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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ส่วนบุคคล รูปแบบการเรียนรู้ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล 

มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 จำานวน 494 คน เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และรูปแบบการเรียนรู้ 6 ด้าน จำานวน 60 ข้อ 

การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 

0.85 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย และการทดสอบไค-สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีรูปแบบ

การเรียนรู้ แบบพึ่งพามากที่สุด (ร้อยละ 50.25) ระดับชั้นปี อายุ และรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง 

แบบแขง่ขนั และแบบพึง่พา มีความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน อยา่งมีนยัสำาคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.05 สว่น

รายได้รวมของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คำาสำาคัญ: รูปแบบการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักศึกษาพยาบาล

AbStRAct

 The purposes of this descriptive research were to study learning styles and the relationship

among personal factors, learning styles and academic achievement of undergraduate nursing

students, School of Nursing, Rangsit University. The subjects were 494 nursing students at 

Rangsit University. The research instruments were a survey of personal data and 6 learning 

styles questionnaires for the total of 60 questions. The reliability test with Cronbach’s alpha 

บทความวิจัย



6 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

coefficient of the learning style questionnaire was 0.85. Data was analyzed by descriptive 

statistics and chi-square test. The results indicated that the most students’ learning style was

dependent style (50.25%). Class level, age, avoidance, competitive and dependent learning 

styles were statistically significantly related to academic achievement at 0.05 significant level. 

There was no significant correlation between family income and academic achievement.
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บทนำา

 การพฒันาการเรียนการสอนให้มปีระสทิธภิาพ

ตามต้องการนั้น สิ่งสำาคัญประการหนึ่งคือการทำา

ความเข้าใจในลกัษณะธรรมชาตขิองผูเ้รยีน และออกแบบ

การสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู ้ของ

ผูเ้รียน (ชนาธปิ พรกลุ, 2552) จากแนวคดิการเรยีนรู้

ในศตวรรษที่ 21 ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัด

การเรียนการสอนหลายรูปแบบ ที่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียน และเปลี่ยนผู้เรียนจากนักศึกษา

เป ็นนักแสวงหาด้วยตนเองซ่ึงรวมถึงนักศึกษา

พยาบาลด้วย (พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ และ

พรศรี ดิสรเตติวัตน์, 2558) กระบวนการเรียน

การสอนนั้นผู้สอนควรจะต้องคำานึงถึงผู้เรียนให้มาก

ที่สุด ด้วยเหตุที่ว่านักศึกษาที่มีคุณลักษณะส่วนตัวท่ี

ต่างกันนั้นจะเลือกเรียนสิ่งที่ไม่เหมือนกัน และโดย

วิธีการที่ต่างกัน (Kolb, 1984)

 องค์ประกอบสำาคัญประการหนึ่งที่ มีต ่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือการทำาความเข้าใจในวิธี

หรือรปูแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษา (Learning Style) 

ซึง่ไม่ว่าจะเป็นการเรยีนการสอนรปูแบบใด ถ้าผูส้อน

ไม่เข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วการเรียน

การสอนนั้น อาจไม ่สามารถดำาเนินไปอย ่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดได้ (Clark & Latshaw, 2012) 

ทิศนา แขมมณี (2560) กล่าวว่า ปัจจุบันบทบาท

การเรียนรู้ส่วนใหญ่ จะอยู่ที่ผู้เรียนเป็นสำาคัญและ

ธรรมชาติของนักศึกษาในแต่ละสภาพแวดล้อมของ

แต่ละสาขาวิชามีความแตกต่างกัน จึงทำาให ้มี

การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้

ของผู ้เรียน โดยรูปแบบการเรียนรู ้เป็นลักษณะ

หรือเอกลักษณ์เฉพาะของบุคคล ในการรับรู ้หรือ

เรยีนรู ้ดังนัน้ การวเิคราะห์ผูเ้รยีนและทราบถงึรปูแบบ

การเรียนรู้จึงเป็นส่ิงสำาคัญของการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

 รูปแบบการเรียนรู้ของนกัศกึษานัน้ ได้มกีาร

แบ่งหรือจดัประเภทไว้มากมายหลายแบบ Grasha &

Reichman (1975) ได ้พัฒนาแบบวัดรูปแบบ

การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยแบ่งรูปแบบการเรียนรู้

ของนักศึกษาออกเป็น 6 แบบ คือ 1) แบบแข่งขัน 

(Competitive) 2) แบบร่วมมือ (Collaborative) 

3) แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) 4) แบบมีส่วน

ร่วม (Participant) 5) แบบพ่ึงพา (Dependent) 

และ 6) แบบอิสระ (Independent) จะเห็นได้ว่า

ผู้เรียนอาจมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ผู้สอน

จึงต้องค้นหาว่าผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้

อย่างไร เพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนและ

สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้

ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้

สูงสุด ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน

ต่อไป

 ปัจจัยส่วนบคุคลเป็นองค์ประกอบอย่างหนึง่

ท่ีอาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน ซึง่

บุญชม ศรีสะอาด (2537) ได้อธิบายถึงผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และองค์ประกอบทีเ่กีย่วข้องกบัลักษณะ

และคุณสมบติัของผู้เรียนประกอบด้วย ประสบการณ์

ต่างๆ รวมทั้งความรู้สึก ค่านิยมจริยธรรมต่างๆ ที่

เป็นผลมาจากการเรียนรู ้ทั้งหมดรวมทั้งสุขภาพ 
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คณุลกัษณะทางจิตใจทีร่วมความสนใจ เจตคต ิ ค่านิยม

บุคลิกภาพ เพศ อายุ ภูมิหลังทางครอบครัวและ

สังคม โดยพบว ่ารายได ้รวมของครอบครัวสูง

จะทำาให้ผู้ปกครองมีเวลาเพียงพอในการช่วยทบทวน

ความรู้ในด้านการเรียนของบุตรหลาน (วรางคณา 

กีรติวิบูลย์, 2558) และจากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคปฏิบัติของนิสิต

พยาบาล ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ของรุ่งฤด ีกล้าหาญ (2557) พบว่าฐานะทางเศรษฐกจิ

หรอืรายได้รวมของครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์ทางบวก

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาคปฏิบัติ

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มี

ความเชือ่ว่าการจดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสำาคญั เน้นการออกแบบการเรยีนรู้

ที่กระตุ้นการใช้ความคิด เน้นการคิดอย่างเป็นระบบ 

พัฒนาทักษะด้านการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

รวมทัง้สือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเอื้ออำานวยคลังวิทยาการและส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง รวมทั้งส่ิงแวดล้อมในการสร้างสรรค์ 

คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการ

ปฏบิตังิาน (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรงัสติ,

2555) โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี จบไปเป็นพยาบาลที่มี

คุณภาพต่อไป

 การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 

เป็นการจัดการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา  โดย

นกัศกึษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 ส่วนใหญ่จะเรยีนภาคทฤษฎี

ในหมวดการศกึษาทัว่ไป ต้องอาศยัการปรบัตวัเข้ากบั

สิ่งแวดล้อมใหม่ในมหาวิทยาลัยท่ีแตกต่างจาก

การเรยีนในชัน้มธัยมศกึษา นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 จะเร่ิม

เรียนวิชาในหมวดพื้นฐานวิชาชีพ เป็นเนื้อหาสาระ

ที่ค่อนข้างยากต้องใช้เวลาในการศึกษาและทำาความ

เข้าใจ ร่วมกับการข้ึนฝึกปฏิบัติการการพยาบาล

พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ ในชั้นปีที่ 3 จะเป็น

รายวชิาในหมวดวชิาชพีทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ

นักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมมากขึ้นในการ

เตรียมตัวขึ้นฝึกปฏิบัติการการพยาบาลบนหอผู้ป่วย

ขณะเดียวกันการศึกษาภาคทฤษฎีที่ เน ้นผู ้ เรียน

เป ็นสำาคัญ นักศึกษาต ้องแบ ่งเป ็นกลุ ่มย ่อยมี

การแสวงหาความรูด้้วยตนเองตามใบงานในแต่ละวิชา

นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 จึงมีภาระรับผิดชอบเกี่ยวกับ

กจิกรรมการเรยีนการสอนมาก ส่วนนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4

การเรยีนการสอนจะเป็นรปูแบบท่ีต่อจากฐานการเรยีน

การสอนจากชั้นปีที่ 3 เน้นการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจะมีวิชาที่มี

การสัมมนา การมอบหมายงาน ระบบการศึกษา

ดังกล ่าวมีผลให ้นักศึกษาแต ่ละชั้นป ีมี รูปแบบ

การเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกัน (ภาวนา กรีติยตุวงศ์, สวุรรณี

มหากายนันท์, นารีรัตน์ บุญเนตร, และ วชรีกร 

องัคประสาทชยั, 2558; วนัด ีวงศ์รตันรกัษ์ และ กลุฤดี

จิตตยานันต์, 2556)

 การเข้าใจรูปแบบการเรียนรู ้ของผู ้เรียน

เพ่ือที่จะได้สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้าน

การเรยีนการสอนได้อย่างเหมาะสม (พลูสขุ เจนพานชิย์

วิสุทธิพันธ์ และ พรศรี ดิสรเตติวัตน์, 2558) ผู้วิจัย

จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของ

นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ว่านกัศกึษาพยาบาลในแต่ละชัน้ปีมรีปูแบบการเรยีนรู้

เป็นอย่างไร และปัจจัยส่วนบุคคล รปูแบบการเรยีนรู้

ของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลหรือไม่อย่างไร 

เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษา

 1 .  รู ปแบบการ เรี ยนรู ้ ของนั ก ศึกษา

พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต
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 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 

และรูปแบบการเรียนรู้กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐาน 

 ปัจจยัส่วนบคุคล และรปูแบบการเรยีนรูข้อง

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

หน้า 4 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   
 

หอผู้ป่วย ขณะเดียวกันการศึกษาภาคทฤษฎีที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ นักศึกษาต้องแบ่งเป็น
กลุ่มย่อยมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตาม
ใบงานในแต่ละวิชา นักศึกษาช้ันปีที่ 3 จึงมี
ภาระรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนมาก ส่วนนักศึกษาช้ันปีที่ 4 การเรียนการ
สอนจะเป็นรูปแบบที่ต่อจากฐานการเรียนการ
สอนจากช้ันปีที่ 3 เน้นการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากจะมีวิชาท่ี
มีการสัมมนา  การมอบหมายงาน  ระบบ
การศึกษาดังกล่าวมีผลให้นักศึกษาแต่ละช้ันปี
มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (ภาวนา 
กีรติยุตวงศ์, สุวรรณี มหากายนันท์, นารีรัตน์ 
บุญเนตร, และวชรีกร อังคประสาทชัย, 2558; 
วันดี วงศ์รัตนรักษ์ และกุลฤดี จิตตยานันต์, 
2556) 

การเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพ่ือที่จะได้สามารถหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาทางด้านการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม (พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ และ
พรศรี ดิสรเตติวัตน์, 2558) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ว่า
นักศึกษาพยาบาลในแต่ละช้ันปีมีรูปแบบการ
เรียนรู้ เ ป็นอย่างไร และปัจจัยส่วนบุคคล 
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาพยาบาลหรือไม่อย่างไร เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค:์ เพื่อศกึษา 
1. รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และ 
รูปแบบการเรียนรู้กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
สมมติฐาน  
 ปัจจัยส่วนบุคคล และรูปแบบการ
เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์  มหา วิทยาลั ย รั ง สิ ตมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งคื อ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ช้ันปี
ที่ 1 ถึง 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คํานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 
1973) ได้ 221 คน และเพ่ือเป็นการป้องกัน
การสูญหายของข้อมูลจึงได้เพ่ิมจํานวนกลุ่ม

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- ระดับชั้นปี 
- อายุ 
- รายได้รวมของครอบครัว 

รูปแบบการเรียนรู ้
- แบบอิสระ (Independent) 
- แบบหลีกเล่ียง (Avoidance) 
- แบบร่วมมือ (Collaborative) 
- แบบพ่ึงพา (Dependent) 
- แบบแข่งขัน (Competitive) 
- แบบมีส่วนร่วม (Participant) 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน 

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิ จั ยนี้ เ ป ็ นการวิ จั ย เชิ งพรรณนา 

(Descriptive Research)

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างคือนักศึกษา

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลยัรงัสิต ชัน้ปีที ่1 ถงึ 4 ทีล่งทะเบยีนเรียน

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คำานวณ

ขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูรของยามาเน่ (Yamane,

1973) ได้ 221 คน และเพื่อเป็นการป้องกันการ

สูญหายของข้อมูลจึงได้เพิ่มจำานวนกลุ ่มตัวอย่าง

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 เป็นจำานวน 44 คน รวมเป็น 

265 คน แต่จากการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย

ครั้งนี้มีนักศึกษาสนใจและยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัย

ครั้งนี้ทั้งหมดเป็นจำานวน 494 คน

 เครื่องมือ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่  
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 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ

นักศึกษา เป็นแบบตรวจรายการ (Check list) และ

เติมคำาตอบ ได้แก่เพศ อายุ ระดับชั้นปี ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน วัดจากเกรดปีที่ผ่านมาโดยกำาหนด

เกณฑ์ 3 ระดบั สงู หมายถึง เกรดเฉลีย่มากกว่า 3.25 

ปานกลาง หมายถึง เกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.24 

ตำ่า หมายถึง เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.49 และรายได้

รวมของครอบครัว

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบ

การเรยีนรูต้ามกรอบแนวคิดของ Grasha & Reichmann

(1975) ได ้ขออนุญาตใช ้ เครื่องมือของพูลสุข 

เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ และ พรศรี ติสรเตติวัตน์ 

(2558) มีจำานวน 60 ข้อ มีลักษณะแบบประมาณค่า

(Likert Scale) มตัีวเลอืก 5 ระดบั จากระดับมากทีส่ดุ

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และแบ่งรูปแบบ

การเรยีนรู ้6 แบบ ไว้ดงันี ้(พลูสขุ เจนพานชิย์ วสิทุธพัินธ์

และ พรศรี ติสรเตติวัตน์, 2558) 

 1. แบบอิสระ (Independent) ประกอบด้วย

ข้อคำาถาม 10 ข้อ

 2. แบบหลกีเลีย่ง (Avoidance) ประกอบด้วย

ข้อคำาถาม 10 ข้อ

 3. แบบร่วมมือ (Collaborative) ประกอบ

ด้วยข้อคำาถาม 10 ข้อ

 4. แบบพึง่พา (Dependent) ประกอบด้วย

ข้อคำาถาม 10 ข้อ

 5. แบบแข่งขัน (Competitive) ประกอบ

ด้วยข้อคำาถาม 10 ข้อ

 6. แบบมีส่วนร่วม (Participant) ประกอบ

ด้วยข้อคำาถาม 10 ข้อ

 ผู ้วิ จัยนำาแบบสอบถามไปทดลองใช ้กับ

นักศึกษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายจำานวน 

30 คน นำามาคำานวณค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha coefficient) ได้ค่าความเชือ่มัน่ (Reliability) 

ของรปูแบบการเรยีนรูต้ามกรอบแนวคดิของ Grasha

& Reichman เท่ากับ 0.85 ส่วนค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับเท่ากับ 0.89

 การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ร่วมวิจัย

 ผู ้วิจัยได้ดำาเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้คือ 

ผู ้วิจัยชี้แจงรายละเอียดของการวิจัยแก่ผู ้เข้าร่วม 

รวมถึงการอธิบายวัตถุประสงค์ ข้ันตอนการวิจัย 

ประโยชน์ของการทำาวิจัย โดยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่าง

ทราบว่าสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

หรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยได้ตลอดเวลา โดย

ไม่มีผลกระทบต่อการเรียน และผลการเรียนของ

นักศึกษา ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเก็บเป็นความลับ

การอภิปรายหรือเผยแพร่ผลการวิจัย ทำาในภาพรวม

เท่านัน้ เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมการวจิยัได้ซกัถาม และ

ขอความร่วมมือในการทำาวิจัย เม่ือผู้เข้าร่วมการวิจัย

ยนิยอมเข้าร่วมการวจิยั จงึให้ลงนามในหนงัสอืยนิยอม

เข้าร่วมวิจัยและให้ผู้เข้าร่วมวิจัย ตอบแบบสอบถาม

แบบด้วยตนเอง

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ประมวลผลใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป สถิติที่ใช้

ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ และศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคล และรูปแบบการเรียนรู ้ กับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การทดสอบไค-สแควร์ 

(Chi-Square Test)

สรุปผลการวิจัย

 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 494 คน พบว่า

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (ร้อยละ 94.50) มอีายุระหว่าง

18-28 ปี ค่าเฉลีย่อาย ุ20.23 ปี (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

1.64) เป็นนักศึกษาพยาบาลปีที่ 1 จำานวน 121 คน 

(ร้อยละ 24.50) นกัศกึษาพยาบาลปีที ่2 จำานวน 129

คน (ร้อยละ 26.1) นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 จำานวน 

124 คน (ร้อยละ 25.10) และนกัศกึษาพยาบาลปีท่ี 4

จำานวน 120 คน (ร้อยละ 24.30) จากการศึกษา
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รูปแบบการเรียนรู ้ของนักศึกษา พบว่านักศึกษา

แต่ละชั้นป ีมีรูปแบบการเรียนรู ้แบบพึ่งพาเป ็น

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 45.80-55.40) รองลงมาได้แก่

รปูแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื (ร้อยละ 15.80-20.00) 

ดังตารางที่ 1 

รูปแบบการ
เรียนรู้

ชั้นปี

1 (121) 2 (129) 3 (124) 4 (120) รวม

พึ่งพา 67 (55.40) 59 (45.80) 65 (52.40) 57 (47.50) 248 (50.25)

ร่วมมือ 23 (19.00) 18 (14.00) 16 (13.00) 24 (20.00) 81 (16.40)

มีส่วนร่วม 19 (15.80) 25 (19.40) 20 (16.00) 14 (11.70) 78 (15.79)

อิสระ 10 (8.30) 24 (18.70) 17 (13.80) 16 (13.30) 67 (13.56)

แข่งขัน 2 (1.70) 2 (1.60) 3 (2.40) 7 (5.90) 14 (2.83)

หลีกเลี่ยง 0 1 (1.30) 3 (2.40) 2 (1.70) 6 (1.21)

ตารางที่ 1 จำานวนและร้อยละของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบการเรียนรู้กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนพบว่า ระดับชั้นปี อายุ มีความสัมพันธ์

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนรายได้รวมของ

ครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรยีน รปูแบบการเรยีนรูแ้บบหลกีเลีย่ง แบบพึง่พา 

และแบบแข่งขันมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน ดังตารางที่ 2

รายการตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

| 2 p-value

ปัจจัยส่วนบุคคล

ระดับชั้นปี 113.95 0.00*

อายุ 19.56 0.00*

รายได้รวมของครอบครัว 8.42 0.21

รูปแบบการเรียนรู้

แบบอิสระ 2.34 0.67

แบบหลีกเลี่ยง 11.39 0.02*

แบบร่วมมือ 6.44 0.17

แบบพึ่งพา 3.46 0.48*

แบบแข่งขัน 10.72 0.03*

แบบส่วนร่วม 4.24 0.37

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบการเรียนรู ้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

                นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4

หมายเหตุ *p <0.05
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อภิปรายผล

 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง

ร้อยละ 94.50 ซึ่งสังคมไทยมองว่าวิชาชีพพยาบาล

เหมาะสมกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายและเพศหญิง

จะมคีวามนุ่มนวล ในการให้การดแูลได้ดกีว่าเพศชาย

สอดคล้องกับภาวนา กีรติยุตวงศ์ และคณะ (2558) 

ที่ศึกษารูปแบบการเรียนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล 

มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงเช่นเดียวกัน

 1.  กลุ ่มตัวอย ่างมีรูปแบบการเรียนรู ้

แบบพึ่งพามากท่ีสุด (ร้อยละ 50.25) รองลงมาคือ

แบบร่วมมือ (ร้อยละ 16.40) และแบบมส่ีวนร่วม (ร้อยละ

15.79) และรปูแบบการเรียนรูท้ีใ่ช้น้อยทีส่ดุคอื แบบ

หลีกเลี่ยง (ร้อยละ 1.21) และแบบแข่งขัน (ร้อยละ

2.83) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะการเรียนการสอน

ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรงัสติ ประกอบ

ด้วยการเรียนทฤษฎีในชั้นเรียน และการฝึกทักษะ

การพยาบาลในห้องปฏิบัติการกับผู ้รับบริการ

ในโรงพยาบาลและในชมุชน โดยการเรยีนทฤษฎจีะจดั

นักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มเรียน กลุ่มละ 70-75 คน

ต่อห้องเรียน กจิกรรมส่วนใหญ่เป็นการบรรยายเนือ้หา

สำาหรับการฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการจะมีอาจารย์ 

1 คนต่อนักศึกษา 10-12 คน และฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลในโรงพยาบาลหรือในชุมชนจะมีอาจารย์ 

1 คน ต่อนักศึกษา 8 คน ซ่ึงในการฝึกทักษะการ

พยาบาลทั้งในห้องปฏิบัติการและการฝึกทักษะใน

หอผู้ป่วยหรือในชุมชน เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์

ใหม่ของนักศึกษา จึงอาจเป็นเหตุผลว่านักศึกษาใช้

วิธีการเรียนรู ้แบบพึ่งพาจากผู ้สอนอย่างใกล้ชิด 

สอดคล้องกบัการศกึษาของกติตพิร ประชาศรยั, ธญัญมล

สุริยานิมิตรสุข, และ บุษย์กมล เรืองรักเรียน (2550) 

ทีศึ่กษาเรือ่งรูปแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษาพยาบาล

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีชลบรุ ีพบว่านกัศกึษา

พยาบาลในระดับอุดมศึกษา มีรูปแบบการเรียนรู้

แบบพึ่งพาอยู่ในระดับสูงสุด และแบบหลีกเลี่ยงอยู่

ในระดับตำ่าสุด สอดคล้องกับการศึกษาของอภินันท์ 

สิริรัตนจิตต์ และ ยุวัลดา ชูรักษ์ (2556) ที่ศึกษา

รปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษาคณะศลิปศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่านักศึกษา

มีรูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา และแบบมีส่วนร่วม

เป็นอนัดบัหนึง่ รองลงมาเป็นแบบอสิระ แบบร่วมมือ

แบบแข่งขนั และแบบหลกีเลีย่งเป็นอนัดบัสุดท้าย และ

ยังคล้ายคลึงกับการศึกษาของ ศิริรัตน์ จำาปีเรือง,

จริาจนัทร์ คณฑา, และ วงศ์สริิ แจ่มฟ้า (2553) ทีพ่บว่า

นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 

มีรูปแบบการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม แบบพึ่งพา 

แบบอสิระ แบบแข่งขนั และแบบหลีกเล่ียง ตามลำาดบั 

และการทีน่กัศกึษามรูีปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลีย่ง

เป็นลำาดับสุดท้ายสอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา

หลายเรื่ อง  อาจเนื่ องจากการเรียนการสอน

ทางการพยาบาลจะมุ ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถ

ทำาความเข ้าใจกับความเป็นจริงตามธรรมชาติ 

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ จึงทำาให้นักศึกษามี

รปูแบบการเรียนรูแ้บบหลกีเล่ียงเป็นอนัดบัสดุท้าย ซึง่

เป็นรปูแบบทีไ่ม่เหมาะสมสำาหรบัวชิาชพีพยาบาลของ       

ศริริตัน์ จำาปีเรอืง และคณะ, 2553; กติตพิร ประชาศรยั

และคณะ, 2550)

 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับชั้นปี ด้าน

อายุ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษา

พยาบาลมีอายุ และระดับชั้นปีมากขึ้น ทำาให้มีความ

เข้าใจธรรมชาติของการเรียนการสอนของพยาบาล

เพิ่มมากขึ้น จึงทำาให้อายุ ระดับชั้นปี มีความสัมพันธ์

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคล้องกับการศึกษา

ของศิริรัตน์ จำาปีเรือง และคณะ (2553) ท่ีพบว่า

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับชั้นปี ด้านอายุ ของ

นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ที่

มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน



12 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 3. ปัจจัยด้านรายได้รวมของครอบครัว พบว่า

ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจ

เนือ่งจากรายได้รวมของครอบครวัส่วนใหญ่ใกล้เคยีงกนั

คือ อยู่ระหว่าง 10,000–50,000 บาท มากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมามีรายได้ 50,001–

100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.5 อีกทั้งนักศึกษา

ส่วนใหญ่จะได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินของกองทุนกู้ยืมเพื่อ

การศึกษาจึงอาจทำาให้รายได้รวมของครอบครัวไม่มี

ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคล้อง

กบัการศกึษาของศริริตัน์ จำาปีเรอืง และคณะ (2553) 

ที่พบว่าปัจจัยด้านรายได้รวมของครอบครัวไม่มี

ความสัมพันธ ์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์

 4. รูปแบบการเรยีนรูแ้บบหลกีเลีย่ง แบบพึง่พา

และแบบแข่งขันมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถติ ิสอดคล้องกบัการศกึษาของ ลดัดา สวุรรณไตรย์

(2554) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ

เรยีนรู้ทีมี่ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่ารูปแบบ

การเรยีนรูแ้บบหลกีเล่ียง แบบพึง่พา และแบบแข่งขนั

มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากรูปแบบ

การเรยีนรูแ้บบหลกีเลีย่งเป็นลกัษณะทีผู่เ้รยีนไม่สนใจ

การเรียน ไม่มีส่วนร่วมกับครูและเพื่อนๆ ไม่สนใจ

สิง่ทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรียน ซึง่มักจะพบว่าผูเ้รยีนทีม่รีปูแบบ

การเรียนรู ้แบบนี้จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตำ่า 

เช่นเดียวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพา รูปแบบ

การเรียนรู ้แบบแข่งขันท่ีมีพฤติกรรมการเรียนที่

ต่างกนัทีจ่ะมผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สอดคล้อง

กบัการศกึษาของ กาญจนา เลศิถาวรธรรม, กรรณกิาร์

กจินพเกยีรต,ิ และ อรพนิ สว่างวฒันเศรษฐ์ (2557) ที่

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พบว่า พฤติกรรม

การเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สอดคล้องกับการศึกษาของ รวงดี ชีวะสุทโธ และ

สราญ ฟางทสวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างคุณภาพการสอน พฤติกรรมการเรียนกับ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาชัน้ปี 3 หลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบณัฑติ วทิยาลัยบรมราชชนน ี ชลบรุี

พบว่า พฤติกรรมการเรียน มีความสัมพันธ์กับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนรูปแบบการเรียนรู้

แบบอิสระ แบบร่วมมือ และแบบมีส่วนร่วม ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เหน็ได้จาก 

จำานวนร้อยละ ของท้ังสามรูปแบบใกล้เคียงกัน 

(ร้อยละ 13.56, 16.48 และ 15.79 ตามลำาดับ) 

สอดคล้องกบัการศกึษาของศริริตัน์ จำาปีเรอืง และคณะ

(2553) ทีไ่ม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการเรยีนรู้

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนน ี สวรรค์ประชารักษ์ เนื่องจากค่าเฉลี่ย

ของรปูแบบการเรยีนแต่ละรปูแบบมีค่าใกล้เคยีงกันมาก

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลวจิยัไปใช้ผูส้อน

ควรมีการแจ้งรูปแบบการเรียนให้นักศึกษาทราบ

เพ่ือช่วยให้นักศึกษาวิเคราะห์ตนเองและพัฒนา

รูปแบบการเรียนรู้ของตนเองให้เหมาะสม

 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะ

ช่วยส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู ้ที่เหมาะสมเพื่อให้

นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้ทุนสนับสนุนในการวิจัย 

ตลอดจนคุณพูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ และ 

คุณพรศรี ติสรเตติวัตน์ ผู ้อนุญาตในการให้ใช ้

เครื่องมือในการทำาวิจัยครั้งนี้
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