ตามที่
นักศึกษาไม่ได้รับการสะท้อนและข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบ (Larrivee, 2000; Murphy and Ermeling, 2016;
Tripp and Rich, 2012) ผลที่ เกิดขึ้นคือนักศึก ษามีแนวโน้มที่จะสะท้อนผลในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นความสามารถการสะท้อนผลในระดับต่ํา ดังนั้นนักศึกษาวิชาชีพครูควรได้รับการ
พัฒนาให้มีความสามารถในการสะท้อนผลในระดับที่สูงขึ้น เช่น การให้ความสําคัญและการเห็นคุณค่าของศาสตร์การ
สอน (Kajder and Parkes, 2012) ตลอดจนการเห็นความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม บรรยากาศทางสังคมในชั้น
เรียนซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติการสอน ถึงแม้ว่านักศึกษาวิชาชีพครูจะยังมีประสบการณ์ที่น้อย แต่ถ้าหากนักศึกษา
วิชาชีพครูได้รับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒ นาการสะท้อนผลแล้วก็จะช่วยให้นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้เพิ่มขึ้นได้
ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงสนใจที่ศึกษาการสะท้อนของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้โดยนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเรียนรู้และสะท้อนผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของการปฏิบัติการสอน และงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสามารถและรูปแบบการสะท้อนผลของ
นักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เมื่อได้รับประสบการณ์การปฏิบัติทดลองสอนในสถานศึกษา ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางที่จะพัฒนาความสามารถสะท้อนผลของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ครูในอนาคต

คําถามการวิจยั
ระดับความสามารถและรูปแบบการสะท้อนผลของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เมื่อได้รับประสบการณ์
การปฏิบัติทดลองสอนในสถานศึกษาเป็นอย่างไร

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณ ภาพแบบกรณี ศึกษา (case study) ซึ่งมุ่งแสดงรายละเอียดพร้อมทั้ ง
บริบทของกลุ่มที่ศึกษาและตอบคําถามของงานวิจัยว่า ระดับความสามารถและรูปแบบการสะท้อนผลของนักศึกษา
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เมื่อได้รับประสบการณ์การปฏิบัติทดลองสอนเป็นอย่างไร โดยดําเนินการศึกษากับนักศึกษา
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์จํานวน 30 คน ที่ศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
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กลุ่มที่ศึกษาและบริบท
นักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ชั้น ปีที่ 4 จํานวน 30 คน (นักศึกษาชายจํานวน 6 คน นักศึกษาหญิ ง
จํานวน 24 คน) ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 232 424 การจัดการเรียนรู้มโนมติเคมี ประจําภาคการศึกษาต้น ปี
การศึ ก ษา 2560 สํ า หรั บ รายวิ ช านี้ เป็ น รายวิ ช าบั ง คั บ กลุ่ ม การสอนวิ ช าเอกของหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556) ซึ่งเป็นหลักสูตรห้าปี นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาใน
หลักสูตรต้องปฏิบัติทดลองสอนในวิชาเอกของตนเองในสถานศึกษา จุดมุ่งหมายหลักของรายวิชานี้ต้องการให้
นักศึกษา 1) มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และ 2) นํา
ความรู้จากการเรียนแนวคิด ทฤษฎี ไปสู่การฝึกปฏิบัติเพื่อจัดการเรียนรู้ ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติสอนแบบ
จุลภาค (microteaching) ก่อนที่จะปฏิบัติทดลองสอนจริงในชั้นเรียนในสถานศึกษาต่างๆ การเรียนในรายวิชานี้ยัง
เป็นพื้นฐานสําหรับการเรียนรายวิชาชีพครูอื่นๆ เช่น 241 431 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Teaching profession
II) ที่เน้นการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในภาคการศึกษาปลาย ก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 241 531 และ 241 531 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 (School internship I and II)
ตามลําดับ ในชั้นปีที่ 5 ของหลักสูตร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. บันทึกการสะท้อนผลปฏิบัติทดลองสอน หลังจากการปฏิบัติทดลองสอนในสถานศึกษา นักศึกษาแต่ละ
คนต้องบันทึกการสะท้อนผลของตนเองแนบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ หัวข้อในบันทึกสะท้อนผลปฏิบัติทดลองสอน
ซึ่งผู้วิจัยกําหนดให้ มีดังต่อไปนี้ 1) สภาพการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 2) ปัญหาและอุปสรรค และ 3) แนวทางการ
แก้ไขปัญ หาหรืออุปสรรค รวมถึงนักศึกษาต้องร่วมสะท้อนผลกับเพื่อนนักศึกษาที่สังเกตชั้นเรียน ครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์ผู้สอน
2. การสัมภาษณ์ ภายหลังจากผู้วิจัยได้วิเคราะห์บันทึกการสะท้อนผลหลังปฏิบัติทดลองสอนของนักศึกษา
ทุกคน นักศึกษาวิชาชีพครูที่มีความสามารถในการสะท้อนผลแต่ละระดับตามการวิเคราะห์ข้อมูลจะถูกเลือกมา
สัมภาษณ์เพื่อนําข้อมูลส่วนนี้มาใช้สนับสนุนข้อมูลจากบันทึกการสะท้อนผลปฏิบัติทดลองสอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาสตร์จํานวน 30 คน ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา 232 424 การจัดการเรียนรู้มโนมติเคมี ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาต้อง
เรียนรายวิชานี้ 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ สําหรับหัวข้อของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ดังกล่าวแสดงดังตารางที่ 1
ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-7 นักศึกษาจะได้เรียนหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ (เช่น ทฤษฎีการ
เรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ เป็นต้น) ตามคําอธิบายรายวิชา และในสัปดาห์ที่ 7 นี้
นักศึกษายังได้ทราบระดับชั้นและสถานศึกษาที่ต้องปฏิบัติทดลองสอนล่วงหน้าเพื่อช่วยให้นักศึกษาวางแผนไปสังเกต
ชั้นเรียนและติดต่อสถานศึกษาที่ได้รับหมายในช่วงเวลาที่นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชา การมอบหมายหัวข้อให้
นักศึกษาแต่ละคนปฏิบัติทดลองสอนจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของครูประจําการและเป็นหัวข้อที่นักเรียนต้องเรียน
จริงในชั้นเรียน สัปดาห์ที่ 8 นักศึกษาจะได้เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการ
สอน และการสะท้อนผล รวมถึงการไปสังเกตชั้นเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบกิจกรรมและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ สําหรับแผนการจัดการเรียนรู้นักศึกษาต้องนําความรู้จากการเรียนเนื้อหาทฤษฎีมาใช้ในการออกแบบ
กิจกรรม นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้การสืบเสาะหาความรู้ 5Es มีเพียงบางส่วนที่ใช้การจัดการเรียนรู้อื่นๆ เช่น การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจําลอง (Model centered instructional sequence: MCIS) แผนการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาทุกคนจะได้รับการตรวจจากอาจารย์ผู้สอนก่อนที่จะให้ครูพี่เลี้ยงซึ่งเป็นครูประจําการตรวจอีกครั้งก่อน
ปฏิบัติทดลองสอน ส่วนสัปดาห์ที่ 9-12 นักศึกษาจะปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคเป็นรายบุคคลโดยมีเพื่อนร่วมชั้น
เรียนเป็นนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติทดลองสอนในสถานศึกษา นักศึกษายังได้เรียนรู้การสะท้อนผล
ตนเองร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อีกด้วย ในช่วงสัปดาห์ที่ 13-15
ลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เมื่อนักศึกษาดําเนินการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นนักศึกษาต้องสะท้อนผลหลังการปฏิบัติทดลองสอนโดยนักศึกษาต้อง
บันทึกลงในบันทึกสะท้อนผลปฏิบัติทดลองสอนอย่างละเอียด สําหรับบันทึกสะท้อนผลนี้นักศึกษาแต่ละคนต้องส่งให้
อาจารย์ผู้สอนโดยแนบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้นักศึกษาแต่ละคนยังได้ร่วมสะท้อนผลกับเพื่อนที่สังเกต
ชั้นเรียน (ประมาณ 2-3 คน) ซึ่งสังเกตชั้นเรียนแบบไม่มีส่วนร่วม โดยการสะท้อนผลนี้นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติทดลอง
สอนต้องสะท้ อนผลตนเองก่อนในประเด็น ต่างๆ ตามแนวคิดการสะท้ อ นผลที่ได้เรียนในรายวิช า เช่น เทคนิ ค ที่
นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมตามที่ระบุในจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นต้น ส่วนครูพี่
เลี้ยงในสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอนจะเป็นสะท้อนผลเพิ่มเติมนอกเหนือประเด็นข้างต้นด้วยการให้กําลังใจก่อนที่
จะให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้นักศึกษานําไปปรับใช้ เช่น การปรับลําดับของคําถามหรือขั้นตอนของกิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีที่เกิดปัญหาในชั้นเรียน การสังเกตและให้ความ
สนใจนักเรียนอย่างทั่วถึงทั้งชั้นเรียน บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนและ
นักเรียน สําหรับการสะท้อนผลแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที และสัปดาห์ที่ 16 เป็นการสะท้อนผลและ
ประเมินผลรายวิชาจากนักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับอาจารย์ผู้สอนนําไปใช้ในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไป
ตารางที่ 1 หัวข้อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชา 232 424 การจัดการเรียนรู้มโนมติเคมี
สัปดาห์ที่
1

2
4-5
6
7
8
9-12
13-15

16

หัวข้อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
การปฐมนิเทศรายวิชา
ทฤษฎีการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เนื้อหาสาระและธรรมชาติของรายวิชาเคมี
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระวิชาเคมี
บริบทและการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
การวัดและการประเมินผล
แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอน และการสะท้อนผล
การสังเกตชั้นเรียนในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทดลองสอน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
การปฏิบัติสอนแบบจุลภาค
การสะท้อนผลโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
การปรับแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้
การปฏิบัติทดลองสอนในสถานศึกษา (ชั้นเรียนจริง)
การบันทึกสะท้อนผลปฏิบัติทดลองสอน
การสะท้อนผลโดยเพื่อนร่วมสังเกตชั้นเรียน ครูประจําการในสถานศึกษา และอาจารย์ผู้สอน
การสะท้อนผลและประเมินผลรายวิชา

การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจากบันทึกการสะท้อนผลปฏิบัติทดลองสอนของนักศึกษาทั้ง 30 คนนํามาอ่านอย่างละเอียด รวมทั้ง
ผลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์แล้วจัดกลุ่ม โดยผู้วิจัยได้นําแนวคิดของ Larrivee (2008)
และ Murphy and Ermeling (2016) มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ระดับความสามารถในการสะท้อนผลเมื่อได้รับ
ประสบการณ์การปฏิบัติทดลองสอน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
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1) การสะท้อนผลแบบเบื้องต้น (pre-reflection: PRR) หมายถึง การบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียน โดยนักศึกษาไม่ได้เชื่อมโยงเหตุการณ์หรือบริบทแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนําเข้ามาใช้การแปลความหมาย
ของเหตุการณ์แล้วสะท้อนผล
2) การสะท้อนผลแบบผิวเผิน (surface reflection: SUR) หมายถึง การพิจารณาลักษณะการสอนโดยแยก
เป็นเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาได้กล่าวถึงเทคนิค กลวิธีหรือวิธีการจัดการชั้นเรียนที่จะทําให้การ
สอนนั้นๆ บรรลุตามจุดประสงค์ที่ได้กําหนดไว้แล้วในแผนการจัดการเรียนรู้
3) การสะท้ อนผลแบบคํานึงถึงศาสตร์การสอน (pedagogical reflection: PER) หมายถึง การสะท้อน
เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการสอนแล้วส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเป้าหมายของการสอนคือการพัฒนาผู้เรียน
การสะท้อนผลในระดับนี้ถูกกําหนดด้วยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์การสอน รวมทั้งการพิจารณาถึงทฤษฎีและ
เหตุผล ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาพยายามเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีที่สนับสนุนให้นักศึกษาตัดสินใจที่จะปฏิบัติการสอน
เช่นนั้น
4) การสะท้อนผลแบบวิพากษ์ (critical reflection: CRR) หมายถึง การสะท้อนผลที่นําประเด็นทางด้าน
จรรยาบรรณและสังคมมาใช้ในการพิจารณาแล้ววิพากษ์ ซึ่งถือเป็นระดับการสะท้อนผลที่สูงที่สุดเพราะนักศึกษาให้
ความสําคัญและยอมรับว่าการปฏิบัติการสอนและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยรอบในชั้นเรียนของตนเองมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
จากนั้น นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้างต้นเพื่อศึกษารูปแบบการสะท้อนผลซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ได้ แ ก่ 1) การสะท้ อ นผลแบบเบื้ อ งต้ น (PRR) 2) การสะท้ อ นผลแบบเบื้ อ งต้ น และการสะท้ อ นแบบผิ ว เผิ น
(PRR+SUR) 3) การสะท้อนผลแบบเบื้องต้น การสะท้อนแบบผิวเผิน ร่วมกับการสะท้อนผลแบบคํานึงถึงศาสตร์การ
สอน (PRR+SUR+PER) 4) การสะท้อนผลแบบเบื้องต้น การสะท้อนแบบผิวเผิน การสะท้อนผลแบบคํานึงถึงศาสตร์
การสอน ร่วมกับการสะท้อนผลแบบวิพากษ์ (PRR+SUR+PER+CRR) แล้วนับจํานวนและคํานวณร้อยละของรูปแบบ
การสะท้อนผลหลังการปฏิบัติทดลองสอน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ หลังจากที่
นักวิจัยท่านใดท่านหนึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว นักวิจัยอีกสองท่านจะวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ที่ได้ระบุ
ข้างต้น หากการวิเคราะห์ข้อมูลพบความไม่สอดคล้องกันระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัยท่านใดท่านหนึ่ง ทีม
ผู้วิจัยต้องร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุป แล้วนําเสนอผลการวิจัยในลักษณะของการเขียนเป็นความเรียง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
เพื่อตอบคําถามวิจัยที่กล่าวว่า “ระดับความสามารถและรูปแบบการสะท้อนผลของนักศึกษาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์เมื่อได้รับประสบการณ์การปฏิบัติทดลองสอนเป็นอย่างไร” คณะผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการสะท้อนผลปฏิบัติทดลองสอนและการสัมภาษณ์นักศึกษา แล้วนําเสนอผลการวิจัย
ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับความสามารถในการสะท้อนผลของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ และ 2) รูปแบบ
การสะท้อนผลของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ตารางที่ 2 ระดับความสามารถในการสะท้อนผลจากการปฏิบัติทดลองสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ระดับความสามารถในการสะท้อนผล
การสะท้อนผลแบบเบื้องต้น (PRR)
การสะท้อนผลแบบผิวเผิน (SUR)
การสะท้อนผลแบบคํานึงถึงศาสตร์การสอน (PER)
การสะท้อนผลแบบวิพากษ์ (CRR)

จํานวน (ร้อยละ)
30 (100.00)
28 (93.33)
18 (60.00)
5 (16.67)

ลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ระดับความสามารถในการสะท้อนผลของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาทั้ง 30 คน (ร้อยละ 100.00) ได้บอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียนโดยพยายามบอกรายละเอียดว่า นักศึกษาได้ปฏิบัติการสอนอย่างไรตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตนเองได้
ออกแบบไว้ ตัวอย่างการสะท้อนผลของธิป (นามสมมติ) ได้บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นคาบเรียน ดังนี้
ครู: ธาตุคาร์บอน-12 และธาตุคาร์บอน-14 ธาตุทั้งสองต่างกันอย่างไร
นักเรียน: ธาตุนั้นเป็นไอโซโทป ธาตุนั้นนิวตรอนต่างกัน
ครู: ธาตุไหนเป็นไอโซโทปกัมมันตรังสี
นักเรียน: ไอโซโทปคาร์บอนที่มีเลขมวลเท่ากับ 14
นอกจากนี้ในระหว่างที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ธิปยังได้เล่าเรื่องราวจากการปฏิบัติการสอนของตนเองอีกด้วย
เช่น “...ครูถามนั กเรียนว่าธาตุแ ต่ละชนิ ดมี ป ริมาณการแผ่รังสีได้แ ตกต่างกัน หรือไม่ นั กเรียนตอบว่าแตกต่ างกั น
หลังจากนั้นครูถามนักเรียนต่อว่านักเรียนจะสามารถบอกปริมาณการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีได้อย่างไร ครู
อธิบายวิธีการทํ ากิจกรรมให้นักเรียนหน้าห้องเรียน หลังจากนั้นครูจึงให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมารับอุปกรณ์ ไป
เริ่มทํากิจกรรม โดยที่ครูได้ใส่วิธีขั้นตอนการทํากิจกรรมลงในใบบันทึกกิจกรรมอีกด้วย หลังจากนั้นครูให้นักเรียนมา
บันทึกผลการทํากิจกรรมหน้ากระดานแล้วให้นักเรียนเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนเหรียญและ
จํานวนครั้งในการนับ...” ดังภาพที่ 1 เป็นที่น่าสนใจว่าการสะท้อนผลของธิปโดยส่วนใหญ่จะเป็นการสะท้อนผลแบบ

ภาพที่ 1 ตัวอย่างบันทึกการสะท้อนผลแบบเบื้องต้นของธิป
เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของตนเอง สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ ธิปได้กล่าวว่า “เพื่อเป็นการ
ทบทวนว่าในคาบเรียนเราได้ทําอะไรไป แล้วมาทบทวนว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรในคาบถัดไป” แม้ว่าผลการ
สัมภาษณ์ของธิปอาจจะยังไม่เห็นว่าธิปปรับปรุงการปฏิบัติการสอนอย่างไร แต่อย่างน้อยผลจากบันทึกการสะท้อนผล
ปฏิบัติทดลองสอนก็ชี้ให้เห็นว่าธิปพยายามสะท้อนผลสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนในแต่ละเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามการที่
นักศึกษาหลายคนบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนในลักษณะเช่นนี้ นักวิจัยบางท่านได้ระบุไว้ว่า การสะท้อน
ผลดังกล่าวยังไม่ใช่การสะท้อนผล (Murphy and Ermeling, 2016) จึงอาจกล่าวได้ว่าการสะท้อนผลแบบเบื้องต้นนี้
ถือเป็นระดับที่ต่ําที่สุดของการสะท้อนผล
ใกล้เคียงกับการสะท้อนผลแบบเบื้องต้น นักศึกษาจํานวน 28 คน (ร้อยละ 93.33) มีความสามารถสะท้อน
ผลแบบผิวเผิน นั่นคือ นักศึกษากลุ่มนี้สามารถสะท้อนผลได้ว่า เมื่อตนเองได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการต่างๆ
แล้วทําให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร เช่น ตัวอย่างบันทึกการสะท้อนผลของ
จักรได้สะท้อนผลว่า “...ผู้สอนได้มีการยกสถานการณ์ตัวอย่าง (ใบงานที่ 1) เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงข้อจํากัดของการ
ใช้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน (H3O+) ในการบอกความเป็นกรด-เบสของสารละลาย เมื่อผู้สอนเดินสํารวจ
นักเรียนทุกกลุ่มในชั้นเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบคําถามได้ ผู้สอนจึงสอบถามสาเหตุที่นักเรียนไม่
สามารถตอบคําถามได้ เป็นเพราะในขั้นการทบทวนการใช้ความเข้มข้นของ H3O+ ในการบอกความเป็นกรด-เบส
ของสารละลายค่อนข้างเร็วและผู้สอนได้ลบกระดานหลังทบทวนเสร็จ จึงแก้ไขปัญหาด้วยการเขียนแสดงใหม่อีกครั้ง
และให้นักเรียนได้พิจารณาว่า การนําความเข้มข้นของ H3O+ ไปใช้บอกความเป็นกรด-เบสมีความยากหรือง่าย...”
Copyright by Faculty of Science, Ubon Ratchathani University

วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีที่ 1 เล่มที่ 2 | 179
ดังภาพที่ 2 จากบันทึกการสะท้อนผลจะพบว่า จักรแก้ไขปัญหาที่นักเรียนไม่สามารถตอบได้ด้วยการเขียนกระดาน
ใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นการสะท้อนเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาสามารถดําเนินกิจกรรมต่อไปได้

ภาพที่ 2 ตัวอย่างบันทึกการสะท้อนผลแบบผิวเผินของจักร
นอกจากนี้ตัวอย่างบันทึกการสะท้อนผลของพิชญาในหัวข้อปัญหาและอุปสรรคระบุไว้ว่า “เนื้อหาที่สอนมีเยอะมาก
ไม่สอดคล้องกับเวลาที่ใช้สอน โดยในการสอนคาบคู่นี้ ผู้สอนทั้งสองคน (ตัวนักศึกษาและเพื่อน) ได้รับมอบหมายจาก
ครูพี่เลี้ยงให้สอนหัวข้อย่อยทั้งหมด 4 ข้อ จึงต้องสอนคาบละ 2 หัวข้อย่อย ทําให้ไม่ค่อยมีกิจกรรมที่ให้นักเรียน
ปฏิ บัติมากนัก เพราะกลัวว่าเวลาในการสอนจะไม่เพียงพอ” ดังภาพที่ 3 เป็ น ที่น่าสนใจว่านักศึกษาส่วนใหญ่ ที่
สะท้อนผลแบบผิวเผินล้วนกังวลกับเรื่องของการเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ การสะท้อนผลเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาวิชาชีพครูให้ความสําคัญกับการจัดการชั้นเรียนและความอยู่รอดในชั้นเรียน (Lotter, Singer and Godley,
2009) โดยเฉพาะความสามารถในการบริหารจัดการเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทดลองสอนซึ่งอาจมีผลต่อการ
ประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักศึกษาได้ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ สาเหตุที่นักศึกษาวิชาชีพครูให้
ความสําคัญกับประเด็นดังกล่าวอาจเนื่องมาจากความสามารถในการสะท้อนผลของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีน้อยกว่า
ครูประจําการ เมื่อผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักศึกษาเพิ่มเติมยังแสดงให้เห็นว่า ความกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้น
เรียน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อของนักศึกษาซึ่งเชื่อว่า การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนต้องเป็นไปตามที่ตนเองได้
เตรียมมาในแผนการจัดการเรียนรู้เท่านั้น อย่างไรก็ตามการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนในชั้นเรียนจริงมีความ
ซับซ้อนมากกว่าการเตรียมการในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยที่นักศึกษาต้องมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน

ภาพที่ 3 ตัวอย่างบันทึกการสะท้อนผลแบบผิวเผินของพิชญา
ส่วนการสะท้อนผลแบบคํานึงถึงศาสตร์การสอน เป็นการสะท้อนเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้
แล้วส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน การสะท้อนผลในระดับนี้ถูกกําหนดด้วยกรอบ
แนวคิ ดเกี่ยวกับศาสตร์การสอนในด้านต่างๆ จากตารางที่ 2 พบว่า มีนักศึกษาร้อ ยละ 60.00 ที่มีระดับ สามารถ
สะท้อนผลแบบคํานึงถึงศาสตร์การสอน เช่น การเชื่อมโยงตัวแทนความคิดระดับสัญลักษณ์และจุลภาคเพื่อช่วยให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหา ตัวอย่างบันทึกการสะท้อนผลของสุพักตร์ (ดังภาพที่ 4) ได้บันทึกไว้ว่า “ขั้นสอน ผู้สอนเริ่มต้น
โดยการเชื่อมโยงเรื่องอินดิเคเตอร์กับสารในชีวิตประจําวันที่ใช้เป็นอินดิเคเตอร์ และแนะนําให้รู้จักกับอินดิเคเตอร์โดย
ใช้ ส มการการทํ า งานของอิ น ดิ เคเตอร์ และใช้ คํ า ถามเพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นเข้ า ใจการทํ า งานของอิ น ดิ เคเตอร์ ในระดั บ
ลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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symbolic และ submicroscopic จากการสังเกตพบว่า ผู้เรียนตอบได้น้อยและแสดงสีหน้าไม่เข้าใจ แต่มีนักเรียน
บางคนที่สามารถตอบได้และเข้าใจมากขึ้นเมื่อแสดงภาพแถบค่า pH และการเปลี่ยนสีในแต่ละช่วงของอินดิเคเตอร์
...” การสะท้อนผลนี้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงตัวแทนความคิดในแต่ละระดับเพื่อช่วย
ให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้น เพราะการอธิบายปรากฏการณ์เคมีต่างๆ ต้องอาศัยการบูรณาการตัวแทนความคิด
(นินนาท์ จันทร์สูรย์ และนวศิษฏ์ รักษ์บํารุง, 2561) และการเชื่อมโยงสิ่งที่นักเรียนพบในชีวิตประจําวันเพื่อนํามาใช้
ในช่วงต้นของขั้นสอน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tan, Tan and Wettasinghe (2011) ซึ่งพบว่า มี
นักศึกษาวิชาชีพครูจํานวนหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับเนื้อหาที่ใช้สอน โดยเนื้อหาควรมีความเชื่อมโยงกับประสบการณ์
ในชีวิตประจําวันของนักเรียนสามารถการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ดังจะเห็น
ได้จากคําว่า “น่าสนใจ” หรือ “กระตุ้นความสนใจ” ซึ่งนักศึกษาใช้คํานี้บ่อยในการสะท้อนผล เมื่อพิจารณาการ
สะท้อนผลนี้ตามแนวคิดของ Larrivee (2008) ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าการสะท้อนผลแบบผิวเผินอีกด้วย

ภาพที่ 4 ตัวอย่างบันทึกการสะท้อนผลแบบคํานึงถึงศาสตร์การสอน
เมื่อพิจารณาการสะท้อนผลแบบวิพากษ์ พบว่า มีนักศึกษาเพียงร้อยละ 16.67 ที่สามารถสะท้อนผลแบบ
วิพากษ์โดยประเด็นที่นักศึกษากลุ่มนี้สะท้อนผลแสดงให้เห็นถึงการคํานึงถึงความเท่าเทียมกันในชั้นเรียนหลังจากที่
นักศึกษาได้ดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไปแล้ว เช่น นรัชได้สะท้อนผลในบันทึกการสะท้อนผล (ดังภาพที่ 5) ว่า
“ในขั้นสร้างความสนใจ ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนโดยใช้เกมและแจกดาว ซึ่งทําให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ได้ดี แต่มีอุปสรรคคือ ในการให้ดาวของครูทําให้เกิดความวุ่นวายในชั้นเรียน เนื่องจากนักเรียนไม่ยอมรับการตัดสิน
ของครูว่ากลุ่มใดควรได้รับดาว เนื่องด้วยความบกพร่องในความชัดเจนของกฎที่ครูผู้สอนตั้งขึ้นว่าใครยกมือก่อนจะได้
ตอบและได้ดาว แต่นักเรียนมีความเห็นว่าตนยกมือก่อนเพื่อนทําไมไม่ได้ตอบ จึงเกิดการประท้วงและวุ่นวายเล็กน้อย
ในการสอนครั้งต่อไปผู้สอนเองจึงควรแก้ไขปัญหาโดยให้ตอบพร้อมกัน และไม่ให้ดาวกลุ่มใดเลย และให้ดาวในการ
ตอบคําถามอื่นๆ” เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าแม้ว่านักศึกษาหลายคน เช่น พัด อัญ เป็นต้น จะรับรู้ว่าการใช้ดาว
หรือสติ๊กเกอร์สามารถนําใช้เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นักศึกษาได้ออกแบบ
ไว้ แต่มีนักศึกษาส่วนน้อยที่ให้ความสําคัญกับเรื่องความเท่าเทียมในการมีส่วนร่วมของนักเรียน สําหรับการจัดการ
เรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาให้ความสําคัญกับคุณค่าของวัฒนธรรม
ทางสังคม การมีส่วนร่วมในการสื่อสาร เช่น การรับฟังการเรียกร้องจากนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการ
ปฏิบัติการสอนของครูในบริบทสังคมในชั้นเรียน (สุชีรา มะหิเมือง, 2560; Tan, Tan and Wettasinghe, 2011)

Copyright by Faculty of Science, Ubon Ratchathani University

วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีที่ 1 เล่มที่ 2 | 181

ภาพที่ 5 ตัวอย่างบันทึกการสะท้อนผลแบบวิพากษ์ของณรัช
ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาซึ่งพบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูเพียงบางคนที่สามารถสะท้อนผลแบบ
วิพากษ์ (Tan, Tan and Wettasinghe, 2011) แม้ว่าในรายวิชานักศึกษาจะได้เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการสะท้อนผล
ตลอดจนการปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคเพื่อสะท้อนผลตนเองก็ตาม โดยมีนักวิจัยที่กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาคเป็นลักษณะทั่วไปของหลักสูตรการผลิตครู (teacher education program) ที่ช่วยให้นักศึกษาวิชาชีพ
ครูได้เรียนรู้และสะท้อนผลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการสอนของตนเอง (Bell, 2007) ดังนั้นหากจะลดข้อกําจัดใน
การสะท้อนผลนักศึกษาซึ่งยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการชั้นเรียนน้อย กระบวนการผลิตครูควรกระตุ้นให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสะท้อนผลอย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ หรือครูพี่เลี้ยงควรร่วมกัน
ให้ข้อมูลป้อนกลับกับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของตนเอง โดยเฉพาะ
การสะท้ อนผลแบบวิพากษ์ เป็นระดับ ความสามารถที่ สูงซึ่งส่งผลให้นัก ศึกษามีแ นวโน้มที่ จะปฏิบั ติการสอนได้มี
ประสิทธิผลมากกว่าการไม่ได้รับโอกาสในการสะท้อนผล และความความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนผลนี้ยัง
ส่งผลดีต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (Murphy and Ermeling, 2016)
รูปแบบการสะท้อนผลของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
จากการวิเคราะห์ระดับความสามารถในการสะท้อนผลปฏิบัติการสอนแล้ว ผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาจัดกลุ่มเพื่อ
ศึกษารูปแบบการสะท้อนผลของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รูปแบบการสะท้อนผลจากการปฏิบัตทิ ดลองสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
รูปแบบการสะท้อนผล
กลุ่ม 1 PRR
กลุ่ม 2 PRR+SUR
กลุ่ม 3 PRR+SUR+PER
กลุ่ม 4 PRR+SUR+PER+CRR

จํานวน (ร้อยละ)
2 (6.67)
10 (33.33)
13 (43.33)
5 (16.67)

รูปแบบการสะท้อนผลจากการปฏิบัติทดลองสอนที่พบมากที่สุด (ร้อยละ 43.33) คือ การสะท้อนผลแบบ
เบื้องต้น การสะท้อนแบบผิวเผิน ร่วมกับการสะท้อนผลแบบคํานึงถึงศาสตร์การสอน (PRR+SUR+PER) นั่นแสดงว่า
นอกจากการบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะดําเนินการจัดการเรียนรู้นั้น นักศึกษาส่วนใหญ่ยังสามารถวิเคราะห์ได้
ว่า กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นบรรลุกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งนักศึกษายังนํากรอบแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนมาใช้ในบันทึกการสะท้อนผลปฏิบัติทดลองสอนด้วย สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของ
ทิพย์ซึ่งได้กล่าวว่า “การสะท้อนผลในขั้นตอนต่างๆ เพราะต้องการทราบว่าในแต่ละขั้นตอนสําเร็จหรือไม่ โดยเฉพาะ
ลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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อย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ MCIS ซึ่งนักเรียนต้องประเมินแบบจําลองที่สร้างขึ้นค่อนข้างบ่อย” บทสัมภาษณ์นี้ชี้ให้เห็น
ถึง ความพยายามในการทําความเข้าใจลักษณะของการจัดการเรียนรู้ MCIS
สําหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนที่พบบ่อยในบันทึกการสะท้อนผล ได้แก่ 1) การระบุคําถาม
สําคัญซึ่งเป็นลักษณะสําคัญประการหนึ่งของชั้นเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เช่น “เมื่อผู้สอนได้ทําการทบทวน
เนื้อหาเกี่ยวกับสูตรเคมีที่ประกอบด้วยสูตรโมเลกุล สูตรอย่างง่าย และสูตรเคมี จากนั้นจึงใช้รูปผลึกสารประกอบ
ไอออนิกมาเป็นสิ่งกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คําถามสําคัญที่ว่า โครงสร้างผลึกแลตทิซของ
สารประกอบไอออนิกที่เกิดจากโซเดียมไอออนและคาร์บอเนตไอออน นักเรียนคิดว่าจะสามารถนํามาเขียนสูตรอย่าง
ง่ายได้อย่างไร และมีชื่อเรียกว่าอย่างไร (บันทึกการสะท้อนผลปฏิบัติทดลองสอนของนัน)” ซึ่งคําถามเป็นหัวใจของ
สื บ เสาะหาความรู้ ที่ นํ า ไปสู่ ก ระบวนการทางปั ญ ญาอื่ น ๆ เช่ น การให้ เหตุ ผ ลทางวิท ยาศาสตร์ การโต้ แ ย้ งทาง
วิทยาศาสตร์ (Blonder et al., 2015) 2) การใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อลดการจินตนาการเนื้อหาที่เป็น
นามธรรม เช่น ปฏิกิริยารีดอกซ์ “...อภิปรายผลการทดลอง เมื่อทําการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณ ครูจะให้
นักเรียนตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายผลการทดลอง ในขั้นนี้นักเรียนสามารถอภิปรายผลการทดลองได้ถูกต้อง แต่
เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอที่จะอธิบายได้ทุกกลุ่ม จึงทําให้มีบางกลุ่มไม่ได้อภิปรายผลการทดลอง จากนั้นครูใช้โมเดล
(ดังภาพที่ 6) ในการอธิบายการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะ Zn กับสารละลาย CuSO4 ในขั้นนี้นักเรียนให้ความสนใจ
ในการฟัง เพื่อที่จะนําเอาข้อมูลที่ได้จากการใช้โมเดลไปใช้ไปตอบคําถามในใบงานกิจกรรมที่ 2 (บันทึกการสะท้อนผล
ปฏิบัติทดลองสอนของธัญญ่า)” บันทึกดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยทราบว่า ธัญญ่าเห็นความสําคัญของการใช้แบบจําลอง
ทางกายภาพ (physical model) กับเนื้อหาที่เป็นนามธรรม เช่น ปฏิกิริยารีดอกซ์ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งของไฟฟ้าเคมี

ภาพที่ 6 แบบจําลองทางกายภาพที่ธัญญ่าใช้ในการปฏิบัติทดลองสอน
นอกจากนี้กิจกรรมที่ธัญญ่าสะท้อนผลยังแสดงถึงการเชื่อมโยงตัวแทนความคิด นั่นคือ การทําปฏิบัติการทดลอง
(ตัวแทนความคิดระดับมหภาค) และการใช้แบบจําลองทางกายภาพ (ตัวแทนความคิดระดับจุลภาค) อาจกล่าวได้ว่า
การใช้ปฏิบัติการทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแบบจําลองทางกายภาพสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดความ
เข้ า ใจเนื้ อ หายิ่ ง ขึ้ น (อรรจนา วิ ช าลั ย และสุ วั ต ร นานั น ท์ , 2561) 3) การนํ า การประเมิ น ผลเพื่ อ การเรี ย นรู้
(formative assessment) มาใช้ในการประเมินนักเรียน เช่น “...ขั้นประเมิน ผล ผู้สอนใช้วิธีการประเมินผลย่อย
รูปแบบ commit and toss (คิดแล้วขว้าง) โดยผู้สอนแจกแบบฝึกหัดเรื่องพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก
ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น จากนั้นให้นักเรียนเขียนคําตอบ เมื่อทุกคนทําเสร็จให้แต่ละคนขยํากระดาษหรือพับกระดาษ
เป็นรูปอื่นๆ เช่น จรวด เรือ จากนั้นผู้สอนให้สัญญาณการโยนกระดาษและให้ผู้เรียนแต่ละคนวิ่งไปเก็บกระดาษของ
เพื่อนแล้วนํามาตรวจสอบคําตอบว่าถูกต้องหรือไม่ จากนั้นผู้สอนสุ่มนักเรียนให้อ่านคําตอบของเพื่อน พร้อมให้เพื่อน
ทั้งชั้นเรียนช่วยกันตรวจสอบว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องหรือไม่ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมให้แต่ละคนนําคําตอบที่ตนเองได้มาส่ง
ครูหน้าชั้นเรียน และจากการประเมินพบว่าผู้เรียนสามารถตอบคําถามได้อย่างถูกต้องและนักเรียนส่วนใหญ่สนุกกับ
กิจกรรมการประเมิน รูปแบบนี้ (บันทึกการสะท้ อนผลปฏิบัติทดลองสอนของนาถ)” ซึ่งนาถสามารถนําแนวคิด
เกี่ยวกับการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ว่า ครูควรให้ข้อมูลป้อนกลับกับนักเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนรับทราบการเรียนรู้
ของตนเอง บันทึกการสะท้อนผลเหล่านี้ของนักศึกษาทําให้เห็นว่า นักศึกษาสามารถนําแนวคิด ทฤษฎีการจัดการ
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เรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาใช้ในการปฏิบัติทดลองสอนจริง นอกจากนี้การสอนนั้นยังเป็นกิจกรรมที่เป็น
พลวัตซึ่งต้องการให้ผู้สอนต้องสะท้อนผลเกี่ยวกับการบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและตระหนักถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการสอน (Schön, 1983) ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนรู้ถึงความเป็นพลวัตนั้น
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า เมื่อนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ได้รับประสบการณ์การปฏิบัติทดลองสอนจริง
ในชั้นเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตร นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการสะท้อนผลแบบ
เบื้องต้นและแบบผิวเผิน ซึ่งเป็นระดับการสะท้อนผลที่ไม่คาดหวัง ดังนั้นควรมีการกระตุ้นให้ได้นักศึกษาสะท้อนผล
มากกว่าการบอกเล่าหรือบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนในระหว่างกิจกรรมการสะท้อนผลด้วย แต่
อย่างไรก็ตามรูปแบบการสะท้อนผลที่พบมากที่สุด คือ การสะท้อนผลแบบการสะท้อนผลแบบเบื้องต้น การสะท้อน
แบบผิ ว เผิ น ร่ ว มกั บ การสะท้ อ นผลแบบคํ า นึ ง ถึ ง ศาสตร์ ก ารสอน จากการวิ จั ย นี้ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่ า การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชาทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ
ตั้ งแต่ การเรียนรู้แ นวคิ ดเกี่ย วกั บ การสะท้ อ นผล การสะท้ อ นผลหลังการปฏิ บั ติ ส อนแบบจุล ภาคเป็ น รายบุ ค คล
ตลอดจนสะท้อนผลการปฏิบัติทดลองสอนจริงในชั้นเรียนแบบเป็นทีมซึ่งประกอบด้วยเพื่อนนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับกับนักศึกษา นอกจากนี้การมอบหมายให้นักศึกษาได้ทําชิ้นงานบันทึกการ
สะท้อนผลตนเอง (self-reflection based tasks) ยังสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการสะท้อนผลเพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติการสอนในครั้งถัดไปได้อีกทางด้วย สิ่งสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติทดลองสอนของนักศึกษา
วิชาชีพครู คือ การเตรียมความพร้อมของสถาบันการผลิตครูที่ให้ความสําคัญกับการสะท้อนผลให้มากเพียงพอเพื่อให้
นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองในอนาคต (Oner and Adadan, 2011)
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. กลุ่มที่ ศึกษาเป็น นั ก ศึก ษาวิชาชีพ ครูชั้น ปีที่ 4 ดังนั้ น หากผู้ วิจัยต้องการพั ฒ นาความสามารถในการ
สะท้อนผลของนักศึกษาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการสอนให้มีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของหลักสูตร
2. เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ให้นักศึกษาวิชาชีพครูต้องการให้นักศึกษาบันทึกการสะท้อนผลปฏิบัติทดลอง
สอนในสถานศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้คิดทบทวนแล้วพัฒ นาการปฏิบัติการสอนของตนเอง อย่างไรก็ตามหากให้
นักศึกษาใช้บันทึกการสะท้อนผลปฏิบัติทดลองสอนของตนเองควบคู่กับบันทึกการสะท้อนผลแบบรายการ (check
list) ซึ่งมีตัวบ่งชี้ในแต่ละรายด้านตามระดับความสามารถในการสะท้อนผล นั่นคือ การสะท้อนผลแบบเบื้องต้น แบบ
ผิวเผิน แบบคํานึงถึงศาสตร์การสอน และแบบวิพากษ์ อาจช่วยยกระดับความสามารถในการสะท้อนผลให้สูงมากขึ้น
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