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คุณเชษฐา แก้วพรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
 
หัวข้อเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล 
โดย  คุณเชษฐา แก้วพรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 

คุณเชษฐา แก้วพรม กล่าวว่า 
 ด้วยความคาดหวังให้นักศึกษาและบุคลากรทางสุขภาพมีวิสัยของการสะท้อนคิด การเรียนแบบสะท้อนคิด

เป็นการให้ผู้เรียนดึงเอาประสบการณ์ของตัวเองออกมา ต้ังค าถามจากประสบการณ์น้ัน กลับไปค้นคว้าหาความรู้ แล้วน ามา
สรุป โดยวิเคราะห์เทียบเคียงกับประสบการณ์น้ันให้เกิดความรู้ความเข้าใจ โดยใช้ข้ันตอนของ Gibbs' Reflective Cycle  
เริ่มจากให้ผู้เรียนดึงเอาประสบการณ์ออกมาหน่ึงเรื่องท่ีต้องการท าให้ดีข้ึน บรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อประสบการณ์น้ัน         
ต้ังค าถามถึงวิธีท่ีจะท าให้เหตุการณ์น้ันดีข้ึน และการวางแผนหาแนวทางการหาค าตอบของค าถามข้างต้น แล้วน าความรู้      
ท่ีได้ มาสรุปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาส าหรับเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน เริ่มแรกให้นักศึกษาเขียนออกมา ในแต่ละ
ข้ันตอน พบว่า มีความยุ่งยากและเป็นปัญหาอยู่มากจึงเปลี่ยนมาใช้วิธีการสนทนากลุ่ม โดยมีโครงสร้างประเด็นของการ
สนทนาเคลื่อนไปตามข้ันตอนของ Gibbs ครบท้ัง 6 ข้ันตอน ใช้แบบประเมินซึ่งมีรายการประเมิน 20 รายการ ประเมิน
พฤติกรรมก่อนเรียน – หลังเรียน ในการวัดว่ามีพฤติกรรมสะท้อนคิดเกิดข้ึนหรือไม่ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมสะท้อนคิด
เพิ่มข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นักศึกษามีความชอบท่ีจะเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีลึกซึ้ง  และมีความมั่นใจมากข้ึน 
“คุณค่าต่าง ๆ เกิดจากการท่ีนักศึกษาได้ตระหนักถึง feeling” 
ประเด็นแลกเปลี่ยน 

- การท่ีไม่มีกลุ่มควบคุมจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลท่ีดีข้ึนน้ันมาจาก intervention 
- อาจต้องน าวัตถุประสงค์ของรายวิชามาเป็นค าตอบของงานวิจัยด้วย 
- ช่ืนชมท่ีสามารถวัดมาตรวัดท่ีเป็นเชิงคุณภาพแปลงมาเป็นเชิงปริมาณได้ ท าให้มีความน่าเช่ือถือมากข้ึน หากพบว่า

ผลการวิจัยออกมาดีควรด าเนินการกับกลุ่มอื่นหรือวิชาอื่นเพิ่มเติม แม้กระท่ังตัวเราเองการด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีมีการผ่อน
พักตระหนักรู้ก่อนท่ีจะเลิกงาน เราจะได้ค าตอบจากสิ่งท่ีได้ในแต่ละวันและพรุ่งน้ีจะท าอย่างไรให้ดีกว่า 

- ควรมีการศึกษาในเชิงลึกมากข้ึนถึงระดับพัฒนาการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- น่าจะมีนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ที่ถอดจากสิ่งท่ีนักศึกษาสะท้อนออกมา 
- ผลการศึกษาสังเกตได้ว่าจะมีการเพิ่มข้ึนในสัดส่วนท่ีเท่าๆ กัน น่าจะมาจากการได้รับอะไรบ้างอย่างท่ีเหมือนกัน 

หากเป็นเพราะกระบวนการ reflection น่าจะมีบางข้อท่ีมีผลโดดเด่นออกมา 
- การติดตามดูความคงอยู่ของพฤติกรรมของนักศึกษา 

 
 



หัวข้อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 2 โดยใช้แผนท่ี
ความคิดประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ NHT 

โดย  คุณนิพพาภัทร์ สินทรัพย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

คุณนิพพาภัทร์ สินทรัพย์ กล่าวว่า 
 นักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 2 ซึ่งขึ้นฝึกครั้งแรกยังไม่สามารถประมวลหรือเก็บข้อมูลในการเขียนแผนการพยาบาลได้ 
จึงน าแผนท่ีความคิดมาใช้ร่วมกันกับการประกอบความร่วมมือแบบ NHT ท่ีภายในกลุ่มมีการคละกันของเด็กท่ีมีความสามารถ
ต่างกัน โดยผู้สอนจะบอกกรอบการประเมินตามแนวทางแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน (Gordon) เพื่อเป็นหลักในการเขียน
แผนท่ีความคิดให้แก่นักศึกษา นักศึกษาสามารถพูดคุยปรึกษาเคสของตนเองและเพื่อนในกลุ่มได้ในการเขียนแผนท่ีความคิด
ของแต่ละคน โดยผู้สอนจะคอบให้ค าแนะน าและตรวจงานในช่วง post conference ของทุกวัน 
 การประเมินผลใช้แบบประเมินการเขียนแผนการพยาบาลของวิทยาลัยฯ พบว่า นักศึกษาสามารถเขียนแผนการ
พยาบาลได้ดีข้ึน มีความพึงพอใจในการเขียนเน่ืองจากการสามารถออกแบบการเรียนรู้การเขียนได้ด้วยตนเอง ท้ังน้ี ควรมีการ
แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบภายในกลุ่มใหชั้ดเจน และผู้สอนควรได้รับการฝึกในการท ากระบวนการกลุ่มย่อย 
ประเด็นแลกเปลี่ยน 

- ควรเพิ่มการถอดจุดเด่นของการใช้กระบวนการ NHT ท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จท าให้เกิดการคิดอย่างไร ซึ่งควรเกริ่น
ต้ังแต่บริบทถึงเหตุผลท่ีน าเครื่องมือน้ีมาใช้ สุดท้ายจะท าให้สามารถถอดบทเรียนได้ว่าเหตุใดสิ่งท่ีเราใช้มีผลให้การเขียน
แผนการพยาบาลดีข้ึนได้ 

- ช่ือเรื่องอาจท าให้ผู้อ่านสับสนว่าอะไรเป็นตัวแปรท่ีท าให้เกิดผล ระหว่าง NHT หรือแผนท่ีความคิด หากจะคงไว้
เช่นเดิมควรจะต้องเพิ่มเติมว่าแผนท่ีความคิด และ NHT ส่งผลต่อนักศึกษาอย่างไร ประเมินและสรุปผลหลักที่ได้ 

- มีงานวิจัยท่ีให้นักศึกษาเขียนแผนการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อให้มีการคิดรอบด้านมาก
ข้ึน เป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีอาจท าให้ภาพชัดข้ึน 

- ควรมีข้อมูลผลการเปรียบเทียบความถูกต้องของการเขียนก่อนและหลังน าแผนท่ีความคิดมาใช้ท่ีชัดเจน  รวมท้ัง
ระยะเวลาท้ังหมดท่ีใช้ในการเขียน การประเมินผลความแตกต่างก่อนและหลังใช้แผนท่ีความคิดอาจใช้จากคะแนนความ
สมบูรณ์ของแผนก็ได้ เพื่อให้ผลการศึกษามีความสมบูรณ์มากข้ึน 

- เพื่อลด bias อาจให้อาจารย์ท่านอื่นเป็นผู้ตรวจแผน 
- สามารถใช้แผนท่ีความคิดติดตามประเมินผลต่อวิชาอื่นได้ด้วย 
- การบูรณาการน าแผนท่ีความคิดไปใช้กับวิชาหรือเน้ือหาท่ีเป็นทฤษฎี 

 
  



หัวข้อเรื่อง Implementing Nursing practice, Simulation Based Learning and Clinical Post Conference to 
Improve Reflective Thinking and Clinical Judgment in the 3rd year Nursing Students. 

โดย  คุณสุพรรณี กัณหดิลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 

คุณสุพรรณี กัณหดิลก กลา่วว่า 
  วิทยาลัยก าลังมีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีพัฒนาทักษะทางปัญญา การจะพัฒนาทักษะทางปัญญาได้
น้ันต้องต้ังอยู่บนฐานความรู้ การคิดของนักศึกษาด้วย งานช้ินน้ีเป็นการใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ มีระยะเวลาในการฝึก 8 สัปดาห์ ด าเนินการตามแบบแผน one-group pretest-posttest ซึ่ง
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาล มีกิจกรรม Simulation Based Learning และ Clinical Post Conference เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะการสะท้อนคิดบนพื้นฐานของ clinical practice clinical experience และทักษะการตัดสินทางคลินิก 
 กรอบท่ีใช้ในการศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติทางการพยาบาลท้ังหมด ในแต่ละวันท่ีนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติจะมีกิจกรรม ดังน้ี 

- Post Conference โดยใช้เทคนิคสะท้อนคิดทางคลินิก แนวคิด Structure Reflection มีค าถามให้นักศึกษาจาก
แนวทางท่ีพยาบาลใช้กัน ถามถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบของสิ่งท่ีเกิดต่อสิ่งท่ีเราก าลังปฏิบัติ แล้วมาวิเคราะห์หาแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับปัญหาลักษณะน้ี 

- Simulation Based Learning เป็นสถานการณ์จ าลองในห้องปฏิบัติการ เน้นกระบวนการพยาบาลในการ 
assessment และ implement ในสถานการณ์ท่ีต้องมีการตัดสินใจ และน าทฤษฎี Think like a Nurse เข้ามาจับ ปรับ
กระบวนการให้เข้ากับการัดการเรียนการสอนแบบ SBL โดยน า Noticing Interpreting และ Responding เข้ามาใส่ ท า
รายการกิจกรรมท้ังหมดท่ีนักศึกษาควรตรวจสอบ ควรสนใจในข้ันการ notice ท้ัง soft side และ hard side ท่ีพยาบาลพึง
กระท า ประเมินการ interpret และ respond เมื่อเจอสถานการณ์ดังกล่าว ข้ันสุดท้ายจะเข้าสู่กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับ
การอภิปราย (debrief) ซึ่งนักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในการพยาบาลมารดาระยะต้ังครรภ์มาแล้ว มีการ debrief 
การสะท้อนคิด ประเมินผลลัพธ์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้วันน้ีมีอะไรเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติ การประเมินโดยหลักแล้วจะประเมิน
ในเร่ืองของ notice 

- วันสุดท้ายของ ward จะท า Nursing Care Conference ตามแนวทางของกระบวนการพยาบาล การประเมินผล
ด้านความรู้ ทักษะการสะท้อนคิด และการตัดสินทางคลินิก พบว่า นักศึกษาสามารถสะท้อนในประเด็นต่าง ๆ ได้ แต่ใน
ประเด็นส าคัญทางการพยาบาลการต้ังค าถามหรือการสะท้อนของนักศึกษายังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่าสามารถใช้
กระบวนการทางการพยาบาลได้ โดยสรุปแล้วนักศึกษามีการ interpret เหมาะสมตามทฤษฎี Think like a Nurse คือ โดย
ปกตินักเรียนพยาบาลจะอยู่ในระดับไม่เกิน 1 หรือ 2 จะมีความเช่ียวชาญภายหลังจากเรียนจบไปแล้ว 5 ปี เช่นเดียวกับท่ี
นักศึกษาประเมินตนเองว่าจะต้องมีการพัฒนาต่อไป  
ประเด็นแลกเปลี่ยน 

- อาจน าไปใช้ประเมินการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาในช้ันปีสุดท้ายหรือใกล้จบการศึกษา เพื่อประเมินทักษะท่ี
ส าคัญที่จะต้องมีเพื่อจะได้เติมเต็มให้ครบถ้วนได้ 

- ยังขาดการออกแบบการวัด power ของ intervention ท่ีให้ จึงยังไม่สามารถบอกได้ตัวเป็นผลจากตัวไหน หรือ
ควรใช้ร่วมกันหรือไม่อย่างไร 

- ช่ือเรื่องน่าจะตัดส่วนท่ีเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดออกเพราะท าให้ผู้อ่านสับสน 
- น่าจะลองน า SBL มาใส่เป็น treatment ท าก่อนท่ีจะข้ึน ward อาจจะเห็นความแตกต่างในบางเรื่อง  



หัวข้อเรื่อง การบูรณาการจัดการเรียนการสอนและการท านุงบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ 1 และวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 

โดย  คุณตรีชฎา ปุ้นส าเริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 

คุณตรีชฎา ปุ้นส าเริง กล่าวว่า 
 จากความต้องการให้นักเรียนพยาบาลสามารถน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุง
ครรภ์ และการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผู้เรียนจะต้องมีทักษะท่ีจ าเป็นหลายด้าน ผู้สอนจึงรวมเรื่องการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ท่ีผ่านมาการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลได้
เคยให้นักศึกษาคิดน าภูมิปัญญามาใช้ แต่ด้วยระยะเวลาท่ีสั้นเพียง 8 สัปดาห์ จึงปรับมาระยะเวลาให้ยาวข้ึนโดยเริ่มต้ังแต่วิชา
ทฤษฎี ค้นหาปัญหาท่ีจะพบเมื่อข้ึนปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ สืบค้นข้อมูลเรื่องภูมิปัญญา หาทาง
แก้ไขปัญหา และปรึกษาอาจารย์ถึงแนวทางท่ีเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือ
ท่ีใช้เก็บข้อมูล ในภาคทฤษฎีจะส่งเพียงรายงานการค้นคว้า เครื่องมือท่ีจะใช้ในการศึกษา ข้ันตอนการปฏิบัติ แล้วจึงน าภูมิ
ปัญญาไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติ ภายหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัตินักศึกษาต้องมีการน าเสนอผลท่ีได้จากการฝึกปฏิบัติกลุ่ม
ละ 5 นาที 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความส าคัญและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยท่ี
เกี่ยวกับการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ระดับความรู้ การรับรู้ผลลัพธ์ทักษะทางปัญญาและการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน 
 ผลการด าเนินการ พบว่า นักศึกษาเห็นความส าคัญและคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเพิ่มมากข้ึน ด้านความรู้จากผลการ
ประเมินตนเองของนักศึกษาและแบบทดสอบความรู้ท่ีผลคะแนนสูงกว่า 60% ในนักศึกษา 105 คน พบต่ ากว่าเกณฑ์ 3 คน 
การเปรียบเทียบทักษะทางปัญญาและเชิงตัวเลขหลังการเรียนรู้ นักศึกษามีการพัฒนาท่ีเพิ่มข้ึนท้ังการค้นคว้า การอ้างอิง การ
ประเมินสารสนเทศท่ีค้นมา 
ประเด็นแลกเปลี่ยน 

- การวัดผลในเรื่องของภูมิปัญญายังมีข้อมูลหลักฐานมายืนยันได้น้อย ควรระวังในการน าภูมิปัญญาบางเรื่องท่ียัง
ไม่ได้มีการพิสูจน์ท่ีชัดเจนมาใช้ ควรมีข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นว่ามีความปลอดภัยท่ีจะน ามาปฏิบัติจริง แต่เป็นเรื่องดีท่ีน าภูมิ
ปัญญาไทยมาใช้ 

- การบูรณาการควรมีการวัดผลท่ีเกิดข้ึนกับผู้รับบริการด้วย ไม่ใช่เพียงวัดผลท่ีเกิดกับผู้เรียนเท่าน้ัน 
- การเขียนยังท าให้เห็นกระบวนการในการบูรณาการไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับท่ีได้ฟังจะเห็นภาพท่ีชัดกว่ามาก 
- ควรประเมินความเท่ียงตรงของแบบประเมินท่ีใช้ในการวัดคุณค่าให้ดี เน่ืองจากเป็นการวัดทัศนคติ 

 
  



หัวข้อเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศการสอนภาคทฤษฎี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะทาง
วัฒนธรรม 

โดย  คุณบุญสืบ โสโสม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 

คุณบุญสืบ โสโสม กลา่วว่า 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยย่อยเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ และนักศึกษาให้มีสมรรถนะทางวัฒนธรรม เรื่องของ
สมรรถนะทางวัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีต้องการให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา เกิดเป็นค าถามว่าบรรยากาศ
อย่างไรจึงเป็นการสอนให้นักศึกษามีสมรรถนะทางวัฒนธรรม จึงมีการสร้างเครื่องมือข้ึนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
 การสร้างเครื่องมือมี 2 ระยะ คือ ระยะพัฒนาแบบสอบถาม ซึ่งใช้การทบทวนวรรณกรรมและสร้างข้อค าถามข้ึนมา 
และระยะทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาและเชิงโครงสร้าง โดยให้อาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
ใช้ factor analysis และ extracting factor ทดสอบเชิงโครงสร้าง 
 
ประเด็นแลกเปลี่ยน 

- ความเป็นไปได้ในการพัฒนา protocol ให้มี prediction score 
- ควรนิยามความหมายของค าว่า วัฒนธรรม ให้ชัดเจน เพื่อให้มีมุมมองและเข้าใจตรงกัน 
- เครื่องมือยังไม่เป็นปรนัย ข้อค าถามมีความยากและซับซ้อนในหน่ึงข้อค าถาม การให้ค่าคะแนนของแต่ละบุคคลมี

ความแตกต่าง มีความยากในการนิยามให้เข้าใจใน scale ท่ีใช้ 
- การประเมินไม่สามารถจะน าไปใช้ได้กับทุกเน้ือหา/หัวข้อท่ีสอน หากหัวข้อการสอนไม่ตรงกับการท่ีจะไปมีส่วน

เสริมสร้างวัฒนธรรม อาจจัดให้มีรายวิชาท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ึนมาหน่ึงรายวิชา หรือจัดกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมข้ึนมา เพื่อ
ตอบโจทย์ในเร่ืองของวัฒนธรรม 

- หากต้องการวัดในเชิงของผู้ป่วยอาจใช้ค าถามตรงไปตรงมา สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะมีผลต่อการดูแลผู้ป่วยในเชิงของ
วัฒนธรรมคืออะไร เช่น อาจารย์สอนและท าให้เห็นความแตกต่างของบุคคล ว่าจะต้องให้การพยาบาลท่ีแตกต่างไปตาม
วัฒนธรรม 

- ลองฟังเสียงสะท้อนจากผู้ตอบแบบประเมิน เพื่อน ามาปรับให้ดีข้ึน 
- การประเมินเชิงคุณภาพในการวัดบรรยากาศการสอนภาคทฤษฎีและสมรรถนะทางวัฒนธรรมของสถานพยาบาล

อาจใช้ค าถาม เช่น คุณเคยเห็นครูแสดงอาการเกรี้ยวกราดขณะท่ีสอนหรือไม่ หรือคุณเคยเห็นครูใช้วาจาท่ีไม่สุภาพดูถูกกับ
นักศึกษาหรือไม่ การตอบก็ตอบเพียงมี หรือ ไม่มี เท่าน้ัน 
 
 
 


