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บทคัดย่อ
การสะท้อนคิดเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีมีความสำ�คัญทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาทางการ
พยาบาลทัว่ โลก การสะท้อนคิดทำ�ให้นกั ศึกษาได้ทบทวนตนเองทัง้ ความคิด ความรูส้ กึ และการกระทำ� รวมทัง้ ประเมินศักยภาพ
ตนเอง ค้นหาวิธกี ารพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบตั กิ ารพยาบาลให้ดขี น้ึ โดยผ่านการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์และการ
วิเคราะห์ตนเองอย่างมีวจิ ารณญาณ ก่อให้เกิดความรูท้ แ่ี ตกต่างไปจากเดิม เพือ่ นำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในขณะปฏิบตั ิ
กิจกรรมการพยาบาลและการวางแผนการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความฉบับนีเ้ พือ่ นำ�เสนอแนวคิดเกีย่ วกับการสะท้อนคิดและแนวทางการนำ�การสะท้อนคิด
ไปใช้กบั นักศึกษาพยาบาลทีเ่ ริม่ ต้นเรียนรูผ้ า่ นการบันทึกการสะท้อนคิด และสำ�หรับผูส้ อนทีต่ อ้ งการพัฒนาการสอนโดยใช้การ
สะท้อนคิด ภายในบทความนี้จะนำ�เสนอความหมายของการสะท้อนคิด รูปแบบของการสะท้อนคิด ประเด็นที่สะท้อนคิด
รูปแบบการสะท้อนคิดของ Gibbs พร้อมตัวอย่างบันทึกสะท้อนคิดและการวิเคราะห์ การประเมินผลการสะท้อนคิด และ
ข้อเสนอแนะในการนำ�การสะท้อนคิดไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
คำ�สำ�คัญ: การสะท้อนคิด, การเรียนรู,้ การพัฒนาการเรียนรู้

พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
Email: noko24psy@hotmail.com, 2Email: ypongsing@gmail.com, 4Email: santi.yutt@hotmail.com
3
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Email:
Jeamjai.s@bcn.ac.th
1,2,4
Boromarajonani College of Nursing, Udonthani, Udonthani, Thailand
3
Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, Bangkok, Thailand
1,2,4
1

14

Journal of Health and Nursing Research Vol.35 No.2 May-August 2019

Abstract
Reflection is a vital teaching strategy applied both in theory and practice for the global schools of
nursing. It provides the nursing students to evaluate themselves and critically review on their thoughts,
feelings and actions through their experiences with the aims of developing the personal growth and the
nursing skills. As a result, the nursing students expand the new knowledge that helps them to make more
effective decision on their current and future clinical practices.
This article aims to demonstrate the basic concepts of reflection and the guideline for both
nursing educators and nursing students who start engaging in reflective learning. The article concludes
by illustrating the meaning of reflection, types of reflection, what to reflect on, using Gibbs’ Model of
reflection in nursing practice including the example reflective essay, the reflection of assessment guide
and suggestions for learning development through reflection.
Keywords: reflection, learning, learning development

บทนำ�

สังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และมีความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
สามารถสืบค้นได้ง่าย ทำ�ให้ผ้เู รียนในยุคปัจจุบันจำ�เป็นต้องมี
ทักษะในการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และการคิดแก้ปญ
ั หาเพือ่
ให้สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว1 ดังนั้น การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงจำ�เป็น
ต้องใช้กลวิธที ส่ี ามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะทีต่ อบสนอง
กับความต้องการของสังคมได้ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการคิดขั้นสูง (Higher-order thinking skills)2
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาทีซ่ บั ซ้อนในสถานการณ์จริงได้ การจัดการเรียนรู้
โดยการสะท้อนคิดเป็นกลวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้เรียนโดย
เฉพาะในด้านทักษะทางปัญญาโดยมีการเชื่อมโยงความรู้กับ
ประสบการณ์จริงของผู้เรียนเพื่อนำ�ไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
มากขึน้ ซึง่ เป็นการส่งเสริมการคิดทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็นนามธรรม
และรูปธรรม และการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ใน
การแก้ปญ
ั หา ส่งผลให้ผเู้ รียนเข้าใจความคิดและวิธกี ารเรียนรู้

ของตนเอง มีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เพิม่ โอกาสใน
การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และหลีกเลี่ยงการทำ�
ผิดพลาดในการเรียนรูแ้ ละการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง3
วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความฉบับนี้เพื่อนำ�
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสะท้อนคิดและแนวทางการนำ�การ
สะท้ อ นคิ ด ไปใช้ กับ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลที่เริ่ม ต้ น เรี ย นรู้ผ่า น
การบันทึกการสะท้อนคิด สำ�หรับผู้สอนที่ต้องการพัฒนาการ
เรียนรูผ้ า่ นการสะท้อนคิด เพือ่ ช่วยให้นกั ศึกษาพยาบาลได้ฝกึ
การคิดใคร่ครวญและเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเองกับ
สถานการณ์จริงทีเ่ กิดขึน้ ด้วยมุมมองใหม่ทแ่ี ตกต่างและมีความ
หมาย นำ�มาซึง่ การปรับเปลีย่ นวิธกี ารคิด ทัศนคติ และสามารถ
ตั ด สิ น ใจอย่ า งมี วิ จ ารณญาณในการเลื อ กปฏิ บั ติ ท างการ
พยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในบทความนี้จะ
นำ � เสนอความหมายของการสะท้ อ นคิ ด รู ปแบบของการ
สะท้อนคิด ประเด็นที่สะท้อนคิด โมเดลการสะท้อนคิดของ
Gibbs พร้อมตัวอย่างและการวิเคราะห์ และการประเมินผล
การสะท้อนคิด ผู้เขียนเรียบเรียงบทความนี้ข้นึ จากการศึกษา
ตำ�รา เอกสารงานวิจยั การสะท้อนคิดและประสบการณ์ตรงจาก
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การนำ�แนวคิดการสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนกับนักศึกษาพยาบาล

การสะท้อนคิดคืออะไร
John Dewey4 เป็นผูร้ เิ ริม่ วางแนวคิดการสะท้อนคิด
เป็นครัง้ แรก ในหนังสือชือ่ “How we think” โดยได้ให้ความ
หมายไว้ว่าการสะท้อนคิดเป็นการคิดพิจารณาและไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบเกี่ยวกับความเชื่อหรือความรู้บนพื้นฐานของ
สิ่งที่สนับสนุนการคิดนั้น รวมถึงการคิดการแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสม Dewey แบ่งการสะท้อนคิดเป็น 5 ระยะ 1) การระบุ
ปัญหา 2) การระบุความสำ�คัญของปัญหา 3) การตัง้ สมมติฐาน
4) การให้เหตุผลของการตั้งสมมติฐาน และ 5) การทดสอบ
สมมติฐาน
นอกจากนีย้ งั มีผทู้ ใ่ี ห้ความหมายการสะท้อนคิดในมุม
มองทีห่ ลากหลายขึน้ ได้แก่ Gibbs5 Horton-Deutsch และ
Sherwood6 กล่าวว่า การสะท้อนคิดเป็นวิธกี ารจัดการเรียนรู้
ที่ พั ฒ นาความสามารถของผู้ เรี ย นในการทำ � ความเข้ า ใจ
แยกแยะและอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถที่จะปรับมุมมองของตนเอง การสะท้อนคิด
จำ�เป็นทีผ่ เู้ รียนต้องมีสว่ นร่วมในเหตุการณ์หรือมีประสบการณ์
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณในกิจกรรม
การพยาบาล เพือ่ การวางแผนสำ�หรับการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ในอนาคต นอกจากนี้ Armstrong et al7 ยังได้อธิบายเกีย่ วกับ
การสะท้อนคิดว่าเป็นการประเมินและการวิเคราะห์เชิงบูรณาการ
ระหว่างประสบการณ์ของผูเ้ รียนทีส่ มั พันธ์กบั เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
เป็นผลให้ผู้เรียนเกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
แก้ไขปัญหา และความพึงพอใจในบทบาทของตนเอง
การสะท้อนคิดเป็นวิธีท่ีช่วยให้นักศึกษาพยาบาล
ค้นหาความหมายหรือความสำ�คัญจากงานทีป่ ฏิบตั ิ ส่งเสริมให้
เกิดผลลัพธ์ท่ีดีในการดูแลผู้รับบริการ รู้ตระหนักเกี่ยวกับ
สัมพันธภาพทีม่ ตี อ่ ผูร้ บั บริการและครอบครัว รวมทัง้ ยังก่อให้
เกิดความรืน่ รมย์หรือตระหนักเห็นคุณค่าในการดูแลผูร้ บั บริการ
โดยผ่านการพิจารณาใคร่ครวญซํ้าๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
ของผู้เรียนและการประเมินค่า เพื่อเป็นการตรวจสอบสิ่งที่มี
ความสำ � คั ญ ทบทวน และตี ค วามหมายเกี่ ย วกั บ ตนเอง

ของผูเ้ รียนกับสิง่ แวดล้อมรอบตัว ซึง่ กระบวนการสะท้อนคิดนี้
เป็นกระบวนการทีเ่ ป็นวงจรไม่มที ส่ี น้ิ สุด8
กล่าวโดยสรุป การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการที่
ผู้เรียนมีการทบทวนไตร่ตรองเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ
ทัศนคติ และการกระทำ�ของตนเองจากสถานการณ์ท่ตี นเอง
เข้าไปมีส่วนร่วมจากมุมมองที่หลากหลาย การหาเหตุผลมา
สนั บ สนุ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในปรากฏการณ์ น้ั น และ
รู้ตระหนักในความหมายการกระทำ�ของตนเองและคุณค่า
ในประสบการณ์ทเ่ี รียนรูม้ ากขึน้ นำ�ไปสูก่ ารวางแผนการพัฒนา
ตนเองในอนาคตและวิชาชีพทางการพยาบาลต่อไป

ประเภทของการสะท้อนคิด
ถึ ง แม้ จ ะมี นั ก วิ ช าการหลายท่ า นได้ จั ด ประเภท
การสะท้อนคิดทีแ่ ตกต่างกัน แต่ในบทความนีผ้ เู้ ขียนได้น�ำ เสนอ
การสะท้อนคิดเป็น 4 ประเภท6,9,10 เนือ่ งจากเห็นว่าการสะท้อน
คิดนี้สามารถอธิบายการเรียนรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
อย่างลึกซึง้ และการพัฒนาการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพได้เหมาะสมทีส่ ดุ
1. การสะท้ อ นคิ ด ก่ อ นการปฏิ บัติก ารพยาบาล
(Reflection-before-action) เป็นการทบทวนความรูท้ ไ่ี ด้เรียน
มาก่อนทีจ่ ะลงมือปฏิบตั จิ ริง เช่น นักศึกษาทบทวนความรูเ้ กีย่ ว
กับวิธกี ารทำ�แผลก่อนทีจ่ ะลงมือปฏิบตั จิ ริง ซึง่ การสะท้อนคิด
ก่อนปฏิบตั เิ ป็นการส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้คดิ เป็นการนำ�เอาความ
รู้เดิมมาคิดพิจารณาก่อน ช่วยชะลอการลงมือปฏิบัติอย่าง
รีบเร่งในกิจกรรมใหม่ ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ การทบทวนก่อนการ
ปฏิบตั ชิ ว่ ยให้ผเู้ รียนสามารถทีจ่ ะเลือกและควบคุมประสบการณ์
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้11
2. การสะท้ อ นคิ ด ในขณะปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
(Reflection-in-action) เป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญในการ
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการตัดสินใจการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ซึง่ ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลนัน้ ผูเ้ รียนต้องยึดหลัก
การดูแลโดยยึดผูร้ บั บริการเป็นศูนย์กลาง ผูส้ อนสร้างคำ�ถามให้
ผูเ้ รียนได้คดิ ประเมินการปฏิบตั ขิ องตนเองในสถานการณ์ทเ่ี กิด
ขึน้ และปฏิกริ ยิ าตอบสนองของผูร้ บั บริการ การปฏิบตั เิ ช่นนีจ้ ะ
ช่วยให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ฝังลึก (tacit knowledge)
และความรูใ้ นการปฏิบตั ิ (practical knowledge) ทีผ่ เู้ รียนรู้
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ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ซึง่ เป็นการส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจทางคลินกิ ของ
นักศึกษา
3. การสะท้ อ นคิ ด หลั ง การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
(Reflection-on-action) เป็นการสะท้อนคิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ภายหลังจากการปฏิบตั สิ น้ิ สุดลง การสะท้อนคิด
หลังปฏิบตั จิ ะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการตระหนักรูเ้ กีย่ วกับอารมณ์
และเข้าใจเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง โดยผู้สอนใช้คำ�ถาม
ที่สะท้อนให้ผู้เรียนคิดพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
อย่างลึกซึง้ ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ การปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ของตนเอง การตอบสนองของผูร้ บั บริการ ประเด็นทีต่ อ้ งพัฒนา
ตนเองในอนาคต
4. การสะท้อนคิดเกิดภายหลังการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
เพื่อการนำ�ไปใช้ในสถานการณ์จริง (Reflection-beyondaction) เกิดภายหลังสิน้ สุดการปฏิบตั ิ ผูเ้ รียนสะท้อนคิดในสิง่
ทีย่ งั ไม่ได้เรียนรูแ้ ละสิง่ ทีย่ งั ไม่รู้ ซึง่ เป็นการสะท้อนคิดเกีย่ วกับ
ความรู้และความเชื่อของผู้เรียนจากการปฏิบัติการพยาบาลที่
ได้ผา่ นมา ผูส้ อนใช้ค�ำ ถามทีใ่ ห้ผเู้ รียนมีการวางแผนการปฏิบตั ิ
ทีจ่ ะนำ�ไปใช้ในสถานการณ์จริงในอนาคต

ประเด็นทีค่ วรนำ�มาใช้ในการสะท้อนคิด
สำ�หรับผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์การเขียนสะท้อน
คิดมาก่อน มักจะมีคำ�ถามเกิดขึ้นเสมอว่า ประเด็นอะไรที่จะ
ต้องนำ�มาเขียนสะท้อนคิด Koshy และคณะ12 ได้แนะนำ�ประเด็น
ทีค่ วรนำ�มาสะท้อนคิดโดยแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะกว้างๆ ดังนี้
1. การสะท้อนคิดในสิง่ ทีก่ ระทำ�ผิดพลาด ซึง่ ความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้จะติดอยู่ในความคิดของผู้เรียนและทำ�ให้
คิดว่าหากสามารถย้อนกลับไปทำ�สิ่งนั้นจะทำ�อะไรที่แตกต่าง
จากเดิม ตัวอย่างของประเด็นการสะท้อนคิด ได้แก่ การทำ�
หัตถการไม่ถกู ต้อง การวินจิ ฉัยผิดพลาด เป็นต้น
2. การสะท้อนคิดในสิ่งที่ประสบผลสำ�เร็จ และ
ประทับใจ ซึ่งประเด็นเหล่านี้สามารถที่จะช่วยเสริมสร้าง
กำ�ลังใจและเป็นประโยชน์ ในแง่การเพิ่มความมั่นใจ ช่วยให้
ผูเ้ รียนปฏิบตั ใิ นสิง่ นัน้ ซา้ํ ๆ ในสถานการณ์ใหม่ทค่ี ล้ายคลึงกันได้
ดีเพิม่ ขึน้ ตัวอย่างประเด็นการสะท้อนคิด ได้แก่ การช่วยเหลือ

ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างมีประสิทธิภาพ การจัด
การสถานการณ์ทย่ี งุ่ ยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

การประยุกต์การสะท้อนคิดตามแนวคิดของ Gibbs
Model ในการฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาล
แนวคิดการสะท้อนคิดของ Gibbs 5 ได้กล่าวถึง
กระบวนการสะท้อนคิดที่เป็นระบบและมีข้ันตอนที่ชัดเจน
ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถค้นหาความหมายของพฤติกรรม ทัศนคติ
ของตนเองทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ นำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
และมีการประยุกต์ความรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั 13ิ ซึง่ เหมาะกับการนำ�
ความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการ
สะท้อนคิดเพือ่ พัฒนาความรูท้ างวิชาชีพพยาบาลและการดูแล
ผู้รับบริการแบบองค์รวม กระบวนการนี้มีอยู่ 6 ขั้นตอน ซึ่ง
ผู้ เขี ย นได้ มี ก ารอธิ บ ายหลั ก การแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ รู ป แบบ
การสะท้อนคิดของ Gibbs5,14,15 และนำ�เสนอตัวอย่างของ
การบันทึกการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลทีฝ่ กึ ปฏิบตั กิ าร
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเป็นครั้งแรก เพื่อให้ผ้อู ่านได้
เข้าใจมากขึน้ ดังรายละเอียดดังนี้
1. การบรรยายเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ (Descriptionwhat happened?) เป็นการบรรยายลักษณะเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ โดยการอธิบายอย่างสัน้ ๆ เฉพาะเหตุการณ์ทส่ี �ำ คัญเพือ่
ให้ผอู้ า่ นได้มองเห็นภาพว่ามีอะไรเกิดขึน้ โดยเฉพาะเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึกของตนเองที่จะต้องมีการ
สะท้อนในขั้นต่อไป การสะท้อนคิดในขั้นนี้จำ�เป็นต้องรีบทำ�
ทันทีเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลง ไม่เช่นนั้นจะทำ�ให้
ผู้เรียนลืมในบางเหตุการณ์และบางประเด็นซึ่งจะไม่ได้ถูก
วิเคราะห์ ทำ�ให้สูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ในสิ่งที่สำ�คัญ ใน
ขัน้ ตอนนีผ้ เู้ รียนควรตอบคำ�ถาม ดังนี้ “มีเหตุการณ์อะไรเกิด
ขึ้น” “มีใครอยู่ในเหตุการณ์น้นั บ้าง” “ทำ�ไมเราจึงอยู่ท่นี ่นั ”
เป็นต้น
2. ความรูส้ กึ (Feelings-what were you thinking
and feeling?) เป็นการบรรยายความคิดและความรู้สึก
เกี่ยวกับประสบการณ์ โดยนำ�ความรู้สึกของตนเองมาสู่การ
รั บ รู้ แ ละพยายามที่ จ ะหาความหมายและเข้ า ใจความคิ ด
ความรู้สึกนั้น เป็นการเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเอง ผู้เรียน
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ต้องซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเอง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอาจ
เป็นได้ท้ังในส่วนที่ประทับใจและความรู้สึกไม่พึงพอใจ การ
อธิบายความรูส้ กึ อย่างเปิดเผยจะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถวิเคราะห์
ตนเองได้อย่างแท้จริง คำ�ถามที่ควรนำ�มาใช้ในขัน้ ตอนนี้ เช่น
“ในขณะนี้ฉันรู้สึกอย่างไร” “สิ่งที่ฉันกำ�ลังคิดในขณะนี้คือ
อะไร” “คนอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นเหตุการณ์นน้ั จะรูส้ กึ อย่างไร” “ฉันรูส้ กึ
อย่างไรกับผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จากเหตุการณ์นน้ั ” เป็นต้น
3. การประเมินผล (Evaluation-what was good
and bad about the experience?) เป็นกระบวนการตัดสิน
การเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นว่าดีหรือไม่ดี
มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด ในขั้นตอนการประเมินผลนี้ผ้เู รียน
สามารถที่จะนำ�ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงและ
สนับสนุนการประเมินหรือการปฏิบัติการพยาบาลของตนเอง
ได้ และต้องมีการอ้างอิงทีม่ าของแนวคิดและทฤษฎีได้ โดยใช้
แนวคำ�ถาม ดังนี้ “ฉันโต้ตอบกับสถานการณ์น้ันอย่างไร”
“บุคคลอืน่ มีปฏิกริ ยิ าต่อสถานการณ์นน้ั อย่างไร” “สิง่ ทีด่ หี รือ
ไม่ดใี นประสบการณ์นค้ี อื อะไร” เป็นต้น
4. การวิเคราะห์ (Analysis-what sense can you
make of the situation?) ในขั้นตอนนี้เป็นการสะท้อนที่
เจาะลึกลงไปเพือ่ อธิบายเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ผูเ้ รียนสามารถที่
จะอธิบายเหตุการณ์โดยแบ่งเป็นกรณีย่อยๆ ได้ อาจมีการใช้
คำ�ถามเพื่อหาคำ�ตอบในขั้นประเมินผล ได้แก่ “มีอะไรที่ผ่าน
ไปด้วยดี” “มีส่ิงใดที่ฉันทำ�ได้ดีแล้ว” “มีอะไรที่คนอื่นทำ�ได้
เหมาะสมแล้ว” “มีสง่ิ ใดทีฉ่ นั ทำ�ผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามที่
คาดหวัง” “ฉันหรือคนอื่นสนับสนุน/ให้การช่วยเหลือในสิ่งที่
เกิดขึ้นอย่างไร” เป็นต้น ผู้เรียนควรมีการนำ�หลักการหรือ
แนวคิดมาอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ และการเปรียบเทียบ
ประสบการณ์ของตนเองในขัน้ ตอนนี้
5. การสรุป (Conclusion-what else could you
have done?) เป็นการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ท่ีสำ�คัญและการ
อธิบายทางเลือกอื่นที่อาจจะสามารถใช้ในการสนองตอบต่อ
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้ คำ�ถามทีใ่ ช้เป็นแนวทาง ได้แก่ “สิง่ ที่
ฉันได้เรียนรู้จากประสบการณ์น้ีคืออะไร” “มีวิธีการอื่นที่ฉัน
สามารถทำ�แตกต่างจากนี้ได้อีกหรือไม่” ถ้าหากเป็นประสบการณ์ดา้ นบวกผูเ้ รียนควรต้องอภิปรายว่าหากผูเ้ รียนทำ�แบบเดิม

จะทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ดา้ นบวกเช่นเดิมหรือไม่ หรือควรมีการปรับ
เปลี่ยนอะไรที่ช่วยให้ผลลัพธ์ดีข้นึ ในทางตรงกันข้ามหากเป็น
ประสบการณ์ด้านลบผู้เรียนต้องชี้ให้เห็นว่าจะมีการหลีกเลี่ยง
อย่างไรและจะมีวิธีการอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่น
นัน้ อีก ในขัน้ การสรุปนีจ้ ะแตกต่างจากขัน้ ประเมินผลคือผูเ้ รียน
สามารถอธิบายประเด็นทีเ่ กิดขึน้ จากมุมมองทีแ่ ตกต่างกันและ
อาศัยข้อมูลจำ�นวนมากเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งเปรียบ
เหมือนกับผู้เรียนกำ�ลังมีการพัฒนาการหยั่งรู้ในตัวเองและ
พฤติกรรมของบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลลัพธ์ของเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้
6. การวางแผนการปฏิบตั ิ (Action plan-if it rose
again what would you do?) ขัน้ นีเ้ ป็นการวางแผนในอนาคต
เกี่ยวกับสิ่งที่จำ�เป็นต้องรู้หรือการพัฒนาตนเอง หรือถ้าหาก
สถานการณ์เกิดขึ้นอีกจะทำ�อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง
การตั้งคำ�ถามที่เกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติในอนาคต
มีคำ�ถามที่ควรคำ�นึงถึง ดังนี้ “สิ่งจำ�เป็นที่ฉันต้องเตรียมตัว
หากต้องเผชิญกับสถานการณ์ในลักษณะนี้อีกในอนาคตคือ
อะไรบ้าง”“ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าฉันจะปฏิบัติได้ดีแล้ว ยังมีเรื่อง
อะไรทีฉ่ นั ต้องพัฒนาอีกบ้าง” “มีเรือ่ งใดทีฉ่ นั ต้องพัฒนาก่อน
เป็นอันดับแรก” “มีเทคนิคหรือขั้นตอนเฉพาะอะไรบ้างที่ฉัน
จำ�เป็นต้องทำ�เพือ่ ทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้” เป็นต้น
จากกระบวนการ 6 ขั้น ตอนนี้ ผู้เขี ย นได้ นำ� มา
ประยุกต์ใช้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี 3 ที่เรียนใน
รายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต โดย
ให้นกั ศึกษาได้มกี ารสะท้อนคิดผ่านการเขียนบันทึกตามแนวคิด
ของ Gibbs5,14,15 ดังนัน้ ผูเ้ ขียนขอนำ�เสนอตัวอย่างการบันทึก
การสะท้อนคิดของนักศึกษา ซึง่ เป็นต้นฉบับบันทึกสะท้อนคิด
ของนักศึกษาที่ผ้เู ขียนไม่ได้มีการปรับแต่งหรือแก้ไขเนื้อความ
เพราะต้องการให้ผอู้ า่ นได้เห็นตัวอย่างการบันทึกสะท้อนคิดจริง
ของนักศึกษาทีจ่ ะพบได้บอ่ ยๆ ในรูปแบบการเขียนทีอ่ าจจะไม่
ได้จัดเรียงลำ�ดับความคิดตามขั้นตอน โมเดลของ Gibbs แต่
ในตัวอย่างนี้จะเห็นการนำ�เสนอความคิด วิธีการคิด และ
การปฏิบตั กิ ารสร้างสัมพันธภาพและการสือ่ สารของนักศึกษา
กับผู้ป่วย รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตามความคิด
ความเชือ่ และความรูเ้ ดิมของนักศึกษา
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ตารางที่ 1 การบันทึกสะท้อนคิดและการวิเคราะห์ผลของการบันทึกของนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคล
		 ทีม่ ปี ญ
ั หาทางจิต
บันทึกสะท้อนคิด
วันนี้เป็นวันที่ส่ขี องการขึ้นฝึกจิตเวช ดิฉันมีความรู้สึกดี เพราะรู้กระบวนการ
ทำ�งานทีต่ กึ ทำ�อย่างไร ทำ�ให้ดฉิ นั คุน้ กับสถานทีม่ ากขึน้ วันนีช้ ว่ งเช้าดิฉนั ก็ได้ไปคุยกับ
ผู้ป่วยเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาแต่โดนผู้ป่วยปฏิเสธ (1A) ดิฉันไม่ได้ร้สู ึกเสียใจหรือ
ผิดหวังอะไรมากมาย แต่ดิฉันรู้สึกว่าผู้ป่วยยังไม่ไว้วางใจดิฉัน (2A) มันเป็นอะไรที่
ท้าทายมาก (3A) มันเกิดคำ�ถามขึ้นในใจว่าเพราะอะไรผู้ป่วยถึงไม่ยอมคุยกับดิฉัน
ดิฉันใช้เทคนิคการสนทนาไม่เหมาะสม หรือเพราะอาการทางจิตของผู้ป่วยที่ป่วย
มานานหลายสิบปี (4A) เพราะฉะนัน้ ดิฉนั ต้องหาคำ�ตอบให้ได้ ต้องค้นหาเทคนิคที่
จะทำ�ให้ผ้ปู ่วยคุยกับดิฉัน ขณะนั้นดิฉันคิดอะไรไม่ออก ไม่ร้จู ะพูดย่างไร (2B) ดิฉัน
จึงพูดว่า “เอาอย่างนี้นะคะถ้าคุณไม่สะดวกคุยตอนนี้ ดิฉันนัดคุยกับคุณประมาณ
13.00 น. ได้ไหมคะ เราจะใช้เวลาคุยประมาณ 30 นาที” ผูป้ ว่ ยคิดนานจึงตอบเสียง
เบาด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่า “ได้ครับ” ดิฉนั รูส้ กึ ดีใจมากทีผ่ ปู้ ว่ ยยอมตกลง ดิฉนั คิดว่า
สิ่งที่ดิฉันพูดไปตอนนั้นน่าจะเหมาะสม ดิฉันใช้หลักการสร้างสัมพันธภาพในการ
ยอมรับพฤติกรรมของผูป้ ว่ ย เพราะผูป้ ว่ ยไม่พร้อมพูดคุยในขณะนัน้ (ภัสรา ศิรนิ ทร์ภาณุ
2556) (3B) ในกรณีท่ผี ้ปู ่วยไม่พร้อมที่จะพูดคุยเราในฐานะของพยาบาลเราจะต้อง
ยอมรับเขาก่อน จากนัน้ ดิฉนั ก็แยกจากผูป้ ว่ ย
เมือ่ ถึงเวลานัดหมายในช่วงบ่ายดิฉนั ก็ไปพบผูป้ ว่ ยบริเวณม้าหินอ่อน ขณะนัน้
ผู้ป่วยกำ�ลังนั่งเล่นดูผ้ปู ่วยอื่นเล่นเกม ดิฉันเข้าไปทักทายผู้ป่วยและผู้ป่วยหันมามอง
ด้วยสีหน้าเรียบเฉยพร้อมกับถามว่าถึงเวลาคุยกันแล้วหรือ ดิฉันยิ้มให้และกับพยัก
หน้า ผูป้ ว่ ยจึงลุกออกมา ดิฉนั พาผูป้ ว่ ยไปนัง่ คุยทีม่ า้ หินอ่อนตัวถัดไป (1B) ระหว่าง
การสนทนาดิฉันรู้สึกว่าผู้ป่วยไว้วางใจดิฉันมากขึ้น จากที่เมื่อวานผู้ป่วยจะถามคำ�
ตอบคำ� แต่วนั นีผ้ ปู้ ว่ ยสามารถเล่าสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นใจมากขึน้ เช่น เมือ่ วานผูป้ ว่ ยไม่ยอมบอก
ว่าอาการหูแว่วได้ยินเสียงอะไร แต่วันนี้ผ้ปู ่วยบอกว่า เป็นเสียงคนคุยกัน รู้ทุกอย่าง
เกี่ยวกับตนเองตั้งแต่สมัยยังเด็ก แต่ผู้ป่วยก็ยังไม่บอกดิฉันว่าได้ยินเสียงคนคุยกัน
เรือ่ งอะไร แค่นด้ี ฉิ นั ก็รสู้ กึ ว่าดิฉนั สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ว่ ยสำ�เร็จไปขัน้ หนึง่ แล้ว (4B)
ผูป้ ว่ ยสนใจมาก แววตาตัง้ ใจฟังขณะทีด่ ฉิ นั พูดถึงการพยาบาลหูแว่ว เช่น การดูหนัง
ฟังเพลง ทำ�สมาธิ ให้จดจ่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เป็นการเบีย่ งเบนอาการหูแว่ว และจากการคุย
กับผูป้ ว่ ย ผูป้ ว่ ยบอกว่า “อยาก X-ray ดูสมอง ตรวจเลือด หาความผิดปกติของอาการ
หูแว่ว บอกคุณหมอแล้ว คุณหมอก็ไม่ท�ำ ให้” จึงเกิดคำ�ถามขึน้ ในใจดิฉนั ว่า “ดิฉนั จะ
อธิบายอย่างไรจึงจะทำ�ให้ผู้ป่วยเชื่อว่ามันเป็นความผิดปกติทางจิตไม่ใช่ทางกาย”
จากการคุยกันครั้งนี้ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกอยากช่วยผู้ป่วยมากขึ้นแต่ตอนนั้นไม่ร้จู ะอธิบาย
อย่างไร กลัวพูดออกไปแล้วจะทำ�ให้ผปู้ ว่ ยไม่พอใจ คิดว่าดิฉนั ปฏิเสธความคิดของเขา
และจะทำ�ให้เขาไม่ไว้วางใจดิฉนั ต่อไป (2C)

การวิเคราะห์
(1) การบรรยายเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
1A - การถูกผู้ป่วยปฏิเสธการสร้าง
สัมพันธภาพ แม้จะคุยมาหลายวัน
1B - การเข้าไปสร้างสัมพันธภาพใน
ช่วงบ่าย
(2) การบรรยายความรูส้ กึ
2A - การบรรยายความรู้สึกเมื่อถูก
ปฏิเสธการสร้างสัมพันธภาพในช่วงแรก
2B - การอธิบายความคิดทีเ่ กิดขึน้ ใน
เหตุการณ์เฉพาะหน้า
2C - อธิบายความคิด ความรูส้ กึ หาก
ต้องเลือกกระทำ�บางอย่าง
(3) การประเมินผล
3A - นักศึกษามองว่าการที่ผ้ปู ่วยไม่
คุยด้วยเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า
และน่าค้นหา
3B - นักศึกษาตัดสินว่าพฤติกรรม
ของตนเองเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ แ ละทฤษฎี ก ารสร้ า ง
สัมพันธภาพ โดยนำ�แนวคิดมาอ้างอิง
(4) การวิเคราะห์
4A - เป็นการพยายามค้นหาเหตุผล
หรือข้อสนับสนุนมาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นว่าทำ �ไมผู้ป่วยจึงไม่
ยอมพูดคุย
4B - การให้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การ
ตัดสินว่ามีความก้าวหน้าในการสร้าง
สัมพันธภาพ
(5) การสรุ ป ในสิ่ ง ที่ เรี ย นรู้ จ ากวิ ธี
ปฏิบตั ใิ นการสร้างสัมพันธภาพให้เกิด
ความไว้วางใจ
(6) การวางแผนการปฏิบตั ิ ในการที่
จะพัฒนาเทคนิคการสนทนากับผูป้ ว่ ย
โดยวางแผนที่จะศึกษาเพิ่มเติมจาก
แหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย
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การประเมินผลการสะท้อนคิด
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยการสะท้อน
คิดควรทำ�ทั้งในระหว่างเรียนเพื่อการพัฒนา (Formative
assessment) และเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้เพื่อวัดผลการเรียนรู้
(Summative assessment)16 การประเมินผลระหว่างเรียน
รูเ้ พือ่ การพัฒนา (Formative assessment) เป็นการประเมิน
ที่มีประโยชน์กับผู้เรียนและผู้สอน เช่น ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยว
กับคุณภาพของงาน จุดแข็งของผู้เรียนและจุดบกพร่องใน
กระบวนการสะท้อนคิดทีค่ วรพัฒนา รวมทัง้ ในประเด็นต่างๆ
ทีผ่ เู้ รียนต้องการหรือยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์หรือวิธกี ารสะท้อนคิด
โดยเฉพาะในผูเ้ รียนทีพ่ ง่ึ เริม่ ใช้การสะท้อนคิด ผลการประเมิน
ดังกล่าวเป็นข้อมูลในการปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ การใช้
คำ�ถามของผู้สอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หรือสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
จนทำ�ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยการสะท้อนคิดให้บรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรูข้ องรายวิชาได้16 ส่วนการประเมินเมือ่ สิน้ สุด
การเรียนรูเ้ พือ่ วัดผลการเรียนรู้ (Summative assessment)
ของรายวิชา สามารถประเมินผลด้วยวิธกี ารและใช้เครือ่ งมือเช่น

เดียวกับการประเมินผลระหว่างเรียน ซึ่งอาจประเมินจาก
ผลงานของผูเ้ รียน ผลการพัฒนาจากการเรียนรูใ้ นกระบวนการ
สะท้อนคิด และจากผลลัพธ์การเรียนรูข้ องรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทักษะทางปัญญา เช่น การประเมินระดับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หรือการคิดแก้ปญ
ั หา17
การประเมินผลการเรียนรู้จากการสะท้อนคิด ควร
มีการประเมินทีห่ ลากหลายมิตโิ ดยเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และผูป้ ระเมินควรเป็นทัง้ ผูเ้ รียนและผูส้ อน แนวทาง
การประเมินหรือแบบประเมินที่ใช้ต้องมีความสอดคล้องกับ
กระบวนการสะท้อนคิด16 เพื่อเป็นข้อมูลนำ�กลับไปพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้
ผูเ้ ขียนนำ�เสนอแบบประเมินทีส่ อดคล้องกับแนวคิดการสะท้อน
คิดของ Gibbs5 ทีใ่ ช้กบั ผูส้ อนหรือผูเ้ รียน ดังนี้
1. การประเมินพฤติกรรมการสะท้อนคิด Chettha18
ได้พฒ
ั นาแบบประเมินพฤติกรรมการสะท้อนคิด ตามแนวคิด
ของ Gibbs5 ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม จำ�นวน 20 ข้อ เพือ่ ให้
นักศึกษาใช้ในการประเมินตนเองระหว่างการเรียนรู้และเมื่อ
สิน้ สุดการเรียนของรายวิชา ดังตารางที่ 218
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ตารางที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการสะท้อนคิด18
สูง
มาก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ระดับพฤติกรรม
สูง
ปาน
กลาง

ตํา่

ฉันทำ�การทบทวนเนือ้ หาทีเ่ คยเรียนแล้ว
ฉันประเมินผลงานของตนเองเพือ่ การพัฒนาในอนาคต
ฉันคิดทบทวนว่าเรียนอะไร เรียนเพือ่ อะไร
ฉันเห็นสิง่ ทีฉ่ นั ควรพัฒนาหรือปรับปรุง
ฉันทบทวนความคิดของตนเอง
ฉันเปรียบเทียบสิง่ ทีอ่ ยากรูก้ บั สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากรายวิชา
ฉันนำ�ความรูจ้ ากการเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ฉันทบทวนว่าเหตุการณ์ตา่ งๆ ทำ�ให้ฉนั เรียนรูอ้ ย่างไร
ฉันเห็นข้อดีของตนเอง
ฉันแสดงความคิดเห็นของฉันกับผูอ้ น่ื
ฉันคิดไตร่ตรองว่าสิง่ ทีก่ �ำ ลังเรียนมีคณ
ุ ค่าอย่างไร
ฉันบอกความรูส้ กึ ของฉันต่อผูอ้ น่ื
ฉันทบทวนความรูส้ กึ ของตนเอง
ฉันทบทวนและเชือ่ มโยงความรูต้ า่ งๆ เข้าหากัน
ฉันพยายามค้นหาข้อดีของเหตุการณ์เพือ่ การเรียนรู้
ฉันทบทวนว่าแต่ละวันได้เรียนรูอ้ ะไรบ้าง
เมือ่ พบสถานการณ์ใหม่ ฉันพยายามทีจ่ ะเรียนรูจ้ ากมัน
ฉันทบทวนเหตุการณ์ใหม่ ฉันพยายามจะเรียนรูจ้ ากมัน
ฉันทบทวนการกระทำ�ของตนเอง
ฉันแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของฉันกับผูอ้ น่ื

2. การประเมินคุณภาพของการสะท้อนคิด เพือ่ ใช้
เป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาในการ
พัฒนาตนเองและใช้ในการวัดและประเมินผลของรายวิชา โดย

ผู้เขี ย นได้ พัฒ นาแบบประเมิ น การสะท้ อ นคิ ด โดยใช้ รูบ ริ ค
(rubrics) ตามแนวคิดของ Gibbs5 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แบบประเมินการสะท้อนคิดโดยใช้รูบริค (rubrics) ตามแนวคิดของ Gibbs
รายการ

4
1. บรรยายหรือ
บรรยายเหตุการณ์ท่ี
บันทึกเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ได้ครอบคลุม
เกิดขึน้ ในการเรียนรู้ และชัดเจนทุก
ประเด็น
2. การเปิดเผยความ แสดงความคิด ความ
คิด ความรูส้ กึ ต่อ
รูส้ กึ ทัง้ ด้านบวกและ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
ด้านลบอย่างตรงไป
พฤติกรรมตนเอง
ตรงมาต่อ
และพฤติกรรมของ
1. เหตุการณ์ท่ี
ผูอ้ น่ื
เกิดขึน้ และ
2. พฤติกรรมของ
ตนเอง และ
3. พฤติกรรมของ
ผูอ้ น่ื
3. วิเคราะห์
วิเคราะห์เหตุการณ์
เหตุการณ์หรือ
หรือประสบการณ์
ประสบการณ์การ
การเรียนรูเ้ ชือ่ มโยง
เรียนรู้
กับแนวคิด ทฤษฎี
หลักการได้อย่าง
สมเหตุสมผลทัง้ หมด
4. การตัดสินหรือ
การประเมินค่า
ประเมินค่า(ด้านบวก เหตุการณ์ และการ
หรือด้านลบ)
กระทำ�ของตนเอง
เหตุการณ์ การกระ และของผูอ้ น่ื ได้อย่าง
ทำ�ของตนเอง และ
เหมาะสม โดยนำ�
ของผูอ้ น่ื
ทฤษฎีมาอ้างอิงได้
อย่างถูกต้องทัง้ หมด
5. สรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ สรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ด้
อย่างครอบคลุม และ
ชัดเจนทัง้ หมดจาก
การวิเคราะห์อย่าง
เป็นเหตุและผล
6. ระบุแนวทางใน 1. ระบุประเด็น/
การพัฒนาได้อย่าง
แนวทางในการ
ชัดเจน
พัฒนาตนเองได้อย่าง
ครอบคลุม และ
อธิบายทุกประเด็นได้
ชัดเจนทัง้ หมด และ
2. ระบุแนวทางใน
การเผชิญกับ
เหตุการณ์ในลักษณะ
ทีค่ ล้ายคลึงกันใน
อนาคตได้ชดั เจนทุก
ประเด็น

3
บรรยายเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ได้ครอบคลุม
แต่ยงั ไม่ชดั เจนทุก
ประเด็น
แสดงความคิด ความ
รูส้ กึ ทัง้ ด้านบวกและ
ด้านลบอย่างตรงไป
ตรงมาต่อ
1. เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
และ/หรือ
2. พฤติกรรมของ
ตนเอง และ/หรือ
3. พฤติกรรมของผูอ้ น่ื
วิเคราะห์เหตุการณ์
หรือประสบการณ์การ
เรียนรูเ้ ชือ่ มโยงกับ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
ได้อย่างสมเหตุสมผล
เป็นส่วนใหญ่
การประเมินค่า
เหตุการณ์ และการ
กระทำ�ของตนเอง และ
ของผูอ้ น่ื ได้อย่างเหมาะ
สม โดยนำ�ทฤษฎีมา
อ้างอิงถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่
สรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ด้
อย่างครอบคลุม และ
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
จากการวิเคราะห์เป็น
เหตุและผล
1. ระบุประเด็น/
แนวทางในการพัฒนา
ตนเองได้ครอบคลุมทุก
ประเด็น แต่อธิบายได้
ชัดเจนในบางประเด็น
และ
2. ระบุแนวทางในการ
เผชิญกับเหตุการณ์ใน
ลักษณะทีค่ ล้ายคลึง
กันในอนาคตได้ชดั เจน
เป็นส่วนใหญ่

ระดับคะแนน
2
1
บรรยายเหตุการณ์ทเ่ี กิด บรรยายเหตุการณ์ทเ่ี กิด
ขึน้ ได้ครอบคลุมบาง
ขึน้ ได้เพียงผิวเผิน
ประเด็น และไม่ชดั เจน แสดงรายละเอียดได้นอ้ ย
แสดงความคิด ความ
รูส้ กึ เพียงด้านบวก หรือ
ด้านลบอย่างตรงไปตรง
มาต่อ
1. เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
หรือ
2. พฤติกรรมของตนเอง
หรือ
3. พฤติกรรมของผูอ้ น่ื

0
ไม่บรรยาย

แสดงความคิด ความ
ไม่แสดงความคิด
รูส้ กึ ด้านบวกหรือด้าน
ความรูส้ กึ
ลบเพียงเล็กน้อยต่อ
1. เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
หรือ
2. พฤติกรรมของตนเอง
หรือ
3. พฤติกรรมของผูอ้ น่ื

วิเคราะห์เหตุการณ์หรือ
ประสบการณ์การเรียนรู้
เชือ่ มโยงกับแนวคิด
ทฤษฎี หลักการได้อย่าง
สมเหตุสมผลบางส่วน

วิเคราะห์เหตุการณ์หรือ
ไม่มกี าร
ประสบการณ์การเรียนรู้
วิเคราะห์
เชือ่ มโยงกับแนวคิด
ทฤษฎี หลักการได้อย่าง
สมเหตุสมผลเป็นส่วน
น้อย
การประเมินค่า
การประเมินค่าเหตุการณ์
ไม่มกี าร
เหตุการณ์ หรือการ
หรือการกระทำ�ของ
ประเมินค่าหรือ
กระทำ�ของตนเองหรือ ตนเองหรือของผูอ้ น่ื ได้ การประเมินค่า
ของผูอ้ น่ื ได้อย่างเหมาะสม อย่างเหมาะสม แต่ไม่
ไม่ถกู ต้อง
โดยนำ�ทฤษฎีมาอ้างอิง นำ�ทฤษฎีมาอ้างอิง
ถูกต้องเพียงบางส่วน
หรือนำ�มาอ้างอิงน้อย
มาก
สรุปสิง่ ทีเ่ รียนรูไ้ ด้
สรุปสิง่ ทีเ่ รียนรูเ้ พียงผิว
ไม่สรุปสิง่ ที่
ครอบคลุม แต่ยงั ไม่
เผิน ไม่ครอบคลุมและ
เรียนรู้
ชัดเจนจากการวิเคราะห์ ไม่ชดั เจน
เพียงผิวเผิน
1. ระบุประเด็น/
แนวทางในการพัฒนา
ตนเองไม่ครอบคลุม แต่
อธิบายได้ชดั เจนในบาง
ประเด็น และ
2. ระบุแนวทางในการ
เผชิญกับเหตุการณ์ใน
ลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน
ในอนาคตได้ชดั เจน
บางส่วน

1. ระบุประเด็น/
แนวทางในการพัฒนา
ตนเองได้ไม่ครอบคลุม
และอธิบายประเด็นได้
เพียงผิวเผิน และ
2. ระบุแนวทางในการ
เผชิญกับเหตุการณ์ใน
ลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน
ในอนาคตได้อย่างผิวเผิน

1. ไม่ระบุ
แนวทางการ
พัฒนาตนเอง
และ
2. ไม่ระบุ
แนวทางในการ
เผชิญกับ
เหตุการณ์ใน
ลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน
ในอนาคต
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3. การประเมินระดับของการสะท้อนคิด เป็นการ
ประเมิ น ที่ สำ � คั ญ อี ก มิ ติ ห นึ่ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ระดั บ
การพัฒนาของทักษะทางปัญญาของผู้เรียนและสอดคล้อง
ตามความสามารถของผู้เรียนในแต่ละคนและแต่ละชั้นปี มี
นักการศึกษาได้กล่าวถึงระดับการสะท้อนคิดไว้หลายแนวคิด 19-21
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาทีค่ ล้ายกัน คือ เริม่ จากระดับทีส่ ามารถ

บรรยายหรือเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น จนถึง ระดับของการ
ตระหนักรูใ้ นการกระทำ�หรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หรือสามารถตัดสินใจ
โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างลึกซึ้ง
ซึ่งเป็นการสะท้อนคิดขั้นสูงที่แสดงถึงการมีทักษะทางปัญญา
ขัน้ สูงนัน่ เอง ดังตารางที่ 416

ตารางที่ 4 ระดับของการสะท้อนคิด คำ�อธิบาย และตัวอย่างของการสะท้อนคิดในแต่ละระดับ
ระดับการสะท้อนคิด
ระดับ 1 การบรรยาย
(Descriptive level)

ระดับ 2 การเข้าใจ
(Empathic level)
ระดับ 3 การวิเคราะห์
(Analytic level)

ระดับ 4 การรูค้ ดิ หรือ
อภิปญ
ั ญา
(Metacognitive level)

คำ�อธิบาย
ผู้เรี ย นแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สิ่ง ที่ไ ด้ ม าหรื อ การ
พัฒนาความรู้ใหม่ท่ไี ด้รับจากประสบการณ์
การเรียนรูท้ ส่ี �ำ คัญ
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าผูเ้ รียนมีความ
เข้าใจเกีย่ วกับประสบการณ์ใหม่จากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ผูเ้ รียนแสดงให้เห็นถึงความคิดเกีย่ วกับความ
เชือ่ ค่านิยม และทัศนคติของตนเองและผูอ้ น่ื
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นเกีย่ วกับความคิด
ความรูส้ กึ ของนักศึกษาเมือ่ ถูกผูป้ ว่ ยปฏิเสธ
ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์สง่ิ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปใช้ใน
สถานการณ์อน่ื ในชีวติ ของตนเองและวิชาชีพ
ได้
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่านักศึกษานำ�
หลักการสร้างสัมพันธภาพไปใช้ในการติดต่อ
สือ่ สารกับผูป้ ว่ ย
ผูเ้ รียนแสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบกระบวน
คิดและการเรียนรู้ สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ วิธกี ารเรียนรู้
และการเรียนรูใ้ หม่ หรือความรูใ้ หม่เปลีย่ นแปลง
ความรูเ้ ก่าหรือประสบการณ์เดิมได้อย่างไร
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่านักศึกษา
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบได้อย่างลึกซึ้ง
และกำ�หนดวิธีการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง

ตัวอย่าง
“ดิฉนั ได้เรียนรู้วา่ ถ้าดิฉันเข้าหาผู้ป่วยบ่อยๆ
ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยไว้วางใจดิฉนั มากขึน้ ในแต่ละวัน
ดิฉนั จะพยายามทักทาย ซักถามผูป้ ว่ ยบ่อยๆ
เกี่ยวกับอาการ ความเป็นอยู่ในหอผู้ป่วย
กิจกรรมทีผ่ ปู้ ว่ ยทำ�ในแต่ละวันผูป้ ว่ ยจึงยอม
ทีจ่ ะเล่าเรือ่ งให้ฟงั ทีละเล็กละน้อย ”
“ดิฉนั ได้คยุ กับผูป้ ว่ ยเหมือนเช่นทุกวันทีผ่ า่ น
มาแต่โดนผูป้ ว่ ยปฏิเสธ ดิฉนั ไม่ได้รสู้ กึ เสียใจ
หรือผิดหวังมากมาย แต่ดฉิ นั รูส้ กึ ว่าผูป้ ว่ ยยัง
ไม่ไว้วางใจดิฉนั มันเป็นอะไรทีท่ า้ ทายมาก”
“ดิฉันใช้หลักการสร้างสัมพันธภาพในการ
ยอมรับพฤติกรรมของผูป้ ว่ ย เพราะผูป้ ว่ ยไม่
พร้อมพูดคุยในขณะนัน้ ”

“ดิฉันจะต้องไปศึกษาเทคนิคการสนทนา
จากตำ�รามากขึน้ แต่ดฉิ นั เชือ่ ว่าการอ่านจาก
ตำ�ราเพียงอย่างเดียวคงจะไม่ทำ�ให้เข้าใจ
อย่างเต็มที่ ดิฉันต้องสังเกตและสอบถาม
จากพีพ่ ยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์ตรง เพราะ
ผูป้ ว่ ยเป็นปัจเจกบุคคล”
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ข้อเสนอแนะในการนำ�การสะท้อนคิดไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
การสะท้ อ นคิ ด เป็ น กระบวนการที่ ผู้ เรี ย นมี ก าร
ทบทวนไตร่ ต รองเกี่ ย วกั บ การกระทำ � ของตนเองจาก
สถานการณ์ทต่ี นเองเข้าไปมีสว่ นร่วมจากมุมมองทีห่ ลากหลาย
ก่อให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์นน้ั และตระหนักรูใ้ นความ
หมายการกระทำ�ของตนเองและคุณค่าในประสบการณ์ทเ่ี รียน
รูม้ ากขึน้ ดังนัน้ ในการนำ�การสะท้อนคิดไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติน้ัน ผู้สอนหรือผู้บริหารการศึกษาควร
ดำ�เนินการ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมของทีมผู้สอน ทีมผู้สอน
ควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยการสะท้อนคิดร่วมกันเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถนำ�ไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกันได้ ซึ่งจะนำ�ไปสู่
การออกแบบการสะท้อนคิดในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
อย่างเป็นระบบและเป็นขัน้ ตอน จนสามารถกระตุน้ การสะท้อน
คิดของนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ สามารถใช้ค�ำ ถามสำ�คัญที่
ทำ�ให้นักศึกษาคิดอย่างลึกซึ้งและเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบตั ใิ ห้ดขี น้ึ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยการสะท้อนคิดอย่างต่อเนือ่ งรวมทัง้ ทำ�ให้เกิดผลการ
พัฒนาจากการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างชัดเจนมากขึน้
2. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาได้ตระหนักเห็นความสำ�คัญของการเรียนรู้จากการ
สะท้อนคิด นักศึกษาจึงควรได้รบั การเตรียมความพร้อมทัง้ ใน
ด้านความเข้าใจในลักษณะวิธกี ารเรียนรูแ้ บบสะท้อนคิด และมี
โอกาสในการฝึกทักษะการสะท้อนคิดอย่างเพียงพอ รวมทัง้ การ
ฝึกทักษะในการตั้งคำ�ถามที่ดี ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ผ้เู รียน
เกิดความรูส้ กึ ว่าไร้ประโยชน์จากการสะท้อนคิดในรูปแบบต่างๆ

3. ผู้สอนควรมีการประเมินผลการสะท้อนคิดร่วม
กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการ
พัฒนาการสะท้อนคิดอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีผ้ สู้ อนควรมีการ
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบสะท้อน
คิ ด ร่ ว มกั บ ที ม ผู้ส อนคนอื่น อย่ า งต่ อ เนื่อ งเช่ น กั น เพื่อ เป็ น
แนวทางในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้โ ดยการ
สะท้อนคิดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การ
จัดการเรียนรู้โดยการสะท้อนคิดประสบความสำ�เร็จได้ ทำ�ให้
ผู้สอนและนักศึกษาเกิดความสุข ความภูมิใจในการจัดการ
เรียนรู้ และนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาให้นกั ศึกษาให้มคี วามกระตือรือร้น
เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนือ่ งและมีวฒ
ุ ภิ าวะในตนเองมากขึน้

สรุป
การสะท้อนคิดเป็นแนวคิดเกีย่ วกับวิธคี ดิ ซึง่ ส่งเสริม
ให้ผ้เู รียนมีการคิดทบทวนและตรวจสอบความคิด ความรู้สึก
ทัศนคติ ความเชื่อที่ซ่อนอยู่ภายในที่มีผลต่อการกระทำ�ของ
ตนเองในสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เพือ่ ทำ�ความเข้าใจความหมาย
และสรุปการเรียนรู้ท่ไี ด้จากการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์น้นั
สิ่งสำ�คัญในการสะท้อนคิดคือผู้เรียนต้องเปิดใจ ซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง สะท้อนคิดในประเด็นที่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือ
ผิดหวังได้ ซึ่งกระบวนการสะท้อนคิดจะต้องมีการกระทำ�
อย่างต่อเนื่อง ก่อนการปฏิบัติ ขณะปฏิบัติ หลังการปฏิบัติ
และการสะท้อนคิดเกิดภายหลังการปฏิบตั เิ พือ่ การนำ�ไปใช้ใน
สถานการณ์จริง โดยผู้สอนจะต้องมีการตั้งคำ�ถามสะท้อนคิด
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง ส่งผลต่อ
การพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เ กิ ด การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
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