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บทคัดย่อ
การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยผ่าน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำ�หรับอาจารย์พยาบาล โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 6 ระยะ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์
สภาพการณ์ 2) การพัฒนารูปแบบ 3) การทดลองใช้รปู แบบครัง้ ที่ 1 4) การทดลองใช้รปู แบบครัง้ ที่ 2 5) การนำ�รูปแบบไป
ใช้จริง และ 6) การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ กลุม่ ตัวอย่าง คืออาจารย์พยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ จำ�นวน 42 คน และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 3 รุน่ 70 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ทีล่ งทะเบียน
เรียนในปีการศึกษา 2560-2561 จำ�นวน 143 คน ผลการวิจยั พบว่า:
1. รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLERNS model) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
1) Plan (การวางแผนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วยการเตรียมผู้สอนและการเตรียมการจัดการเรียนรู้)
2) Learning management (การปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรู)้ 3) Evaluation (การประเมินผลการจัดการเรียนรู)้ 4) Reflection
(การสะท้อนคิดการจัดการเรียนรู)้ 5) New Design (การออกแบบการจัดการเรียนรูใ้ หม่) และ 6) Support (การสนับสนุน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง) 2. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ เจตคติ และทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของอาจารย์ ภายหลังการใช้รปู แบบ PLERNS สูงกว่าก่อนใช้รปู แบบอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ 3. ค่าเฉลีย่ ของความพึงพอใจ
ของอาจารย์ภายหลังการใช้รปู แบบ PLERNS เพิม่ ขึน้ ตามลำ�ดับ ครัง้ 1, 2, 3 เท่ากับ 51.63, 61.18, 71.50 คะแนนตาม
ลำ�ดับ 4. จำ�นวนนักศึกษาที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยอาจารย์เพิ่มขึ้นตามภาคการศึกษา
โดยภาคการศึกษาที่ 1/2560, 2/2560, 1/2561 ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 9.79 64.34, 67.13 ตามลำ�ดับ 5. จำ�นวนนักศึกษาทีม่ ี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาผ่านเกณฑ์การประเมินโดยอาจารย์เพิ่มขึ้นตามภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษา
ที่ 1/2560, 2/2560, 1/2561 ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 14.69, 100, และ 100 ตามลำ�ดับ 6. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบ PLERNS เพิม่ ขึน้ ตามภาคการศึกษาโดยค่าเฉลีย่ ของภาคการศึกษา 1/2560, 2/2560, 1/2561
เท่ากับ 4.26, 4.26, และ 4.37, ตามลำ�ดับ
สรุปได้วา่ รูปแบบ PLERNS มีประสิทธิผลในการพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกของอาจารย์และ
พัฒนาความรูแ้ ละทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
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Abstract
This research and development aimed to develop and evaluate the active learning through
professional learning community model for nurse educators. The study comprised 6 steps: 1) situational
analysis, 2) model development, 3) first- round tryout of the model, 4) second- round tryout of the
model, 5) model implementation, and 6) model evaluation. The sample was 42 nurse instructors of
Boromarajonani College of Nursing Bangkok and 143 third- year nursing students who registered in the
Bachelor of Nursing Program at Boromarajonani College of Nursing Bangkok in academic year B.E.
2560-2561. The result of the study revealed that:
1. The active learning through professional learning community model for nurse educators was
PLERNS model that included 6 components: 1) P- Plan, 2) L- Learning management, 3) E- Evaluation,
4) R- Reflection, 5) N- New design, 6) S- Support. 2) Knowledge, attitude, and practice skill related to
active learning of the nurse instructors after implementing the PLERNS model was significantly higher than
before implementing the model. 3. The nurse instructors’ satisfaction towards the model was increased
from the first-round tryout, the second- round tryout, and model evaluation (Mean = 51.63, 61,18,
and 71.50, respectively) 4. Percentage of students who were rated as “pass” on learning outcome
related to knowledge was greater by semester (1/2560, 2/2560, and 2/2561 semester passed 9.79,
64.34, and 67.13 %, respectively), 5. Percentage of students who had learning outcome of cognitive
skills over passing criteria was increased by semester (1/2560, 2/2560, and 2/2561 semester passed
14.69, 100, and 100 %, respectively). 6. Mean of students’ satisfaction on learning by implementing
the PLERNS model was rising by semester (1/2560, 2/2560, and 2/2561 semester = Mean 4.26, 4.26,
4.37, respectively),
Finding from the study demonstrated that the PLERNS model is effective in developing knowledge,
attitude, and practice related to active learning in nurse educators and developing knowledge and
cognitive skill of nursing students.
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บทนำ�

ศตวรรษที่ 21 เป็ น สั ง คมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็วทัง้ เรือ่ ง การเมือง เศรษฐกิจ วิถชี วี ติ วัฒนธรรม
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมบริบทรอบตัว ระบบการจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้ ส ามารถดำ � รงชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข ในสภาวะที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้1 อาจารย์ผ้สู อนเป็นบุคคลสำ�คัญในกระบวน
การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาเพราะเป็นกลไกสำ�คัญใน
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนโดยเปลีย่ นวิธกี ารในการจัดการเรียนรู้
จากการเป็นผู้ให้ความรู้และผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ (passive
learning) เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ที่เน้น
บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้เรียนมากขึ้น โดยผู้เรียนเป็น
ผูส้ ร้างความรูผ้ า่ นการปฏิบตั ิ ความรูเ้ กิดขึน้ จากประสบการณ์
ของตนเองและการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ทำ�ให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดขัน้ สูง2 อาจารย์ผสู้ อนจึงจำ�เป็นต้องได้รบั การ
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ3
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำ�หนด
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์มคี วามเชีย่ วชาญในการจัดการเรียนรูส้ �ำ หรับผูเ้ รียนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยกำ�หนดสมรรถนะไว้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) องค์ความรู้ ประกอบด้วย 2 มิตคิ อื 1.1) ความรูใ้ นศาสตร์
สาขาวิชา 1.2) ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้
2) สมรรถนะ ประกอบด้วย 4 มิติ คือ 2.1) ออกแบบและวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2) ดำ � เนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
2.3) เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรูแ้ ละสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 2.4) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ และ
3) ค่านิยม ประกอบด้วย 2 มิติ คือ 3.1) คุณค่าในการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง 3.2) ธำ�รง
ไว้ซ่ึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ ดังนั้นการเรียนรู้จึง
จำ�เป็นต้องพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ทง้ั ในด้านความรู้ เจตคติ
และทักษะอย่างต่อเนือ่ ง จนสามารถพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ5 การนำ�แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional learning community: PLC) มาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอน เพื่อน

ร่วมคิด ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูบ้ ริหาร ผ่านการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีส่ ง่ เสริมผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน สะท้อนผลการปฏิบัติผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทำ�งานร่วมกัน การร่วมมือ
ร่วมพลัง โดยมุง่ เน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างเป็น
องค์รวม ซึง่ เป็นการพัฒนาอาจารย์ผสู้ อนทีส่ ร้างการเปลีย่ นแปลง
สภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนือ่ ง 6, 7
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ด้วยนโยบายยุทธศาสตร์ทม่ี จี ดุ เน้น “พยาบาลสมรรถนะสูง จิตมุง่ บริการ และ
มีมาตรฐานสากล” โดยนักศึกษาพยาบาลต้องสามารถคิด
วิ เ คราะห์ ตั ด สิ น ใจและแก้ ไขปั ญ หาได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ตลอดจนสามารถให้การพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมือ่
วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ด้าน
การประเมินคุณภาพบัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาในระหว่าง
ปีการศึกษา 2557-2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติโดยผู้ใช้บัณฑิต พบว่า บัณฑิตมีคะแนน
น้อยทีส่ ดุ ในด้านทักษะทางปัญญาและด้านความรู้ ตามลำ�ดับ
สอดคล้องกับผลการศึกษาในนักศึกษาสถาบันอืน่ ๆ8 เมือ่ ศึกษา
สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2559 พบว่า
การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยงั เน้นการบรรยายเป็นหลัก
เนื้อหาในรายวิชาทางการพยาบาลมีมาก เวลาไม่เพียงพอ
และนักศึกษากลุ่มใหญ่เกินไป ทำ�ให้ยากต่อการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายวิธี จึงทำ�ให้การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิง
รุ ก ของวิ ท ยาลั ย ไม่ ป ระสบความสำ � เร็ จ ตามจุ ด มุ่ ง หมาย 9
วิทยาลัยจึงได้ปรับแผนการพัฒนาอาจารย์ระหว่างปีการศึกษา
2560-2561 โดยเน้นความสำ�คัญกับการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ในการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะของ
นักศึกษาในด้านความรูแ้ ละทักษะทางปัญญา ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่
จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพสำ�หรับอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ และ
เจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จนนำ�ไปสู่การมีทักษะ
ที่ดีในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความรู้และทักษะด้านปัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจยั

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่
1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกโดยชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพสำ�หรับอาจารย์พยาบาล
2. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียน
รูเ้ ชิงรุกโดยชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพต่อ
2.1 ความรู้ เจตคติ และทักษะของการจัดการเรียน
รู้เชิงรุกของอาจารย์พยาบาล และความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบของอาจารย์พยาบาล
2.2		ผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทาง
ปัญญา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดย
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพตามการรับรูข้ องนักศึกษา

กรอบแนวคิดการวิจยั

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ แ นวคิ ด การพั ฒ นารู ป แบบการ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยการวิจยั และพัฒนา แนวคิดการจัดการเรียน
รูเ้ ชิงรุกร่วมกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิจยั และพัฒนานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกันโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสำ�หรับอาจารย์พยาบาล มีวิธีดำ�เนินการวิจัยแบ่งเป็น
6 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situational
analysis) การสังเคราะห์เอกสาร การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.1		ก ารวิ เ คราะห์ เ อกสาร นโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์
ยุทธศาสตร์ รายงานผลการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา
2559 แผนการจัดการศึกษาและกระบวนการบริหารการจัดการ
เรียนการสอน
1.2		การประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอน
ปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นอาจารย์พยาบาล
จากทุกภาควิชา จำ�นวน 54 คน ได้รบั ตอบกลับ 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.78
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1.3 		การสนทนากลุ่มกับอาจารย์ผ้แู ทนจากทุกภาค
วิชา จำ�นวน 15 คน โดยใช้เป็นแนวคำ�ถามการสนทนากลุ่ม
แบบกึง่ โครงสร้าง เรือ่ งการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกในปัจจุบนั และ
ความต้องการการพัฒนา
1.4 วิเคราะห์ และสังเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการจัดการเรียนการสอน ในด้านผู้เรียน ผู้สอน
เนือ้ หา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สิง่ สนับสนุน และการวัดและ
ประเมินผล หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั นำ�เสนอผลการวิเคราะห์สภาพ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในปัจจุบันและความต้องการพัฒนา
ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย พร้อมทัง้ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
การวิจยั รวมทัง้ ผลลัพธ์ทค่ี าดหวังจากการวิจยั
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิง
รุกโดยชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Design and Development)
2.1 ผู้วิจัยร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดย
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย แนวคิด หลัก
การการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้
โดยเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนำ�ร่างรูปแบบ ไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและการพยาบาล จำ�นวน 3 คน
พิจารณา
2.2 ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงร่างรูปแบบฯ ตามข้อเสนอแนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่างรูปแบบฯที่เรียกว่า PLERNS มี 4 องค์
ประกอบ ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ ผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และนำ�เสนอร่างรูปแบบต่อ
คณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ก่อน
นำ�ไปทดลองใช้
ระยะที่ 3 การทดลองใช้รปู แบบการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกโดยชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ครัง้ ที่ 1
3.1 นำ�รูปแบบ PLERNS ไปทดลองใช้กับอาจารย์
ของวิทยาลัยฯ โดยประชาสัมพันธ์และรับสมัครอาจารย์ท่ี
ต้องการเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนารูปแบบฯ กลุม่ ตัวอย่าง
คือ อาจารย์ทส่ี มัครใจเข้าร่วมจาก 6 ภาควิชา จำ�นวน 22 คน
3.2 ประเมินความรู้ เจตคติและทักษะในด้านการ
จัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกอาจารย์ทเ่ี ป็นกลุม่ ตัวอย่างในระยะก่อนและ
หลังการใช้รปู แบบฯ

3.3 		จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้วิจัยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาอบรมเกีย่ วกับแนวคิดของการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกและ
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เป็นการอบรมเพื่อ
ให้อาจารย์มพี น้ื ฐานความรู้ เจตคติ และ ทักษะต่อการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก
3.4			ทดลองใช้รูปแบบ PLERNS ครั้งที่ 1 โดยขอ
อาสาสมัครอาจารย์จาก 1 ภาควิชา คือ ทีมอาจารย์ ภาค
วิชาการพยาบาลเด็กจำ�นวน 8 คน ซึง่ รับผิดชอบสอนวิชาการ
พยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ 2 สำ�หรับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยมีกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ผ่านการอบรมแล้ว 14 คน ร่วมสังเกตการณ์การจัดการ
เรียนรูด้ ว้ ย
3.5			ประเมินผลการใช้รูปแบบเมื่อสิ้นสุดภาคการ
ศึกษาที่ 1/2560 โดยศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณดังนี้ 1) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ตอ่ การใช้รปู แบบ PLERNS
2) แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ ข อง
นักศึกษา และ 3) แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา และรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการสนทนากลุม่ อาจารย์ในภาควิชาการพยาบาล
เด็กและกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
ผลการประเมินพบว่า รูปแบบ PLERNS มีความ
เหมาะสมต่ อ การนำ � ไปใช้ พ บว่ า การออกแบบการเรี ย นรู้
ผูส้ อนและผูเ้ รียนมีความคิดเห็นทีค่ ล้ายกันว่า ควรเพิม่ กิจกรรม
การสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมหรือกระตุ้นผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
และเพิ่มการทำ�แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน พร้อมทั้งมีการเฉลย
ร่วมกันเพื่อให้ผ้เู รียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น การประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ยังไม่มีแนวทางในการประเมินการจัดการ
เรียนรูท้ ช่ี ดั เจน ทำ�ให้การสังเกตการสอนเพือ่ การนำ�ไปปรับปรุง
การสอนไม่ครบทุกประเด็น โดยเฉพาะในด้านการสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนที่แตกต่างกันระหว่างผู้เรียนที่เก่ง กลาง
อ่อน และการสะท้อนคิด ผูส้ อนยังไม่มแี นวทางทีช่ ดั เจน ในการ
สะท้อนคิดการสอนให้ครบทุกกระบวนการ
ผูว้ จิ ยั จึงปรับปรุงรูปแบบ PLERNS โดยการปรับปรุง
คู่มือให้มีการอธิบายขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้
พัฒนาแบบบันทึกหลังการสอนและแบบสังเกตการจัดการ
เรียนรู้ ขัน้ ตอนการสะท้อนคิดเพิม่ รายละเอียดตัวอย่างคำ�ถาม
เพือ่ การสะท้อนคิด และอธิบายขัน้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้
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ใหม่ เพือ่ เป็นแนวทางให้ผสู้ อนนำ�ไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ในครัง้ ต่อไป
ระยะที่ 4 การทดลองใช้รปู แบบการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกโดยชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ครัง้ ที่ 2
4.1 นำ�รูปแบบ PLERNS ที่ปรับปรุงครั้งที่ 1 ไป
ทดลองใช้ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 กับอาจารย์ทเ่ี ป็นกลุม่
ตัวอย่างเดิมจำ�นวน 22 คน ทีท่ �ำ การสอนนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3
กลุม่ เดิม และเพิม่ การนำ�รูปแบบฯ ไปใช้ในนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2
เนือ่ งจากเริม่ เรียนวิชาทางการพยาบาล รวม 6 รายวิชา
4.2 ประเมินผลการใช้รปู แบบ PLERNS เมือ่ สิน้ สุด
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์สว่ นใหญ่
มีความพึงพอใจต่อการใช้รปู แบบฯ ในระดับมาก โดยสมาชิก
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ช่วยให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้
ทำ�ให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธี
มากขึ้น โดยส่วนใหญ่ใช้กรณีศึกษาเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความรู้และทักษะทางปัญญา สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ใน
เด็กที่มีปัญหาการเรียนได้มากขึ้น แต่อาจารย์ส่วนใหญ่พบ
ปัญหาในการบริหารจัดการเวลาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สำ�หรับนักศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ประเมินการจัดการเรียนรูอ้ ยู่
ในระดับดีถงึ ดีมาก แต่เสนอให้อาจารย์เพิม่ การปรับปรุงสือ่ การ
เรียนรูท้ ส่ี ามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองก่อนเข้าชัน้ เรียนให้มากขึน้
4.3 ปรับปรุงรูปแบบ PLERNS ครัง้ ที่ 2 เนือ่ งจาก
พบว่า อาจารย์สว่ นใหญ่จดั การเรียนรูโ้ ดยใช้กรณีศกึ ษา ผูว้ จิ ยั
จึงจัดการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศกึ ษาเพือ่ เตรียมความพร้อมสำ�หรับอาจารย์ผสู้ อน
ปัญหาเรื่องการจัดการเวลาและการใช้ส่ือการสอน สมาชิกฯ
ได้วางแผนพัฒนาโดยการเลือกสื่อที่เหมาะสม นำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา (E-Learning) มาใช้ติดต่อสื่อสาร
เผยแพร่ส่อื การเรียนรู้ให้ผ้เู รียนศึกษาล่วงหน้า กระตุ้นผู้เรียน
และประเมินผลหลังเรียน ส่วนปัญหาในเรื่องสิ่งสนับสนุน
ได้แก่ ห้องเรียนกลุ่มใหญ่-ย่อย และสัญญาณอินเตอร์เนท
ผู้บริหารได้ปรับปรุงห้องเรียนและสัญญาณอินเตอร์เนทให้ดี
ยิง่ ขึน้
ระยะที่ 5 การนำ�รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
โดยชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพไปใช้จริง
5.1		นำ�รูปแบบ PLERNS ที่สมบูรณ์ ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในวิชาทางการ

พยาบาล 11 รายวิชา โดยอาจารย์ทเ่ี ป็นกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
จำ�นวน 22 คน จาก 6 ภาควิชา ซึ่งทำ�การสอนนักศึกษา
ชัน้ ปีท่ี 2, 3 และ 4 ในรายวิชาทางการพยาบาล
5.2 ประเมินผลของรูปแบบโดยประเมิน 1) ความ
พึงพอใจของอาจารย์ตอ่ การใช้รปู แบบ PLERNS 2) ผลการเรียน
รู้ของนักศึกษาในด้านความรู้และทักษะทางปัญญา 3) ความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ใน 11 รายวิชา
ทางการพยาบาลที่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โดยชุมชนแห่งการเรียนรูข้ องแต่ละภาควิชา และ 4) ความคิด
เห็นต่อการใช้รูปแบบฯของอาจารย์และนักศึกษาโดยการ
สนทนากลุม่
ระยะที่ 6 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกโดยชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ติดตามผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบ PLERNS ทั้งใน
กลุม่ อาจารย์และนักศึกษา ดังนี้ 1) ในกลุม่ อาจารย์ ประเมิน
ความรู้ เจตคติและทักษะในการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกของอาจารย์
2) ในกลุ่มนักศึกษาติดตามผลลัพธ์จากการได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกตามรูปแบบ PLERNS โดยการประเมินผลการ
เรียนรูด้ า้ นความรูแ้ ละด้านทักษะทางปัญญาของนักศึกษากลุม่
เดิมทีเ่ ลือ่ นจากชัน้ ปีท่ี 3 มาอยูใ่ นชัน้ ปีท่ี 4 จำ�นวน 143 คน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนสิ้นสุดการจัดการศึกษาในภาค
ทฤษฎี ในปีการศึกษา 2561
เครือ่ งมือการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ มีดงั นี้
1.		 แบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนการสอน
ปั ญ หาและความต้ อ งการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง
รุ ก ของอาจารย์ พ ยาบาล วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ ที่ผู้วิจัยพัฒนาจากแบบสอบถามสภาพการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุกของ Supattara Pusitrattanavalee 10 ประกอบ
ด้วย ข้อมูลทัว่ ไป สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และความต้องการ
สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เครื่องมือที่ใช้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีคา่
Index of Item-objective Congruence (IOC) แต่ละข้อ
อยู่ ระหว่ า ง 0.80-1.00 ค่ า ความเชื่อ มั่น แบบสอดคล้ อ ง
ภายในของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า มีค่าเท่า
กับ 0.85 วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้คา่ สถิตเิ ชิงพรรณนา
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2.		 แบบประเมิน PLERNS สำ�หรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาและการพยาบาลจำ�นวน 3 คน การวิเคราะห์
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC แต่ละข้ออยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00
3.		 แบบประเมินความรู้ เจตนคติและทักษะในการ
จัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้
เกีย่ วกับการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก มีลกั ษณะเป็นข้อคำ�ถามแบบ
เลือกตอบ มีจ�ำ นวน 10 ข้อ 2) ด้านเจตคติตอ่ การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก เป็นแบบมาตราวัดประเมินค่า 5 ระดับ จำ�นวน 15 ข้อ
และ 3) ด้านทักษะการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก เป็นแบบมาตราวัด
ประเมินค่า 5 ระดับ จำ�นวน 12 ข้อ แบบประเมินนีผ้ วู้ จิ ยั พัฒนา
ขึ้ น โดยผ่ า นผู้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา
จำ�นวน 3 ท่าน ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC แต่ละข้ออยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าความเชือ่ มัน่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่า มีคา่
เท่ากับ 0.71, 0.91, และ 0.93 ตามลำ�ดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติ Paired Simple t-test
4. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ตอ่ การ
ใช้รปู แบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกโดยชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นแบบมาตราวัดประเมินค่า 5 ระดับ
จำ�นวน 15 ข้อ ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ โดยผ่านการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 คน ค่าดัชนีความสอดคล้อง
IOC แต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และการตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.89 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
5.		 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษา เป็นแบบประเมินกลางของวิทยาลัยเป็นมาตรา
วัดประเมินค่า 5 ระดับ จำ�นวน 20 ข้อ ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หาโดยคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
6. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้าน
ความรู้และทักษะทางปัญญาโดยนักศึกษา เป็นแบบประเมิน
กลางของวิทยาลัยทีผ่ า่ นการตรวจสอบตรงเชิงเนือ้ หาโดยคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยสถิตเิ ชิงพรรณนา
7.		 แบบสรุ ป ผลการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข อง
นั ก ศึ ก ษาด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะทางปั ญ ญาโดยอาจารย์
ผู้สอนของแต่ละรายวิชา โดยการนับจำ�นวนนักศึกษาที่ผ่าน
ตามเกณฑ์การประเมินในครัง้ แรกของรายวิชาทางการพยาบาล

ทีใ่ ช้รปู แบบ PLERNS วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิตเิ ชิงพรรณนา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบ
ด้วย 1) แนวคำ�ถามการสนทนากลุ่มสำ�หรับอาจารย์เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในปัจจุบันและความต้องการพัฒนา
2) แนวคำ�ถามการสนทนากลุ่มสำ�หรับอาจารย์เกี่ยวกับความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกโดยชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ และ 3) แนวคำ�ถามการสนทนา
กลุ่มสำ�หรับนักศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกทีไ่ ด้รบั การพัฒนาโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ เลขที่รับรอง 20/2560 โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการ
อธิบายจนเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยนี้และแจ้งสิทธิ์ในการปฏิเสธ
รวมทัง้ การถอนตัวจากการเป็นกลุม่ ตัวอย่างโดยไม่เกิดผลใดๆ
ต่อผู้ให้ข้อมูล และข้อมูลจะนำ�เสนอในภาพรวมไม่เปิดเผย
ข้อมูลเป็นรายบุคคล

ผลการวิจยั

1. ผลการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาในการจั ด การเรี ย นรู้ ข อง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ มีเป้าหมาย
และนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพสูง
เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพเป็ น ไปตามคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่
หลักสูตรกำ�หนดไว้ ผู้บริหารสนับสนุนการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และอาจารย์มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สามารถ
เป็นต้นแบบแก่อาจารย์สถาบันอืน่ ได้
สภาพการเรี ย นรู้ข องผู้เรี ย น พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบบรรยายมากกว่าการมีส่วนร่วมใน
ชัน้ เรียน นักศึกษาบางส่วนยังขาดทักษะในการเรียนรู้ ในเรือ่ ง
ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการศึ ก ษาหาความรู้เ พิ่ม เติ ม มี ก าร
เตรียมความพร้อมก่อนเรียน การนำ�ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์
ใช้ในการทำ�งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และการตรงต่อเวลา
สภาพการจัดการเรียนรูข้ องอาจารย์ อาจารย์มกี าร
นำ � เทคนิ ค และวิ ธีก ารสอนที่ห ลากหลายมาใช้ ใ นการเรี ย น
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การสอน เช่น การวิเคราะห์กรณีศึกษา การใช้สถานการณ์
จำ�ลอง การทำ�โครงการ การทำ�นวัตกรรม และเทคนิคอื่นๆ
ของการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้มากขึ้น แต่ยังพบว่าวิธีท่ีใช้
มากที่สุดคือ การบรรยาย และให้ความเห็นว่าอาจารย์ต้อง
การเน้นเนื้อหาทางการพยาบาลและคิดว่าเวลามีไม่เพียงพอ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่การบรรยาย
สำ�หรับความคิดเห็นในเรื่อง การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกให้กับนักศึกษา อาจารย์มีความสนใจในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพราะเห็นว่าในยุคปัจจุบัน
ต้ อ งพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ทั ก ษะที่ ส อดคล้ อ งกั บ สั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป แต่คิดว่าการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นเรื่องที่
ยาก ไม่ทราบว่าการจัดการเรียนรูท้ เ่ี คยทำ�มามีความเหมาะสม
หรือไม่ ประเด็นที่อาจารย์ส่วนใหญ่ต้องการได้รับการพัฒนา
มากที่ สุ ด คื อ เรื่ อ งเทคนิ ค และวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สือ่ การ
สอนและสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ ตามลำ�ดับ
2. รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกโดยชุมชนการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพสำ�หรับอาจารย์พยาบาล
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพสำ�หรับอาจารย์พยาบาลทีค่ ณะผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้
จากผลการวิเคราะห์สภาพการณ์และการทบทวนวรรณกรรม
มีลกั ษณะดังนี้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLERNS (PLERNS
Instructional Model)
P - Plan: การวางแผนในการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
การวางแผนเตรียมการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกโดยชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) การเตรียมผู้สอน (Instructor preparation)
ในด้านความรู้ เจตคติ และทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โดยโปรแกรมพัฒนาผู้สอน ด้วยการจัดอบรม ศึกษาดูงาน
และการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
2) การเตรียมการจัดการเรียนรู้ (Learning preparation) ซึง่ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 2.1) วิเคราะห์สภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน (Analysis) โดยผู้
สอนและเพือ่ นร่วมคิด (buddy) 2.2) ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Lesson plan) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ

หลักสูตรและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยผู้สอน
และเพือ่ นร่วมคิด (buddy) 2.3) การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
(Shares) ผูส้ อนนำ�เสนอแผนการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่สมาชิกของ
ชุมชนแห่งการเรียนเชิงวิชาชีพ เพื่อแสดงความคิดเห็นและ
ให้ขอ้ เสนอแนะ 2.4) การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
(Refinement) ตามข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ
L - Learning management: การปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกด้วยวิธกี ารทีห่ ลาก
หลาย ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การเตรียมความ
พร้อมของผูเ้ รียน (Student preparation) เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจ
ในวิธีการเรียนรู้เชิงรุกและตระหนักถึงความสำ�คัญของการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ
เรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning activities)
เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย 2.1) ผู้เรียนสร้าง
ความรูด้ ว้ ยตนเอง (Constructivism) 2.2) ผูเ้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ย
การลงมือปฏิบตั ิ (Learning by doing) และ 2.3) ผูเ้ รียนรวม
พลังในการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaboration) 3) การส่งเสริม
พฤติกรรมการเรียนรู้ (Reinforcements) โดยการใช้วิธีการ
เรียนรู้ท่ีสร้างแรงจูงใจ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ และ 4) การประเมินผลตามสภาพจริง
(Authentic assessment) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น
การสังเกต การบันทึกการเรียนรู้ และการนำ�เสนอ โดยผูส้ อน
และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินในทุกบริบทเท่าที่จะเป็น
ไปได้
E - Evaluation: การประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ ผู้สอนบันทึกหลังการสอน สมาชิกฯร่วมสังเกตการณ์
การสอนแล้วบันทึกการสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควร
พัฒนาการประเมินประกอบด้วย 1) การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ท่ีสามารถกระตุ้นผู้เรียนทุกคนทั้งผู้เรียนอ่อน ปานกลาง
และ เก่ง 2) ผลการเรียนรู้ 3) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
4) บรรยากาศของการเรียนรู้
R - Reflection: การสะท้อนคิดการจัดการเรียนรู้
สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกันสะท้อนคิดเกีย่ ว
กั บ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ปั จ จั ย
แห่งความสำ�เร็จ ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางพัฒนา
การสะท้อนคิดจะเริ่มจาก 1) ผู้สอน 2) เพื่อนร่วมคิด และ
3) สมาชิกฯ ตามลำ�ดับ
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N - New Design: การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ใหม่ ผูส้ อนและเพือ่ นร่วมคิด 1) สรุปข้อมูล (Summary) จาก
ผลการประเมินและการสะท้อนคิด และ 2) ปรับปรุงแผน
การจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกใหม่ (Refinement)
S - Support: การสนับสนุนการพัฒนาการจัด
การเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ต้องได้รับการสนับสนุนใน
เชิงนโยบาย (Policy) และการจัดการสิง่ สนับสนุน (Facilities)
จากผูบ้ ริหาร ซึง่ รูปแบบ PLERNS ได้แสดงไว้ในภาพที่ 2
3. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ PLERNS
3.1			การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความรู้ เจตนคติ
และทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของอาจารย์ ระหว่าง
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ PLERNS โดยใช้สถิติทดสอบที
(paired t-test) พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ เจตคติ และ
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของอาจารย์ภายหลัง
การใช้รูปแบบ PLERNS สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบฯ อย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (t ความรู=้ -3.62, p = .001; t เจตคติ =
-5.35, p= .000; t ทักษะ = -9.88, p= .000)
3.2			ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้สอนต่อการใช้รูปแบบ PLERNS จำ�นวน 3 ครั้ง พบว่า
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของอาจารย์ท่ใี ช้รูปแบบฯ เพิ่มขึ้น
ตามลำ�ดับจากภายหลังการทดลองใช้รปู แบบฯ ครัง้ 1 (N = 8,
Mean = 51.63, SD = 17.75) การทดลองใช้รปู แบบฯ ครัง้ ที่

2 (N = 22, Mean = 61.18, SD = 9.89) และ การใช้รปู แบบฯ
ครัง้ ที่ 3 (N = 22, Mean = 71.50, SD = 4.51)
3.3 ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อการใช้รูปแบบ
PLERNS
อาจารย์สะท้อนว่ารูปแบบ PLERNS ทำ�ให้นกั ศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยแบบองค์รวมได้ดีกว่าเดิมซึ่งมักจะเน้น
ที่ตัวผู้ป่วยอย่างเดียว นักศึกษาในห้องที่จัดการเรียนรู้เชิงรุก
ด้วยวิธี PLC มีคะแนนความสุขในการเรียนมากกว่ากลุ่มที่
ไม่ได้เรียนด้วยวิธีน้ี นักศึกษามีความรู้และเชื่อมโยงความรู้
กับกรณีศึกษาที่พบได้ดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ และ
ภายหลังการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบเชิงรุก นักศึกษา
สอบไม่ผา่ นน้อยลง
นอกจากนี้อาจารย์ได้สะท้อนถึงผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นใน
กลุ่มอาจารย์ ดังนี้ อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์น้อยได้เรียนรู้
เทคนิคการสอนต่างๆ จากอาจารย์รุ่นพี่ท่ีร่วมสอนด้วยกัน
การมี อ าจารย์ ท่ า นอื่ น มานั่ ง สั ง เกตการณ์ ก ารสอนและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน ทำ�ให้
อาจารย์ได้เรียนรู้และได้พัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียน
การสอนมากขึน้ มุมมองของครูเปลีย่ นไป เริม่ เปลีย่ นจากการ
บรรยายในห้องเป็นให้เวลานักศึกษาในการทำ�กิจกรรมภายใน
ชัว่ โมง พยายามลดชัว่ โมงบรรยายลง เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ท�ำ งาน
ร่วมกัน เรียนรูจ้ ากกันและกัน และภายหลังจากปรับการเรียน
การสอนเป็นการเรียนรูเ้ ชิงรุก นักศึกษาสอบผ่านมากขึน้
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4. การติดตามผลลัพธ์การเรียนรูข้ องนักศึกษาภายหลังการ
ใช้รปู แบบ PLERNS
4.1 		ผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความรู้
และทักษะด้านปัญญาของนักศึกษา รุ่นที่ 70 ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินในครัง้ แรกโดยอาจารย์ ระหว่างปีการศึกษา 2560
และ 2561 พบว่า จำ�นวนนักศึกษาทีม่ ผี ลลัพธ์การเรียนรูด้ า้ น
ความรู้และปัญญาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นตามภาคการศึกษา โดย
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 9.79 และ ร้อยละ
14.69 ตามลำ�ดับ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ
64.34 และร้อยละ 100 ตามลำ�ดับ และ ภาคการศึกษาที่
1/2561 ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 67.13 และ ร้อยละ 100 ตามลำ�ดับ
4.2 		ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุกของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ของรายวิชาวิชาชีพพยาบาลเพิ่มขึ้นตาม
ภาคการศึกษาที่เพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากภาคการศึกษา 1/2560
(M=4.26, SD=0.11) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (M=4.26,
SD=0.07) และ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (M=4.37, SD=0.03)
4.3 		ผลการสนทนากลุม่ นักศึกษาทีเ่ รียนด้วยรูปแบบ
PLERNS พบว่านักศึกษามีการรับรู้ถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นใน
4 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ 1) เกิดการเรียนรูเ้ นือ้ หาได้เข้าใจมาก
ขึน้ 2) มีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนรูเ้ ชิงรุก 3) มีทกั ษะในการ
คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น 4) มีการเรียนอย่าง
กระตือรือร้นมากขึน้

อภิปรายผลการวิจยั

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำ �หรับอาจารย์
พยาบาล คือ PLERNS ประกอบด้วย P (Plan) L (Learning
Management) E (Evaluation) R (Reflection) N (New
Design) และ S (Support) 2) รูปแบบ PLERNS มีประสิทธิผล
ในการพัฒนา ความรู้ เจตคติ และทักษะของอาจารย์พยาบาล
และอาจารย์พยาบาลมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ PLERNS
ในระดับมากทีส่ ดุ และ 3) รูปแบบ PLERNS มีประสิทธิผลใน
การพัฒนาความรู้และทักษะทางปัญญาของนักศึกษา และ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกตามรูปแบบ
PLERNS ในระดับมาก ดังนั้นสรุปได้ว่ารูปแบบ PLERNS มี
ประสิทธิผลในการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ท้ังในด้าน

ความรู้ เจตคติและทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส่งผล
ให้อาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิดและวิธีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเพิ่มประสิทธิผลสำ�หรับผู้เรียน การอภิปรายผลการ
วิจยั จะแบ่งเป็น 3 ประเด็น รายละเอียดดังนี้
1. รูปแบบ PLERNS รูปแบบ PLERNS มีประสิทธิผล
ต่อการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
และส่งผลต่อการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษานั้น
เนื่องมาจากองค์ประกอบของรูปแบบ PLERNS ประกอบ
ด้วย 1) แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
วิจัยและพัฒนา มีการพัฒนารูปแบบฯจากการศึกษาสภาพ
การณ์ท่ีเกี่ยวข้องและทบทวนวรรณกรรม ออกแบบโดยการ
มีสว่ นร่วมของอาจารย์ผสู้ อนและข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ
นำ�มาปรับปรุง ทดลองใช้และปรับรูปแบบอย่างต่อเนือ่ งจำ�นวน
3 ครั้ง จนได้รูปแบบ PLERNS ที่สมบูรณ์ 2) หลักการและ
แนวคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ เป็นกระบวน
การในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เกี่ยว
ข้องโดยอาศัยการร่วมมือร่วมพลังเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกจากการ
ปฏิบตั ิ เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
6,7 และ 3) แนวคิดหลักในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มุ่งให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
และรวมพลังในการเรียนรูร้ ว่ มกัน โดยวิธกี ารเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
ซึ่ง เป็ น หลั ก การที่ส อดคล้ อ งกั บพระราชบั ญญั ติก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ ที่เน้นให้การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมี
ความสำ�คัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ4 จะเห็นได้
จากการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของอาจารย์ท่ีเข้าร่วมการวิจัย
มีการออกแบบการเรียนรูผ้ า่ นรูปแบบการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
วิธี นอกจากนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกลุ่มย่อยที่คละ
ความสามารถของผูเ้ รียนให้ได้เรียนรูแ้ ละช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาความรูแ้ ละทักษะทางปัญญาของผูเ้ รียนได้ดี
ยิง่ ขึน้
ปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ เสริมให้รปู แบบ PLERNS ส่งผลลัพธ์
ทีด่ ี คือ 1) การสนับสนุนของผูบ้ ริหาร เนือ่ งจากการดำ�เนินงาน
ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ผู้บริหารมีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ด้ า นการกำ � หนดนโยบายและการสนั บ สนุ น
สิ่งอำ�นวยการสะดวกทั้งในด้านเวลาการประชุมร่วมกันและ
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สิง่ อำ�นวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการดำ�เนินงานของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทำ�ให้สมาชิกโดยเฉพาะผู้สอนมีขวัญ
กำ � ลั ง ใจและมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้
นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น
และรวดเร็วมากขึน้ 11,12 2) การสือ่ สารทางบวกของสมาชิกใน
ระยะปฏิบัติการสอนมุ่งเน้นที่การสังเกตชั้นเรียนเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้เรียน ไม่ใช่เพื่อประเมินผู้สอน และ
ระยะสะท้อนผลเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสื่อสารทางบวก
โดยเน้นชีจ้ ดุ ดีเพือ่ สร้างกำ�ลังใจ การตัง้ คำ�ถามและการสนับสนุน
ให้ผสู้ อนตัดสินใจปรับปรุงการสอนได้ดว้ ยตนเอง ส่งเสริมการ
ทำ�งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ6,11,13 และ 3) การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อช่วยจัดระบบความรู้ ความคิดและเกิด
การขยายผลไปยังทีมผู้สอนคนอื่นๆ โดยเฉพาะการแบ่งปัน
เทคนิควิธกี ารสอนทีด่ ใี ห้สมาชิกในชุมชนและอาจารย์ผสู้ อนคน
อื่นๆได้เรียนรู้ ซึ่งนำ�ไปสู่การทำ�งานบนพื้นฐานของข้อมูลเชิง
ประจักษ์ การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และให้ความช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน12
2. รูปแบบ PLERNS มีประสิทธิผลในการพัฒนา
ความรู้ เจตคติ และทักษะเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกของ
อาจารย์พยาบาล และอาจารย์พยาบาลมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบ PLERNS ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
อาจารย์ได้รบั การเตรียมความพร้อมอย่างมีแบบแผนมาอย่างดี
และมีการประเมินความรู้ เจตคติ และทักษะ ก่อนและหลัง
การเตรียมอาจารย์ โดยในขั้นตอนแรกของรูปแบบ PLERNS
คือ การเตรียมการ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมของ
อาจารย์ท้งั ด้านความรู้ เจตคติ และทักษะในด้านการจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุก โดยผู้วิจัยได้มีการเชิญวิทยากรที่มีความ
เชีย่ วชาญด้านการจัดการเรียนการสอน 2 คนมาบรรยายเพือ่
ให้อาจารย์เข้าใจแนวคิด หลักการ และขั้นตอนของการจัด
การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก และกระบวนการชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้
หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ทดลองปฏิบัติ โดยมี
อาจารย์ผู้สอน ผู้ร่วมสอน ผู้บริหาร และวิทยากรซึ่งเป็น
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ร่วมกันวิเคราะห์ วางแผน และสังเกตการณ์การ
สอนและการจัดการชัน้ เรียนด้วยกัน พร้อมทัง้ มีการบันทึกวิดิ
ทัศน์ขณะดำ�เนินการสอนเพื่อนำ�มาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ทีม
อาจารย์ ผู้ ส อน ทำ � ให้ อ าจารย์ ท่ี ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการการจัด

การเรียนรู้เชิงรุกผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ว่าทำ�
อย่ า งไร ซึ่ง การเตรี ย มอาจารย์ ด้ว ยวิ ธีน้ีมีค วามเหมาะสม
และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การจั ด การเรี ย นรู้ ใ นวั ย ผู้ ใ หญ่
(Andragogy) ของโนว์ 14 ซึ่งเชื่อว่าอาจารย์ซ่ึงเป็นผู้ใหญ่น้ัน
มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ มีประสบการณ์ มีความพร้อม
มีเป้าหมาย มีแรงจูงใจ และมีความต้องการในการเรียนรู้
บทบาทของผู้สอนจะไม่เน้นการบรรยาย แต่เน้นการเป็น
ผู้อำ�นวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) เปิดโอกาส
ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ปฏิบตั ิ และประยุกต์ใช้ความรู้ และเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง จึงส่งผลให้อาจารย์ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ เจตคติ
และทักษะในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ภายหลังทีอ่ าจารย์มคี วามรู้ เจตคติ และทักษะของ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแล้ว อาจารย์ผ้เู ข้าร่วมโครงการได้นำ�
ความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการสอนในรายวิชาทีต่ นเองรับผิดชอบ
ตามรูปแบบ PLERNS ซึง่ เป็นการรวมกลุม่ ทำ�งานแบบร่วมมือ
กันของอาจารย์ผู้สอนที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสะท้อนคิด การถอดบทเรียนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง13 ซึ่ง
ผลการสนทนากลุ่มอาจารย์ผู้สอน พบว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ PLERNS ของสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทำ�ให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้สึกอบอุ่น ไม่โดด
เดีย่ ว ทำ�ให้มน่ั ใจว่าการจัดการเรียนรูข้ องตนเองนัน้ มีคณ
ุ ภาพ
เพราะมีผเู้ ชีย่ วชาญ เพือ่ นคูค่ ดิ ผูร้ ว่ มงาน และผูบ้ ริหาร ช่วย
ให้ขอ้ เสนอแนะอย่างกัลยาณมิตรเพือ่ การปรับปรุง และจัดหา
สิง่ สนับสนุนให้ ในกรณีทม่ี ปี ญ
ั หาจึงทำ�ให้มกี ารสะท้อนปัญหา
และการแก้ไขปัญหาได้ดีข้นึ กวาเดิม เป็นการสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ทำ�ให้เกิดเจตคติท่ดี ี และมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ให้ดีย่ิงๆ ขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ระหว่างปี ค.ศ. 2009-2015 โดย
โดแกนและอาดัมส์ 15 พบว่ามีงานวิจยั จำ�นวน 12 เรือ่ งรายงาน
ว่ากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีผลทางบวก
ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องอาจารย์ ดังนัน้ การเตรียม
ความพร้อมให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และ
ทักษะต่อการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกและการใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการออกแบบการเรียนการสอน
สามารถพัฒนาสมรรถนะและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการ
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จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ได้
3. รูปแบบ PLERNS มีประสิทธิผลในการพัฒนา
ความรู้และทักษะทางปัญญาของนักศึกษา และนักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PLERNS
ในระดับมากนั้นอธิบายได้ว่า การที่อาจารย์ได้มีการเตรียม
การสอนที่ดีต้ังแต่การวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ในปีการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาแล้วนำ�มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ าม
แนวคิดการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก ทีผ่ า่ นการออกแบบร่วมกันบน
พื้นของทฤษฎีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในวิธีต่างๆ ร่วมกับ
ประสบการณ์การสอนของสมาชิกในชุมชน ทำ�ให้การออกแบบ
การจัดการเรียนรูม้ คี วามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้มากขึ้น การ
สังเกตการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้วนำ�มาสะท้อนคิดและร่วมกัน
ออกแบบการเรียนรู้ใหม่ ยิ่งทำ�ให้การออกแบบการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ การออกแบบการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
โดยเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว ม ได้ ฝึ ก ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้
ในห้องเรียนมากขึ้น และไม่เน้นการบรรยายเป็นหลัก ส่งผล
ให้ผเู้ รียนได้รบั การพัฒนาทัง้ ด้านความรูแ้ ละทักษะทางปัญญา16
นอกจากนี้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกในการเรียน
มากขึ้น จากการสอบถามผู้เรียนส่วนใหญ่พบว่า ชอบวิธีการ
เรียนการสอนเพราะมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดย
เฉพาะ การมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ทำ�ให้ผเู้ รียน
ทราบจุดเน้นสำ�คัญของการเรียนรูม้ ากขึน้ ได้ฝกึ ทักษะการแก้
ปัญหาโจทย์สถานการณ์จ�ำ ลอง ด้วยการให้ผเู้ รียนคิดหาคำ�ตอบ

คนเดียวก่อน แล้วคิดหาคำ�ตอบร่วมกันกับเพือ่ น และสุดท้าย
อาจารย์มาเฉลยร่วมกันกับผูเ้ รียน มีแบบวัดความรูแ้ ละทักษะ
การแก้ปัญหาของผู้เรียน และเฉลยคำ�ตอบและขมวดความรู้
ร่วมกันภายหลังการเรียนรู้ ทำ�ให้ผ้เู รียนเข้าใจถึงจุดอ่อนของ
ตนเอง และทราบว่าตนเองต้องแก้ไขตรงจุดใด การทีผ่ เู้ รียนมี
ความสุขในการเรียนจะทำ�ให้ผเู้ รียนตัง้ ใจและอยากเรียนรูซ้ ง่ึ จะ
ส่งผลให้มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนดีขน้ึ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้
1. ผูบ้ ริหารการศึกษาควรนำ�รูปแบบ PLERNS นีไ้ ป
ขยายผลให้ครบทุกรายวิชาทฤษฏีและขยายผลไปยังสถาบัน
การศึกษาพยาบาลอืน่ ๆ
2. ก่อนเริม่ ดำ�เนินการควรมีการเตรียมความพร้อม
อาจารย์และนักศึกษาในการใช้รูปแบบ PLERNS และการ
สนับสนุนเชิงนโยบายและสิง่ สนับสนุนการเรียนรูจ้ ากผูบ้ ริหาร
เพือ่ ให้สามารถขับเคลือ่ นการใช้รปู แบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ในอนาคต

1. ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อผลลัพธ์ด้านอื่นๆ ของ
นักศึกษา เช่น ทักษะการแก้ปญ
ั หา การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
โดยใช้เครือ่ งมือทีไ่ ด้มาตรฐาน
2. ควรศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ PLERNS
เมื่ อ นำ � ไปใช้ ใ นสถานศึ ก ษาพยาบาลอื่ น ๆ ภายใต้ ส ถาบั น
พระบรมราชชนกและสถานศึกษาพยาบาลอืน่ ๆ
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