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การปฏิบตั ิงานอย่ างไตร่ ตรอง (Reflective Practice) : ตัวบ่ งชี้สมรรถนะครู

วิยะดา วรรณขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง (reflective practice) เป็ นหนึ่งในตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นาํ
ครู (teacher leadership) ที่กาํ หนดให้ ประเมิน ภายใต้ โครงการยกระดับคุณภาพครูท้งั ระบบ
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินสมรรถนะครูดังกล่าวเป็ นการดําเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนปฏิบตั ิการไทยเข้ มแข็ง 2555 แผนการสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานทาง
ปัญญา เพื่อสร้ างครูท่มี ีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาครู เป็ นครูดี มีคุณธรรม
และมีวิทยฐานะสูงขึ้น โดยระบุสมรรถนะครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้ วย สมรรถนะหลัก (core competency) 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน
(functional competency) 6 สมรรถนะ ซึ่งแต่ละสมรรถนะจะกําหนดรายละเอียดตัวบ่งชี้และรายงาน
พฤติกรรม สําหรับตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรองนี้มีรายงานพฤติกรรม ประกอบด้ วย
1) พิจารณาไตร่ตรองความสอดคล้ องระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้
2) สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของเพื่อนร่วมงาน และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ
3) ใช้ เทคนิควิธกี ารหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการปฏิบตั งิ านของตนเอง และผล
การดําเนินงานสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553)
จากรายการพฤติกรรมข้ างต้ นแสดงถึงความสําคัญจําเป็ นของ “การไตร่ตรอง” และ “การ
ปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง” ต่อสมรรถนะครูท่พี ึงมี ในต่างประเทศทั้งสองประเด็นได้ กลายเป็ นเรื่อง
ธรรมดาสําหรับครูผ้ ูสอนที่ต้องยึดเป็ นแก่นกลางของกระบวนการเรียนรู้/ครู โดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกาบรรจุไว้ ในกฎหมายการศึกษาและบังคับใช้ มาช้ านาน ทั้งนี้เพราะมีการศึกษาวิจัย
มากมายยืนยันว่า การไตร่ตรองต่อประสบการณ์ต่างๆ ทําให้ เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ขึ้น ถ้ าขาดการ
ไตร่ตรอง ครูกส็ อนไปแบบเสี่ยงๆ ไม่มีการพัฒนาความเป็ นครู อีกทั้ง ครูส่วนใหญ่จะพัฒนาสไตล์
การสอนของตนเองตามประสบการณ์การสอนที่ส่งั สมมา ถ้ าสไตล์การสอนเหล่านี้เกิดจากการคัดลอก
แนวการดําเนินการที่ไม่สร้ างสรรค์และเพราะเคยชินเคยทํามาแล้ ว ถือว่าได้ ก่อเกิดอันตรายและ
นับเป็ นสิ่งปิ ดกั้นต่อการพัฒนาวิชาชีพครู
 จุดกําเนิดของแนวความคิด "การไตร่ตรอง" (Reflection) และ "การปฏิบตั ิงานอย่าง
ไตร่ตรอง" (Reflective practice)
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ศัพท์ “Reflection” พบว่าแปลเป็ นภาษาไทยแตกต่างกัน แม้ แต่ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
จากการสืบค้ นฐานข้ อมูล ภายใต้ โครงการ เครือข่ายห้ องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) พบทั้ง
“การคิดไตร่ตรอง” “การสะท้ อนย้ อนคิด” “การสะท้ อนความคิด” สําหรับบทความนี้ใช้ คาํ ว่า “การ
ไตร่ตรอง” ตามที่ปรากฏในการประเมินสมรรถนะครู
แนวความคิดของ "การไตร่ตรอง" ปรากฏครั้งแรกปี 1933 โดย Dewey ผู้เป็ นทั้งนักบุกเบิก
นักวิจัย และนักเขียนวรรณกรรมจํานวนมากเกี่ยวกับการคิดไตร่ตรอง เขานิยาย “การคิดไตร่ตรอง”
(reflective thinking) ว่าหมายถึง “การคิดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดรอบคอบ มีเหตุมี
ผลในการคิด และมีการพิจารณาความเชื่อหรือข้ อสมมติโดยนําความรู้พ้ ืนฐานมาช่วยในการพิจารณา
ความเชื่อนั้นๆ เพื่อให้ ได้ ข้อสรุป” โดยมีลักษณะเป็ นกระบวนการไตร่ตรอง (reflective process)
5 ขั้นตอน คือ (1) การรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น (2) การอธิบายสภาพปัญหา (3) การเสนอแนะทางเลือก
ในการแก้ ปัญหา (4) การระบุเหตุผลเพื่อสนับสนุนข้ อเสนอหรือทางเลือกในการแก้ ปัญหา (5) การ
สรุปผลเพื่อนําไปสู่การยอมรับหรือการปฏิเสธทางเลือกในการแก้ ปัญหานั้น ในความหมายของ
Dewey นี้ ให้ นิยามที่คล้ ายกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในยุคปฏิรปู การศึกษาของสหรัฐอเมริกาเมื่อ 60 ปี ที่แล้ ว นิยมแนวคิดการฝึ กหัดครูเน้ น
สมรรถนะ (competency based teacher education -CBTE) มีปรัชญาว่าการสอนสามารถพัฒนา
สมรรถนะต่างๆ ของครูได้ ควบคู่กบั อาศัยจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมมาเป็ นฐานการฝึ กหัด ดังนั้น
นักศึกษาครูยุคนั้นจึงต้ องเรียนและได้ รับการสอนสมรรถนะต่างๆ เพื่อฝึ กหัดให้ จบออกไปประกอบ
อาชีพครู ต่อมาระหว่างช่วงปี 1970 แนวคิดเรื่อง การคิดนําไปสู่การกระทํา ปรากฏในการฝึ กหัดครู
แต่กถ็ ูกวิจารณ์ว่าไม่ดีเพราะในขณะนั้นยังอธิบายให้ เห็นภาพไม่ได้ ว่าครูมีการคิดอย่างไร จนกระทั่งใน
ปี 1983 Schon ได้ เขียนหนังสือชื่อ The Reflective Practitioner (1983) โดยขยายแนวคิดการคิด
ไตร่ตรองของ Dewey มาใช้ ในการปฏิบัตงิ าน และส่งอิทธิพลต่อแนวคิดของนักการศึกษารุ่นถัดมา
เช่น Zeicher, Hatton & Smith เขาได้ แย้ ง CBTE ว่า การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรองเป็ นความรู้ใน
การกระทํา เขามองว่ามโนทัศน์น้ ีย่งิ ใหญ่ท่เี ชื่อว่ามนุษย์ทุกคนกระทําใดๆ โดยยึดความรู้ท่ตี นเองมี
(inherent knowledge) ผลคือผู้ปฏิบตั ิงานอาจจะไม่ต้องอธิบายความคิดที่นาํ ให้ เกิดการกระทํานั้น
และสิ่งที่กระทําออกมานั้นเกิดจากการใช้ ปฏิภาณอันฉลาดแล้ ว กล่าวคือเมื่อบุคคลประสบปัญหาใน
การทํางานของตนเอง หมายความว่าไม่สามารถแก้ ได้ ด้วยการปฏิบัตงิ านเช่นเคย บุคคลจะใช้
ความสามารถเพื่อมาจัดการปัญหาได้
แนวคิดข้ างต้ นพบความแตกต่างว่า การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรองนี้มีการเชื่อมโยงกับการ
กระทํา ดังในแนวคิดของ Schon ที่นาํ ไปสู่การกระทํา ทั้งค้ นหา และลงมือกระทํา ขณะที่การคิด
ไตร่ตรองตามแนวคิดของ Dewey อาจจะนําหรือไม่นาํ ไปสู่การกระทํา (action) ก็ได้
 ความสําคัญของการไตร่ตรองและการปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง
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มีนักการศึกษาจํานวนมากที่สนใจศึกษาการไตร่ตรองและให้ นิยามที่หลากหลาย จนถึงทุก
วันนี้กย็ ังไม่มนี ิยามที่เป็ นทางการหรือเป็ นเอกฉันท์เลย เพราะขึ้นอยู่กบั การนิยามเชื่อมโยงการเรียนรู้
อย่างไร และยึดปรัชญาอะไร อย่างไรก็ตาม นักการศึกษารับว่าการไตร่ตรองเป็ นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในฐานะสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้ท่ฝี งั อยู่ในตัวคน (tacit knowledge) ไปสู่ความรู�
ที่ชัดแจ�งได้ (Explicit Knowledge) (Novak, 1998) และช่วยพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน (Fullan, 2005)
การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรองเป็ นกระบวนการสําคัญในการขัดเกลาความสามารถที่เป็ นศิลป์
และฝี มือของบุคคลในการฝึ กฝนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะ เมื่อบุคคลได้ ตระหนักถึงการปฏิบัติงานของ
ตน จะเกิดการพิจารณาว่าการปฏิบัติงานนั้นสอดคล้ องกับการปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพอย่างไร
พร้ อมกับเกิดการพิจารณาประสบการณ์ตนเองอย่างถี่ถ้วนในการนําความรู้ส่กู ารปฏิบัติ ภายใต้ การ
กํากับแนะนําจากผู้ร้ ู (Schon,1987) โดย ผู้ท่ปี ฏิบตั ิงานอย่างไตร่ตรองจะมองการปฏิบัติงานที่ตนทํา
ในแต่ละวันแล้ วคิดหาวิธกี ารพัฒนาการปฏิบัติงานให้ ดยี ่งิ ๆ ขึ้น ซึ่งจะก่อให้ เกิดการตระหนักถึง
ความคิดที่เกิดขึ้นก่อนและความเชื่อที่มีต่อเหตุการณ์ รวมถึงสิ่งที่ได้ ปฏิบัตไิ ป แล้ วนําไปสู่การ
วางแผนปฏิบตั ิงานในอนาคตต่อไป ซึ่งลักษณะหรือทัศนคติของคนที่ปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง คือจะ
เป็ นคนใจกว้ าง มีความรับผิดชอบ และจริงใจ (Dewey,1933)
 รูปแบบของการไตร่ตรอง
รูปแบบการไตร่ตรองมีหลากหลาย โดยพื้นฐานแต่ละแบบจะช่วยชี้นาํ ให้ นึกย้ อนกลับไปยัง
เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นแล้ วเปลี่ยนให้ เป็ นประสบการณ์การเรียนรู้ รูปแบบต่างๆ ต่อไปนี้มีวิธกี ารมอง
ย้ อนไปยังเหตุการณ์ต่างๆ แตกต่างกัน และมีการอธิบายวิธกี ารนําไปสู่การปฏิบัติอย่างไตร่ตรอง ดังนี้
รูปแบบของ Schon (1983) มีการไตร่ตรองที่เกิดขึ้น 2 แบบ คือ
1) Reflection-on-action การไตร่ตรองแบบนี้จะปรากฏเมื่อเหตุการณ์ได้ ยุตแิ ล้ ว
และบุคคลได้ ใช้ เวลาในการคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์น้ัน คล้ ายกับนักกีฬาเบสบอลดูการ
แข่งขันที่อดั ไว้ เพื่อประเมินตน
2) Reflection-in-action การไตร่ตรองแบบนี้เกิดขึ้นขณะเหตุการณ์ดาํ เนินอยู่ เมื่อ
บุคคลสะท้ อนย้ อนคิดการกระทําอยู่น้ัน บุคคลจะเกิดการตระหนักรู้ท่เี กิดขึ้นแก่ตนเอง เหตุการณ์ท่ี
แตกต่างจากที่ร้ จู ัก ที่ทาํ ให้ บุคคลประหลาดใจแม้ เพียงนิดจะทําให้ เกิดการไตร่ตรองแบบนี้
รูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ให้ เห็นประสบการณ์การเรียนรู้และนิยมกัน คือ รูปแบบของ
Gibbs (1988) ที่มีลักษณะเป็ นวงจรการพัฒนา โดยให้ ถามคําถามตนเองเมื่อเผชิญสถานการณ์หรือ
ปัญหาหนึ่ง ดังนี้
1) การพรรณนา (description) - เกิดอะไรขึ้น
2) ความรู้สกึ นึกคิด (feeling)
- คิดและรู้สกึ อย่างไร ณ ขณะนั้น
3) การประเมิน (evaluation)
- เหตุการณ์น้ ีดีและไม่ดีอย่างไร
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4) การวิเคราะห์ (analysis)

- สามารถทําหรือต่อยอดอะไรได้ จากเหตุการณ์น้ ี

5) การสรุปผล (conclusion)
- มีส่งิ ใดที่ควรทําอีก
6) การวางแผนการปฏิบัติ
- ครั้งต่อไปต้ องทําอย่างไร
Gibbs มองความรู้สกึ และอารมณ์มีส่วนสําคัญต่อการเผชิญเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้น และส่งผลต่อ
ขั้นตอนต่อๆ ไปในวงจร ซึ่งเป็ นจุดที่เน้ นต่างจากรูปแบบอื่น
อีกรูปแบบหนึ่งที่พัฒนามาจากงาน Dewey และขยายอิทธิพลสู่งานของ Gibbs คือ วงจรการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb (1984) โดย Kolb แนะว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น บุคคลจะมุ่งทํา
ความเข้ าใจความหมายของประสบการณ์ท่ไี ด้ รับโดยการสังเกตอย่างรอบคอบเพื่อการไตร่ตรอง
พิจารณา มีการใช้ เหตุผลและใช้ ความคิดในการสรุปรวบยอดเป็ นหลักการต่างๆ และนําไปทดลอง
ปฏิบัติจริง หรือประยุกต์ใช้ เพื่อทดสอบว่าหลักการต่างๆ นั้นถูกต้ องหรือไม่ รูปแบบของ Kolb นี้
แสดงให้ เห็นว่าประสบการณ์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ บุคคลเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ได้
สิ่งที่ต้องมีร่วมด้ วยคือ การคิด การอภิปราย กระบวนการปัญญา และอารมณ์ต่อเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้น
รูปแบบของการไตร่ตรองยังมีมากมายและหลากหลาย แต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันตรง
ขั้นตอน บางรูปแบบไม่เป็ นวงจรเพราะนักการศึกษาบางคนเชื่อว่าประสบการณ์เพียงอย่างเดียวก็
เพียงพอต่อการเกิดการไตร่ตรองแล้ ว ขณะที่อกี ฝ่ ายอธิบายว่าต้ องเป็ นขั้นตอนการพัฒนาที่เกิด
ต่อเนื่องกันและสามารถเกิดเป็ นวงจรได้ หลายๆ รอบ ซึ่งการทําความเข้ าใจความแตกต่างระหว่าง
รูปแบบของการไตร่ตรองเหล่านี้เป็ นสิ่งสําคัญ เพราะจะช่วยให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงานค้ นพบเทคนิคที่สามารถใช้
ในการพัฒนาสมรรถนะส่วนตัวและวิชาชีพของตนเอง
 การไตร่ตรองกับการฝึ กหัดครู
การไตร่ตรองนั้น (reflection) เกี่ยวข้ องกับความคิดและกลยุทธ์ของบุคคลต่อสถานการณ์ท่ี
เป็ นปัญหา เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ไปสู่การเรียนรู้ ดังนั้นหนึ่งใน
หลายวิธกี ารที่หลักสูตรฝึ กหัดครูในต่างประเทศใช้ ช่วยเหลือนักศึกษาครูให้ เรียนรู้ท่จี ะคิดอย่างครู คือ
การบรรจุการปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรองเข้ าไว้ ในหลักสูตร (เช่นในงานของ Bullough, 1989;
Korthagen, 1988; Ross, 1989). นักวิจัยบางท่าน เช่น Grant and Zeichner (1984) มีความเชื่อ
ว่า การสร้ างครูท่ปี ฏิบัติงานอย่างไตร่ตรองควรเป็ นเป้ าหมายหลักของหลักสูตรฝึ กหัดครู ดังระบุไว้ ว่า
“ถ้ านักศึกษาครูเหล่านี้คือผู้ท่พี ้ ืนฟูและต่ออนาคตให้ โรงเรียนแล้ ว การสอนแบบไตร่ตรองจึงเป็ น
สิ่งจําเป็ นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ท่จี ะต้ องบรรจุไว้ ในหลักสูตรฝึ กหัดครู” แม้ จะพบว่าการสอนการไตร่ตรอง
เป็ นสิ่งที่ยาก เพราะนักศึกษาที่เข้ ามาเรียนหลักสูตรฝึ กหัดครูน้นั แทบไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานแบบไตร่ตรองมาก่อนเลย (Calderhead, 1992) สําหรับแนวทางในการสอนการไตร่ตรอง
ผู้สอนสามารถดําเนินการให้ ผ้ ูเรียนทบทวนเหตุการณ์เรื่องราวที่ยังเป็ นปัญหา ให้ ผ้ ูเรียนตั้งคําถามว่า
ฉันควรจะทําอะไรจากเหตุการณ์น้ ี สิ่งที่สะท้ อนออกมาจะเป็ นการวิเคราะห์เหตุการณ์น้ันซึ่งมีท้งั
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ประเด็นทั่วไปและทั้งที่เป็ นไปได้ (Moon, 1999) ส่วนยุทธศาสตร์ท่ชี ่วยส่งเสริมประกอบด้ วย การ
สังเกต การเขียนบันทึกโดยใช้ การไตร่ตรอง การไตร่ตรองเกี่ยวกับเรื่องเล่า เช่น การศึกษารายกรณี
หรือกรณีศึกษาและการจัดสภาพแวดล้ อมทางการศึกษาที่สนับสนุนให้ ผ้ ูเรียนมีสมั พันธภาพที่ดีต่อกัน
และจัดให้ มีกจิ กรรมการอภิปราย และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การนําการไตร่ตรองไปใช้ ขณะการฝึ กสอน ทําให้ นักศึกษาได้ ใช้ และขัดเกลาความรู้ด้าน
หลักการ ทฤษฎี เทคนิคและด้ านวิชาชีพที่ได้ เรียนมาจากหลายวิชาต่างๆ ซึ่ง Freire (1996) เรียกว่า
เกิดกระบวนการไตร่ตรองเชิงประสานกัน (praxis) การไตร่ตรองจึงมีความสําคัญไม่เพียงเพื่อการ
พัฒนาความเป็ นมืออาชีพแก่ตนเอง แต่ยงั รวมถึงการเติมเต็มตัวเองของนักศึกษา (self-fulfillment)
Griffin (2003) ระบุว่า มีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่านักศึกษาครูและครูจะเป็ นคนที่ทาํ งานมี
ประสิทธิภาพและพึงพอใจกับกิจกรรมของครูมากขึ้น หากมีการคิดไตร่ตรอง มีการตั้งคําถาม และ
คิดถึงสิ่งที่ตนเกี่ยวข้ อง ส่วน Ferraro (2000) ศึกษาพบว่าวรรณกรรมหลายๆ ชิ้นกล่าวถึงบทบาท
ของการไตร่ตรองในการฝึ กหัดครูมีประโยชน์ท้งั เป็ นการตรวจสอบอุดมคติของครู, เป็ นการท้าทาย
ต่อแนวปฏิบัตเิ ดิม, เป็ นการรับรู้ว่าการสอนเป็ นดั่งศิลป์ และเคารพต่อความหลากหลายในการนํา
ทฤษฎีไปใช้ ในห้ องเรียน
ขณะที่ออกฝึ กสอน นักศึกษาครูต้องรู้จักการฝึ กสังเกต (Lortie,1975) แต่บ่อยครั้งมักไม่
ตระหนักว่าทักษะการปฏิบตั ิงานอย่างไตร่ตรองเป็ นสิ่งที่ตนต้ องมีเพื่อนําไปสู่การเป็ นครูท่ดี ี อย่างไร
ก็ตาม มีงานศึกษาแนวทางในการช่วยเหลือให้ เป็ นผู้ปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง เช่น Alder, 1991b;
Ayers, 1993; Crowe & Berry, 2007; Francis, 1995; Pearson & Smith, 1985; Roth, 1989)
การฝึ กการไตร่ตรองนี้สามารถเกิดและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเป็ นมืออาชีพของครู
โดยฝึ กทั้งการไตร่ตรองรายบุคคล การไตร่ตรองกับเพื่อน การไตร่ตรองแบบกลุ่มทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ในงานวิจัยส่วนใหญ่ท่เี ป็ นการศึกษาการไตร่ตรองรายบุคคล พบว่าเป็ นการมอบหมายให้
เขียนบันทึก (journal) และแฟ้ มผลงาน (portfolio) (Cooper & Boyd,1998; York-Barr et al.,
2001) ประเภทงานวิจัยที่ศึกษาการไตร่ตรองในหลักสูตรการฝึ กหัดครู มักพบเป็ นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ วิธกี ารคือผู้วิจัยจะสนับสนุนให้ นักศึกษานําทฤษฎีท่ไี ด้ เรียนมาใช้ ในการปฏิบัติงาน และ
สะท้ อนการปฏิบัติน้นั ออกมาในรูปของรายงานหรือแฟ้ มสะสมงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ มีการ
อภิปรายและวิเคราะห์งานเขียนหรือแฟ้ มร่วมกัน ผลคือทําให้ นักศึกษาได้ จับแนวคิด ตรวจสอบ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการไตร่ตรอง (Yosra Dali, 2007) นอกจากนี้ยังพบว่าการไตร่ตรองในการ
วิจัยปฏิบัติการก่อให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจต่อสไตล์การสอนของตนได้ ลึกกว่าและยังช่วยขัดเกลา
ทักษะการสอนด้ วย
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ในวงการศึกษา การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรองเป็ นกระบวนการที่ครูใช้ ศึกษาวิธกี ารสอนของ
ตนเองเพื่อการปฏิบัติงานให้ เกิดผลดีต่อผู้เรียน เนื่องจากการสอนและการเรียนรู้เป็ นสิ่งที่ซับซ้ อน
และไม่มีวิธกี ารเรียนการสอนถูกต้ องเหมาะสมเพียงหนึ่งเดียว ครูจึงต้ องไตร่ตรองบริบทเหล่านี้
ตรวจสอบความรู้และประสบการณ์เดิมและที่กาํ ลังเผชิญอยู่เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการสอนของตน
เป็ นการนําความรู้ท่ตี นมีไปปรับแต่งให้ มีทกั ษะที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ รวมถึงการสร้ าง
ยุทธศาสตร์การสอนใหม่ๆ ให้ เกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็ นการพัฒนาการสอนเฉพาะตนที่บุคคลสร�างขึ้นมา
เอง (Borko & Livingston, 1989) นอกจากนี้ มีความเชื่อว่าการไตร่ตรองเป็ นจุดเปลี่ยนแปลงพุทธิ
พิสยั กับการสอนของครู (Richards, Gallo & Renandya, 2001) และยังเป็ นการพัฒนาคุณค่าใน
การเรียนรู้ (Richards, 1990) การพัฒนาการไตร่ตรองของครูมักใช้ การเขียนบันทึกหลังการสอน
โดยครูผ้ ูสอนได้ สงั เกตว่ามีส่งิ ใดบ้ างที่ถูกละข้ าม ไม่ได้ สอน รวมทั้งสามารถกระตุ้นให้ ครูผ้ ูสอนปรับ
เปลี่ยนกลวิธแี ละสํารวจแนวทางในการแก้ ปัญหาได้ ทําให้ ร้ จู ักตัวเองมากขึ้น และตระหนักว่าตนมี
ความชํานาญด้ านใด และมีอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมหรือไม่ (Taggart & Wilson, 1998)
ขณะเดียวกัน การเขียนบันทึกหลังการสอนติดต่อกันเป็ นเวลานานๆ สามารถทําให้ ครูผ้ ูสอน ทราบถึง
การพัฒนาการสอนของตนเองด้ วยว่าเป็ นไปมากน้ อยเพียงใด (McDonough,1994)
การเขียนสิ่งที่คิดออกมาช่วยให้ นักศึกษาครู/ครูได้ เรียนรู้ท่จี ะแสดงความคิดและกลยุทธ์
การสอน การเขียนเป็ นการเชื่อมและจัดโครงสร้ างความคิดให้ แจ่มชัดขึ้น (Britton, 1970) และเมื่อ
ลงมือเขียน บุคคลย่อมรู้จักสิ่งที่ตนเขียนมากขึ้น (Perl,1979) นักศึกษาครู/ครูหลายคนรู้ความคิด
รู้กลยุทธ์การสอนตนแต่ประสบปัญหาในการจัดโครงสร้ างและการสื่อสารความคิดออกมา ซึ่ง Schon
(1987) มีแนวคิดว่าแม้ ความรู้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น (professional practical knowledge)
เป็ นความรู้ท่อี ยู่ในตัว (tacit knowledge) เราสามารถแสดงให้ เห็นได้ ด้วยการปฏิบตั ิ แต่คนส่วนมาก
ไม่สามารถนํามันออกมาเป็ นความรู้ชัดแจ้ ง (Explicit Knowledge) หรือเป็ นความรู้ท่เี ป็ นเหตุเป็ นผล
และสามารถรวบรวม ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยอาศัยการไตร่ตรองจะทําให้ บุคคลได้
เรียนรู้ท่จี ะแสดงความรู้ตนออกมา นอกจากนี้ การเขียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนยังทําให้ ได้
ค้ นพบความคิดของตน (Freidus,1991) และยังทําให้ ความคิดและการกระทําของตนชัดแจ้ งออกมา
(Andrews & Wheeler, 1990; Wedman, Malios, & Whitfield, 1989) รวมทั้งการเรียนรู้ท่จี ะเขียน
ให้ ไตร่ตรองเชิงลึกยังช่วยนักศึกษา/ครูส่อื สารให้ เห็นสิ่งที่ตนปฏิบตั ไิ ด้ มากขึ้น สรุปได้ ว่า การเขียน
บันทึกไตร่ตรองหลังการสอน เป็ นเครื่องมือที่สาํ คัญอย่างหนึ่งที่ครูใช้ จดบันทึก เรื่องราว ปัญหาต่างๆ
ข้ อดีข้อเสีย ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ตลอดจนแนวทางในการแก้ ปัญหา เพื่อพัฒนาตนเอง และปรับปรุง
การเรียนการสอน อันจะนําไปสู่ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังที่เกิดแก่ผ้ ูเรียน
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แม้ ว่าทุกวันนี้ในต่างประเทศ โปรแกรมการศึกษาและพัฒนาครูโดยใช้ การไตร่ตรองนี้มีความ
รุ่งเรือง แต่งานการประเมินอย่างเป็ นระบบสําหรับการไตร่ตรองของครูมีน้อยมาก (Ross, 1990)
ทั้งนี้เพราะนักการศึกษาในกลุ่มปฏิฐานนิยมระบุว่าการไตร่ตรองนี้ยากที่จะวัดประเมินได้ เนื่องจาก
การไตร่ตรองเป็ นกระบวนการภายในของมนุษย์ (Mental process) ซึ่งต่างจากพฤติกรรมที่สงั เกตได้
ให้ นิยามได้ และนําไปสู่การวัดได้ การเลือกใช้ วิธวี ิจัยเชิงปริมาณและการใช้ เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม
ย่อมทําให้ การประเมินการไตร่ตรองล้ มเหลว (Gore, 1987) จึงมีคาํ ถามมากมายตามมาว่าเราจะ
ประเมินที่กระบวน หรือผลงาน แล้ วจะประเมินอะไรและอย่างไร หรือในการสอนการไตร่ตรอง ครู
ควรวัดการเรียนรู้ท่เี กิดขึ้นมาหรือจะวัดคุณภาพและความกว้ างของการไตร่ตรองดี
เมื่อการไตร่ตรองเป็ นสิ่งจําเป็ นและสําคัญที่ต้องพัฒนา เราก็ต้องพัฒนาเกณฑ์ข้ นึ มา การ
ระบุแนวทางประเมินและเกณฑ์ข้ นึ มาจะช่วยให้ ผ้ ูสอนชี้แนวทางการไตร่ตรองกับผู้เรียนได้ (Moon,
1999) อย่าประเมินเพื่อวัดผล ควรเป็ นการทบทวนงานนั้นของครู ตนเอง หรือเพื่อน เช่น ใน
งานวิจัยเกี่ยวกับการไตร่ตรองส่วนมาก มักใช้ การเขียนไตร่ตรองรูปแบบต่างๆ เป็ นเครื่องมือแสดง
การไตร่ตรอง การประเมินจึงควรเป็ นการตัดสินคุณค่าของการเขียนในฐานะเป็ นยุทธศาสตร์การ
เรียนรู้ (Kerka, 2002) ไม่ให้ ประเมินที่ตวั งานที่เขียนขึ้น เกณฑ์ท่เี ลือกควรประกอบด้ วย ความ
เหมาะสมของงานเขียน (เช่น ความยาว การนําเสนอ โครงสร้ างการเขียน การเดินเรื่องตาม
ระยะเวลา) การวิพากษ์งานเป็ นระยะ (เช่น เลี่ยงการตัดสิน, ใช้ คาํ ถามเพื่อให้ เกิดความชัดเจนขึ้น)
และไม่ประเมินโดยตรง (Moon,1999; Orem, 1997)
ตัวอย่างการประเมินการเขียนไตร่ตรอง เช่น งานของ Taggart & Wilson (1998) เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินระดับความสามารถในการคิดไตร่ตรองจากหลักฐานการเขียนบันทึกหลัง
การสอนไว้ 3 ระดับ คือ (1) ระดับความสามารถในการอธิบายโดยใช้ เหตุผลที่มาจากหลักการหรือ
ทฤษฎี(Technical level) โดยครูผ้ ูสอนจะนําเอาประสบการณ์ในอดีตและความรู้จากเนื้อหาวิชามาใช้
ในการคิดพิจารณาไตร่ตรอง เพื่อให้ บรรลุจุดมุ่งหมายของกิจกรรม (2) ระดับบริบทแวดล้ อม
(contextual level) โดยครูผ้ ูสอนจะเน้ นทฤษฎีท่อี ยู่เบื้องหลังและสามารถพิจารณาหาทางเลือกการ
ปฏิบัติท่เี หมาะสมกับบริบทและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรียน (3) ระดับวิพากษ์และ
พิจารณาโดยใช้ เหตุผล (Dialectical level) โดยครูผ้ ูสอนคิดไตร่ตรองในบริบทของสังคมที่กว้ างขึ้น
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจด้ วยตนเองมากขึ้นมีการพิจารณาประเด็นทางด้ านคุณธรรม จริยธรรมและกึ่ง
สังคมการเมือง (sociopolitical) ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิงานของครู
บทสรุป

การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรองมีบทบาทสําคัญต่อนักศึกษาครูและครูผ้ ูสอนในฐานะเป็ น
กระบวนการขัดเกลาความเป็ นมืออาชีพผ่านการคิดไตร่ตรองต่อประสบการณ์ เป็ นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ตี ้ องดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวิธกี ารเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่สดุ
โดยมีรปู แบบของไตร่ตรองที่หลากหลายทั้งที่เป็ นวงจรและไม่เป็ นวงจร มียุทธศาสตร์ท่สี ่งเสริมให้ เกิด
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การไตร่ตรองหลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมให้ มีการอภิปรายต่อสถานการณ์ท่เี ป็ นปัญหาที่แบบ
รายบุคคล กับเพื่อน และกับสมาชิกในกลุ่ม ส่วนเครื่องมือสะท้ อนการปฏิบัติการไตร่ตรองมีท้งั การ
เล่าเรื่อง การเขียน และการใช้ แฟ้ มสะสมงาน การประเมินการไตร่ตรองยังยากที่จะวัดได้ เนื่องจากยัง
มีข้อโต้ แย้ งว่าจะการประเมินเนื้อหาสาระหรือจะประเมินกระบวนการไตร่ตรอง
การประเมินสมรรถนะครูไทยด้ านการไตร่ตรองนี้แสดงถึงการยกระดับคุณภาพครู แต่การ
ไตร่ตรองต้ องส่งเสริมและถูกฝึ กฝน มีประเด็นทีน่ ่าสนใจศึกษาสําหรับวงการศึกษาไทยว่า
ครูผูส้ อนในฐานะผูถ้ ูกส่งเสริมให้ปฏิบตั ิงานอย่างไตร่ตรอง ทราบหรือไม่ว่าการไตร่ตรองนั้นคือ
อะไร สําคัญจํ าเป็ นอย่างไรต่อครู ขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินงานเพือ่ ส่งเสริม
สมรรถนะนี้ หรือไม่ อย่างไร หรือแม้กระทัง่ ในหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มีการกล่าวถึง
การปฏิบตั ิงานอย่างไตร่ตรองหรือไม่ คุรุสภาในฐานะผูค้ วบคุมการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษามีการระบุไว้ในมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่
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