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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ

ถายโยงความรูของนักศึกษาพยาบาล 2) ศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถ

ในการถายโยงความรูของนักศึกษาพยาบาล การวิจัยประกอบดวย 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก เปนการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 2 เปนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยใชแนวคิดของการถายโยง

ความรู การวิเคราะหและสังเคราะหทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของแลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปน

นักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พระพุทธบาท จํานวน 71 คน ระยะเวลาในการ

ดําเนินการทดลอง 16 สัปดาห เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ แบบวัดความสามารถในการถายโยงความรู 

วิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหคาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสถิติที

(t-test)  
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอนไดแก 1. ขั้นการสราง

ประสบการณการเรียนรู 2) ขั้นการฝกปฏิบัติการใชความรู 3) ขั้นการถายโยงความรู 4) ขั้นการสรางความใฝเรียนรู 

รูปแบบดังกลาวมีคาดัชนีความสอดคลอง  0.70 

2. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาความสามารถในการถายโยง

ความรูของนักศึกษาพยาบาลไดดังนี้ 

2.1  ความสามารถในการถายโยงความรูของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.2 นักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองมีการพัฒนาความสามารถในการถายโยงความรูอยางชัดเจน โดยมี

การ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูในทางที่ดีขึ้น สามารถถายโยงความรูและนําไปประยุกตใชวิชาชีพพยาบาลได 

คําสําคัญ : การสอน  ถายโยงความรู  นักศึกษาพยาบาล 
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ABSTRACT 
This research aimed to 1) develop an instructional model to enhance the nursing students’ 

ability of knowledge transfer and 2) investigate the effects of using of the develop model to enhance the 

nursing students’ ability of knowledge transfer. 

The study consisted of two phases which were the development of the instructional model and 

the experiment of using the model in classroom instruction. The instructional model was develop using 

research framework of the knowledge transfer approach Teaching and learning theories were also 

synthesized and integrated into the model. The experiment of the developed model was conducted with 

71 first year nursing students at Borromarajonnani Praputthabat Nursing College. The duration of the 

experiment was 16 weeks. The research instrument was the Knowledge Transfer Test. The test had two 

parallel versions of pretest and posttest. The data were analyzed by using the mixed method of 

quantitative and qualitative approaches. The arithmetic mean, the standard deviation and t-test were 

used for data analyses. 

The findings revealed that: 

1. The instructional developed model based on the transfer of knowledge approach consisted 

of 4 main steps of organizing learning activity: 1) creating learning experience, 2) practicing of obtained 

knowledge, 3) transferring knowledge, and 4) seeking for knowledge. 

2.  The developed instructional model was effective. It enabled the students to develop their 

transfer of knowledge. 

2.1 The students’ knowledge transfer after from the  

instructional model was significantly higher at .01 level than before learning from the model. 

2.2 The analysis of the qualitative data provided strong 

evidence that the nursing students had changed their learning behavior into positive direction. They 

could express their capacities of relating and applying knowledge to real life and their nursing 

profession.  
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คํานํา 

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีจุดมุงหมายใหนักศึกษามีการพัฒนาการอยางบูรณาการทั้ง

ทางดานวิชาการและวิชาชีพครอบคลุมในดานความสามารถทางสติปญญา การใชกระบวนการคิดขั้นสูง การใช

เหตุผลและความสามารถในการแสดงพฤติกรรม ซึ่งรวมถึงทัศนคติและอัตมโนทัศนสงผลใหนักศึกษาแสดง

พฤติกรรมตางๆ(Astin, 1993) และตองเปนการจัดการศึกษาที่สามารถใหโอกาสนักศึกษาในการยกระดับความรู

และทักษะไดตลอดเวลาของการดําเนินอยูในวิชาชีพ ซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญคือสอดคลองกับชีวิตที่เปนจริงและ

ความตองการในอนาคต การพัฒนาที่ยั่งยืนตองยึดผูเรียน เปนศูนยกลางในการพัฒนาเนนการปฏิบัติจริงและใช 
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การเรียนรูจากประสบการณเปนพื้นฐาน(UNESCO,1996) สาขาพยาบาลศาสตรเปนวิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยตรง

ตอชีวิต  สุขภาพ และอนามัยของประชาชน ดวยความเอาใจใส อยางเอื้ออาทร จึงจําเปนตองใชศาสตรทางการ

พยาบาล ศาสตรที่เกี่ยวของ หลักการและทักษะการปฏิบัติ เพื่อใหการพยาบาลแบบองครวมแกผูใชบริการที่เปน

บุคคล ครอบครัว และชุมชนในทุกภาวะสุขภาพทุกวัยและหญิงตั้งครรภ  เพื่อใหผูใชบริการสามารถดูแลตนเองไดทั้ง

ในภาวะสุขภาพดีและเจ็บปวย จัดการ และตัดสินใจกับภาวะสุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสมการจัดการเรียน

การสอนจึงมุงใหผูเรียนสามารถปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีคุณภาพ มีความปลอดภัยตอชีวิตของผูใชบริการโดย

คํานึงถึงคุณภาพชีวิต และคุณคาของชีวิตมนุษยอยางเทาเทียมกัน  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติตองมีความสอดคลองกัน จึงจะชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูภาคทฤษฎีไปใชในการปฏิบัติได ดังนั้น

การเรียนภาคทฤษฎี การเรียนในหองปฏิบัติการการพยาบาลในสถานการณจําลอง จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่

จะสรางบัณฑิตใหมีความรู  มีทักษะทางปญญา  มีความรับผิดชอบและสามารถสื่อสารและสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคล  มีทักษะการคิดวิเคราะห ตลอดจนปฏิบัติการพยาบาลอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ (มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร,2552)  แตจากการวิเคราะหใน

สภาพการณจริงพบวาการเรียนสวนใหญเปนการเรียน แบบแยกสวน แยกรายวิชาขาดการเชื่อมโยงความรูเขา

ดวยกันและรวมถึงการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน ทําใหผูเรียนไมสามารถนําไปใชกับชีวิต ประจําวันได 

 (รุง เเกวแดง,2540) นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตองสงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งจากผลของพ.ร.บ.ดังกลาวทําใหสถานศึกษาตองมีการจัดการ

เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง(พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ) ผลการปฏิบัติงานของผูเรียนหรือในดาน

ทักษะพิสัยนั้น เมื่อผูเรียนเขาไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตางๆ ผูเรียนยังไมสามารถนําส่ิงที่ไดจากการ

เรียนรูและฝกปฏิบัติจากชั้นเรียนไปใชในชีวิตจริงไดอยางมประสิทธิภาพ หรือแมผูเรียนจะนําส่ิงที่ไดเรียนรูไปใชแตก็

ยังทําไดไมคลองแคลว รวดเร็ว หรืออยูในระดับท่ีมีความชํานาญเพียงพอ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ,2545 ) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง,2552 )  สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเปนสถาบันที่ทํา

หนาที่กํากับดูแลการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานสาธารณสุข ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรจากการใชหลักสูตร

เดิม 2545 โดยปรับให สอดคลองตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 

กําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนเนนบูรณาการเพื่อใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูได โดยในปรัชญาของ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง,2552 ) ซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตรคือสรางบัณฑิต ที่มีความรู

ความสามารถ  ในการปฏิบัติการพยาบาลใหแกบุคคล ครอบครัวและชุมชน ในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะที่มี

ปญหาสุขภาพ สามารถเลือกใชแหลงทรัพยากร นวัตกรรม และเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นในการปฏิบัติการ

พยาบาลไดอยางเหมาะสมและเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมตอวิชาชีพ  

จากผลการวิเคราะหหลักสชขตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ป 2537โดยสถาบันพระบรมราชชนก 

พบวา บัณฑิตมีสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการสูงกวาสมรรถนะในการสงเสริมสุขภาพและการ

ปองกันโรคในชุมชน ประกอบกับเนื้อหาวิชามีการแยกเปนรายวิชา ทําใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูในรายวิชาไปสูการ

ปฏิบัติไดยาก (สถาบันพระบรมราชชนก ,2546)  
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การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 ( อุษณีย  เทพวรชัย,2551) พบวาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและผลการสอบสภาการพยาบาลของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในป

การศึกษา 2550  จํานวน 1,521 คน สอบขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบผานวิชาทั้ง 8 วิชา ไดแก

1) วิชาการพยาบาลภดุงครรภ 2) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก 3) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 4) วิชาการ

พยาบาลผูใหญ 5) วิชาการพยาบาลผูสูงอายุ 6) วิชาการพยาบาลจิตเวช 7) วิชาการพยาบาลอานามัยชุมชน 8) 

วิชากฏหมาย   จํานวน 924 คน คิดเปนรอยละ 60.75  สําหรับวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พระพุทธบาท สอบ

ไดคิดเปนรอยละ 46.02  ซึ่งเกณฑการประเมินรอยละ 70 (รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี พระพุทธบาท 2551 ) ซึ่งจํานวนวิชาที่นักเรียนสวนใหญสอบไมผานไดแก วิชาการพยาบาลผดุงครรภและ

วิชาการพยาบาลผูใหญ ทั้งนี้จากการพิจารณาแบบทดสอบพบวา เปนรูปแบบคําถามที่เนนการคิดวิเคราะหสภาพ

ปญหาทางสุขภาพในสถานการณตางๆโดยผูเรียนตองใชความรูความสามารถในการคิดและการตัดสินใจในการ

วินิจฉัยปญหาและวางแผนการพยาบาลที่ถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ จากการประเมินผลการสอบ

ดังกลาวทําใหทราบวาผูเรียนยังขาดความสามารถในการคิดเพื่อตัดสินใจในการแกไขปญหาตามสถานการณที่

กําหนดในแบบทดสอบ(วิยะดา รัตนสุวรรณ,2547) 
การจัดการเรยีนการสอนของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พระพุทธบาท 

ผลการวิเคราะหการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พระพุทธบาท พบวาการ

เรียนวิชารายวิชาที่มี การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พระ

พุทธบาท ในปการศึกษา 2552  ซึ่งมีจํานวนทั้งส้ิน 58 รายวิชา พบวา อาจารยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ของการบรรยาย รอยละ74.1 แผนที่ความคิดรอยละ 32.8,การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน(Problem Based 

Learning: PBL) / การเรียนรูแบบการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking : CT) รอยละ8.62, การเรียนรูโดย

การถายทอดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronics Learning : E-Learning) รอยละ 3.45, การเรียนรูแบบมีสวนรวม 

(Participatory Learning : PL) รอยละ 1.72 ทั้งนี้ในบางรายวิชามีรูปแบบการสอนมากกวา 1 รูปแบบ ซึ่งจะเห็นได

วาในการจัดการเรียนการสอนสวนใหญยังเนนครูเปนศูนยกลาง(รายงานประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาล บรมราช

ชนนี พระพุทธบาท ปการศึกษา 2552)   

จากการวิเคราะหสถานการณดังกลาวขางตนผูวิจัยพบปญหา ที่พอสรุปไดดังนี้  

1. ดานนักศึกษาพบวา ความรูคงคาง( Retained knowledge )ของเนื้อหาวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน

ภาคทฤษฎี เพื่อถายโยงไปสูการปฏิบตัิการพยาบาลมีนอย การเรียนในภาคปฏิบัติทางการพยาบาล เปนการเรียนใน

สถานการณจริง เพื่อใหเกิดการเรียนรูทั้งดานทักษะ การประยุกต การตัดสินใจ การมีมนุษยสัมพันธและอื่นๆที่เปน

พื้นฐานสําหรับการทํางานในอนาคต แตในสภาพความเปนจริงพบวา นักศึกษาสวนใหญ มีบทบาทในการเรียนรู

นอย ไมสามารถคิดเชื่อมโยงประสบการณที่ไดรับเขากับความรูที่มี ตลอดจนวิเคราะหถึงความรูเพิ่มเติม เพื่อทําให

เกิดการเรียนรู จากประสบการณที่ผานเขามา ทําใหนักศึกษาไมไดประโยชนเต็มที่คุมคากับเวลาที่ตองเตรียมความรู

ตลอดจนลงมือปฏิบัติ อีกทั้งไมมีความสุขในการเรียน และเรียนไดไมดี ทั้งๆที่วิชาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล เปน

หัวใจสําคัญของการศึกษาพยาบาล ซึ่งนักศึกษาจะตองตระหนักไดดีเมื่อจบการศึกษาออกไปทํางาน (พรทิพย  

บุญพวง,2543) 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

565 

2. ดานผูสอนพบวาสภาพการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการบรรยาย

เปนสวนใหญ ซึ่งในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ไมเอื้อตอการสรางความรูดวยตนเองแลลการ

ถายโยงความรูจากทฤษฎีไปสูการปฏิบัติของผูเรียนได (รุง แกวแดง,2540 ) และนอกจากนี้ปญหาที่ผูวิจัย ประสบใน

การจัดการเรียนในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา คือหลังจากที่ผูเรียนไดส้ินสุดการเรียนการสอนในรายวิชา

ดังกลาวไปแลว ผูเรียนไมสามารถนําความรูที่ไดเรียนรูไปแลวไปใชในวิชาในกลุมวิชาชีพยาบาลไดอยางสมบูรณ

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวขาดการบูรณาการกับรายวิชาในกลุมวิชาชีพทางการพยาบาล 

3. ดานคุณภาพบัณฑิต ผลจากการติดตามระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใช

บัณฑิตของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 จากวิทยาลัยพยาบาล บรมราชนนี พระพุทธบาทในดาน

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตในดานความสามารถทางวิชาการและการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิตอยูในระดับ 3.73  และรอยละของคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และ

ผูใชบัณฑิต อยูในระดับ 40 %  

กระบวนการเรียนการสอนหรือรูปแบบการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดการถายโยงความรูจะเปนส่ิงที่

ชวยใหผูเรียนถายโยงสิ่งที่เรียนในหองเรียนไปใชนอกหองเรียน ตามสถานการณที่แตกตางกันจากในหองเรียนได 

(Schunk,1991) ซึ่งหมายถึงการนําทักษะหรือองคความรูจากสถานการณหนึ่ง ไปใชในสถานการณอื่นที่มีบริบท

แตกตางจากสถานการณเดิมซึ่งเปนการไดองคความรูใหมจากการบูรณาการความรูเดิม กับความรูใหม (Gagne’, 

1985) และยังถือเปนกระบวนการสําคัญที่ใชตรวจสอบประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียนวาผูเรียนมีความรูความ

เขาใจในการเรียนเพียงพอที่จะสามารถนําความรู  ความเขาใจ ที่จะสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนรูแลวไปใช

ในการแกไขปญหาในสถานการณ ที่หลากหลายไดหรือไม     

จากมูลเหตุที่ไดกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการถายโยงความรูของนักศึกษาพยาบาล เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถถายโยงความรูที่ไดเรียนรู

ไปประยุกตใชได 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้มีการดําเนินการโดยใชอุปกรณและวิธีการดังตอไปน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี พระพุทธบาท ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 330 คน  

1.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล บรม

ราชชนนี พระพุทธบาท ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1ปการศึกษา 2554 จํานวน  71 คน  

2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง  เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก 

2.1 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการถายโยงความรู ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น จาก

การศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยผานการตรวจสอบโดย

ผูเชี่ยวชาญ แลวแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะหลังจากนั้นจึงนําไปทดลองใช โดยประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน ไดแก

ไดแก 1.ขั้นการสรางประสบการณการเรียนรู 2) ขั้นการฝกปฏิบัติการใชความรู 3) ขั้นการถายโยงความรู 4) ขั้นการ

สรางความใฝเรียนรู 
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2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการถายโยงความรู 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในแตละขั้นตอน โดยทําหนังสือขอความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของและ

กลุมตัวอยางที่ทําการทดลองและใหการพิทักษสิทธิ์ในการทําวิจัยแกกลุมตัวอยางและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

เปนระยะดังนี้ 

ระยะที่ 1 ทําการประเมินกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบที่สรางขึ้นกอนการใชรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น 

ระยะที่ 2 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคาบเรียนที่ทาง

สถาบันการศึกษากําหนด เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา และในระหวางการเรียนการสอนมีการทดสอบความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาดวยแบบทดสอบในแตละหนวยและชิ้นงานดวยแบบประเมิน ผลงานและประเมิน

พฤติกรรมผูเรียนดวยแบบสังเกตพฤติกรรม 

ระยะที่ 3 ทําการประเมินผูเรียนหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยแบบทดสอบวัดความสามารถใน 

การถายโยงความรู  
4. การวิเคราะหขอมูล  

ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูดานความสามารถในการถายโยงความรูของกลุม

ทดลองกอนและหลังการทดลองโดยใชสถิติทดสอบที (t-test) 

 
ผลการวิจัยและวิจารณ 

ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้  

1. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการถายโยงความรูของนักศึกษาพยาบาล 

ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นการสรางประสบการณการเรียนรู 2) ขั้นการฝกปฏิบัติการใชความรู 3) ขั้นการ

ถายโยงความรู 4) ขั้นการสรางความใฝเรียนรู ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) เทากับ 0.70 

2. ผลการทดลองใชและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ จากการนํารูปแบบดังกลาวไปทดลองใชสอนใน

รายวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา และหลักการและเทคนิคการพยาบาล ซึ่งประกอบดวย 5 หนวยการเรียน 

จํานวน 22 คาบเรียน โดยประกอบดวย 5 หนวยการเรียน ไดแก หนวยที่ 1 ระบบประสาท หนวยที่ 2 ระบบยอย

อาหาร  หนวยที่ 3 การใสสายใหอาหารทางจมูก หนวยที่ 4 ระบบขับถายปสสาวะ หนวยที่ 5 การใสสายสวน

ปสสาวะ โดยชุดการสอนรายวิชาประกอบดวย  แผนการสอนรายหนวยและใบงาน  เอกสารประกอบการสอนราย

หนวย ส่ือการสอนรายหนวย แบบประเมินการสอนรายวิชาและแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชา ผลของการนําไปใชพบวา รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการถายโยงความรู

ของนักศึกษาพยาบาล จากการประเมินผลการเรียนรู พบวานักศึกษามีผลการเรียนรูดานความสามารถในการถาย

โยงความรูหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการถายโยงความรูของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

การทดสอบ                    N                คะแนนเต็ม          �         S.D.               t                         Sig                   

กอนเรียน                       71                     30                     12.35       3.10              30.02                  .000                             

หลังเรียน                         71                    30                    25.23       1.85    

 

จากตารางพบวาความสามารถในการถายโยงความรูของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
 

วิจารณผลการทดลอง 
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการถายโยงความรูของนักศึกษาพยาบาล 

พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหผู เ รียนมี

ความสามารถในการถายโยงความรูโดยทําใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดเรียนจากทฤษฎีไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันและในวิชาชีพพยาบาลไดจากผลการทดลองใชพบวาความสามารถในการถายโยงความรู หลังการ

เรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

เสริมสรางความสามารถในการถายโยงความรูของนักศึกษาพยาบาล ไดพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่มีความ

สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของการเรียนรู จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานการถายโยงความรูของ

ผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐิกานต รักนาค ที่ไดมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนตามแนวคิดการถายโยงการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการ

แกปญหา การใหเหตุผลและการเชื่อมโยงของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งผลการวิจัยพบวา ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตรดานการแกปญหา การใหเหตุผลและการเชื่อมโยงหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

 
สรุป 

จากผลของการทดลองประสิทธิภาพของรูปแบบ ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะในเรื่องความสอดคลองของ

เนื้อหากับวัตถุประสงคในการจัดการเรียนรูใหมีความสอดรับกัน เพื่อที่จะนําไปสูการวัดไดอยางเที่ยงตรง โดยพบวา

รูปแบบดังกลาวมีคาดัชนีความสอดคลอง  0.70  โดยมีขอคนพบ ดังนี้ 
ขอดี 
เมื่อนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชในการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนพบวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน เร่ือง ความสามารถในการถายโยงความรูมีประสิทธิภาพของผลลัพธมากกวา

รอยละ 80 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ไดตั้งไว (รอยละ 70)  
ขอเดน 
รูปแบบดังกลาวสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยผานเกณฑรอยละรอย และสามารถถายโยง

ความรูในรายวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาไปสูวิชาทางดานวิชาชีพทางการพยาบาลไดแก การพยาบาล

ผูใหญไดถึง รอยละ 80  
 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
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ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
ในดานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีพทางการพยาบาลของสถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลควร

มีการนํารูปแบบดังกลาวไปใชเพื่อชวยใหผูเรียนไดมีทักษะและความสามารถในการถายโยงความรูไดอยางยั่งยืน

ตอไป 
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