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การสอนอย่างไตร่ตรอง (Reflective Teaching) 
ดร.ไพจิตร สดวกการ 

   

การไตร่ตรอง (Reflection) 
การไตร่ตรอง หมายถึง การตรวจสอบและปรับเปล่ียนสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีบุคคลเสนอเพื่อ

คล่ีคลายสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาอยา่งพินิจพิเคราะห์ดว้ยเหตุผลหรือเหตุการณ์ท่ีทดสอบได ้โดยอาศยั
ประสบการณ์ โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู ่แรงจูงใจภายในและการแลกเปล่ียนทางสังคม   จนได้
สมมติฐานท่ีสามารถขจดัความขดัแยง้ทางปัญญาระหวา่งบุคคล ภายในตนเองระหวา่งสถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกนั และระหวา่งความเช่ือกบัผลจากการทดสอบในเชิงประจกัษ ์สมมติฐานดงักล่าวคือโครงสร้าง
ทางปัญญาท่ีรายบุคคลและกลุ่มไดร่้วมกนัสร้างข้ึนเป็นความรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง  (ไพจิตร สดวกการ, 2538)            
โคโนลด์ (Konold, 1991) เสนอแนะใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหน้กัเรียนไดด้ าเนินกระบวนการ
ไตร่ตรองโดยการอภิปรายถึงความเช่ือของตนเก่ียวกบัสถานการณ์เฉพาะอยา่งหน่ึง เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียน
ประเมินหรือตรวจสอบความเช่ือของตนตามเกณฑต่์อไปน้ี 

เกณฑท่ี์ 1 ความสอดคลอ้งระหวา่งความเช่ือของตนเองกบัความเช่ือของผูอ่ื้นในเร่ืองเดียวกนั 

เกณฑท่ี์ 2 ความสอดคลอ้งภายในความเช่ือของตนเอง ระหวา่งสถานการณ์เฉพาะต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกนั หรือมีเง่ือนไขท านองเดียวกนั 

เกณฑท่ี์ 3 ความสอดคลอ้งระหวา่งความเช่ือกบัผลจากการสังเกตในเชิงประจกัษ ์

ในกระบวนการของการพยายามแสดงความน่าเช่ือถือของความเช่ือหรือความคิดของตนต่อกนั
และกนันั้น นกัเรียนจะส ารวจลึกลงไปในความเช่ือของตนเองถึงสถานการณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีมีเง่ือนไข
ท านองเดียวกนักบัสถานการณ์ท่ีก าลงัอภิปราย และท าการสังเกตใหป้ระจกัษ ์  การส ารวจน้ีสามารถน า
นกัเรียนไปสู่การคน้พบความไม่สอดคลอ้งภายในความเช่ือของตนเองหรือพบความขดัแยง้ระหวา่งความเช่ือ
กบัการสังเกตในเชิงประจกัษไ์ด ้

การเรียนรู้ในลกัษณะน้ีอยูบ่นพื้นฐานของวธีิการทางวทิยาศาสตร์ (scientific approach) และใน
กระบวนการของการไตร่ตรองนั้น จะมีการทดลองและตรวจสอบความคิดหรือทางเลือกหลายทาง แลว้
เลือกเก็บความคิดท่ีดีท่ีสุดไว ้กระบวนการดงักล่าวน้ี ท าใหค้วามคิดและความเขา้ใจของบุคคลเจริญงอกงาม
ข้ึน  (Bigge, 1982) 
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ไพจิตร สดวกการ (2538)   ไดพ้ฒันากระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โดยใช้การ
ไตร่ตรองเป็นกิจกรรมหลกัตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์(constructivist theory) ซ่ึงภายหลงัมีการตั้ง
ช่ือทฤษฎีน้ีเป็นภาษาไทยวา่ “สรรคนิยม”    

 ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์หรือ สรรคนิยม มีสาระส าคญัดงัน้ี   
1.  การเรียนรู้คือการสร้างโครงสร้างทางปัญญา ท่ีสามารถคล่ีคลายสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและ

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาหรืออธิบายสถานการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
2.  นกัเรียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยวธีิท่ีต่าง ๆ กนั โดยอาศยัประสบการณ์เดิม โครงสร้างทาง

ปัญญาท่ีมีอยู ่  ความสนใจ   และแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเร่ิมตน้ 
3.  ครูมีหนา้ท่ีจดัการให้นกัเรียนไดป้รับขยายโครงสร้างทางปัญญาของนกัเรียนเองภายใต้

สมมติฐาน (assumption) ต่อไปน้ี 
3.1  สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญา 
3.2  ความขดัแยง้ทางปัญญาเป็นแรงจูงใจใหเ้กิดกิจกรรมไตร่ตรอง เพื่อขจดัความขดัแยง้นั้น 
3.3  การไตร่ตรองบนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู ่ และการมี

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม กระตุน้ใหมี้การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 
 
 

 
 

วงจรการสร้างความรู้ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์ 
(ไพจิตร สดวกการ, 2538) 

 

 

กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ท่ี ไพจิตร สดวกการ พฒันาข้ึนบนพื้นฐานวงจรการ
สร้างความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ประกอบดว้ยขั้นตอนใหญ่ ๆ 3 ขั้นตอน และรายละเอียดใน
แต่ละขั้นตอน ดงัน้ี  

 ประสบการณ์เดมิและโครงสรา้งทางปัญญาทีส่รา้งขึน้แลว้ 

สถานการณ์

ทีเ่ป็นปญัหา 

 

ปฏสิมัพนัธ์

ทางสงัคม 

 

ความขดัแยง้
ทางปัญญา 

 

แรงจงูใจ
ภายใน 

 

กจิกรรม

ไตรต่รอง 

 

โครงสรา้งใหม่
ทางปัญญา 
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ขั้นตอนที ่1  สร้างความขัดแย้งทางปัญญา 

1.1  ครูเสนอปัญหา A ใหน้กัเรียนคิดแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล โดยท่ีปัญหา A เป็นปัญหาท่ีมี
ความยากในระดบัท่ีนกัเรียนตอ้งปรับโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม  หรือตอ้งสร้างโครงสร้างทางปัญญา
ข้ึนใหม่  จึงจะสามารถแกปั้ญหาได ้

1.2  จดันกัเรียนเขา้กลุ่มยอ่ย   นกัเรียนแต่ละคนเสนอค าตอบและวธีิหาค าตอบของปัญหา A ต่อ
กลุ่มของตน 

ขั้นตอนที ่2  ด าเนินกจิกรรมไตร่ตรอง 

2.1  นกัเรียนในกลุ่มยอ่ยตรวจสอบค าตอบและวธีิหาค าตอบของสมาชิกในกลุ่ม โดย
ด าเนินการดงัน้ี 

2.1.1  กลุ่มตรวจสอบค าตอบปัญหา A ของสมาชิกแต่ละคนตามเง่ือนไขท่ีโจทยก์ าหนด  
อภิปราย  ซกัถามเหตุผลและท่ีมาของวธีิหาค าตอบ 

2.1.2  สมาชิกกลุ่มช่วยกนัสร้างสถานการณ์ตวัอยา่ง B ท่ีง่ายต่อการหาค าตอบในเชิง
ประจกัษ ์ แต่มีโครงสร้างความสัมพนัธ์เหมือนกบัปัญหา A  ตามกฎการสร้างการอุปมาอุปไมย  ดงัน้ี 

ก.  ไม่ตอ้งพิจารณาลกัษณะ (attribute) ของส่ิงเฉพาะแต่ละส่ิงในสถานการณ์
ปัญหา A 

ข.  หาความสัมพนัธ์ระดบัต ่า (lower order relations) ระหวา่งส่ิงเฉพาะแต่ละส่ิงใน
สถานการณ์ปัญหา A 

ค.  หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสัมพนัธ์ระดบัต ่าและความสัมพนัธ์ระดบัสูง 
(higher order relations) ซ่ึงเป็นระบบความสัมพนัธ์ (systematicity)  หรือ
โครงสร้างความสัมพนัธ์ (relational structure) แลว้ถ่ายโยงโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์น้ีไปสร้างสถานการณ์ตวัอยา่ง B ท่ีมีส่ิงเฉพาะแตกต่างกบั
สถานการณ์ปัญหา A 

2.1.3  หาค าตอบของสถานการณ์ตวัอยา่ง B ในเชิงประจกัษ ์

2.1.4  น าวธีิหาค าตอบของปัญหา A มาใชก้บัปัญหา B วา่จะไดค้  าตอบตรงกบัค าตอบของ
ปัญหา B ท่ีหาไดใ้นเชิงประจกัษห์รือไม่  ถา้ค าตอบท่ีไดไ้ม่ตรงกนั  ตอ้งท าการปรับเปล่ียนวธีิหาค าตอบใหม่  
จนกวา่จะไดว้ธีิหาค าตอบท่ีใชก้บัปัญหา B แลว้ไดค้  าตอบสอดคลอ้งกบัค าตอบท่ีหาไดใ้นเชิงประจกัษ ์ซ่ึง
อาจมีมากกวา่ 1 วธีิ 
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2.1.5  น าวธีิหาค าตอบท่ีใชก้บัปัญหา B แลว้ไดค้  าตอบสอดคลอ้งกบัค าตอบท่ีหาไดใ้นเชิง
ประจกัษ ์ ไปใชก้บัปัญหา A  กลุ่มช่วยกนัท าใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มเขา้ใจการหาค าตอบของปัญหา A ดว้ย
วธีิดงักล่าว ซ่ึงอาจมีมากกวา่ 1 วธีิ 

2.1.6  กลุ่มท าการตกลงเลือกวธีิหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดตามความเห็นของกลุ่มและช่วยกนัท า
ใหส้มาชิกของกลุ่มทุกคนมีความพร้อมท่ีจะเป็นตวัแทนในการน าเสนอและตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวธีิหา
ค าตอบดงักล่าวต่อกลุ่มใหญ่ได ้

2.2  สุ่มตวัแทนกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มมาเสนอวธีิหาค าตอบของปัญหา A ต่อกลุ่มใหญ่  กลุ่มอ่ืน ๆ 
เสนอตวัอยา่งคา้น (counter example)  หรือหาเหตุผลมาคา้นวธีิหาค าตอบท่ียงัคา้นได ้ ถา้ไม่มีนกัเรียนกลุ่ม
ใดสามารถเสนอตวัอยา่งคา้นหรือเหตุผลมาคา้นวธีิหาค าตอบท่ียงัคา้นได ้ ครูจึงจะเป็นผูเ้สนอเอง  วธีิท่ีถูก
คา้นจะตกไป  ส่วนวธีิท่ีไม่ถูกคา้นจะเป็นท่ียอมรับของกลุ่มใหญ่วา่สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการหา
ค าตอบของปัญหาใด ๆ ท่ีอยูใ่นกรอบของโครงสร้างความสัมพนัธ์เดียวกนันั้นได ้ตลอดช่วงเวลาท่ียงัไม่มี
ผูใ้ดสามารถหาหลกัฐานมาคา้นได ้ ซ่ึงอาจมีมากกวา่ 1 วธีิ 

2.3  ครูเสนอวธีิหาค าตอบของปัญหา A ท่ีครูเตรียมไวต่้อกลุ่มใหญ่  เม่ือพบวา่ไม่มีกลุ่มใด
เสนอในแบบท่ีตรงกบัวธีิท่ีครูเตรียมไว ้ ถา้มีครูก็ไม่ตอ้งเสนอ 

2.4  นกัเรียนแต่ละคนสร้างปัญหา C ซ่ึงมีโครงสร้างความสัมพนัธ์เหมือนกบัปัญหา A ตามกฎ
การสร้างการอุปมาอุปไมยดงักล่าวแลว้ และเลือกวธีิหาค าตอบจากวธีิซ่ึงเป็นท่ียอมรับของกลุ่มใหญ่แลว้ มา
หาค าตอบของปัญหา C 

2.5  นกัเรียนแต่ละคนเขียนโจทยข์องปัญหา C ท่ีตนสร้างข้ึนลงในแผน่กระดาษพร้อมช่ือ
ผูส้ร้างปัญหา ส่งครู ครูน าแผน่โจทยปั์ญหาของนกัเรียนมาคละกนั แลว้แจกใหน้กัเรียนทั้งหอ้งคนละ 1 แผน่ 

2.6  นกัเรียนทุกคนหาค าตอบของปัญหาท่ีไดรั้บแจกดว้ยวธีิหาค าตอบท่ีเลือกมาจากวิธีท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของกลุ่มใหญ่แลว้  ตรวจสอบค าตอบกบัเจา้ของปัญหา  ถา้ค าตอบขดัแยง้กนั       ผูแ้กปั้ญหาและ
เจา้ของปัญหาจะตอ้งช่วยกนัคน้หาจุดท่ีเป็นตน้เหตุแห่งความขดัแยง้ และช่วยกนัขจดัความขดัแยง้นั้น  เช่น  
อาจจะแกไ้ขโจทยใ์หรั้ดกุมข้ึน  ใหส้มเหตุสมผล  หรือแกไ้ขวธีิค านวณ และซกัถามกนัจนเกิดความเขา้ใจทั้ง
สองฝ่ายแลว้จึงน าปัญหา C และวธีิหาค าตอบทั้งก่อนการแกไ้ขและหลงัการแกไ้ขของทั้งผูส้ร้างปัญหาและผู ้
แกปั้ญหาส่งครู  ครูจะเขา้ร่วมการตรวจสอบเฉพาะในผูท่ี้ไม่สามารถขจดัความขดัแยง้ไดเ้อง 

ขั้นตอนที ่3  สรุปผลการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 

ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปมโนทศัน์  กระบวนการคิดค านวณ  หรือกระบวนการแกโ้จทย์
ปัญหาท่ีนกัเรียนไดช่้วยกนัสร้างข้ึนจากกิจกรรมในขั้นตอนท่ี 2  ใหน้กัเรียนบนัทึกขอ้สรุปไว ้  
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                   ผลทีนั่กเรียนได้รับจากการเรียนตามกระบวนการนี ้ นกัเรียนมีความเขา้ใจมโนทศัน์ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีตนและกลุ่มเพื่อนไดร่้วมกนัคิด  และไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการท่ีส าคญั ๆ ทางคณิตศาสตร์
หลายประการ  อาทิ  กระบวนการคิดค านวณ   กระบวนการแก้ปัญหา     กระบวนการอุปนัย-นิรนัย   เป็นตน้ 

การสอนอย่างไตร่ตรอง (Reflective teaching) 

การสอนอย่างไตร่ตรอง หมายถึง การท่ีครูพินิจดูส่ิงท่ีครูท าในชั้นเรียนของตนเอง คิดหาเหตุผล
วา่ท าไมจึงท าอยา่งนั้นและผลท่ีไดเ้ป็นอยา่งไร ซ่ึงเป็นกระบวนการของการสังเกตตนเอง (self observation) 
และ การประเมินตนเอง (self evaluation)   (Tice, 2004)  นัน่คือ ครูส ารวจและพิสูจน์วิธีปฏิบติัของตนเอง
ตลอดจนถึงความเช่ือท่ีฝังอยูใ่นใจครู โดยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน วิเคราะห์และ
ประเมินขอ้มูลเหล่านั้น การกระท าน้ีอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและการปรับปรุงการสอนของครู   ดงันั้น 
การสอนอยา่งไตร่ตรองจึงเป็นช่องทางการพฒันาอยา่งมืออาชีพซ่ึงเร่ิมตน้ข้ึนในชั้นเรียนของครูเอง 

ความส าคญัของการสอนอย่างไตร่ตรอง   
ครูหลายคนอาจจะเคยคิดและคุยกบัเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบัการสอนของตน  เช่น “บทเรียนของ

ฉนัด าเนินไปดว้ยดี”  หรือ  “นกัเรียนของฉนัดูเหมือนไม่เขา้ใจ”  หรือ “วนัน้ีนกัเรียนของฉนัแสดงพฤติกรรม
ท่ีแยม่าก”  และครูมีแนวโนม้ท่ีจะรีบสรุปสาเหตุโดยไม่ไดใ้ชเ้วลามากกวา่นั้นในการอภิปรายหรือใหค้วาม
สนใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน     การสอนอย่างไตร่ตรองมีกระบวนการท่ีเป็นระบบในการรวบรวม  บนัทึก และ
วเิคราะห์ความคิดและการสังเกตของครูกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน แลว้ด าเนินการไปสู่การท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลง  เช่น 

- ถา้การเรียนการสอนด าเนินไปดว้ยดี ครูตอ้งสามารถบรรยายสภาพการเรียนการสอนท่ี
เกิดข้ึนในชั้นเรียน และไตร่ตรองถึงเหตุผลท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จ 

- ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจในจุดใดจุดหน่ึงท่ีไดด้ าเนินการเรียนการสอนไปแลว้ ครูจ าเป็นตอ้ง
ไตร่ตรองถึงส่ิงท่ีครูท าวา่ท าไมการกระท านั้นจึงอาจก่อใหเ้กิดความไม่ชดัเจน 

- ถา้นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ครูไตร่ตรองวา่พวกเขาท าอะไร  เม่ือไร และ
ท าไมจึงท าเช่นนั้น   

ฯลฯ 

การเร่ิมต้นกระบวนการไตร่ตรองของครู  
ครูอาจเร่ิมตน้กระบวนการไตร่ตรองท่ีการแกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึงโดยเฉพาะซ่ึงเกิดข้ึนกบัชั้น

เรียนของครู หรืออาจจะเร่ิมตน้ท่ีการพินิจพิจารณาลกัษณะการสอนของตวัเอง เช่น อยากรู้วา่ตนจะจดัการ
กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดจากพฤติกรรมอนัไม่เหมาะสมของนกัเรียนไดอ้ยา่งไร  หรือ ตนจะสามารถกระตุน้ให้
นกัเรียนพดูภาษาองักฤษในชั้นเรียนใหม้ากข้ึนไดอ้ยา่งไร 
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ขั้นตอนแรก  เป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  ซ่ึงมีวธีิท าต่างๆ ดงัน้ี 

- การเขียนบันทกึโดยครูผู้สอน   วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีง่ายท่ีสุดในการเร่ิมตน้กระบวนการไตร่ตรอง 
เน่ืองจากเป็นการกระท าดว้ยตนเองลว้นๆ    หลงัจากท่ีครูบนัทึกส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง
แลว้ ครูอาจบรรยายปฏิกิริยาและความรู้สึกของตนเองและของนกัเรียนท่ีครูสังเกตเห็นดว้ย   และเร่ิมตั้ง
ค  าถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดจ้ากการสังเกต       ในการเขียนบนัทึกครูตอ้งมีวนิยัในการใชเ้วลาบนัทึกอยา่ง
สม ่าเสมอจนเป็นปกติ     

ตวัอยา่งค าถามท่ีช่วยเป็นแนวในการเขียนบนัทึก  (British Council, 2004) 

ค าถามท่ีเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
· นกัเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีท าหรือไม่ วา่ท าเพื่ออะไร 
· ส่ิงท่ีใหน้กัเรียนท า ง่ายเกินไปหรือยากเกินไปส าหรับนกัเรียนหรือไม่ 
· นกัเรียนมีปัญหาอะไรบา้ง 
· มีผลลพัธ์ท่ีชดัเจนส าหรับนกัเรียนหรือไม่ 
· นกัเรียนไดเ้รียนรู้หรือไดป้ฏิบติัอะไร  มนัมีประโยชน์ส าหรับพวกเขาหรือไม่ 

ฯลฯ 
ค าถามท่ีเก่ียวกบักิจกรรมและส่ือ 
· ใชส่ื้อและกิจกรรมอะไรท่ีแตกต่างกนับา้ง 
· ส่ือและกิจกรรมท่ีใชดึ้งดูดความสนใจของนกัเรียนไวไ้ดห้รือไม่ 
· ฉนัสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้สาระบางส่วนอยา่งแตกต่างกนัไดห้รือไม่ 

ฯลฯ 
ค าถามท่ีเก่ียวกบันกัเรียน 
· นกัเรียนทั้งหมดไดท้  างานท่ีควรจะท าหรือไม่ 
· ถา้ไม่   เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนตอนไหน และท าไมจึงเกิดข้ึน 
· ส่วนไหนของการเรียนรู้ท่ีดูเหมือนวา่นกัเรียนจะสนใจมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด 
· นกัเรียนน า............................(ระบุความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง)  มาใชม้ากขนาดไหน  

ฯลฯ 
ค าถามท่ีเก่ียวกบัการจดัการชั้นเรียน 
· กิจกรรมท่ีท าใชร้ะยะเวลาเหมาะสมหรือไม่ 
· การเรียนรู้กา้วไปอยา่งเหมาะสมหรือไม่ 
· ฉนัจดัใหน้กัเรียนท างานแบบรวมทั้งชั้น หรือ จดัเป็นกลุ่ม หรือจดัเป็นคู่ หรือให้

ท างานเด่ียวเป็นรายบุคคล 
· ฉนัจดัแบบนั้นเพื่ออะไร ไดผ้ลดีหรือไม่ 
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· นกัเรียนเขา้ใจในส่ิงท่ีท าการเรียนรู้หรือไม่ 
· การจดัการเรียนการสอนของฉนัชดัเจนหรือไม่ 
· ฉนัไดใ้หโ้อกาสในการมีส่วนร่วมส าหรับนกัเรียนทั้งหมดหรือไม่ 
· ฉนัไดต้ระหนกัรู้หรือไม่วา่นกัเรียนทั้งหมดก าลงักา้วหนา้ไปอยา่งไร 

ฯลฯ 
ค าถามสรุป 
· ถา้ฉนัสอนบทเรียนน้ีใหม่  ส่ิงท่ีฉนัจะท าใหแ้ตกต่างไปจากเดิมคืออะไร 

- การสังเกตโดยเพือ่นครู      เชิญเพื่อนครูคนหน่ึงเขา้มาในชั้นเรียนเพื่อรวบรวมขอ้มูลในขณะท่ี
ครูผูส้อนด าเนินการเรียนการสอน   โดยครูผูส้อนอาจก าหนดประเด็นท่ีตอ้งการใหเ้พื่อนครูช่วยสังเกตและ
บนัทึก เช่น นกัเรียนท่ีสนบัสนุนหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนมาก-มากท่ีสุดมีใครบา้ง   
รูปแบบปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเรียนมีความแตกต่างกนัเป็นแบบใดบา้ง   หรือครูผูส้อนท าอะไร
ผดิพลาดคลาดเคล่ือนไปอยา่งไรบา้ง 

- การบันทกึด้วยโสตทศันูปกรณ์  การบนัทึกเสียงหรือบนัทึกเป็นวดิีทศัน์ให้ขอ้มูลท่ีมี
ประโยชน์มากส าหรับการไตร่ตรอง   ครูอาจจะท าบางส่ิงบางอยา่งในชั้นเรียนโดยไม่รู้ตวั  หรือมีบางส่ิง
บางอยา่งเกิดข้ึนในชั้นเรียนซ่ึงปกติคนท่ีอยูใ่นฐานะครูไม่มีโอกาสเห็น 

- ข้อมูลป้อนกลบัจากนักเรียน   ถามความคิดของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีด าเนินไป
ในชั้นเรียน  ความคิดเห็นและการรับรู้ของนกัเรียนสามารถเพิ่มมุมมองท่ีแตกต่างและมีคุณค่า    การรวบรวม
ขอ้มูลท าไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามหรือจากสมุดบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน เป็นตน้ 

ขั้นตอนต่อไป  เม่ือครูมีขอ้มูลท่ีรวบรวมและบนัทึกไวเ้ก่ียวกบัส่ิงท่ีด าเนินไปในชั้นเรียนของ
ครูแลว้ ด าเนินการต่อไป ดงัน้ี 

- คิด (Think)   ครูอาจเห็นแบบการสอนของตวัเองจากการสังเกต     อาจสังเกตเห็นบางส่ิง
บางอยา่งท่ีครูไม่เคยตระหนกัรู้มาก่อน   อาจไดรั้บความต่ืนเตน้ประหลาดใจจากขอ้มูลป้อนกลบัของนกัเรียน
บางคน   และอาจไดค้วามคิดส าหรับน าไปปฏิบติัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

- คุย (Talk)   เพียงแค่ไดพ้ดูคุยกบัเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบัส่ิงท่ีครูไดค้น้พบ ก็อาจท าใหค้รู
สามารถเกิดความคิดส าหรับท าบางส่ิงบางอยา่งใหแ้ตกต่างไปจากเดิมได ้

· ถา้ครูมีเพื่อนร่วมงานท่ีมีความประสงคจ์ะใชก้ารไตร่ตรองเป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาการสอนของเขา  ครูสามารถท าการอภิปรายร่วมกนัโดยใชภ้าพการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนของครูผูท้  าการสอนอยา่งไตร่ตรองเป็นฐานในการอภิปราย 
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· การใชข้อ้ความเก่ียวกบัความเช่ือทางการสอน (เช่น การจดักลุ่ม 2 คน ไดผ้ลดีในการ
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ) ครูสามารถท าการอภิปรายวา่เห็นดว้ยหรือไม่
เห็นดว้ยกบัขอ้ความใด  และขอ้ความใดท่ีผา่นกระบวนการไตร่ตรองแลว้จากการ
สอนของครูเองซ่ึงครูสามารถแสดงหลกัฐานจากการสังเกตของครูได ้ 

- อ่าน (Read)   ครูอาจตดัสินใจไดว้า่ครูจ าเป็นตอ้งคน้หาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มข้ึน   ปัจจุบนัน้ี
มีเวบ็ไซตม์ากมายท่ีครูสามารถคน้หาแนวคิดทางการสอนท่ีมีประโยชน์หรือบทความทางวชิาการ มีนิตยสาร
ส าหรับครูท่ีครูสามารถคน้หาบทความหลากหลายหวัขอ้   ตลอดจนถึงหอ้งสมุดและร้านหนงัสือท่ีมีหนงัสือ
ส าหรับครูมากมาย 

- ถาม (Ask)   นอกจากการพูดคุยไต่ถามบุคคลท่ีอยูใ่กลต้วัแลว้ ครูยงัสามารถส่งค าถามไปยงั
เวบ็ไซตห์รือนิตยสารต่างๆ ท่ีครูอาจไดรั้บแนวคิดหรือแง่คิดมุมมองท่ีดีๆ จากครูอ่ืนๆ ในโลกกวา้ง   หรือมี
การรวมกลุ่มของครูในทอ้งถ่ิน หรือมีโอกาสอ่ืนๆ ส าหรับการฝึกอบรมครูประจ าการ ซ่ึงครูสามารถขอเขา้
ร่วมประชุม หรือขอใหมี้การจดัประชุมในเร่ืองท่ีครูสนใจ 

วงจรการสอนอย่างไตร่ตรอง 
 

           
 

The process of reflective teaching 
 (Pollard, 2008) 

 

การสอนอยา่งไตร่ตรองเป็นกระบวนการท่ีเป็นวงจร เพราะเม่ือครูเร่ิมน าไปปฏิบติัใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงแลว้  วงจรการไตร่ตรองและการประเมินรอบใหม่ก็เร่ิมข้ึนอีกดว้ยค าถามท่ีครูถามตวัเอง เช่น 

· ฉนัก าลงัท าอะไร 
· ท าไมฉนัจึงท าส่ิงน้ี / ท าแบบน้ี 
· มนัมีประสิทธิผลอยา่งไร 
· การตอบสนองของนกัเรียนเป็นอยา่งไร 
· ฉนัจะท าใหดี้ข้ึนกวา่เดิมไดอ้ยา่งไร 

หลงัจากตั้งค  าถามกบัตวัเองแลว้ก็พยายามหาค าตอบดว้ยการวางแผน (Plan)     จดัหา/สร้าง
เคร่ืองมือ (Make provision)      ปฏิบติัการสอน (Act)      รวบรวมขอ้มูล/หลกัฐาน (Collect evidence)     
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วเิคราะห์ขอ้มูล/หลกัฐาน (Analyse evidence)  และประเมินผลขอ้มูล/หลกัฐาน (Evaluate evidence)   น าผล
ท่ีไดม้าไตร่ตรอง (Reflect) เพื่อเร่ิมตน้วงจรรอบใหม่ต่อไป 

 ผลจากการไตร่ตรองของครูอาจท าใหค้รูตดัสินใจท าบางส่ิงบางอยา่งในวถีิทางท่ีแตกต่างไปจาก
เดิม  ถึงแมว้า่ส่ิงท่ีครูก าลงัท าอยูจ่ะไดรั้บการตดัสินวา่เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดแลว้ก็ตาม   กระบวนการน้ีเป็นวถีิของ
การพฒันาอยา่งมืออาชีพซ่ึงจะมีการพฒันาต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

 

เปรียบเทยีบการสอนอย่างไตร่ตรองกบัการวจิัยในช้ันเรียน 
  

 
 

The process of reflective teaching 

 

 

The action research cycles  

 
จากแผนภาพขา้งบนน้ี จงตั้งค  าถามและตอบค าถามของท่านเองอยา่งสมเหตุสมผล น่าเช่ือถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการอบรม  วนัท่ี 17 ตุลาคม 2556 
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