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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษารูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาล และวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สุ่มอย่างง่ ายได้มา 5 สถาบัน 
จ านวน 549 คน รูปแบบการเรียนประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ แบบร่วมมือ แบบพ่ึงพา แบบมีส่วน
ร่วม แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง และแบบแข่งขัน นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีรูปการเรียนแบบแข่งขัน 
แบบมีส่วนร่วม แบบพ่ึงพา แบบร่วมมือ และแบบอิสระ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบ
การเรียนของนักศึกษาพยาบาล พบว่ารูปแบบการเรียนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น
สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางด้านการพยาบาล ควรน ารูปแบบการเรียนมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียน, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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Abstract 

The purposes of this research were to study learning styles and to perform a 
confirmatory factor analysis of learning styles among nursing students in private higher 
education institutions. The samples were 549 first year nursing students from 5 private higher 
education institutions selected by simple random sampling technique. The 5 main proposed 
learning styles were collaboration, dependence, participation, independence, avoidance and 
competition. Most nursing students demonstrated competition, collaboration, dependence, 
participation and independence styles of learning. Confirmatory factor analysis showed that the 
conceptual model of learning styles was consistent with empirical data. It was suggested that 
higher education institutions in nursing science should take into consideration the learning 
styles for teaching and learning management to meet the needs of students 
 
 
Keywords: Learning style, confirmatory factor analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 Lecturer, Faculty of nursing, Kasem Bundit University  

77 Romklao Road, Minburi, Bangkok 10510 
e-mail: naza_cmu@hotmail.com  
2 Assist. Prof., Faculty of Industrial Education, King Mongut’s Institutions of Technology Ladkrabang 
Soi Chalongkrung 1, Ladkrabang  Ladkrabang, Bangkok 10520  
e-mail: research2553@yahool.com 
 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

 

 

บทน า 
  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา โดยเปลี่ยนจาก
ผู้สอนที่เน้นการสอนมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้หรือคอยให้ค าปรึกษาในการ
เรียนการสอน ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (พานิช , 
2555: 57) ผู้เรียนในปัจจุบันเป็นเด็กยุคใหม่ที่มี
ความเป็นตัวของตัวเอง คิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว 
กระตือรือร้นในสิ่งที่ตนเองสนใจ มีการสื่อสาร
ผ่านทางเทคโนโลยี และจากสาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กล่าวถึงการ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้ เรียน เน้นผู้ เรียน
ส าคัญที่สุด กระบวนการจัดรูปแบบการเรียนต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มศักยภาพ โดยผู้สอนต้องจัดรูปแบบการเรียน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ต้อง
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน และเนื้อหา
ของหลักสูตร (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
, 2542) ดังนั้นการจัดรูปแบบการเรียน 
(learning style) ต้องจัดตามความต้องการของ
ผู้เรียนหรือจัดการเรียนการสอนโดยวางแผน
ร่วมกับผู้เรียน มีการน าเอาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียน (Learning style) เป็น
พฤติกรรมหรือวิธีการเรียนที่นักศึกษาพยาบาล
แต่ละคนชอบใช้ในการเรียนรู้หรือเป็นวิธีการหา
ความรู้ที่นักศึกษาพยาบาลแต่ละคนยึดเป็นแนว
ปฏิบัติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตอบสนองหรือการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการเรียนที่
แตกต่างกัน รูปแบบการเรียนตามแนวคิดของ 
Grasha and Richman (1985) ประกอบด้วย 
แบบร่วมมือ (Collaboration) แบบพ่ึงพา 

(Dependence) แบบมีส่วนร่วม(Participant) 
แบบอิสระ (Independence) แบบหลีกเลี่ยง 
(Avoidance) และแบบแข่งขัน (Competition) 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางด้านการ
พยาบาล เป็นการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาโดยมีจุดมุ่ งหมายเ พ่ือผลิต
พยาบาลที่มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการ
ดูแลผู้รับบริการร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเตรียมนักศึกษา
พยาบาลให้มีสมรรถนะตามที่สภาการพยาบาล
ของประเทศไทยต้องการ ต้องมีการพัฒนา
รูปแบบการเรียนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านการพยาบาล 
ภารกิจด้านการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายส าคัญ
ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการและต่อผู้ร่วม
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม เป็นผู้น า และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
การพยาบาล (สภาการพยาบาล, 2547) รูปแบบ
การจัดการเรียนเป็นรูปแบบหลักสูตรที่ยึด
สาขาวิชาเป็นหลัก รูปแบบการเรียนการสอนเน้น
การถ่ายทอดของผู้สอนและเน้นให้ผู้ เรียนฝึก
ป ฏิ บั ติ วิ ช า ชี พ ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล 
สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านการพยาบาล ควรมีการจัดรูปแบบการ
เรียนที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้เรียน 
และยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 เมื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องมีการ
ปรับตัวตามสถานศึกษา การจัดการเรียนการ
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สอนก็จะต่างไปจากการเรียนที่มีอาจารย์คอย
ดู แ ล อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด ม า สู่ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษาที่ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
อิสระ การเรียนการสอนทางการพยาบาลในแต่
ละระดับชั้ นปีมีสภาพการ เรี ยนการสอนที่
แตกต่างกัน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นการเรียน
วิชาการศึกษาทั่วไปและพ้ืนฐานวิชาชีพ นักศึกษา
ชั้นปีที่  2 เป็นการเรียนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 วิชาส่วนใหญ่
เป็นวิชาชีพมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งการจัดเช่นนี้มีผลให้นักศึกษาในแต่
ละชั้นปีมีรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน  
 ผู้ วิจัย เห็นความส าคัญของการศึกษา
รูปแบบการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านการพยาบาล จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่านักศึกษาพยาบาลมี
รูปแบบการเรียนที่หลากหลาย การศึกษาครั้งนี้
ผู้ วิจัยน ารูปแบบการเรียนตามแนวคิดของ 
Grasha and Richman (1985) ประกอบด้วย 
แบบร่วมมือ แบบพ่ึงพา แบบมีส่วนร่วม แบบ
อิสระ แบบหลีกเลี่ ยงและแบบแข่งขัน มา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันว่ารูปแบบการ
เรียนมีความสอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่ เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษาพยาบาลได้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ เรียน และเป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารและ
อาจารย์พยาบาลในการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 .  เ พ่ื อศึกษารูปแบบการ เ รี ยนของ
นักศึกษาพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของรูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาล 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
           รูปแบบการเรียน (Learning style) 
เป็นพฤติกรรมหรือวิธีการเรียนที่นักศึกษา
พยาบาลแต่ละคนชอบใช้ในการเรียนรู้หรือเป็น
วิธีการหาความรู้ที่นักศึกษาพยาบาลแต่ละคนยึด
เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตอบสนอง
หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการ
เรียนที่แตกต่างกัน รูปแบบการเรียนตามแนวคิด
ของ Grasha & Reichman (1985) 
ประกอบด้วย แบบร่วมมือ แบบพ่ึงพา แบบมี
ส่วนร่วม แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง และแบบ
แข่งขัน  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล ชั้ น ปี ที่  1  ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านการพยาบาล จ านวน 20 สถาบัน 

ตัวอย่าง 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ร้อยละ 25 ของสถาบันการศึกษา โดยสุ่มอย่าง
ง่ายโดยการจับฉลากมา 5 สถาบันประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ  มหาวิทยาลั ยวงษ์ เชาวลิตกุ ล 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และวิทยาลัยบัณฑิต
เอเชีย ท าให้ได้นักศึกษาพยาบาลกลุ่มตัวอย่างใน
ครั้งนี้ จ านวน 549 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ และศาสนา 
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        2. แบบวัดรูปแบบการเรียน ได้ปรับปรุง
แบบวัดของปัมทาภรณ์ อนุชน (2552) และนิธิ
ภัทร บาลศิริ (2553) ตามแนวคิดของ Grasha 
and Reichman (1985) ซึ่งประกอบด้วย แบบ
ร่วมมือ แบบพ่ึงพา แบบมีส่วนร่วม แบบอิสระ 
แบบหลีกเลี่ยง และแบบแข่งขัน มีจ านวน 30 ข้อ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แต่ละ
ด้านคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
    การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ความถ่ีและร้อยละ  
 2. องค์ประกอบรูปแบบการเรียนของ
นักศึกษาพยาบาล โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory of Analysis) ของรูปแบบการ
เรียนของนักศึกษาพยาบาล 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตัวอย่างในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เพศหญิง พบร้อยละ 89.44 และเพศชาย 
ร้อยละ 11.66 อายุส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง
น้อยกว่า 20 ปี พบร้อยละ 69.58 รองลงมา อายุ
ระหว่าง 20-22 ปี  ร้อยละ 21.12 และอายุ
มากกว่า 22 ปีขึ้นไป ร้อยละ 9.30 ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ พบร้อยละ 96.90 และศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 3.10 
 2. ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียน 
 รู ปแบบการ เ รี ยน  ประกอบด้ ว ย  6 
องค์ประกอบ คือ แบบร่วมมือ แบบพ่ึงพา แบบมี
ส่วนร่วม แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง และแบบ
แข่งขัน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของรูปแบบการเรียน
ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 4.32 ถึง 4.50  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีรูปแบบการเรียน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ แบบร่วมมือ (  = 
4.50, SD = .58) รองลงมา คือ แบบมีส่วนร่วม 
( = 4.49, SD = .59) แบบพ่ึงพา ( = 4.40, 
SD = .61) แบบแข่งขัน และแบบอิสระ (  = 
4.39, SD = .59;    = 4.39, SD = .61) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ แบบหลีกเลี่ยง (  
= 3.82, SD = .76) ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานองรูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาล (n = 549 คน) 
 

รูปแบบการเรียน      SD การแปลผล 

แบบหลีกเลี่ยง  3.82 .76 ปานกลาง 
แบบแข่งขัน  4.39 .59 มาก 
แบบมีส่วนร่วม  4.49 .59 มาก 
แบบพ่ึงพา  4.40 .61 มาก 
แบบร่วมมือ  4.50 .58 มาก 
แบบอิสระ 4.39 .61 มาก 
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3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของรูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาล  
         จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของรูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาล 
พบว่า รูปแบบการเรียนมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่า Chi-
square = .681, df = 1, p = .409 กล่าวคือ ค่า 


2 ไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ อีกทั้งค่าดัชนี RMSEA =.000 และ RMR = 
.001 มีค่าเข้าใกล้ 0 ค่าดัชนี GFI = 1.000 และ 
AGFI = .991 มีค่าเข้าใกล้ 1 และ 2/df = .681 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 3 แสดงว่า รูปแบบการเรียนมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 น อก จ า ก นี้ ค่ า สั ม ป ร ะสิ ท ธิ์ น้ า ห นั ก
องค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่ง

เป็นตัวแปรองค์ประกอบของรูปแบบของการ
เรียนทุกตัวแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 01 โ ดยตั ว แปรที่ มี น้ า หนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด คือ รูปแบบการ
เรียนแบบร่วมมือ (bsc = .861) รองลงมา คือ 
แบบมีส่วนร่วม (bsc = .822) แบบพ่ึงพา (bsc = 
.781) แบบแข่งขัน (bsc = .769) และแบบ
หลีกเลี่ยง (bsc = .759) ตามล าดับ R2  ที่บ่งบอก
ถึงความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้กับ
รูปแบบการเรียนอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 
(R2 อยู่ระหว่าง .576 ถึง .742) ดังตารางที่ 2 
และภาพท่ี 1 
 

 
ตารางท่ี 2 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลรูปแบบการเรียนของนักศึกษา
พยาบาล 

 

องค์ประกอบ รูปแบบของการเรียน 
bsc SE T ความแปรปรวน (R2) 

หลีกเลี่ยง .759** <--> <--> .611 

แข่งขัน .769** .051 20.030 .742 

มีส่วนร่วม  .822** .057 17.009 .662 

อิสระ .814** .063 16.259 .591 
ร่วมมือ .861** .073 15.278 .676 
พ่ึงพา .781** .068 15.380 .576 

Chi-square = .681, df = 1, p = .409, 2/df = .681, RMSEA = .000, RMR = .001,  
GFI = 1.00, AGFI = .991 

หมายเหตุ : **p < .01, bsc หมายถึง คา่น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เครื่องหมาย <-->  หมายถึง 
พารามิเตอร์บังคับจึงไม่รายงานผลค่า SE และ t 
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Chi-square = .681, df = 1, p = 0.409, 2/df = .681, RMSEA = .000, RMR = .001,   
     GFI = 1.000, AGFI = .991 

ภาพประกอบที่ 1  โมเดลรูปแบบการเรียน 

 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียน
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย  6 
องค์ประกอบ คือ แบบร่วมมือ แบบพ่ึงพา แบบมี
ส่วนร่วม แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง และแบบ
แข่งขัน นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีรูปแบบการ
เรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการ
เรียน เป็นพฤติกรรมหรือวิธีการเรียนที่นักศึกษา
พยาบาลแต่ละคนชอบใช้ในการเรียนรู้หรือเป็น
วิธีการหาความรู้ที่นักศึกษาพยาบาลแต่ละคนยึด
เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตอบสนอง
หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการ
เรียนที่แตกต่างกัน (Grasha and Richman, 
1985) จากผลการวิจัยแสดงว่านักศึกษาพยาบาล
มีพฤติกรรมและวิธีการเรียนของแต่ละคนที่
แตกต่างกันที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง ครูเป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนรู้ (พานิช, 2555) ซึ่งรูปแบบการ
เรียนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือวิธีการเรียนที่
นักศึกษาพยาบาลแต่ละคนชอบใช้ในการเรียนรู้
หรือยึดเป็นแนวปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ใน
กิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติและคิดค้นร่วมกัน มี
การใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย มีการใช้
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือและมีส่วนร่วม ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Balsiri and 
Kanjawasri (2013) และปัทมาภรณ์ อนุชน 
(2552) ที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีรูปแบบการ
เรียนแบบร่วมมือและมีส่วนร่วมมากที่สุด ส่วน
รูปแบบการเรียนแบบพ่ึงพา เนื่องวิชาชีพทางการ
พยาบาลส่วนใหญ่ เป็นการปฏิบัติกับผู้ป่วย 
อาจารย์ จึ งติ ดตามให้ค าแนะน าต่ า งๆ แก่

รูปแบบ
การเรยีน 

หลีกเลี่ยง 

แข่งขัน 

มีส่วนร่วม 

อิสระ 

พึ่งพา 

ร่วมมือ 

.75

9 

.76

9 

.78

1 

.86

1 

.81

4 

.82

2 
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นักศึกษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาพยาบาลเกิดทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพ
ทางการพยาบาลและการใช้ความคิดอย่างเต็มที่ 
ตลอดจนค านึงถึงการพยาบาลที่มีคุณภาพ จึงท า
ให้นักศึกษาพยาบาลรู้สึกว่าต้องพ่ึงพาอาจารย์ใน
การเรียนวิชาชีพทางการพยาบาล ส าหรับแบบ
อิสระ อาจเนื่องมาจากลักษณะธรรมชาติของ
ผู้เรียนอยู่ในวัยรุ่นตอนปลายถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
ชอบความเป็นอิสระ ไม่ชอบการขู่เข็ญ ต้องการ
ความเป็นตัวของตัวเอง ส าหรับแบบแข่งขัน อาจ
เนื่องจากค่านิยมของสังคมไทย มีการจัดอันดับ
ผู้เรียน จึงท าให้ผู้ เรียนเกิดการแข่งขันในการ
เรียนได้ และแบบหลีกเลี่ยงพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเนื่องจากนักศึกษาพยาบาลเริ่ม
เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้น มีความรับผิดชอบในตนเอง
มากขึ้น มีการเรียนรู้ว่าตนเองต้องรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และวิชาชีพทางการพยาบาลซึ่งเป็นเรื่อง
ส า คั ญ ที่ ต้ อ ง ก ร ะ ท า ห รื อ ป ฏิ บั ติ กั บ ชี วิ ต
ผู้ รับบริการ จึ งท า ให้มีความตระหนักและ
รอบคอบในการเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของวันดี วงศ์รัตนรักษ์ และกุลฤดี 
จิตตยานันต์ (2556) พบว่า นักศึกษาพยาบาลมี
รูปแบบการเรียนอยู่ในระดับมาก โดยพบรูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วม แบบพ่ึงพา 
แบบอิสระ แบบแข่งขัน ตามล าดับ และแบบ
หลีกเลี่ยงมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด   
 จากการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของรูปแบบการ เรี ยนของนักศึกษา
พยาบาล พบว่ า  รูปแบบการเรี ยนมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากรูปแบบการ
เรียนตามแนวคิดของ Grasha and Richman 
(1985) ประกอบด้วย แบบร่วมมือ แบบพ่ึงพา 
แบบมีส่วนร่วม แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง และ

แบบแข่งขัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยที่
ผู้เรียนแต่ละคนชอบใช้ในการเรียนรู้หรือวิธีการ
หาความรู้ที่ผู้ เรียนแต่ละคนยึดเป็นแนวปฏิบัติ 
นอกจากนี้ ยั งพบว่าค่าสัมประสิทธิ์น้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ทุก
ตัวแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงที่สุด คือ รูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือ (bsc = .861) รองลงมา คือ แบบมีส่วน
ร่วม (bsc = .822) แบบพ่ึงพา (bsc = .781) แบบ
แข่งขัน (bsc = .769) และแบบหลีกเลี่ยง (bsc = 
.759) ตามล าดับ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่มี การจัดการ เรี ยนการสอนทางด้านการ
พยาบาล ควรมีการน ารูปแบบการเรียนดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะกับผู้เรียน และให้สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 
ข้อเสนอแนะ 
   1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
       1.1 ผู้สอนควรออกแบบรูปแบบการเรียนที่
หลากหลาย และให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน โดยวิธีการสอนแบบบรรยายร่วมกับ
การอภิปร าย  การแบ่ งกลุ่ มย่ อยหรื อกา ร
มอบหมายงานให้ผู้เรียน และให้อิสระผู้เรียนใน
การจัดการเรียนการสอน 
       1.2 ผู้สอนควรให้ผู้เรียนทราบรูปแบบการ
เรียนของตนเองตามผลการวิจัย เพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน 
   2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
       2.1 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ
เ ชิ ง ยื น ยั น ข อ ง รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น ทั้ ง  6 
องค์ประกอบ คือ แบบร่วมมือ แบบพ่ึงพา แบบมี
ส่วนร่วม แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง และแบบ
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แข่งขัน ของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษา
ของรัฐบาลเพื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาพยาบาล
สถาบันการศึกษาเอกชน และเพ่ือน าไปพัฒนาใน
การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
       2.2 ควรศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของ
รูปแบบการเรียน ประกอบด้วย แบบร่วมมือ 
แบบพ่ึงพา แบบมีส่วนร่วม แบบอิสระ แบบ
หลีกเลี่ ยง  และแบบแข่งขัน ของนักศึกษา

พ ย า บ า ล ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น กั บ
สถาบันการศึกษาของรัฐบาล 
       2.3 ควรน าองค์ประกอบของรูปแบบการ
เรียนตามผลการวิจัย มาพัฒนาเป็นหลักสูตรหรือ
หลักสูตรเสริมเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้ เรียนในจัดการเรียนการสอนทางด้านการ
พยาบาล 
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