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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาทักษะการสะทอนคิดและปจจัยทีม่ ผี ลตอทักษะการสะทอนคิดของ
นักศึกษาพยาบาล กลมุ ตัวอยาง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชัน้ ปที่ 2-4 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ทีผ่ า นการเรียนดวยการสะทอนคิด จำนวน 205 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชมี 3 สวนคือ 1) ขอมูลทัว่ ไป 2) แบบประเมิน
VARK ฉบับภาษาไทย และ 3) แบบประเมินทักษะการสะทอนคิด การวิเคราะหขอ มูลสวนบุคคลและรูปแบบ
การเรียนรู VARK ใชการแจกแจงความถีแ่ ละรอยละทักษะการสะทอนคิดใชคา เฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ใชสถิติ t-test, ANOVA และคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธและการวิเคราะหปจ จัย
ทำนายใช Multiple Regression Analysis
ผลการวิจยั พบวา 1. กลมุ ตัวอยางสวนใหญมปี ระสบการณการเรียนการสอนแบบสะทอนคิดดวยวิธกี าร
สนทนา 2. กลมุ ตัวอยางสวนใหญมรี ปู แบบการเรียนรดู ว ยการกระทำ 3. กลมุ ตัวอยางมีคา เฉลีย่ ทักษะการสะทอนคิด
เทากับ 45.55 (S.D. = 6.09) 4. ชัน้ ปของนักศึกษามีความสัมพันธทางลบกับกิจกรรมการสนทนา แตมคี วามสัมพันธ
เชิงบวกกับการเขียนบันทึก อีกทั้งการอภิปรายหลังสถานการณจำลองมีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะ
การสะทอนคิด และ 5. การอภิปรายหลังสถานการณจำลองเปนตัวแปรเดียวทีส่ ามารถทำนายทักษะการสะทอนคิด
ไดรอ ยละ 2.6 ดังสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน คือ ทักษะการสะทอนคิด = 44.701 +
1.869 (Debrief) และ Z ทักษะการสะทอนคิด = .803 (ZDebrief) จากผลการศึกษาครั้งนี้ อาจารยพยาบาล
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ควรบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยการใชรูปแบบการอภิปรายหลังสถานการณจำลองอยางตอเนื่อง
และครอบคลุมในทุกรายวิชาทางการพยาบาลเพือ่ สงเสริมทักษะสะทอนคิด
คำสำคัญ: ทักษะสะทอนคิด รูปแบบการเรียนรู การอภิปรายหลังสถานการณจำลอง

Abstract
The aims of this research study were to determine reflective thinking skills (RTSs) and to explore
factors predicting RTSs among nursing students. Participants of this study were 205 sophomore, junior, and
senior nursing students who were studying at Boromarajonani College of Nursing, Trang and received
reflective thinking learning styles. The instrument of this study consisted of three parts: 1) demographics,
2) the VARK questionnaire - Thai version, and 3) the RTSs questionnaire. Demographics and VARK learning
styles were analyzed by using frequency and percentage. Whereas, RTSs scores were analyzed by mean
and standard deviation. T-test, ANOVA, and Pearson's correlation were used to test the factors' correlation
and Multiple Regression Analysis was used to analyze for predictive factors.
The findings were:1) Most participants had reflective learning experiences throughout using dialogue. 2) Most participants reported themselves as having Kinesthetic learner preference. 3) The RTSs mean
score among these participants was 45.55 (S.D. = 6.09). 4) Student's class year was negatively related to
dialogue, but it was positively related to journaling. Moreover, debriefing was significantly associated with the
RTSs, and 5) A debriefing was the only predictor which explained 2.6% of the variance in reflective thinking
skills. The predictive equations in unstandardized and standardized scores were RTSs = 44.701 + 1.869
(Debrief) and ZRTSs = .803 (ZDebrief). According to the results of this study, nursing instructors should
attempt to integrate debriefing in all nursing courses continually and comprehensivelyin order to enhance
students' RTSs.
Keywords: Reflective thinking skills, Learning style, Debriefing
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ความเปนมาและความสำคัญ
การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษ
ที่ 21 ถือวาเปนความทาทายอยางยิง่ ของอาจารยพยาบาล
(Saraketrin, Rongmuang, & Chantra, 2019) ในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากเนื้อหาแลว
รูปแบบการสอนทีส่ อดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรขู อง
ผูเรียนถือวามีความสำคัญอยางยิ่งเนื่องจากมีผลตอการ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูและสมรรถนะของ
ผูเรียน (Saraketrin et al., 2019) โดยเฉพาะการพัฒนา
ทักษะการสะทอนคิด ซึ่งถูกนำมาใชในการจัดการเรียน
การสอนทางการพยาบาลอย า งแพร ห ลาย (Dube &
Ducharme, 2015) เนือ่ งจากทักษะนีช้ ว ยสงเสริมใหนกั ศึกษา
พยาบาล สามารถคิดยอนกลับและเชื่อมตอความรูทาง
ทฤษฏีกับประสบการณจริงในการปฏิบัติการทางการ
พยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสงผลตอการ
พัฒนาความตระหนักรูแหงตนและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ที่คาดหวังไดตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู (de Santos
Martins Perixoto & de Santos Martins Perixoto, 2016;
Dube & Ducharme, 2015) อีกทั้งทักษะการสะทอนคิด
ยังชวยใหนักศึกษาพยาบาลสามารถจัดการกับอารมณ
ของตนเองในระหวางทีเ่ ผชิญกับสถานการณทยี่ ากลำบาก
และตึงเครียดในการฝกปฏิบตั งิ านและการเรียน (Dube &
Ducharme, 2015; Rees, 2013)
การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการ
สะทอนคิดนั้นกิจกรรมการเรียนรูจะถูกแบงออกเปน
3 กลมุ ไดแก 1) การสะทอนคิดดวยวาจา 2) การสะทอนคิด
ดวยการเขียน และ 3) การสะทอนคิดแบบผสมผสาน
(Cheuaiam, Triudomsri, & Chaiyawut, 2019; Dube &
Ducharme, 2015) หรือการสะทอนคิดแบบรายกลุมและ
รายบุคคล (Wichainate, 2014) โดยกิจกรรมทีน่ ยิ มใชใน
การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล ไดแก การเขียน
บันทึกการบันทึกสนทนาการอภิปรายหลังสถานการณ
จำลองแฟมสะสมผลงาน, บทบาทสมมติ และสนทนากลมุ
(Bootsri, Lohapiboonkul, & Harasan, 2018; Dube &
Ducharme, 2015; Fragkos, 2016; Lobo, Noronha, &

Prakash, 2013; Wanchai, Saengpak, & Leaungsomnapa,
2017; Wichainate, 2014)
ในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะสะทอน
คิดทีม่ ปี ระสิทธิภาพอาจารยพยาบาลจะตองคำนึงถึงปจจัย
ทีม่ ผี ลตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธกี ารนี้ เชน เพศ
ชัน้ ปการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู และรูปแบบการเรียนรู
ของนักศึกษา (Demirel, Derman, & Karagedik, 2015;
Embo, Driessen, Valcke, & van der Vleuten., 2015;
Guvenc & Celik, 2012; Mahasneh, 2013; Tripp, 2011;
Wallman, Lindblad, Gustavsson, & Ring, 2009; Weber,
2013)โดยนักศึกษาเพศหญิงมีความสามารถในการพัฒนา
ทักษะสะทอนคิดไดดกี วานักศึกษาเพศชาย (Padden, 2011)
ในขณะที่นักศึกษาในชั้นปที่สูงกวา พบวาจะมีทักษะ
สะทอนคิดทีส่ งู กวา (Maskey, 2011) เปนตน สวนกิจกรรม
การเรียนรแู บบสะทอนคิดแบบรายบุคคล ไดแก การเขียน
บันทึก การบันทึกการสนทนา และแฟมสะสมผลงาน และ
การสะทอนคิดแบบรายกลมุ ไดแก การสนทนากลมุ และ
การอภิปรายหลังสถานการณจำลองพบวาชวยใหนกั ศึกษา
พยาบาลมีการพัฒนาทักษะการคิดแบบสะทอนคิดมากขึน้
(Boonthum, Yutthawisut, Boaleung, Kaewprom, &
Rungruang, 2015; Cheuaiam et al., 2019; Na Nakorn,
2011; Sinthuchai, Dejpituksirikul, & Yoksuriyan, 2018;
Suworawatanakul, Nartohamnong, & Leaungsomnapa,
2015; Thiamwong, Sonpaveerawong, McManus, &
Suwanno, 2014; Wattanawilai & Thepphawan, 2017)
ในขณะทีร่ ปู แบบการเรียนรแู บบ VARK ไดแก รูปแบบ
การเรียนรผู า นการมองเห็น (Visual Learning Style: V),
รูปแบบการเรียนรผู า นการไดยนิ (Auditory Learning Style:
A), รูปแบบการเรียนรูผานการอาน/เขียน (Read/Write
Learning Style: R), รูปแบบการเรียนรผู า นการเคลือ่ นไหว
(Kinesthetic Learning Style: K) (Almigbal, 2015; Ibrahim
& Hussein, 2016; Leopold, 2012; Wright & Strokes, 2015)
ช ว ยให ผู เ รี ย นพั ฒ นาทั ก ษะการสะท อ นคิ ด ได ดี ยิ่ ง ขึ้ น
(Mahasneh, 2013)โดยเฉพาะในนักศึกษาพยาบาลไทย
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สวนใหญมกี ารเรียนรผู า นการอานการเขียน การฟง และ
การเคลือ่ นไหว (Nantasenee, Wongwiseskul, Sukcharoen,
& Techangkul, 2018;Thaewopia, Thongnarong, &
Wichai,2017; Virasiri & Praekao, 2003) อีกทั้งการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบสะทอนคิดทีส่ อดคลอง
กับรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษามีความสำคัญในการ
พัฒนาทักษะสะทอนคิดของนักศึกษา (Burruss & Popkess,
2012) โดย นักศึกษาทีช่ อบการเรียนรแู บบการฟงมีแนวโนม
ทีจ่ ะชอบการสะทอนคิดแบบสนทนา ในขณะทีน่ กั ศึกษา
ทีช่ อบการเรียนรแู บบการเขียนมีแนวโนมทีช่ อบการเขียน
บันทึกการสะทอนคิด (Burruss & Popkess, 2012)
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยในชวง 10 ป
ทีผ่ า นมา พบวาการศึกษาสวนใหญในประเทศไทยจะเนน
ศึกษาผลลัพธที่เกิดและประโยชนของการจัดการเรียนรู
แบบสะทอนคิด แตการศึกษาปจจัยทำนายของทักษะ
การสะท อ นคิ ด มี ค อ นข า งน อ ยและไม ไ ด มี ก ารศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางรูปแบบการสอน รูปแบบการเรียนรู
กับทักษะสะทอนคิด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ซึง่ มงุ เนนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตผานการจัดการเรียนการสอนดวยการสะทอนคิด
(Boonvas, Khumtorn, & Suppasri, 2016) เพื่อพัฒนา
รูปแบบทีเ่ หมาะสมในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนา
ทักษะสะทอนคิดทีส่ อดคลองกับความถนัดและความตอง
การของผเู รียน ดังนัน้ ผวู จิ ยั จึงตองการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการสะทอนคิดของ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาล และศึ ก ษาป จ จั ย ทำนายของทั ก ษะ
สะทอนคิดในนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อประเมินระดับของทักษะการสะทอนคิดของ
นักศึกษาพยาบาล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอ
ทักษะการสะทอนคิดของนักศึกษาพยาบาล
3. เพื่อศึกษาปจจัยทำนายของทักษะสะทอนคิดของ
นักศึกษาพยาบาล

นิยามศัพทเฉพาะ
รูปแบบการเรียนรู หมายถึง รูปแบบการเรียนรแู บบ
VARK ประกอบดวยรูปแบบการเรียนรผู า นการมองเห็น
(Visual Learning Style), รูปแบบการเรียนรผู า นการไดยนิ
(Auditory Learning Style), รูปแบบการเรียนรูผานการ
อาน/เขียน (Read/Write Learning Style), รูปแบบการเรียน
รูผานการเคลื่อนไหว (Kinesthetic Learning Style)
ตามกรอบแนวคิดของเฟรมมิง่ (Fleming, 2012)
ทั ก ษะการสะท อ นคิ ด หมายถึ ง ทั ก ษะการคิ ด ที่
ผานกระบวนการคิดทีซ่ บั ซอน ในการเขาใจความคิด ความ
รสู กึ ของตนเอง และการประเมินความสามารถของตนเอง
เพือ่ นำไปสกู ารพัฒนาสมรรถนะทีค่ าดหวัง (Kaewprom,
2013)
วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยายแบบหาความ
สัมพันธ (Descriptive correlation research) โดยประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่
2-4 ปการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ตรัง ที่ผานการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบ
สะท อ นคิ ด จำนวน 254 คน ในการคำนวณขนาด
กลมุ ตัวอยางใชตารางสำเร็จรูปของ Rea and Parker (2014)
ซึ่งเหมาะกับกลุมประชากรที่รูขนาดที่แนนอน ไดขนาด
กลมุ ตัวอยางขัน้ ต่ำทีค่ า ความแมนย่ำ ± 5%, คาความเชือ่
มัน่ 99% (p = .01) และคาความแปรปรวนของประชากรที่
50% เทากับ 182 คน การเลือกกลมุ ตัวอยางใชวธิ เี ลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง แตในกระบวนการเก็บขอมูลมีกลมุ ตัวอยาง
ทีส่ มัครใจเขารวมการวิจยั จำนวน 205 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือในการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบ ดวย 3 สวน
1. แบบสอบถามขอมูลทัว่ ไปของกลมุ ตัวอยาง ไดแก
เพศ ชัน้ ป และประสบการณในการเรียนรแู บบสะทอนคิด
เปนแบบเลือกตอบ จำนวน 3 ขอ โดยในดานประสบการณ
ในการเรียนและสะทอนคิด สามารถเลือกตอบไดมากกวา
หนึง่ คำตอบ
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2. แบบประเมินรูปแบบการเรียนรูของVARKของ
เฟรมมิง่ (Fleming, 2012) ซึง่ เปนแบบประเมินมาตรฐาน
และถูกแปลเปนไทยโดย Pawuttipattarapong (n.d.)
ประกอบดวย 16 ขอคำถาม คำตอบเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัว
เลือกตามลักษณะการเรียนรูแตละรูปแบบ โดยในแตละ
ข อ คำถามสามารถเลื อ กตอบได ม ากกว า หนึ่ ง คำตอบ
ตัวเลือกแตละตัวเลือกของขอคำถามจะบงบอกรูปแบบ
การเรียนรทู นี่ กั ศึกษาถนัด ซึง่ จะถูกนำไปใชในการแปลผล
รู ป แบบการเรี ย นรู ข องกลุ ม ตั ว อย า งใช ค า ความถี่ ข อง
รูปแบบการเรียนรู รูปแบบการเรียนรทู มี่ คี า ความถีส่ งู สุด
ถือวาเปนรูปแบบการเรียนรเู ฉพาะของบุคคลนัน้ คาความ
เชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือนี้ ทดสอบโดยการวิเคราะหองคประกอบ
เชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory Factor Analysis) โดยค า
ความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือในดานการเรียนรทู สี่ อื่ ดวยภาพ
และสัญลักษณ (V) เทากับ .85 ดานการเรียนรูที่สื่อ
ดวยเสียง (A) เทากับ .82 รูปแบบการเรียนรทู สี่ อื่ ดวยอักษร
(R) เท า กั บ .84 และการเรี ย นรู ที่ สื่ อ ด ว ยสั ม ผั ส และ
การกระทำ (K) เทากับ .77 (VARK Learning Limited, 2018)
นอกจากนีเ้ ครือ่ งมือ VARK ในเวอรชนั่ ภาษาไทยไดผา น
การทดสอบความเชื่อมั่นดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค มีคา ความเชือ่ มัน่ อยรู ะหวาง .78 -.88 (Chaisung
& Thepsatidporn, 2015; Thaewopia, Thongnarong, &
Wichai, 2017)
3. แบบประเมินทักษะการสะทอนคิดของ Kaewprom
(2013) มีขอ คำถามทัง้ สิน้ จำนวน 14 ขอ ลักษณะ คำตอบ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จากคะแนน 1 คือ
ไมเคยทำ 2 = ทำนานๆ ครัง้ 3 = ทำบอยๆ และ 4 = ทำเปน
ประจำ คะแนนรวมของทักษะสะทอนคิดมีคาคะแนน
อยรู ะหวาง 16-64 โดยมีคา ความเชือ่ มัน่ ของสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค เทากับ .84 (Boonvas et al., 2016)
การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง
ผู วิ จั ย นำเสนอโครงการวิ จั ย ต อ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
เพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เลขอนุมัติที่
23/2560 วาการดำเนินการวิจัยนี้ไมมีการลวงละเมิดสิทธิ

และไมกอ ใหเกิดอันตรายรวมถึงผลเสีย ทัง้ ทางดานรางกาย
จิตใจ และสังคม อีกทั้งการตอบรับหรือการปฏิเสธการ
เขารวมวิจยั ครัง้ นีจ้ ะไมเกิดผลกระทบหรือสิทธิพเิ ศษใดๆ
ใหกับกลุมตัวอยาง นอกจากนี้เพื่อปองกันความขัดแยง
ทางจริยธรรมในฐานะที่ผูวิจัยเปนอาจารยประจำของ
วิทยาลัยฯ (Dual Role Conflict of Teacher-Researcher)
(Loftin, Campanella, & Gilbert, 2011) ซึง่ อาจจะสงผลตอ
การตั ด สิ น ใจการเข า ร ว มวิ จั ย ของกลุ ม ตั ว อย า ง ผู วิ จั ย
ขออนุญาตใหเจาหนาของกลมุ งานวิจยั หนึง่ คนเปนผชู ว ย
ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผวู จิ ยั จะทำการชีแ้ จงแนวทาง
การเก็บรวบรวมขอมูลแกผชู ว ยเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
การชี้แจงรายละเอียดคราวๆและวัตถุประสงคการวิจัย
วิธดี ำเนินการวิจยั การพิทกั ษสทิ ธกลมุ ตัวอยางการแสดง
ความสมัครใจในการเขารวมการวิจัยในเอกสารยินยอม
เขารวมวิจยั และการตอบแบบสอบถาม
การรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ดำเนิ น การรวบรวมข อ มู ล ตามขั้ น ตอนการ
ดำเนินการ ดังนี้
1. ผวู จิ ยั เขียนบันทึกขอความถึงผอู ำนวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของ
การศึกษาวิจยั และขออนุญาตเก็บขอมูล
2. เมือ่ ไดรบั หนังสืออนุมตั ิ ผวู จิ ยั ทำการชีแ้ จงแนวทาง
การเก็บรวบรวมขอมูลแกผชู ว ยเก็บรวบรวมขอมูล
3. ผชู ว ยวิจยั นัดหมายเวลาและเขาพบกลมุ ตัวอยางแต
ละชัน้ ปเพือ่ อธิบายวัตถุประสงคของการวิจยั และรายละ
เอียดการพิทักษสิทธิกลุมตัวอยางในแบบยินยอมเขารวม
วิจัย จากนั้นผูชวยวิจัยใหกลุมตัวอยางตัดสินใจในการ
เขารวมวิจัยโดยเซ็นตยินยอมหรือไมยินยอมเขารวมวิจัย
ในแบบฟอรม (Informed Consent Form) เปนลายลักษณ
อักษร
4. ผูชวยวิจัยดำเนินการใหกลุมตัวอยางตอบแบบ
สอบถามและตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของคำตอบ
ในแบบสอบถาม
5. ผูชวยวิจัยสงตอแบบสอบถามใหแกผูวิจัยเพื่อ
นำขอมูลทีไ่ ดไปวิเคราะหขอ มูลตามวิธกี ารทางสถิติ
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การวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ย ทำการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั้ ง หมดด ว ยการใช
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลและรูปแบบการ
เรียนรู VARK ใชใชสถิตกิ ารแจกแจงความถี่ และรอยละ
2. การวิเคราะหทกั ษะการสะทอนคิด ใชสถิตคิ า เฉลีย่
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะทอนคิด รูปแบบ
การเรี ย นรู แ ละทั ก ษะการสะท อ นคิ ด ใช ส ถิ ติ t-test,
ANOVA, Pearson's correlation
4. การวิเคราะหปจ จัยทำนายของทักษะการสะทอนคิด
ใช Multiple Regression Analysis
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. กลมุ ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 196 คน
คิดเปนรอยละ 95.6 และมีเพศชายเพียง 9 คน คิดเปน
รอยละ 4.4 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรชั้นปที่ 4 จำนวน 88 คน คิดเปนรอยละ 42.9
รองลงมาเปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2 จำนวน
79 คน คิดเปนรอยละ 38.5 และนอยที่สุดคือ นักศึกษา
พยาบาลศาสตรชนั้ ปที่ 3 จำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 18.5
2. กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณในการใช
การสนทนาเพือ่ การสะทอนคิด(Dialogue reflection: Di)
จำนวน 161 คน คิดเปนรอยละ 78.5 รองลงมาคือ การเขียน
บั น ทึ ก (Reflective journal; J) และการอภิ ป รายผล
หลังสถานการณจำลอง (Debriefing: De) จำนวน 144 คน
คิดเปนรอยละ 70.6 และจำนวน 107 คน คิดเปนรอยละ
52.2 ตามลำดั บ และน อ ยที่ สุ ด คื อ การใช แ ฟ ม สะสม
ผลงาน (Reflective portfolio: Po) จำนวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 5.4
3. สวนใหญกลมุ ตัวอยางมีรปู แบบการเรียนรทู สี่ อื่ ดวย
การสัมผัสและการกระทำ (K) จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ
41.5 รองลงมาคือ การเรียนรูที่สื่อดวยเสียง (A) จำนวน
41 คน คิดเปนรอยละ 20.0 และการเรียนรทู สี่ อื่ ดวยอักษร
(R) จำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 18.0 และนอยทีส่ ดุ คือ

การเรียนรทู สี่ อื่ ดวยภาพและสัญลักษณ (V) จำนวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 5.9
4. ค า เฉลี่ ย ของทั ก ษะสะท อ นคิ ด ของนั ก ศึ ก ษา
เพศหญิงเทากับ 45.64 (S.D. = 5.78) และเพศชายเทากับ
46.55 (S.D. = 6.28) ถึงแมวา คาเฉลีย่ ทักษะการสะทอนคิด
ในเพศชายสูงกวาเพศหญิง แตพบวาคาเฉลีย่ ไมแตกตางกัน
5. นักศึกษาชัน้ ปที่ 2 มีคะแนนเฉลีย่ ทักษะการสะทอน
คิดสูงสุด เทากับ 46.77 (S.D. = 0.881) รองลงมาคือ
นักศึกษาชัน้ ปที่ 4 เทากับ 45.51 (S.D. = 0.815) และนอย
ทีส่ ดุ คือ นักศึกษาชัน้ ปที่ 3 เทากับ 43.86 (S.D. = 1.083)
นั ก ศึ ก ษาแต ล ะชั้ น ป มี ทั ก ษะสะท อ นคิ ด ที่ แ ตกต า งกั น
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (F = 3.497, p < .05) เมือ่ พิจารณา
รายคู พบวาคาเฉลี่ยทักษะสะทอนคิดของนักศึกษาชั้น
ปที่ 2 และนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 มีความแตกตางกันอยางมีนยั
สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (p = .026)
6. คาเฉลี่ยของทักษะสะทอนคิดของนักศึกษาที่มี
ประสบการณในการใชการอภิปรายผลหลังสถานการณ
จำลอง มีคา เฉลีย่ สูงสูด คือ 46.57 (S.D. = 6.34) รองลงมา
คือกลุมที่มีการใชแฟมสะสมผลงาน มีคาเฉลี่ยทักษะ
สะทอนคิดเทากับ 46.00 (S.D. = 7.68) ในขณะทีก่ ลมุ ทีใ่ ช
การเขียนบันทึกมีคาเฉลี่ยทักษะการสะทอนคิดนอยที่สุด
เทากับ 45.71 (S.D. = 5.67) เมือ่ เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของ
ทักษะสะทอนคิดของนักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณในการใช
และไมใชกจิ กรรมการเรียนการสอนแบบสะทอนคิดแตละ
รูปแบบพบวาไมแตกตางกัน
7. คาเฉลีย่ ของทักษะการสะทอนคิดของนักศึกษาทีม่ ี
รูปแบบการเรียนรแู บบ V มีคา เฉลีย่ สูงสุด เทากับ 46.08
(S.D. = 1.866) รองลงมาคือรูปแบบการเรียนรแู บบ A และ
AR มีคาเฉลี่ยเทากับ 45.90 (S.D. = 1.151) และ 45.73
(S.D. = 1.664) ตามลำดับ สวนรูปแบบทีม่ คี า เฉลีย่ ทักษะ
สะทอนคิดต่ำสุดคือ R มีคา เฉลีย่ เทากับ 45.43 (S.D. = 1.103)
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทักษะการสะทอนคิดของ
นั ก ศึ ก ษาในแต ล ะรู ป แบบการเรี ย นรู พ บว า ไม มี ค วาม
แตกตางกัน (F = .041, p = .999 )
8. ความสัมพันธเชิงบวกและเชิงลบดานชั้นปของ
นักศึกษา (Y) พบวามีความสัมพันธเชิงบวกกับการเขียน
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บันทึก (J) (r = .362, p < .01) ในทางกลับกันมีความสัมพันธ
ทางลบกับกิจกรรมการสนทนา (r = - .338, p < .05)
ซึ่งแสดงวานักศึกษาในชั้นปที่สูงจะมีการใชการเขียน
บันทึกสะทอนคิดมากขึ้น แตใชกิจกรรมการสนทนา
สะทอนคิดลดลง สวนเพศมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
การเขียนบันทึกสะทอนคิด (r = .123, p < .01) และการ

ทำแฟมสะสมผลงานสะทอนคิดมีความสัมพันธทางบวก
กับการอภิปรายหลังสถานการณจำลอง (r = .140, p < .01)
และการสนทนาสะทอนคิด (r = .123, p < .01) และทีส่ ำคัญ
คื อ ทั ก ษะการสะท อ นคิ ด มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ
การอภิปรายหลังสถานการณจำลอง (r = .162, p < .01)
(ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธภายในระหวางตัวแปร
ตัวแปร
ทักษะสะทอนคิด (RTS)
เพศ (G)
การเขียนบันทึก (J)
รูปแบบการเรียนรู (VARK)
การอภิปรายหลังสถานการณจำลอง (De)
แฟมสะสมผลงาน (Po)
ชัน้ ป (Y)
การสนทนา (Di)
** p < .01

RTS
1

G

J

-.033 .009
1 .123*
1

VARK

De

Po

Y

Di

-.012 .162** .013 -.096
.086
.067 -.109 .051 .089
.006
-.046 -.141* .059 .362** -.149*
1
-.057 -.003 -.035 -.052
1 .140* -.002
.086
1
.110 .123*
1
-.338**
1

* P< .05

การอภิ ป รายหลั ง สถานการณ จำลองเป น ตั ว แปร
เพียงตัวเดียวที่มีอำนาจการทำนายใน Model โดยมีคา
สัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณ (R) ของตัวแปร เทากับ
.162 และ กำลังสองของคาสหสัมพันธพหุคณ
ู (R Square)
เทากับ .026 แสดงวา ตัวแปรนี้สามารถพยากรณทักษะ
การสะทอนคิดไดรอยละ 2.6 โดยคาความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน (Standard Error) เทากับ 5.729 (ดังตารางที่ 2
และ 3) ซึง่ สามารถเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
และสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานไดดงั นี้
ทักษะการสะทอนคิด = 44.701 + 1.869 (Debrief)
Z ทักษะการสะทอนคิด = .803 (Z Debrief)

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหปจ จัยทำนายของทักษะการสะทอนคิดดวยการวิเคราะหความแปรปรวนของการถดถอย
พหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
ความแปรปรวน
Regression
Residual
Total
* P < .05

df
1
202
203

SS
177.735
6630.554
6808.289

MS
177.735
32.825

F
5.415*

Sig
.021
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหปจ จัยทำนายของทักษะการสะทอนคิด ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู
ตัวแปร
การอภิปรายหลังสถานการณจำลอง
(Debriefing)
คาคงที่ (Constant)

B

SE

β

1.869

.803

.162

44.701

.582

t

p

2.327*

.021

76.843

.000

R = .162 R2 = .026 F = 5.415 p = .021
* P < .05
อภิปรายผลการวิจัย
ถึงแมวาจากผลการศึกษาจะพบวาคาเฉลี่ยทักษะการ
สะทอนคิดในเพศชายสูงกวาเพศหญิง แตคาเฉลี่ยของ
ทั ก ษะสะท อ นคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาเพศหญิ ง และเพศชาย
ไมแตกตางกัน ทั้งนี้สอดคลองกับการวิจัยกอนหนานี้
ที่พบวา คะแนนทักษะสะทอนคิดของนักศึกษาเพศหญิง
และชายไมมีความแตกตางกัน (Demirel et al., 2015;
Ghanizadeh & Jahedizadeh, 2017; Guvenc & Celik, 2012;
Mahasneh, 2013; Wallman et al., 2009). สำหรับใน
ประเทศไทย ไมมกี ารศึกษาดานความแตกตางของทักษะ
สะทอนตามเพศของนักศึกษาทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษา
พยาบาลไทยสวนใหญเปนเพศหญิง (Suworawatanakul
et al., 2015; Thaewopia et al., 2017; Visudtibhan, &
Disorntatiwat, 2015) เชนเดียวกับรูปแบบการเรียนรขู อง
นักศึกษาที่พบวาคาเฉลี่ยของทักษะการสะทอนคิดของ
นักศึกษาในแตละรูปแบบการเรียนรูที่ไมมีความแตกตาง
กัน ซึง่ ไมสอดคลองกับการศึกษากอนกอนหนานีท้ พี่ บวา
รูปแบบการเรียนรแู บบการมองเห็น การอาน และการฟง
มีความสัมพันธกับทักษะการสะทอนคิด โดยนักศึกษา
ที่ชอบการเรียนรูแบบการฟง ชอบการสะทอนคิดแบบ
สนทนา ในขณะทีน่ กั ศึกษาทีช่ อบการเรียนรแู บบการเขียน
ชอบการเขียนบันทึกการสะทอนคิดและพัฒนาทักษะการ
สะทอนขึ้นไดดีเมื่อไดเรียนรูผานรูปแบบการเรียนรูที่
ตนเองถนัด (Burruss & Popkess, 2012; Mahasneh, 2013)
ดังนั้นเมื่อเพศและรูปแบบการเรียนรูไมมีผลหรือมีความ
สัมพันธกับทักษะการสะทอนคิดอาจจะเปนโอกาสที่ดี
สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสะทอนคิดสำหรับ

นักศึกษาพยาบาลซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง
เนื่ อ งจากอาจารย พ ยาบาลสามารถที่ จ ะวางแผนหรื อ
กำหนดรูปแบบการสอนที่หลากหลายสามารถใชไดกับ
นักศึกษาทุกคน โดยมีขอจำกัดทางดานปจจัยสวนบุคคล
สองดานนี้
เมื่อพิจารณาเปนทักษะการสะทอนคิดของนักศึกษา
แตละชัน้ ปการศึกษา พบวา คาเฉลีย่ ทักษะสะทอนคิดของ
นักศึกษาชัน้ ปที่ 2 และนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่คาเฉลี่ย
ทักษะสะทอนคิดของนักศึกษาชัน้ ป 2 และ ชัน้ ปที่ 4 ไมมี
ความแตกตางกัน โดยนักศึกษาชัน้ ปที่ 2 มีคา เฉลีย่ ทักษะ
การสะทอนคิดสูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ นักศึกษาชัน้ ปที่ 4 `
และนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 มีคา เฉลีย่ ทักษะสะทอนคิดต่ำทีส่ ดุ
ผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับผลการวิจัยกอนหนาที่
กลาววา ระดับทักษะการสะทอนคิดของนักศึกษาจะเพิม่ ขึน้
ตามจำนวนชั้นปการศึกษาที่เพิ่มขึ้น(Embo et al., 2015;
Naghdipour & Emeagwali, 2013) สำหรับการศึกษาเกีย่ ว
กับทักษะสะทอนคิดในนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
สวนใหญจะศึกษาในกลมุ นักศึกษาเฉพาะชัน้ ปหรือเฉพาะ
รายวิชา โดยไมไดมกี ารเปรียบเทียบระหวางกลมุ นักศึกษา
แตละชั้นปอยางไรก็ตามการที่นักศึกษาพยาบาลไดมีการ
เรี ย นรู ผ า นกิ จ กรรมการสะท อ นคิ ด ตั้ ง แต ชั้ น ป ที่ 1
จนจบการศึกษาจะชวยใหนักศึกษาพัฒนาทักษะสะทอน
คิดอยางตอเนือ่ ง (Thiamwong et al.,2014) สำหรับการศึกษา
ครัง้ นีท้ ไี่ มมคี วามสัมพันธของสองปจจัยนีอ้ าจเนือ่ งมาจาก
จำนวนกลุ ม ตั ว อย า งของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 3 น อ ยกว า
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จำนวนนักศึกษาชัน้ ปที่ 2 และ 4 ถึงครึง่ หนึง่ หรือ จำนวน
หรือรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะ
สะทอนคิดทีน่ กั ศึกษาแตละชัน้ ปมปี ระสบการณในการใช
ที่แตกตางกัน ความตอเนื่องในการจัดการเรียนการสอน
ผานกิจกรรมการสะทอนคิดของอาจารย ความสามารถของ
อาจารย ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนแบบสะท อ นคิ ด
(Jermtaisong, 2015; Lew & Schmidt, 2011; Postholm,
2018)
ความสัมพันธของชั้นปของนักศึกษากับการเขียน
บันทึกสะทอนคิดและกิจกรรมการสนทนาสะทอนคิด
พบวา นักศึกษาชั้นปสูงใชการเขียนบันทึกสะทอนคิด
แตใชการสนทนาสะทอนคิดลดลง และนักศึกษาสวนใหญ
ในทุกชัน้ ปมปี ระสบการณในการใชกจิ กรรมการเรียนการ
สอนแบบสะท อ นคิ ด 2 กิ จ กรรม คื อ การเขี ย นบั น ทึ ก
สะทอนคิดและการอภิปรายผลหลังสถานการณจำลอง
ทัง้ นีอ้ าจจะเกิดจากการทีอ่ าจารยมอบหมายงานใหนกั ศึกษา
ในแตละรายวิชา, ชั้นป, และการเรียนกลุมยอยที่อาจ
จะแตกตางกัน โดยสวนใหญการจัดการเรียนการสอนแบบ
สะทอนคิดมักจะถูกนำมาใชในวิชาทางการพยาบาลทั้ง
ภาคทฤษฏีและปฏิบัติในนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่สอง
ขึน้ ไป และกิจกรรมทีม่ กั ถูกนำมาใช คือ การเขียนบันทึก
สะทอนคิด (Boonthum et al., 2015; Cheuaiam et al., 2019;
Sinthuchai et al., 2018; Suworawatanakul et al., 2015;
Thiamwong et al., 2014; Wattanawila & Thepphawan,
2017) ในสวนของการจัดการเรียนการสอนแบบสะทอน
คิดของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังนัน้ สวนใหญ
จะมอบหมายงานใหนักศึกษาเขียนบันทึกสะทอนคิด
เนือ่ งจากอาจารยไดรบั การพัฒนาและอบรมการใชเทคนิค
นีใ้ นการจัดการเรียนการสอนรูป (Boonvas et al., 2016;
Khumtorn, Suppasri, & Akarasuwankun, 2017) ดังนัน้
โอกาสที่นักศึกษาในชั้นปที่สูงขึ้นจะใชการเขียนบันทึก
การสะทอนคิดจึงมีมากกวา
สวนเพศซึง่ มีความสัมพันธเชิงบวกกับการเขียนบันทึก
สะทอนคิดนั้น พบวานักศึกษาเพศหญิงมีประสบการณ
ในการใชกจิ กรรมนีม้ ากกวาเพศชาย ทัง้ นีอ้ าจเกิดจากการ
ทีน่ กั ศึกษาพยาบาลไทยสวนใหญเปนเพศหญิงและอาจมี

ความถนัดในการเรียนรูผานการเขียนมากกวาเพศชาย
(Nantasenee et al., 2018; Visudtibhan, & Disorntatiwat,
2015) ในกรณีทนี่ กั ศึกษาไมถนัดหรือไมชอบการถายทอด
ประสบการณผา นการพูด การเขียนบันทึกการสะทอนคิด
ซึง่ เปนการเขียนบรรยายความคิดเห็นจากประสบการณที่
นักศึกษาประสบในชวงเวลาหรือเหตุการณที่อาจารย
จัดประสบการณใหเรียนรเู พือ่ เชือ่ มโยงไปสเู นือ้ หาทฤษฏี
ไปสกู ารพัฒนาตนเองเพือ่ สรางประสบการณใหมทดี่ กี วา
ชวยใหนักศึกษาไดใชเวลาสะทอนคิดสิ่งในที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองแลวถายทอดออกมาผานการเขียน (Cherubim et al.,
2019; Suworawatanakul et al., 2015) อีกทั้งการจัด
ประสบการณในการเรียนรูการสะทอนคิดของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ใหแกนักศึกษาซึ่งสวนใหญ
เปนเพศหญิงผานการเรียนรูดวยการเขียนบันทึกสะทอน
คิด อาจมีผลใหปจ จัยทัง้ สองตัวนีม้ คี วามสัมพันธกนั
อีกตัวแปรที่นาสนใจคือการทำแฟมสะสมผลงาน
สะท อ นคิ ด มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ การอภิ ป ราย
หลั ง สถานการณ จำลอง และการสนทนาสะท อ นคิ ด
การจัดทำแฟมสะสมผลงานสะทอนคิด คือการรวบรวม
ชิน้ งานทีอ่ าจารยมอบหมายใหในการเรียนรกู ารสะทอนคิด
(Pianpeng & Koraneekid, 2014) ทั้งนี้ชิ้นงานที่อาจารย
มอบหมายใหกลุมตัวอยางสวนใหญ คือการเขียนบันทึก
สะทอนคิดและการอภิปรายผลหลังสถานการณจำลอง
แลวนำไปรวบรวมในแฟมสะสมผลงาน จึงทำใหตวั แปร
ดังกลาวมีความสัมพันธกนั ซึง่ สอดคลองกับ Burns (2015)
ที่ พ บว า นั ก ศึ ก ษาจะเก็ บ บั น ทึ ก ผลงานการสะท อ นคิ ด
ที่ มี คำแนะนำของอาจารย ไ ว ใ นแฟ ม สะสมผลงาน
หลังจากทีไ่ ดเขียนบันทึกการสนทนาสะทอนคิดหลังการ
อภิปรายผลหลังสถานการณจำลอง นอกจากนี้ การใช
แฟมสะสมผลงานเพื่อสะสมผลงานการสะทอนคิดของ
นักศึกษา จะชวยใหนกั ศึกษาไดประเมินผลการสะทอนคิด
ของตนเองและตระหนักรูในตนเองในดานการเรียนรู
เพื่อนำไปสูการพัฒนาตนเอง (Chiarana, 2013) ดังนั้น
หากอาจารยพยาบาลมีการวางแผนการใชแฟมสะสม
ผลงานเพื่อเก็บรวมรวมผลงานการเรียนรูการสะทอนคิด
ในแตละรายวิชาหรือตลอดหลักสูตรของนักศึกษาพยาบาล
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อาจจะช ว ยส ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะการสะท อ นคิ ด
รวมถึงทักษะทางปญญาของนักศึกษาพยาบาลไดดขี นึ้
ผลการศึกษาทีส่ ำคัญคือ การอภิปรายหลังสถานการณ
จำลอง เปนตัวแปรเพียงตัวเดียวที่มีอำนาจการทำนาย
ทักษะไดรอ ยละ 2.6 ถึงแมวา อำนาจในการทำนายมีคา ต่ำ
แตถือวาสามารถทำนายตัวแปรตามไดอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิตโิ ดยพบวานักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณในการใชการ
อภิปรายหลังสถานการณจำลอง มีคา เฉลีย่ ทักษะสะทอน
คิดสูงทีส่ ดุ อีกทัง้ นักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณในการใชการ
อภิปรายหลังสถานการณจำลอง มีคาเฉลี่ยสูงกวากวา
นักศึกษาที่ไมเคยใชการอภิปรายหลังสถานการณจำลอง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นในการจัดการเรียนการ
สอนที่มุงเนนการพัฒนาทักษะสะทอนคิด อาจารยควร
ใหความสำคัญในการเลือกใชกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีเ่ นนการอภิปรายผลหลังสถานการณจำลองอยางตอเนือ่ ง
และเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้ที่
แนะนำวาการออกแบบการสอนเพื่อมุงเนนการพัฒนา
ทั ก ษะการสะท อ นคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลอย า งมี
ประสิทธิภาพนั้น อาจารยพยาบาลควรนำการอภิปราย
แบบสัน้ (Debriefing or reflection on action) ไปใชควบคู
กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการสอนดวย
สถานการณจำลองทุกครัง้ อยางเปนระบบและตามกระบวนการ
(Bootsri et al., 2018; Decker et al., 2013; Suworawatanakul
et al., 2015) อยางไรก็ตาม การที่ 97.4% ของคาคะแนน
ทั ก ษะสะท อ นคิ ด ไม ส ามารถทำนายได ด ว ยตั ว แปรนี้
อาจจะขึน้ อยกู บั จำนวนของกลมุ ตัวอยาง หรือจำนวนของ
ตัวแปร (Akossou & Palm, 2013 ;Hamilton, Ghert, &
Simpson, 2015
ขอจำกัดของงานวิจัย
แมวา ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ไดขอ คนพบทีเ่ ปนประโยชน
สำหรับการจัดการเรียนการสอน แตการวิจัยมีขอจำกัด
ที่ควรพิจารณา ไดแก การเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะ
เจาะจง ในกลุมประชากร คือนักศึกษาพยาบาลศาสตร
ชัน้ ปที่ 2, 3, และ 4 แตในชวงของกระบวนการเก็บขอมูล
พบวานักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 ฝกภาคปฏิบัติ

นอกสถานที่ จึงทำใหจำนวนกลุมตัวอยางของนักศึกษา
ชัน้ ปดงั กลาว นอยกวาชัน้ ปอนื่ ถึงเทาตัว ซึง่ อาจจะมีผลตอ
ค า เฉลี่ ย ของทั ก ษะการสะท อ นคิ ด อี ก ทั้ ง การกำหนด
คุณสมบัติของกลุมตัวอยางที่ไมไดจำแนกความถี่ของ
ประสบการณ ใ นเรี ย นรู ผ า นกิ จ กรรมการสะท อ นคิ ด
อยางชัดเจน และอาจจะมีปจ จัยรวมอืน่ ๆ เชน ความเขมขน
ของการเรียนการสอนแบบสะทอนคิดแตละรูปแบบ หรือ
ประสบการณเดิมของนักศึกษาซึ่งอาจจะมีผลตอผลการ
วิจัย
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
จากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ที่ พ บว า การอภิ ป รายหลั ง
สถานการณจำลองมีผลตอการพัฒนาทักษะสะทอนคิด
ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลอาจารย ซึ่ ง ถื อ ว า เป น บุ ค คลที่ มี
บทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบสะทอนคิด
ผานการอภิปรายหลังสถานการณจำลอง (Debriefing)
จึ ง มี ค วามจำเป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งพั ฒ นาความรู แ ละ
ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบนี้เพื่อนำไปสูการออกแบบการเรียนการสอน
ดวยวิธีการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน
ควรมีการศึกษาวิจยั ทีใ่ หความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนทีใ่ ชการอภิปรายหลังสถานการณ
จำลองเพือ่ พัฒนาทักษะสะทอนคิด รวมถึงการศึกษารูปแบบ
ในการพัฒนาความรูความสามารถของอาจารยอยางเปน
ระบบและอาจมีการศึกษาอำนาจในการทำนายทักษะ
สะท อ นคิ ด ในกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ หญ ขึ้ น และเพิ่ ม จำนวน
ตัวแปร เชน ความรแู ละทักษะของอาจารยในการสอนแบบ
สะทอนคิด พฤติกรรมการเรียนรทู เี่ กีย่ วกับกระบวนการคิด
ของนักศึกษาในโมเดลการทำนาย
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