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บทคัดย่อ 
การวิจยัเพือพัฒนาการเรียนการสอนสาขาการพยาบาลด้วยแนวคิด“การเรียนรู้เชิงรุก” ในมุมมองของอาจารย์

ผู้สอนซงึเป็นประสบการณ์“ใหม่”ต่อการใช้แนวคิดนียังมีรายงานไว้น้อยมาก การวิจัยนําร่องนีเพือศึกษาการรับรู้ทัศนคติ

และประสบการณ์การใช้เทคนิคและวิธีการสอนต่างๆ ของผู้สอนด้วยแนวคิด “การเรียนรู้เชิงรุก” รวมถึงสิงสนับสนุนหรือ

ปัญหาอปุสรรคต่อการใช้เทคนิคและวิธีการสอนต่างๆ ผู้ให้ข้อมลูเป็นอาจารย์ประจําของภาควิชาทีสนใจและยินดีให้ข้อมูล 

ได้ทําการสอนหรือคมุฝึกภาคปฏิบติั ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ในช่วง 1 - 2 ปีทีผ่านมา ใช้วิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก (รายบุคคล) จากอาจารย์ผู้ สอน (6 คน)  โดยใช้ 1) ร่างแนว

คําถามในประเด็นทีเกียวข้อง 2) การสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมในขณะคุมฝึกปฏิบัติ และ 3) การศึกษาจากข้อมูลเอกสารที

เกียวข้อง เช่น สมดุบนัทกึสะท้อนคิดของนกัศกึษา เมือได้ข้อมลูทีอิมตัวแล้ว วิเคราะห์เนือหาจําแนกเป็นประเด็นตามสิงที

ค้นพบ และใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าเพือตรวจสอบและแปลความข้อมลู ผลการวิจยั พบว่า ผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่รับรู้และ

มีทศันคติเชิงบวกต่อ “การเรียนรู้เชิงรุก” เทคนิคและวิธีการสอนทีได้ปรับใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ1) ใช้ง่าย 2) ปานกลาง 

และ 3) มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสิงสนับสนุนหรือปัญหาอุปสรรค มีหลายปัจจัย ได้แก่ ด้านตัวของผู้สอน  ตัวของผู้ เรียน 

ชมุชนหรือพืนทีแหลง่ฝึก และระยะเวลาทีจํากดัในการฝึกปฏิบติั ผู้สอนสว่นใหญ่ได้ใช้เทคนิคและวิธีการสอนทีหลากหลาย 

และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์จริง แม้จะเป็นประสบการณ์ “ใหม่” ของผู้สอน ต่อการใช้แนวคิด “การเรียนรู้

เชิงรุก” แต่ทศันคติทีดีช่วยให้สามารถประยกุต์ใช้เทคนิคและวิธีการสอนในรายวิชาปฎิบติัการพยาบาลได้ค่อนข้างดี จึงควร

สนับสนุนให้มีการแลกเปลียนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอน รวมทังการแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างผู้สอนด้วยกัน เพือ

ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ เรียน และชมุชนหรือพืนทีแหลง่ฝึกต่อไป 

คาํสาํคัญ :   การรับรู้ทศันคติและประสบการณ์ การเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคและวิธีการสอน  

        การปฏิบติัการพยาบาลอนามัยชมุชน  
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ABSTRACT 

Very few research studies in nursing education have been investigated beneficial teaching/learning 

effects of “active learning” approach upon lecturers. This preliminary study was conducted with the aims to 

explore 1) lecturer’s perceived attitudes of the “novice” upon the “active learning” approach, 2) their 

perceived experiences in utilizing relevant “teaching techniques”, upon a community health nursing 

practicum, and 3) supporting/inhibiting factors against this approach. Key informants were full time lecturers 

in department of Public Health Nursing, willing to participate, and have supervised undergraduate nursing 

students in the field within the past two calendar years. Several qualitative research techniques were used in 

gathering information: in-depth interview by using semi-guideline questions to ask six lecturers’ 

responsesindividually; participatory observation while jointly supervised students; and secondary documents 

collection, such as, student’s self-reflective diary, etc. Content analysis was used to analyze the saturated 

data, revealing emerging themes. “Triangulation” techniques were used to confirm data interpretation. Most 

participants perceived positive attitudes towards this approach. All supported its’ necessity and 

appropriateness in teaching-learning activities.  Most utilized various “active learning” teaching techniques, 

and adapted properly to fit well with actual situations. Three groups of teaching techniques were categorized: 

the “easy” usage, the “modest” use, and the “unique” using.  Four dimensions of supporting/inhibiting factors 

were found: lecturers, students, community settings, and time constraints. Positive attitudes could enhance 

utilizing this approach successfully. Learning-teaching experiences should be shared among faculty 

members. Solving the obstacles should be supported in order to obtain utmost beneficial effects for nursing 

students and communities as well.         

 

 Keywords :      Perceived Attitudes and Experiences, Active Learning, Teaching Techniques,  

           Community Health Nursing Practicum 

ความสําคัญและทีมาของปัญหาการวิจยั 

การเรียนการสอนในยคุปัจจบุนั (ศตวรรษที 21) ได้เปลียนแปลงจากวิธีการสอนแบบดังเดิมซึงเน้น “ผู้สอนเป็น

ศูนย์กลาง” เปลียนไปสู่การเน้น “ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง” ประกอบกับผู้ เรียนในปัจจุบัน มีความคุ้นชินกับสิงแวดล้อม         

ทีเกียวข้องกบัวิวฒันาการของเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ทีทันสมัย  ชอบศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลผ่านทางเว็บ

หรืออินเทอร์เน็ต แตกต่างจากผู้สอนทีสว่นใหญ่(เป็นคนในยคุสมยัก่อน)ไม่ค่อยคุ้นชินกับเทคโนโลยีเหล่านีมากนัก ดังนัน 

เพือให้การเรียนการสอนได้ผลตามทีคาดหวัง ผู้ สอนจําเป็นต้องปรับเปลียนทัศนคติ รวมถึงควรต้องดัดแปลงเทคนิค

วิธีการสอนให้เหมาะสมกบับริบทของผู้ เรียนในยุคปัจจุบันมากขึน โดยเฉพาะการเรียนการสอนในทางด้านวิทยาศาสตร์

สขุภาพ/ทางการแพทย์ (Institute of Medicine (2011), cited in Pesta, 2014) 

การเรียนการสอนในยุคสมัยปัจจุบัน ควรมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างตืนตัวด้วยตนเองเพือพัฒนาคุณภาพ

ของการศกึษา ในระดบัอดุมศกึษา (Panich, 2013) “การเรียนรู้เชิงรุก” จดัเป็นหนงึในแนวคิดสําคัญ ทีช่วยส่งเสริมวิธีการ

เรียนการสอนใหม่ๆ (Learning Development Centerand Promotion, 2016) ผลการวิจัยต่างๆ ทีเกียวข้องกับ  “การเรียนรู้เชิงรุก” 

ในสาขาการพยาบาลจากสถาบันต่างๆ ของรัฐ  สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการ วิธีการจัดการเรียนการสอนทีประสบ
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ผลสําเร็จ งานวิจัยส่วนใหญ่ทีผ่านมาได้จากมุมมองของนักศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา (Dean Consortium and 

Head of Government Educational Institutes for Nursing, 2015) อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยเพือพัฒนาการเรียน

การสอนสาขาการพยาบาลด้วยแนวคิด “การเรียนรู้เชิงรุก” ในมุมมองของอาจารย์ผู้สอนซึง “ใหม่” ต่อการใช้แนวคิดนี 

พบว่า ยงัมีรายงานไว้น้อยมาก 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึงในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีเป็นผู้ นําทางด้านการศึกษา          

ของประเทศ ได้ริเริมประกาศเชิงนโยบายให้นําแนวคิด “การเรียนรู้เชิงรุก” ไปใช้พฒันาการเรียนการสอน โดยสนับสนุนให้

มีการจดัอบรมให้ความรู้ และจดัประกวดการประยกุต์ใช้การจดัการ “เรียนรู้เชิงรุก” ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลยัรวมทัง

มีการให้รางวัล ยกย่องชมเชย ซึงช่วยเสริมแรงจูงใจแก่ผู้ สอนได้เป็นอย่างมาก ต่อมาในระยะเวลาทีใกล้เคียงกัน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ซึงเป็นมหาวิทยาลยัเก่าแก่แห่งหนึงในภาคใต้ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสนับสนุน     

ให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลยัเริมใช้ “การเรียนรู้เชิงรุก” ในการเรียนการสอนด้วยเช่นเดียวกันโดยทีในช่วงเริมแรกนัน 

กล่าวคือในช่วง 4-5 ปีทีผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีกิจกรรมการจัดประกวด/ให้รางวัล รวมทัง(อาจ)ยังไม่ได้        

จดัอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์อย่างทวัถงึอย่างไรก็ตาม คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) ได้ขานรับนโยบาย

ดงักลา่ว และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้นําเอาแนวคิด “การเรียนรู้เชิงรุก” ไปใช้ประกอบการสอนในรายวิชาทฤษฎีหรือใน

รายวิชาปฏิบัติเพือพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึน  แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว อาจารย์ผู้ สอนส่วนใหญ่ (ทังรุ่นเก่า           

รุ่นกลาง หรือรุ่นใหม่) จะยงัไม่เข้าใจแจ่มชดันกั เกียวกบั แนวคิด หรือเทคนิค/วิธีการสอน ของ “การเรียนรู้เชิงรุก” และยัง

ไม่ได้รับการฝึกอบรมเพิมเติมความรู้แต่ก็ตืนตัวและพร้อมจะนําแนวคิดนีไปประยุกต์ใช้ คณะผู้ วิจัยจึงสนใจจะศึกษานํา

ร่องด้วยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ ในกลุม่อาจารย์ผู้สอน ซงึจดัว่า “ยงัใหม่” ต่อแนวคิดนีแต่เต็มใจจะนําไปปรับใช้ในรายวิชา

ปฏิบติัทางการพยาบาล 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

การวิจัยนําร่องนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาการรับรู้ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนซึง “ยังใหม่” ต่อแนวคิด   

“การเรียนรู้เชิงรุก” โดยจะศึกษาในแง่มุมทีเกียวข้องกับ การรับรู้ ทัศนคติของผู้สอนต่อการใช้ “การเรียนรู้เชิงรุก” ใน      

การจดัการเรียนการสอน  ประสบการณ์การใช้เทคนิคและวิธีการสอนต่างๆ ทีผู้สอนได้ใช้และเชือว่าเป็น “การเรียนรู้เชิง

รุก” รวมถงึศกึษาสงิสนบัสนนุหรือปัญหาอุปสรรคต่อการใช้เทคนิคและวิธีการสอนต่างๆ ด้วยแนวคิด“การเรียนรู้เชิงรุก” 

ในรายวิชาปฏิบติัการพยาบาลอนามยัชมุชน  

วิธีดําเนินการวิจยั 

กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล 

เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลสาธารณสขุศาสตร์ ทีสนใจจะใช้แนวคิด“การเรียนรู้เชิงรุก” ในการ

เรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการอนามัยชุมชน ยินดีเต็มใจจะให้ข้อมูล และได้ทําการสอน/คุมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน     

ในชมุชนพืนทีแหลง่ฝึกใน 1-2 ปีการศกึษาทีผ่านมา โดยเป็นอาจารย์ผู้สอนประจํากลุ่มซึงนักศึกษา ได้กล่าวถึงว่าช่วยทํา

ให้เกิดการเรียนรู้อย่างตืนตวัได้เข้าถงึผู้ให้ข้อมลูโดยใช้ snowball technique ในการศกึษานีมีผู้ให้ข้อมลูทงัหมด 6 คน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษานีได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี 1) การสมัภาษณ์เชิงลกึ (รายบุคคล)   

โดยใช้แนวคําถามกงึมีโครงสร้าง เพือเก็บข้อมลูตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัย จากอาจารย์ผู้สอนทีเต็มใจ ยินดีให้ข้อมูล 

จํานวน 6 คน สมัภาษณ์เป็นรายบคุคล อย่างน้อย 1-2 ครัง หรือจนกว่าข้อมูลจะอิมตัว ใช้เวลาสมัภาษณ์ ครังละ 30-45 

นาที สถานทีเป็นสว่นตวัในบริเวณภาควิชา 2) การสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมในขณะร่วมคุมฝึกปฏิบัติในชุมชน  โดยใช้แนว

การสงัเกต และ 3) การศกึษาจากข้อมลูเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น สมุดบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษา ข้อมูลผลการ

ประเมินรายวิชาโดยนกัศกึษา (ทังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ) รวมถึงข้อมูลสะท้อนคิดจากตัวอาจารย์ผู้สอนด้วย เป็น

ต้น 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

ประกอบด้วย 2 สว่น คือ 1) แนวคําถามการวิจัย ใช้แนวคําถามกึงมีโครงสร้าง เพือสอบถามเกียวกับ การรับรู้ 

ทศันคติต่อ “การเรียนรู้เชิงรุก” และเทคนิค/วิธีการสอนต่างๆ ทีได้ปรับใช้ตามมุมมองของอาจารย์ผู้สอน รวมถึงปัญหา 

อปุสรรคต่างๆ ทีขดัขวางความสาํเร็จ หรือสิงทีช่วยสนับสนุน/ส่งเสริม ให้การใช้เทคนิคการสอนประสบความสําเร็จ,และ  

2) แนวการสงัเกตในขณะร่วมคุมฝึกปฏิบัติในชุมชน โดยผู้ วิจัยร่วมแลกเปลียนมุมมองผลการสงัเกตปรากฏการณ์ต่างๆ  

ทีเกิดขนึจากการได้ใช้ “การเรียนรู้เชิงรุก”  

ตวัอย่างแนวคําถาม(กงึมีโครงสร้าง) 

- ท่านคิดเห็น หรือรู้สกึอย่างไร ต่อการเรียนการสอน โดยใช้  “การเรียนรู้เชิงรุก” 

- ลองเลา่ถงึเหตุการณ์/สถานการณ์ ทีทําให้ท่านได้ใช้เทคนิค/วิธีการสอนเชิงรุก ให้ฟังได้ไหม 

- สงิสาํคัญทีช่วยให้การเรียนการสอนด้วยวิธีการ การเรียนรู้เชิงรุก “สาํเร็จ” คืออะไร  

ตวัอย่างแนวการสงัเกต(อย่างมีส่วนร่วม) 

- สงัเกตสถานการณ์ต่างๆ ทีอาจารย์ผู้สอนได้ใช้เทคนิควิธีการสอนด้วย “การเรียนรู้เชิงรุก” 

- สงัเกต บรรยากาศของ “การเรียนรู้เชิงรุก” ทงัในส่วนของนกัศึกษา และอาจารย์ผู้สอน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมือได้ข้อมูลทีอิมตัวแล้วทําการวิเคราะห์เนือหาจําแนกเป็นประเด็นตามเนือหาทีค้นพบ โดยมีการตรวจสอบ    

การแปลความข้อมลูด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (triangulation technique) ประกอบด้วย การตรวจสอบจาก 1) ข้อมูลที

ได้รับจากการใช้แหล่งข้อมูลทีหลากหลาย 2) จากทีมผู้ วิจัยด้วยกัน และ 3) จากตัวผู้ ให้ข้อมูล(member checking/ 

member validation) เพือร่วมตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลทีได้รับ รวมทังมีส่วนช่วยยืนยันการแปลผล/การวิเคราะห์

ข้อมลูร่วมกนัด้วย 

งานวิจัยนีได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบทางจริยธรรมจากคณะกรรมการประเมินจริยธรรมในงานวิจัย             

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (เอกสารรับรองเลขที NREC 2016_012) 

ขอบเขตของการวิจยั 

ศกึษาข้อมลูในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยเน้นเฉพาะในส่วนของงานอนามัยชุมชน (สํารวจ

ชมุชน-การวางแผน- การดําเนินโครงการเพือแก้ไขปัญหาสขุภาพชมุชน-การประเมินผลโครงการ) 
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ผลการวิจยั  

ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคลและข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ได้แก่ ข้อมูลการรับรู้ทัศนคติและ

ประสบการณ์ต่อ “การเรียนรู้เชิงรุก” ตามมุมมองของอาจารย์ผู้สอน เทคนิค-วิธีการสอนต่างๆ ทีได้ใช้ ซึงเชือว่าเป็น       

“การเรียนรู้เชิงรุก” และสิงทีสนับสนุนส่งเสริมการสอนให้ได้ผลสําเร็จ  หรือปัญหา/อุปสรรค ทีขัดขวางการเรียนการสอน 

ด้วย “การเรียนรู้เชิงรุก” ตามลาํดบั 

ข้อมูลส่วนบุคล 

ผู้ให้ข้อมลูมีจํานวน 6 คน เป็นเพศหญิง 5 คน เพศชาย 1 คน อายุตําสดุ-สงูสดุ คือ 38-59 ปี อายุเฉลียคือ 53 ปี

(สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (sd)=7.7) ทกุคนนบัถือศาสนาพทุธ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 3 ราย กําลงัศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 2 ราย และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว 1 ราย ระยะเวลาของประสบการณ์สอนในรายวิชานี

ตําสดุ-สงูสดุ คือ 5-33 ปี ระยะเวลาเฉลยีคือ 20 ปี (sd=13.97); แบ่งเป็นกลุม่ทีมีประสบการณ์สอน 5-10 ปี จํานวน 2 คน;  

11-20 ปี จํานวน 1 คน; และ>20 ปีขนึไป  จํานวน 3 คน 

ผู้ให้ข้อมลูทกุคนยอมรับว่ายงัไม่เคยได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิมเติม ในประเด็นความรู้เกียวกับ “การเรียนรู้เชิงรุก” 

แต่ได้พยายามศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีสามารถเข้าถึงได้ เพือให้มีความรู้/เข้าใจต่อแนวคิดของ

“การเรียนรู้เชิงรุก” ได้บ้าง 

การรับรู้ ต่อ“การเรียนรู้เชิงรุก” 

ผู้ ให้ข้อมูลทุกคนกล่าวว่า ในช่วง 4-5 ปีทีผ่านมานี ได้รับรู้ข้อมูลมาบ้างเกียวกับ“การเรียนรู้เชิงรุก” แต่ยังไม่มี

โอกาส/ไม่ได้เข้ารับการอบรมเพิมเติมความรู้อย่างเป็นทางการจงึรู้สกึว่าตวัเองยงั “ใหม่” ต่อแนวคิดนี และแม้ว่าผู้ ให้ข้อมูล

จะมีประสบการณ์/ระยะเวลาการสอนทีแตกต่างกนั แต่พบว่า ทกุคนมีการรับรู้ต่อแนวคิด “การเรียนรู้เชิงรุก” ทีใกล้เคียงกัน 

ดงัตวัอย่างคํากลา่ว 

“... การเรียนรู้ทีอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้สอนหรือใส่ความรู้ให้นักศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการให้นักศึกษา          

ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบติัและสะท้อนคิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือแม้กระทังการให้นักศึกษาได้ร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ทีเขา

อยากรู้ร่วมกบัอาจารย์ผู้สอน โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นเพียงผู้ ชีแนะหรือให้คําแนะนําจากประสบการณ์ทีมีอยู่ของอาจารย์”

(อาจารย์2 ประสบการณ์สอน 5 ปี) 

ทัศนคติของผู้สอนต่อ “การเรียนรู้เชิงรุก” 

ผู้ให้ข้อมลูสว่นใหญ่ (จํานวน 5 คน) มีทศันคติในเชิงบวกต่อการใช้“การเรียนรู้เชิงรุก” ในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาปฏิบติัในยคุปัจจบุนั และทกุคนเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสมทีจะนําไปใช้ในรายวิชาปฏิบติั ดงัตวัอย่างคํากลา่ว 

“... การเรียนรู้เชิงรุกจําเป็นสาํหรับการศึกษาในยุคนี เพราะศตวรรษนีเป็นยุคของสือเทคโนโลยีต่างๆ  นักศึกษา

ทุกคนสามารถเข้าถึงสือ IT ได้ง่ายและรวดเร็ว ต่างจากสมัยก่อนทีการค้นหาความรู้มาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ค่อนข้าง

จํากดั เข้าถงึข้อมลูได้ยาก ”(อาจารย์3 ประสบการณ์สอน 32 ปี) 
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ประสบการณ์การใช้เทคนิควิธีการสอน ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก ในการสอนรายวิชาปฏิบัติฯ  

ผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (จํานวน 5 คน) ได้นําแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกไปใช้ในการสอนรายวิชาปฏิบัติโดยล้อตาม

ขนัตอน/กระบวนการพยาบาลในงานอนามัยชุมชน ซึงประกอบด้วย การประเมินสภาพ การวินิจฉัยชุมชน การวางแผน 

การดําเนินโครงการ และการประเมินผลโครงการซงึสอดคล้องกบัข้อมลูจากเอกสารต่างๆ (เช่น ตัวเล่มรายงาน ผลงานจาก

สือ/นวัตกรรรมของนักศึกษา) ข้อมูลทีได้จากการประเมินผลของนักศึกษา และข้อมูลจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม

ในขณะคมุฝึกปฏิบติั 

ผู้ให้ข้อมลูสว่นใหญ่ (จํานวน 5 คน) กล่าวว่าได้ใช้เทคนิควิธีการสอนต่างๆ ทีหลากหลายซึงตัวผู้สอนเชือว่าเป็น

การเรียนรู้เชิงรุกเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยนําไปประยุกต์ใช้ใน 3 ขันตอนหลักของ           

การทํางานในชมุชน คือ ขันเตรียมการ ขันลงมือทํา และขันประเมินผล เมือดูในรายละเอียดพบว่ามีรูปแบบ เทคนิคและ

วิธีการสอนทีได้ผล แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) “ใช้ง่าย” ไม่จําเป็นต้องปรับแต่งมากนัก ผู้สอนเกือบทุกคนใช้สอนได้ผลดี

เหมือนๆกนั  2) “ปานกลาง” จําเป็นต้องดดัแปลงปรับแต่งวิธีใช้บ้างจึงจะสอนได้ผลดี และ 3) “มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว” ซึง

พบได้ไม่บ่อยนกัผู้สอนสว่นหนงึ (2-3 คน) ปรับใช้ได้ผลดีตามความเชือและประสบการณ์เฉพาะตวัของผู้สอน 

รูปแบบ/เทคนิคการสอนท ี“ใช้ง่าย” 

ผู้ ให้ข้อมูลทุกคนกล่าวว่า รูปแบบ/เทคนิคการสอนในกลุ่มนี ใช้ง่าย ไม่จําเป็นต้องปรับแต่งมากนัก นําไป

ประยกุต์ใช้ได้ในทงั 3 ขนัตอนหลกัของการทํางานในชมุชน (ขนัเตรียมการ ลงมือทํา ประเมินผล) เป็นวิธีการสอนทีใช้แล้ว

ได้ผลดีเหมือนๆ กันในแต่ละกลุ่มทีได้คุมฝึกนักศึกษา/ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้บทบาทหน้าทีการทํางานร่วมกับชุมชนได้

ชดัเจนขนึ 

1. ขนัเตรียมการ/วางแผนการทํางาน ก่อนออกฝึกปฏิบติัจริง(Preparation Phase) 

รูปแบบ/เทคนิคการสอนทีใช้ในขนัตอนนี เพือให้ผู้ เรียนได้เตรียมตนเองก่อนออกฝึกฯ ได้แก่ การมอบหมายงานให้

ผู้ เรียนได้ลงมือทําด้วยตนเอง (ทงัในและนอกเวลาเรียน) ในลกัษณะต่างๆ ดังนี 1) การให้ผู้ เรียนศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้

ข้อมลูต่างๆ ด้วยตนเองเพือเตรียมความพร้อม (ความรู้ในเชิงวิชาการและในเชิงสงัคม) เช่นฝึกให้แบ่งบทบาทหน้าทีความ

รับผิดชอบในการทํางาน และในการศกึษาทบทวนความรู้ 2) การให้เป็นผู้นําหลกัในการอภิปราย/ทบทวนเนือหาความรู้ใน

ประเด็นทีเกียวข้องกับงานทีต้องปฏิบัติจริง 3) การให้คิดวางแผนการทํางานร่วมกัน (ภายในกลุ่มผู้ เรียน) เช่น การเขียน

แผนปฏิบติังานโดยรวม แผนประจําสปัดาห์ และแผนประจําวัน รวมทัง การให้คิดวางแผนการทํางานร่วมกับชุมชน การ

เตรียมชมุชน และเตรียมผู้ทีเกียวข้อง และนําเสนอต่อกลุม่ก่อนฝึกปฏิบติัจริง (อย่างน้อยคนละ 1 ครัง ในแต่ละวัน) 4) การ

ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ผู้ สอนเทคนิคการสอนเหล่านีผู้ สอนจะให้โจทย์ (เนืองาน) 

มอบหมายงาน และกําหนดขอบเขตของงาน ช่วยอํานวยความสะดวก พร้อมให้ข้อคิดเห็น/ข้อชีแนะ โดยทีผู้ เรียนจะคิด 

ตดัสนิใจ และกระทําตามบทบาทต่างๆ ด้วยตนเองเป็นสว่นใหญ่  

2. ขนัลงมือปฏิบติัจริง (Action Phase) 

ผู้ ให้ข้อมูลทุกคนเชือว่าการให้ผู้ เรียนได้ทําจริง ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองในแต่ละสภาวการณ์ (learning by 

doing or practicing in real situations/conditions) จะช่วยเสริมการเรียนรู้เชิงรุกได้ดี และเชือว่าผู้ เรียนสามารถเรียนรู้

จากข้อผิดพลาดท(ีอาจ)เกิดขนึ (learning from errors/by mistakes) ได้เช่นเดียวกนั 
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กิจกรรมการเรียนการสอนทีใช้ในขันตอนนี ได้แก่ การให้ผู้ เ รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองในขณะ               

ออกฝึกปฏิบติั ในลกัษณะต่างๆ ดงันี 1) การให้ได้ฝึกปฏิบัติงาน/เรียนรู้ในสถานการณ์จริงร่วมกับชุมชน เช่นการทําแผนที

เดินดิน การสาํรวจภูมิปัญญาชาวบ้านการทําแบบสอบถามเพือเก็บข้อมูลชุมชน (ตามกรอบแนวคิดทีเลือกสรร เช่น กรอบ

ทางวิทยาการระบาดในขนัตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน) 2) การให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าข้อมูลเพิมเติม เพือคิดออกแบบ

จดัทําสอื-นวตักรรมใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ความสามารถทาง IT ของนักศึกษา 3)  การนําเสนอข้อมูลในวันทํา

ประชาคมด้วย power point การทําแผ่นไวนิลให้ความรู้เรืองอาหารต้านเบาหวาน การทําสือวิดีทัศน์ เพือนําเสนอผลการ

ทําโครงการในวนัสง่มอบงาน เป็นต้น 4) การซ้อมและแสดงบทบาทสมมติก่อนทํากิจกรรมจริง (Role play & Rehearsal) 

5) การแสดงละครให้ความรู้เพือปรับเปลียนพฤติกรรม 6) การติดต่อประสานงาน ติดต่อนัดหมายการประชุมหรือการจัด

กิจกรรมร่วมกบัชมุชน ตามแผนงานทีกําหนดไว้ 7) การเขียนรายงาน และ 8) การสรุปข้อมลูและสง่มอบงาน 

ตวัอย่างคํากลา่วบางส่วนของผู้สอน (ในขนัตอนย่อย การเก็บรวบรวมข้อมลูเพือทําความรู้จักชมุชน) 

“...นศ.หลายๆ คน บอกว่ารู้สกึดีมากเมือได้ลงเดินดินจริง ได้มองเห็นภาพความเป็นชุมชนชนบท เข้าใจวิธีการ

เดินนบัก้าว การสงัเกตทิศทาง เพือทําแผนทีได้มากขนึ” (อาจารย์ 5 ประสบการณ์สอน 7 ปี) 

ตวัอย่างคํากลา่วบางส่วนของผู้สอน(ในขนัตอนย่อยการดําเนินการ/จดักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพให้แก่ชมุชน) 

“กลุ่มนี ต้องบอกว่า นศ. ไปค้นข้อมูลกันมาเองจากทางอินเทอร์เน็ต ได้วิธีการดักจับยุงลายจากเกมส์โชว์ของ

เกาหล ีและเอามาดดัแปลงทดลองทํากันเอง เพือให้เหมาะกับชนบทเมืองไทย อาจารย์นิเทศก์ท่านก็ไมได้บอกอะไรมาก     

แค่ให้โจทย์ง่ายๆ กว้างๆ ว่าให้ไปค้นหาวิธีการเทคนิคใหม่ๆ ในการกําจัดยุงลาย ไม่จํากัดวิธีการ ไม่บังคับ เปิดโอกาสให้ 

นศ. ได้ค้นคว้า คิดเอง ทําเอง แต่ผลลพัธ์ก็ออกมาก็ดีนะ ชาวบ้านก็ดูจะสนใจ ซักถามข้อมูลกันใหญ่ว่าทําอย่างไร จะใช้

ได้ผลจริงหรือไม่ นศ. ก็ตอบคําถาม และบอกจุดสําคัญของวิธีการให้ทําได้ ก็มีความมันใจดี” (อาจารย์ 2 ประสบการณ์

สอน 5 ปี) 

3. ขนัประเมินผล หลงัการปฏิบติั (Evaluation Phase) 

ผู้ให้ข้อมลูทกุคนเชือว่า การให้ผู้ เรียนได้สะท้อนคิดหลงัการปฏิบัติ เป็นเทคนิคหนึงของการประเมินตัวเองซึงจะ

ช่วยเสริมพฒันาการเรียนรู้ให้ดีขนึ รูปแบบ/เทคนิคการสอนทีใช้ในขนัตอนนี ได้แก่ 1) การเขียนสะท้อนคิด (เป็นรายบุคคล) 

ในสมุดสะท้อนคิดหลังการฝึกปฏิบัติในแต่ละวันโดยมีประเด็นกว้างๆ เพือให้สะท้อนคิด 2) การสะท้อนคิด (รายกลุ่ม)

ร่วมกบัอาจารย์ผู้สอนภายหลงัการจัดกิจกรรมใหญ่ๆ ในแต่ละครัง และ 3) การประชุมปรึกษาหลงัการฝึกปฏิบัติในแต่ละ

วนั (เพือเรียนรู้และประเมินผลการทํางาน) 

ตวัอย่างคํากลา่วบางส่วนของผู้สอน 

“นศ. จัดกิจกรรมได้ดีมาก ส่วนใหญ่ นศ. จะคิดทําด้วยตัวเอง ส่วนตัว(ผู้สอน)จะให้อิสระเพราะเชือมันว่า นศ.     

มีความสามารถทําได้ หนึงสัปดาห์ก่อนวันงาน นศ.(ทังกลุ่ม) ได้สอนนวดให้กับน้องๆ นักเรียนจิตอาสารุ่นแรก (ของ

โรงเรียนประจําหมู่บ้าน) ได้ค้นคว้าหาสตูรทํา aroma therapy สตูรสมุนไพรแช่เท้า ก่อนใช้จริงได้ทดลองสตูรดูด้วยว่าจะ

ใช้ได้จริงไหม พอถงึวนังาน ก็ได้ร่วมกบัน้องๆ ให้บริการนวดเท้าและแช่เท้าผู้สงูอาย ุผู้สงูอายทุกุคนในงานชอบกันมาก ต้อง
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บอกเลยว่า นศ. (ทงักลุม่)ทุ่มเทกบังานมาก ตงัใจคิดสร้างสรรค์เตรียมงานกนัมา เหนือยกนัมาก แต่พองานออกมาดี ทุกคน

ก็รู้สกึภูมิใจมาก ไม่นึกเลยว่างานจะออกมาดีมากเช่นนี  ชืนใจหายเหนือยเป็นปลิดทิง คุ้มค่ามาก ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ 

อย่างมากมายจริงๆ สว่นตวั(ผู้สอน)ก็รู้สกึดีใจ ปลมืใจไปกบันกัศกึษาด้วย” (อาจารย์ 5 ประสบการณ์สอน 7 ปี) 

ตวัอย่างคํากลา่วบางสว่นของผู้ เรียน 

“การสะท้อนคิดเป็นสิงทีดีมากๆ ทําให้เราได้กลบัมาทบทวนว่าได้อะไรบ้าง ต้องเพิมเติมอะไรบ้าง เพือพัฒนา

ตวัเอง ได้ฝึกการทบทวนตวัเองและมองเห็นสงิทีตวัเองทําได้ดีขนึ” (นศ. กลุม่ 01) 

“ชอบเขียนสะท้อนคิด ได้คิด วิเคราะห์ในสิงทีทําทีผ่านมา และทําให้อาจารย์เข้าใจความรู้สกึของ นศ. ขณะฝึก

ด้วย การสะท้อนคิดเป็นสงิทีดี อยากให้คงไว้ มีประโยชน์มาก” (นศ. กลุม่ 03) 

รูปแบบเทคนิควิธีการสอนแบบ “ปานกลาง”  

ผู้ ให้ข้อมูลส่วนหนึงกล่าวว่ารูปแบบเทคนิควิ ธีการสอนในกลุ่มนีช่วยกระตุ้ นการเรียนรู้ของผู้ เ รียนได้ดี  

เช่นเดียวกนั แต่ให้ข้อสงัเกตว่าการนําไปใช้ไม่ง่ายนักจําเป็นต้องดัดแปลงปรับแต่งวิธีใช้บ้าง ผู้สอนต้องเตรียมตัว ศึกษา

ก่อนใช้ เมือรู้และเข้าใจเทคนิควิธีการสอนเหลา่นีดีแล้ว จงึจะใช้อย่างได้ผลตามทีต้องการ 

รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนในกลุม่นีทีผู้สอนบางรายนิยมใช้ ได้แก่ 1) การใช้คําถามช่วยกระตุ้นให้คิดหาคําตอบ

(อาจารย์6 ประสบการณ์สอน 15 ปี) 2) การใช้สอื เอกสารประกอบการสอนต่างๆ การให้ศกึษาวิดีทศัน์/เสียงเพลงเพือสร้าง

แรงบนัดาลใจก่อนการฝึก (อาจารย์4 ประสบการณ์สอน 33 ปี ) 3) การใช้เกมประกอบการสอน (อาจารย์1 และอาจารย์5) 

4) การแบ่งกลุ่มย่อยเพือช่วยกันทํางาน ทํากิจกรรม ช่วยกันค้นหาคําตอบ (อาจารย์6) และ 5) การทําให้ดูเป็นตัวอย่าง 

(อาจารย์3 และอาจารย์4) 

การใช้เกมประกอบการสอน ดงัตวัอย่างคํากลา่ว   

“...อย่างเช่น การใช้เกมละลายพฤติกรรมกลุม่ เพือจะดึงศักยภาพ ความสามารถ การดึงเพือนมาทํางานในกลุ่ม

ตามความสามารถอย่างแท้จริงผ่านการเลน่เกม โดยอาจารย์ไม่ต้องบอกให้ทํา” (อาจารย์ 1 ประสบการณ์สอน 33 ปี) 

การใช้สอื เอกสารประกอบการสอนต่างๆ ดงัตวัอย่างคํากลา่ว   

“... ก็ยอมรับละ่ คือว่า ได้ให้ตวัรายงานเลม่เก่า(ปีทีแล้ว)ให้ นศ. กลุม่นี ให้ไปดเูป็นตวัอย่าง เพือว่า นศ. จะได้เห็น

กรอบแนวคิด และวิธีการทีรุ่นพีใช้เก็บข้อมลูชมุชน แต่ไม่ทนัได้ฉกุคิดว่า นศ. จะลอกมาทังดุ้นอย่างนี เห็นชัดเลย โอ้ย รู้สกึ

ผิดหวงันะ ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าทําไมจงึผิดพลาดไปได้ ไม่ได้เอะใจเลย ตอนนีถึงรู้แล้วว่า ต้องไม่ใช่ให้เอาไปดู “ทงัเล่ม” ตงัแต่

แรกๆ เพราะมนัจะกลายเป็นว่า เราสนับสนุนให้ นศ. ได้ลอกตามตัวอย่าง ไม่ได้ใช้ศักยภาพคิดด้วยตัวเองเท่าทีควร  ...” 

(อาจารย์ 4 ประสบการณ์สอน 33 ปี) 

การทําให้ดเูป็นตวัอย่าง ดงัตวัอย่างคํากลา่ว   

“... (ผู้สอนร่วม)ก็สงัเกตเห็นว่า อาจารย์(อาวุโส)ท่านพยายามจะสอนด้วยการทําให้ดูเป็นตัวอย่าง แต่ นศ. ใน

กลุ่มไม่ได้มีใครสนใจดูเลย จนต้องส่งเสียงกระตุ้ นให้รู้ว่า อาจารย์ท่านทําให้เห็นอยู่นะ นศ.จึงจะหันมาดู (ผู้สอนร่วม)          
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ก็เข้าใจนะ เข้าใจในสงิทีอาจารย์ท่านพยายามจะสอนจะบอก (ทําให้ด)ู แต่วิธีนีใช้ไม่ค่อยได้ผลกบัเด็กสมัยนี คือเขาไม่ค่อย

จะสงัเกต ไม่ละเอียดทีจะด ูต้องบอกจงึจะเงยหน้าขนึมาด”ู (อาจารย์ 6 ประสบการณ์สอน 15 ปี) 

รูปแบบ เทคนิควิธีการสอน “ทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว” 

เป็นเทคนิค/วิธีการสอน “เฉพาะ” ทีพบได้ไม่บ่อยนกั ผู้สอนบางรายนิยมใช้ตามความเชือและประสบการณ์เฉพาะ

ของตัวผู้สอน จัดเป็นการสอนทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่ 1) การให้นักศึกษาค้นหาและเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ        

(ในชุมชน)เพือเรียนรู้วิถีชีวิตทีเป็นจริงของชุมชน (อาจารย์4 และอาจารย์6); 2) การทําให้ดูเป็นต้นแบบ(อาจารย์3 และ

อาจารย์4 ); 3) การจับมือทําร่วมกันไปกับผู้ เรียน (ด้วยความรักแบบพ่อ-แม่สอนลกู) (อาจารย์3 และอาจารย์5);และ4)   

ด้วยความรู้สกึร่วมเป็นหนงึในทีม (อาจารย์1อาจารย์ 3 และอาจารย์4) 

อาจารย์ผู้สอนบางรายในกลุ่มนี ได้รับเสียงชืนชมจากผู้ เรียน ในแทบทุกกลุ่มทีได้ขึนฝึกด้วย นักศึกษามักจะให้

สมญานามแก่อาจารย์ท่านนนัๆ ว่า “อาจารย์พ่อ” หรือ “พ่อพระแห่งชมุชน” และ “อาจารย์แม่” และพบว่าผู้ เรียน (นักศึกษา

ในกลุม่) สว่นใหญ่ให้ข้อมลูเป็นเสยีงเดียวกนัว่า 

“ขนึฝึกด้วยแล้วรู้สกึดีมากเลยค่ะ อาจารย์เข้าใจพวกหน ูอาจารย์ท่านตงัใจรับฟัง เปิดโอกาสให้นศ.ได้คิด มีอิสระ

ทีจะคิดทําด้วยตนเอง ไม่บีบบงัคบั บรรยากาศดี ทําให้หนเูรียนรู้ได้ดี กล้าคิด กล้าทํามากขนึค่ะ”  

สิงทีสนับสนุน หรือปัญหาอุปสรรค  

พบว่ามีหลายปัจจยั ได้แก่ ด้านตวัของผู้สอน  ด้านตวัของผู้ เรียน ด้านชมุชน/พืนทีแหล่งฝึก/หน่วยงานทีเกียวข้อง 

และด้านของระยะเวลาทีจํากดัในการฝึกปฏิบติั   

- ด้านตวัของผู้สอน   

สงิสนบัสนนุ: ผู้ให้ข้อมลูทกุคนมีความเห็นทีตรงกนัว่า ปัจจัยสําคัญทีเป็นกุญแจไปสู่ความสําเร็จ คือการทีผู้สอน

มีความตงัใจ ทุ่มเทในการสอน แต่อาจารย์ผู้สอนก็จะต้อง “put effort” มากด้วยเช่นกนั ปัจจัยอีกอย่างหนึงทีสําคัญเช่นกัน 

คือ ความเชือทีว่าอาจารย์ผู้สอนต้องเป็นสว่นหนงึของการเรียนการสอน เต็มใจจะทํางานร่วมกันไปกับนักศึกษา ด้วยความ

รัก/ปรารถนาดี ก็ทําให้การสอน ”เชิงรุก” ประสบความสาํเร็จได้  

ปัญหาอปุสรรค: ผู้ให้ข้อมลูทกุคนเห็นสอดคล้องกันว่า ประสบการณ์ทีต่างกัน ช่องว่างระหว่างวัย การตกยุคไม่

ทนัยคุ ไม่เก่ง IT (อาจ) เป็นปัญหาอปุสรรคสาํคญัต่อการเรียนรู้เชิงรุกของนกัศกึษาได้   

- ด้านตวัของผู้ เรียน 

พบว่ามีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ความพร้อม พืนความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม ความสามารถในการสืบค้น การ

ค้นคว้าของนักศึกษา ความกระตือรือร้นความสนใจอยากเรียนรู้ของนักศึกษา ซึงบางรายอาจมีจํากัดทําให้ไม่สามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงได้ ดงัตวัอย่างคํากลา่ว 

“… ขนึกบัความพร้อมของนกัศกึษาแต่ละคน นกัศกึษาแต่ละคนมีความพร้อม มีประสบการณ์การเรียนรู้ การคิด 

ต่างกนั” (อาจารย์1 ประสบการณ์สอน 33 ปี) 

“ตวันกัศกึษาเองก็เป็นสว่นหนงึทีทําให้การเรียนรู้เชิงรุกประสบความสาํเร็จ เพราะลกัษณะของนักศึกษาทีมีความ

กระตือรือร้น แสดงความคิดเห็น สะท้อนความคิดเห็นอย่างต่อเนือง ทําให้เรียนรู้ได้ดี” (อาจารย์2 ประสบการณ์สอน 5 ปี) 



 

วารสารวชิาการศกึษาศาสตร์ : ปีที 19 ฉบบัที 1 เดือนมกราคม – มิถนุายน 2561 

146 

“... นักศึกษาทีให้ความร่วมมือ จะทําให้บรรยากาศการเรียนการสอนสนุกสนาน เป็นการแลกเปลียนเรียนรู้     

อย่างแท้จริง แต่ในกลุม่นกัศกึษาทีไม่สนใจ ไม่อยากเรียนรู้สกัเท่าไร มีบางรายไม่ชอบแสดงความคิดเห็น หรือไม่ใส่ใจจะ

ค้นคว้าด้วยตนเอง อาจารย์ก็ไม่สามารถประเมินได้ว่านักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ทีแท้จริงไปบ้างหรือไม่”  (อาจารย์6 

ประสบการณ์สอน 15 ปี) 

- ด้านชมุชน/พืนทีแหลง่ฝึก/หน่วยงานทีเกียวข้อง  

พบว่ามีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ 1) แหลง่ฝึก ลกัษณะของหมู่บ้าน วิถีชีวิตปัจจบุนัเปลยีนแปลงไป ทุกคนต้องทํา

มาหากิน ทําให้การมีสว่นร่วม การเรียนรู้ของนกัศกึษาจํากัด บางสถานการณ์ของหมู่บ้านก็ไม่เอือต่อการฝึกของนักศึกษา 

(เช่น ผู้นําชมุชนไม่ค่อยใสใ่จต่อการทํากิจกรรมสาธารณะร่วมกับทีมสขุภาพ); 2) การถูกตีกรอบด้วยแผน หรือทิศทางการ

ทํากิจกรรมหรือโครงการของชมุชน (โดยเฉพาะในบางชมุชนซึงได้เข้าฝึกปฏิบัติฯ มาอย่างต่อเนืองพอสมควร) ดังตัวอย่าง

คํากลา่ว 

“... ในกลุ่มนีอาจารย์สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างเต็มที เนืองจากไม่มีแรงกดดันจากพืนทีฝึก พืนทีฝึก

ไม่ได้เจาะจงความต้องการ ไม่ต้องอาศยังบประมาณจาก อบต. ทําให้นกัศกึษาสามารถวางแผนกิจกรรม จัดกิจกรรมต่างๆ

อย่างอิสระ ได้ตามทีได้วางแผนไว้” (อาจารย์3 ประสบการณ์สอน 32 ปี) 

หมายเหต ุเป็นชมุชนทีมีลกัษณะเหมือนพืนทีฝึกทวัๆ ไป 

“การฝึกปฏิบัติงานในหมู่บ้านนี การวางแผนการฝึกปฏิบัติงาน กิจกรรมต่างๆ ไม่ได้มาจากนักศึกษาทังหมด 

เนืองจากเป็นความต้องการของชมุชน ร่วมกบั รพสต. และ เทศบาล ทีต้องการกิจกรรม/โครงการทีต่อเนืองจากปีก่อน ทํา

ให้นักศึกษาในกลุ่มนีไม่ได้แสดงความรู้ความสามารถหรือความสนใจในกิจกรรมทีจัดอย่างเต็มที ” (อาจารย์2 

ประสบการณ์สอน 5 ปี) 

หมายเหต ุเป็นชมุชนทีได้เข้าฝึกอย่างต่อเนือง ต่างไปจากพืนทีฝึกทวัๆไป 

- ด้านของระยะเวลาทีจํากัดในการฝึกปฏิบติั   

ผู้ให้ข้อมลูสว่นใหญ่ยอมรับว่า ระยะเวลาการฝึกทีจํากดั (อาจ) มีผลต่อการเรียนรู้เชิงรุกได้ เนืองจากการสอนทีมุ่ง

ให้นกัศกึษาคิดเอง ทําเอง จะต้องใช้ระยะเวลาสกัระยะหนงึดงันนั การทีเวลามีจํากดัในบางครัง (อาจ) ทําให้อาจารย์ผู้สอน 

(จําเป็น) ต้องชีแนะแนวทางเพิมเติมบ้าง เพือให้ไปได้ตามแผน/กิจกรรมทีวางไว้ 

อภิปรายผล 

การเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนทีอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีผู้ เรียนได้ลงมือกระทําและใช้กระบวนการคิด

เกียวกบัสงิทีเขาได้ปฏิบติัลงไป (Bonwell&Eison, 1991) คุณลกัษณะสําคัญของการเรียนรู้เชิงรุก คือ เป็นการเรียนทีเน้น

ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ ผู้สอนเป็นผู้อํานวยความสะดวกมากกว่าการเป็นผู้ ให้ข้อมูล (Science 

Education Resource Center, Carleton College, 2016) เมือวิเคราะห์ข้อมูลโดยมองในภาพรวม ผลการวิจัยนี พบว่า 

ผู้สอนสว่นใหญ่ได้ใช้เทคนิควิธีการสอนด้วย “การเรียนรู้เชิงรุก” ทีหลากหลาย เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง และจัดการปรับ

ใช้ได้ค่อนข้างเหมาะสมกับสถานการณ์จริง ตามบริบทของชุมชน/พืนทีแหล่งฝึก การใช้เทคนิควิธีการเรียนการสอนที
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หลากหลายสามารถจัดการปัญหา อุปสรรคต่างๆทีเกิดขึนได้ (Khammanee, 2013; Kespichainarong&Srivantarothai, 

2016)  

ทงันี มีข้อสงัเกตว่าบางเทคนิค เช่น “การใช้คําถามกระตุ้นให้คิดหาคําตอบ” (inquiry questioning) เป็นเทคนิคที

ทงัผู้สอนและผู้ เรียน (นักศึกษาพยาบาล) มองเห็นตรงกันว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุ้นชินกับเทคนิควิธีการสอนนีโดยที 

การเรียนการสอนทางคลินิก (บนวอร์ด) ผู้ เรียนมักจะไม่ค่อยได้ถูกฝึกให้คิด “นอกกรอบ” มากนัก เนืองจากมีหลักการ

เหตุผลทีเข้าใจได้อย่าง (ค่อนข้าง) ชัดเจนแล้วในแต่ละเรืองรวมทังผู้ เรียนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับการโต้ตอบตรงๆ 

ชอบทีจะเป็นผู้ ฟังทีดีแต่ไม่ค่อยชอบซักถาม/โต้ตอบมากนัก แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทีฝังลกึตามแบบขนบของวัฒนธรรม

ไทยซงึมีผลกระทบต่อวิธีการเรียนการสอนเชิงรุกได้มาก(Lowenstein & Christian, 2014) สําหรับการใช้เกมประกอบการ

สอน พบว่ามีข้อดี คือ มีความสนุก ช่วยให้เรียนรู้ได้ดีในบรรยากาศทีผ่อนคลาย แต่ก็มีข้อพึงระวัง คือ หากไม่รู้จังหวะที

ถกูต้องในการใช้กิจกรรมการสอนแบบนี อาจทําให้กลายเป็นการแข่งขัน ไม่ร่วมมือร่วมใจกันได้ (Jaffe, 2014)นอกจากนี 

ผลการวิจยัชินนใีห้ข้อมลูทีสนบัสนนุว่า เทคนิค “การสะท้อนคิด” มีส่วนช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ทีดีให้แก่

ตวัผู้ เรียนจดัว่าเป็นอีกเทคนิคหนงึทีช่วยสง่เสริมให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ (Bradshaw, 2014) 

ข้อมลูตามมมุมองของอาจารย์ผู้สอน  ผลการศกึษานี ให้ผลลพัธ์ทีชีว่ากระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทํา ลงมือ

ปฏิบัติจริง ทําให้นักศึกษาได้พัฒนาการใช้ความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ดีกว่าการเรียนแบบบรรยายซึงสอดรับกับ

แนวคิดของ McManus (2001) ทีกลา่วว่า การจดัการเรียนรู้ทีเหมาะสม การลงมือปฏิบัติจริงจะช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และ

เข้าใจอย่างมีความหมาย (cited in Pruthtikul, 2012)และสอดคล้องกับผลงานวิจัยต่างๆ ทีได้ใช้การเรียนรู้เชิงรุกสําหรับ

การปฏิรูปวิธีการจัดการรียนการสอนสาขาพยาบาลในประเทศไทย ในช่วง 4-5 ปีทีผ่านมา ให้ข้อมูลทีสนับสนุนว่า         

การเรียนรู้เชิงรุกช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือหาสาระของสงิทีเรียนได้อย่างลกึซงึ จนสามารถต่อยอดความคิด และนําความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในหลากหลายวิชาทางการพยาบาล หลักสตูรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (Ha-Nirutasai, 

2015; Lumdubwongsa, 2015; Hongsakittyanonta, 2015)  

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลทีได้จากผลการวิจัยบ่งชีว่า แม้ผู้สอน (ทังรุ่นเก่า รุ่นกลาง และรุ่นใหม่) จะ “ยังใหม่” ต่อการใช้แนวคิด    

“การเรียนรู้เชิงรุก” และ(อาจ)ยงัขาดโอกาสทีจะเข้าร่วมอบรมพฒันาทกัษะการเรียนการสอนในช่วงเวลาทีผ่านมา แต่การมี

ทศันคติทีดีและความตงัใจจริงในการนําไปใช้ ก็ทําให้ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการสอนต่างๆ ด้วย “การเรียนรู้

เชิงรุก” ในรายวิชาปฎิบติัการพยาบาลอนามยัชมุชน ได้ค่อนข้างดี ภาควิชา/คณะฯ จงึควรสนบัสนุนจัดให้มีการแลกเปลียน

เรียนรู้กระบวนการ เทคนิควิธีการสอน การจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ระหว่างผู้ สอนด้วยกัน เพือประโยชน์สูงสุด          

ต่อผู้ เรียน 

การสง่เสริมให้การเรียนการสอนด้วย “การเรียนรู้เชิงรุก” ประสบผลสําเร็จได้นัน อาจารย์ผู้สอน (ทีเป็นคนในยุค

สมัยก่อน) ควร (ต้อง) ปรับตัวกับความต่างระหว่างวัยกับนักศึกษาในยุคปัจจุบันซึงเป็นยุคของการใช้สือ เทคโนโลยีที

ทนัสมยัเช่น อาจปรับวิธีการสะท้อนคิดผ่านทาง social medias เช่น การใช้ไลน์ หรือเฟซบุค ส่งข้อความห่วงใย หรือช่วย

ตอบข้อสงสัย หรือตอบปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนจากการทํางาน เพือให้เกิดความ “เข้าใจ และเข้าถึง” นักศึกษามากขึน 

สําหรับตัวนักศึกษา ก็ควรเพิมความกระตือรืนร้น ใส่ใจ  ค้นคว้าด้วยตนเอง และนําความรู้ทีมีทาง IT เทคโนโลยีต่างๆ       
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ในปัจจบุนั เช่น internet, wifi, social media ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบัการเรียนรู้ได้เช่นกัน  ในส่วนของพืนทีแหล่งฝึก ผู้นํา

ชมุชน ชาวบ้าน และหน่วยงานทีเกียวข้อง สามารถช่วยหนนุเสริมโดยการให้ข้อมูล ความร่วมมือต่างๆ เพือส่งเสริมการฝึก

ปฏิบติังานของนกัศกึษาให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการดแูลสขุภาพของชมุชน ร่วมกนั 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้ วิจยัขอขอบคุณอาจารย์ผู้ ให้ข้อมูลทุกท่าน ทีให้ข้อมูลซึงเป็นประโยชน์ นําไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน   

ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนให้ดียิงขึน  ขอบคุณนักศึกษา รวมทัง ขอขอบคุณชุมชนและพืนทีแหล่งฝึก

ต่างๆ ทีเปิดโอกาสให้ได้มีสว่นในการเรียนการสอนด้วย “การเรียนรู้เชิงรุก” ร่วมกนัอย่างแท้จริง 
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