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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่  1)  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครูด้วยกิจกรรมสะท้อนคิดโดยใช้
รูปแบบ 3-R ในรายวิชาการวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร์  2)  ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีต่อการจัดกิจกรรม
สะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบ 3-R รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา MAT4122 การวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ ในภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 122 คน 
โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เอกสารและเครื่องมือท่ีใช้ คือ  1)  เอกสารใช้ประกอบการทดลองเชิงปฏิบัติการ ได้แก่  
1.1)  เอกสาร มคอ. 3 รายวิชาการวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร์  1.2)  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสะท้อนคิด
ส าหรับผู้สอน  2)  เครื่องมือท่ีใช้สะท้อนผลการปฏิบตัิการ ได้แก่  2.1)  แบบบันทึกประจ าวันของผูส้อน  2.2)  แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีตอ่กิจกรรมสะท้อนคิด ผลการวิจัย มีดังนี้  1)  ผลการพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้ของนักศึกษา
ครู ด้วยกิจกรรมสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบ 3-R ได้ขั้นตอนการท ากิจกรรมสะท้อนคิด ดังน้ี  1.1)  สร้างบรรยากาศในช้ันเรียน 
ให้ผู้เรียนเกิดความผ่อนคลาย ไม่กดดัน  1.2)  ให้ความรู้พื้นฐานในการเขียนสะท้อน และยกตัวอย่างการเขียนสะท้อนรูปแบบ
ต่าง ๆ  1.3)  ก าหนดกรอบการเขยีนสะท้อนโดยใช้รูปแบบ 3-R ไดแ้ก่ Reaction, Relevance, Responsibility  1.4)  น าผล
การสะท้อนมาปรับปรุงการสอนเป็นระยะ โดยการเขียนตอบกลับการชมเชย การขอโทษ และให้ก าลงัใจในการเขียนสะท้อน 
ในครั้งถัดไป  2)  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมสะท้อนคดิโดยใช้รูปแบบ 3-R ในรายวิชา 
การวัดผลและประเมินผลทางคณติศาสตร์ พบว่าโดยภาพรวมความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มตี่อกิจกรรมสะท้อนคิดในรายวิชา
การวัดผลและประเมินผลทางคณติศาสตร์มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก คิดเป็นคา่เฉลีย่ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 86.97 
โดยมีความคิดเห็นด้านผู้สอนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมสะท้อนคดิ 
 
ABSTRACT  
 The objectives of this research were:  1)  to develop the learning activities of the student teachers 
by reflective thinking activities using the 3-R format in a course of study “Principles of Mathematics 
Measurement and Evaluation”.  2)  to study the opinions of the student teachers toward the reflective 
thinking activities using the 3-R format.  The research model was classroom action research.  The target 
group was 122 fourth year students enrolled in the course “Principles of Mathematics Measurement and 
Evaluation” (MAT4122) in the second semester of 2016.  The purposive sampling was employed to select  
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the sample.  Documents and Research tools were  1)  documents supporting the action research were   
1.1)  course description  1.2)  a reflective thinking activities guide for Instructors  2)  tools that reflected 
performance were   2.1)  forms of Instructor's journal   2.2)  questionnaires for collecting the opinions  
of the student teachers toward the reflective thinking activities using the 3-R format.  Results of the research  
were as follows:  There are 4 steps of reflective thinking activities process, including :  1)  create a relaxed 
atmosphere in a classroom.  2)  provide basic knowledge in reflective writing and give variety of reflexive 
writing examples.  3)  define the reflective writing framework using the 3-R format;.  Reaction, Relevance, 
and Responsibility  4)  use of reflective writing for improving teaching continuously by writing responses, 
admiring, sending apologies, and encouraging for the next reflective writing.  Opinions of the student 
teachers toward the reflective thinking activities using the 3-R format, as an overall they were agree  
at a high level with the mean of 4.35 or 86.97%.  The mean score on instructor aspect was at the highest 
level follow by the reflective activities aspect, respectively.  
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บทน า 
 สาขาวิชาคณติศาสตรเ์ป็น 1 ใน 10 หลักสูตรระดับปรญิญาตรีของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด  
มีวัตถุประสงค์ของหลักสตูร คือ  1)  มีคุณธรรม จริยธรรม มจีิตส านึกและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
และสังคม ตลอดจนเป็นแบบอยา่งที่ดี  2)  มีความตระหนักในคุณคา่ของคณิตศาสตร์และมีเจตคติที่ดตี่อวิชาคณิตศาสตร์  
3)  มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างของคณิตศาสตร์ และสามารถคิดอย่างมีเหตุผล  4)  มีความสนใจ
ใฝ่หาความรู้ พัฒนาตน และติดตามความก้าวหน้าในวิชาคณิตศาสตร์และบริบททางการศึกษา 5)  มีความรูความเข้าใจในงานวิจัย
ในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  6)  สามารถพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาส าหรับ 
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี จากวัตถุประสงค์ทั้ง 6 ข้อ อาจารย์ในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ทุกคนจึงพยายามจัดการเรยีนการสอนและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชามีคุณลักษณะ 
ความเป็นครคูุณภาพ โดยมีความรคูวามสามารถท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตโิดยสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งเหมาะสม 
สร้างองค์ความรูโ้ดยการเรียนรูผ้่านกิจกรรม การท างาน การแก้ปัญหาและการเรยีนรู้จากทีม เพื่อพัฒนาให้เป็นบัณฑติ 
ที่พึงประสงค์ มีคณุธรรมจรยิธรรมและด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข (สาขาวิชาคณติศาสตร,์ 2559 : 10)  
 จากการสังเกต สอบถาม ศึกษาผลที่ได้จากการทวนสอบระดับหลักสตูร และการประชุมอาจารย์ระดับสาขาวิชา 
พบว่านักศึกษาจ านวนมากมีปญัหาที่เกิดขึ้นในช้ันปี 1–4 ซึ่งเป็นช่วงก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น ความพร้อม 
ด้านวิชาการ ความมั่นใจในการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การท าวิจัย กระบวนการศึกษาองค์ความรู้ ความรับผิดชอบ 
การตระหนักรู้ การจัดล าดับความส าคัญ ทักษะทางสังคมฯลฯ ซึ่งปญัหาต่าง ๆ เหล่านีส้่งผลกระทบตอ่นักศึกษาเมื่อออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นอย่างมาก และแน่นอนว่าย่อมส่งผลถึงการเป็นครูในอนาคต การเตรียมความพร้อมสูค่วามเป็นครู
จึงเป็นสิ่งส าคญัที่ต้องเน้นการฝึกทักษะ การสร้างสมประสบการณ์เกีย่วกับสถานการณ์ในโรงเรียน และการแก้ปัญหา 
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาในโรงเรียน ทั้งนี้ผู้สอนต้องมีเครื่องมือที่สามารถวัดและประเมินผลนักศึกษาได้ครบทั้ง 3 ด้าน 
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คือ ด้านความรู้ ดา้นทักษะกระบวนการ และด้านคณุธรรมจรยิธรรม โดยในด้านที่ 3 นั้นถือว่าเป็นด้านที่วัดและประเมินผล 
ได้ยากกว่าด้านอื่น ๆ แต่เป็นด้านที่เป็นภูมิคุ้มกันและส าคญัมากต่อวิชาชีพครู  
 จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจัยของเอกชัย  วิเศษศรี (2557 : 80) ชมพูนุช  จันทร์แสง (2557 : 97) 
และกฤษณา  ข าปากพลี (2557: 86) พบว่ามีผลการวิจัยทีม่ีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อน ากิจกรรมการสะท้อนคิด 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนและนักศึกษา ด้านทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ผลการวิจัยในเชิงบวก 
และกิจกรรมสะท้อนคิดเป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ สามารถพัฒนาผู้เรยีนได้  
  Antonietti, A, Confalonieri, E & Marchetti, A (2014 : 1) ได้กล่าวถึงความหมายของการสะท้อนคิดว่ามี 3 ความหมาย 
คือ  1)  การสะท้อนคิดเป็นการแสดงออกถึงแนวคิดส่วนบุคคลที่เกีย่วกับความรูส้ึกภายในจติใจที่มีผลต่อการแสดงออกต่อ
บุคคลอื่น งานวิจัยโดยส่วนใหญ่มักจะเรียกกระบวนการนี้ว่า “อภิปัญญา (metacognition)” หรือ “การรู้คิด” 2)  การสะท้อนคิด 
ที่เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีจิต (Theory of Mind) ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่แสดงออกที่สะท้อนมาจากความคิดของบุคคล 
ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและการจัดสถานการณ์เพื่อทดลอง  3)  การสะท้อนคิดเชิงบรรยายที่เกดิจากการเลา่เรื่องของตนเอง 
เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจตนเอง และบุคคลอื่นสอดคล้องกับ ดจุเดือน  เขียวเหลือง (2556 : 28) ที่กล่าวว่า การสะท้อนคิด 
คือ การใช้กระบวนการในการคิดและพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าพินิจพิเคราะห์ ละเอียดรอบคอบ มีเหตุมีผล ใช้ประสบการณ์
ความคิด ความเช่ือ หรือองค์ความรู้ที่ยึดถือกันอยู่เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ หรือท าให้เกิดข้อสรุปใหม่ที่จะใช้เป็นแนวทาง 
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์อื่น ๆ อย่างเหมาะสม นอกจากน้ัน Good, Carter V. (1973 : 608) กล่าวว่า การสะท้อนคิด 
หมายถึง การคิดและพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดรอบคอบ คิดอย่างกระตือรือร้นและคิดบอ่ย ๆ อย่างต่อเนื่อง  
การพิจารณาความเชื่อหรือความรูน้ั้นจะพิจารณาจากพื้นฐานและหลักฐานที่สนับสนุนความเช่ือ หรือความรู้นั้น นอกจากน้ี 
ยังพิจารณาสิ่งที่ท าให้เกิดความเชื่อหรือความรู้นั้นด้วย โดยเฉพาะการอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของการสะท้อนกลับ 
หรือการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการรับรู้  
 ดว้ยเหตุนี้ ผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
จึงสนใจการพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้ของนักศึกษาครูด้วยกิจกรรมสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบ 3-R ในรายวิชาการวัดผล 
และประเมินผลทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการประเมินตามสภาพจริงที่มีประสิทธิภาพ สามารถประเมินความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
ได้ครบถ้วน ส่งเสริมใหผู้้เรยีนเกิดความคิดที่มรีะบบ ได้ทบทวนความรู้ ความรู้สึก การกระท าของตนเอง ลดช่องว่างระหว่าง 
องค์ความรู้ทางทฤษฎีและการปฏบิัติ และยังเป็นการพัฒนานวัตกรรมในการจดัการเรียนการสอน เพือ่ผลิตบณัฑติที่มีคณุภาพ
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ การเป็นคนดี และมีความสุข 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูข้องนักศึกษาครูด้วยกิจกรรมสะทอ้นคิด โดยใช้รูปแบบ 3-R ในรายวิชาการวัดผล
และประเมินผลทางคณิตศาสตร ์
 2.  เพื่อศึกษาความคดิเห็นของนักศึกษาครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมสะท้อนคิด โดยใช้รูปแบบ 3-R ในรายวิชาการวัดผล
และประเมินผลทางคณิตศาสตร ์
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้ของนักศึกษาครูด้วยกิจกรรมสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบ 3-R ในรายวิชา
การวดัผลและประเมินผลทางคณติศาสตร ์รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามหลักการและขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคดิของ Kemmis & McTaggart (1990) ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี ้



 1)  ขั้นวางแผนปฏิบัติการ (Planing) 
 2)  ขั้นปฏิบัติการ (Action) 
 3)  ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) 
 4)  ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflection)  
  มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 
  1.  ประชากร 
   กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ไดแ้ก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา MAT4122 การวัดผลและ
ประเมินผลทางคณิตศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 122 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 
  2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี มี 2 ชนิด ได้แก ่
  2.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองเชิงปฏิบัติการ ได้แก่  
        2.1.1  เอกสาร มคอ. 3 รายวิชาการวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ เป็นกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชา วัตถุประสงค์ ลักษณะการด าเนนิการสอน วิธีการสอน 
วิธีการวัดและประเมินผล และแผนการสอนตลอดภาคเรียน 
       2.1.2  คู่มือการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยการสะท้อนคิด ส าหรับผูส้อนในรายวิชาการวัดผลและประเมินผล
ทางคณิตศาสตร์ เป็นเอกสารที่ผู้วจิัยจัดท าข้ึนเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ แนวคิดส าคัญ และแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ด้วยการสะท้อนคิด 
  2.2  เครื่องมือท่ีใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการ ได้แก ่  
       2.2.1  แบบบันทึกประจ าวันของผูส้อน เป็นการบันทึกท่ีได้จากการสงัเกตเหตุการณ์ขณะด าเนินกิจกรรม 
การเรยีนการสอน บรรยากาศในช้ันเรียน และสิ่งที่ได้จากการอ่านงานสะท้อนของผู้เรยีน 
       2.2.2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มีต่อกิจกรรมสะท้อนคิดในรายวิชาการวดัผล 
และประเมินผลทางคณิตศาสตร์ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น ไดผ้่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน น าผลการพิจารณา 
ของผู้เชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคล้องและเลือกข้อค าถามทีม่ีคา่ดัชนี IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปปรับปรุงแบบสอบถาม 
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่นตามวธิีของครอนบาค(Cronbach) ได้คา่ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .94 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
    ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) 

   ตอนท่ี 2  ความความคดิเห็นของนักศึกษา ครู ที่มีต่อกิจกรรมสะทอ้นคิดในรายวิชาการวัดผล 
และประเมินผลทางคณิตศาสตร ์เป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคริ์ต (Likert) 

   ตอนท่ี 3  ค าถามปลายเปดิ  
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัย เรื่องการพัฒนากจิกรรมการเรยีนรู้ ของนักศึกษาครูด้วยกจิกรรมสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบ 3-R  
ในรายวิชาการวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยไดด้ าเนนิการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลตามรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1  ด าเนินการสอน ผู้วิจยัได้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง โดยใช้แผนการสอนตาม มคอ.3 และน าองค์ความรู้ 
แนวคิดส าคัญ แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยการสะท้อนคิดมาจากคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสะท้อนคิด
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ส าหรับผู้สอนในรายวิชาการวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ และแบบบันทึกประจ าวันของผู้สอน ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
รวมเวลาในการปฏิบตัิการทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ โดยก าหนดการปฏิบตักิารเป็น 3 วงจร ดังนี้ 
   3.1.1  วงจรปฏิบัติการที่ 1 สอนสปัดาห์ที่ 1-4 
   3.1.2  วงจรปฏิบัติการที่ 2 สอนสปัดาห์ที่ 5–8 
   3.1.3  วงจรปฏิบัติการที่ 3 สอนสปัดาห์ที่ 9–12 
  3.2 หลังจากสิ้นสุดการสอนในแต่ละวงจรปฏิบัติการ ผู้วิจัยจะประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแบบบันทึก
ประจ าวันของผูส้อน และงานสะทอ้นการคิดของนักศึกษา ร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์  
เพื่อปรับปรุงในวงจรปฏิบตัิการต่อไป 
  3.3 เมื่อผู้วจิัยได้ด าเนินการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยการสะท้อนคดิ ส าหรบัผูส้อนในรายวิชาการวดัผล 
และประเมินผลทางคณิตศาสตร์ครบทั้ง 3 วงจรแล้ว จากน้ันจึงแจกแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครู ท่ีมีต่อกิจกรรม
สะท้อนคิดในรายวิชาการวัดผลและประเมินผลทางคณติศาสตร์ แล้วน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี ่
ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยข้อมูล ถือเกณฑ์ของบุญชม  ศรสีะอาด (2554 : 121) 
   4.51 – 5.00  หมายความว่า เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
   3.51 – 4.50  หมายความว่า เห็นด้วยมาก 
   2.51 – 3.50  หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง 
   1.51 – 2.50  หมายความว่า เห็นด้วยน้อย 

1.0 – 1.50  หมายความว่า เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด  
  4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
  การวิจัยในครั้งน้ี มีค่าสถิติที่เกี่ยวข้องและใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ค่าร้อยละ (Percentage) มสีูตร ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121) 
 

 
                 เมื่อ    แทน  ร้อยละ 

    แทน   ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

   แทน  จ านวนความถี่ท้ังหมด 
 2. ค่าเฉลี่ย มสีูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

 
เมื่อ 

     แทน   ค่าเฉลี่ย 

   แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม่ 

    แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 
 



สรุปผล 
 การวิจัย เรื่องการพัฒนากจิกรรมการเรยีนรู้ของนักศึกษาครูด้วยกิจกรรมสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบ 3-R ในรายวิชา
การวัดผลและประเมินผลทางคณติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการวิจยั ได้แก่  1)  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้ของนักศึกษา ครู
ด้วยกิจกรรมสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบ 3-R ในรายวิชาการวัดผลและประเมินผลทางคณติศาสตร์  2)  เพื่อศึกษาความคิดเห็น 
ของนักศึกษาครูที่มีต่อการจดักิจกรรมสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบ 3-R ในรายวิชาการวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ 
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยตามล าดบั ดังนี้ 
 1.  ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ครู ด้วยกิจกรรมสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบ 3-R ในรายวิชาการวัดผล
และประเมินผลทางคณิตศาสตร์ ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการจ านวน 3 วงจร ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละวงจร
มาปรับปรุงจนได้ขั้นตอนการท ากิจกรรมสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบ 3-R ในรายวิชาการวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
  1.1  สร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้ผู้เรยีนเกิดความผ่อนคลาย สบายใจ ไม่กดดัน เพื่อให้เกิดการเขียนสะท้อน 
ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สดุ 
  1.2  ให้ความรู้พื้นฐานในการเขียนสะท้อน และยกตัวอย่างการเขียนสะท้อนรูปแบบต่าง ๆ 
  1.3  ก าหนดกรอบการเขียนสะท้อนโดยใช้รูปแบบ 3-R ได้แก่ Reaction (การสะท้อนความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้ 
ขณะเรียน หรือความรูส้ึกท่ีมีต่อเนือ้หา ผู้สอน บทเรยีน งาน และภาระงานต่าง ๆ) Relevance (การสะท้อนเนื้อหา 
หรือประสบการณ์ที่มีต่อเรื่องที่เรียน) Responsibility (การสะท้อนการน าความรู้และประสบการณ์จากบทเรียนไปใช้ประโยชน์)  
  1.4  น าผลการสะท้อนมาปรับปรุงการสอนเป็นระยะ โดยการเขียนตอบกลับ การชมเชย การขอโทษ และให้
ก าลังใจในการเขียนสะท้อนในครั้งถัดไป 
 
ตัวอย่างการเขียนสะท้อนของนักศึกษา 
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  2.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบ 3-R ในรายวิชา
การวัดผลและประเมินผลทางคณติศาสตร์ ปรากฏดังตาราง 1 และตาราง 2 
 
ตาราง 1  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และระดับความคดิเห็นดา้นผูส้อน 

  

 
ความคิดเห็นด้านผู้สอน 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ร้อยละ 

ระดับความคิดเห็น 

1. ผู้สอนอธิบายกจิกรรมการเขยีนสะทอ้นอย่างละเอยีดเป็นล าดับขั้นตอน 
2. ผู้สอนมีค าพูดหรือมีท่าทางเชิงบวกในการกระตุ้นการเขียนสะท้อน 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาซักถามและเสนอแนะในการเขียนสะท้อน 
4. ผู้สอนสร้างบรรยากาศที่ดี ไม่กดดัน ส่งเสริมความมั่นใจในการเขียนสะท้อน 
   ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
5. ผู้สอนมีความกระตือรือร้นต่อการท ากิจกรรมการเขยีนสะท้อนของนักศึกษา 

4.67 
4.79 
4.74 
4.74 

 
4.69 

93.40 
95.80 
94.80 
94.80 

 
93.80 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

ภาพรวม 4.73 94.52 มากที่สุด 

 
จากตาราง 1 พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีตอ่กิจกรรมสะท้อนคิดในรายวิชาการวัดผล 

และประเมินผลทางคณิตศาสตร์ ด้านผูส้อน มีความคดิเห็นในระดับเห็นด้วยมากทีสุ่ด มีคา่เฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.52 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ความคิดเห็นที่นักศึกษาเห็นด้วยมากที่สุด คือ ผูส้อนมีค าพดูหรือมที่าทางเชิงบวก 
ในการกระตุ้นการเขียนสะท้อน รองลงมา คือ ผู้สอนเปดิโอกาสให้นักศึกษาซักถามและเสนอแนะในการเขียนสะท้อน  
ซึ่งมีระดับความคดิเห็นเท่ากันกับประเด็นผูส้อนสรา้งบรรยากาศท่ีด ีไม่กดดัน ส่งเสริมความมั่นใจในการเขียนสะท้อน 
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ   

ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลีย่ความคดิเห็นน้อยที่สุด คือ ผูส้อนอธิบายกิจกรรมการเขียนสะท้อนอย่างละเอยีดเป็นล าดับ
ขั้นตอน  
 
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และระดับความคดิเห็นดา้นกิจกรรมสะท้อนคิด  

 

ความคิดเห็นด้านกิจกรรมสะท้อนคิด ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 
1. การเขียนสะท้อนเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ 
2. นักศึกษาชอบการเขียนสะท้อน 
3. นักศึกษามีความสุขเมื่อไดเ้ขียนสะท้อน 
4. กิจกรรมการเขียนสะท้อน เป็นกิจกรรมง่ายๆ ไมยุ่่งยาก 
5. การเขียนสะท้อนเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ 
6. นักศึกษารู้สึกตื่นเต้นเมื่อไดเ้ขียนสะท้อน 
7. การเขียนสะท้อนท าให้ไดไ้ตรต่รองและทบทวนการเรียนในคาบนัน้ 
8. การเขียนสะท้อนเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย 
9. การเขียนสะท้อนเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อ 
10. นักศึกษาไมรู่้ว่าจะเขียนอะไรในการสะท้อนการเรยีนในคาบนั้น 

4.62 
4.26 
4.23 
4.56 
4.70 
4.13 
4.66 
3.93 
2.02 
2.51 

92.46 
85.25 
84.59 
91.15 
94.10 
82.62 
93.11 
78.69 
40.33 
50.16 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 
น้อย 

ปานกลาง 
 



ตาราง 2  (ต่อ)  
 

ความคิดเห็นด้านกิจกรรมสะท้อนคิด ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 
11. การเขียนสะท้อนเป็นภาระและอุปสรรคในการเรียน 
12. การเขียนสะท้อนเป็นกจิกรรมที่ช่วยสร้างและจัดล าดับการคิดใหเ้ป็นระบบ 
13. การเขียนสะท้อนเป็นการฝึกสงัเกตและวิเคราะห์ความคดิของตนเอง 
14. การเขียนสะท้อนเป็นการสื่อสารและช่วยเติมเต็มความรูส้ึกต่าง ๆ ระหว่าง 
     นักศึกษาและอาจารย ์
15. การเขียนสะท้อนถือเป็นการประเมินตนเองตามสภาพจริงท่ีด ี

1.95 
4.51 
4.59 
4.48 

 
4.41 

39.02 
90.16 
91.80 
89.51 

 
88.20 

น้อย 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
 

มาก 
ภาพรวม 3.97 79.41 มาก 

 
จากตาราง 2 พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีตอ่กิจกรรมสะท้อนคิดในรายวิชาการวัดผล 

และประเมินผลทางคณิตศาสตร์ ด้านกิจกรรมสะท้อนคิด มีความคดิเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มคี่าเฉลี่ย 3.97 คิดเป็นร้อยละ 
79.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ความคิดเห็นที่นักศึกษาเห็นด้วยมากทีสุ่ด คือการเขียนสะท้อนเป็นกิจกรรม 
ที่มีประโยชน์รองลงมา คือการเขียนสะท้อนท าให้ไดไ้ตร่ตรองและทบทวนการเรียนในคาบนั้น และการเขียนสะท้อนเป็น
กิจกรรมที่น่าสนใจ  ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลีย่ความคดิเห็นน้อยทีสุ่ด คือการเขียนสะท้อนเป็นภาระและอุปสรรคในการเรียน  

3)  ความคิดเห็นของนักศึกษาครทูี่มีต่อกิจกรรมสะท้อนคิดในรายวชิาการวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ 
ในภาพรวม 2 ด้าน การวิเคราะหข์้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏดังตาราง 3 

 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความคดิเห็นในภาพรวม 

 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านผู้สอน 
2. ด้านกิจกรรมสะท้อนคดิ 

4.73 
3.97 

94.52 
79.41 

มากที่สุด 
มาก 

ภาพรวม 4.35 86.97 มาก 

 
 จากตาราง 3 พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีตอ่กิจกรรมสะท้อนคิดในรายวิชาการวัดผล 
และประเมินผลทางคณิตศาสตร์มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.35 ร้อยละ 86.97 โดยมีความคิดเห็น 
ด้านผูส้อนในระดับมากที่สดุ รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมสะท้อนคดิ การวิเคราะห์ค าถามปลายเปิด ปรากฏผลดังนี ้
  1)  มีลู่ทางในการเขียนสะท้อนท่ีหลากหลาย 
  2)  อาจารย์มีน้ าเสยีงน่าฟัง ท าให้การเรยีนไม่นา่เบื่อ มีกิจกรรมก่อนเริ่มเรียนทุกคาบ สนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ ไม่เบื่อ
เลยคะ่ 
  3)  กิจกรรมในการน ามาเป็นสื่อกลางในการเรยีนรู้ดมีากอยากให้มมีากกว่านี้และมเีวลาเพิ่มมากข้ึน 
  4)  กิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีได้ท าในช้ันเรียนเป็นกิจกรรมทีด่ี มีประโยชน์ ให้ความสนุก สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 
ระหว่างเพื่อน อยากให้รุ่นต่อ ๆ ไปได้ท ากิจกรรมเช่นเดียวกันคะ่ 
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  5)  การเขียนสะท้อนเป็นกิจกรรมที่ดีมากคะ ช่วยในการสรุปเนื้อหาใจความส าคัญของคาบเรียนนั้น ๆ อาจารย์มีกิจกรรม 
ที่น่าสนใจ ตื่นเต้น ลดความตึงเครยีด และคอยแชร์ประสบการณต์่าง ๆ เพื่อให้เราไดป้รับใช้ในชีวิตประจ าวันและในการออก 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหร์ะดับความคิดเหน็ของนักศึกษาครูที่มีต่อกิจกรรมสะท้อนคิด ในรายวิชาการวัดผลและประเมินผล
ทางคณิตศาสตร์ ด้านผูส้อนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.52 เมื่อพิจารณา 
เป็นรายประเด็นพบว่า ความคดิเห็นท่ีนักศึกษาเห็นด้วยมากท่ีสุด คอืผู้สอนมีค าพดูหรือมีท่าทางเชิงบวกในการกระตุ้นการเขียน
สะท้อน เนื่องจากผู้สอนตระหนักถึงการสื่อสารเพื่อท าความเข้าใจในการเขียนสะท้อน และสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน
ให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลายไม่กดดนั กล้าเขียนเปดิเผยความรู้สึกท้ังเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อสะท้อนความรู้สึกของตนเอง 
และการสอนของอาจารย์ โดยอาจารย์จะเขียนโต้ตอบงานสะท้อน และน าข้อสงสัยหรือข้อแนะน ามาปรับปรุงและพูดคุย 
ในคาบถัดมาทุกคาบเรียน  

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มีต่อกิจกรรมสะท้อนคิด ในรายวิชาการวัดผลและประเมินผล 
ทางคณิตศาสตร์ด้านกิจกรรมสะท้อนคิด มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 คิดเป็นร้อยละ 79.41 เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็นพบว่า ความคิดเห็นที่นักศึกษาเห็นด้วยมากที่สุด คือ การเขียนสะท้อนเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเอกชัย  วิเศษศรี (2557 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องโมเดลเชิงสาเหตุของทักษะการสะท้อนคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีการสอนแบบสะท้อนคิดของครูเป็นตัวแปรปรับ : การวิจัยเชิงทดลอง 
หนึ่งในผลของการวิจัยพบว่า วิธีการสอนของครสู่งผลต่อค่าเฉลี่ยทักษะการสะท้อนคิดของนักเรียน และค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยนักเรยีนกลุม่ที่ได้รับการสอนที่มีการสะท้อนคิด (M=3.44) มีค่าเฉลี่ย 
ของทักษะการสะท้อนคิดสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนปกติ (M=3.10) และนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนที่มีการสะท้อนคิด 
(M=16.83) มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนปกติ (M=12.32) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยา  ศรีมหันต์ และจริิยา  อนิทนา (2559: 60) ได้ศึกษาผลการจัดการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการตามสภาพจริงร่วมกับการสะท้อนคดิ เพื่อให้ผู้เรียนให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้สอนต้องเป็นผู้สะท้อนคิดให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนทศันคติและมุมมองของตนเอง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ 
และผูส้อนสามารถสอนได้ในทุกข้ันตอนของการสอนภาคปฏิบัติ สอดคล้องกับกรรณิกา  วิชัยเนตร (2557 : 188) ได้ศึกษาเรื่อง
การสะท้อนคดิ : การสอน เพื่อใหน้ักศึกษาพยาบาลพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการฝึกปฏิบตักิารพยาบาลพบว่า  
การสะท้อนคดิเป็นวิธีการสอนที่สามารถใช้ส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลได้อีกวิธีหนึ่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลมุแนวคดิการสะท้อนคิด การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคดิต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ระดับการ
สะท้อนคิด หลักการสะท้อนคิด ข้ันตอนการสะท้อนคิด ผลของการใช้การสะท้อนคิดในการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งบทสรุป 
และข้อเสนอแนะ  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยภาพรวมของความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มีต่อกิจกรรมสะท้อนคิดในรายวิชาการ 
วัดผลและประเมินผลทางคณติศาสตรม์ีความคดิเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้านผู้สอนในระดับมากที่สุด และ 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมลูจากตอนท่ี 3 ค าถามปลายเปิดพบว่า ผู้สอนสามารถกระตุ้นให้นักศึกษาเขียนสะทอ้นได้ครบท้ัง 3 ด้าน คือ 
Reaction (การสะท้อนความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะเรียน หรือความรูส้ึกที่มีต่อเนื้อหาผูส้อน บทเรียน งาน และภาระงานต่าง ๆ) 
Relevance (การสะท้อนเนื้อหาหรือประสบการณ์ที่มีต่อเรื่องที่เรียน) Responsibility (การสะท้อนการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากบทเรียนไปใช้ประโยชน)์ โดยควรเพิม่เตมิตัวอย่างและแนวทางการเขียน มีกิจกรรมแปลกใหม่ที่กระตุ้น 



การเรยีนรู้และความคิดเพื่อการสะท้อนอย่างลึกซึ้ง ซึ่งการท ากิจกรรมสะท้อนคิดในครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรยีนการสอนที่ดีเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนที่เหมาะกับบุคลิกภาพของครผูู้สอน และปลูกฝังให้นักศึกษา 
เป็นบัณฑติที่มีคณุภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ การเป็นคนดี และมคีวามสุขต่อไป 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ควรเพิ่มกิจกรรม เกม ประสบการณต์่าง ๆ ที่กระตุ้นกระบวนการคิดของนักศึกษาท่ีหลากหลาย 
  1.2  ควรอธิบายการเขียนสะท้อนพร้อมยกตัวอย่างอย่างละเอียดก่อนลงมือเขียนในคาบเรียน 
  1.3  ควรสร้างบรรยากาศในช้ันเรยีนที่เอื้อต่อการเขียนสะท้อน 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรมีการเขียนสะท้อนผลหลงัจากจบภาคการศึกษาไปแล้วประมาณ 2-3 สัปดาหเ์พื่อทดสอบความคงทน 
ในการเรียนรู้และผลการสะท้อนคดิด้านอ่ืน ๆ 
  2.2  ศึกษารูปแบบการท ากิจกรรมสะท้อนคิดแบบอ่ืน ๆ เพื่อเปรยีบเทียบเครื่องมือสะท้อนคิดแต่ละชนิด 
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