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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อ ศึกษารูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชัยนาท กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1 ภากการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ชัยนาท จานวน 114 คน โดยใช้ แบบสอบถามวัดรูปแบบการเรียนรู้ แบบ VARK แบบสอบถามมีจานวน 16 ข้ อ
โดยนักศึกษาจะเลือกคาตอบที่ดีท่ีสุดของนักศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่และร้ อยละ ผลการวิจัยพบว่ า
นักศึกษาพยาบาลมีรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน โดยมีจานวนผู้ท่ถี นัดเรียนอย่ างใดอย่ างหนึ่ง (Unimodal learner)
มากกว่าผู้ท่มี ีความถนัดหลายอย่ าง (Multimodal Learner) เมื่อพิจารณาในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่ถนัดเรียนอย่ างใด
อย่ างหนึ่ง พบว่ า ผู้ท่ถี นัดเรียนรู้ด้วยการอ่าน/เขียน มีจานวนมากที่สุด (32.31 %)และเมื่อพิจารณาในกลุ่มนักศึกษา
พยาบาลที่ถนัดเรียนหลายอย่าง พบว่ามีการเรียนรู้ด้วยการฟัง–การอ่าน/เขียน–ลงมือปฏิบตั ิ (ARK) มากที่สดุ (55.56 %)
ข้ อเสนอแนะ ควรมีการปรับรูปแบบการสอนในชั้นปี ที่ 1 ให้ สอดคล้ องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
จัดให้ มีการเรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเน้ นการเรียนรู้ด้วยการฟั ง – การอ่าน/เขียน –ลงมือ
ปฏิบัติ ได้ แก่ การเรียนโดยใช้ กรณีศึกษา (Case study) หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evident –based Practice) ร่วมกับการ
บรรยายที่มีตัวอย่ างจากสถานการณ์จริงและให้ จัดทารายงานกลุ่มนาเสนอหน้ าชั้นเรียน โดยการบรรยายหรือการแสดง
บทบาทสมมติ
คาสาคัญ: รูปแบบการเรียนรู้แบบ VARK นักศึกษาพยาบาล
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Abstract
The purpose of this research was to study of learning style of nursing students at Boromarajonani College
of Nursing, Chainat. The samples of this research were 114 first year nursing students in first semester of academic
year 2016. Data were collected by using questionnaire based on VARK (Visual,Aural, Read/Write,Kinesthetic)
Learning Style. The questionnaire consists of sixteen questions which were chosen the best answer. The data were
analyzed by using frequency and percentage. The results showed that the first year nursing students had different
learning styles. The unimodal learner were greater than multimodal Learner. When considering of unimodal learner
showed that the most of nursing students had ability to read/ write (32.31 %). When considering of multimodal
Learner showed that the most of nursing students had ability to aural - read/ write - kinesthetic (55.56 %)
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บทนา
การเรียนรู้คือกระบวนการที่ทาให้ คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด ซึ่งคนจะสามารถเรียนได้ จากการใช้
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่น การมองเห็น การได้ ยิน การดมกลิ่น การรับรส และการสัมผัส เป็ นต้ น (Jensen, 2008,p.12)
การเรียนรู้มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตเป็ นอย่างมาก การศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงมี
ความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาด้ านการศึกษา เช่ น ลักษณะธรรมชาติของผู้เรียน ลักษณะของสื่อที่ใช้ ในการเรียน เป็ นต้ น
(Deary, Penke and Johnson, 2010, p.201)
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 24 กล่าวไว้
ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2545) จากการศึกษาข้ อมูลที่ผ่านมา
พบว่า การเรียนการสอนยังไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เรียนแต่ละคน ได้ ผลการเรียนของผู้เรียนบางส่วนไม่
ประสบความส าเร็จ ตามที่ต้ อ งการ บางส่ ว นไม่ ใ ห้ ค วามสนใจในการเข้ า ร่ ว มกิจ กรรมการเรี ย นรู้ มีทัศ นคติด้ า นลบ
เนื่องมาจากปั ญหาความแตกต่างของความสามารถแต่ละบุคคล ผู้เรียน ที่ประสบความสาเร็จในการเรียนนั้นเป็ นผู้ท่มี ี
รูปแบบการเรียนรู้ท่ถี ูกต้ องและเหมาะสมกับรูปแบบการสอน ดังนั้นการที่จะสามารถสร้ างการเรียนรู้ให้ เกิดประสิทธิภาพ
ได้ น้นั ผู้สอนจะต้ องเข้ าใจตัวผู้เรียนว่า มีรปู แบบทางการเรียนรู้ถนัดทางด้ านใด เพื่อจะได้ สามารถจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้ องกับรูปแบบดังกล่าว (สมชาย สุริยะไกร, 2554, น.3)
Niel Fleming ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ท่ชี ่ อื ว่า VARK ซึ่งเป็ นการประเมินเพื่อจัดประเภทของ
ผู้เรียนตามรูปแบบทางการเรียนรู้ท่ตี ่างกัน โดยได้ แบ่งรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็ น 4 ประเภท คือ 1) ผู้เรียนที่สนใจสิ่งที่
มองเห็น คือเรียนรู้ด้วยการดู (Visual: V) 2) ผู้เรียนที่ชอบการพูดคุย คือการเรียนรู้ด้วยการฟัง (Aural: A) 3) ผู้เรียนที่
นิยมการอ่าน /เขียน (Read/Write: R) และ 4) ผู้เรียนที่ชอบการลงมือปฏิบตั ิ (Kinesthetic: K) (Niel Fleming,2008,
p. 145) รูปแบบการเรียนรู้ จึงเป็ นกุญแจสาคัญที่ใช้ พัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียนให้ ดีย่ิงขึ้น ภายใต้ ความเชื่อที่ว่า
ผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบทางการเรียนรู้ท่แี ตกต่างกัน ถ้ าผู้สอนจัดสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ไม่สอดคล้ องกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะต่ ากว่ าผู้เรียนที่จัดสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ข อง
ผู้เรียน (อัญชลี ตันวินิจ ,2553 น. 84) ดังนั้นผู้สอนควรให้ ความสาคัญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อที่
ผู้เรียนจะได้ เรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ท่กี าหนด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เป็ นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาพยาบาลในระดับอุดมศึกษา มีการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นปี ที่ 1 ส่วนใหญ่เน้ นการบรรยายเป็ นหลัก ให้ ความสาคัญกับเนื้อหาวิชาที่มจี านวนมาก ต้ องการ
ถ่ายทอดให้ ครอบคลุมในเวลาอันจากัด ทาให้ ผ้ ูสอนเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้มีการกาหนดเนื้อหาวิธกี ารถ่ายทอดสู่ผ้ เู รียน
โดยให้ ผ้ ูเรียนเป็ นผู้รับเนื้อหา ผู้เรียนมีส่ วนร่วมน้ อยในการเรียน จากสภาพปั ญหาดังกล่าวสรุปได้ ว่า ปั ญหามาจากผู้สอน
ผู้เรียนและวิธกี ารสอนที่ไม่เหมาะสมกับผู้เรียน ประกอบกับห้ องเรียนที่มีจานวนผู้เรียนมาก ทาให้ ผ้ ูสอนไม่สามารถ
สอนได้ อย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลดลง (วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ชัยนาท, 2558, น. 16) ดังนั้นการศึกษารูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1 นับได้ ว่าเป็ น
ปัจจัยหนึ่งที่มคี วามสาคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
ความหลากหลายของรูปแบบการเรียน เป็ นสิ่งที่ท้าทายต่อการจัดกิจกรรมให้ ครอบคลุมความถนัดของผู้เรียนทุก
คนได้ เพราะมีข้อจากัดในเรื่องเนื้อหาและเวลา รูปแบบการเรียนรู้แบบ VARK ใช้ หลักการจาแนกพฤติกรรมความถนัด
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It was recommended that the first year of teaching style should be adjusted to the students' learning styles
by providing instructional learning using a blend of learning style focus by auditory, reading/writing and kinesthetic
include case study , evident-based practice combined with real- situation and group reports, present by lecture or
role plays.
Keywords: VARK Learning Styles, Nursing students

1299

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

และความชอบของการเรียนรู้ท่ชี ัดเจน และมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดรูปแบบการเรียนที่มคี วามชัดเจนและน่าเชื่อถือ
และช่วยให้ ผ้ ูสอนจัดการเรียนการสอนที่มีกจิ กรรมหลากหลายเพื่อฝึ กทักษะต่างๆ และตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ เกิดประสบการณ์ใหม่ได้ ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มมากกว่าและใช้ ได้ ผลดี แม้ ว่าขนาดของกลุ่มผู้เรียนจะมีจานวนมาก
ซึ่งจะไปสู่การเรียนรู้อย่างแท้ จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ของการเรียน (Niel Fleming,2008, p. 124)
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบ VARK ของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เพื่อนาข้ อมูลไปพิจารณาเลือกใช้ กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบ
การเรียน ส่งผลให้ นักศึกษามีความสามารถทางการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
ช่ วยให้ การออกแบบหลักสูตรที่สะท้ อนถึงความเข้ าใจความแตกต่างของนักศึกษา และยังเป็ นการเตรียมให้ นักศึกษามี
สมรรถนะและความมั่นใจในองค์ความรู้ทางวิชาชีพ
วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสารวจ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็ นนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา2559 จานวน 114 คน
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล คือแบบสอบถาม เกี่ยวกับรูปแบบการเรียoรู้แบบ VARK ฉบับภาษาไทย ซึ่งแปล
มาจาก VARK Learning Style questionnaire version 7.0 (Pawuttipattarapong, 2014) จ านวน 16 ข้ อ เป็ นข้ อ
คาถามแบบปรนัย แต่ ละข้ อมี 4 ตัวเลือกของรูปแบบการเรียนด้ วย Visual, Aural,Read/Write, Kinesthetic โดยให้
นักศึกษาเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความเป็ นตัวเองมากที่สดุ ในแต่ละข้ อ สามารถเลือกตอบได้ มากกว่าหนึ่งตัวเลือก และใช้
เวลาในการตอบประมาณ 16 นาที นักศึกษาที่มรี ปู แบบการเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์ท่กี าหนด (คะแนนตั้งแต่ 9 คะแนนขึ้น
ไปในแต่ละรูปแบบ) นามาวิเคราะห์เพื่อแปลผลตามเกณฑ์ดงั นี้
1. ผู้เรียนที่มคี วามถนัดอย่างใดอย่างหนึ่ง (Unimodal leaener) คือผู้เรียนที่มคี วามถนัด 1 ด้ าน
(V, A, R, K)
2. ผู้เรียนที่มความถนัดหลายอย่าง (Multimodal learner) แบ่งออกได้ ดงั นี้
2.1 ผู้เรียนที่ความถนัด 2 ด้ าน (Bi- modal) ได้ แก่ VA, VR, VK, AR, AK และ RK
2.2 ผู้เรียนที่ความถนัด 3 ด้ าน (Tri- modal) ได้ แก่ VAR, VAK, ARK และ VRK
2.3 ผู้เรียนที่ความถนัด 4 ด้ าน (Quad- modal) ได้ แก่ VARK
การพิทกั ษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล บรม
ราชชนนี ชัยนาท จากนั้นผู้วิจัยขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม โดยชี้แจงเป็ นเอกสารเกี่ยวกับความ
เป็ นอิสระในการตอบ ซึ่งกลุ่มตัวอย่ างมีสิทธิป ฏิเสธการให้ ความร่ วมมือได้ และเซ็นใบยินยอมให้ ความร่ วมมือ สาหรับ
ข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามผู้วิจั ยจะเก็บไว้ เป็ นความลับ ไม่ มีการบ่ งชี้กลุ่มตัวอย่ างเป็ นรายบุค คลและการนาเสนอ
ผลการวิจัยจะรายงานเป็ นภาพรวม
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ผลการศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1 ส่วนใหญ่เป็ นแบบถนัดเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง (Unimodal
learner) คิดเป็ นร้ อยละ 57.02 ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมีการเรียนรู้ด้วยการอ่าน/เขียน (R)มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ
32.31 รองลงมา คือการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (K) คิดเป็ นร้ อยละ 30.77 และมีการเรียนรู้ด้วยการดู (V) น้ อย
ที่สุด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 7.69 ดั ง แสดงในตารางที่ 2 ส่ ว นในกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาพยาบาลที่มี ค วามถนั ด เรี ย นหลายอย่ า ง
(Multimodal Learner) ส่วนใหญ่ มีความถนัด 2 ด้ าน (Bi-modal) คิดเป็ นร้ อยละ 61.22 ดังแสดงในตารางที่ 3 โดย
ส่วนใหญ่มีการเรียนรู้ด้วยการฟังและการลงมือปฏิบัติ (AK) คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 รองลงมา มีการเรียนรู้ด้วยการอ่าน/
เขียนและลงมือปฏิบัติ (RK) และ การเรียนรู้ด้วยการดูและลงมือปฏิบัติ (VK) คิดเป็ นร้ อยละ 16.67 มีการเรียนรู้ด้วย
การดูและการฟัง (VA) และการเรียนรู้ด้วยการดูและการอ่าน/เขียน น้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ดังแสดงในตารางที่
4 ส่วนผู้เรียนที่ความถนัด 3 ด้ าน โดยส่วนใหญ่มีการเรียนรู้ด้วยการฟั ง–การอ่าน/เขียน–ลงมือปฏิบัติ (ARK) คิดเป็ น
ร้ อยละ 55.56 รองลงมามีการเรียนรู้ด้วยการดู -การอ่าน/เขียน-ลงกระทา (VRK) คิดเป็ นร้ อยละ 27.77 และมีการ
เรียนรู้ด้วยการดู-การฟั ง–ลงมือปฏิบัติ (VAK) น้ อยที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 5.56 ดังแสดงในตารางที่ 5 ส่วนผู้เรียนที่มี
ความถนัดทั้ง 4 ด้ าน(VARK) มีจานวน 1 คน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษพยาบาลที่เป็ นผู้เรียนที่มคี วามถนัดอย่างใด
อย่างหนึ่ง (Unumodal learner) และที่มคี วามถนัดหลายอย่าง (Multimodal learner)
รูปแบบการเรียนรู้
ถนัดเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง

จานวน

ร้ อยละ

65

57.02

49

42.98

114

100

(Unimodal learner)
ถนัดเรียนหลายอย่าง (Multimodal Learner)
รวม

รูปแบบการเรียนรู้

จานวน

ร้ อยละ

เรียนรู้ด้วยการดู (V)

5

7.69

เรียนรู้ด้วยการฟัง (A)

19

29.23

เรียนรู้ด้วยการอ่าน /เขียน (R)

21

32.31

เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (K)

20

30.77

65

100

รวม

กลุ่มวิจัยสถาบัน

ตารางที่ 2 จานวนและร้ อยละของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่มคี วามถนัด 1 ด้ าน
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ตารางที่ 3 จานวนและร้ อยละรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่มคี วามถนัด 2 ด้ าน (Bi-modal) มีความถนัด 3
ด้ าน (Tri-modal) และมีความถนัดทั้ง 4 ด้ าน (Quad-modal)
รูปแบบการเรียนรู้

จานวน

ร้ อยละ

ถนัด 2 ด้ าน (Bi-modal)

30

61.22

ถนัด 3 ด้ าน (Tri-modal)

18

36.74

ถนัดทั้ง 4 ด้ าน (Quad-modal)

1

2.04

49

100

รวม

ตารางที่ 4 จานวนและร้ อยละของรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มคี วามถนัด 2 ด้ าน (Bi-modal)
รูปแบบการเรียนรู้

จานวน

ร้ อยละ

การดูและการฟัง (VA)

3

10.00

การดูและการอ่าน/เขียน (VR)

3

10.00

การดูและการลงมือปฏิบัติ (VK)

5

16.67

การฟังและการอ่าน/เขียน (AR)

4

13.33

การฟังและลงมือปฏิบัติ (AK)

10

33.33

การอ่าน /เขียนและการลงมือปฏิบัติ (RK)

5

16.67

30

100

รวม

ตารางที่ 5 รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มคี วามถนัด 3 ด้ าน (Tri-modal)
รูปแบบการเรียนรู้

จานวน

ร้ อยละ

การดู- การอ่าน/เขียน -การลงมือปฏิบัติ (VRK)

2

11.11

การดู- การฟัง -การลงมือปฏิบัติ (VAK)

1

5.56

การฟัง -การอ่าน/เขียน -การลงมือปฏิบัติ (ARK)

10

55.56

การดู -การอ่าน/เขียo -การลงมือปฏิบัติ (VRK)

5

22.77

18

100

กลุ่มวิจัยสถาบัน

รวม
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สรุปผลการศึกษา
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เป็ นผู้ท่ถี นัดเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็ น
ส่วนใหญ่ โดยเป็ นผู้ท่ชี อบและถนัดเรียนรู้ด้วยการอ่านและเขียนหนังสือเป็ นหลัก ส่วนนักศึกษาที่มคี วามถนัดหลายอย่าง
ส่วนใหญ่เป็ นผู้ท่ชี อบและถนัดเรียนรู้ด้วยการฟัง – การอ่าน/เขียน –ลงมือปฏิบตั เิ ป็ นหลัก
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. จากผลการวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ควรมีการปรับรูปแบบการสอนในชั้นปี ที่ 1 ให้
สอดคล้ องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยจัดให้ มีการเรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเน้ น
การเรียนรู้ด้วยการฟัง – การอ่าน/เขียน –ลงมือปฏิบัติ ได้ แก่ การเรียนโดยใช้ กรณีศึกษา (Case study) และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evident –based Practice) ร่วมกับการบรรยายที่มีตัวอย่างจากสถานการณ์จริงและให้ จัดทารายงานกลุ่ม
และนาเสนอหน้ าชั้นเรียน โดยการบรรยายหรือการแสดงบทบาทสมมติ เพื่ อให้ ได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
วิธกี ารนี้จะช่วยให้ จัดการเรียนการสอนได้ ครอบคลุมตามความต้ องการของนักศึกพยาบาล ในชั้นปี ที่ 1
2. ควรมีการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนการจัดแบ่งกลุ่มตามความถนัดในการเรียนรู้เพื่ อ
ส่งเสริมให้ นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ เต็มศักยภาพและมีความสุขในการเรียน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ชัยนาท
ทั้ง 4 ชั้นปี
2. ควรมีศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี
ชัยนาท
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ที่ให้ การสนับสนับสนุนในการวิจัย และขอบคุณ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นอย่างดี

กลุ่มวิจัยสถาบัน

อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้พบว่า ลักษณะรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชัยนาท มีความแตกต่างกัน โดยมีจานวนผู้ท่ถี นัดเรียนอย่ างใดอย่ างหนึ่ง (Unimodal learner)มากกว่ าผู้ท่มี ีความถนัด
หลายอย่าง (Multimodal Learner) เมื่อพิจารณาในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่ถนัดเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง พบว่า ผู้ท่ถี นัด
เรียนรู้ด้วยการอ่าน/เขียน (R) มีจานวนมากที่สดุ รวมทั้งเมื่อพิจารณาในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่ถนัดเรียนหลายอย่ าง
พบว่า มีการเรียนรู้ด้วยการฟั ง – การอ่าน/เขียน –ลงมือปฏิบัติ (ARK)มากที่สดุ คล้ ายกับการศึกษาของ Meehan Andrews (2009, p.260) ศึกษาพบว่ า นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในชั้นปี ที่ 1 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบถนัดเรียน
อย่างใดอย่างหนึ่ง (Unimodal learner)มากกว่าผู้ท่มี คี วามถนัดหลายอย่าง (Multimodal Learner)
จากผลการวิจัยจะเห็นว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1 ส่วนใหญ่มีการเรียนรู้ได้ ดีด้วยการฟั ง – การอ่าน/เขียน –
ลงมือปฏิบัติ ดังนั้นวิธกี ารส่งเสริมการเรียนรู้ให้ นักศึกษา ควรวางแผนให้ ครอบคลุมลักษณะการเรียนรู้ทุกรูปแบบ โดย
ผู้สอนจะต้ องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการฟั ง (A) ได้ แก่ การฟั ง บรรยาย ฟั งเทป
การอภิปรายกลุ่ม การพูดคุย สนทนาผ่านเว็บไซต์ มีการจัดกิจกรรมการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยอ่าน/เขียน (R)
ได้ แก่ การวิเคราะห์ตามใบงาน วิเคราะห์สถานการณ์ การศึกษาเอกสาร หนังสือ หรือเนื้อหาต่างๆ ด้ วยตนเองและนาไป
สรุปเป็ นข้ อเขียน และมีการจัดกิจกรรมการที่สนับสนุ นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (K) ได้ แก่ การฝึ กปฏิบัติจาก
สถานการณ์จาลอง การสาธิตย้ อนกลับ และการแสดงบทบาทสมมติ (นวรัตน์ ไวชมพู และ ชัยรัตน์ จุสปาโร, 2550, น.
25-26) วิธกี ารสอนเหล่านี้จะส่งเสริมให้ นักศึกษาพัฒนาศักยภาพได้ เต็มความสามารถส่งผลให้ นักศึกษาเรียนรู้ได้ อย่าง
มีความสุข
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