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รูปแบบการเรยีนรู้ของนักศกึษาพยาบาล โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล

พูลสุข	เจนพานชิย์	วสิุทธพิันธ์*	

พรศร	ีดสิรเตตวิัตน์	**

บทคัดย่อ
		 การพิจารณารูปแบบการเรียนรู้ของนักศกึษาเป็นพื้นฐานส�าคัญในการออกแบบการจัดการเรียนการ

สอนที่มปีระสทิธภิาพเพื่อเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษา	 วัตถุประสงค์ของการวจิัยครัง้นี้เพื่อศกึษารูป

แบบการเรยีนรู้ของนกัศกึษาพยาบาล	4	ชั้นปีของโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด	ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล	และศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างรปูแบบการเรยีนรูแ้ละระดบัชัน้ปีของนกัศึกษา	

การวจิัยครัง้นี้เป็นงานวจิัยเชงิบรรยาย	เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัยเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่ามตีัวเลอืก	

5	ระดับ	เกี่ยวกับรูปแบบการเรยีนรู้ของ	กราส์ซา	และ	ไรซ์แมน	โดยแบ่งรูปแบบการเรยีนรู้เป็น	6	รูปแบบดังนี้	

แบบอสิระ	แบบพึ่งพา	แบบร่วมมอื	แบบหลกีเลี่ยง	แบบแข่งขัน	และแบบมสี่วนร่วม	ความเที่ยงของเครื่องมอื

เท่ากับ	 0.83	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศกึษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของโรงเรียนพยาบาล

รามาธบิด	ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลัยมหดิล	ตัง้แต่	ชัน้ปี	ที่	1	ถงึปีที่	4	จ�านวน	

724	คน	โดยจ�าแนกดังนี้	นักศกึษาพยาบาลปีที่	1	จ�านวน	179	คน	นักศกึษาพยาบาลปีที่	2	จ�านวน	167	คน	

นักศกึษาพยาบาลปีที่	 3	 จ�านวน	 232	 คนและนักศึกษาพยาบาลปีที่	 4	 จ�านวน	 146	 คน	 ผลการวิจัยพบว่า	

นักศกึษาพยาบาลมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน	 ซึ่งนักศกึษาแต่ละชัน้ปีมีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เป็นส่วนใหญ่	(49.3-	67.1	%)	รองลงมาได้แก่รปูแบบการเรยีนรูแ้บบพึง่พา	(13.4	–	18.5	%)	จากการวเิคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ของนักศกึษาพยาบาลรามาธิบดีและระดับชัน้ปีโดยใช้การทดสอบ													

ไคสแควร์	(Chi-Square	Test)	พบว่ารูปแบบการเรยีนรู้ของนักศกึษาพยาบาลรามาธบิดแีละระดับชัน้ปมีคีวาม

สัมพันธ์กันอย่างมนีัยส�าคัญที่	.05	ดังนัน้	หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ควรจัดการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกับ

รปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืของนกัศึกษา	เชน่	การอภปิรายกลุม่ย่อย	สมัมนา	การแสดงบทบาทสมมุติ	และ

สนับสนุนให้นักศกึษามสี่วนร่วมในการตัง้วัตถุประสงค์การเรยีนรู้และการประเมนิผล		

ค�าส�าคัญ  :	รูปแบบการเรยีนรู้		นักศกึษาพยาบาล	
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Abstract
	 Determining	the	learning	style	of	nursing	students	is	an	important	basis	of	effective	instructional	

design	 that	 can	 improve	 learning	 outcomes.	 The	 purpose	 of	 this	 study	 was	 to	 examine																																																

learning	style	preferences	of	nursing	students	from	each	of	the	four	year	levels	of	Ramathibodi	School	of																																									

Nursing,	Faculty	of	Medicine	Ramathibodi	Hospital,	Mahidol	University.	We	also	studied	the	relationship																																																			

between	 learning	 style	 and	 college	 year	 level.	 The	 research	 design	was	 a	 descriptive	 study.	 The																								

research	 instrument	used	 for	 collecting	data	was	a	 five-	 likert	 scale	 	 from	Grasha	and	Riechmann’s	

questionnaire	 that	 assessed	 learning	 style	 preferences	 on	a	 six	 dimensions,	 including	 independence,	

avoidance,	 collaboration,	 dependence,	 competitiveness,	 and	 participantion	 style	which	 had	 reliability	

coefficient	of	0.83.	The	samples	included	724	nursing	students	which	consisted	of	179	first	year	students,	

167	second	year	students,	232	third	year	students,	and	146	fourth	year	students.	Analyzing	the	data	

revealed	that	learning	styles	among	nursing	students	are	different	but	most	of	them	had	a	collaborative	

learning	style	(49.3%-67.1%)	and	dependent	learning	style	(13.4%-18.5%),	respectively.	Using	Chi-

square	to	compare	learning	styles	among	four	college	years	revealed	that	the	proportion	of	learning	styles	

was	significant	related	with	the	college	years	(p	<	0.05).	The	finding	of	this	study	indicated	that	nursing	

curriculum	might	consider		a	good	framework	to	design	curriculum	compatible	with	collaborative	learning	

style	such	as	small	group	discussions,	seminars,	 role	plays,	and	also	to	motivate	them	to	set	course	

learning	objectives	and	evaluation.	

*Assistant	Professor.		Ramathibodi	School	of	Nursing,	Faculty	of	Medicine	Ramathibodi	Hospital,	Mahidol	University.

**Lecturer.	Ramathibodi	School	of	Nursing,	Faculty	of	Medicine	Ramathibodi	Hospital,	Mahidol	University.

Keyword :	Learning	style,	Nursing	students	



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข72

ความเป็นมาและความส�าคัญ 
	 แนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ท�าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงโครงสร้างของการศึกษามากมาย	อาทิเช่น	

เปลี่ยนสถานศกึษาที่มุ่งเน้นอาคารและสิ่งก่อสร้างเป็น

ศูนย์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้สอน	 ผู้เรียน	 และ

ชุมชน	เปลีย่นจากผูส้อนทีเ่น้นการเป็นผูม้อบความรู	้เป็น

ผู้ส่งเสริมหรือออกแบบการเรียนรู้	 เปลี่ยนแปลงการ

จัดการเรียนการสอนจากการเรียนรู ้ในห้องเรียน	

เป็นการเรียนทางไกล	 หรือสามารถเรียนตามความ

ต้องการของผู้เรียนโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต	 และ

เปลี่ยนผู้เรียนจากนักศกึษาเป็นนักแสวงหาด้วยตนเอง	

เป ็นต ้น	 ประกอบกับในป ัจจุบ ันนี้ 	 สิ่ งแวดล ้อม																								

ทางกายภาพ	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม																																																															

รวมทัง้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเร็ว	ท�าให้นักศกึษาในยุคนี้มลีักษณะที่แตกต่างจาก

นักศกึษาในอดีตอย่างสิ้นเชิง	 ซึ่งรวมถึงนักศกึษา

พยาบาลด้วย	นักศกึษาพยาบาลที่ก�าลังศกึษาในขณะนี้	

มชี่วงอายุสอดคล้องกับช่วงอายุ	 (generation)	 ของเด็ก

ยุคใหม่ทีเ่รยีกว่า	“generation	Y”	ซึ่งมลีักษณะที่มคีวาม

เป็นตัวของตัวเอง	คดิเร็ว	ตัดสนิใจเร็ว		เป็นวัยที่มคีวาม

เชือ่มั่นในตนเอง	มลีกัษณะที่กระตอืรอืร้นในสิง่ที่ตนเอง

สนใจ	นยิมสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยทีี่ล�า้ยุค	และขาด

ความอดทน1-2	ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอนท่ีจะท�าให้

นกัศกึษาในช่วงอายนุี้	และอยู่ในศตวรรษที่	21	นี้ประสบ

ความส�าเร็จในการศกึษาวิธีหนึ่ง	 คือต้องจัดการเรียน

การสอนตามความสนใจหรือลักษณะรูปแบบการเรียน

รู้	 (learning	 style)	 ของนักศกึษาแต่ละคน	หรอืจัดการ

เรยีนการสอนโดยวางแผนร่วมกับนักศกึษา	และน�าเอา

เทคโนโลยทีางการศึกษาสมยัใหม่มาประยกุต์ใช้กบัการ

เรยีนการสอนในปัจจบัุน	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการจดัการ

เรยีนการสอนท่ีเน้นความต้องการของผูเ้รยีนเป็นส�าคญั

เพื่อส่งผลท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงสุด	 ซึ่ง

สอดคล้องกับหลักส�าคัญในการจัดการเรียนรู้ในพระ

ราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542																									แก้ไข

เพิ่มเตมิ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	และ	(ฉบับที่	3)		พ.ศ.	

2553	มาตรา	24(1)	ที่ได้ก�าหนดให้จัดเนื้อหาสาระ	และ

กจิกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของ

ผู้เรยีน	โดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล3	

	 รูปแบบการเรียนรู้	 (Learning	 style)	 เป็นข้อมูล																			

ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือลักษณะการเรียนการสอน

ต่างๆ	ที่นักศกึษาชอบและคดิว่าเรยีนได้ดใีนสภาพนัน้ๆ	

ซึ่งจะส่งผลให้นักศกึษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกว่านักศึกษาที่ เรียนด้วยวิธีการสอนที่ไม ่

สอดคล้องกับรูปแบบการเรยีนรู้ของตนเอง4	นอกจากนี้

การพิจารณารูปแบบการเรียนรู ้ของนักศกึษาแต่ละ

บคุคลเป็นพื้นฐานส�าคัญในการออกแบบโปรแกรมการ

จัดการสอนที่มีประสิทธิภาพ5	 มีงานวิจัยจ�านวนมากที่

ศึกษาเกีย่วกบัรปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศึกษาเพือ่น�ามา

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพฒันาจดัการเรยีนการสอน	ซึง่

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า	 นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้ที่

แตกต่างกนั	ดงันัน้อาจารย์จงึต้องพยายามพฒันาวธิกีาร

สอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้

ที่แตกต่างกันของนักศกึษา	หรอืต้องพัฒนาวธิกีารสอน

ที่เหมาะสมส�าหรับชัน้เรียนที่รูปแบบการเรียนรู ้ของ

นักศกึษาแตกต่างกัน	 ซึ่งจะท�าให้นักศกึษามีผลลัพธ์

ทางการศกึษาสูงขึ้น	คอื	มคีวามรู้เพิ่มมากขึ้น	มทีัศนคติ

ทีด่ต่ีอการศึกษาหรอืวชิาชพี	รวมท้ังมคีวามมั่นใจในการ

ปฏิบัติงาน	 เป็นการเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพ	 ซึ่งจะ

ท�าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	 ในทาง

ตรงข้ามการจัดการเรียนการสอนโดยไม่ค�านึงถึงความ

ต้องการการเรยีนรูข้องนกัศึกษาจะท�าให้เกดิผลเสยีทาง

ด้านการศกึษาตามมา6-11	 

	 การจดัการเรยีนการสอนทางการพยาบาล	เป็นการ

จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศกึษาโดยมีจุดมุ่ง

หมายเพื่อผลติพยาบาลที่ม	ีความรู้	ทัศนคต	ิและทักษะ	

ในการดูแลรักษาพยาบาลและให้ค�าปรึกษาผู้ป่วยร่วม

กับทมีสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้น

การเตรียมนักศกึษาพยาบาลให้มีสมรรถนะตามที่

องค์กรวิชาชีพและสังคมต้องการ	 จึงต้องมีการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนให้ทนัสมัยอยู่ตลอดเวลา	

นอกจากนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด	ี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	มหาวทิยาลยั
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มหิดล	 คือการเป็นสถาบนัการศกึษาพยาบาลชัน้น�าใน

ระดับสากล	 โดยมีพันธกิจในการมุ่งมั่นสร้างความเป็น

เลศิด้านการศกึษา	วจิัย	นวัตกรรม	และบรกิารวชิาการ

ทางการพยาบาล	บนพื้นฐานของคุณภาพ	คุณธรรมเพือ่

สุขภาวะสังคม	 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้	 ทัศนคต	ิ

และทักษะ	ครอบคลุมทัง้	8	สมรรถนะ	ตามที่สภาการ

พยาบาลแห่งประเทศไทยก�าหนด12	ดงันัน้การทีจ่ะบรรลุ

พันธกิจของสถาบันนัน้	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมี

ความจ�าเป็นต้องจดัการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย	ทนั

สมยัและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรยีนรวมทั้ง

ความต้องการของสังคมไทยและสังคมโลก	 (Thai	 and	

Global	 societies)	 ซึ่งจากการศกึษารูปแบบการเรียนรู้

ของนกัศึกษาพยาบาลชึง่ถงึแม้จะใช้กรอบทฤษฏกีารวดั

รูปแบบการเรียนรู ้ที่แตกต่างกันแต่พบว่านักศึกษา

พยาบาลมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับ

นักศกึษาสาขาวชิาชพีอื่นๆ13-18	ดังนัน้การศกึษารูปแบบ

การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล	 โรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดี	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

มหาวทิยาลยัมหดิล	จะท�าให้อาจารย์สามารถออกแบบ

การศกึษาโดยค�านึงถึงความแตกต่างของนักศกึษาเพื่อ

ให้ตรงตามลักษณะการเรียนรู้ของนักศกึษามากที่สุด	

และเกดิประสทิธภิาพการเรยีนการสอนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

	 1.	 เพื่อศกึษารูปแบบการเรียนรู ้ของนักศกึษา

พยาบาลรามาธบิดทีัง้	4	ชัน้ปี

	 2.	 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน

รูข้องนกัศกึษาพยาบาลของโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด	ี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดมีหาวทิยาลัย

มหดิลกับระดับชัน้ปี	

สมมุตฐิาน
	 รูปแบบการเรียนรู ้ของนักศกึษาพยาบาลของ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 คณะแพทยศาสตร์โรง

พยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมีความสัมพันธ์

กับระดับชัน้ปี

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
	 รปูแบบการเรยีนรู	้เป็นลกัษณะความชอบในการรบั

ข้อมลูเฉพาะของแต่ละบคุคลซึง่บรณูาการ	ลกัษณะทาง

กายภาพ	อารมณ์	ความรู้สกึนกึคดิ	และปรากฏให้เห็น

ว่าแต่ละบุคคลมีความถนัดในการรับรู ้ข ้อมูลหรือ

สามารถเรยีนรู้จากวธิกีารให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน19	การ

ศกึษาครัง้นี้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฏี	 รูปแบบการเรียนรู้

ของนักศกึษาของ	 กราส์ซา	 และ	 ไรซ์แมน	 (Grasha	 &	

Reichman)20	ที่แบ่งรูปแบบการเรียนของนักศกึษา												

ออกเป็น	6	แบบคอื	

	 1.	 แบบอิสระ	 (independent)	 ลักษณะของ

นักศกึษากลุ่มนี้คอื	ชอบคดิและท�าสิ่งต่างๆ	ด้วยตนเอง	

แต่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆ	 ในชัน้เรียน	

นักศกึษากลุ่มนี้จะตัง้ใจเรียนเนื้อหาที่ตนเองรู ้สึกว่า

ส�าคัญและมั่นใจในความสามารถในการเรียนรู ้ของ

ตนเองเป็นอย่างมาก

	 2.	 แบบพึง่พา	(dependent)	ลกัษณะของนกัศึกษา

กลุ่มนี้คือ	 มีความอยากรู้ทางวิชาการน้อย	 จะเรียนรู้

เฉพาะที่ก�าหนดไว้ให้เรียน	 นักศกึษากลุ่มนี้จะพึ่งพา

อาจารย์และเพื่อนร่วมชัน้เป็นแหล่งของความรู้	 เป็น

แหล่งสนับสนุนทางวชิาการ	และไม่มคีวามคดิรเิริ่ม	

	 3.	 แบบร่วมมือ	 (collaborative)	 ลักษณะของ

นักศกึษากลุ่มนี้คอื	 เป็นผู้ที่สามารถเรยีนรู้ได้ดดี้วยการ

แสดงความคิดเห็น	 หรือร่วมกันใช้ความสามารถของ

กลุ่มที่มีอยู่	 นักศกึษากลุ่มนี้จะร่วมมือกับอาจารย์และ

เพื่อนๆ	ในกจิกรรมการเรยีนการสอน	ชอบที่จะท�างาน

ร่วมกับผู้อื่นโดยมีความเห็นว่าห้องเรียนเป็นที่ซึ่งเหมาะ

สมกบัการมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม	และ	เรยีนรูเ้นื้อหาวชิา

ในเวลาเดยีวกัน

	 4.	 แบบหลีกเลี่ยง	 (avoidance)	 ลักษณะของ

นักศกึษากลุ่มนี้	 คือผู้ที่ไม่สนใจเนื้อหาวิชาที่เรียนในชัน้

เรียน	 ไม่ชอบมีกิจกรรมในชัน้เรียนร่วมกับอาจารย์และ

เพื่อนๆ	 ไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในชัน้เรียน	 และมีความคิด

ว่าการเรยีนในชัน้เรยีนไม่น่าสนใจ

	 5	 แบบแข่งขัน	 (competitive)	 ลักษณะของ

นักศกึษากลุ ่มนี้คือผู ้ท ี่ชื่นชอบการเรียนรู ้ด ้วยการ
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พยายามท�าในสิ่งต่างๆ	 เพื่อให้ดกีว่าเพื่อนร่วมชัน้	 รู้สกึ

ว่าตัวเองต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมชัน้เพื่อให้ได้รางวัล	

เช่น	คะแนน	ค�าชมจากอาจารย์	มคีวามคดิว่าการเรยีน

ในห้องต้องมีการแพ้หรือชนะและตนจะต้องเป็นผู้ชนะ

เสมอ

	 6.	 แบบมีส่วนร่วม	 (participant)	 ลักษณะของ

นักศึกษากลุ่มนี้คือ	 มีลักษณะเป็นคนที่ต้องการเรียนรู้

เนื้อหาวชิา	และชอบเข้าเรยีนในชัน้เรยีน	ต้องการมสี่วน

ร่วมในชั้นเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 แต่ถ้าเป็น

กิจกรรมนอกหลักสูตร	 หรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

การเรยีนในชัน้เรยีนจะมสี่วนร่วมน้อยมาก

วธิดี�าเนนิการวจิัย 
	 การวิจัยครัง้นี้เป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์	 (Correlation  

research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 กลุ ่มประชากรเป็นนักศกึษาพยาบาลหลักสูตร

พยาบาลศาสตร์บัณฑติของโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี	

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	มหาวทิยาลยั

มหดิล	ตัง้แต่	ชัน้ปี	ที่	1	ถงึปีที่	4	จ�านวน	724	คน	โดย

จ�าแนกดังนี้	 นักศกึษาพยาบาลปีที่	 1	 จ�านวน	 179	 คน	

นักศึกษาพยาบาลปีที่	 2	 จ�านวน	 167	 คน	 นักศกึษา

พยาบาลปีที่	3	จ�านวน	232	คนและนักศกึษาพยาบาล

ปีที่	4	จ�านวน	146	คน

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย 

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยเป็นแบบสอบถามประกอบ

ด้วย	2	ส่วนได้แก่

 ส่วนที่ 1	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วน

บุคคล	ได้แก่	รหัสนักศกึษา	ชัน้ปี	อายุ	และเพศ

 ส่วนที่ 2	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการ

เรยีนรู้ของ	กราส์ซา	และ	ไรซ์แมน20	ซึ่งผู้วจิัยน�ามาแปล

และแปลกลับ	(translation/	back-translation)	เป็นภาษา

ไทยโดยมีขัน้ตอนดังนี้	 ผู ้วิจัยแปลจากแบบสอบถาม

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและให้มีการแปลย้อนกลับ

โดยให้ผูเ้ชีย่วชาญสองภาษา	(bilingual	expert)	แปลจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ	 หลังจากนัน้ผู้วิจัยและผู้

เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความ

สอดคล้องอีกครัง้	 แบบสอบถามมีจ�านวน	 60	 ข้อที่มี

ลักษณะแบบประมาณค่า	 (likert	 scale)	 มีตัวเลือก	 5	

ระดับ	และแบ่งรูปแบบการเรยีนรู้	6	รูปแบบดังนี้	

	 1.	 แบบอสิระ	 (independent	 )	 ประกอบด้วยข้อ

ค�าถามที่	1	7	13	19	25	31	37	43	49	และ	55

	 2.	 แบบพึ่งพา	 (dependent)	 ประกอบด้วยข้อ

ค�าถามที่	4	10	16	22	28	34	40	46	52	และ	58

	 3.	 แบบร่วมมอื	(collaborative)	ประกอบด้วยข้อ

ค�าถามที่	3	9	15	21	27	33	39	45	51	และ	57

	 4.	 แบบหลกีเลี่ยง	(avoidance	)	ประกอบด้วยข้อ

ค�าถามที่	2	8	14	20	26	32	38	44	50	และ	56

	 5.	 แบบแข่งขัน	 (	competitive)	ประกอบด้วยข้อ

ค�าถามที่	5	11	17	23	29	35	41	47	53	และ	59

	 6.	 แบบมีส่วนร่วม	 (participant)	 ประกอบด้วย													

ข้อค�าถามที่	6	12	18	24	30	36	42	48	54	และ	60		น�า

เครือ่งมอืทีผ่่านกระบวนการแปลและแปลกลบัมาตรวจ

สอบความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาอกีครัง้โดยผู้วจิัย	 และ

น�ามาหาความเที่ยงโดยน�าไปทดลองใช้กับนักศกึษา

พยาบาลชัน้ปีละ	5	คน	รวมท้ังสิ้นจ�านวน	20	คน	ค�านวณ

หาค่าความเที่ยงโดยใช้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของ													

ครอนบาคได้ค่าความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ	 .83	

และทดสอบอีกครัง้เมื่อเก็บข้อมูลครบได้ค่าความเที่ยง

ของเครื่องมอืเท่ากับ	.87

การพทิักษ์สทิธิ์ของผู้เข้าร่วมวจิัย 
	 การวิจัยครั ง้นี้ได ้ผ ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วจึง

ด�าเนนิการโดยมขีัน้ตอนดงันี้คอืผูว้จิยัชี้แจงรายละเอยีด

ของการวิจัยแก ่ผู ้ เข ้าร ่วมวิจัย	 	 รวมถึงอธิบาย

วัตถุประสงค์	 และขัน้ตอนการด�าเนินการวิจัย	 รวมทัง้

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมวจิยัได้ซกัถาม	และขอความร่วม

มือในการท�าวิจัย	 เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยยินยอมเข้าร่วมใน
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การวจิยั	จงึให้ลงนามในหนงัสอืยนิยอมเข้าร่วมวจิยัและ	

แจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมวิจัยตอบแบบสอบถาม

ด้วยตนเองซึ่งใช้เวลาในการท�าแบบสอบถาม	 15-20	

นาท	ี		

การวเิคราะห์ข้อมูล
	 การเกบ็ข้อมลูกระท�าโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทาง

สถติ	ิ โดยวเิคราะห์ดังนี้	 ข้อมูลส่วนบุคคล	และรูปแบบ

การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล	 ชั้นปีที่	 1	 ถึงปีที่	 4	

ค�านวณโดยใช้	โดยใชส้ถติบิรรยาย	ความถี	่รอ้ยละ	และ

ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู ้ของ

นักศกึษาพยาบาลรามาธบิด	ีและระดับชัน้ปี	โดยใช้การ

ทดสอบไคสแควร์	(Chi-Square	Test)	

ผลการวจิัย
	 จากการศึกษาพบว่ากลุม่ประชากรจ�านวน	724	คน	

ส่วนใหญ่ร้อยละ	 97.24	 เป็นเพศหญิง	 มีอายุระหว่าง	

17-22	 ปี	 	 ค่าเฉลี่ยของอายุ	 19.08	 ปี	 (ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	0.28)		เป็นนักศกึษาพยาบาลปีที่	1	จ�านวน	

179	คน	(24.72%)	นักศกึษาพยาบาลปีที่	2	จ�านวน	167	

คน	(23.07%)	นักศกึษาพยาบาลปีที่	3	จ�านวน	232	คน	

(32.04%)	และนักศกึษาพยาบาลปีที่	4	จ�านวน	146	คน	

(20.17%)	จากการศึกษารปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศึกษา	

พบว่านักศกึษาแต่ละชัน้ปีมีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วม

มอืเป็นส่วนใหญ่	(49.3-	67.1	%)	รองลงมาได้แก่รปูแบบ

การเรยีนรู้แบบพึ่งพา	(13.4	–	18.5	%)	ดังตารางที่	1-4

86 

 

ร้อยละ และศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างรปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี และระดับชัน้ปี 
โดยใชก้ารทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test)  

 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มประชากรจ านวน 724 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.24 เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 17-22 ปี  ค่าเฉล่ียของอายุ 19.08 ป ี(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28)  เป็นนักศึกษาพยาบาลปีที ่1 
จ านวน 179 คน (24.72%) นักศึกษาพยาบาลปีที ่2 จ านวน 167 คน (23.07%) นักศึกษาพยาบาลปีที ่3 
จ านวน 232 คน (32.04%) และนักศึกษาพยาบาลปทีี ่4 จ านวน 146 คน (20.17%) จากการศึกษารูปแบบ
การเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่านักศึกษาแต่ละชั้นปีมรีูปแบบการเรียนรูแ้บบร่วมมอืเป็นส่วนใหญ่ (49.3- 
67.1 %) รองลงมาได้แก่รปูแบบการเรยีนรู้แบบพ่ึงพา (13.4 – 18.5 %) ดังตารางที่ 1-4 

    

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปทีี่ 1  
รูปแบบการเรียนรู้ จ านวน (179) ร้อยละ 

 แบบอิสระ  18 10 
  แบบหลีกเล่ียง  11  6.1 
  แบบร่วมมือ 105 58.7 
  แบบพ่ึงพา  24 13.4 
  แบบแข่งขัน  13 7.3 
  แบบมีส่วนร่วม   8 4.5 

 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที ่2  
รูปแบบการเรียนรู้ จ านวน (167) ร้อยละ 

 แบบอิสระ   9   5.4 
  แบบหลีกเล่ียง  12   7.2 
  แบบร่วมมือ 112            67 
  แบบพ่ึงพา   23 13.8 
  แบบแข่งขัน    6   3.6 
  แบบมีส่วนร่วม    5  3.0 
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ร้อยละ และศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างรปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี และระดับชัน้ปี 
โดยใชก้ารทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test)  
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ระหว่าง 17-22 ปี  ค่าเฉล่ียของอายุ 19.08 ป ี(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28)  เป็นนักศึกษาพยาบาลปีที ่1 
จ านวน 179 คน (24.72%) นักศึกษาพยาบาลปีที ่2 จ านวน 167 คน (23.07%) นักศึกษาพยาบาลปีที ่3 
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การเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่านักศึกษาแต่ละชั้นปีมรีูปแบบการเรียนรูแ้บบร่วมมอืเป็นส่วนใหญ่ (49.3- 
67.1 %) รองลงมาได้แก่รปูแบบการเรยีนรู้แบบพ่ึงพา (13.4 – 18.5 %) ดังตารางที่ 1-4 
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 แบบอิสระ  18 10 
  แบบหลีกเล่ียง  11  6.1 
  แบบร่วมมือ 105 58.7 
  แบบพ่ึงพา  24 13.4 
  แบบแข่งขัน  13 7.3 
  แบบมีส่วนร่วม   8 4.5 

 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที ่2  
รูปแบบการเรียนรู้ จ านวน (167) ร้อยละ 

 แบบอิสระ   9   5.4 
  แบบหลีกเล่ียง  12   7.2 
  แบบร่วมมือ 112            67 
  แบบพ่ึงพา   23 13.8 
  แบบแข่งขัน    6   3.6 
  แบบมีส่วนร่วม    5  3.0 

 

 

ตารางที่ 1 	จ�านวนและร้อยละของรูปแบบการเรยีนรู้ของนักศกึษาชัน้ปีที่	1

ตารางที่ 2 	จ�านวนและร้อยละของรูปแบบการเรยีนรู้ของนักศกึษาชัน้ปีที่	2
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ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที ่3  
รูปแบบการเรียนรู้ จ านวน (232) ร้อยละ 

 แบบอสิระ  26 11.2 
 แบบหลีกเลี่ยง  14  6.0 
 แบบร่วมมือ 136 58.6 
 แบบพึ่งพา  34 14.7 
 แบบแข่งขัน   8  3.5 
 แบบมสี่วนรว่ม 14  6.0 

 

ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนและร้อยละของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปทีี่ 4 
รูปแบบการเรียนรู้ จ านวน (146) ร้อยละ 

แบบอสิระ 
แบบหลีกเลี่ยง 
แบบร่วมมือ 
แบบพึ่งพา 
แบบแข่งขัน 
แบบมสี่วนรว่ม 

 17 11.6 
  7   4.8 
72 49.3 
27 18.5 
 8   5.5 
15 10.3 

 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ทั้ง 4 

ชั้นปโีดยใชก้ารทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) พบว่ารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลมี
ความสัมพันธ์กับระดับชั้นปทีี่ระดับนัยส าคัญท่ี .05 ดังแสดงในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5  แสดงความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลและระดับชั้นปี  

รูปแบบการเรียนรู้  
นักศึกษาพยาบาลชั นปีที่ 

 

 

 
P-value 

1 2 3 4 
แบบอสิระ 18(10.1%) 9(5.4%) 28(12.1%) 17(11.6%) 29.95 0.012 
แบบหลีกเลี่ยง 11(6.1%) 12(7.2%) 13(5.6%) 6(4.1%) 
แบบร่วมมือ 105(58.7%) 112(67.1%) 133(57.3%) 67(45.9%) 
แบบพึ่งพา 24(13.4%) 23(13.8%) 35(15.1%) 32(21.9%) 
แบบแข่งขัน 13(7.3%) 6(3.6%) 8(3.4%) 8(5.5%) 
แบบมสี่วนรว่ม 8(4.5%) 5(3.0%) 15(6.5%) 16(11.0%) 
 179(100%) 167(100%) 232(100%) 146(100%) 
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แบบมสี่วนรว่ม 8(4.5%) 5(3.0%) 15(6.5%) 16(11.0%) 
 179(100%) 167(100%) 232(100%) 146(100%) 

 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ

เรยีนรู้ของนักศกึษาพยาบาลรามาธบิด	ีทัง้	4	ชัน้ปีโดย

ใช้การทดสอบไคสแควร์	 (Chi-Square	 Test)	 พบว่ารูป

แบบการเรยีนรูข้องนกัศึกษาพยาบาลมคีวามสมัพนัธ์กับ

ระดับชัน้ปีที่ระดับนัยส�าคัญที่	 .05	 ดังแสดงในตารางที	่

5
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อภปิรายผล
	 กลุ ่มประชากรคือนักศกึษาพยาบาลหลักสูตร

พยาบาลศาสตร์บณัฑติของโรงพยาบาลรามาธบิด	ีคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัย

มหิดลซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและนักศกึษาในแต่ละ

ชัน้ปีมีอายุใกล้เคียงกัน	 เนื่องจากหลักสูตรพยาบาล

ศาสตร์บัณฑติเป็นหลกัสตูรท่ีรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา

ตอนปลายที่ต ้องผ่านการสอบคัดเลือกจากทบวง

มหาวิทยาลัยหรือรับนักศึกษาตรงจากโรงเรียน

มัธยมศึกษา	จงึท�าให้นกัเรยีนกลุม่นี้มอีายไุม่แตกต่างกนั

มากนัก	และวชิาชพีพยาบาลเป็นวชิาชพีที่สังคมมองว่า

เหมาะสมกับเพศหญิง	 ดังนัน้พยาบาลส่วนใหญ่ของ

ประเทศจึงเป็นเพศหญิง	 แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตร

พยาบาลศาสตร์บัณฑติ	โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดไีด้

เปิดโอกาสให้นักเรียนชายได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนได้

มากขึ้น	จะพบได้ว่ามนีกัศกึษาพยาบาลชายเพิม่มากขึ้น

ทุกปี	 ซึ่งจะท�าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

หลากหลายมากยิ่งขึ้น	

	 จากการวิจัยพบว่า	 ส่วนใหญ่ของประชากรมีรูป

แบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 (collaborative	 learning	

s t y l e ) 	 ซึ่ งสอดคล ้องกับงานวิ จั ยของไกร เลิศ																										

พาสนาโสภณ	 นิภาวรรณ	 รัตนานนท์	 และพุฒตาล																																							

มสีรรพวงศ์21	และ	วันด	ีวงค์รัตนรักษ์	และ	กุลฤด	ีจติต

ยานันท์15		ที่พบว่านักศกึษาพยาบาลมรีูปแบบการเรยีน

รู้แบบร่วมมอืสูงสุด	การที่ประชากรในการวจิัยครัง้นี้	มี

รปูแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเป็นส่วนใหญ่อาจเนือ่งมา

จากการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์

บัณฑิตของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้มุ ่งเน้นให้

นักศกึษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมาก

ที่สุดเช่น	การจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบ	problem	

based	learning	แบบสัมมนา	และแบบกลุ่มย่อยอภปิราย

ปัญหา	 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

ส�าหรับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือทัง้สิ้น	 เพราะ

นกัศึกษาท่ีมรีปูแบบการเรยีนแบบร่วมมอืมกัจะสามารถ

เรียนรู้ได้ดีด้วยการแสดงความคิดเห็น	 หรือร่วมกันใช้

ความสามารถของกลุม่ทีม่อียู	่นกัศึกษากลุม่นี้จะร่วมมอื

กับอาจารย์และเพื่อนๆ	 ในกิจกรรมการเรียนการสอน	

ชอบท่ีจะท�างานร่วมกับผูอ้ืน่	จงึท�าให้นกัศึกษาพยาบาล

ส่วนใหญ่ของโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดคีุน้เคยกบัการ

เรียนการสอนในลักษณะนี้	 อย่างไรก็ตามมีงานวิจัย

จ�านวนหนึ่งที่ศกึษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู ้ของ

นกัศึกษาพยาบาลและสาขาวชิาชพีอืน่ๆ	ทีพ่บว่ารปูแบบ

การเรียนรู้ของนักศกึษาส่วนใหญ่เป็นรูปแบบอื่นๆ	 เช่น	

การศึกษาของ	ศิรริตัน์	จ�าปีเรอืง	จริาจนัทร์	คณฑา	และ	

วงศ์สิริ	 แจ่มฟ้า18	 	 ที่ศกึษารูปแบบการเรียนรู ้ของ

นักศกึษาพยาบาลที่จังหวัดนครสวรรค์	และพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากที่สุด	

เช่นเดียวกับการศึกษาของธรรมศักดิ์	 โทนไทย22	และ	

อภินันท์	 สิริรัตนจิตต์	 และ	 ยุวัลดา	 ชูรักษ์23	 ที่พบว่า

นกัศึกษาสาขาวชิาชพีคร	ูมรีปูแบบการเรยีนรูแ้บบมส่ีวน

ร่วมมากที่สุด	

	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	การจดัการเรยีน

การสอนที่เหมาะสมกับนักศกึษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้

แบบร่วมมือคือต้องจัดการเรียนการสอนในลักษณะ

เป็นกลุ่มย่อย	 (small	 group)	 เปิดโอกาสให้นักศกึษามี

ส่วนร่วมในการเรยีนรู้	มกีารปรกึษาหารอื	มกีารท�างาน

กันเป็นทมี	 โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ	 และมีส่วน

ร่วมในการประเมินการเรียนการสอน24	 	ซึ่งการจัดการ

เรยีนการสอนในลักษณะนี้จะช่วยส่งเสรมิให้นกัศกึษามี

ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้	และฝึกทักษะใน

การท�างานเป็นทมี	มกีารระดมสมอง	แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับบทบาท

หน้าที่ของวิชาชีพพยาบาลที่ต้องท�างานร่วมกับทมี																	

สุขภาพอื่นๆ	อย่างไรก็ตามการจัดการเรยีนการสอนใน

ลักษณะนี้นักศกึษาต้องมีการเตรียมตัวในการเรียนสูง	

โดยมีอาจารย์เป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อให้การจัดการเรียน

การสอนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	

	 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนรู้ของนักศกึษา

พยาบาลของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 	 คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดมีหาวทิยาลยัมหดิล	

มีความสัมพันธ์กับระดับชัน้ปีอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	

.05	สอดคล้องกับงานวจิัยของ	ลักษณ	ีมนีะนันท์	และ	
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รุจิเรศ	 ธนูรักษ์25	 	 ที่ศกึษารูปแบบการเรียนรู ้ของ
นักศึกษาพยาบาล	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีในป	ี	
พ.ศ.	2528	โดยใช้กรอบแนวคดิรูปแบบการเรยีนรู้ของ	
กราส์ซาและไรซ์แมน	เช่นเดยีวกนั	โดยพบว่าระดับชั้นปี
ของนักศกึษาที่แตกต่างกันมีรูปแบบการเรียนรู ้ท ี	่														
แตกต่างกนั	นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัอืน่ๆ		ใน
ต่างประเทศ	 ที่พบว่ารูปแบบการเรียนรู้ของนักศกึษา
พยาบาลที่มีระดับชัน้ปีต่างกันจะแตกต่างกัน26-27	 และ
เมื่อพิจารณาจากจ�านวนและร้อยละของรูปแบบการ
เรยีนรูข้องนกัศกึษาของแต่ละชัน้ปี	พบว่า	นอกเหนอืจาก
รปูแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืทีก่ลุม่ประชากรส่วนใหญ่
มีลักษณะการเรียนรู ้แบบนี้แล้ว	 จ�านวนร้อยละของ													
รูปแบบการเรียนรู ้อื่นๆ	 ของนักศกึษาในแต่ละชัน้ปี											
แตกต่างกัน	 โดยพบว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา									
ของนักศกึษาชัน้ปีที่	 2	 และ	ปีที่	 3	มจี�านวนร้อยละสูง
กว่าชัน้ปีที่	 1	 ซึ่งอาจเนื่องจากนักศกึษาพยาบาลชัน้ปี												
ที่	 2	 ต้องเริ่มขึ้นฝึกปฏิบัติในคลินิกเป็นครัง้แรกและ
นักศกึษาพยาบาลชัน้ปีที่	 3	 ต้องขึ้นฝึกปฏิบัติในคลินิก
เป็นส่วนใหญ่	นกัศึกษากลุม่นี้	ต้องปรบัตวักบัการขึ้นฝึก
ปฏบิัตใินคลนิกิที่ต้องดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์จรงิ	 จงึ
อาจเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจและต้องการพึ่งพาอาจารย์
มากขึ้น	 เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการพยาบาล										
ผู้ป่วย	 นอกจากนี้นักศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่ 1	 มีจ�านวน
ร้อยละของรูปแบบการเรียนรู ้แบบแข่งขันสูงกว่า
นักศกึษาชัน้ปีอื่นๆ	 อาจเนื่องมาจากนักศกึษาพยาบาล
ชัน้ปีที่	1	ที่เข้าศกึษาในมหาวทิยาลัยมหดิล	การจัดการ
เรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นการบรรยายในห้องใหญ	่
และมีการเรียนและการประเมินผลร่วมกับคณะอื่นๆ												
จงึท�าให้นักศกึษาพยาบาลชัน้ปีที่	1	ต้องแข่งขันกันเรยีน	
ส�าหรับนักศกึษาพยาบาลชัน้ปีที่	4	ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของ
การศกึษา	 นักศกึษาอาจรับรู้ว่ามีความรู้มากขึ้นหรือ
สามารถหาแหล่งความรู้ได้มากขึ้นและเชื่อมั่นในตัวเอง
มากขึ้น	 นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนในระดับ									
ชั้นปีนี้	 เน้นให้นักศกึษากล้าที่จะคิดและตัดสินใจใน
บทบาทของผู้น�าทางวชิาชพีมากยิ่งขึ้น	นักศกึษาในชัน้ปี
นี้จึงมีรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระมากกว่าชัน้ปีอื่นๆ									
ดังนัน้หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และอาจารย์ที่สอนใน
หลักสูตรต้องจัดวิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสม

กับนักศกึษาท ี่มีรูปแบบการเรียนรู ้ท ี่หลากหลาย																	
โดยค�านึงถึงความแตกต่างของระดับชัน้ปี	 นอกจากนี้
ต้องให้นกัศึกษามส่ีวนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอน
ให้มากขึ้น	 โดยสามารถชี้แนะจุดเด่นและจุดด้อยของ
กระบวนการเรียนการสอนที่ท�าให้นักศกึษาเหล่านัน้
ประสบความส�าเร็จในการศกึษา	 กระบวนการเรียน											
การสอนที่ดตี ้องจัดให้นักศึกษาประเมินรูปแบบ																		
การเรียนรู ้ของตนเองเป็นระยะๆ	 เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม	 ซึ่งการวางแผนนัน้
ต้องค�านงึถงึรูปแบบการสอนของอาจารย์	เนื้อหาสาระ
ทางวิชาการ	 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา	 และ													
การประเมนิผลที่ตรงกับวัตถุประสงค์การเรยีนรู้

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิัยไปใช้
	 1.	 การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรูป
แบบการเรยีนรู้แบบร่วมมอื	 ได้แก่การจัดการเรยีนการ
สอนแบบกลุ่มย่อย	 ซึ่งการจัดการเรียนแบบกลุ่มย่อย
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่ทกุสถาบนัจัดการเรียน
การสอนอยูแ่ล้ว	คอืการจดัการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัิ
ในคลินิกที่สภาการพยาบาลก�าหนดให้นักศึกษาขึ้น													
ฝึกปฏิบัติในคลินิกไม่เกิน	 8	 คน	 ต่ออาจารย์	 1	 คน																
ดังนัน้อาจารย์สามารถประเมินรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศกึษาแต่ละบุคคลได้และสามารถวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียน
รู้ของนักศึกษาแต่ละคนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งจะท�าให้
นกัศึกษาทีข่ึ้นฝึกปฏบัิตใินคลนิกิมคีวามสขุกบัการเรยีน
ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ตนเองถนัด	 เกิดแรงจูงใจในการ
เรยีน	ลดภาวะเครยีดจากการขึ้นฝึกปฏบัิตใินคลนิกิ	และ
มทีัศนคตทิี่ดตี่อวชิาชพี	ส่งผลท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนของนักศกึษาสูงขึ้น	
	 2.	 รูปแบบการสอนของอาจารย์ก็มีส่วนส�าคัญ
ต่อการจดัการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกับรปูแบบการ
เรียนรู้ของนักศกึษา	 ดังนัน้สถาบันการศกึษาพยาบาล
ต้องให้ความส�าคญัในการพฒันาอาจารย์	ให้ตะหนกัถงึ
ความส�าคัญของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศกึษา	 และ
สนับสนุนให้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย	 และอาจต้อง
ปรับรูปแบบการสอนของอาจารย์ให้สอดคล้องกับ															
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รูปแบบการเรยีนรู้ของนักศกึษา	ซึ่งอาจารย์จ�าเป็นต้อง
ได้รับการอบรมเพื่อให้เกดิความรู้	ทัศนคต	ิและทักษะที่
ดีในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายของนักศกึษา	 รวมทัง้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน	 	 	 และมีการ											
ถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่ประสบความส�าเร็จใน												
การจดัการสอนซึง่จะท�าให้เกดิการเรยีนรู้ซึง่กนัและกัน	
  ข้อเสนอแนะในการท�าวจิัยครั้งต่อไป
	 1.	 การวิจัยครัง้นี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการ
ท�าวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรยีนรู้แบบร่วมมอื
ของนกัศึกษาพยาบาลท่ีหลากหลาย	โดยอาจท�าวจัิยร่วม
กบันกัออกแบบการศกึษาจากคณะครศุาสตร์หรอืคณะ
ศกึษาศาสตร์	เพื่อให้เกดิผลสัมฤทธิ์สูงสุดของนักศกึษา	
	 2.	 การวจิยัครัง้นี้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างรปู
แบบการเรียนรู้และระดับชัน้ปีเท่านัน้	 อาจมีตัวแปรตัว
อื่นๆท ี่มีความสัมพันธ ์กับรูปแบบการเรียนรู ้ของ
นักศกึษาพยาบาล	 ดังนั น้การท �าวิจัยเพื่อศกึษา																									
ตัวแปรอื่นๆ	 จะท�าให้ได้องค์ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น	 เพื่อ
อธิบายความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศกึษาพยาบาล	
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แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้  ของ กราส์ซา และ ไรซ์แมน 
ข้อ เนื้อหา 
1 ฉันมั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะเรียนรู้ เนื้อหาที่สําคัญในหลักสูตร 
2 ฉันมักจะใจลอยบ่อยๆ ในขณะอยู่ในห้องเรียน 
3 การทําโครงการต่างๆร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนเป็นอะไรที่ทีฉันเพลดิเพลนิ  
4 เนื้อหาต่างๆที่เรียนรู้ในห้องเรียนหรือในหนังสือมักเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
5 เพื่อที่จะทําได้ดี มันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะตอ้งแขง่ขันกับเพื่อนๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของอาจารย์ 
6 ฉันมักจะมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ ท่ีสอนในชั้นเรียน 
7 แนวความคิดของฉันที่เกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละวิชานั้นดีพอๆกับ เนื้อหาที่มีในตําราเรียน 
8 กิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนโดยท่ัวไปเป็นสิ่งที่น่าเบ่ือ 
9 ฉันรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อได้อภิปรายหรือ แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาในหลักสูตรกับเพื่อนๆ  
10 ครูเป็นผูต้ัดสินที่ดีที่สุด ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญของฉันที่ควรจะเรียนรู้ในการเรียนแต่ละรายวิชา 
11 เพื่อให้ได้เกรดที่ด ี จึงจําเป็นที่จะตอ้งแขง่ขันกับเพื่อนๆ 
12 การเรียนในแต่ละชั้นเรียนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และ คุ้มค่าต่อความพยายามที่จะเรียนรู้ 
13 ฉันอยากศึกษาอะไรที่ฉันคิดวา่สําคัญต่อฉัน ไมใ่ชอ่ะไรท่ีครูบอกว่าสําคัญเสมอ 
14 ฉันไม่รูสึ้กตื่นเต้นกับเนื้อหาที่มีครอบคลุมอยู่ในหลักสูตร 
15 ฉันรู้สึกเพลิดเพลินที่จะได้ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เพื่อนได้หยิบยกขึ้นมาพูดในช้ันเรียน 
16 ครูควรชี้แจงให้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ครูคาดหวังจากนักศกึษา 
17 ในระหว่างการอภิปรายในชั้นเรียน ฉันต้องแข่งขันกับเพื่อนๆ เพ่ือให้ความคิดของฉันเป็นที่ยอมรับ 

18 ฉันได้ความรู้ หรือประโยชน์มากมายจากการเข้าเรียนในชั้นเรียนมากกว่าการอ่านหนังสืออยู่กับบ้าน หรือหอพัก 
19 ความรู้ต่างๆที่ฉันรู้ ส่วนใหญ่ฉันศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
20 โดยท่ัวไปฉันรู้สึกว่าฉันจําเป็นต้องเขา้ช้ันเรียน มากกว่าความรู้สึกที่ฉันต้องการอยากจะเข้าเรียน 
21 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้นโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกับเพื่อนๆ 
22 ฉันพยายามที่จะทํารายงานตามที่ครูมอบหมายอย่างถูกต้อง และครบถ้วน 
23 นักศึกษาจะต้องกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงเพื่อที่จะทํางานที่รับมอบหมายให้ด ี
24 นักศึกษาทุกคนมคีวามรับผิดชอบที่จะต้องหาความรู้จากนอกหลักสูตรให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได ้
25 ฉันสามารถพิจารณาได้ว่า เนื้อหาหรือประเด็นอะไรท่ีสําคัญในหลักสูตร 
26 การตั้งใจเรียนในห้องเรียนเป็นสิ่งที่ยากลําบากสําหรับตัวฉันเอง 
27 ฉันชอบที่จะเรียนเพื่อไปทดสอบความรู้กับเพื่อนคนอื่นๆ 
28 ครูท่ีอนุญาตให้นักเรียนทําอะไรตามสิ่งที่นักเรียนอยากทํา ถือวา่ไม่ทําตามหน้าที่ของครู 
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ข้อ เนื้อหา 
29 ฉันชอบที่จะถามปัญหา หรือตอบคําถามก่อนเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน 
30 กิจกรรมต่างๆในห้องเรียนโดยทั่วไปเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ 
31 ฉันชอบมีแนวคิดเป็นของตนเองเกี่ยวกับการจัดการ เรียนการสอน หรือเนื้อหาต่างๆในหลักสูตร 
32 ฉันถอดใจที่จะพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆจากการเข้าเรียนในชั้นเรียน 
33 ความคิดของเพื่อนๆช่วยให้ฉันเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรได้มากขึ้น 
34 นักศึกษาควรได้รับคําแนะนําจากครูอย่างใกล้ชิด ในทุกวิชาที่ทําโครงการ 

35 เพื่อที่จะอยู่ในแนวหน้าของช้ันเรียน ฉันจะต้องทําอะไรที่ดีกว่าเพื่อนๆ 

36 ฉันพยายามที่จะมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆเท่าที่จะทําได้ในทุกๆด้านของแต่ละรายวิชา 
37 ฉันมีความคิดของตนเองว่าชั้นเรียนควรจะดําเนินไปอย่างไร  
38 วิชาส่วนใหญ่ทีฉั่นเรียน ฉันเรียนหนักเพียงแค่ให้ผ่านวิชาเหล่านั้นเท่านัน้ 
39 การเรยีนรูท่ี้จะเข้ากับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเป็นสว่นสําคัญอย่างหนึ่งของการเรียนในชั้นเรียน  
40 ฉันจดบันทึกเกือบทุกสิ่งที่อาจารยพ์ูดในช้ันเรียน 
41 นักศึกษาจะเสียใจที่ได้คะแนนหรือเกรดน้อยกว่าเพื่อนที่นักศึกษาให้ยืมสมุดจดบันทึก หรือ เพื่อนที่นักศกึษาได้

ติวเนื้อหาให ้
42 ฉันทํางานที่อาจารย์มอบหมายอย่างเรียบร้อยครบถ้วน โดยไม่คํานึงว่า มันน่าสนใจหรือไม่ 
43 ถ้าฉันชอบหัวข้อใด  ฉันมักจะหาความรู้หรือข้อมูลมากขึ้นด้วยตัวของฉันเอง 
44 ฉันมักจะครํ่าเคร่งจริงจัง กับการสอบ 
45 การเรยีนรู ้ควรจะเป็นการพยายามร่วมมือกัน หรือมีส่วนร่วมกัน ระหว่างนักเรียนและอาจารย์ 
46 ฉันชอบเรียนในรายวิชาหรือหลักสูตรที่มีการวางแผนการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
47 เพื่อที่จะเป็นเลิศในชั้นเรียน ฉันพยายามทํารายงานให้ดีกว่าเพื่อน คนอื่นๆ 
48 ฉันสามารถทํารายงานเสร็จหลังจากที่ได้รับมอบหมายไม่นาน 
49 ฉันชอบที่จะทําโครงการต่างๆในชั้นเรียนด้วยตัวของฉันเอง 
50 ฉันต้องการให้อาจารย ์มองขา้ม หรือไม่สนใจฉันเวลาอยู่ในชั้นเรียน 
51 ฉันให้เพื่อนๆ ยืมสมุดจดงานเมื่อเพื่อนขอความช่วยเหลือ 

52 อาจารย์ควรจะบอกนักศึกษาใหช้ัดเจนว่า ข้อมูลหรือเนื้อหาใดที่จะออกเป็นข้อสอบ 

53 ฉันต้องการจะรู้ว่าเพ่ือนๆ คนอื่นทําคะแนนข้อสอบ หรือรายงานได้ดีแค่ไหน  
54 ฉันอ่านหนังสือทุกเล่ม ท่ีอาจารย์ต้องการให้อ่านในแต่ละรายวิชา  
55 เมื่อฉันไม่เข้าใจอะไรบางสิ่ง ฉันมักจะหาคําตอบดว้ยตนเองกอ่นท่ีจะต้องการความช่วยเหลือ 
56 ฉันมักชอบคุย หรือเล่าเร่ืองตลกกับเพื่อนที่นั่งข้างๆในระหว่างการเรียน 
57 ฉันสนุกสนาน และเพลิดเพลินเมื่อได้เข้าร่วมกลุ่มย่อยในชั้นเรียน  
58 ฉันค้นพบว่า แผนการสอนหรือเนื้อหาที่อาจารย์สอนมีประโยชน์มาก 
59 ฉันชอบถามเพื่อนๆในช้ันเรียน เกี่ยวกับ เกรด หรือคะแนนที่เพื่อนทําได้เวลาสอบหรือเวลาทํารายงาน 
60 ในชั้นเรียนฉันมักนั่งอยู่แถวหน้าของห้อง 




