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บทคััดย่่อ

 ก้ารีวิัจััยุก่้�งทดิ์ลองนี� มีวััตถุุปรีะสงค์ุ้เพ่�อเปรีียุบเทียุบพฤติก้รีรีมก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ข่องนัก้ศ่ก้ษาพยุาบาล ก่้อนและ

หลังก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนร้้ีผ่่านก้รีะบวันก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ในสถุาบันก้ารีศ่ก้ษาเอก้ชนแห่งหน่�ง ก้ลุ่มตัวัอยุ่างเป็นนัก้ศ่ก้ษาพยุาบาล 

ชั�นปีที� 4 ที�ลงทะเบียุนวิัชาปฏิิบัติก้ารีพยุาบาลสุข่ภาพจิัตและจิัตเวัช ปีก้ารีศ่ก้ษา 2563 จัำานวัน 48 รีายุ ก้ลุ่มตัวัอยุ่าง 

ได้ิ์รัีบก้ารีจััดิ์ก้ลุ่มสนทนาสะท้อนคิุ้ดิ์ 1 คุ้รัี�งต่อสัปดิ์าห์ หลังเสร็ีจัสิ�นก้ารีฝึึก้แต่ละสัปดิ์าห์ เป็นเวัลา 5 สัปดิ์าห์ เคุ้ร่ี�องม่อวิัจััยุ 

ปรีะก้อบด้ิ์วัยุ แบบบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ แบบสอบถุามพฤติก้รีรีมสะท้อนคิุ้ดิ์ และแบบสอบถุามคุ้วัามคิุ้ดิ์เห็นปรีะโยุชน์ 

ข่องก้ารีบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ วิัเคุ้รีาะห์ข้่อม้ลโดิ์ยุใช้สถิุติเชิงพรีรีณินาและสถิุติทดิ์สอบที 

 ผ่ลก้ารีวัิจััยุพบวั่า ก้ลุ่มตัวัอยุ่างมีคุ้ะแนนเฉลี�ยุพฤติก้รีรีมก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์หลังก้ารีทดิ์ลองเท่าก้ับ 3.36 (SD = 

0.28) ส้งก้ว่ัาก่้อนก้ารีทดิ์ลอง (M = 2.51, SD = 0.36) อยุ่างมีนัยุสำาคัุ้ญทางสถิุติ (p < .05) และมีคุ่้าเฉลี�ยุคุ้วัามคิุ้ดิ์เห็น

ต่อปรีะโยุชน์ข่องก้ารีบันท่ก้สะท้อนคุ้ิดิ์เท่าก้ับ 3.54 (SD = 0.29) ผ่ลก้ารีศ่ก้ษานี�เสนอแนะว่ัาคุ้วัรีนำาก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนรี้ ้

ผ่่านก้รีะบวันก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ไปปรีะยุุก้ต์ใช้ในทุก้รีายุวัิชาปฏิิบัติก้ารีพยุาบาล เพ่�อส่งเสรีิมทัก้ษะทางปัญญาข่องนัก้ศ่ก้ษา 

ด้ิ์านก้ารีตรีะหนัก้ร้้ีในศัก้ยุภาพและสิ�งที�เป็นจุัดิ์อ่อนข่องตนเอง ก้ารีคิุ้ดิ์วิัเคุ้รีาะห์อยุา่งเป็นรีะบบ ซ่ึ่�งจัะส่งผ่ลต่อก้ารีพัฒนา 

คุุ้ณิภาพก้ารีพยุาบาล 
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Abstract

 This quasi-experimental research aimed to compare reflective thinking behaviors of nursing 

students in a private university in Bangkok before and after receiving a Learning Management Through 

Reflective Thinking process. The sample was 48 fourth-year nursing students in a Psychiatric Nursing 

Practicum in academic year 2020. The sample participated in reflective thinking group discussion at 

the end of the practicum class meeting once a week for 5 consecutive weeks. Research instruments 

included the reflection record form, reflective thinking questionnaire, and opinion towards benefit of 

reflection questionnaire.  Data were analyzed using descriptive statistic and paired t-tests.

 The results indicated that the nursing students’ post-test reflective thinking behavior scores 

(M = 3.36, SD = 0.28) were significantly higher than their pre-test scores (M = 2.51, SD = 0.36; p <.05). 

The mean score for benefits of the reflection was 3.54 (S.D. = 0.29). Therefore, the reflective thinking 

process should be applied for learning management in each class of a nursing practicum. The  

reflective thinking process could enhance intellectual skills relevant to self-awareness of student 

strengths and weaknesses and improve systematic analysis, which might lead to improving nursing 

quality of care.   
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คัวามเป็็นมาและคัวามสำำาคััญของป็ัญหา  

 ก้ารีจััดิ์ก้ารีศ่ก้ษาในหลัก้ส้ตรีพยุาบาลศาสตรีบัณิฑิิตมีลัก้ษณิะเป็นวัิชาชีพเฉพาะที�มีก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนก้ารีสอน 

เพ่�อใหผ้่้้เรีียุนมีคุุ้ณิลัก้ษณิะบัณิฑิิตที�พ่งปรีะสงคุ้์และบรีรีลผุ่ลลัพธิก์้ารีเรีียุนรี้้ตามก้รีอบมาตรีฐานคุ้ณุิวัุฒิรีะดิ์ับอดุิ์มศ่ก้ษา

แห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education [TQF]) สิ�งที�สะท้อนให้เห็นถุ่งคุ้วัามมีปรีะสิทธิิภาพ 

และมีมาตรีฐาน ได้ิ์แก่้ คุุ้ณิภาพบัณิฑิิต ซ่ึ่�งสามารีถุพิจัารีณิาจัาก้ผ่ลก้ารีเรีียุนร้้ีข่องบัณิฑิิต โดิ์ยุเฉพาะด้ิ์านทัก้ษะทางปัญญา 

(Cognitive skills) เป็นคุ้วัามสามารีถุในก้ารีตรีะหนัก้ร้้ีในศัก้ยุภาพและสิ�งที�เป็นจุัดิ์อ่อนข่องตนเอง สามารีถุคิุ้ดิ์วิัเคุ้รีาะห์

อยุ่างเป็นรีะบบโดิ์ยุใช้ปรีะสบก้ารีณิ์เป็นฐาน และสามารีถุพัฒนาวัิธิีก้ารีแก้้ไข่ปัญหาที�มีปรีะสิทธิิภาพสอดิ์คุ้ล้องก้ับ 

สถุานก้ารีณิ์ที�เปลี�ยุนไป (Commission on Higher Education, 2017) ทัก้ษะทางปัญญาเป็นสิ�งสำาคุ้ัญที�คุ้วัรีพัฒนา 

ให้เกิ้ดิ์คุ้วับคุ้้ไปกั้บก้ารีพัฒนาคุ้วัามร้้ีและทัก้ษะทางก้ารีพยุาบาล  

 ก้ลุ่มวิัชาก้ารีพยุาบาลสุข่ภาพจิัตและจิัตเวัช คุ้ณิะพยุาบาลศาสตร์ี มหาวิัทยุาลัยุก้รุีงเทพธินบุรีี มุ่งหวัังให้นัก้ศ่ก้ษา 

มีก้ารีพัฒนาทัก้ษะทางปัญญา โดิ์ยุเฉพาะในด้ิ์านก้ารีตรีะหนัก้ร้้ีในศัก้ยุภาพและสิ�งที�เป็นจุัดิ์อ่อนข่องตนเพ่�อพัฒนาตนเอง

ให้มีคุ้วัามสามารีถุเพิ�มข่่�น สามารีถุคุ้ิดิ์วัิเคุ้รีาะห์อยุ่างเป็นรีะบบโดิ์ยุใช้องคุ้์คุ้วัามรี้้ทางวัิชาชีพและปรีะสบก้ารีณิ์เป็นฐาน  

ซึ่่�งเป็นสมรีรีถุนะหลัก้ข่องรีายุวัิชาปฏิิบัติก้ารีพยุาบาลสุข่ภาพจัิตและจัิตเวัช ดิ์ังนั�นจั่งนำาก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ (Reflective 

thinking) ซึ่่�งเป็นก้รีะบวันก้ารีทางปัญญาที�บุคุ้คุ้ลนำาเหตุก้ารีณิ์ใดิ์เหตุก้ารีณิ์หน่�งมาคุ้ิดิ์ใคุ้รี่คุ้รีวัญและทำาก้ารีวัิเคุ้รีาะห์  

โดิ์ยุก้ารีเช่�อมโยุงรีะหวั่างทฤษฎีีและก้ารีปฏิิบัติ ผ่่านปรีะสบก้ารีณิ์คุ้ิดิ์วัิเคุ้รีาะห์สิ�งที�เก้ิดิ์ข่่�นอยุ่างใคุ้รี่คุ้รีวัญ เพ่�อให้เก้ิดิ์ 

คุ้วัามเข้่าใจัและเกิ้ดิ์ก้ารีเรีียุนร้้ีจัาก้ปรีะสบก้ารีณ์ิ จันก้รีะทั�งเกิ้ดิ์คุ้วัามเข้่าใจัในเหตุก้ารีณ์ิและเกิ้ดิ์ก้ารีเรีียุนร้้ีใหม่ที�สามารีถุ

นำาไปใช้ปรีะโยุชน์ได้ิ์ในอนาคุ้ต (Sinthuchai, Dejpituksirikul, & Yoksuriyan, 2018) มาปรีะยุุก้ต์ใช้ในก้ารีฝึึก้ทัก้ษะ 

ปฏิิบัติข่องนัก้ศ่ก้ษา เช่น ก้ารีสรี้างสัมพันธิภาพเพ่�อก้ารีบำาบัดิ์ ก้ารีพยุาบาลผ่้้ป่วัยุจัิตเวัชรีายุบคุุ้คุ้ลรีะยุะเฉียุบพลันและ 

เรี่�อรีัง และก้ารีทำาก้ิจัก้รีรีมก้ลุ่มบำาบัดิ์ เพ่�อให้นัก้ศ่ก้ษาไดิ์้ฝึึก้ฝึนก้ารีรี้้จััก้ตนเองให้ถุ่องแท้ ฝึึก้วัิเคุ้รีาะห์สภาพปัญหาโดิ์ยุ 

อาศัยุองค์ุ้คุ้วัามร้้ีที�เกี้�ยุวัข้่องอยุ่างเป็นรีะบบ และฝึึก้ก้ารีเข้่าใจัผ้้่รัีบบริีก้ารี เพ่�อให้ผ้้่รัีบบริีก้ารีมีคุ้วัามเข้่าใจัตนเอง มีก้ำาลังใจั 

สามารีถุพัฒนาตัวัเองไปในทางที�ดิ์ี และเน่�องจัาก้ก้ารีปฏิิบัติงานในหอผ่้้ป่วัยุจัิตเวัช มัก้มีเหตุก้ารีณิ์ไม่คุ้าดิ์คุ้ิดิ์เก้ิดิ์ข่่�น  

ผ้้่รัีบบริีก้ารีไม่ให้คุ้วัามร่ีวัมม่อในก้ารีทำากิ้จัก้รีรีมทั�งด้ิ์านพฤติก้รีรีมและคุ้ำาพ้ดิ์ เช่น ตะโก้นด่ิ์า นิ�งเงียุบ ลุก้หนี หร่ีอมีพฤติก้รีรีม 

เปลี�ยุนแปลงไปอยุ่างรีวัดิ์เรี็วัข่ณิะสรี้างสัมพันธิภาพเพ่�อก้ารีบำาบัดิ์ ดิ์ังนั�นคุ้วัามรี้้เชิงทฤษฎีีที�ไดิ์้เรีียุนไม่อาจันำามาใช้ไดิ์ ้

โดิ์ยุตรีง นัก้ศ่ก้ษาจ่ังต้องสามารีถุปรีะยุกุ้ต์ใช้คุ้วัามร้้ีทั�งจัาก้ทฤษฎีี จัาก้ปรีะสบก้ารีณ์ิโดิ์ยุตรีงหร่ีอจัาก้ก้ารีสังเก้ตเห็นจัาก้

สถุานก้ารีณิ์อ่�น ๆ มาปรีับใช้ให้เหมาะสมก้ับสถุานก้ารีณิ์จัรีิงที�ก้ำาลังเผ่ชิญอยุ้่ เพ่�อให้ก้ารีตัดิ์สินใจัปฏิิบัติก้ารีพยุาบาล 

มีปรีะสิทธิิภาพเพิ�มข่่�น  ซ่ึ่�งหาก้พัฒนานัก้ศ่ก้ษาให้เป็นผ้้่เรีียุนร้้ีด้ิ์วัยุก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ได้ิ์สำาเร็ีจั ก้ารีเรีียุนร้้ีในลัก้ษณิะดัิ์งก้ล่าวั

จัะสามารีถุคุ้งอยุ้่เพ่�อพัฒนาองค์ุ้คุ้วัามร้้ีต่อไปด้ิ์วัยุตนเองในอนาคุ้ต 

 ก้ารีนำาวัิธิีก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนรี้้ผ่่านก้รีะบวันก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์มาใช้ในก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนก้ารีสอน เป็นแนวัทางที� 

เป็นปรีะโยุชน์ในก้ารีเตรีียุมนัก้ศ่ก้ษาสำาหรัีบก้ารีปฏิิบัติก้ารีด้ิ์แลผ้้่ป่วัยุจิัตเวัชเป็นอยุ่างยิุ�ง เพรีาะนอก้จัาก้จัะช่วัยุให้นัก้ศ่ก้ษา 

พัฒนาก้ารีตรีะหนกั้รี้้ในตนเองแลว้ั ยุังทำาให้นัก้ศ่ก้ษาเรียีุนรี้้จัาก้ปรีะสบก้ารีณิ์ตรีง เปดิิ์โอก้าสให้ไดิ์้ทบทวันและปรีะเมิน 

สิ�งที�ปฏิิบัติไปแล้วั รีวัมทั�งไดิ์้แนวัทางที�ดิ์ีข่่�นในก้ารีปฏิิบัติคุ้รีั�งต่อ ๆ ไป (Boontham, Bualuang, Yoothavisute,  

Kaewprom,  & Rungruang, 2015) ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์จ่ังเป็นทัก้ษะที�มีคุ้วัามจัำาเป็นสำาหรัีบวิัชาชีพก้ารีพยุาบาล ก้ารีเรีียุน

ก้ารีสอนที�จัะส่งเสริีมให้มีก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ทำาได้ิ์หลายุวิัธีิ เช่น ก้ารีเขี่ยุนบันท่ก้ ก้ารีแสดิ์งบทบาทสมมติ ก้ารีใช้ภาพศิลปะ 

ก้รีะตุ้นคุ้วัามคิุ้ดิ์ ก้ารีสอนโดิ์ยุใช้สถุานก้ารีณ์ิจัำาลอง หร่ีอทำาเป็นก้ลุ่มเล็ก้ (Wanchai, Saengpak, & Leaungsomnapa, 

2017) จัาก้ก้ารีทบทวันวัรีรีณิก้รีรีมที�ผ่่านมา พบว่ัาก้ารีเขี่ยุนบันท่ก้สะท้อนคิุ้ดิ์เป็นกิ้จัก้รีรีมก้ารีเรีียุนก้ารีสอนที�ช่วัยุพัฒนา 

ทัก้ษะทางปัญญา ช่วัยุพัฒนาก้รีะบวันก้ารีคุ้ิดิ์วัิเคุ้รีาะห์ ส่งเสรีิมก้ารีตรีะหนัก้รี้้ในตนเอง (Kaewprom, Boontham, 

Pratoom, & Yuthavisut, 2014) และในก้ารีเขี่ยุนแต่ละคุ้รัี�ง เม่�อนัก้ศ่ก้ษาทรีาบจุัดิ์ที�คุ้วัรีปรัีบปรุีงหร่ีอนำาปรีะเด็ิ์นที�พบ

มาอภิปรีายุ จัะเก้ิดิ์ก้ารีเรีียุนรี้้แล้วันำามาพัฒนาในก้ารีเข่ียุนคุ้รีั�งใหม่ ทำาให้ก้ารีเข่ียุนมีคุ้วัามคุ้รีอบคุ้ลุมเก้ิดิ์ก้ารีพัฒนา 
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ก้รีะบวันก้ารีคิุ้ดิ์มาก้ข่่�น (Suworawatanakul, Nartchamnong, & Leaungsomnapa, 2016) และหาก้ทำาซึ่ำ�าหลายุ ๆ 

คุ้รัี�ง จัะเกิ้ดิ์เป็นพฤติก้รีรีมที�ถุาวัรีเกิ้ดิ์ก้ารีเรีียุนร้้ีตลอดิ์ชีวิัต (Thorpe, 2004)

 ก้ารีนำาแนวัคิุ้ดิ์ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์มาใช้ในก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนก้ารีสอนภาคุ้ปฏิิบัติ เป็นวิัธีิหน่�งที�ช่วัยุพัฒนาคุ้วัามสามารีถุ 

ด้ิ์านคุ้วัามคิุ้ดิ์และก้ารีแก้้ไข่ปัญหาในก้ารีพยุาบาล โดิ์ยุเฉพาะพัฒนาคุ้วัามสามารีถุในก้ารีตัดิ์สินใจัทางคุ้ลินิก้ ซ่ึ่�งเป็นทัก้ษะ 

ทางปัญญา เน่�องจัาก้ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์หลังก้ารีปฏิิบัติ จัาก้ที�เหตุก้ารีณ์ิเกิ้ดิ์ข่่�นแล้วั ทำาให้ผ้้่เรีียุนได้ิ์ทบทวันถุ่งปรีะสบก้ารีณ์ิ

ที�ผ่่านมา และนำาข่้อม้ลมาวัิเคุ้รีาะห์เพ่�อถุอดิ์บทเรีียุนจัาก้ปรีะสบก้ารีณิ์ เป็นก้ารีเช่�อมโยุงคุ้วัามรี้้รีะหวั่างทฤษฎีีและ 

ก้ารีปฏิิบัติ พัฒนามุมมองต่อสถุานก้ารีณ์ิ ทางเล่อก้ในก้ารีด้ิ์แลและแก้้ปัญหา (Edelen & Bell, 2011) ก้ารีพัฒนานัก้ศ่ก้ษา 

ให้มีพฤติก้รีรีมก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์จั่งเป็นสิ�งสำาคุ้ัญ โดิ์ยุพฤติก้รีรีมก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ เป็นพฤติก้รีรีมที�แสดิ์งออก้ถุ่งก้ารีนำา 

ปรีะสบก้ารีณิท์ี�เก้ี�ยุวัก้ับก้ารีเรียีุนมาคุ้ดิิ์วิัเคุ้รีาะห์ ใคุ้ร่ีคุ้รีวัญ เพ่�อสรี้างข้่อสรีุปที�ช่วัยุให้เข่้าใจัเน่�อหา เข่้าใจัตนเองมาก้ข่่�น 

และยุังช่วัยุให้นัก้ศ่ก้ษาข่ยุายุ เพิ�มพ้นคุ้วัามเข่้าใจัในวัิชาชีพ สรี้างองคุ้์คุ้วัามรี้้ใหม่ นำาไปส้่ก้ารีพัฒนาตนเองในอนาคุ้ต 

(Edwards, 2017)  

 ดิ์ังนั�นก้ารีวัิจััยุนี�จั่งศ่ก้ษาก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนรี้้ผ่่านก้รีะบวันก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ต่อพฤติก้รีรีมก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ข่อง 

นัก้ศ่ก้ษาพยุาบาล ได้ิ์นำาก้รีอบแนวัคิุ้ดิ์ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ 6 ขั่�นข่อง Gibbs (1988) ซ่ึ่�งมีขั่�นตอนที�ละเอียุดิ์ ชัดิ์เจัน เข้่าใจัง่ายุ  

สามารีถุใช้เป็นแนวัทางในก้ารีวิัเคุ้รีาะห์สถุานก้ารีณ์ิ วิัเคุ้รีาะห์ตนเอง รีวัมถุ่งสรุีปสิ�งที�ได้ิ์เรีียุนร้้ี และก้ารีนำาไปใช้ปรีะโยุชน์ 

ในอนาคุ้ต (Mueannadon, Tirapaiwong, Srichairattanakull, & Yutthayong,  2019) มาเป็นแนวัทางในก้ารีเขี่ยุน 

บันท่ก้ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ และก้ารีสนทนาก้ลุ่มที�จัะเรีียุงลำาดัิ์บไปตามวังจัรีสะท้อนคิุ้ดิ์ข่อง Gibbs (Gibbs’ reflective cycle) 

โดิ์ยุอาจัารียุ์ปรีะจัำาก้ลุ่มซึ่่�งเป็นผ่้้วัิจััยุ จัะชี�แนะแนวัทางก้ารีเข่ียุนบันท่ก้สะท้อนคุ้ิดิ์ ที�สะท้อนให้เห็นสิ�งที�เป็นจัุดิ์อ่อน 

ข่องก้ารีเข่ียุน ก้รีะตุ้นให้นัก้ศ่ก้ษาวัิเคุ้รีาะห์วั่าถุ้าจัะทำาให้ดิ์ีจัะทำาอยุ่างไรี และก้รีะตุ้นให้นัก้ศ่ก้ษาสะท้อนคุ้ิดิ์ตามวังจัรี 

สะท้อนคุ้ิดิ์ในก้ารีสนทนาก้ลุ่ม ผ่ลที�ไดิ์้จัาก้ก้ารีฝึึก้ฝึนจัะเป็นองคุ้์คุ้วัามรี้้ในตนเองที�นัก้ศ่ก้ษานำาไปใช้ปรีะโยุชน์ก้ับก้ารี 

พยุาบาลในอนาคุ้ตได้ิ์ และข้่อม้ลจัาก้ก้ารีวิัจััยุคุ้รัี�งนี�จัะนำาไปใช้พัฒนาร้ีปแบบก้ารีสอนด้ิ์วัยุวิัธีิก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ในก้ารีจััดิ์ก้ารี

ศ่ก้ษาในคุ้ลินิก้ต่อไป

วัตถุุป็ระสำงคั์ของการวิจััย่

 1. เพ่�อเปรีียุบเทียุบคุ้ะแนนพฤติก้รีรีมก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ข่องนัก้ศ่ก้ษาพยุาบาล ก้่อนและหลังก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนรี้้ 

ผ่่านก้รีะบวันก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ ในรีายุวิัชาปฏิิบัติก้ารีพยุาบาลสุข่ภาพจิัตและจิัตเวัช

 2. เพ่�อศ่ก้ษาคุ้วัามคุ้ิดิ์เห็นข่องนัก้ศ่ก้ษาพยุาบาลต่อปรีะโยุชน์ก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนรี้้ผ่่านก้รีะบวันก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ 

ในรีายุวิัชาปฏิิบัติก้ารีพยุาบาลสุข่ภาพจิัตและจิัตเวัช

กรอบแนวคัิดการวิจััย่

 ก้ารีวัิจััยุคุ้รีั�งนี�ปรีะยุุก้ต์ใช้แนวัคุ้ิดิ์ก้รีะบวันก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ข่อง Gibbs (1988) มาเป็นก้รีอบแนวัคุ้ิดิ์ก้ารีวัิจััยุ  

โดิ์ยุแนวัคุ้ิดิ์นี�อธิิบายุวั่าก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์เป็นก้รีะบวันก้ารีคุ้ิดิ์ทบทวันและพิจัารีณิาดิ์้วัยุคุ้วัามละเอียุดิ์ถุี�ถุ้วันอยุ่างมีสติต่อ 

เหตุก้ารีณ์ิและปรีะสบก้ารีณ์ิที�เกิ้ดิ์ข่่�น สามารีถุวิัเคุ้รีาะห์และสรุีปสิ�งที�เกิ้ดิ์ข่่�นได้ิ์ สามารีถุนำาคุ้วัามร้้ีที�ได้ิ์รัีบจัาก้ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ 

ไปใช้ในก้ารีปฏิิบัติอยุ่างมีปรีะสิทธิิภาพมาก้ก้วั่าเดิ์ิม หรี่อนำาไปส้่ก้ารีเปลี�ยุนแปลงมุมมองก้ารีเรีียุนรี้้ในอนาคุ้ตอยุ่างมี 

คุ้วัามหมายุ ปรีะก้อบดิ์้วัยุ 6 ข่ั�นตอน 1) ก้ารีบรีรียุายุเหตุก้ารีณิ์ที�เก้ิดิ์ข่่�น  2) ก้ารีบอก้คุ้วัามคุ้ิดิ์คุ้วัามรี้้ส่ก้ที�เก้ิดิ์ข่่�น  

3) ก้ารีปรีะเมินคุ้วัามคิุ้ดิ์เห็นต่อสถุานก้ารีณ์ิที�เกิ้ดิ์ข่่�นเป็นไปในทางบวัก้หร่ีอทางลบอยุ่างไรี  4) ก้ารีวิัเคุ้รีาะห์ภาพรีวัมข่อง 

สถุานก้ารีณ์ิ 5) ก้ารีคุ้้นหาข้่อสรุีป สิ�งที�ได้ิ์เรีียุนร้้ีจัาก้สถุานก้ารีณ์ิ และ 6) ก้ารีวัางแผ่นก้รีะทำาสำาหรัีบอนาคุ้ตเพ่�อนำาไปใช้

หาก้เกิ้ดิ์สถุานก้ารีณ์ิซึ่ำ�า ผ้้่วิัจััยุนำาแนวัคิุ้ดิ์ก้รีะบวันก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ข่อง Gibbs มาสร้ีางเป็นแบบบันท่ก้ก้ารีเขี่ยุนสะท้อนคิุ้ดิ์ 

จัำานวัน 6 ข่้อ และก้ำาหนดิ์ให้ก้ลุ่มตัวัอยุ่างเข่ียุนบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์สัปดิ์าห์ละ 1 คุ้รีั�ง โดิ์ยุเล่อก้เหตุก้ารีณิ์ที�เก้ิดิ์ข่่�น 
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ในรีะหว่ัางปฏิิบัติงานบนหอผ้้่ป่วัยุจัะเป็นเหตุก้ารีณ์ิด้ิ์านบวัก้หร่ีอด้ิ์านลบก็้ได้ิ์ หลังเสร็ีจัสิ�นก้ารีฝึึก้ในแต่ละสัปดิ์าห์ ผ้้่วิัจััยุ 

ใช้เวัลาในก้ารีจััดิ์ก้ลุ่มสนทนาแลก้เปลี�ยุนปรีะสบก้ารีณ์ิ และวิัเคุ้รีาะห์ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ คุ้รัี�งละ 1 ชั�วัโมง เป็นเวัลา 5 สัปดิ์าห์ 

ก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนรี้้ผ่่านก้รีะบวันก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ดิ์ังก้ล่าวัจัะส่งผ่ลให้นัก้ศ่ก้ษามีพฤติก้รีรีมก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์เพิ�มมาก้ข่่�น 

โดิ์ยุพฤติก้รีรีมสะท้อนคุ้ิดิ์ เป็นพฤติก้รีรีมที�แสดิ์งออก้ถุ่งก้ารีนำาปรีะสบก้ารีณิ์ที�เก้ี�ยุวัข่้องก้ับก้ารีเรีียุนมาคุ้ิดิ์วัิเคุ้รีาะห์ 

ใคุ้ร่ีคุ้รีวัญ เพ่�อสร้ีางข้่อสรุีปที�ช่วัยุให้เข้่าใจัสิ�งที�ได้ิ์เรีียุนร้้ีจัาก้สถุานก้ารีณ์ิมาก้ข่่�น 

 พฤติก้รีรีมสะท้อนคิุ้ดิ์ เป็นพฤติก้รีรีมที�นัก้ศ่ก้ษานำาปรีะสบก้ารีณ์ิที�เกี้�ยุวัข้่องกั้บก้ารีเรีียุนมาทบทวัน คิุ้ดิ์วิัเคุ้รีาะห์ 

ใคุ้รี่คุ้รีวัญ เพ่�อช่วัยุให้เข่้าใจัเน่�อหาวัิชาที�เรีียุนมาก้ข่่�น ตรีะหนัก้รี้้ในศัก้ยุภาพและสิ�งที�เป็นจัุดิ์อ่อนข่องตน ปรีะก้อบดิ์้วัยุ 

ก้ารีปรีะเมินผ่ลงานข่องตนเอง ก้ารีทบทวันตนเอง ก้ารีมองเห็นสิ�งที�คุ้วัรีพัฒนาหรีอ่ปรีับปรีุง ก้ารีนำาคุ้วัามรี้้จัาก้ก้ารีฝึกึ้ 

ปฏิิบัติไปใช้ปรีะโยุชน์ ผ่้้วัิจััยุปรีะยุุก้ต์มาจัาก้แนวัคุ้ิดิ์ข่อง Kaewprom (2013) ที�ไดิ์้พัฒนาจัาก้แบบปรีะเมินพฤติก้รีรีม 

ก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ ตามแนวัคิุ้ดิ์ข่อง Gibbs ผ้้่วัิจััยุก้ำาหนดิ์ให้ก้ลุ่มตัวัอยุ่างปรีะเมินพฤติก้รีรีมสะท้อนคิุ้ดิ์ก่้อนดิ์ำาเนินก้ารีวิัจััยุ 

และเม่�อสิ�นสุดิ์ก้ารีวิัจััยุ 

วิธีีดำาเนินการวิจััย่

 ก้ารีวิัจััยุนี�เป็นก้ารีวิัจััยุก่้�งทดิ์ลอง (Quasi-experimental research) แบบก้ารีศ่ก้ษาก้ลุ่มเดีิ์ยุวัวััดิ์ผ่ลก่้อนและ

หลังก้ารีทดิ์ลอง (One group pre-posttest designs)  

 ประชากรและกล่่มตั่วอย่าง

 ปรีะชาก้รี คุ่้อ นัก้ศ่ก้ษาหลัก้ส้ตรีพยุาบาลศาสตรีบัณิฑิิต ชั�นปีที� 4 มหาวิัทยุาลัยุก้รุีงเทพธินบุรีี จัำานวัน 80 คุ้น 

ที�ลงทะเบียุนเรีียุนวิัชาปฏิิบัติก้ารีพยุาบาลสุข่ภาพจิัตและจิัตเวัช ปีก้ารีศ่ก้ษา 2563  

 ก้ลุ่มตัวัอยุ่าง เป็นนัก้ศ่ก้ษาหลัก้ส้ตรีพยุาบาลศาสตรีบณัิฑิิต ชั�นปีที� 4 มหาวัิทยุาลัยุก้รีุงเทพธินบุรีี คุ้ัดิ์เล่อก้ 

ก้ลุ่มตัวัอยุ่างแบบเจัาะจังตามเก้ณิฑิ์ก้ารีคุ้ัดิ์เข่้าไดิ์้แก้่ 1) นัก้ศ่ก้ษาฝึึก้ปฏิิบัติ ณิ หอผ่้้ป่วัยุจัิตเวัช โรีงพยุาบาลแห่งหน่�ง  

โดิ์ยุมีอาจัารีย์ุคุ้ณิะพยุาบาลศาสตร์ีเป็นอาจัารียุนิ์เทศ 2) ไม่เคุ้ยุเข้่าร่ีวัมโปรีแก้รีมก้ารีเรีียุนก้ารีสอนแบบสะท้อนคิุ้ดิ์มาก่้อน 

3) ยุินดิ์ีให้คุ้วัามรี่วัมม่อในก้ารีเข่้าโปรีแก้รีมก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนรี้้ผ่่านก้รีะบวันก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ทุก้รีอบก้ารีวัิจััยุ ส่วันเก้ณิฑิ์ 

ในก้ารีคัุ้ดิ์ออก้คุ่้อ 1) ไม่สามารีถุให้ข้่อม้ลคุ้รีบถุ้วันตามก้รีะบวันก้ารีวิัจััยุ 2) ข่อถุอนตัวัจัาก้โคุ้รีงก้ารีวิัจััยุ เน่�องจัาก้เหตุผ่ล 

บางปรีะก้ารี  

 ก้ารีก้ำาหนดิ์ข่นาดิ์ก้ลุ่มตัวัอยุ่าง จัาก้ก้ารีคุ้ำานวัณิด้ิ์วัยุโปรีแก้รีม G*power (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 

2007) โดิ์ยุก้ำาหนดิ์คุ่้าคุ้วัามเช่�อมั�นที�รีะดัิ์บนัยุสำาคัุ้ญ = .05 คุ่้าอำานาจัก้ารีทดิ์สอบ = .80 และคุ่้า Effect size = 0.50 

(Cohen, 1992) ได้ิ์ข่นาดิ์ตัวัอยุ่างทั�งหมดิ์ 26 คุ้น เพิ�มจัำานวันตัวัอยุ่างเกิ้นก้ว่ัาข่นาดิ์ก้ลุ่มตัวัอยุ่างที�คุ้ำานวัณิได้ิ์ ทั�งนี�เพ่�อ 

ป้องกั้นก้ารีส้ญหายุข่องก้ลุ่มตัวัอยุา่งจัาก้ก้ารีได้ิ์ข้่อม้ลไม่สมบ้รีณ์ิ และเน่�องจัาก้กิ้จัก้รีรีมวิัจััยุต้องดิ์ำาเนินก้ารีในข่ณิะข่่�นฝึึก้

ปฏิิบัติงานที�หอผ่้้ป่วัยุ จั่งเล่อก้ใช้นัก้ศ่ก้ษาทุก้คุ้นทุก้ก้ลุ่มที�มีอาจัารียุ์คุ้ณิะพยุาบาลศาสตรี์เป็นอาจัารียุ์นิเทศ ไดิ์้ข่นาดิ์ 

ก้ลุ่มตัวัอยุ่างทั�งหมดิ์ 48 คุ้น 

 เคิร่�องม่อที้�ใช�ในการวิจััย  

 เคุ้รี่�องม่อในก้ารีทำาวัิจััยุคุ้รีั�งนี�ปรีะก้อบดิ์้วัยุ เคุ้รี่�องม่อในก้ารีดิ์ำาเนินก้ารีวัิจััยุและเคุ้รี่�องม่อในก้ารีเก้็บรีวับรีวัม 

ข้่อม้ลดัิ์งนี�

 1. เคิร่�องม่อที้�ใช�ในการดำาเนินการวิจััย ได้ิ์แก่้ แบบบันท่ก้ก้ารีเขี่ยุนสะท้อนคิุ้ดิ์จัำานวัน 6 ข้่อ ผ้้่วิัจััยุพัฒนาข่่�น 

ตามแนวัคิุ้ดิ์ reflective cycle ข่อง Gibbs (1988) ปรีะก้อบด้ิ์วัยุ

  ข้่อที� 1 ก้ารีเล่อก้เล่าปรีะสบก้ารีณ์ิที�เกิ้ดิ์ข่่�นในรีะหว่ัางปฏิิบัติงานบนหอผ้้่ป่วัยุ 1 เร่ี�อง/สัปดิ์าห์ 

  ข้่อที� 2 ก้ารีบอก้คุ้วัามร้้ีส่ก้ที�มีต่อปรีะสบก้ารีณ์ิในข่ณิะนั�น
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  ข้่อที� 3 ก้ารีปรีะเมินผ่ลจัาก้ปรีะสบก้ารีณิ์ คุ้ิดิ์วั่าสิ�งที�เก้ิดิ์ข่่�นเป็นปรีะสบก้ารีณิ์ที�ดิ์ี หรี่อไม่ดิ์ีอยุ่างไรี รีะบุ 

เหตุผ่ลที�ปรีะเมิน 

  ข้่อที� 4 ก้ารีวิัเคุ้รีาะห์ ทบทวันสิ�งที�เกิ้ดิ์ข่่�น และอธิิบายุผ่ลก้ารีปฏิิบัติว่ัา มีอะไรีที�ผ่่านไปด้ิ์วัยุดีิ์  มีสิ�งใดิ์ที�ทำา 

ผิ่ดิ์พลาดิ์ ไม่เป็นไปตามที�คุ้าดิ์หวััง มีก้ารีเช่�อมโยุง หลัก้ก้ารีหร่ีอทฤษฎีีที�เกี้�ยุวัข้่อง     

  ข้่อที� 5 สรีุปสิ�งที�ไดิ์้เรีียุนรี้้ที�สำาคุ้ัญและก้ารีอธิิบายุทางเล่อก้วั่า สิ�งที�ไดิ์้เรีียุนรี้้จัาก้ปรีะสบก้ารีณิ์นี�คุ้่ออะไรี  

มีวิัธีิก้ารีอ่�นที�สามารีถุทำาแตก้ต่างจัาก้นี�ได้ิ์อีก้หร่ีอไม่ 

  ข้่อที� 6 ก้ารีวัางแผ่นนำาคุ้วัามร้้ีที�ได้ิ์ไปใช้ในอนาคุ้ต หาก้เกิ้ดิ์สถุานก้ารีณ์ิซึ่ำ�า ต้องก้ารีร้้ีอะไรีเพิ�มเติม และจัะ 

ทำาอะไรีเพิ�มเติม

  1.1 ผ่้้วัิจััยุก้ำาหนดิ์ให้ก้ลุ่มตัวัอยุ่างเข่ียุนบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์โดิ์ยุเล่อก้เหตุก้ารีณิ์ที�เก้ิดิ์ข่่�นในรีะหวั่าง 

ปฏิิบัติงานบนหอผ้้่ป่วัยุจัะเป็นเหตุก้ารีณ์ิด้ิ์านบวัก้หร่ีอด้ิ์านลบก็้ได้ิ์ จัำานวัน 5 คุ้รัี�ง ห่างกั้น 1 สัปดิ์าห์

  1.2 อาจัารีย์ุปรีะจัำาก้ลุ่มซ่ึ่�งเป็นผ้้่วิัจััยุ จััดิ์ก้ลุ่มสนทนาแลก้เปลี�ยุนปรีะสบก้ารีณ์ิ และวิัเคุ้รีาะห์ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์

จัาก้แบบบันท่ก้ก้ารีเข่ียุนสะท้อนคุ้ิดิ์ข่องนัก้ศ่ก้ษาทั�ง 8 คุ้น สะท้อนจัุดิ์ที�คุ้วัรีปรีับปรีุงในก้ารีเข่ียุนให้นัก้ศ่ก้ษาทรีาบ 

ใช้เวัลาคุ้รัี�งละ 1 ชั�วัโมง หลังเสร็ีจัสิ�นก้ารีฝึึก้ในแต่ละสัปดิ์าห์ เป็นเวัลา 5 สัปดิ์าห์ 

 2. เคิร่�องม่อที้�ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อม้ล ปรีะก้อบด้ิ์วัยุ 3 ส่วัน ดัิ์งนี�

  2.1 แบบบันท่ก้ข้่อม้ลทั�วัไปส่วันบุคุ้คุ้ล ได้ิ์แก่้ อายุุ เพศ

  2.2 แบบสอบถุามพฤติก้รีรีมก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ข่องนัก้ศ่ก้ษาพยุาบาลศาสตรีบัณิฑิิต ผ่้้วัิจััยุพัฒนามาจัาก้ 

แบบวััดิ์พฤติก้รีรีมสะท้อนคุ้ิดิ์ (Kaewprom, 2013) ปรีะก้อบดิ์้วัยุข่้อคุ้ำาถุามเก้ี�ยุวัก้ับก้ารีปรีะเมินผ่ลงานข่องตนเอง 

ก้ารีทบทวันตนเอง ก้ารีมองเห็นสิ�งที�คุ้วัรีพัฒนาหรี่อปรีับปรีุง ก้ารีนำาคุ้วัามรี้้จัาก้ก้ารีฝึึก้ปฏิิบัติไปใช้ปรีะโยุชน์ รีวัม  

15 ข้่อคุ้ำาถุาม ลัก้ษณิะคุ้ำาตอบเป็นแบบมาตรีปรีะมาณิคุ่้า 4 รีะดัิ์บ (ทำาเป็นปรีะจัำา = 4, ทำาบ่อยุ ๆ = 3, ทำานาน ๆ คุ้รัี�ง 

= 2, ไม่คุ่้อยุทำา = 1) คุ้ะแนนรีวัมมาก้ หมายุถุ่ง พฤติก้รีรีมสะท้อนคิุ้ดิ์ในรีะดัิ์บส้งมาก้ 

  2.3 แบบสอบถุามคุ้วัามคุ้ิดิ์เห็นดิ์้านปรีะโยุชน์ข่องก้ารีเข่ียุนบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ ผ่้้วัิจััยุพัฒนามาจัาก้ 

แบบสอบถุามคุ้วัามคุ้ิดิ์เห็นต่อก้ารีเข่ียุนบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ ดิ์้านปรีะโยุชน์ข่อง Kaewprom (2013) ปรีะก้อบดิ์้วัยุ 

ข่้อคุ้ำาถุามเก้ี�ยุวัก้ับก้ารีเรีียุนรี้้เหตุก้ารีณิ์รีอบตัวั ก้ารีมีมุมมองใหม่เก้ิดิ์ข่่�น ก้ารีคุ้้นคุ้วั้าเรีียุนรี้้ดิ์้วัยุตนเอง คุ้วัามรีับผ่ิดิ์ชอบ 

ก้ารีทบทวันปรีะสบก้ารีณ์ิข่องตนเอง ก้ารีเข้่าใจัคุ้วัามคิุ้ดิ์คุ้วัามร้้ีส่ก้ข่องตนเอง รีวัม 10 ข้่อคุ้ำาถุาม ลัก้ษณิะคุ้ำาตอบเป็นชนิดิ์ 

ลิเกิ้ร์ีต 4 รีะดัิ์บ (เห็นด้ิ์วัยุอยุ่างยุิ�ง = 4, เห็นด้ิ์วัยุปานก้ลาง = 3, เห็นด้ิ์วัยุน้อยุ = 2, ไม่เห็นด้ิ์วัยุ = 1) คุ้ะแนนรีวัมมาก้  

หมายุถุ่งมีคุ้วัามคิุ้ดิ์เห็นต่อเร่ี�องนั�นในรีะดัิ์บดีิ์ เก้ณิฑ์ิก้ารีให้คุ้ะแนนแบ่งออก้เป็น 4 รีะดัิ์บ คุ่้อ 3.51-4.00 หมายุถุ่งมีคุ้วัาม

คุ้ิดิ์เห็นต่อเรี่�องนั�นในรีะดิ์ับดิ์ี 2.51-3.50 หมายุถุ่งมีคุ้วัามคุ้ิดิ์เห็นต่อเรี่�องนั�นในรีะดิ์ับปานก้ลาง 1.51-2.50 หมายุถุ่ง 

มีคุ้วัามคิุ้ดิ์เห็นต่อเร่ี�องนั�นในรีะดัิ์บพอใช้ 1.00-1.50 หมายุถุ่งมีคุ้วัามคิุ้ดิ์เห็นต่อเร่ี�องนั�นในรีะดัิ์บไม่ดีิ์ 

 การต่รวจัค่ิณภาพเคิร่�องม่อ 

 แบบบันท่ก้ก้ารีเข่ียุนสะท้อนคุ้ิดิ์ แบบสอบถุามพฤติก้รีรีมก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ และแบบสอบถุามคุ้วัามคุ้ิดิ์เห็น 

ดิ์้านปรีะโยุชน์ข่องก้ารีเข่ียุนบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ ไดิ์้รีับก้ารีตรีวัจัคุ้วัามตรีงเชิงเน่�อหาโดิ์ยุผ่้้ทรีงคุุ้ณิวัุฒิ 3 ท่าน หาคุ้่า 

ดัิ์ชนีคุ้วัามตรีงเน่�อหาเท่ากั้บ .85, .96, และ .86 ตามลำาดัิ์บ และนำาแบบสอบถุามไปทดิ์ลองกั้บนัก้ศ่ก้ษาพยุาบาลศาสตรี

บัณิฑิิต ชั�นปีที�  4  มหาวิัทยุาลัยุก้รุีงเทพธินบุรีี ที�ไม่ได้ิ์เป็นก้ลุ่มตัวัอยุ่าง จัำานวัน 30 คุ้น และหาคุ่้าคุ้วัามเช่�อมั�นโดิ์ยุส้ตรี 

สัมปรีะสิทธิิ�อัลฟ่่าคุ้รีอนบาคุ้ (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ิ์ดัิ์งนี� พฤติก้รีรีมก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ เท่ากั้บ .848 และ 

ปรีะโยุชน์ข่องก้ารีเขี่ยุนบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ เท่ากั้บ .726 ซ่ึ่�งเป็นคุ่้าที�รัีบได้ิ์ (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014)  

 การพิทั้กษ์สิท้ธิิกล่่มตั่วอย่าง 

 ก้ารีวัิจััยุนี�ผ่่านก้ารีพิจัารีณิาเห็นชอบดิ์้านจัรีิยุธิรีรีมก้ารีวัิจััยุในมนุษยุ์จัาก้คุ้ณิะก้รีรีมก้ารีพิจัารีณิาจัรีิยุธิรีรีม 

ก้ารีวิัจััยุในมนุษยุ์ สาข่าวิัทยุาศาสตร์ีสุข่ภาพ มหาวิัทยุาลัยุก้รุีงเทพธินบุรีี เอก้สารีรัีบรีองเลข่ที� 13/ 2564 ก้ลุ่มตัวัอยุ่าง 
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ไดิ์้รีับก้ารีชี�แจังวััตถุุปรีะสงคุ้์ รีายุละเอียุดิ์ข่องก้ารีวัิจััยุ ให้สิทธิิ�ในก้ารียุก้เลิก้เข่้ารี่วัมโคุ้รีงก้ารีวัิจััยุ ไม่มีผ่ลก้รีะทบใดิ์ ๆ 

ต่อวัิชาที�ก้ำาลังเรีียุน ข่้อม้ลทั�งหมดิ์เป็นคุ้วัามลับและนำาเสนอในภาพรีวัม ข่้อม้ลจัะถุ้ก้ทำาลายุหลังจัาก้ตีพิมพ์เผ่ยุแพรี่ 

ผ่ลงานไปแล้วั ก้ารีพิทัก้ษ์สิทธิิก้ลุ่มตัวัอยุ่าง ก้ลุ่มตัวัอยุ่างลงนามยุินยุอมก้ารีเข้่าร่ีวัมก้ารีวิัจััยุ

 การเก็บรวบรวมข�อม้ล การดำาเนินการวิจััย ปรีะก้อบด้ิ์วัยุ 2 ขั่�นตอนดัิ์งนี� 

 ขั�นต่อนท้ี� 1 ขั�นเต่รียม ทีมผ่้้วัิจััยุวัางแผ่นก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนรี้้ผ่่านก้รีะบวันก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ โดิ์ยุเตรีียุมแนวัทาง 

ก้ารีเขี่ยุนแบบบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ แนวัทางก้ารีสนทนาก้ลุ่มเพ่�อแลก้เปลี�ยุนปรีะสบก้ารีณ์ิ และวิัเคุ้รีาะห์ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์

จัาก้แบบบันท่ก้ก้ารีเข่ียุนสะท้อนคุ้ิดิ์ข่องนัก้ศ่ก้ษา ปรีะเดิ์็นในก้ารีสนทนาก้ลุ่มแต่ละคุ้รีั�งจัะเรีียุงลำาดิ์ับไปตามวังจัรี 

สะท้อนคุ้ิดิ์ข่อง Gibbs ผ่้้วัิจััยุทำาก้ารีเก้็บรีวับรีวัมข่้อม้ล 2 คุ้รีั�งคุ้่อ ก้่อนเข่้ารี่วัมโคุ้รีงก้ารี และหลังสิ�นสุดิ์ก้ารีเข่้ารี่วัม 

โคุ้รีงก้ารี 5 สัปดิ์าห์ 

 ขั�นต่อนที้� 2 การเก็บรวบรวมข�อม้ล 

 1. ผ่้้วัิจััยุพบก้ลุ่มตัวัอยุ่าง ชี�แจังวััตถุุปรีะสงคุ้์ข่องก้ารีวัิจััยุ ปรีะโยุชน์ที�คุ้าดิ์วั่าจัะไดิ์้รีับ ข่ั�นตอนก้ารีทดิ์ลอง 

ก้ารีเก้็บรีวับรีวัมข่้อม้ล เปิดิ์โอก้าสให้ก้ลุ่มตัวัอยุ่างซึ่ัก้ถุาม เม่�อก้ลุ่มตัวัอยุ่างยุินยุอมเข่้ารี่วัมวัิจััยุ จั่งให้ลงนามเอก้สารี 

แสดิ์งคุ้วัามยุินยุอมเข้่าร่ีวัมวิัจััยุ 

 2. ให้ก้ลุ่มตัวัอยุ่างทำาแบบปรีะเมินพฤติก้รีรีมก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ก้่อนก้ารีทดิ์ลอง (Pretest) ใช้เวัลาปรีะมาณิ  

15 นาที 

 3. ผ่้้วัิจััยุเตรีียุมก้ลุ่มตัวัอยุ่างให้เข่้าใจัก้ารีเข่ียุนบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ ยุก้ตัวัอยุ่างและให้ทดิ์ลองเข่ียุน ใช้เวัลา 

ปรีะมาณิ 1 ชั�วัโมง 30 นาที ในวัันปฐมนิเทศรีายุวิัชาที�คุ้ณิะพยุาบาลศาสตร์ี 

 4. ผ่้้วัิจััยุซึ่่�งเป็นอาจัารียุ์ปรีะจัำาก้ลุ่มพบนัก้ศ่ก้ษาก้ลุ่มตัวัอยุ่าง จัำานวันก้ลุ่มละ 8 คุ้น ชี�แจังรีายุละเอียุดิ์ 

ก้ารีเขี่ยุนบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์อีก้คุ้รัี�ง และก้ำาหนดิ์ให้ก้ลุ่มตัวัอยุ่างเขี่ยุนบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์สัปดิ์าห์ละ 1 คุ้รัี�ง เป็นจัำานวัน 

5 สัปดิ์าห์ โดิ์ยุเล่อก้เหตุก้ารีณ์ิที�เกิ้ดิ์ข่่�นในรีะหว่ัางปฏิิบัติงานบนหอผ้้่ป่วัยุจัะเป็นเหตุก้ารีณ์ิด้ิ์านบวัก้หร่ีอด้ิ์านลบก็้ได้ิ์

 5. ผ่้้วัิจััยุซึ่่�งเป็นอาจัารียุ์ปรีะจัำาก้ลุ่ม จััดิ์ก้ลุ่มสนทนาแลก้เปลี�ยุนปรีะสบก้ารีณิ์ วัิเคุ้รีาะห์ก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์จัาก้ 

เหตุก้ารีณิ์ที�นัก้ศ่ก้ษาก้ลุ่มตัวัอยุ่างเข่ียุนบันท่ก้สะท้อนคุ้ิดิ์ไวั้ เรีียุงลำาดิ์ับไปตามวังจัรีสะท้อนคุ้ดิิ์ข่อง Gibbs และผ่้้วัิจััยุ 

สะท้อนให้เห็นสิ�งที�เป็นจัุดิ์อ่อนข่องก้ารีเข่ียุน ก้รีะตุ้นให้นัก้ศ่ก้ษาวัิเคุ้รีาะห์วั่าถุ้าจัะทำาให้ดิ์ีจัะทำาอยุ่างไรี ใช้เวัลาคุ้รีั�งละ  

1 ชั�วัโมง หลังเสรี็จัสิ�นก้ารีฝึึก้ปฏิิบัติงานในแต่ละสัปดิ์าห์เป็นเวัลา 5 สัปดิ์าห์ ใช้สถุานที�โรีงพยุาบาลที�นัก้ศ่ก้ษาฝึึก้ 

ปฏิิบัติงาน

 6. ในรีะยุะหลังทดิ์ลองสัปดิ์าห์ที� 6 ผ้้่วิัจััยุนัดิ์หมายุก้ลุ่มตัวัอยุ่างทำาแบบปรีะเมินพฤติก้รีรีมก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์และ 

คุ้วัามคิุ้ดิ์เห็นด้ิ์านปรีะโยุชน์ต่อก้ารีเขี่ยุนบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์หลังก้ารีทดิ์ลอง (Posttest) ที�คุ้ณิะพยุาบาลศาสตร์ี ใช้เวัลา 

ปรีะมาณิ 30 นาที รีวับรีวัมแบบสอบถุามพรี้อมตรีวัจัสอบคุ้วัามถุ้ก้ต้อง คุ้รีบถุ้วันข่องข่้อมล้ และนำาไปวัิเคุ้รีาะหข์่้อม้ล 

ทางสถิุติต่อไป 

 การวิเคิราะห์์ข�อม้ล 

 ข้่อม้ลทั�วัไปพรีรีณินาข้่อม้ลด้ิ์วัยุสถิุติเชิงพรีรีณินา ได้ิ์แก่้ คุ่้าเฉลี�ยุ ส่วันเบี�ยุงเบนมาตรีฐาน วิัเคุ้รีาะห์ก้ารีเปรีียุบเทียุบ 

คุ้วัามแตก้ต่างข่องคุ้ะแนนพฤติก้รีรีมสะท้อนคุ้ิดิ์รีะหวั่างก้่อนก้ับหลังก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนรี้้ผ่่านก้รีะบวันก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ 

ด้ิ์วัยุสถิุติ Paired t-test

ผลการวิจััย่

 นัก้ศ่ก้ษาก้ลุ่มตัวัอยุ่างจัำานวัน 48 คุ้น เพศหญิง 44 คุ้น (ร้ีอยุละ 91.66) เพศชายุ 4 คุ้น (ร้ีอยุละ 8.34) ส่วันใหญ่ 

มีอายุุรีะหว่ัาง  21-25 ปี  (ร้ีอยุละ 72.91) 
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 พฤต่ิกรรมการสะท้�อนคิิดของนักศึึกษาพยาบาล ผ่ลก้ารีศ่ก้ษาพบวั่าคุ้ะแนนเฉลี�ยุพฤติก้รีรีมก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ 

ข่องนัก้ศ่ก้ษาพยุาบาล หลังก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนร้้ีผ่่านก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์โดิ์ยุรีวัมอยุ้่ในรีะดัิ์บส้ง (M = 3.36, SD = 0.28) ส้งก้ว่ัา 

ก่้อนก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนร้้ี ซ่ึ่�งมีคุ้ะแนนเฉลี�ยุพฤติก้รีรีมสะท้อนคิุ้ดิ์โดิ์ยุรีวัมในรีะดัิ์บส้ง (M = 2.51, SD = 0.36) อยุ่างมีนัยุสำาคัุ้ญ 

ทางสถิุติ (p < .05)  เม่�อพิจัารีณิารีายุข้่อพบว่ัา ข้่อที�คุ่้าคุ้ะแนนเฉลี�ยุส้งข่่�นอยุ่างมีนัยุสำาคัุ้ญทางสถิุติได้ิ์แก่้ ข้่อที� 1 ฉันปรีะเมิน 

ผ่ลงานข่องตนเองเพ่�อก้ารีพัฒนาในอนาคุ้ต ข้่อที� 2 ฉันคิุ้ดิ์ทบทวันว่ัาก้ำาลังเรีียุนอะไรี เรีียุนเพ่�ออะไรี และข้่อที� 5 ฉันทบทวัน 

คุ้วัามร้้ีส่ก้ข่องตนเอง (ตารีางที� 1)    

ต่ารางที้� 1 เปรีียุบเทียุบคุ้ะแนนพฤติก้รีรีมก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ก้ารีปฏิิบัติข่องนัก้ศ่ก้ษาพยุาบาลรีะหวั่างก้่อนก้ับหลังก้ารีจััดิ์ 

  ก้ารีเรีียุนร้้ีผ่่านก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ (n = 48)

  
พฤติ่กรรมการสะท้�อนคิิด

             ก่อนการท้ดลอง      ห์ลังการท้ดลอง 
t p-value

   M SD M SD  

 1. ฉันปรีะเมินผ่ลงานข่องตนเองเพ่�อก้ารีพัฒนา 2.20 0.58 3.29 0.45 -13.000 .004

 ในอนาคุ้ต

 2. ฉันคิุ้ดิ์ทบทวันว่ัาก้ำาลังเรีียุนอะไรี 2.47 0.65 3.27 0.44 -8.426 .016

 เรีียุนเพ่�ออะไรี

 3. ฉันทบทวันก้ารีก้รีะทำาข่องตนเอง 2.60 0.53 3.41 0.53 -8.359 .142

 4. ฉันทบทวันคุ้วัามคิุ้ดิ์ข่องตนเอง 2.64 0.66 3.50 0.50 -7.960 .132

 5. ฉันทบทวันคุ้วัามร้้ีส่ก้ข่องตนเอง 2.77 0.77 3.35 0.52 -5.087 .034

 6. ฉันเห็นข้่อดีิ์ข่องตนเอง 2.58 0.67 3.35 0.56 -6.632 .245

 7. ฉันเห็นสิ�งที�ฉันคุ้วัรีพัฒนาหร่ีอปรัีบปรุีง 2.52 0.58 3.43 0.50 -9.818 .041

 8. ฉันทบทวันว่ัาเหตุก้ารีณ์ิต่าง ๆ ทำาให้ฉัน 2.62 0.53 3.37 0.53 -11.570 .004

 เรีียุนร้้ีอยุ่างไรี

 9. ฉันคิุ้ดิ์ไตร่ีตรีองว่ัาสิ�งที�ก้ำาลังเรีียุนมีคุุ้ณิคุ่้า 2.56 0.58 3.35 0.56 -7.689 .127

 อยุ่างไรี

10. ฉันทบทวันและเช่�อมโยุงคุ้วัามร้้ีต่าง ๆ 2.33 0.55 3.33 0.51 -8.672 .508

 เข้่าหากั้น

11. ฉันพยุายุามคุ้้นหาข้่อดีิ์ข่องเหตุก้ารีณ์ิ 2.45 0.58 3.43 0.50 -9.702 .239

 เพ่�อก้ารีเรีียุนร้้ี 

12. ฉันทบทวันว่ัาแต่ละสัปดิ์าห์ได้ิ์เรีียุนร้้ีอะไรี 2.43 0.54 3.35 0.52 -10.359 .018

13. เม่�อพบสถุานก้ารีณ์ิใหม่ ฉันพยุายุามที�จัะ 2.75 0.66 3.31 0.46 -5.721 .025

 เรีียุนร้้ีจัาก้มัน

14. ฉันทบทวันเน่�อหาและสร้ีางข้่อสรุีป 2.29 0.50 3.25 0.56 -8.941 .801

 เพ่�อให้เข้่าใจัมาก้ข่่�น

15. ฉันนำาคุ้วัามร้้ีจัาก้ก้ารีฝึึก้ปฏิิบัติไปใช้ 2.47 0.58 3.41 0.49 -9.3323 .229

 ให้เกิ้ดิ์ปรีะโยุชน์ 

  ภาพรวม 2.51 0.36 3.36 0.28 -17.118 .001
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 คุ้วัามคุ้ิดิ์เห็นเก้ี�ยุวัก้ับปรีะโยุชน์ข่องก้ารีเข่ียุนบันท่ก้สะท้อนคุ้ิดิ์ ก้ารีวัิเคุ้รีาะห์คุ้วัามคุ้ิดิ์เห็นเก้ี�ยุวัก้ับปรีะโยุชน ์

ข่องก้ารีเข่ียุนท่ก้สะท้อนคุ้ิดิ์เก้็บข่้อม้ลภายุหลังก้ารีทดิ์ลอง โดิ์ยุรีวัมอยุ้ใ่นรีะดิ์ับดิ์ี (M = 3.54, SD = 0.29) คุ้่าเฉลี�ยุ 

ปรีะโยุชน์ส้งสุดิ์สามอันดัิ์บแรีก้ได้ิ์แก่้ ข้่อที� 4 ทำาให้ฉันมีคุ้วัามรัีบผิ่ดิ์ชอบมาก้ข่่�น (M = 3.62, SD = 0.48) ข้่อที� 10 ทำาให้

ฉันมีทัก้ษะก้ารีวัางแผ่นที�ดิ์ีข่่�น (M = 3.58, SD = 0.49) และข่้อที� 7 ทำาให้ฉันคุ้ิดิ์ทบทวันปรีะสบก้ารีณิ์ข่องตนเอง 

ทั�งทางบวัก้และทางลบ ข่้อที� 8 ทำาให้ฉันไดิ์้ฝึึก้คุ้ิดิ์วัิเคุ้รีาะห์แบบมีวัิจัารีณิญาณิมาก้ข่่�น มีคุ้่าเฉลี�ยุเท่าก้ัน (M = 3.56,  

SD = 0.50) ดัิ์งตารีางที� 2   

ต่ารางที้� 2 คุ่้าเฉลี�ยุและคุ่้าเบี�ยุงเบนมาตรีฐานด้ิ์านปรีะโยุชน์ก้ารีเขี่ยุนบันท่ก้จัาก้ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ (n = 48)

  รายการ  M SD การแปลผล

 1. ทำาให้ฉันได้ิ์เรีียุนร้้ีเหตุและผ่ลก้ารีปฏิิบัติจัาก้เหตุก้ารีณ์ิรีอบตัวั 3.43 0.50 ปานก้ลาง

 2. ทำาให้ฉันมองเหตุก้ารีณ์ิต่าง ๆ ด้ิ์วัยุมุมมองใหม่ 3.54 0.54 ดีิ์

 3. ทำาให้ฉันได้ิ์คุ้้นคุ้ว้ัาและเรีียุนด้ิ์วัยุตนเองมาก้ข่่�น 3.54 0.50 ดีิ์

 4. ทำาให้ฉันมีคุ้วัามรัีบผิ่ดิ์ชอบมาก้ข่่�น 3.62 0.48 ดีิ์

 5. ทำาให้ฉันมีโอก้าสปรีะยุกุ้ต์ทฤษฎีีลงส่้ก้ารีปฏิิบัติจัริีง 3.52 0.50 ดีิ์

 6. ทำาให้ฉันมีทัก้ษะก้ารีตัดิ์สินใจัที�ดีิ์ข่่�น 3.52 0.50 ดีิ์

 7. ทำาให้ฉันคิุ้ดิ์ทบทวันปรีะสบก้ารีณ์ิทั�งทางบวัก้และทางลบ 3.56 0.50 ดีิ์

 8.  ทำาให้ฉันได้ิ์ฝึึก้คิุ้ดิ์วิัเคุ้รีาะห์แบบมีวิัจัารีณิญาณิมาก้ข่่�น 3.56 0.50 ดีิ์

 9. ทำาให้ฉันเข้่าใจัคุ้วัามคิุ้ดิ์คุ้วัามร้้ีส่ก้ข่องตนเอง 3.52 0.50 ดีิ์

10. ทำาให้ฉันมีทัก้ษะก้ารีวัางแผ่นที�ดีิ์ข่่�น 3.58 0.49 ดีิ์

  ภาพรวม 3.54 0.29 ดี

อภิิป็ราย่ผลการวิจััย่

 นัก้ศ่ก้ษาพยุาบาลหลังก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนร้้ีผ่่านก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์มีคุ้ะแนนเฉลี�ยุพฤติก้รีรีมสะท้อนคิุ้ดิ์โดิ์ยุรีวัมส้งก้ว่ัา

ก้่อนก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนรี้้ผ่่านก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ ทั�งนี�สามารีถุอธิิบายุไดิ์้วั่าก้ารีที�นัก้ศ่ก้ษานำาปรีะเดิ์็นที�สำาคุ้ัญข่องตนมาเข่ียุน 

บันท่ก้ก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ และอภิปรีายุรี่วัมก้ันหลังก้ารีฝึึก้แต่ละสัปดิ์าห์ เป็นก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์หลังก้ิจัก้รีรีมที�ไดิ์้ก้รีะทำา  

(Reflection-on-action) ทำาให้เกิ้ดิ์ก้ารีเรีียุนร้้ี ได้ิ์ร่ีวัมแลก้เปลี�ยุนปรีะสบก้ารีณ์ิ คุ้วัามร้้ีตามทฤษฎีีอยุ่างต่อเน่�อง โดิ์ยุผ้้่เรีียุน 

จัะพยุายุามทบทวันถุ่งปรีะสบก้ารีณ์ิที�ผ่่านมา และนำามาวิัเคุ้รีาะห์เพ่�อถุอดิ์บทเรีียุน สร้ีางมุมมองใหม่ จัาก้ปรีะสบก้ารีณ์ิ 

ที�เกิ้ดิ์ข่่�น (Edwards, 2017) สอดิ์คุ้ล้องกั้บผ่ลก้ารีวิัจััยุที�พบว่ัา หลังก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนร้้ีผ่่านก้รีะบวันก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ นัก้ศ่ก้ษา 

ส่วันใหญ่ได้ิ์ทบทวันคุ้วัามร้้ีส่ก้ข่องตนเอง เห็นสิ�งที�คุ้วัรีพัฒนาหร่ีอปรัีบปรุีง และเม่�อพบสถุานก้ารีณ์ิใหม่ พยุายุามที�จัะเรีียุนร้้ี 

ซึ่่�งผ่ลที�ไดิ์้สอดิ์คุ้ล้องก้ับสมรีรีถุนะหลัก้ข่องรีายุวัิชาฯ ที�ต้องก้ารีให้นัก้ศ่ก้ษาตรีะหนัก้รี้้ในศัก้ยุภาพและสิ�งที�เป็นจัุดิ์อ่อน 

ข่องตน (Self-awareness)  เพ่�อพัฒนาตนเองให้มีคุ้วัามสามารีถุเพิ�มข่่�น ผ่ลก้ารีศ่ก้ษาวิัจััยุคุ้รัี�งนี�สอดิ์คุ้ล้องกั้บก้ารีศ่ก้ษา

ข่อง Kaewprom (2013) ที�พบว่ัา ก้ารีเขี่ยุนบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์จัะส่งเสริีมให้นัก้ศ่ก้ษามีทัก้ษะสะท้อนคิุ้ดิ์ และเม่�อปฏิิบัติ 

ต่อเน่�อง ซึ่ำ�า ๆ จัะเกิ้ดิ์เป็นพฤติก้รีรีมที�ถุาวัรี ทำาให้เกิ้ดิ์ก้ารีคิุ้ดิ์วิัเคุ้รีาะห์ สามารีถุเช่�อมโยุงคุ้วัามร้้ีจัาก้ทฤษฎีีไปส่้ก้ารีปฏิิบัติ

ในสถุานก้ารีณ์ิต่าง ๆ ได้ิ์ และก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์จัะมีคุุ้ณิคุ่้าเม่�อก้ลุ่มมีส่วันร่ีวัมในก้ารีแบ่งปันปรีะสบก้ารีณ์ิ เพ่�อเปลี�ยุนแปลง

ไปเป็นคุ้วัามร้้ีใหม่ (Sinthuchai et al., 2018) 

 คุ้วัามคิุ้ดิ์เห็นข่องนัก้ศ่ก้ษาพยุาบาลต่อปรีะโยุชน์ก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนร้้ีผ่่านก้รีะบวันก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ นัก้ศ่ก้ษาเห็นว่ัา 

ก้ารีเข่ียุนบันท่ก้สะท้อนคุ้ิดิ์เป็นก้ิจัก้รีรีมที�ช่วัยุให้มีคุ้วัามรีับผ่ิดิ์ชอบมาก้ข่่�น มีทัก้ษะก้ารีวัางแผ่นที�ดิ์ีข่่�น ไดิ์้คุ้ิดิ์ทบทวัน 
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ปรีะสบก้ารีณ์ิข่องตนเอง ทั�งนี�อาจัเน่�องจัาก้ในแต่ละคุ้รัี�งที�นัก้ศ่ก้ษาเขี่ยุนบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ อาจัารียุ์ผ้้่นิเทศจัะจััดิ์ก้ลุ่ม

สนทนาแลก้เปลี�ยุนปรีะสบก้ารีณิ์ ชี�แนะจัุดิ์ที�ต้องปรีับปรีุงก้ารีเข่ียุน นัก้ศ่ก้ษาจัะทรีาบถุ่งจัุดิ์ที�คุ้วัรีปรีับปรีุงข่องตนเอง 

อยุ่างต่อเน่�อง เข้่าใจัก้ารีเขี่ยุนสะท้อนคิุ้ดิ์ที�คุ้รีอบคุ้ลุมตามหลัก้ก้ารีสร้ีางคุ้วัามร้้ี สอดิ์คุ้ล้องกั้บข้่อม้ลในบันท่ก้ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ 

ขั่�นก้ารีเก็้บรีวับรีวัมข้่อม้ล นัก้ศ่ก้ษาบอก้ว่ัา “จัาก้ปรีะสบก้ารีณ์ิ ทำาให้ร้้ีว่ัา ถุ้าไม่รีอบคุ้อบอาจัจัะเกิ้ดิ์อันตรีายุกั้บตนเอง 

กั้บผ้้่ป่วัยุได้ิ์ จัะนำาปัญหาไปปรัีบแก้้ไข่ และพัฒนาทัก้ษะก้ารีส่�อสารีเพ่�อก้ารีบำาบัดิ์ให้มาก้ก้ว่ัานี�” “ปรีะสบก้ารีณ์ิด้ิ์านลบ 

คุ่้อ ตก้ใจั ที�ผ้้่ป่วัยุโวัยุวัายุ สิ�งที�เรีียุนร้้ีจัาก้ปรีะสบก้ารีณ์ิคุ่้อ คุ้วัรีมีสติ มีคุ้วัามร้้ี และศ่ก้ษาปรีะวััติผ้้่ป่วัยุมาก่้อน และหาก้มี 

เหตุก้ารีณิ์เช่นนี�ข่่�นอีก้ คุ้วัรีมีสติที�จัะรีับม่อก้ับสิ�งที�เผ่ชิญให้ไดิ์้” “ปรีะสบก้ารีณิ์ที�ไดิ์้คุ้่อก้ารีวัางแผ่นในก้ารีดิ์้แลผ่้้ป่วัยุ  

ปัญหาข่องผ้่ป่้วัยุจิัตเวัชวิัเคุ้รีาะห์ยุาก้มาก้ มองไม่เห็น แต่ก้ารีวัางแผ่นมาก่้อน ก้ารีนำาปัญหามาวิัเคุ้รีาะห์ร่ีวัมกั้น ก้ารีเข้่าใจั 

ผ้้่ป่วัยุในฐานะบุคุ้คุ้ลคุ้นหน่�ง ทำาให้มองปัญหาข่องผ้้่ป่วัยุได้ิ์ชัดิ์เจันข่่�น” ก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ข่องนัก้ศ่ก้ษาดัิ์งก้ล่าวั แสดิ์งให้เห็น

วั่านัก้ศ่ก้ษาตรีะหนัก้รี้้ในศัก้ยุภาพ และสิ�งที�เป็นจัุดิ์อ่อนข่องตน นำาไปส้่ก้ารีพัฒนาวัิธิีก้ารีแก้้ไข่ปัญหาก้ารีปฏิิบัติ 

ก้ารีพยุาบาลที�มีปรีะสิทธิิภาพ ซึ่่�งเป็นก้ารีพัฒนาทัก้ษะทางปัญญาตามก้รีอบมาตรีฐานคุุ้ณิวัุฒิรีะดิ์ับอุดิ์มศ่ก้ษาแห่งชาติ 

สอดิ์คุ้ล้องกั้บก้ารีศ่ก้ษาข่อง Sinsawad (2019) ที�พบว่ัา ปรีะโยุชน์ข่องก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ คุ่้อ ผ้้่เรีียุนจัะเห็นจุัดิ์ที�ต้องพัฒนา 

และจัะคุ้้นหาวิัธีิก้ารีเพ่�อแก้้ปัญหา ได้ิ์ไตร่ีตรีองว่ัาปรีะสบก้ารีณ์ิปัจัจุับันจัะนำาไปใช้ในก้ารีปฏิิบัติงานในอนาคุ้ตได้ิ์อยุ่างไรี 

 ข่้อจัำาก้ัดิ์ก้ารีวัิจััยุ ก้ารีวัิจััยุเป็นก้ารีวัิจััยุก้่�งทดิ์ลองแบบก้ลุ่มเดิ์ียุวัวััดิ์ผ่ลก้่อน-หลัง ก้ลุ่มตัวัอยุ่างและบรีิบท 

มีคุ้วัามจัำาเพาะ คุ่้อเป็นก้ลุ่มตัวัอยุ่างที�เป็นมหาวิัทยุาลัยุเดีิ์ยุวั ฝึึก้ปฏิิบัติโรีงพยุาบาลเดีิ์ยุวักั้น ข่นาดิ์ก้ลุ่มตัวัอยุ่างน้อยุเกิ้นไป 

ข้่อจัำากั้ดิ์ดัิ์งก้ล่าวัอาจัทำาให้ผ่ลก้ารีวิัจััยุคุ้ลาดิ์เคุ้ล่�อน และไม่สามารีถุนำาไปอ้างอิงกั้บปรีะชาก้รีก้ลุ่มอ่�นได้ิ์ 

ข้อเสำนอแนะ

 1. สถุาบันก้ารีศ่ก้ษาก้ารีพยุาบาล สามารีถุนำาก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนก้ารีสอนผ่่านก้ารีสะท้อนคุ้ิดิ์ไปปรีะยุุก้ต์ใช้ 

ในทุก้รีายุวัิชาปฏิบิัติก้ารีพยุาบาล เพ่�อส่งเสรีิมนกั้ศ่ก้ษาดิ์้านทกั้ษะทางปัญญาในปรีะเดิ์็นก้ารีตรีะหนกั้รี้้ในศัก้ยุภาพและ 

สิ�งที�เป็นจัุดิ์อ่อนข่องตนเอง ก้ารีคุ้ิดิ์วัิเคุ้รีาะห์อยุ่างเป็นรีะบบ เพ่�อพัฒนาตนเองให้มีคุ้วัามสามารีถุเพิ�มข่่�น ซึ่่�งจัะส่งผ่ล 

ต่อก้ารีพัฒนาคุุ้ณิภาพก้ารีพยุาบาล 

 2. คุ้วัรีศ่ก้ษารีะยุะยุาวั ในภาคุ้ก้ารีศ่ก้ษาต่อไปข่องก้ลุ่มตัวัอยุ่าง เพ่�อทดิ์สอบปรีะสิทธิิผ่ลข่องก้ารีจััดิ์ก้ารีเรีียุนร้้ี 

ผ่่านก้รีะบวันก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ ต่อคุ้วัามคุ้งอยุ้่ข่องพฤติก้รีรีมก้ารีสะท้อนคิุ้ดิ์ในรีายุข้่อที�มีนัยุสำาคัุ้ญ 
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