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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองตามการ
รับรู้ของนักศึกษาพยาบาล และ 2) ประเมินความต้องการจ�ำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองตามการรับรู้
ของนักศึกษาพยาบาล ตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 189 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ        
โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค รายด้านอยู่ระหว่าง .73 ถึง .84 น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยค�ำนวณหาความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และและค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็นแบบปรับปรุง (PNImodifled)
ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับสูง
(M = 3.92, SD = 0.54) และเมื่อพิจารณาเป็นชั้นปีพบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การน�ำตนเองสูงกว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2, 3 และ 1 ตามล�ำดับ และผลการประเมินความต้องการจ�ำเป็นพบว่า นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1 มีความต้องการจ�ำเป็นของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองที่จะต้องได้รับการพัฒนามากที่สุด             
(PNImodifled = 0.34)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความต้องการจ�ำเป็น
ที่ต้องได้รับการพัฒนามากที่สุด (PNImodified = 0.33) รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะของผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
(PNImodified = 0.31)   และด้านความสามารถในการบริหารจัดการด้วยตนเอง (PNImodified = 0.28) ตามล�ำดับ  
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Abstract

The purposes of this survey research were to 1) study the degree of success of self-directed learning
readiness (SDLR) as perceived of nursing students and 2) prioritize and compare needs their SDLR as perceived
of nursing students. The samples group consisted 189 by simple random sampling of nursing students who
were studying in the first, second, third and fourth year in Bachelor of Science in Nursing Program. The research
instrument was the SDLR questionnaires. The reliability each categories of the questionnaires were .73 - .84
using Cronbach’s Alpha Coefficient. The data was analyzed by using frequencies, percentages, means, standard
deviation and modified priority needs index (PNImodifled).
The results found that the degree of success of SDLR of nursing students overall mean score were
high level (M = 3.92, SD = 0.54). The fourth-year nursing students had SDLR overall mean score at the higher
than the second, third and first year nursing students. The first-year nursing students had needs assessment to
SDLR are the most important needs first (PNImodifled = 0.34). The classified by components overall found that
ability in self-learning aspect had the most important needs first (PNImodifled = 0.33). Followed by self-study
characteristics (PNImodified = 0.31) and ability in self-management aspect (PNImodified = 0.28).
Keywords: Self-directed learning readiness, Nursing students, Needs Assessment

บทนำ�

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542          
ระบุว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้มีการเน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ โดยผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถตลอดจน
สามารถพัฒนาตนเองได้ ซึง่ กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่ง
เสริ ม ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถเกิ ด การพั ฒ นาตนเองได้ อ ย่ า งเต็ ม
ศักยภาพ1 และสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรโดยแต่ละ
หลักสูตรจะต้องมีการก�ำหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้าง
และเนือ้ หาของหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการน�ำหลักสูตร
ลงสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลกับผู้เรียน2 ดังนั้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงควรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning)
เพือ่ ให้การปฏิบตั กิ ารพยาบาลมีคณ
ุ ภาพและผูใ้ ช้บริการมีความ
ปลอดภัย3
การที่ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลจะเป็ น ผู ้ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ         
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น จะต้องมีความสามารถในการเรียน
รูด้ ว้ ยตนเอง สามารถวิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็นในการเรียน
รู้ ก�ำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ มีการวางแผน
เลือกใช้วิธีหรือกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเรียนรู้ และสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้นั้นได้4 คุณลักษณะของผู้เรียนรู้ด้วย
การน�ำตนเองจะต้องเป็นผูท้ ยี่ อมรับตนเอง วางแผนกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีแรงจูงใจภายใน ประเมินตนเองว่าเรียนรู้ได้มากน้อย

เพียงใด เปิดรับประสบการณ์และสามารถน�ำประสบการณ์มา
ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ และ
เป็นตัวของตัวเองและเลือกที่จะใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยแบบ
ใดแบบหนึ่ง5 การที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาพยาบาล
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นที่จะต้อง
ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี               
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต พยาบาล                   
เพื่อบรรเทาภาวะการขาดแคลนพยาบาลและเป็นการขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน จึงได้จัดการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตตามความต้องการและความคาดหวัง
ของสังคม บนปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึง่ หลักสูตร
ปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ มี
วัตถุประสงค์มงุ่ เน้นให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ เน้นการ
พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ มี ลั ก ษณะของความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์
สามารถด�ำรงตนอยู่ในสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการ
สื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม        
การเรียนรู้ตลอดเวลาจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องได้รับการปลูกฝังและ
พัฒนาตั้งแต่ตอนที่เป็นนักศึกษาพยาบาล6 ดังนั้นนักศึกษา
พยาบาลจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้
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อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มุ่ง
สู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ดังนั้นการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี เน้นการส่งเสริมให้นักศึกษา
พยาบาลมีการเรียนรู้ด้วยตนเองทุกชั้นปี ซึ่งในหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนนี้ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมิน
ความต้องการจ�ำเป็นด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำ
ตนเองตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้
ด้ ว ยการน� ำ ตนเองตามการรั บ รู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาลและ
เปรียบเทียบนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ะท้อนถึงความแตกต่างหรือช่องว่าง
ระหว่างความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองที่เป็นอยู่
ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลกับที่คาดหวังของหลักสูตร
และจัดล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขหรือ
ปรับปรุง เพื่อขจัดความต้องการจ�ำเป็นของนักศึกษาพยาบาล
ให้นอ้ ยลงหรือหมดไป นอกจากนีย้ งั สามารถน�ำข้อมูลมาก�ำหนด
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เป้าหมายและด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ให้นักศึกษาพยาบาลมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำ
ตนเองมากยิ่งขึ้นและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำ
ตนเองตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล
2. เพื่อประเมินความต้องการจ�ำเป็นเกี่ยวกับความ
พร้อมในการเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเองตามการรับรูข้ องนักศึกษา
พยาบาลจ�ำแนกตามชั้นปี

คำ�ถามการวิจัย

1. ความพร้ อ มในการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการน� ำ ตนเอง         
ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลเป็นอย่างไร
2. ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น เกี่ ย วกั บ ความพร้ อ ม              
ในการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการน� ำ ตนเองตามการรั บ รู ้ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลในแต่ละชั้นปีแตกต่างกันอย่างไร

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ชั้นปี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
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ตัวแปรตาม
การประเมินความต้องการจ�ำเป็นความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การน�ำตนเอง
- ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- คุณลักษณะของผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ความสามารถในการบริหารจัดการด้วยตนเอง
- ความสามารถในการสืบค้นด้วยตนเอง
- ความสามารถในการประเมินด้วยตนเอง

Self-directed Learning Readiness as Perceived of Nursing Students
at Pathumthani University: A Comparative Needs Assessment

สมมติฐานการวิจัย

ความต้องการจ�ำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมในการ      
เรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล
แต่ละชั้นปีแตกต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการวิจัยประเมินความต้อง
การจ� ำ เป็ น เฉพาะขั้ น ตอนการระบุ ค วามต้ อ งการจ� ำ เป็ น
(Needs identification) เท่านัน้ ไม่ได้ทำ� การวิจยั ประเมินความ
ต้องการจ�ำเป็นแบบสมบูรณ์ (Complete needs assessment
research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ำรวจ
(Survey research) ด�ำเนินการประเมินความต้องการจ�ำเป็น
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง 5 ด้าน ได้แก่
1) ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) คุณลักษณะของ      
ผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) ความสามารถในการบริหาร
จัดการด้วยตนเอง 4) ความสามารถในการสืบค้นด้วยตนเอง
และ 5) ความสามารถในการประเมินด้วยตนเอง และน�ำมา
วิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็นตามการรับรู้ (Perceived needs)
ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล โดยลั ก ษณะของแบบสอบถาม
เป็นรูปแบบการตอบข้อมูลชุดเดียวหรือการตอบสนองเดี่ยว
(Single-response formal) ในรูปแบบประมาณค่า 5 ระดับ
จ�ำนวน 35 ข้อ และน�ำผลที่ได้มาจัดล�ำดับความส�ำคัญของ      
ความต้องการจ�ำเป็น (Needs prioritization) ด้วยดัชนี
PNImodified  เพื่อหาความต้องการจ�ำเป็นที่แท้จริง2

วิธีการดำ�เนินวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจ (Survey
research) มีขั้นตอนในการด�ำเนินการวิจัยตามรายละเอียด        
ดังต่อไปนี้

ประชากรและตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปีที่ 1-4 ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี  ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน
358 คน ก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้การค�ำนวณสูตรของ
Taro Yamane7 n = N/1+Ne2 ในกรณีทที่ ราบจ�ำนวนประชากร
ก�ำหนดระดับความเชื่อมั่น .95 และความคลาดเคลื่อนในการ
สุ่มตัวอย่าง (e = .05) ได้ตัวอย่างทั้งหมดจ�ำนวน 189 คน         
โดยก�ำหนดสัดส่วนและกลุม่ ตัวอย่างโดยการสุม่ (Proportional
random sampling) และสุ่มอย่างง่าย (Simple random

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

299

sampling) ตามสัดส่วนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยเป็น
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน  52 คน ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน  
44 คน ชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน  47 คน ชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน  46 คน

เครื่องมือการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ บบสอบความพร้ อ ม
ในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง โดยบูรณาการมาจากแบบวัด
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองเป็นหลัก8 ร่วมกับ
การทบทวนข้อมูลทางวิชาการ โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่         
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของตั ว อย่ า ง จ� ำ นวน 4 ข้ อ
และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การน�ำตนเอง ประกอบด้วย  5 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) คุณลักษณะของผู้ที่สามารถเรียนรู      ้
ด้วยตนเอง 3) ความสามารถในการบริหารจัดการด้วยตนเอง
4) ความสามารถในการสืบค้นด้วยตนเอง และ 5) ความสามารถ
ในการประเมินด้วยตนเอง โดยมีลักษณะเป็นแบบตอบสนอง
เดี่ยว (Single-response formal) ตามสภาพที่เป็นจริงของ
ตัวอย่าง จ�ำนวน 35 ข้อ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ก�ำหนด
ระดับคะแนนความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองเป็น      
5 ระดับ คือ 1) ระดับต�่ำที่สุด มีค่าคะแนน 1.00-1.50, 2) ระดับ
ต�่ำ  มีค่าคะแนน 1.51-2.50, 3) ระดับปานกลาง มีค่าคะแนน
2.51-3.50, 4) ระดับสูง มีค่าคะแนน 3.51-4.50 และ 5) ระดับ
สูงทีส่ ดุ มีคา่ คะแนน 4.51-5.00  ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูท้ รง
คุณวุฒิ 5 ท่าน ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
พบว่าได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Scale level content
validity index: S-CVI) เท่ากับ 0.96
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยการหาค่า
ความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือกับนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี
ที่ไม่ใช่ตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ        
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) รายด้านอยู่
ระหว่าง .73 ถึง .84

การพิทักษ์สิทธิ์ของตัวอย่าง

ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การขอจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์           
ได้รับการรับรองเลขที่ PTU –REC 6/2561 หลังการรับรอง
จริยธรรมจึงด�ำเนินการขอความร่วมมือจากตัวอย่างในการตอบ
แบสอบถาม โดยชี้แจงเป็นเอกสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ      
การวิ จั ย รวมถึ ง ความเป็ น อิ ส ระในการตอบแบบสอบถาม        
พร้ อ มทั้ ง ให้ ตั ว อย่ า งเซ็ น ใบยิ น ยอมการให้ ค วามร่ ว มมื อ ใน             
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ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยปทุมธานี: การประเมินความต้องการจ�ำเป็น

การวิจยั ข้อมูลทีไ่ ด้จะน�ำเสนอรายงานผลการวิจยั เป็นภาพรวม
ไม่มีการระบุตัวอย่างเป็นรายบุคคล

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถามไปยังตัวอย่างทีจ่ ะท�ำการวิจยั
ทุกชั้นปี จ�ำนวน 189 ฉบับ จากนั้นท�ำการเก็บแบบสอบถาม
กลับคืนภายใน 1 วัน ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ก่อนน�ำ
ไปวิเคราะห์สถิติ ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จ�ำนวน 189 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้โปรแกรมสถิติส�ำเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD)  
และค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็นแบบปรับปรุง (PNImodifled)
ซึ่งมีสูตรคือ PNImodifled = (I-D)/D
เมื่อ

I หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวัง
D หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง

ผลการวิจัย
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2.51-3.00 จ�ำนวน 95 คน (ร้อยละ 50.27) รองลงมาคือ              
อยู่ระหว่าง 3.01-3.50 จ�ำนวน 74 คน (ร้อยละ 39.15)                
ส่ ว นใหญ่ มี ภู มิ ล� ำ เนามาจากต่ า งจั ง หวั ด จ� ำ นวน 178 คน            
(ร้อยละ 94.18)
2. ความพร้ อ มในการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการน� ำ ตนเอง         
ตามการรั บ รู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาลโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ สู ง
(Mean = 3.92, SD = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นชั้นปีพบว่า
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองสูงที่สุด (Mean = 4.15, SD = 0.36)
รองลงมาได้แก่ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 (Mean = 3.91,         
SD = 0.45), นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 (Mean = 3.89,                
SD = 0.44) และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองน้อยที่สุด (Mean =
3.74, SD = 0.73) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพร้อม
ในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง ทุกด้านอยู่ในระดับสูง โดยด้าน
ความสามารถในการประเมินด้วยตนเองมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด
(Mean = 4.13, SD = 0.70) รองลงมาได้แก่ ด้านความสามารถ
ในการสืบค้นด้วยตนเอง (Mean = 3.98, SD = 0.62) ส่วนด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
Mean ( = 3.75, SD = 0.55) ดังตารางที่ 1

1. นักศึกษาพยาบาลเป็นเพศหญิง จ�ำนวน 175 คน
(ร้อยละ 92.59) มีอายุเฉลีย่ 22 ปี (Mean = 21.55, SD = 2.00)
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสะสม (GPAX) ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล
จ�ำแนกตามชั้นปี  
ความพร้อมในการ
จ�ำนวนข้อ
เรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง		
1. ความสามารถในการเรียนรู้
11
ด้วยตนเอง
2. คุณลักษณะของผู้ที่สามารถ
8
เรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ความสามารถใน
7
การบริหารจัดการ ด้วยตนเอง
4. ความสามารถในการสืบค้นด้วยตนเอง 5
5. ความสามารถในการประเมินด้วยตนเอง 4
รวม
35
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ชั้นปีที่ 1
(n = 52)
M SD

ชั้นปีที่ 2
(n = 44)
M SD

ชั้นปีที่ 3
(n = 47)
M SD

ชั้นปีที่ 4
(n = 46)
M SD M

รวม
(n = 189)
SD ระดับ

3.58 0.74 3.73 0.47 3.68 0.39

4.04 0.37 3.75 0.55

สูง

3.65 0.75 3.82 0.51 3.72 0.49

4.07 0.44 3.81 0.59

สูง

3.74 0.79 3.87 0.50 3.98 0.51

4.10 0.46 3.92 0.60

สูง

3.79 0.78 3.95 0.57 4.05 0.57 4.16 0.46 3.98 0.62
3.93 0.89 4.19 0.57 4.03 0.64 4.39 0.51 4.13 0.70
3.74 0.73 3.91 0.45 3.89 0.44 4.15 0.36 3.92 0.54

สูง
สูง
สูง

Self-directed Learning Readiness as Perceived of Nursing Students
at Pathumthani University: A Comparative Needs Assessment
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3. ผลการวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ�ำเป็น
เกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองตามการรับ
รู้ของนักศึกษาพยาบาลในแต่ละด้าน โดยก�ำหนดคะแนนที่ควร
จะเป็น (importance) เท่ากับ 5 เท่ากันทุกด้าน ผลการประเมิน
ความต้องการจ�ำเป็นโดยรวมพบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
มีความต้องการจ�ำเป็นของความพร้อมในการเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำ
ตนเองที่ต้องได้รับการพัฒนามากที่สุด (PNImodified = 0.34)
รองลงมาคือ นักศึกษาพยาบาลทั้ง 3 และ 2 ใกล้เคียงกัน
(PNImodified = 0.29 และ 0.28 ตามล�ำดับ) ส่วนนักศึกษา
พยาบาลชัน้ ปีที่ 4 มีความต้องการจ�ำเป็นของความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองที่ต้องได้รับการพัฒนาน้อยที่สุด (PNImodi-
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fied = 0.20)  เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาพยาบาล
ทั้ง 4 ชั้นปี มีความต้องการจ�ำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านความ
สามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (PNImodified = 0.33) รอง
ลงมาที่มีความต้องการจ�ำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาคือ ด้าน
คุณลักษณะของผูท้ สี่ ามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (PNImodified =
0.31)   และด้านความสามารถในการบริหารจัดการด้วยตนเอง
(PNImodified = 0.28) ตามล�ำดับ ส่วนด้านที่มีความต้องการ
จ�ำเป็นที่ต้องพัฒนาน้อยที่สุดคือ ด้านความสามารถในการ
ประเมินตนเอง (PNImodified = 0.21)  ดังตารางที่ 2

ตาราง 2 การประเมินความต้องการจ�ำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล
จ�ำแนกตามชั้นปี
ประเด็น
ความต้องการจ�ำเป็น
1. ความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
2. คุณลักษณะของผู้ที่สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ความสามารถในการ
บริหารจัดการด้วยตนเอง
4. ความสามารถในการ
สืบค้นด้วยตนเอง
5. ความสามารถในการประเมิน
ด้วยตนเอง

ชั้นปีที่ 1
PNImod. ล�ำดับ

ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
PNImod. ล�ำดับ PNImod. ล�ำดับ
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ชั้นปีที่ 4
PNImod. ล�ำดับ

ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำ
ตนเองตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล
จากผลการวิจัย พบว่า ความพร้อมในการเรียนรู้        
ด้วยการน�ำตนเองตามการรับรูข้ องนักศึกษาพยาบาลโดยรวมทัง้
4 ชั้นปีอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่านักศึกษาพยาบาลมีความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส�ำคัญและ
มีความจ�ำเป็นต่อการศึกษาในปัจจุบัน และเป็นการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ     
ทั้งสังคม และวัฒนธรรม เป็นต้น19 การที่บุคคลจะเกิดการเรียน
รู้ได้นั้นตนเองจะต้องมีศักยภาพในการเรียนรู้และเป็นผู้ชี้น�ำ

ตนเองเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้9 เนือ่ งจากหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
มี รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลายทั้ ง ในภาคทฤษฎี        
และภาคปฏิบตั ิ ทัง้ การสอนแบบบรรยาย การสอนโดยใช้ปญ
ั หา
เป็นฐาน การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ หลักสูตรนี้
ยังมีการจัดสรรเวลาให้กับนักศึกษาและอาจารย์ประจ�ำกลุ่มได้
พบปะพูดคุย ให้คำ� แนะน�ำและเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ซกั ถาม
ข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้
นักศึกษาพยาบาลมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง การท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
ภายนอก มี ก ารส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาล            
โดยการน�ำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียน        
การสอน กระตุ้นให้นักศึกษาพยาบาลศึกษาค้นคว้าข้อมูลทาง
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ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยปทุมธานี: การประเมินความต้องการจ�ำเป็น

อิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ด้รบั มอบหมาย ซึง่ มีความส�ำคัญกับโลกปัจจุบนั
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการศึกษาที่พบ
ว่านักศึกษาพยาบาลมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำ
ตนเองอยู่ในระดับสูง 10,11,12,13
นอกจากนี้ในแต่ละชั้นปีพบว่า นักศึกษาพยาบาล       
ชั้นปีที่ 4 มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองสูงกว่า
นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 2, 3 และ 1 ตามล�ำดับ สามารถอธิบาย
ได้ว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีประสบการณ์ในการเรียน
มากกว่าชั้นปีอื่น ๆ ท�ำให้มีทักษะในการเรียนรู้มากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็ น รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ในภาคทฤษฎี แ ละ         
ภาคปฏิบัติ ความสามารถในการสืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่หลากหลาย ตลอดจนความสามารถ
ในการบริหารจัดการตนเองในการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาทีพ่ บว่านักศึกษาพยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์ในการ
เรียนมากกว่าหรือชัน้ ปีทสี่ งู กว่า มีความพร้อมในการเรียนรูด้ ว้ ย
การน�ำตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูงกว่านักศึกษาพยาบาลที่มี
ประสบการณ์นอ้ ยกว่าหรือชัน้ ปีทนี่ อ้ ยกว่า เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่ามีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองทุกด้าน
อยู่ในระดับสูง10,12,14 และยังพบว่าความพร้อมในการเรียนรู       ้
ด้ ว ยการน� ำ ตนเองของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลอยู ่ ใ นระดั บ สู ง
ทุ ก ด้ า น ทั้ ง ในด้ า นความสามารถในการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง          
ด้านคุณลักษณะของผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านความ
สามารถในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ด้านความสามารถใน
การสืบค้นและด้านการประเมินด้วยตนเอง15 ซึ่งองค์ประกอบ
เหล่ า นี้ ล ้ ว นเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของแต่ ล ะบุ ค คล
นักศึกษาพยาบาลจะต้องมีทักษะในการเรียนรู้ มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน   ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาก
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลมี คุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ า ว ก็ จ ะเป็ น บุ ค คลที่
สามารถชี้น�ำตนเองให้เกิดการเรียนรู้ได้
2. เพื่อประเมินความต้องการจ�ำเป็นเกี่ยวกับความ
พร้อมในการเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเองตามการรับรูข้ องนักศึกษา
พยาบาลจ�ำแนกตามชั้นปี
จากผลการวิจัยการจัดล�ำดับและการประเมินความ
ต้องการจ�ำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำ
ตนเองตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลพบว่า นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1 มีความจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา         
มากที่สุด เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เพิ่งเริ่มเข้าสู่       
การศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ ต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงในด้าน
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ต่าง ๆ ท�ำให้ตอ้ งมีการปรับตัวกับการเรียนการสอน ไม่วา่ จะเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น         
มีการมอบหมายงานในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากขึ้ น นอกจากการเรี ย นแล้ ว ยั ง ต้ อ งปรั บ ตั ว กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพ
แวดล้อม ด้านสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และต้องมีความรับผิดชอบ
พึ่งพาตนเองมากขึ้น16 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�ำให้
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ต้องปรับตัวในทุก ๆ ด้านเป็นอย่าง
มาก รวมถึงความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองด้วย         
จึงท�ำให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มีความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยตนเองน้อยที่สุดและมีความต้องการจ�ำเป็นที่ต้องได้รับการ
แก้ไขหรือปรับปรุง
เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่านักศึกษาพยาบาล
ทั้ง 4 ชั้นปีมีความต้องการจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา         
มากที่สุดคือ ด้านความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รองลง
มาคือ ด้านคุณลักษณะของผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ด้านความสามารถในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาที่พบว่านักศึกษาพยาบาลมีค่าคะแนนเฉลี่ยความ
พร้ อ มในการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองในด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ ที่
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองน้อยที่สุด รองลงมาคือด้านความ
สามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง13 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการ
วิจัยในครั้งจะพบว่าความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง
ในด้านดังกล่าวจะมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง แต่สถาบัน
ควรที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปรับตัวและพัฒนาคุณลักษณะ     
และความสามารถในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเพิม่ มากขึน้ โดยสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดความชอบและริเริ่มที่จะรับผิดชอบต่อตนเองใน
การเป็นผู้เรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Guglielmino17
ที่กล่าวว่า ลักษณะของผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองนั้น จะต้องเป็น
บุคคลที่มีความสนใจและรักในการเรียน เปิดโอกาสสู่การเรียน
รู้ มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบต่อการเรียน
รู้ของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการศึกษา
หาความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งนักศึกษาพยาบาลมี
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบ active learning อยูใ่ นระดับดี ไม่วา่
จะเป็นความสนใจ การแสดงความคิดเห็น การถาม-ตอบค�ำถาม
การยอมรับฟังความคิดเป็นของคนอืน่ และท�ำกิจกรรมตามมอบ
หมาย จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและท� ำ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ        
มากขึน้ 18 ดังนัน้ ในการจัดการเรียนการควรมีการพัฒนาให้สนอง
ความต้องการจ�ำเป็นตามข้อค้นพบค้นพบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

Self-directed Learning Readiness as Perceived of Nursing Students
at Pathumthani University: A Comparative Needs Assessment

นักศึกษาพยาบาลได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้มคี วาม
พร้อมในการเรียนรู้ตลอดเวลาแม้จะส�ำเร็จการศึกษาไปแล้ว
ก็ตาม

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

1. จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลต่างชั้น
ปีมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองแตกต่างกัน        
โดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 1 มีความพร้อมในการเรียน
รู้ด้วยการน�ำตนเองน้อยที่สุด ดังนั้นเมื่อมีการจัดชั้นเรียนใน
ลักษณะเรียนรวม ผู้สอนควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยการส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศในการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือพี่ช่วยน้อง
เป็นต้น
2. จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความ
ต้องการจ�ำเป็นในด้านของความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองมากที่สุด ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรมีแนวทางในการจัด
กิ จ กรรมที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการเรี ย นรู           ้
และเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาพยาบาล
เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ส่งผลให้นักศึกษา
พยาบาลมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป

ควรน�ำวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพเข้ามาศึกษาถึงสาเหตุ
ที่ แ ท้ จ ริ ง ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลว่ า มี ค วามต้ อ งการจ� ำ เป็ น          
เกีย่ วกับความพร้อมในการเรียนรูด้ ว้ ยการน�ำตนเองอย่างไรบ้าง
และศึ ก ษาถึ ง แนวทางในการแก้ ไ ขความต้ อ งการจ� ำ เป็ น             
ความพร้ อ มในการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการน� ำ ตนเองของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลเพิม่ เติม เพือ่ เป็นประโยชน์ในการวางแผนจัดการเรียน
การสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียน        
มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
ได้อย่างต่อเนื่อง
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