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บทคัดย่อ
 การวิจัยแบบบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนน ีจกัรรีชั และเปรยีบเทยีบรปูแบบการเรยีนจำาแนก ตามชัน้ปแีละผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ประชากร

ตวัอยา่งเปน็นกัศกึษา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีจกัรรีชั ชัน้ปทีี ่1-4 ปกีารศกึษา 2553 จำานวน  365 คน เครือ่ง

มือวิจัย เป็นแบบสอบถามรูปแบบการเรียน ของไรซ์แมนและกราส์ชา  (Reichman  and  Grasha) ซึ่งแปลและ

เรียบเรียงโดย ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล คุณภาพเครื่องมือ ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  และหาค่าความ

เชื่อมั่น  เท่ากับ .89 วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติบรรยายและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

 ผลการวจิยัพบวา่ นกัศกึษาสว่นใหญม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง มเีกรดเฉลีย่ ระหวา่ง 2.50-3.24 

(65.75%) มีรูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม ( x  = 3.90  SD = 0.85) และ แบบร่วมมืออยู่ในระดับสูง ( x  = 3.77   

SD = 0.87) สว่นการเรยีนแบบพึง่พา ( x  = 3.54 SD = 1.31 )  แบบอสิระ ( x  = 3.09  SD = 0.93) และแบบแขง่ขนั 

( x  = 2.96  SD = 1.28) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนแบบหลีกเลี่ยง ( x  = 2.48  SD = 1.07) อยู่ในระดับตำ่า   ผล

การเปรยีบเทยีบรปูแบบการเรยีนของนกัศกึษาทีม่ชีัน้ปตีา่งกนั พบวา่ มรีปูแบบการเรยีนแบบรว่มมอื แบบมสีว่น

รว่ม แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิ(p < .05)  และผลการเปรยีบเทยีบรปูแบบการเรยีนของนกัศกึษาทีม่ผีล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน พบว่ารูปแบบการเรียน แบบอิสระ แบบร่วมมือ และแบบมีส่วนร่วม แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .05)  ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้มีรูปแบบของการ

เรยีนการสอนแบบรว่มมอื แบบมสีว่นรว่ม และสนบัสนนุใหม้รีปูแบบการเรยีนแบบพึง่พา  แบบอสิระ  และแบบ

แข่งขันมากยิ่งขึ้น

คำาสำาคัญ: รูปแบบการเรียน นักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract
 The objectives of this descriptive research study were to analyze the academic outcomes of nursing  

students at the Chakriraj Boromarajonani college of nursing and to link them with different teaching  

methodologies. The sample group was comprised of 365 students in  the  first  semester  of  academic year 2010.  

The  questionnaire used in the study was developed by  Grasha  and  Reichman using their model and was modified  

by Prayote Kupkanjanakun. Descriptive statistics and One Way ANOVA were  used  for  data  analysis.  

 The study found that most students who had average GPA of between 2.50-3.24 (65.75%) preferred 

a participant style of learning ( x  = 3.9, SD = 0.85) and collaborative learning style ( x  = 3.77, SD = 0.87) 

for the higher grade levels. The dependent ( x  = 3.54 SD = 1.31), independent ( x  = 3.09, SD = 0.93), and 

competitive learning style ( x  = 2.96, SD = 1.28) were preferred in the moderate levels while the avoidance 

learning style was preferred in the lower levels ( x  = 2.48 SD = 1.07).  Comparative findings of learning styles 

of nursing students in different years found that there was significant difference in their learning outcomes  

(p < .05). The comparative study of the learning styles among the nursing students who had different learning 

outcomes found that there was significant difference in between independent learning outcomes and  

collaborative style and participant style (p < .05). Therefore, tutors should continue using collaborative and 

participant learning styles and promote the usage of more dependent, independent, and competitive learning 

styles.

Keywords: learning styles, nursing students, achievement 

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 กระบวนการเรียนการสอนนั้นผู้สอนควรจะ

ต้องคำานึงถึงผู้เรียนให้มากที่สุด  ด้วยเหตุที่ว่านักศึกษา

ที่มีคุณลักษณะส่วนตัวที่ต่างกันนั้นจะเลือกเรียนสิ่ง

ที่ไม่เหมือนกัน  และโดยวิธีการที่ต่างกัน  (ทองจันทร์  

หงส์ลดารมณ์, 2524)    การเข้าใจในลักษณะธรรมชาติ

ของผูเ้รยีน  ตลอดจนรปูแบบการเรยีนของผูเ้รยีน  เพือ่

ที่จะได้สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านการ

เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 รูปแบบการเรียนของนักศึกษานั้น  ได้มีการ

แบง่หรอืจดัประเภทไวม้ากมายหลายแบบ ตามแนวคดิ

ที่ว่า  นิสิตนักศึกษามีความนึกคิด มีเจตคติ และมี

แบบแผนพฤติกรรมในการเรียนแตกต่างกันออกไป  

รูปแบบการเรียนที่ได้พัฒนาสมบูรณ์ที่สุดคือ รูปแบบ

การเรียนตามแนวของ ไรซ์แมนและกราส์ชา (ไพฑูรย์  

สินลารัตน์, 2525) ซึ่งได้แบ่งรูปแบบการเรียน เป็น 6 

ลักษณะ คือ แบบแข่งขัน (Competition)  แบบร่วมมือ 

(Collaboration)  แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance)  แบบ
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มีส่วนร่วม (Participant) แบบพึ่งพา (Dependant)   

และแบบอิสระ (Independent) ซึ่ง ประโยชน์  คุปต์

กาญจนากุล ได้แปลและดัดแปลงแบบวัดรูปแบบการ

เรียนตามแนวนี้เป็นคนแรกกับกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ผลการวจิยั พบวา่นสิตินกัศกึษามรีปูแบบ

การเรยีนทีแ่ตกตา่งกนั สว่นใหญช่อบรปูแบบการเรยีน

แบบร่วมมือและ แบบมีส่วนร่วม และไม่ชอบรูปแบบ

การเรียนแบบหลีกเลี่ยง รูปแบบการเรียนทั้ง 6 แบบ 

มีความสัมพันธ์กัน ทั้งในทางนิมานและนิเสธ ปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนได้แก่เพศ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และระดับ

ชั้นปีที่ต่างกัน จะมีรูปแบบการเรียนต่างกัน รูปแบบ

การเรยีนของนกัศกึษา   มผีลทำาใหน้กัศกึษาตอบสนอง

ต่อสภาพการเรียนการสอน ในลักษณะที่แตกต่างกัน   

ผู้สอนจะดำาเนินการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ก็

ต่อเมื่อผู้สอนเข้าใจลักษณะของผู้เรียน  โดยเฉพาะ คือ 

รูปแบบการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน  หรือแต่ละกลุ่ม

เป็นอย่างดี ผู้เรียนซึ่งเรียนด้วยการสอน ที่สอดคล้อง

กับแบบการเรียนของตนก็จะมีคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสงูกวา่ผูเ้รยีนซึง่เรยีนดว้ยวธิกีารสอนทีไ่ม่

สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของตน  (De  Tornyay & 

Thmpson, 1982)

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  เป็น

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ดำาเนินภารกิจ

หลัก 4 ประการ คือ การสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการแก่สังคม และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม  

การดำาเนินภารกิจด้าน การเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมาย

สำาคัญในการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้  

ความสามารถ ในวชิาชพีมคีวามรบัผดิชอบ  มคีวามคดิ

รเิริม่สรา้งสรรค ์ มมีนษุยส์มัพนัธท์ีด่ ี สามารถเปน็ผูน้ำา

ได้  เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจรรยา

บรรณแห่งวิชาชีพ รูปแบบการจัดเนื้อหาสาระและ

ประสบการณก์ารเรยีนเปน็รปูแบบหลกัสตูรทีย่ดึสาขา

วิชาหรือเนื้อหาเป็นหลัก  กิจกรรมการเรียน   การสอน

เน้นการถ่ายทอดความรู้ของผู้สอนและเน้นให้ผู้เรียน

ฝกึปฏบิตัภิายใตก้ารสอนภาคปฏบิตัขิองผูส้อน  โดยใช้

กจิกรรมการเรยีนการสอนหลาย ๆ   กจิกรรมผสมผสาน

กัน (สุวรรณา  กิตติเนาวรัตน์, 2532) โดยทั่วไปการ

เรยีนการสอนของสถาบนัการศกึษาพยาบาลมลีกัษณะ

เปน็การสอนทีเ่นน้ตวัครแูละเนือ้หา นกัศกึษาสว่นใหญ่

จึงมีวิธีการเรียนแบบพึ่งพา  ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาขาด

โอกาสในการฝกึฝนใหม้คีวามคดิสรา้งสรรค ์ ความเปน็

ผูน้ำา  และความสามารถในการสือ่ความหมาย  นกัศกึษา

มักประสบปัญหาใน การเรียน โดยเฉพาะนักศึกษาชั้น

ปีที่ 1 เมื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องมีการปรับ

ตัวตามสภาพการณ์และสภาพแวดล้อม ด้านการเรียน

การสอนที่ต่างไปจากเดิม ได้แก่ จากระบบการเรียน

ที่มีอาจารย์ประจำาชั้นคอยดูแลใกล้ชิดมาสู่การศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้ อย่าง

คอ่นขา้งอสิระ จากการศกึษาระดบัมธัยมทีผู่เ้รยีนมกีาร

ตัดสินใจด้วยตนเองน้อยมาสู่รูปแบบ ที่ผู้เรียนจะต้อง

ตัดสินใจด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ พบกลุ่มเพื่อนใหม่

ที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน การเรียนการสอนพยาบาล

ศาสตรใ์นแตล่ะระดบัชัน้ปมีสีภาพการเรยีนการสอนที่

แตกตา่งกนั โดยนกัศกึษาชัน้ปทีี ่1 เปน็การเรยีนวชิาการ

ศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

เปน็การเรยีนวชิาพืน้ฐานวชิาชพีสำาหรบันกัศกึษาชัน้ปี

ที ่3 และ 4 วชิาสว่นใหญเ่ปน็วชิาชพีมกีารเรยีนการสอน  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งการจัดเช่นนี้มีผลให้

นักศึกษาในแต่ละชั้นปีมีรูปแบบการเรียนที่แตกต่าง

กัน  ผู้วิจัยจึงเห็นความสำาคัญของการดำาเนินการศึกษา

เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา ของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ทั้งนี้เพื่อการพิจารณา

นำาผลการวิจัยเสนอเป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารและ

อาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 1. ศึกษารูปแบบการเรียนของนักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ทุกชั้นปี

 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบ

การเรียนของนักศึกษา ในระหว่างชั้นปี 

 3. เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบ

การเรยีนของนกัศกึษา ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตก

ต่างกัน

สมมติฐานงานวิจัย 
 1. นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีต่างกันมีรูป

แบบการเรียน แตกต่างกัน

 2. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่างกัน

มีรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน

คำาจำากัดความ
 รปูแบบการเรยีน หมายถงึ วธิกีารหรอืลกัษณะ

ของพฤติกรรมต่าง ๆ  ที่ผู้เรียนใช้ในการเรียน  รวมทั้ง

การมปีฏสิมัพนัธก์บัอาจารย ์ สิง่แวดลอ้มทางการเรยีน

และสัมพันธภาพกับเพื่อนในการวิจัยครั้งนี้  หมายถึง  

ลักษณะการเรียนที่นักศึกษาพยาบาล แต่ละคนใช้ใน

การเรียน  แบ่งออกเป็น  6  แบบ  คือ

 1. แบบอิสระ  (Independent)  ลักษณะของ

ผูเ้รยีนแบบนี ้จะเปน็ผูท้ีม่คีวามเชือ่มัน่ในความสามารถ

ของตนเอง สามารถคิดและกระทำาสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วย

ตนเอง

 2. แบบหลกีเลีย่ง  (Avoidance)  ผูเ้รยีนแบบ

นี้มักไม่สนใจในเนื้อหาวิชา ไม่ชอบ ที่จะมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมการเรยีนการสอน  และไมส่นใจสิง่ทีเ่กดิขึน้ใน

ห้องเรียน

 3. แบบรว่มมอื  (Competitive)  ผูเ้รยีนแบบ

นี้มีความรู้สึกว่า สามารถเรียนได้ดีที่สุดโดยการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น สติปัญญา และความสามารถซึ่ง

กันและกัน ผู้เรียนจะร่วมมือกับอาจารย์ กลุ่มเพื่อน  

และชอบที่จะทำางานร่วมกับผู้อื่น

 4. แบบพึ่งพา  (Dependent)  ลักษณะของผู้

เรยีนแบบนีจ้ะเรยีนรูเ้ฉพาะสิง่ ทีก่ำาหนดใหเ้รยีนเทา่นัน้  

โดยมีความคิดเห็นว่าอาจารย์ และเพื่อน ๆ  คือแหล่ง

สนับสนุนช่วยเหลือตนได้

 5. แบบแขง่ขนั  (Competitive)  ผูเ้รยีนแบบ

นี้จะเรียนรู้ด้วยการพยายามกระทำา สิ่งต่าง ๆ  ให้ดีกว่า

คนอื่น ๆ  ในชั้นเรียน และจะต้องพยายามแข่งขันกับ

เพื่อน ๆ  เพื่อเอาชนะหรือ หวังรางวัล  เช่น  คำาชมจาก

อาจารย์  ความสนใจหรือเกรด  และมักมีความรู้สึกว่า

ตนเองเป็นผู้ชนะเสมอ

 6. แบบมีส่วนร่วม  (Participant)  ผู้เรียน

แบบนี้ต้องการเรียนรู้เนื้อหาวิชาและชอบที่จะเข้าชั้น

เรียน โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนให้มากที่สุดและจะมีส่วนร่วมน้อยมาก ถ้า

กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร

 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ผลการเรยีน

คดิเปน็คะแนนเฉลีย่สะสมรวมทัง้ ภาคทฤษฏแีละภาค

ปฏิบัติของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ตั้งแต่ก่อนเริ่มเข้า

ศึกษาจนถึงปีการศึกษา 2552  

 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู  หมายถงึ  ผล

การเรยีนคดิเปน็คะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต ่ 3.25  ขึน้ไป

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง  หมาย

ถึง  ผลการเรียนคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  2.50  

ถึง  3.24

 3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตำา่  หมายถงึ  ผล

การเรียนคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  2.49  ลงมา
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กรอบแนวคิด

ชั้นปีที่ศึกษา

รูปแบบการเรียน

- แบบอิสระ (Independent)

- แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance)

- แบบร่วมมือ (Collaborative)

- แบบพึ่งพา (Dependent)

- แบบแข่งขัน (Competitive)

- แบบมีส่วนร่วม (Participant)

ผลสัมฤทธิ์การเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 การวจิยันีเ้ปน็การวจิยัเชงิบรรยาย  (Descriptive 

Research) 

 ขอบเขตการวิจัย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ที่กำาลังศึกษาในปีการศึกษา  

2553  ภาคเรียนที่  1 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา

พยาบาลศาสตร ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีจกัรรีชั  

ชัน้ปทีี ่1-4 กำาลงัศกึษาอยูใ่นปกีารศกึษา 2553 ภาคเรยีน

ที ่1 จำานวน 385 คน ไดร้บัแบบสอบถามทีส่มบรูณก์ลบั

คืนจำานวน 365 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 95.55

การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยใช้เวลา

ในการตอบแบบสอบถามประมาณ 30-50 นาที และ

การเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามความสมัครใจ

ของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการศึกษาครั้ง

นีถ้อืเปน็ความลบั การนำาเสนอขอ้มลูตา่ง ๆ  จะนำาเสนอ

ในภาพรวม ไม่มีการเปิดเผยชื่อและนามสกุลที่แท้จริง 

โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี จักรีรัช เลขที่ 1147

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
 แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย  แบ่งออกเป็น  

2  ตอน  คือ

 ตอนที่  1  เป็นข้อมูลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ

แบบสอบถามเกีย่วกบัอาย ุเพศ และผลสมัฤทธิท์างการ

เรียน

 ตอนที ่ 2  เปน็แบบสอบถามรปูแบบการเรยีน

ของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  6  แบบ  

ประกอบดว้ยขอ้คำาถาม จำานวน 60 ขอ้ โดยแตล่ะแบบมี

ขอ้คำาถาม จำานวน 10 ขอ้ จดัวางสลบักนั ดงัรายละเอยีด

ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  แสดงหมายเลขข้อคำาถามของแบบสอบถามรูปแบบการเรียนแต่ละประเภท

แบบการเรียน ข้อคำาถามในแบบสอบถามรูปแบบการเรียน

1.  แบบอิสระ 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55

2.  แบบหลีกเลี่ยง 2 8 14 20 26 32 38 44 50 56

3.  แบบร่วมมือ 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57

4.  แบบพึ่งพา 4 10 16 22 28 34 40 46 52 58

5.  แบบแข่งขัน 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59

6.  แบบมีส่วนร่วม 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

 ลกัษณะของแบบสอบถามแบบการเรยีนเปน็

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้ผู้ตอบ

แบบสอบถาม ตอบคำาถามตามระดับความคิดเห็นใน

แต่ละข้อคำาถามว่าผู้ตอบ เห็นด้วยมาก เห็นด้วย ไม่

แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย  และไม่เห็นด้วยมาก กับข้อความใน

ข้อคำาถามแต่ละข้อ ซึ่งในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนด

เกณฑ์การตรวจให้คะแนนดังนี้

 เห็นด้วยมาก ให้ 5 คะแนน

 เห็นด้วย ให้ 4 คะแนน

 ไม่แน่ใจ ให้ 3 คะแนน

 ไม่เห็นด้วย ให้ 2 คะแนน

 ไม่เห็นด้วยมาก ให้ 1 คะแนน

 เกณฑ์การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยการตอบ

แบบสอบถามรูปแบบการเรียนของนักศึกษาผู้วิจัยได้

กำาหนดเป็น  3  ช่วงตามเกณฑ์ของเบสต์  (Best, 1981)  

ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย หมายความว่า

3.67 – 5.00 นักศึกษามีรูปแบบการเรียนแบบนั้น 

 อยู่ในระดับสูง

2.34 – 3.66 นักศึกษามีรูปแบบการเรียนแบบนั้น 

 อยู่ในระดับปานกลาง

1.00 – 2.33 นักศึกษามีรูปแบบการเรียนแบบนั้น 

 อยู่ในระดับตำ่า

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การตรวจ

สอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของ

แบบสอบถามโดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 ท่าน  

เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ ผู้วิจัย ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้

เชี่ยวชาญแนะนำา นำาแบบสอบถามที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ

แลว้มาหาคา่ความเชือ่มัน่ (Reliability) โดยนำาไปทดลอง

ใช้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จำานวน 30 คน  

จากนั้นนำามาคำานวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาร์ค  (Cronbach’s   

Coefficient Alpha) ไดค้า่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับ เท่ากับ  .89

 การวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลใช้โปรแกรม

สำาเรจ็รปู สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบน

มาตรฐาน และเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนใช้  One  

Way  ANOVA และทดสอบความแตกต่าง เป็นรายคู่

ใช้ ลีส-ซิกนิฟิแคนท์ ดิฟเฟอเรนท์  (Least-Significant 

Different – LSD)

ผลการวิจัย
 ประชากรตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มีอายุ ระหว่าง 

20-25  ปี  (ร้อยละ  61.10)  และเป็นเพศหญิง ( ร้อยละ  

94.52)  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยเฉลีย่อยูใ่นระดบั

ปานกลาง ระหว่าง  2.50-3.24  คิดเป็นร้อยละ  65.75  
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 ผลการศกึษารปูแบบการเรยีน พบวา่ นกัศกึษา

ส่วนใหญ่ มีรูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมและแบบ

รว่มมอือยูใ่นระดบัสงู นกัศกึษามรีปูแบบการเรยีนแบบ

พึ่งพา แบบอิสระ และแบบแข่งขันอยู่ในระดับปาน

กลาง และแบบหลีกเลี่ยง อยู่ในระดับ ตำ่า รายละเอียด

แสดงในตารางที่  2 

ตารางที่ 2 จำานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการเรียนของนักศึกษา (N  =  365  คน)  

รูปแบบการเรียน      x SD ระดับ อันดับ

แบบมีส่วนร่วม 3.90 0.85 สูง 1

แบบร่วมมือ 3.77 0.87 สูง 2

แบบพึ่งพา 3.54 1.31 ปานกลาง 3

แบบอิสระ 3.09 0.93 ปานกลาง 4

แบบแข่งขัน 2.96 1.28 ปานกลาง 5

แบบหลีกเลี่ยง 2.28 1.07 ตำ่า 6

 
 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของรปูแบบ

การเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 4 พบว่านักศึกษา  

มีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ และแบบมีส่วนร่วม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ราย

ละเอียดแสดงในตารางที่  3 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรูปแบบการเรียนแต่ละแบบของนักศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

  จักรีรัช  จำาแนกตามระดับชั้นปี (N = 365  คน)  

รูปแบบการเรียน แหล่งความแปรปรวน df ss ms F

แบบอิสระ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3
361
364

  69.723
5415.275
5484.997

23.241
15.001

 

1.549

แบบหลีกเลี่ยง ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3
361
364

86.412
  11944.586
12030.997

28.804
33.087

 

.871

แบบร่วมมือ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3
361
364

163.088
5138.611
5301.699

54.363
14.234

 

3.819*

แบบพึ่งพา ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3
361
364

56.762
7465.912
7522.674

18.921
20.681

 

  .915

แบบแข่งขัน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3
361
364

159.332
13838.246
13997.578

53.111
38.333

 

1.386

แบบมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3
361
364

126.799
5749.896
5876.696

42.266
15.928

 

2.654*

* p< .05
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 จากตารางที ่ 4  เมือ่ทดสอบความแตกตา่งเปน็

รายคู่ ระหว่างชั้นปีที่แตกต่างกันตามรูปแบบการเรียน 

แบบร่วมมือ โดยใช้วิธีของ LSD  พบว่า นักศึกษา  ชั้น

ปีที่ 1 ที่มีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ มีค่าความแตก

ต่างค่าเฉลี่ย ต่างกับ นักศึกษา  ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ 

ชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

ตารางที่  4  การทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่รปูแบบการเรยีนแบบรว่มมอืของนกัศกึษา  วทิยาลยัพยาบาล

  บรมราชชนนี จักรีรัช จำาแนกตามตัวแปร ระดับชั้นปี เป็นรายคู่ (N  =  365  คน)  

ระดับชั้นปี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

-

1.70*

1.79*

1.64*

1.70*

-

0.09

0.06

1.79*

0.09

-

0.15

1.64*

0.05

0.15

-

* p < .05

 เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ระหว่าง

ชั้นปีที่แตกต่างกันตามรูปแบบการเรียน แบบร่วมมือ  

โดยใช้วิธีของ LSD  พบว่า นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่มี

รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม มีค่าความแตกต่าง

ค่าเฉลี่ย ต่างกับ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 อย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ส่วนนักศึกษาพยาบาล  

ชัน้ปทีี ่1 ชัน้ปทีี ่3 และ ชัน้ปทีี ่4 และนกัศกึษาพยาบาล  

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 มีรูปแบบการเรียน

แบบมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 5) 

ตารางที่  5   การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม ของนักศึกษาพยาบาล  

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช    จำาแนกตามตัวแปร ระดับชั้นปี เป็นรายคู่ (N  =  365  คน)  

ระดับชั้นปี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

-

1.87*

0.51

0.99

1.87*

-

1.36

0.88

0.51

1.36

-

0.48

  0.99

  0.88

0.48

-

* p <.05

 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของรปูแบบ

การเรยีนของนกัศกึษา ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตก

ต่างกัน

 จากตารางที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการ

เรียนของนักศึกษา ตามตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน พบว่า นักศึกษา มีรูปแบบการเรียน แบบอิสระ 

แบบร่วมมือ และแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรูปแบบการเรียนแต่ละแบบของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

  จักรีรัช  จำาแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน (N = 365 คน)  

รูปแบบการเรียน แหล่งความแปรปรวน df ss ms F

แบบอิสระ ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

2

362

364

  87.577

5397.421

5484.997

43.788

14.910

 

2.937*

แบบหลีกเลี่ยง ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

2

362

364

5.577

  12025.62

12031.00

2.689

33.220

 

.081

แบบร่วมมือ ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

2

362

364

201.459

5100.239

5301.699

100.730

14.089

 

7.150*

แบบพึ่งพา ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

2

362

364

63.274

7459.400

7522.674

31.637

20.606

 

 1.535

แบบแข่งขัน ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

2

362

364

175.166

13822.41

13997.576

87.583

38.183

 

2.294

แบบมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

2

362

364

174.059

5702.637

5876.696

87.030

15.753

 

5.525*

*  p < .05

 นักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนแบบอิสระ 

เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน นักศึกษาที่มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตำ่า มีค่าความแตกต่างค่าเฉลี่ย 

ตา่งกบันกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ปานกลาง 

สูง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียด

แสดงในตารางที่  7
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ตารางที่  7 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยรูปแบบการเรียนแบบอิสระ ของนักศึกษา จำาแนก

  ตามตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ( N  =  365  คน)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตำ่า ปานกลาง สูง

ตำ่า

ปานกลาง

สูง

  -

1.59*

1.82*

1.59*

-  

0.23

  1.82*

  0.23

-

* p < .05

 นักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ 

เมือ่ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่เปน็รายคูท่ีม่ผีล

สมัฤทธิท์างการเรยีนแตกตา่งกนั นกัศกึษาพยาบาลทีม่ี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ตำา่ มคีา่ความแตกตา่งคา่เฉลีย่ 

ต่างกับนักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ปานกลาง สูง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

รายละเอียดแสดงในตารางที่  8 

ตารางที่  8 การทดสอบความแตกตา่งเปน็รายคูข่องคา่เฉลีย่รปูแบบการเรยีนแบบรว่มมอื ของนกัศกึษา จำาแนก

  ตามตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน (N = 365  คน)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตำ่า ปานกลาง สูง

ตำ่า

ปานกลาง

สูง

  -

1.63*

2.77*

1.63*

-  

1.14*

  2.77*

  1.14*

-

* p < .05

 นกัศกึษาทีม่รีปูแบบการเรยีนแบบมสีว่นรว่ม 

เมือ่ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่เปน็รายคูท่ีม่ผีล

สมัฤทธิท์างการเรยีนแตกตา่งกนั นกัศกึษาพยาบาลทีม่ี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ตำา่ มคีา่ความแตกตา่งคา่เฉลีย่ 

ต่างกับนักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ปานกลาง สูง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

รายละเอียดแสดงในตารางที่  9

ตารางที่ 9 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยรูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม ของนักศึกษา 

  จำาแนกตามตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน (N = 365 คน)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตำ่า ปานกลาง สูง

ตำ่า

ปานกลาง

สูง

  -

1.66*

2.61*

1.66*

-  

0.95

  2.61*

  0.95

-

* p < .05
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อภิปรายผล
 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาโดยส่วนรวมมี

รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ และแบบมีส่วนร่วมอยู่

ในระดับสูง มีแบบการเรียนแบบพึ่งพา แบบอิสระ  

และแบบแข่งขัน อยู่ในระดับปานกลาง และนักศึกษา

พยาบาลมีแบบการเรียนแบบหลีกเลี่ยงอยู่ในระดับ

ตำ่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับแบบการเรียนของนักศึกษา

พยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี  นักศึกษาพยาบาลใน

สถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาพยาบาล

วิทยาลัยนครราชสีมา (กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์,  

2529;  ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล, 2525; ลักษณ์  

มนีะนนัท ์ และรจุเิรศ  ธนรูกัษ,์ 2528; สทุธดิา สขุมงคล  

และคณะ, 2535) และคล้ายคลึงกับนักศึกษาคณะ

รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่ทัศนีย์  ศิริวัฒน์  

(2532) ได้ทำาการวิจัยไว้  ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก

การเรียนการสอนในปัจจุบันเน้น “ผู้เรียนเป็นสำาคัญ” 

การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติและคิดร่วมกัน มี

การใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  เช่น  การทำางาน

เป็นทีม  การจัดกลุ่มสัมมนา  เป็นต้น 

 รูปแบบการเรียนแบบพึ่งพาอยู่ในระดับปาน

กลาง เมื่อนักศึกษาขั้นฝึกปฏิบัติงานในชุมชนและบน

หอผู้ป่วย อาจารย์หรือพยาบาลรุ่นพี่จะต้องติดตามให้

คำาแนะนำาหรือชี้แนะแนวทางต่าง ๆ แก่นักศึกษาใน

การพยาบาลผูป้ว่ยอยา่งใกลช้ดิ เพือ่สง่เสรมิใหน้กัศกึษา

เกดิทกัษะในดา้นการปฏบิตักิารพยาบาลในชมุชนและ

บนหอผู้ป่วยและการใช้ความคิดอย่างเต็มที่  ตลอดจน

คำานงึถงึการพยาบาลอยา่งมคีณุภาพ  จงึทำาใหน้กัศกึษา

รูส้กึวา่ตอ้งพึง่พาบคุคลอืน่ในการเรยีนวชิาชพีพยาบาล  

ซึ่งผลการศึกษาของกอบกาญจน์  ศรประสิทธิ์  (2529)  

และสุทธิดา  สุขมงคล  และคณะ  (2535)  พบว่า  

นักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัยและนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย

พยาบาลนครราชสีมา มีแบบการเรียนแบบพึ่งพาอยู่

ในระดับปานกลาง รูปแบบการเรียนแบบอิสระอยู่ใน

ระดับปานกลาง อาจเนื่องจากลักษณะธรรมชาติของ

ผู้เรียนที่อยู่ในวัยรุ่นตอนปลายถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

ชอบความเป็นอิสระ ไม่ชอบการขู่เข็ญ ต้องการเป็น

ตัวของตัวเองสนใจการเปลี่ยนแปลง อยากเห็นสิ่งที่ดี

กว่า (ไพฑูรย์  สินลารัตน์, 2525) เนื่องจากค่านิยมของ

คนไทยยังจัดอันดับคนเก่ง  คนอ่อน ออกเป็นอันดับ

เลขที่  ทำาให้ผู้ เรียนเกิดการต่อสู้แข่งขันกันตลอด

เวลาตั้งแต่เริ่มสอบคัดเลือกเข้ามาเรียน ซึ่งก่อให้เกิด

ความเครียด  ซึ่งผลการวิจัยของทัศนีย์ ศิริวัฒน์ (2532) 

ก็พบว่า นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มีรูปแบบของแบบ

การเรียนแบบแข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง  สำาหรับ

รปูแบบการเรยีนแบบหลกีเลีย่งเปน็รปูแบบการเรยีนที่

นักศึกษาอยู่ในระดับตำ่าที่สุด อาจเนื่องมาจากนักศึกษา

เริม่เปน็ผูใ้หญท่ีม่คีวามรบัผดิชอบในตนเองมกีารเรยีนรู้ 

ว่าตนต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนปฏิบัติอยู่ (กุลยา  

ตนัตผิลาชวีะ, 2532) เพราะการพยาบาลเปน็เรือ่งสำาคญั

ที่กระทำากับ คน ที่เขาจะอยู่รอด หายจากโรค หรือ มี

ความพกิาร หรอืตาย พยาบาลกเ็ปน็ผูใ้หบ้รกิารคนหนึง่

ที่ต้องร่วมรับผิดชอบกับทีมสุขภาพด้วย

 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรูปแบบการเรียน 6 แบบ 

ตามตัวแปรชั้นปี  พบว่า รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ 

และแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่ทดสอบความแตกตา่งรปูแบบการ

เรียนแบบร่วมมือเป็นรายคู่  พบว่า  นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 

มีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ แตกต่างกับ นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 และทดสอบความแตกตา่งรปูแบบการ

เรียนแบบมีส่วนร่วม เป็นรายคู่  พบว่า  นักศึกษา ชั้นปี

ที่ 1 แตกต่างกับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

มีที่เข้ามาใหม่ จะมีความรู้สึกตื่นเต้น และสนใจกับ 

สิ่งแวดล้อมทุก ๆ ด้าน ในวิทยาลัยพยาบาลที่ตนศึกษา  
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มีความตั้งใจในการเรียนและอยากปรับตัวให้เข้ากับ

วฒันธรรมของสถาบนั  อกีทัง้การจดัการเรยีนการสอน

ของอาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ใช้กระบวนการ

กลุ่ม การทำางานเป็นทีม ความร่วมมือในการทำางาน

กลุ่ม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นความร่วมมือ 

ทำาใหน้กัศกึษามรีปูแบบการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเกดิขึน้ 

(Sand-Jacklin, 2007) ส่วนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2, ชั้นปีที่ 

3 และ ชั้นปีที่ 4 มีการเรียนรู้เนื้อหาสาระ กลุ่มวิชาชีพ 

กิจกรรมการมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฝึก

ปฏบิตัเิปน็รายบคุคลมมีากขึน้  รวมถงึอายทุีเ่พิม่ขึน้ตาม

ชั้นปีการศึกษา ทำาให้นักศึกษามีประสบการณ์ ได้เรียน

รูส้ิง่ตา่งๆเพิม่ขึน้ ดงันัน้นกัศกึษาทีต่า่งชัน้ปใีชร้ปูแบบ

การเรียนแบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วมต่างกัน ซึ่ง

ต่างจากการศึกษาของ เพรสตัน (Preston, 2011) พบ

ว่ารูปแบบการเรียนสัมพันธ์กับเพศและกลุ่มเชื้อชาติ

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ แต่ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

กับกลุ่มอายุ 

 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรูปแบบการเรียน 6 

แบบ ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน พบว่า 

รูปแบบการเรียน แบบอิสระ แบบร่วมมือ และแบบ

มีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ  .05  ในการศึกษาที่ผ่านมา แสดงถึงรูปแบบการ

เรียนไม่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา

พยาบาลมีการใช้รูปแบบการเรียนหลากหลาย เพื่อ

ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (ศิริรัตน์ จำาปีเรือง  

จิราจันทร์ คณฑา และวงศ์สิริ  แจ่มฟ้า, 2553) แต่

การศึกษาครั้งนี้อธิบายได้ว่า ลักษณะของผู้เรียนแบบ

อิสระจะเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะสูง  มีความเชื่อมั่นในความ

สามารถของตนเอง สามารถคดิและกระทำาสิง่ตา่ง ๆ   ได้

ด้วยตนเอง รู้จักเลือกเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่ตนเองเห็น

ว่าสำาคัญ สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและมี

อสิระทีม่ัน่คง นกัศกึษาที ่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู

มพีฤตกิรรมตา่ง ๆ   ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีน เชน่  ทำาการ

บ้าน  ทำารายงาน  อ่านหนังสือ  ศึกษาค้นคว้าในห้อง

สมุด  และซักถามอาจารย์เมื่อไม่เข้าใจมากกว่าผู้ที่มีผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนตำา่   นอกจากนี ้พบวา่ รปูแบบการ

เรยีนแบบรว่มมอื และรปูแบบการเรยีนแบบมสีว่นรว่ม 

พบในผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงด้วยเช่น

กัน ผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ 

อเลก็ซานเดอรแ์ละคณะ (2008) พบวา่ การใช ้การเรยีบ

แบบร่วมมือ (Cooperative learning) ชนิดเพื่อนช่วย

เพื่อน ทำาให้นักศึกษาผู้ช่วยแพทย์รับรู้ว่าได้มีโอกาส

เรียนรู้จากเพื่อนมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบและมีการ

ประเมินผลในเชิงบวกมาก 

ข้อเสนอแนะ
 1. การจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์

ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนแบบอิสระ 

แบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วม  เช่น  การส่งเสริมให้

นักศึกษาได้มีการเรียนแบบอภิปราย  และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  การทำางานเป็นกลุ่ม การ

เรียนการสอนสภาพจริง และในนักศึกษาพยาบาลที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตำ่า ผู้บริหารควรพัฒนาระบบ

และกลไกการสอนเสริมอาจารย์ผู้สอนควรประเมิน

นักศึกษาเป็นรายบุคคล ให้การสอนเสริมและหารูป

แบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมในนักศึกษากลุ่มนี้

 2. การวจิยั ควรศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง

รูปแบบการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี จักรีรัชกับรูปแบบการสอนของอาจารย์  

โดยแบ่งแยกเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติว่ามีความ

สัมพันธ์กันในลักษณะใด  เพื่อจะได้ปรับปรุงการเรียน

การสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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