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บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อพัฒนาแบบวัด และตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
การออกแบบการวิจัย: งานวิจัยและพัฒนา
วิธีด�ำเนินการวิจัย: ตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 500 คน แบบวัดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 4 ระดับ จ�ำนวน 18 ข้อ
ผลการวิจัย: แบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สร้างขึ้น มีความตรงเชิง
เนื้อหา ความตรงเชิงโครงสร้าง และมีความเที่ยงในการวัด ความตรงตามเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าเท่ากับ 1 และความเที่ยงในการวัดจาก
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.817 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก 0.25 – 0.577 ความตรงเชิง
โครงสร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ พบว่าคุณลักษณะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 2) ความเชื่อและ
แรงจูงใจในการเรียนรู้ 3) การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 4) การหาโอกาส
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค่าไอเกนของแต่ละองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 2.13 – 2.62 ทั้ง
สี่องค์ประกอบร่วมกันอธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึ้นได้ร้อยละ 52.864 การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
ค่าไคสแควร์ = 109.23 ที่ระดับองศาอิสระ = 116 p = 0.659 และ RMSEA = 0.00
ข้ อ เสนอแนะ: ผลการวิ จั ย สามารถน� ำ ไปเป็ น แนวทางการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การเรียนรู้มีความจ�ำเป็นต่อมนุษย์ในทุกช่วง
ชีวิต ประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนไทยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยระบุ
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 111 และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25532 เชื่อมโยงสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ3 และมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ของสาขาพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ เ กื้ อ การุ ณ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย
กรุ ง เทพมหานคร ได้ เ ชื่ อ มโยงลั ก ษณะการศึ ก ษา
ตลอดชี วิต ตามแผนพัฒนาศึก ษาของชาติ เข้ากับ
ลักษณะเฉพาะของ “บัณฑิตแห่งการุณย์” คือมีปญ
ั ญา
ใฝ่เรียนรูแ้ ละสัง่ สมความเชีย่ วชาญด้านสุขภาพคนเมือง
มุง่ ผลิตบัณฑิตให้มสี มรรถนะตามมาตรฐานพยาบาล
วิชาชีพ 8 ด้านของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย
ซึ่งมีคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตแทรกอยู่ใน
สมรรถนะที่ 3, 5, 6 และ 7 โดยการพัฒนานักศึกษา
ผ่านกระบวนการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามเพื่อ
ทราบถึ ง ผลการพั ฒ นาจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารประเมิ น
ลักษณะดังกล่าวเพื่อน�ำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาต่อไป
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง 4-12
พบว่า มีเครื่องมือที่พัฒนาและใช้ในการประเมิน
คุณลักษณะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็น
อาจารย์ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา แพทย์ นักศึกษา
แพทย์ และพยาบาล แต่ไม่พบเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
คุณลักษณะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในบริบทของนักศึกษา
พยาบาล ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ
ประเมินการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาล

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ใช้แนวคิดคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1) ความเชื่อและ
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เหตุจูงใจในการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 2) การหาโอกาส
เรียนรู้ และ 3) การเพิ่มทักษะทางเทคนิคในการ
สืบค้นข้อมูล ของ Wetzel et al.4 เป็นหลัก ร่วมกับ
การน�ำตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ทีร่ ะบุไว้ในสมรรถนะทางการพยาบาลตาม
ที่สภาการพยาบาลก�ำหนด ประยุกต์เป็นตัวบ่งชี้ของ  
แต่ละองค์ประกอบของคุณลักษณะการเรียนตลอดชีวติ

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาแบบวั ด คุ ณ ลั ก ษณะการเรี ย นรู ้
ตลอดชี วิ ต และตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด
คุ ณ ลั ก ษณะการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
พ ย า บ า ล ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร ์ เ กื้ อ ก า รุ ณ ย ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือ
วัดคุณลักษณะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของนักศึกษาพยาบาล
ประชากร คือนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
เกือ้ การุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา
2554 จ�ำนวน 855 คน เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ
จากนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักของคณะฯ ในช่วง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ก�ำหนดจ�ำนวนตัวอย่าง
(sample) อย่างน้อย 5 เท่าของตัวแปร คือ 18 x 5 =
90 คน แต่อย่างน้อยที่สุด 100 ตัวอย่าง13 ผู้วิจัย
ต้ อ งการวิ เ คราะห์ ทั้ ง องค์ ป ระกอบเชิ ง ส� ำ รวจและ
เชิงยืนยันจึงต้องเก็บข้อมูลจากตัวอย่างอย่างน้อย
200 คน กระจายทัง้ 4 ชัน้ ปี ชัน้ ปีละ 50 คน มีนกั ศึกษา
ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยในจ�ำนวน 500 คน แบ่ง
เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปี 1, 2, 3, 4 จ�ำนวน 123,
101, 148, และ 128 คน ตามล�ำดับ ข้อมูลที่ได้ผู้วิจัย
แบ่งเป็นสองส่วนโดยสุ่มแบ่งครึ่งนักศึกษาทุกชั้นปี
รวมจ� ำ นวนที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
เชิงส�ำรวจ 250 คน และเชิงยืนยัน 250 คน
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ขั้นตอนในการวิจัย
ขั้นที่ 1 พัฒนาแบบวัด โดยการการก�ำหนด
องค์ประกอบ สร้างข้อค�ำถาม
ผู้วิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ
Hojat et al.5, Hojat, Veloski, and Gonnella6, Wetzel
et al.4, Muliira et al.12, และ ปิยรัตน์ วัฒนา10 ประกอบกับ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ที่ก�ำหนดโดยสภาการพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย14 ด้านที่ 3 คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ด้านที่ 5
ด้านวิชาการและการวิจยั ด้านที่ 6 ด้านการสือ่ สาร ด้านที่ 7
ด้ า นเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศสื่ อ สาร สร้ า งเป็ น
แบบสอบถาม จ�ำนวน 18 ข้อ 3 องค์ประกอบ คือ 1)
ความเชือ่ และแรงจูงใจในการเรียนรู้ 2) ทักษะในการ
แสวงหาข้อมูล 3) การหาโอกาสเรียนรู้ ลักษณะข้อค�ำถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ
ให้คะแนนตามระดับความคิดเห็นของผูต้ อบ คือ ผูต้ อบ
มีความคิดเห็นตรงกับข้อนัน้ น้อยทีส่ ดุ น้อย มาก และ
มากที่สุด ให้ คะแนน 1, 2, 3 และ 4 ตามล�ำดับ
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
1. การหาความตรงเชิ ง เนื้ อ หาของแบบวั ด
(content validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) โดยการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ ประกอบด้วย 1)
อาจารย์พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญมีประสบการณ์ในการจัด
เรียนการสอนและมีการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
จนจบการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 2 ท่าน 2) พยาบาล
ประจ�ำการในฐานะผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และผูเ้ ชีย่ วชาญทางการ
พยาบาล ทีม่ กี ารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งจนได้รบั
ต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทางการพยาบาล 1 ท่าน
2. การหาความเทีย่ งของแบบวัด (reliability)
น�ำแบบวัดทีส่ ร้างได้ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวนชั้นปีละ 10 คน รวม 40 คน น�ำข้อมูลที่ได้ไป
วิ เ คราะห์ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha-coefficient) และค่าความสัมพันธ์

ข้อค�ำถามรายข้อกับข้อค�ำถามทั้งหมด (corrected
item–total correlation) และค�ำนวณทัง้ สองค่าซ�ำ้ เมือ่
เก็บรวมรวมข้อมูลจริงกับนักศึกษาจ�ำนวน 500 คน
3. ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบโดยเชิงส�ำรวจ (exploratory factor
analysis [EFA] วิธี principal component extraction
หมุนแกนแบบ varimax เพื่อให้องค์ประกอบมีจ�ำนวน
ตัวแปรน้อยที่สุดโดยมีค่าน�้ำหนัก องค์ประกอบสูงใน
แต่ละองค์ประกอบ และท�ำให้องค์ประกอบ แต่ละองค์
ประกอบแยกจากกันชัดเจน (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร)16 และ
วิธอี งค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm factor analysis [CFA])

ผลการวิจัย
1. การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
จากการทบทวนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณลักษณะ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดคุณลักษณะ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยใช้แนวคิดการวัดคุณลักษณะ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของนักเรียนแพทย์ (JeffSPLL-MS)
ของ Wetzel et al.4 ได้พฒ
ั นามาจากแบบวัด JSPLL
ตามแนวคิดของ Hojat et al.5 ร่วมกับตัวบ่งชีท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
คุณลักษณะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีร่ ะบุไว้ในสมรรถนะ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์9
ให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาพยาบาลไทย
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ จ�ำนวน 18 ข้อ ได้แก่
1. ความเชื่ อ และแรงจู ง ใจในการเรี ย นรู ้
(learning beliefs and motivation) หมายถึง นักศึกษา
พยาบาล เชื่ อ ว่ า ศาสตร์ ท างการพยาบาลมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และส� ำ คั ญ ต่ อ วิ ช าชี พ
จ�ำเป็นต้องเรียนรู้อยู่เสมอ จ�ำนวน 6 ข้อ
2. ทักษะในการแสวงหาข้อมูล (skills in seeking
information) หมายถึง นักศึกษาพยาบาลสามารถปฏิบตั ิ
การสืบค้นข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ทางการพยาบาลที่สนใจได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
จ�ำนวน 8 ข้อ

Thai Journal of Nursing Council Vol. 28 No.3 July-September 2013

45

การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

3. การหาโอกาสเรียนรู้ (attention to learning
opportunities) หมายถึง นักศึกษาพยาบาล พยายาม
หาเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ การเรียนรูข้ องตน
จ�ำนวน 4 ข้อ
2. การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด
คุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักศึกษา
พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ เ กื้ อ การุ ณ ย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
2.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบวัด โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบวัด (IOC) รายข้อ ทุกข้อมีค่าเท่ากับ 1 แต่มี
ข้อเสนอแนะปรับ เพิ่ม และตัดค�ำ บางข้อความให้ได้
ความหมายชัดเจนและสอดคล้องกับองค์ประกอบ
ยิ่งขึ้น และปรับข้อค�ำถามที่มีการถามเป็น 2 ค�ำถาม

ในข้ อ เดี ย วกั น ท� ำ ให้ มี ข ้ อ ค� ำ ถามเพิ่ ม ขึ้ น 1 ข้ อ
รวมทั้งหมด 19 ข้อ จากเดิม 18 ข้อ
2.2 การตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัด
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out)
พบว่ า ค่ า ความเที่ ย งจากสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาค มีคา่ เท่ากับ 0.803 ค่าความสอดคล้องของ
ข้อค�ำถามรายข้อกับข้อค�ำถามทั้งหมดหรือค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.084-0.555 ข้อค�ำถามที่
19 มีค่าต�่ำที่สุด 0.084 ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ที่
0.215 พิจารณาตัดข้อค�ำถามนีอ้ อกท�ำให้คา่ สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคของแบบวัดทั้งฉบับสูงขึ้นเป็น
0.810 เมือ่ น�ำแบบวัดทัง้ 18 ข้อ ไปใช้จริงและค�ำนวณ
ความเที่ยงของแบบวัดฉบับ มีค่า 0.817 ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก ระหว่าง 0.25 – 0.577 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ข้อค�ำถามรายข้อกับข้อค�ำถามทั้งหมด (Corrected item–total
correlation) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคจากการทดลองใช้กับการเก็บข้อมูลจริง
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Corrected Item –Total Correlation
ทดลองใช้ (n = 40) เก็บข้อมูลจริง (n = 500)
0.353
0.300
0.435
0.250
0.307
0.320
0.396
0.349
0.185
0.346
0.616
0.361
0.610
0.465
0.480
0.352
0.555
0.450
0.507
0.427
0.225
0.448
0.356
0.473
0.321
0.445
0.213
0.448
0.472
0.577
0.668
0.443
0.364
0.408
0.320
0.442
0.084*
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค

Cronbach’ Alpha if Item Deleted
ทดลองใช้ (n = 40) เก็บข้อมูลจริง (n = 500)
0.796
0.814
0.791
0.819
0.799
0.813
0.795
0.811
0.805
0.812
0.783
0.810
0.782
0.804
0.790
0.811
0.782
0.805
0.786
0.806
0.803
0.805
0.796
0.804
0.799
0.807
0.820
0.806
0.789
0.798
0.776
0.805
0.796
0.808
0.798
0.806
0.810
0.803
0.817
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2.3 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
แบบวัด
2.3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ
ก่ อ นการวิ เ คราะห์ท�ำการทดสอบค่า measure of
sampling adequacy (MSA) ตามวิธี Kaiser-MeyerOlkin (KOM) มีค่าเท่ากับ 0.826 และการทดสอบ
Bartlett’s Test of sphericity มีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .000
เมือ่ ท�ำการหมุนแกน จัดองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ
ค่ า ไอเกน 2.619, 2.508, 2.258 และ 2.130
ตามล� ำ ดั บ จาก ทั้ ง สี่ อ งค์ ป ระกอบร่ ว มกั น อธิ บ าย
ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นได้ร้อยละ 52.864 ความ
แปรปรวนขององค์ ป ระกอบที่ 1–4 มี ค ่ า เท่ า กั บ
14.552 %, 13.933%, 12.544% และ 11.835%
น�้ำหนักองค์ประกอบมีค่าระหว่าง 0.446-0.828
ตามตารางที่ 2 ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบใหม่ โดย
พิจารณาจากบริบทของข้อค�ำถามที่ประกอบอยู่ใน
องค์ประกอบได้ดังนี้
1. ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น
ข้อมูล (computer using skills [CUS]) หมายถึง
นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน
การสืบค้นข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์พนื้ ฐานในการท�ำงานได้ ได้แก่ขอ้ 9, 10
และ 11
2. ความเชื่ อ และแรงจู ง ใจในการเรี ย นรู ้
(learning beliefs and motivation [LBM]) หมายถึง
นักศึกษามีความเชื่อว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความ
ส�ำคัญต่อวิชาชีพการพยาบาล จูงใจให้นักศึกษาเกิด
ความต้องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ข้อ 3, 4, 6
และ 7
3. การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(participation in learning situation[PLS]) หมายถึง
นักศึกษาน�ำตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ใน
สถานการณ์ตา่ งๆ ทัง้ จากสรุปข้อมูลความรู้ ประสบการณ์
ด้วยตนเอง ถ่ายทอด แลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์
กับผูอ้ นื่ การวิจยั ร่วมวิจยั และการน�ำความรูท้ มี่ อี ยูไ่ ปใช้
ได้แก่ข้อ 12, 13, 14, 17 และ 18
4. การหาโอกาสในการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง
(attention to learning opportunities[ALO]) หมายถึง
นักศึกษา จัดสรรเวลาในการศึกษาด้วยตนเอง ด้วยวิธี
การต่างๆ ได้แก่การร่วมประชุม การสืบค้นข้อมูลด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การอ่าน การใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่
ข้อ 1, 2, 5, 8, 15 และ 16

ตารางที่ 2 น�ำ้ หนักองค์ประกอบหลังการหมุนแกน เรียงตามขนาดน�ำ้ หนักองค์ประกอบ
ข้อ

ค�ำถาม

1
11 ท่านสามารถติดต่อสื่อสาร /แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสื่อสารทาง .828
อิเล็กทรอนิกส์ได้
10 ท่านสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในการประมวล วิเคราะห์ จัดเก็บ .782
ข้อมูล และน�ำเสนองานได้
9 ท่านสามารถใช้เครือข่ายสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการสืบค้นข้อมูลด้าน .749
การพยาบาลและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบที่
2
3
4
.069 .168 -.061
.038

.094

.076

.090

.014

.209
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ตารางที่ 2 น�้ำหนักองค์ประกอบหลังการหมุนแกน เรียงตามขนาดน�้ำหนักองค์ประกอบ (ต่อ)
ข้อ
3
6
4
7
13
18
17
14
12
8

ค�ำถาม

1
ท่านเชื่อว่าจะล้าหลังถ้าหยุดการเรียนรู้พัฒนาการใหม่ๆ ทางการพยาบาล
.006
ท่านเชื่อว่าหนึ่งในเป้าหมายที่ส�ำคัญของการผลิตบัณฑิตพยาบาล คือการพัฒนา .115
ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ท่านเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของศาสตร์ทางการพยาบาล ท�ำให้ -.045
ต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพอยู่เสมอ
ท่านตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่จะได้รับความรู้เชิงวิชาชีพใหม่ๆ อยู่เสมอ
.174
ท่านสามารถน�ำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหา .272
ในการเรียน/ปฏิบัติงานได้
เมื่ อ มี โ อกาสที่ จ ะได้ รั บ ความรู ้ ห รื อ ทั ก ษะที่ ส� ำ คั ญ ทางการพยาบาลเพิ่ ม เติ ม -.122
ท่านจะไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไป
ท่ า นให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด� ำ เนิ น การวิ จั ย ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร .003
หน่วยงาน และสังคม
ท่านสามารถสรุปประเด็นความรู้จากประสบการณ์ของตนเองได้
.411
ท่านสามารถถ่ายทอด/แลกเปลี่ยน ความรู้/ประสบการณ์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
.306
ท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แม้ว่าจะยุ่งอยู่กับการเรียน .112

2 ท่านเข้าร่วมการประชุมกลุ่มนักศึกษาเพื่อการเรียนอยู่เสมอ
5 ท่านชอบอ่านบทความ เข้าร่วมประชุม หรือรับฟังการอภิปรายในประเด็นทางการ
พยาบาล
16 ท่านสามารถอ่านและสรุปประเด็นส�ำคัญจากข้อมูล ความรูท้ างวิชาการ ภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษได้
1 การสืบค้นสิง่ ทีอ่ ยากรู้ ค�ำตอบทีไ่ ด้คอื รางวัลทีท่ า่ นได้รบั ท�ำให้ทา่ นอยากเรียนรูต้ อ่ ไป
15 ท่านสามารถสืบค้นความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
เอกสาร ต�ำรา งานวิจัยเพื่อค้นหาเกี่ยวกับเรื่องทางการพยาบาลที่สนใจ
ค่าไอเกน
ความแปรปรวนขององค์ประกอบ(% of Variance)

2.3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พบว่า ค่า 2= 109.227 df = 116, p = 0.659, 2/df
= .942, CFI = 1.00, NFI = 0.946, GFI = 0.954,
AGFI = 0.931 และ RESEA = 0.0 น�้ ำ หนั ก
องค์ประกอบทั้งในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนน
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องค์ประกอบที่
2
3
4
.746 .029 .082
.744 .252 -.076
.740

.099

.157

.688
.042

.200
.661

.119
.112

.278

.657

.202

.289

.649

.050

-.033 .527
.088 .503
.003 .088

.177
.236
.730

.115
.271

.562
.533

.350 -.091 .269

.533

-.041 .089
.028 .093

.184
.439

.361 -.203 .518
.191 .283 .446

2.619 2.508 2.258 2.130
14.552 13.933 12.544 11.835

มาตรฐาน ( )พบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.246–0.778 และ
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 ทุกตัว ความเที่ยงของข้อค�ำถาม (R2) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.061–0.605 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
น�้ำหนักองค์ประกอบ
องค์ประกอบ/
สัมประสิทธิ์คะแนน
R2
ข้อที่(ตัวแปร)
องค์ประกอบ (FS)
b
SE
t
1.CUS
0.587
0.096
6.087***
0.587
0.344
9.NET.CUS
0.582
0.585
0.342
0.323
10.BCO.CUS
0.770
0.094
8.162***
0.778
0.605
0.522
11.COM.CUS
0.778
0.095
8.222***
0.776
0.602
0.420
2. LBM
0.633
0.128
4.941***
0.633
0.401
3.OLD.LBM
0.443
0.445
0.198
0.133
4.FAS.LBM
0.471
0.091
5.201***
0.471
0.222
0.147
6.GOA.LBM
0.572
0.112
5.109***
0.573
0.328
0.246
7.AWA.LBM
0.700
0.134
5.238***
0.702
0.493
0.443
3. PLS
0.967
0.119
9.095***
0.967
0.936
12.TRA.PLS
0.588
0.588
0.346
0.148
13.USE.PLS
0.559
0.081
6.864***
0.557
0.310
0.168
14.CON.PLS
0.640
0.088
7.247***
0.640
0.409
0.291
17.COL.PLS
0.562
0.085
6.650***
0.565
0.319
0.256
18.OPP.PLS
0.550
0.080
6.836***
0.551
0.304
0.139
4. ALO
0.894
0.229
3.908***
0.894
0.800
1.SEA.ALO
0.290
0.290
0.084
0.068
2.MET.ALO
0.246
0.094
2.623***
0.246
0.061
0.068
5.REA.ALO
0.375
0.115
3.259***
0.375
0.141
0.114
8.TIM.ALO
0.362
0.114
3.173***
0.362
0.131
0.090
15.SES.ALO
0.560
0.152
3.689***
0.563
0.317
0.246
16.SUM.ALO
0.563
0.153
3.690***
0.565
0.319
0.185
ดัชนีความกลมกลืนในการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์17,18
2
2
p
CFI
NFI
GFI
AGFI
RMSEA
= 109.227
/ df
1
0.946
0.954
0.931
0.000
df = 116
0.659
0.942
≥ 0.95
≥ 0.90
≥ 0.95 0.90 – 0.95 ≤ 0.05
เกณฑ์พิจารณา ไม่มีนัยส�ำคัญ < 2.00
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ผลการพิจารณา
ผ่าน
ดี

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผู ้ วิ จั ย น� ำ ค่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน ( )
มาค� ำ นวณหาความเที่ ย งของตั ว แปรแฝงหรื อ
ความเที่ยงขององค์ประกอบ (composite reliability)

พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.53-0.759 ความแปรแปรวน
เฉลี่ ย ที่ ส กั ด ได้ ด ้ ว ยองค์ ป ระกอบมี ค ่ า อยู ่ ร ะหว่ า ง
0.175-0.517 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ความเทีย่ งขององค์ประกอบ และความแปรปรวนเฉลีย่ ทีส่ กัดได้ดว้ ยองค์ประกอบ
ตัวแปรแฝง (องค์ประกอบหลัก)

ความเที่ยง

ความแปรแปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ด้วยองค์ประกอบ

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (CUS)

0.759

0.517

ความเชื่อและแรงจูงใจในการเรียนรู้ (LBM)

0.635

0.310

การมีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLS)

0.723

0.338

การหาโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง(ALO)

0.538

0.175

อภิปรายผล
ความตรงเชิ ง เนื้ อ หา จากค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง ( IOC) = 1 เกณฑ์คือ ข้อที่มี IOC < 0.5
ต้องปรับปรุงข้อค�ำถาม16 กล่าวได้ว่าโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่าข้อค�ำถาม แต่ละข้อ
มีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง หรือจุดมุ่งหมาย และ
เนื้อเรื่องที่มุ่งวัดของข้อค�ำถามที่สร้าง อาจเป็นเพราะ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ท�ำให้มี
โอกาสอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม การตรวจสอบความเข้ า ใจ
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้วิจัยเกี่ยวกับข้อค�ำถามของ
แบบวัดในแต่ละข้อทั้งเรื่องความเหมาะสมของภาษา
ทีใ่ ช้ จึงท�ำให้แบบวัดฉบับนีม้ คี วามตรงเชิงเนือ้ หาทีจ่ ะ
น�ำไปใช้วัดคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความเทีย่ ง หมายถึง ความคงทีห่ รือความคงเส้น
คงวาของผลที่ได้จากการวัดซ�้ำ  ถ้าการวัดสิ่งเดียวกัน
หลายๆ ครั้งได้ค่าที่คงเส้นคงวาสูงขึ้นเพียงใดก็ถือว่า
การวัดมีความเทีย่ งมากขึน้ เพียงนัน้ วิธกี ารหนึง่ ในการ
ประมาณค่าความเที่ยง คือ การหาค่าความเที่ยงแบบ
ความสอดคล้ อ งภายใน (measure of internal
consistency) ซึ่งเป็นการประมาณค่าความเที่ยงของ
แบบวัดโดยใช้การวัดเพียงครัง้ เดียว ด้วยการใช้แบบวัด
ฉบั บ เดี ย วท� ำ การทดสอบผู ้ ท� ำ แบบวั ด หรื อ ผู ้ ส อบ
กลุ่มเดียว ในการตรวจสอบความสอดคล้องภายใน
นัน้ เป็นการวัดระดับความเป็นเอกพันธ์ (homogeneity)
ของแบบวัดว่า วัดในเนือ้ เรือ่ งเดียวกันเพียงใด วิธหี นึง่
50

ในการหาค่ า ความเที่ ย งสามารถใช้ สู ต รค� ำ นวณ
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค15 เกณฑ์ทยี่ อมรับได้
คือ 0.7 ขึ้นไป13 ในการศึกษาครั้งนี้ค่าความเที่ยงของ
แบบวัดที่เมื่อใช้วัดกับนักศึกษา 500 คน มีค่าเท่ากับ
0.817 แสดงว่าแบบวัดฉบับนี้มีค่าความเที่ยงใน
ระดับทีย่ อมรับได้ มีความคงเส้นคงวาของผลทีไ่ ด้จาก
การวัดซ�้ำ 
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของแบบวัด ซึง่ หมายถึงความ
สามารถของแบบวัดทีใ่ ช้จำ� แนกหรือแยกให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างผู้ท�ำแบบวัด ผู้ที่มีคุณลักษณะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับสูงจะมีคะแนนในข้อนั้นสูง
ในทางตรงกันข้ามผู้ที่คุณลักษณะการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ ต�ำ่ จะมีคะแนนในข้อนัน้ ต�ำ ่ จากผลการวิจยั พบว่า
แบบวัดฉบับทดลองใช้ ในข้อค�ำถามที่ 19 มีคา่ อ�ำนาจ
จ�ำแนก 0.084 ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ทยี่ อมรับได้ที่ 0.2 ขึน้ ไป15
แสดงว่าไม่ว่าผู้ที่มีคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สูงหรือต�ำ ่ ก็มคี ะแนนในข้อนีใ้ นลักษณะทีไ่ ม่แตกต่างกัน
การใช้ขอ้ ค�ำถามนีเ้ ป็นข้อค�ำถามส�ำหรับการวัดจึงอาจ
ไม่มีประโยชน์ และยังมีผลท�ำให้ค่าความเที่ยงของ
แบบวัดมีค่า 0.803 ถ้าตัดข้อค�ำถามนี้ออกจะท�ำให้
ค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับสูงขึ้นเป็น 0.810
จึงสมควรที่จะตัดข้อค�ำถามนี้ออกไป เมื่อน�ำแบบวัด
ที่ตัดข้อค�ำถามนี้ออกไปใช้จริง ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของ
แบบวัด อยู่ระหว่าง 0.25–0.577 จึงกล่าวได้ว่าแบบ
วัดฉบับนี้มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกที่ยอมรับได้ สามารถ
จ�ำแนกกลุ่มที่มีคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2556

ขจี พงศธรวิบูลย์

การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส� ำ รวจ จาก
ผลการทดสอบค่า MSA มีค่าเท่ากับ 0.826 และการ
ทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส�ำคัญที่
ระดับ .000 จากเกณฑ์   KOM  .80-.89 แสดงว่า
ข้ อ มู ล มี ค วามเหมาะสมมาก ในการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ เมื่อหมุนแกนได้จ�ำนวนองค์ประกอบ
4 องค์ประกอบ จากเกณฑ์ พิจารณาปัจจัยที่มีค่า
ไอเกนมากกว่า 1 จ�ำนวนองค์ประกอบทีส่ กัดในครัง้ นี้
ได้ไม่เท่ากับองค์ประกอบในขัน้ ต้นตามกรอบแนวคิด
ในการศึ ก ษา แต่ อ งค์ ป ระกอบใหม่ ที่ ไ ด้ ก็ มี ค วาม
ชัดเจนขึน้ ในการจัดหมวดหมูข่ อ้ ค�ำถาม และมีจำ� นวน
4 องค์ประกอบเท่ากับองค์ประกอบของการเรียนรู้
ตลอดชีวิตตามที่ Hojat, et al.6 ได้พัฒนาเครื่องมือ
JSPLLขึน้   ตลอดจนน�ำ้ หนักองค์ประกอบมีคา่ ระหว่าง  
0.446-0.828 ซึ่งมีค่ามากกว่า เกณฑ์ก�ำหนดที่ค่า
0.35 ขึ้นไปตามความเหมาะสมกับขนาดตัวอย่าง
250 คน16 แสดงว่าข้อค�ำถามมีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบดีกว่าเกณฑ์ ข้อค�ำถามแต่ละข้อมีความ
เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกขององค์ประกอบนั้นๆ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดล
การวัด 4 องค์ประกอบทีไ่ ด้จากการส�ำรวจ พบว่าดัชนี
ความสอดคล้องกลมกลืนมีค่าผ่านเกณฑ์ทุกดัชนี
แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ซึง่ โมเดลการวัดนีม้ คี วามสอดคล้องกับการศึกษาของ
Hojat et al.5 ซึ่งศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของแพทย์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ
พบว่า มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) Professional learning
beliefs and motivation สอดคล้องกับองค์ประกอบ
2) ความเชื่อและแรงจูงใจในการเรียนรู้ 2)Scholarly
activities สอดคล้องกับ องค์ประกอบ 3 การมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) Attention to learning
opportunities สอดคล้องกับองค์ประกอบ 4) การหา
โอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 4) Technical

skills in information seeking สอดคล้ อ งกั บ
องค์ประกอบ 1 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สืบค้นข้อมูล
ข้อมูลน�ำ้ หนักองค์ประกอบ (b) ของข้อค�ำถาม
ทุกข้อที่มีนัยส�ำคัญ แสดงว่าข้อค�ำถามทุกข้อสามารถ
ใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดตัวแปรแฝงในโมเดลได้ และ
ความเทีย่ ง (R2) ของข้อค�ำถามแต่ละข้อทีม่ คี า่ ระหว่าง
0.061–0.605 ข้อทีม่ คี วามเทีย่ งน้อยทีส่ ดุ คือข้อที่ 2)
มีค่าความเที่ยง 0.061 รองลงมาคือ ข้อที่ 1) มีค่า
ความเทีย่ ง 0.084 ซึง่ ผลทีไ่ ด้มคี วามสอดคล้องกับค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกของข้อค�ำถามทีว่ เิ คราะห์ดว้ ยข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 500 คน ที่พบว่าข้อค�ำถามทั้งสองข้อนี้
เป็นข้อที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกต�่ำที่สุดคือ 0.250 และ
0.300 ตามล�ำดับ และถ้าพิจารณาตาม เกณฑ์ค่า
อ�ำนาจจ�ำแนก ที่ยอมรับได้ที่ 0.2 ขึ้นไป15 ข้อค�ำถาม
ทั้งสองข้อนี้จึงเป็นข้อค�ำถามที่ควรพิจารณาปรับปรุง
หรือคัดออกในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิเคราะห์ความเทีย่ งขององค์ประกอบ มีคา่
อยูร่ ะหว่าง 0.538–0.759 ซึง่ เกณฑ์ควรมากกว่า 0.617
ความแปรแปรวนเฉลีย่ ทีส่ กัดได้ดว้ ยองค์ประกอบซึง่
เทียบได้เท่ากับค่าไอเกน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.1750.517 ซึ่งเกณฑ์ควรมากกว่า 0.517 องค์ประกอบที่มี
ความแปรแปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ด้วยองค์ประกอบ
มากกว่า 0.5 มีเพียงองค์ประกอบเดียวคือ องค์ประกอบ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับค่าไอเกนจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ พบว่า องค์ประกอบ
นี้เป็นองค์ประกอบที่มีค่าไอเกนสูงที่สุด และอธิบาย
ความแปรปรวนขององค์ประกอบได้มากที่สุดคือ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อธิบายได้วา่ ค่าเฉลีย่ ความ
แปรปรวนของตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบทัง้ 4 นัน้
อธิบายได้ด้วยตัวบ่งชี้ภายในองค์ประกอบได้น้อย
ยังมีความแปรปรวนของคุณลักษณะการเรียนรูต้ ลอด
ชีวิตที่อธิบายไม่ได้จากตัวบ่งชี้หรือข้อค�ำถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น เป็นโอกาสให้พัฒนาในการศึกษาครั้งต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. แบบวั ด ที่ ส ร้ า งขึ้ น ในครั้ ง นี้ มี ค วามตรง
เชิงเนื้อหา ความตรงเชิงโครงสร้าง และมีความเที่ยง
ในการใช้ วั ด คุ ณ ลั ก ษณะการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต
จึ ง สามารถน� ำ ไปใช้ ก ารประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ ของนิสติ นักศึกษาพยาบาล สถาบัน
อื่นได้ และ/หรือน�ำไปปรับใช้กับผู้เรียนในศาสตร์
แขนงอื่นที่มีคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. อย่างไรก็ตาม แบบวัดที่สร้างขึ้นจะมีความ
ตรงและความเที่ยงในการวัด แต่องค์ประกอบทั้ง 4
ร่วมกันอธิบายคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
ต�่ ำ กว่ า 60 % จึ ง ควรมี ก ารท� ำ วิ จั ย ซ�้ ำ เพื่ อ พั ฒ นา
เครือ่ งมือให้มคี วามเทีย่ งและความตรงในการวัดมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการวิจัยดังนี้
1.1 รวบรวมองค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้
คุ ณ ลั ก ษณะการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลด้วยวิธีการอื่น เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในสถาบันการศึกษา และสถาบันที่ให้
บริ ก ารสุ ข ภาพ ตลอดจนสภาการพยาบาลที่ เ ป็ น
ผู ้ ก� ำ หนดสมรรถนะการพยาบาลซึ่งมีลัก ษณะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตแทรกอยู่ในสมรรถนะวิชาชีพการ
พยาบาล แล้วท�ำการวิจัยซ�้ำ
1.2 ใช้วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประเมินโดยแบบ
วัดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับแบบวัดอื่นที่เป็นมาตรฐาน
เพื่อทดสอบความตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์
1.3 น�ำแบบวัดทีไ่ ด้ไปใช้กบั นักศึกษาพยาบาล
ต่ า งสถาบั น เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ลุ ่ ม พหุ แ ละความไม่
แปรเปลี่ ย นในการวั ด (multiple groups and
measurement invariance)
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1.4 ข้อค�ำถาม 14, 12, 16, 1 และ 15
มีค่าน�้ำหนักในองค์ประกอบที่เป็นสมาชิกต่างกับ
น�้ำหนักในองค์ประกอบอื่น ๆ น้อยกว่าเกณฑ์ 0.2
ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรพิจารณาตัดข้อค�ำถามนีอ้ อก
จากแบบวัด
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Development of a Life-Long Learning Assessment Form for Students
of the Kuea Karun Faculty of Nursing, Bangkok Metropolis University
Khachee Pongsathonviboon M.N.S*
Abstract: Objective: To develop a form to assess life-long learning behaviour of the
students of the Kuea Karun Faculty of Nursing, Bangkok Metropolis University.
Design: Research and development.
Implementation: The subjects were all of the students of the Kuea Karun Faculty
of Nursing, Bangkok Metropolis University, who were enrolled in the academic year
2011, totalling 500.  The study was conducted in order to (1) develop an 18-item,
4-level assessment form based on previous studies and on nurses’ and obstetricians’
efficacy as required by Thailand’s Nursing Council; and (2) examine the quality of the
developed assessment form based on Content Validity Analysis, Reliability and Factor
Analysis.
Results: The developed life-long learning assessment form displayed content
validity, as examined and confirmed by 3 experts.  Based on Kronbach’s Alpha
Coefficient Analysis, its validity value was 0.82, with a discriminatory power value of
0.25 to 0.58.  In terms of Factor Analysis, the assessment form was designed to measure
4 elements, namely, (1) computer skill; (2) belief and learning motivation; (3)
participation in learning reciprocation; and (4) searching of autonomous-learning
opportunities.  Possessing Eigen values of 2.13 to 2.62, these four elements combined
were capable of explaining 52.86% of variation.  A confirmatory Factor Analysis revealed
a Chi-Square corresponding value of 109.23, at an independent degree of 116 p =
0.659 and RMSEA = 0.00, between the developed model and empirical data.
Recommendations: The outcome of this study may lead to further research
pertaining to attributes of life-long learning.
Thai Journal of Nursing Council 2013; 28(3) 43-54
Keywords: attributes of life-long learning; assessment form; nursing students
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