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Abstract
Purpose: This study examined the effectiveness of teaching clinical practice program using the
portfolio and knowledge market as a learning tool on self-directed learning of nursing student in
Nursing Management Specialty program.
Design: Quasi experimental research with one group pretest-posttest design.
Methods: The participants were 58 nursing students who enrolled in 4 months-Nursing
Management specialty Program in 2010. A structured questionnaire on self-directed learning based on
Guglielmino’s framework, was utilized before and after the program. Descriptive statistics and paired 

t-test were used for data analysis.
Main findings: The results showed that self-directed learning skill was significantly increased after
using the program (p < .05). Out of eight aspects of self-directed learning including 1) openness to
learning opportunities  2) self concept as an effective learner  3) initiative and independence in learning  

4) informed acceptance of responsibility for one’s own learning   5) love of learning   6) creativity  

7) positive orientation to the future and 8) ability to use basic study skills and problem solving skills,
only two aspects of initiative and independence in learning and positive orientation to the future did not
show significantly different between before and after the program while the rest did.
Conclusion and recommendations: The results from this study indicate the benefit and
appropriateness of the program in developing self-directed learning skill among nursing student in 4
months-Nursing Management specialty Program. Therefore, it is recommended that the portfolio and
knowledge market were be able to used as a learning tool in other clinical nursing practicum courses. 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานและตลาดนัดความรู้ต่อลักษณะการเรียนรู้
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานและตลาดนัด
ความรู้ ต่อลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเองของนักศึกษา
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั กึง่ ทดลองแบบกลุม่ เดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2553 จำนวน 58 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดลักษณะ
การเรียนรูแ้ บบนำตนเองตามแนวคิดของ Guglielmino ก่อนและหลังดำเนินโปรแกรม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตบิ รรยาย 

และการทดสอบค่า paired t-test
ผลการวิจยั : พบว่า นักศึกษามีลกั ษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเองก่อนและหลังดำเนินโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานและตลาดนัดความรูแ้ ตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ โดยลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเองของ
นักศึกษาภายหลังดำเนินโปรแกรมสูงกว่าก่อนดำเนินโปรแกรม เมือ่ เปรียบเทียบรายด้านทัง้ 8 ด้าน ได้แก่ 1) การเปิดโอกาส
ต่อการเรียนรู  
้ 2) มโนมติของตนเองด้านการเป็นผูเ้ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ   3) ด้านการมีความคิดริเริม่ และมีอสิ ระในการ
เรียนรู  
้ 4) ความรับผิดชอบต่อการเรียนรูข้ องตนเอง  5) ความรักในการเรียน  6) ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์   7) การมอง
อนาคตในแง่ดี และ 8) ความสามารถใช้ทกั ษะการเรียนรูแ้ ละทักษะการแก้ปญ
ั หา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการมีความคิดริเริม่ และมีอสิ ระในการเรียนรูแ้ ละการมองอนาคตในแง่ดี ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ
สรุปและข้อเสนอแนะ: การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั โิ ดยใช้แฟ้มสะสมผลงานและตลาดนัดความรู้ สามารถ
พัฒนาลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเองของนักศึกษาเฉพาะทางสาขาการจัดการการพยาบาลได้เป็นอย่างดี จึงควรประยุกต์ใช้
แฟ้มสะสมผลงานและตลาดนัดความรู้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ขิ องหลักสูตรทางการพยาบาลต่อไป
คำสำคัญ: แฟ้มสะสมผลงาน ตลาดนัดความรู้ การเรียนรูแ้ บบนำตนเอง นักศึกษาพยาบาล
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4) ผู้ใหญ่ตอ้ งการเรียนรูท้ กั ษะและใฝ่หาความรูท้ จี่ ะเป็นการ
นโยบายการปฏิรปู ระบบสุขภาพสูร่ ะบบหลักประกัน เพิม่ ขีดความสามารถในการทำงานและนำทักษะที่ได้เรียนรู้
สุขภาพถ้วนหน้า กำหนดไว้ชัดเจนว่า คนไทยทุกคนต้อง มาใช้งานได้ทนั ที โดยอธิบายการเรียนรูด้ ว้ ยการนำตนเองว่า
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างทัว่ ถึงและเป็น เป็นกระบวนการเรียนรูท้ ผี่ เู้ รียนเป็นผูค้ ดิ ริเริม่ ในการวินจิ ฉัย
ธรรม เพือ่ ตอบสนองนโยบายดังกล่าว การพัฒนาพยาบาล ความต้องการการเรียน รูข้ องตนเอง ระบุวตั ถุประสงค์ และ
ให้มสี มรรถนะและความชำนาญเฉพาะสาขา โดยการศึกษา กำหนดแผนการเรียนรูร้ วมทัง้ ประเมินผลการเรียนรูน้ นั้ ด้วย
ในหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนจึ ง เป็ น เรื่ อ งสำคั ญ ยิ่ ง 1 
 ตนเอง ทัง้ นีอ้ าจอาศัยความช่วยเหลือจากผูอ้ นื่ หรือไม่ก็ ได้ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักดีวา่ การ ผู้ ส อนแสดงบทบาทเป็ น ผู้ อ ำนวยความสะดวก สร้ า ง
ได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาพยาบาลให้มสี มรรถนะสูงขึน้ ถือ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้
เป็นภาระรับผิดชอบทีม่ คี วามสำคัญ จึงดำเนินการเปิดการ ต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าทำการสอน
ศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางตั้งแต่ปีการศึกษา โดยตรงเพียงลักษณะเดียว3 ดังนัน้ หากสามารถจัดการเรียน
2512 จนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ สิน้ 14 สาขา และ 1 ใน 14 การสอนได้อย่างสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ
สาขานัน้ คือ สาขาการจัดการการพยาบาล ตลอดระยะเวลา ของผูเ้ รียน น่าจะส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดความกระตือรือร้นทีจ่ ะ
ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทำการปรับปรุง ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน อันจะนำไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์
การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดมา โดย ทางการศึกษา และส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้คน้ พบกระบวนการ
เฉพาะการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ทิ มี่ อี ยู่ 2 วิชา ลักษณะ เรียนรู้ โดยตนเอง ซึง่ ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาความ
การจัดการเรียนการสอนได้แบ่งนักศึกษาเป็นกลุม่ ประมาณ สามารถในการเรียนรูแ้ ละศึกษาโดยตนเองอย่างต่อเนือ่ งไป
3-4 คน/ หอผูป้ ว่ ย นักศึกษา 1 คนจะขึน้ ฝึกปฏิบตั งิ านในหอ ตลอดชีวติ ซึง่ เป็นไปตามแนวคิดหลักของการจัดการศึกษา
ผูป้ ว่ ยเพียงรายวิชาละ 1 หอผูป้ ว่ ย กำหนดให้นกั ศึกษาได้ ของไทยที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการเรี ย นรู 
้
สังเกตและฝึกทักษะการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าหอ การจัดการศึกษาควรยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถ
ผู้ป่วย โดยกำหนดประเด็นการบริหารจัดการให้นักศึกษา เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ ควรส่งเสริมให้ผเู้ รียนใช้ความ
ทำการศึกษาตามกรอบการเรียนรูท้ กี่ ำหนด นำความรูท้ ี่ ได้ สามารถอย่างเต็มศักยภาพ พึ่งตนเอง ริเริ่มสร้างสรรค์ 

รับมาวิเคราะห์และนำเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการ จัดบรรยากาศให้ผเู้ รียนสามารถแสวงหาความรู้ ได้ทกุ เวลา
แลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน แต่ผลที่ได้รบั ก็ยงั ไม่เป็นที่ ทุกสถานที่ มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก
พึงพอใจ จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาขณะนำ การเรียนรู้ ใฝ่เรียน มีทกั ษะในการสืบค้นความรู้ มีทกั ษะใน
เสนอหน้าชัน้ เรียนพบว่า นักศึกษามีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง แนวทางการออกแบบ
ไม่มากเท่าทีค่ วร ทำให้การเรียนรูป้ ระเด็นบริหารจัดการใน กิจกรรมการเรียนรูส้ ำหรับการเรียนแบบนำตนเอง4 คือการ
ใช้สญ
ั ญาการเรียนรู้ (learning contract) ซึง่ หมายถึงข้อ
หอผูป้ ว่ ยทีน่ กั ศึกษาไม่ได้ขนึ้ ฝึกปฏิบตั ขิ าดหายไป
ผูว้ จิ ยั มีแนวคิดทีจ่ ะปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ตกลงร่วมกันระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน เพือ่ การเรียนรูเ้ รือ่ ง
ั ญาการเรียนรูจ้ งึ เป็นการวางแผนการ
วิชาภาคปฏิบตั ใิ ห้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดยการปรับปรุง ใดเรือ่ งหนึง่ การใช้สญ
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ เรียนรูร้ ว่ มกัน ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ วิธี
ของผูเ้ รียนทีเ่ ป็นผู้ใหญ่ Knowles2 อธิบายลักษณะการเรียน การเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ หลักฐานของความสำเร็จ
รูข้ องผู้ ใหญ่ ไว้ 4 ข้อ คือ 1) ผู้ ใหญ่มแี นวโน้มทีช่ อบชีน้ ำ เกณฑ์และวิธกี ารประเมินผล จากการศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับ
ตนเอง (self-direction)   2) ประสบการณ์ของผู้ใหญ่เป็น การเรียนการสอน พบว่า แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
ทรัพยากรการเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ค่า ดังนัน้ การเรียนรูแ้ บบมีสว่ น และการจัดตลาดนัดความรู้ (knowledge market) สามารถ
ร่วม (active participation) ควรจะนำมาใช้เป็นวิธีการ นำมาประยุกต์ใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดการความรูร้ ปู แบบ
จัดการเรียนการสอน   3) ผู้ใหญ่มกั ตระหนักรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ ง หนึง่ เพือ่ สนับสนุนการทำงานของบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ
ทีม่ าจากชีวติ จริง ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนจึงควรใช้ ยิ่ ง ขึ้ น เป็ น การสร้ า งบรรยากาศให้ ค นคิ ด ค้ น เรี ย นรู 
้
เรือ่ งในชีวติ จริงมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน   จัดระเบียบความรู้ และสร้างความรู้ ใหม่ขนึ้ และทีส่ ำคัญ

ความสำคัญของปัญหา
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ทีส่ ดุ คือ เป็นการสร้างช่องทางและเงือ่ นไขให้คนทำการแลก
เปลีย่ นความรูร้ ะหว่างกัน5
แฟ้มสะสมผลงานเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อช่วย
ทำให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถจั ด การความรู้ ได้ อ ย่ า งมี ร ะบบ
ระเบียบ เป็นการเก็บสะสมผลงานอย่างมีวตั ถุประสงค์ เน้น
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ผลงานทีอ่ ยู่ในแฟ้มสะสมงานสามารถ
แสดงให้เห็นถึงความคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการสะท้อน
ความคิด การประเมินตนเอง การแก้ปญ
ั หาและตัดสินใจ
ทักษะการติดต่อสือ่ สาร ภาวะผูน้ ำ ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
การทำงานเป็ น ที ม ความรั บ ผิ ด ชอบและการร่ ว มมื อ
ประสานงานกัน ซึง่ จะนำสูก่ ารพัฒนาความรูข้ องตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ6-11 แฟ้มสะสมผลงานจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรูแ้ บบ active learning เพราะการทำแฟ้มสะสม
ผลงานจะใช้ทักษะในการรวบรวมข้อมูล (collecting) 

การสังเคราะห์ขอ้ มูล (synthesizing) และการจัดหมวดหมู่
ข้อมูล (organizing) ซึง่ จะสามารถส่งผลให้เกิดความสำเร็จ
ของผลงานทีเ่ ป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ทมี่ องเห็นได้ตามความ
เป็นจริง สามารถชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพและสัมฤทธิ์
ผลของงานได้12 ทัง้ นีเ้ พราะการประเมินผลจะพิจารณาจาก
ผลงานตามสภาพจริงและมีบคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องในการประเมิน
ผลหลายฝ่าย คือ เจ้าของแฟ้มสะสมผลงาน เพือ่ น และ
หัวหน้าหน่วยงาน9 การประเมินทีเ่ กิดขึน้ จะประเมินโดยการ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ทกี่ ำหนด ซึง่ ทำให้สามารถทราบระดับ
ความสามารถของบุคคลได้ ซึง่ ผลที่ได้รบั จะดีกว่าการวัดผล
ด้วยแบบทดสอบความรู13้ ขณะเดียวกันยังสามารถฝึกบุคคล
ให้มีทักษะการประเมินบุคคลอื่น ทักษะการเขียนบันทึก
ผลงาน และการสะสมผลงาน ซึง่ มีความสำคัญต่อการพัฒนา
องค์ความรู้ของวิชาชีพ10,14 นอกจากนี้แฟ้มสะสมผลงาน
ยังถูกนำมาใช้ ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล โดยมีการ
กำหนดให้พยาบาลวิชาชีพทีต่ อ้ งการต่อทะเบียนใบประกอบ
วิ ช าชี พ จะต้ อ งแสดงหลั ก ฐานการพั ฒ นาความรู้ ค วาม
สามารถโดยการแสดงแฟ้มสะสมผลงาน9 แฟ้มสะสมผลงาน
ได้ถกู นำมาใช้ในการเรียนการสอนทางการพยาบาล โดยนำ
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก
ของนักศึกษาพยาบาล ผลการศึกษา15 พบว่า นักศึกษา
พยาบาลกลุ่มที่ ได้รับการสอนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

มีทักษะการเรียนแบบนำตนเองสูงกว่านักศึกษาพยาบาล
กลุ่มที่ ได้รับการสอนในรูปแบบปกติ Tiwari และ Tang16 

ได้ทำการศึกษาประสิทธิผลของแฟ้มสะสมผลงานต่อการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัย
ฮ่องกงพบว่า การเรียนการสอนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน
และสามารถกระตุน้ ให้นกั ศึกษาทีข่ าดแรงจูงใจในการเรียนมี
ความสนใจในการเรียนเพิม่ ขึน้ และการเรียนการสอนโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงานยังสามารถเชือ่ มโยงการเรียนรูภ้ าคทฤษฎี
กับภาคปฏิบตั ไิ ด้เป็นอย่างดี17 และพบว่านักศึกษาพยาบาลมี
เจตคติทดี่ ตี อ่ การใช้แฟ้มสะสมผลงานในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตั ิ สามารถพัฒนาผูเ้ รียนได้ทงั้ พุทธพิสยั ทักษะพิสยั
และจิตพิสยั สร้างความพึงพอใจให้ผเู้ รียน18  
ตลาดนัดความรู้ เป็นเครือ่ งมือของการจัดการความรูท้ ี่
ได้รบั ความนิยมมากวิธหี นึง่ เป็นการจัดให้คนได้คยุ กันเป็น
กลุม่ ๆ ในแต่ละกลุม่ ต้องกำหนดประเด็นให้ชดั และต้องเป็น
ประเด็นทีเ่ ชือ่ มไปสูค่ วามรูห้ ลักทีส่ ำคัญ ไม่ใช่เป็นการแลก
เปลีย่ นความคิดเห็น แต่ตอ้ งแลกเปลีย่ นในลักษณะของกรณี
ศึกษาจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ ได้ เอาบท
เรียนที่ได้รบั มาแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ประโยชน์ที่ได้จาก
การทำตลาดนัดความรูค้ อื ทำให้บคุ คลเข้าใจเรือ่ งนัน้ ๆ ได้
อย่างลึกซึง้ เพราะเป็นการเรียนรูจ้ ากกรณีศกึ ษา5 กิจกรรม
สำคัญของตลาดนัดความรูค้ อื การเอาความรูม้ าแลกเปลีย่ น
เรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน “สินค้า” ทีเ่ อามาแลกเปลีย่ นกันไม่ใช่
วัตถุสงิ่ ของ แต่เป็นเรือ่ งเล่าของความสำเร็จทีม่ คี วามรูแ้ ฝง
อยู่ เป็นความรูท้ จี่ ะนำสูค่ วามสำเร็จขององค์กร ในตลาดนัด
ทั่วไปสินค้าที่นำมาขายหรือแลกเปลี่ยนจะหมดไป แต่ ใน
“ตลาดนัดความรู”้ เมือ่ แลกเปลีย่ นแบ่งปันความรู้ ตัวความรู้
ในบุคคลที่ทำการแลกเปลี่ยนกันจะยิ่งงอกเงยเพิ่มพูนขึ้น
ตลาดนัดความรู้เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อสร้างความ
เปลีย่ นแปลง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างน้อย 5 ประการคือ
1) เป็นการต่อยอดความรูซ้ งึ่ กันและกัน 2) เป็นการสะสม
ความรู้ ให้เพิม่ พูนขึน้ 3) เป็นการแสดงความชืน่ ชมผูม้ ผี ล
งานดี ซึง่ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้มคี วามเพียรพยายาม
ต่อไปและเป็นแรงจูงใจสำหรับบุคคลอืน่ ต่อไป 4) เป็นช่อง
ทางให้คนในองค์กรได้มี โอกาสเรียนรูจ้ ากผูม้ ปี ระสบการณ์
จริง และ 5) เป็นการสร้างเครือข่ายให้คนต่างองค์กร ได้มา
พบปะกันอันจะนำไปสูก่ ารเชือ่ มโยงเป็นเครือข่าย เพือ่ แลก
เปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง หรือรวมตัวกันเป็นชุมชน
นักปฏิบตั ิ (community of practice) ขึน้ 19 คณะผูว้ จิ ยั จึงมี
แนวคิดในการนำแฟ้มสะสมผลงานและตลาดนัดความรูม้ า
ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
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พร้อมกับศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวต่อ
ลักษณะการเรียนแบบนำตนเองของนักศึกษาหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการการพยาบาล ซึง่ ผลที่ได้
จะสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตั ใิ ห้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึ ก ษาลั ก ษณะการเรี ย นรู้ แ บบนำตนเองของ
นักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการ
การพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เปรียบเทียบลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเองของ
นักศึกษา ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แฟ้ม
สะสมผลงานและตลาดนัดความรู้
3. ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การเรี ย น
การสอน โดยใช้แฟ้มสะสมงานและตลาดนัดความรู้

สมมติฐานของการวิจัย
ลักษณะการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาภาย
หลังดีกว่าก่อนการเรียนการสอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
และตลาดนัดความรู้

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัด
ก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการจัดการการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2553 ทั้งหมด
จำนวน  58 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือวิจัยมี 2 ชุด เป็นเครื่องมือที่ ใช้ ในการ
ทดลอง 1 ชุด เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 1 ชุด ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี้ ชุดที่ 1 โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานและตลาดนัดความรู้ ซึ่งมีการ
ดำเนินการดังนี  
้ 1) ขัน้ กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เป็น
ขัน้ ทีผ่ วู้ จิ ยั และนักศึกษาร่วมกันกำหนดประเด็นการเรียนรูท้ ี่
จะทำการศึกษา ซึ่งจะพัฒนาตามกรอบของวัตถุประสงค์
รายวิชารวมทั้งการพัฒนาโครงงานอิสระที่เป็นงานริเริ่ม
สร้างสรรค์ของนักศึกษาแต่ละคน ร่วมกันกำหนดปริมาณ
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ของชิน้ งาน หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั จะให้ความรูน้ กั ศึกษาเกีย่ วกับ
การพัฒนา portfolio 2) ขัน้ รวบรวมและจัดการชิน้ งาน เป็น
ขัน้ ทีผ่ วู้ จิ ยั เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมชิน้
งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก ำหนดไว้ 3) ขั้ น การคั ด เลื อ ก
ชิ้นงาน เป็นขั้นที่ผู้วิจัยมอบหมายให้นักศึกษาคัดเลือกชิ้น
งานทีร่ วบรวมมาจากขัน้ ที่ 2 อย่างอิสระและเป็นชิน้ งานที่
นักศึกษาพึงพอใจ 4) ขัน้ สะท้อนข้อมูลย้อนกลับ นักศึกษา
นำชิน้ งานทีค่ ดั เลือกเข้าแฟ้มสะสมงานมาทำการวิเคราะห์
โดยนำหลักคิดมาจากความรู้ภาคทฤษฎี การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ประสบการณ์เดิม และการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
กับเพือ่ นภายในกลุม่ อาจารย์ และหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย รวมทัง้
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่ การปรับปรุงชิน้ งาน 5) ขัน้ การทำ
ชิ้นงานให้สมบูรณ์และประเมินค่า ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาปรับปรุงชิน้ งานจนพึงพอใจ และประเมินชิน้ งาน
ตามเกณฑ์การให้คะแนนทีก่ ำหนดไว้ 6) ขัน้ เชือ่ มโยงและ
ประชุมกลุ่ม เป็นขั้นที่ผู้วิจัยจัดให้นักศึกษานำเสนอความ
สำเร็จของการสร้างแฟ้มสะสมงาน โดยการจัดทำบอร์ดวิชา
การนำเสนอผลงานและทำการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั อาจารย์
และนักศึกษากลุม่ อืน่ ในรูปแบบของการทำตลาดนัดความรู้
อาจารย์ เพือ่ น และเจ้าของแฟ้ม ทำการประเมินผลแฟ้ม
สะสมผลงานและบอร์ดเสนอผลงาน (ตามแบบประเมินผล
รายวิชา) ชุดที่ 2 แบบวัดลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเอง
ของ นัดดา อังสุโวทัย20  จำนวน 58 ข้อ ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 7 ท่ า น มี ค่ า ความเที่ ย ง 

α = 0.92 คำตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

(คะแนน 5-1) สำหรับข้อคำถามเชิงนิมานคือ มากทีส่ ดุ มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด สำหรับข้อคำถามเชิงนิเสธ 

ค่าคะแนนตรงกันข้าม (คะแนน 1-5) โดยเกณฑ์การ
พิจารณาค่าคะแนนมีดงั นี้ ลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเอง
สูงสุด (X = 4.51-5.00) สูง (X = 3.51-4.50)  ปานกลาง 

(X = 2.51-3.50) ต่ำ (X = 1.51-2.50) และต่ำสุด (X =
1.00-1.50) ผู้วิจัยนำแบบวัดลักษณะการเรียนรู้แบบนำ
ตนเอง ไปทดสอบความเที่ยงกับนักศึกษาหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาอืน่ จำนวน 30 คน ได้คา่ α = 0.91
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง  
โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ชุด C สาย
พยาบาลศาสตร์ รหัสโครงการ MU-IRB/C 2009/21.2508
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วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้นกั ศึกษา
ตอบแบบวัดลักษณะการเรียนรู้แบบนำตนเอง ก่อนเริ่ม
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
และตลาดนัดความรู้ หลังจากนัน้ ดำเนินการเรียนการสอน
ตามที่กำหนดในวิชา พยคร 591 ปฏิบัติการจัดการการ
พยาบาล ระหว่างวันที่ 8 กันยายน ถึง วันที่ 19 ตุลาคม
2553 เป็นเวลา 20 วัน และให้นกั ศึกษาตอบแบบวัดลักษณะ
การเรียนรูแ้ บบนำตนเองเมือ่ การดำเนินโปรแกรมเสร็จสิน้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิตริ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วน
บุคคลและลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเอง เปรียบเทียบ
ลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเองก่อนและหลังการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานและตลาดนัดความรู้
โดยใช้ paired t-test

ผลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษา

หลั ก สู ต รการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจั ด การการ
พยาบาล จำนวน 58 คน มีอายุเฉลี่ย 46.07±5.66 ปี 

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอ้ ยละ 75.9 รองลง
มาปริญญาโทร้อยละ 22.4 และปริญญาเอกร้อยละ 1.7
ทำงานในโรงพยาบาลระดับตติยภูมริ อ้ ยละ 50 รองลงมา
โรงพยาบาลทั่วไปร้อยละ 37.9 และโรงพยาบาลชุมชน
ร้อยละ 12.1 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการพยาบาลร้อยละ
56.9 และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการร้อยละ
43.1
2. คะแนนเฉลีย่ ลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเองของ
นักศึกษาก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้แฟ้มสะสมผล
งานและตลาดนัดความรู้ พบว่า โดยรวมอยู่ ในระดับสูง 

(X = 3.69±0.40) และรายด้านทัง้ 8 ด้านอยู่ในระดับสูง 

โดยลักษณะการเรียนรูด้ า้ นความสามารถในการใช้ทกั ษะการ
เรียนรู้ และทักษะการแก้ปญ
ั หามีคะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดับ
สูงสุด (X = 4.05±0.55) รองลงมาคือด้านการมองอนาคต
ในแง่ดี (X = 3.75±0.50) ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ำสุดคือ ด้านการมีความคิดริเริม่ และมีอสิ ระในการเรียนรู้
(X = 3.54±0.42) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  คะแนนเฉลีย่ ลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเองของนักศึกษาจำแนกตามรายด้าน 8 ด้าน และ โดยรวม (n = 58)
ลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเอง
SD
X
ลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเองโดยรวม
0.40
3.69
0.40
1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้
3.67
0.46
2. มโนมติของตนเองด้านการเป็นผูเ้ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3.66
0.42
3. ด้านการมีความคิดริเริม่ และมีอสิ ระในการเรียนรู้
3.54
0.50
4. ความรับผิดชอบต่อการเรียนรูข้ องตนเอง
3.63
0.56
5. ความรักในการเรียน
3.61
0.56
6. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
3.55
0.50
7. การมองอนาคตในแง่ดี
3.75
0.55
8. ความสามารถใช้ทกั ษะการเรียนรูแ้ ละทักษะการแก้ปญ
ั หา
4.05
3. เปรียบเทียบลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเองก่อน
และหลังดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงานและตลาดนัดความรู้
ผลวิจัยพบว่า ลักษณะการเรียนรู้แบบนำตนเอง
ในภาพรวมเมือ่ สิน้ สุดการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แฟ้ม
สะสมผลงานและตลาดนัดความรู้ ดีกว่าก่อนการเรียนการ
สอนอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .05) เมือ่ เปรียบเทียบ

รายด้านทั้ง 8 ด้านพบว่า เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนมี
คะแนนดีกว่าก่อนการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p < .05 และ p < .01) เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการ
มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ และการมอง
อนาคตในแง่ ดี ซึ่ ง ไม่ พ บว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 2
Journal of Nursing Science

23

J Nurs Sci Vol 30  No 4 October - December 2012

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเองในภาพรวมและรายด้าน ก่อนและหลังดำเนินการจัดการเรียน
			 การสอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานและตลาดนัดความรู้ (n = 58)
SD
t
X
SD
ลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเอง
X
0.40
2.643*
3.91
0.39
ลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเองโดยรวม
3.69
0.40
2.090*
3.84
0.40
3.67
1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้
0.46
2.244*
3.87
0.45
3.66
2. มโนมติของตนเองด้านการเป็นผูเ้ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
0.42
1.688
3.69
0.53
3.54
3. ด้านการมีความคิดริเริม่ และมีอสิ ระในการเรียนรู้
0.50
  2.806**
3.90
0.40
3.63
4. ความรับผิดชอบต่อการเรียนรูข้ องตนเอง
0.56
2.395*
3.88
0.55
3.61
5. ความรักในการเรียน
0.56
2.428*
3.83
0.55
3.55
6. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
0.50
1.883
3.95
0.56
3.75
7. การมองอนาคตในแง่ดี
0.55
2.045*
0.48
4.05
8. ความสามารถใช้ทกั ษะการเรียนรูแ้ ละทักษะการแก้ปญ
ั หา 4.27
*p < .05, **p < .01
4. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบตั ิ โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานและตลาดนัดความ
รู้ สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดงั นี้
		 1) ตรงตามวัตถุประสงค์ของวิชา นักศึกษามีความ
คิดเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ สามารถเรียนรู้
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์รายวิชาอย่างครบถ้วน สนุกสนาน
ได้สาระครบถ้วน ไม่นา่ เบือ่
		 2) สิ่งที่ ได้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์รายวิชา 

นักศึกษาทุกกลุ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการทำงาน
เป็นทีม ร่วมมือร่วมใจ สามัคคี เสียสละ และทุม่ เทให้กบั
งานอย่างเต็มที่ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
และกลุม่ ตลาดนัดความรูท้ ำให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ ม
กันอย่างกว้างขวาง รู้จุดเด่นและจุดด้อยที่ควรปรับปรุง 

มีการเสนอแนะอย่างกัลยาณมิตรเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ให้ดขี นึ้ สามารถนำเอาความรูท้ ี่ได้ ไปพัฒนาองค์กรของแต่ละ
บุคคลได้เป็นอย่างดี
		 3) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ นักศึกษามีความคิดเห็นว่า
ควรจัดตารางสอนให้นกั ศึกษามีเวลาเพิม่ ขึน้ ในการทำบอร์ด
นำเสนอผลงาน และปรับเปลีย่ นวิธกี ารนำเสนอผลงานให้มี
ความกระชับมากขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะนักศึกษามีจำนวนมาก และ
เข้ามาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในบอร์ดวิชาการไม่พร้อมกัน ทำให้
นักศึกษาเจ้าของผลงานต้องนำเสนอหลายรอบ
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การอภิปรายผล
         	ผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค ะแนนเฉลี่ ย
ลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเองอยู่ในระดับสูง (X = 3.69±
0.40) สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา21-23 ทั้งนี้สามารถ
อธิบายได้ว่า การที่นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้แบบนำ
ตนเองอยู่ ในระดับสูง เพราะนักศึกษาทั้งหมดที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ ในวัยผู้ ใหญ่มีอายุเฉลี่ย 46.07±5.66 ปี ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการศึกษาผู้ ใหญ่ (andragogy) ของ
Knowles2 ทีก่ ล่าวไว้วา่ ผู้ใหญ่มวี ฒ
ุ ภิ าวะ มีประสบการณ์ จะ
มองตนเองว่า สามารถควบคุมและเป็นผู้นำตนเองได้ดี
ผู้ ใหญ่ชอบทีจ่ ะเรียนโดยการชีน้ ำตนเอง ผู้ ใหญ่พร้อมทีจ่ ะ
เรียนรูเ้ มือ่ เห็นว่าสิง่ ทีเ่ รียนมีความหมายและมีความจำเป็น
ต่อบทบาทสถานภาพทางสังคม เกีย่ วข้องกับงานของตนเอง
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และเป็นการพัฒนาตนเอง ดังที่
Collins23 กล่าวว่า วัตถุประสงค์การเรียนของผู้ ใหญ่มกั จะ
เป็น goal-oriented ผู้ ใหญ่พร้อมทีจ่ ะเรียนรูเ้ มือ่ เห็นว่าสิง่
นั้นเป็นประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาและตรงกับความ
ต้องการใคร่รู้ของตน การจัดการเรียนการสอนจึงควรใช้
กระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม ใช้ประสบการณ์เดิมมา
เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและต่อยอดความรู้
ใหม่ ควรให้เวลาในการทำงานและมีการประเมินผลย้อน
กลับอย่างเหมาะสม ทัง้ นีเ้ พราะลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำ
ตนเอง สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ โดยการจัดโอกาสให้
ผูเ้ รียนลงมือปฏิบตั แิ ละรับผิดชอบด้วยตนเอง24 นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา21,25 ที่พบว่า เมื่อบุคคล
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มีอายุ วุฒภิ าวะและประสบการณ์มากขึน้ จะมีความพร้อม
ในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมากขึน้ ด้วย
ผลวิจยั พบว่า ลักษณะการเรียนรูแ้ บบนำตนเองเมือ่
สิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
และตลาดนัดความรูด้ กี ว่าก่อนการเรียนการสอนอย่างมีนยั
สำคัญทางสถิติ (p < .05) ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้
แสดงว่า การใช้แฟ้มสะสมผลงานและตลาดนัดความรู้ ใน
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สามารถพัฒนานัก
ศึ ก ษาให้ มี ลั ก ษณะการเรี ย นรู้ แ บบนำตนเองสู ง ขึ้ น ได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา10-11,15-16 ทัง้ นีส้ ามารถอธิบาย
ได้วา่ การจัดการศึกษาควรยึดหลักว่าผูเ้ รียนมีความสามารถ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ จึงจำเป็นต้องเปลีย่ นแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนแบบเดิมทีย่ ดึ ผูส้ อนเป็นศูนย์กลาง (teacher center)
มายึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง (student center) การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานและตลาดนัดความรู้
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้ทักษะการเรียนแบบนำ
ตนเอง ทั้งนี้ เพราะกระบวนการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การกำหนด
ประเด็นการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้ การปฏิบตั ติ าม
ขัน้ ตอนการเรียนรู้ การนำเสนอความสำเร็จของการเรียนรู้
และการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ตลอดจนการประเมินผล
ตามสภาพการณ์ทเี่ ป็นจริง26 โดยผูส้ อนทำหน้าทีเ่ ป็นผูช้ แี้ นะ
ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกให้เกิดบรรยากาศการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู3,27
้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พสชนัน28
พบว่า บทบาทของอาจารย์ในการเป็นผูอ้ ำนวยความสะดวก
ในการเรียนรูแ้ ละการเป็นแบบอย่างด้านการเรียนรูส้ ามารถ
ร่วมกันทำนายการเรียนรูด้ ว้ ยการนำตนเองของนักศึกษาได้
ร้อยละ 68.9 อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001
เมือ่ เปรียบเทียบรายด้านทัง้ 8 ด้าน พบว่า เกือบทุก
ด้านจะมีคะแนนภายหลังดีกว่าก่อนการเรียนการสอนโดยใช้
แฟ้มผลสะสมผลงานและตลาดนัดความรูอ้ ย่างมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (p < .05 และ p < .01) ยกเว้นด้านการมีความคิด
ริเริม่ และมีอสิ ระในการเรียนรู้ และการมองอนาคตในแง่ดี
ซึง่ พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญ ทีเ่ ป็นเช่นนี้
สามารถอธิบายได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แฟ้ม
สะสมผลงานและตลาดนัดความรู้ สามารถทำให้ผู้เรียนมี

ลักษณะการเรียนรู้แบบนำตนเองสูงขึ้น ได้แก่ การเปิด
โอกาสต่อการเรียนรู้ มโนมติของตนเองด้านการเป็นผูเ้ รียนที่
มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
ความรักในการเรียน ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ความสามารถ
ใช้ทกั ษะการเรียนรูแ้ ละทักษะการแก้ปญ
ั หา สอดคล้องกับ
2
แนวคิดของ Knowls ทีพ่ บว่า การเรียนทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียน
รู้จักวิธีการเรียนด้วยตนเอง จะพัฒนาทักษะในการสร้าง
นิสยั และความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ สำหรับ
อนาคต รูจ้ กั การแก้ปญ
ั หา ผูเ้ รียนจะสามารถนำผลที่ได้จาก
การเรียนรู้ ไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างคุ้มค่าและยาวนานกว่า
ผู้เรียนที่รอรับคำสอนอย่างเดียว นอกจากนี้การเรียนการ
สอนโดยใช้แฟ้มสะสมงานยังสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ใน
ตนเองให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน27,29 ทำให้ผู้เรียนมีความรับ
ผิ ด ชอบต่ อ การเรี ย นมากขึ้ น 27,30 พั ฒ นาความคิ ด เชิ ง
วิเคราะห์14,27,31 พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง27 เพิ่ม
โอกาสในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน14,27
พัฒนาพุทธิพสิ ยั ทักษะพิสยั และจิตพิสยั ในผูเ้ รียน18 และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อ
เนือ่ งสูก่ ารพัฒนาวิชาชีพต่อไป27,32 อย่างไรก็ตามทักษะด้าน
การมีความคิดริเริม่ และมีอสิ ระในการเรียนรู้ ไม่เพิม่ ขึน้ อย่าง
มีนยั สำคัญทางสถิติ อาจอธิบายได้วา่ การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน แม้จะให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมใน
ทุกขัน้ ตอน เริม่ ตัง้ แต่การกำหนดประเด็นการเรียนรู้ จนถึง
การประเมินผลตามสภาพการณ์ทเี่ ป็นจริง หากแต่ประเด็น
ในการเรี ย นรู้ ทั้ ง หมดยั ง คงต้ อ งเป็ น ไปตามกรอบของ
วัตถุประสงค์รายวิชา อาจทำให้กลุม่ ตัวอย่างยังไม่สามารถ
แสดงทักษะด้านการมีความคิดริเริม่ และมีอสิ ระในการเรียน
รู้ ได้มากนัก แม้การเรียนการสอนโดยใช้แฟ้มสะสมงานและ
ตลาดนัดความรูจ้ ะทำให้คะแนนเฉลีย่ ด้านนีส้ งู ขึน้ หากแต่
ยังไม่มากพอจนทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนยั สำคัญทาง
สถิติ สำหรับทักษะด้านการมองอนาคตในแง่ดกี เ็ ช่นเดียวกัน
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารการ
พยาบาล ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ประสบความ
สำเร็จในวิชาชีพ กอร์ปกับความรับผิดชอบทีต่ อ้ งมีตอ่ หน่วย
งานและบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้าไป
พร้อมการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ผูน้ ำองค์กรจึง
ต้องเป็นผูท้ เี่ รียนรูต้ ลอดชีวติ คิดถึงเรือ่ งอนาคต มองอนาคต
ในแง่ดี ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคใดๆ เป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว ดังจะ
เห็นได้จากคะแนนเฉลี่ยซึ่งอยู่ ในระดับสูงเป็นอันดับที่ 2 
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