การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถถ่ายโยงความรู้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรี ย นการสอนผสมผสานหลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถถ่ายโยงความรู้ของนักศึกษาพยาบาล 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนผสมผสานหลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ าง
ความสามารถถ่ายโยงความรู้ของนักศึกษาพยาบาล มีวิธีดาเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัย
และพัฒนา (R & D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี และใช้แบบแผนเชิงผสมผสาน
แบบรองรับภายใน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรม-นรีเวช
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4
ตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ ที่ มี ชื่ อ ว่ า “PATCE Model” 2) คู่ มื อ การใช้ รู ป แบบ “PATCE
Model” 3) หน่วยการสอน 4) แผนการจัดการเรียนรู้ 5) แบบทดสอบความสามารถถ่ายโยง
ความรู้ และ 6) แบบบันทึกการสะท้อนย้อนคิด
ผลการวิจัย พบว่า
1) หลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบ าท 4 ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถถ่ายโยงความรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

378 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561)
2) ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลการใช้รูปแบบนักศึกษาพยาบาลมีความสามารถ
ถ่ายโยงความรู้ ดัชนีป ระสิท ธิผ ล เท่ ากั บ 0.92 หลั งเรียนโดยใช้รูป แบบ “PATCE Model”
นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 92.06
คาสาคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน; หลักอิทธิบาท 4; นักศึกษาพยาบาล

Abstract

The purposes of this research were to 1) Develop and verify the
efficiency of the integrated iddhipada 4 instructional models based on the
Constructivist Theory to enhance the transferring knowledge abilities of nursing
students. 2) Evaluate the effectiveness of the integrated iddhipada 4
instructional models based on the Constructivist Theory to enhance the
transferring knowledge abilities of nursing students. This research was used to
conduct research on the nature of the Research and Development (R & D) by
Mixed Methods Research (MMR) and The Embedded Design. The samples were
nursing students level II at Gynecology-Surgery department. Research
instruments consisted 1) The integrated iddhipada 4 instructional model based
on Constructivist Theory, 2) A handbook for the model called “PATCE Model”,
3) Units, 4) Lesson plans, 5) The transferring knowledge abilities tests and
6) Reflective learning report forms.
The results were as follows:
1) After using the integrated iddhipada 4 instructional model based on
Constructivist Theory to enhance the transferring knowledge abilities, nursing
students had the transferring knowledge abilities were significantly higher than
after the instruction at a significantly higher level of. 01.
2) The analysis of the effectiveness index “PATCE model” found that
nursing students had the transferring knowledge abilities. Effectiveness Index =
0.92, after using “PATCE model” nursing students had the transferring
knowledge abilities.
Keywords: The Instructional Model; Iddhipada 4; Nursing Students
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บทนา
สถาบันการศึกษาพยาบาลเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเป้าหมายสาคัญที่จะ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี “องค์ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง
ในการดูแลชีวิตมนุษย์โดยตรง การจัดการเรียนการสอนในศาสตร์วิชาชีพพยาบาลจึงมุ่งให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี คุณภาพ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ โดย
คานึงถึงคุณภาพชีวิตและดูแลชีวิตมนุษย์อย่างมีคุณค่าและเท่าเทียมกัน ดังนั้นสถาบันการศึกษา
พยาบาลจึงมุ่งเน้นการศึกษาการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพในระดับสากล (สภาการพยาบาล, 2553)
จากการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล โดยภาพรวม ด้าน
ผู้เรียน พบว่า ความรู้คงค้าง เนื้อ หารายวิชาที่ จัดการเรียนการสอน เพื่อถ่ายโยงความรู้จาก
ภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติการพยาบาลมี น้อย การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการพยาบาล มี
ลั กษณะการเรี ยนการสอนในสถานการณ์ จริ ง เพื่ อให้ ผู้ เรียนเกิ ดการเรี ยนรู้ทั้ งด้ านทั กษะการ
ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ส ถานการณ์ การตัดสินใจ การมีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะชีวิตที่เป็น
พื้นฐานจาเป็นสาหรับการทางานในอนาคต โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์เชื่อมโยงกับหลักอิทธิ
บาท 4 (มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย , 2539; (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551)
หนทางแห่งความสาเร็จ ทางแห่งความสาเร็จ หรือเส้นทางแห่งความสาเร็จ หรือพื้นฐานของ
ความสาเร็จ พบว่า ผู้เรียนจะขาดความขยันตั้งใจเรียนหนังสือ หรือมีความขยันในการตั้งใจเรียน
น้อย ไม่ค่อยสนใจเรียน ไม่ฝักใฝ่ในการเรียน ไม่สนใจไม่ตั้งใจใฝ่เรียนใฝ่รู้ที่แท้จริง ผู้เรียนบางส่วน
มีการเข้าเรียนไม่ตรงเวลา การนางานอื่นทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับการเรียนขึ้นมาทาขณะครูสอน ผู้เรียนมี
การส่งงานไม่ตรงเวลา ส่งงานไม่ทันภายในเวลาที่กาหนด ชอบพูดคุยเล่นกันเวลาครูสอน มีการ
เล่นอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทางโซเชียลขณะทีค่ รูสอน การไม่ติดตามการทางาน การส่งงาน และ
แก้ ไขงานให้ถูกต้อ ง ผู้เรียนไม่ ค่อยมี โอกาสได้ฝึกทักษะให้เกิ ดกระบวนการคิด การค้นคว้าสืบ
เสาะหาความรู้ หรือฝึกประสบการณ์คิดแก้ปัญหาต่างๆ (จิราภรณ์ พิมใจใส, 2554) รวมทั้งผู้เรียน
ยังไม่เคยฝึกประสบการณ์การคิดถ่ายโยงความรู้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์ที่ต่างกัน
ทั้ งสถานการณ์ จ าลองและสถานการณ์ จริงบนหอผู้ ป่ วย ท าให้ ผู้ เรียนไม่ สามารถน าความรู้ ม า
ประยุกต์ใช้ปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์ที่ต่างกันได้ โดยเฉพาะผู้เรียนที่ยังไม่มีประสบการณ์
การปฏิบัติการพยาบาลจริงมาก่อนจะเกิดความประหม่า ตื่นเต้น ตกใจ ขาดความเชื่อมั่นในการ
ทาหัตถการทางการพยาบาล จึงไม่สามารถทาหัตถการทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการของมาตรฐานการพยาบาลโดยเฉพาะหัตถการการพยาบาลในประเภทการให้สารน้า
สารละลายทางหลอดเลือดดา ซึ่งเป็นปฏิบัติการพยาบาลที่ยากต้องตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยา

380 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561)
ใช้ความละเอียดรอบครอบ และความชานาญขั้นสูง (ทองปาน บุญกุศล, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์,
สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และ วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล, 2555)
นอกจากนี้ ด้านผู้สอน พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการ
บรรยายเน้นความรู้ความจา หรือบรรยายแบบมีส่วนร่วมเป็นหลักมากกว่าการเสริมสร้างให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ที่แท้จริง ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ฝึก ทั ก ษะการคิ ดและการแก้ ปัญ หา จึง ส่ งผลให้ ผู้เ รียนมี ศัก ยภาพในการคิ ดแก้ ปัญ หาและ
การศึก ษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับ ต่า หรือไม่ ได้ส อนให้ผู้เรียนฝึก วิธีการนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง (จิราภรณ์ พิมใจใส, 2554) หรือไม่ได้จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดถ่ายโยงความรู้จึงทาให้ผู้เรียนไม่สามารถ
ถ่ายโยงความรู้ในสถานการณ์ที่เหมือนกันและต่างกันได้ รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวนี้ จึงไม่ เอื้อต่อการสร้างความรู้ด้วยตนเองและการถ่ายโยงความรู้จากทฤษฎีไปสู่การ
ปฏิบัติของผู้เรียนได้ (ทองปาน บุญกุศล, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และ
วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล, 2555)
จากสภาพปัญหาการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาลที่เกิดขึ้ นท าให้ผู้วิจัยทบทวน
วรรณกรรม เพื่อค้นหาแนวทางที่ จะช่วยให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านกระบวนการคิดสูงขึ้น เพื่อให้
ผู้เรียนเกิ ดการเรียนรู้ที่ ดีขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจึง ค้นพบหลัก อิท ธิบ าท 4 คื อ
หนทางแห่งความสาเร็จ ทางแห่งความสาเร็จ หรือเส้นทางแห่งความสาเร็จ หรือพื้นฐานของ
ความสาเร็จ และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็นทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่ทไี่ ด้รับความสนใจ
อย่างมาก ดังนั้นหลักอิทธิบาท 4 และทฤษฎีการสร้างความรู้ นี้ สามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิดในการเรียนรู้ที่สามารถถ่ายโยงความรู้ จากสถานการณ์หนึ่งไปยังสถานการณ์
หนึ่งได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจและตระหนักถึงความจาเป็นของ “การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถถ่ายโยงความรู้ ของนักศึกษาพยาบาล” ทั้ งนี้เพื่อนาผลการศึกษาที่ ได้มาใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถถ่ายโยงความรู้ ทาให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโยงความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีสถานการณ์เหมื อนกันและต่างกัน ทั้งในสถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วยอย่างถูกต้องปลอดภัยตามหลักวิชาการของมาตรฐานการพยาบาล
รวมทั้ งช่วยให้ ผู้เรียนได้พัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางปัญ ญาของตนเองให้สูงขึ้นต่อไป เพื่อให้ผู้เรียน
ส าเร็จ เป็ น บั ณ ฑิ ต พยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพ พั ฒ นาวิช าชี พ การพยาบาล และประเทศชาติ ให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิ
บาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริม สร้างความสามารถถ่ายโยงความรู้ ของนัก ศึกษา
พยาบาล
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถถ่ายโยงความรู้ของนักศึกษาพยาบาล
3. เปรียบเทียบความสามารถถ่ายโยงความรู้ของนักศึกษาพยาบาลก่อนเรียนและหลัง
เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
ขอบเขตการวิจัย
ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดมหาวิท ยาลัยที่ลงทะเบียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดมหาวิท ยาลัยที่ลงทะเบียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน กาลังขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม-นรีเวช โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามคุณสมบัติ ที่กาหนดคือ 1) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่
2 ที่ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เต็มเวลา 2) ไม่เคยเข้าร่วมงานวิจัย
การออกแบบการสอนแบบย้อนกลับมาก่ อน 3) มี สภาพการรับ รู้ บุคคล เวลา สถานที่ อยู่ใน
ระดับปกติ ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทาวิจัย 4) ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การได้ยิน การใช้ภาษาพูด และการใช้สายตา 5) มีความยินดี สมัครใจ เต็มใจเข้าร่วมการวิจัย
และมีการลงชื่อสมัครใจยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 6) สามารถยกเลิกการเข้าร่วมการวิจัย ได้ โดย
ไม่มีผลกระทบใดๆ 7) ถ้ากลุ่มตัวอย่างไม่เข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติดังที่ กล่าวมา ผู้วิจัยจะท าการ
คัดเลือกออกจากกลุ่มตัวอย่าง และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใหม่
การวิจัยครั้งนี้ดำเนินกำรใช้ร ะยะเวลำในกำรทดลอง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 240 ชั่วโมง ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม-นรีเวช ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน 1
หน่วยการเรียนรู้ คือ การให้สารน้าสารละลายทางหลอดเลือดดา
การทบทวนวรรณกรรม
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถถ่ายโยงความรูข้ องนักศึกษาพยาบาล ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบ
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แนวคิด การวิจัย เป็ นลัก ษณะการวิจัยและพั ฒ นารูป แบบการเรี ยนการสอน (Research and
Development: R and D) ดังนี้
1. แนวคิดการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบระบบ
การเรียนการสอน ADDIE Model ของแนวคิด Kruse (2008) และแนวคิดการออกแบบการ
เรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิดของ Dick, Carey and Carey (2015) ร่วมกับแนวคิดการ
วิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นกระบวนการที่ใช้วิธีการเชิงระบบ
2. แนวคิ ด หลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 หลั ก ค าสอนทางพระพุ ท ธศาสนา โดยค้ น คว้ า จาก
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย (มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย ,
2539) เล่มที่ 11 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค และคาอธิบายจากพจนานุกรม
พุท ธศาสน์ ฉบั บ ประมวลศัพ ท์ พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโ ต) (2551) ประกอบด้ วย
1) ฉันทะ: ความพอใจ 2) วิริยะ: ความเพี ยร 3) จิตตะ: ความคิด และ 4) วิมังสา: การไตร่ตรอง
ตรวจสอบ ทดลอง
3. แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นการสอน ทฤษฎี ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ (Constructivist
Theory) ท ฤษฎี ก ารถ่ า ยโย งความ รู้ (Transferring Knowledge Theory, Knowledge
Transfer Theory) ทฤษฎี ท างจิ ต วิท ยา (Psychological Theory) การเรี ย นรู้ แบบร่ วมมื อ
(Collaborative Learning) การเรียนรู้แบบนาตนเอง (Dillenbourg, 1999; ทิศนา แขมมณี ,
2554)
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดผูว้ ิจัยจึงนามาสังเคราะห์สร้างรูปแบบการเรียนการสอน
ผสมผสานหลักอิ ทธิบาท 4 โดยใช้ ชื่อรูป แบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ว่า
“PATCE Model”
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน
วิธี (Mixed Methods Research) ที่มีลักษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน
(The Embedded Design) ด้ ว ยการศึ ก ษาวิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Methods)
เสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods)
ขั้ นตอนที่ 1 การวิ จั ย (Research1: R1) ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานความ
ต้องการจาเป็น (Analysis: A) เกี่ยวกับสภาพของรายวิชา สภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน วิเคราะห์
ผู้เรียนเกี่ย วกั บความสามารถพื้ นฐาน ศึกษาและวิเคราะห์ส ภาพหอผู้ป่วยศัล ยกรรม-นรีเวช
วิเคราะห์เนื้อหาแนวคิดหลักอิทธิบาท 4 ทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
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ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคม ทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดการ
เรียนรู้แบบนาตัวเอง และแนวคิดทฤษฎีความสามารถถ่ายโยงความรู้ นามากาหนดหลักการและ
วัตถุ ป ระสงค์ ของรูป แบบ น ามาใช้ก าหนดแนวทางการจั ดการเรีย นการสอนตามแนวคิ ด
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)
ขั้นตอนที่ 2 การพั ฒ นา (Development1: D1) ออกแบบและพัฒ นา (Design and
Development: D&D) ผู้วิจัยนาผลการสังเคราะห์ของขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research1: R1)
มาออกแบบและพัฒ นาสร้างเป็นรูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ ชื่อรูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ว่า “PATCE
Model” มีการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2 ชนิด คือ 1) เครื่องมือที่ใช้
ในการทดลอง คือ รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถถ่ายโยงความรู้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คู่มือการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ส่วนที่ 2
หน่วยการสอน ส่วนที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูล ส่วนบุคคล และแบบประเมิ นความ
ต้ อ งการจ าเป็ น ส่ ว นที่ 2 แบบทดสอบความสามารถถ่ า ยโยงความรู้เ รื่ อ งการให้ ส ารน้ า
สารละลายทางหลอดเลือดดา และส่วนที่ 3 แบบบันทึกการสะท้อนย้อนคิด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 3 ท่าน มีผลการประเมินคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย พิจารณาความสอดคล้องด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์ (IOC)
ได้ค่า IOC = 0.98 และหาประสิทธิภาพจากกลุ่มที่ใกล้เคียงไม่แตกต่างและไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
จริง โดยน าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Tryout) กั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล จ านวน 12 คน ที่ มี
ความสามารถพื้นฐานสูง ปานกลาง และต่า ในสัดส่วน 3:6:3 ต่างกัน เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล
ทดลองใช้รูปแบบที่มลี ักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายจริง โดยแบบทดสอบนี้มีค่าความเชื่อมั่น
KR-20 เท่ากับ 0.7925 มีค่าความยากง่ายทั้งฉบับโดยรวม p เท่ากับ 0.54 ค่าอานาจจาแนก
ทั้งฉบับโดยรวม r เท่ากับ 0.72 และค่าอานาจจาแนกมาตรฐาน Zr เท่ากับ 0.91
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research2: R2) เพื่อนารูปแบบการเรียนการสอนผสมผสาน
หลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใช้ (Implementation: I) ผู้วิจัยได้ดาเนินการนา
รูป แบบไปใช้ โดยใช้ แบบแผนการทดลองแบบThe One-Group Pretest-Posttest Design
ด้วยการศึ ก ษาวิธีก ารเชิง ปริม าณ เสริม ด้วยวิธีก ารเชิง คุณ ภาพ รูป แบบการเรียนการสอน
ผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ “PATCE Model” โดยมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 มี 5 ขั้น ประกอบด้วย
ขั้ น ที่ 1 เตรีย มความพร้ อ มสร้ างประสบการณ์ เ รีย นรู้ โ ดยผสมผสานใช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4

384 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561)
(Preparation: P) ขั้นที่ 2 ฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้โดยผสมสานใช้หลักอิทธิบาท 4 (Active: A)
ขั้นที่ 3 ถ่ายโยงความรู้โดยผสมผสานใช้หลักอิทธิบาท 4 (Transfer: T) ขั้นที่ 4 สร้างความรู้ใหม่
โดยผสมผสานใช้หลักอิทธิบาท 4 (Construction: C) ขั้นที่ 5 ประเมินผลโดยผสมผสานใช้หลัก
อิทธิบาท 4 (Evaluation: E) กับนักศึกษาพยาบาล จานวน 8 คน ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน หอผู้ป่วยศัลยกรรม-นรีเวช มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะก่อนเรียน
(สัปดาห์ที่ 1) ทดสอบด้วยแบบทดสอบความสามารถถ่ายโยงความรู้ฯ 2) ระยะระหว่างเรียน
(สัป ดาห์ที่ 3) ทดสอบด้ วยแบบทดสอบความสามารถถ่ายโยงความรู้ฯ 3) ระยะหลัง เรีย น
(สัป ดาห์ที่ 6) ทดสอบด้วยแบบทดสอบความสามารถถ่ายโยงความรู้ฯ และแบบบันทึ กการ
สะท้อนย้อนคิดด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ ดังแผนภาพที่ 1

COLLABORATIVE

IDDHIPADA 4
E: EVALUATION

IDDHIPADA 4
C: CONSTRUCTION

IDDHIPADA 4
P: PREPARATION

TRANSFERRING
KNOWLEDGE
ABILITIES
ความสามารถ
ถ่ายโยงความรู้

SELF-DIRECTED LEARNING

IDDHIPADA 4
A: ACTIVE

IDDHIPADA 4
T: TRANSFER

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ “PATCE Model”
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Develop2: D2) เพื่อนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
สร้ าง องค์ ความรู้ ไปประเมิ น ผลและปรั บ ปรุง รูป แบบ (Evaluation: E) 1) พั ฒ นาและหา
ประสิท ธิภาพของรูป แบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิท ธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้กับนักศึกษาพยาบาลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
เรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
ดัง นาเสนอในแผนภาพที่ 2 กรอบดาเนินการวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒ นา
บูรณาการออกแบบการเรียนการสอนด้วยแบบจาลอง ADDIE

R1: Research1
(A: Analysis)
วิจัยศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน

D1: Develop1
(D&D: Design &
Development)
พัฒนาออกแบบและพัฒนา
รูปแบบ
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
1.ออกแบบรูปแบบการเรียน
2. วิเคราะห์ความต้องการ
การสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4
จาเป็น
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
3. วิเคราะห์ผู้เรียน
“PATCE Model” มี 5 ขั้น
4. วิเคราะห์ปัญหาการเรียน ประกอบด้วย
การสอน
ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม
5. ศึกษาหลักการแนวคิด
สร้างประสบการณ์เรียนรู้โดย
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผสมผสานใช้หลักอิทธิบาท 4
5.1 หลักอิทธิบาท 4
(Preparation: P)
5.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ ขั้นที่2 ฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้
(Vygotsky, 1978; Piaget, โดยผสมผสานใช้หลักอิทธิบาท
1972, 1977; Bruner,
4 (Active: A)
1996; Driver and Bell
ขั้นที่ 3 ถ่ายโยงความรู้โดย
1986; Cobb, 1994;
ผสมผสานใช้หลักอิทธิบาท 4
Wilson, 1996; กาญจนา
(Transfer: T)
คุณารักษ์, 2558)
ขั้นที่ 4 สร้างความรู้ใหม่โดย
5.3 แนวคิดทฤษฏีถ่ายโยง
ผสมผสานใช้หลักอิทธิบาท 4
ความรู้
(Construction: C)
(Hudgins,1977; Baldwin ขั้นที่ 5 ประเมินผลโดย
and Ford, 1988;
ผสมผสานใช้หลักอิทธิบาท 4
Salomon & Perkins,1989; (Evaluation: E)
Hunter, 1995; Holyoak,
2.การวัดการประเมินผล ดังนี้
Gentner, and Kokinov,
-แบบทดสอบความสามารถ
2001, Haskell, 2001,
ถ่ายโยงความรู้

R2: Research2
(I: Implementation)
วิจัยนารูปแบบไปใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมาย

D2: Develop2
(E: Evaluation)
ประเมินผลและปรับปรุง
รูปแบบ

1.นารูปแบบการเรียนการ
สอนผสมผสานหลักอิทธิบาท
4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
“PATCE Model”
“รูปแบบการเรียนการสอน
ผสมผสานหลักอิทธิบาท 4
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
พีเอทีซีอี” ไปใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมาย
2. โดยใช้แบบแผนเชิง
ผสมผสานแบบรองรับภายใน
(The Embedded Design)
ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Methods)
ด้วยแบบแผนการทดลอง
(Experimental design)
The One-Group PretestPosttest Design O1 X O2
เสริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Methods)
3.วัดและประเมินผลหลัง
การใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน
หลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎี

1.ประเมิน
ประสิทธิผลของ
“PATCE Model”
“รูปแบบการเรียน
การสอนผสมผสาน
หลักอิทธิบาท 4 ตาม
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ พีเอทีซีอี”
ดังนี้
-แบบทดสอบ
ความสามารถถ่ายโยง
ความรู้
-แบบบันทึกการ
สะท้อนย้อนคิด
2.ปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการเรียน
การสอนผสมผสาน
หลักอิทธิบาท 4 ตาม
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ หลังการใช้
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5.4 ทฤษฎีทางจิตวิทยา
Piaget (1972, 1977;
Vygotsky, 1978)
5.5 การเรียนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Dillenbourg, 1999;
ทิศนา แขมมณี, 2554)
5.6 แนวคิดการเรียนรู้แบบ
นาตนเอง (CTE, 2016)
5.7 ทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่
(Lindeman, 1926; M.S
Knowles, 1950, 1962,
1970, 1980; Thorndike,
et al., 1928; John Dewey,
1916, 1925; Mark K. Smith,
1997, 2004)
5.8 แนวคิดการวิจัยและการ
พัฒนา
(มาเรียม นิลพันธุ,์ 2558)
5.9 แนวคิดการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี (Creswell
and Clark, 2011)
5.10 แนวคิดออกแบบระบบ
การสอน ADDIE Model
ของ Kruse (2008) และการ
ออกแบบการสอนเชิงระบบ
ของ Dick, Carey and
Carey (2015)

-แบบบันทึกการสะท้อนย้อน
คิดหลังการสอน
3.ตรวจสอบคุณภาพ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
4. หาประสิทธิภาพจาก
กลุ่มที่ใกล้เคียงไม่แตกต่าง
และไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจริง

การสร้างความรู้
“PATCE Model”
“รูปแบบการเรียนการสอน
ผสมผสานหลักอิทธิบาท 4
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
พีเอทีซีอี”
-แบบทดสอบความสามารถ
ถ่ายโยงความรู้
-แบบบันทึกการสะท้อน
ย้อนคิดหลังการสอน

“PATCE Model”
“รูปแบบการเรียน
การสอนผสมผสาน
หลักอิทธิบาท 4 ตาม
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้
พีเอทีซีอี”

แผนภาพที่ 2 กรอบดาเนินการวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการศึกษา ทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้
ผลการศึ กษาข้ อมู ลพื้ นฐานและประเมิ นความต้ อ งการจ าเป็ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถถ่ายโยงความรู้ พบว่า นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 94.83
และเพศชาย ร้อยละ 5.17 มีอายุ 19-21 ปี มากที่สุด ร้อยละ 68.96 รองลงมาอายุ 22-24 ปี
ร้อยละ 17.24 น้อยที่สุดอายุ 27-29 ปี ร้อยละ 8.63 ปัจจุบันมี ผลการศึกษารวม (GPAรวม)
2.01 -2.50 มากที่สุด ร้อ ยละ 58.62 รองลงมา มีผ ลการศึกษารวม (GPAรวม) 2.51 -3.00
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ร้อยละ 29.21 มีป ระวัติก ารศึก ษาอยู่ระดับมั ธยมศึก ษาตอนปลาย มากที่ สุด ร้อยละ 79.30
รองลงมาเป็นผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ มีจานวนเท่ากัน ร้อยละ 6.90
ตารางที่ 1 แบบประเมินความต้องการจาเป็นความสามารถถ่ายโยงความรู้ก่อน
เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
ลาดับ

หัวข้อประเมินความต้องการจาเป็น
(Needs assessment)

มาก
3

ปานกลาง
2

น้อย
1

1
2
3
4

ทักษะการฉีดยาเข้าผิวหนังและใต้ผิวหนัง
ทักษะการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
ทักษะการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดา
ทักษะการให้สารน้าสารละลาย

91.38
89.66
79.30
98.28

6.90
5.17
13.80
1.72

1.72
5.17
6.90
-

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มคี วามต้องการจาเป็น เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถถ่ายโยงความรู้เรื่อ งการให้สารน้าสารละลายทางหลอดเลือดดา และต้องการ
พัฒ นาทั ก ษะการให้ส ารน้าสารละลายทางหลอดเลือดดา มากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 98.28
รองลงมา คือ ทักษะการฉีดยาเข้าผิวหนังและ ใต้ผิวหนัง คิดเป็นร้อยละ 91.38 และทักษะการ
ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ คิดเป็นร้อยละ 89.66 ตามลาดับ
ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลัก
อิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้า งความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถถ่ายโยงความรู้ของ
นักศึกษาพยาบาล
รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถถ่ายโยงความรู้ของนักศึกษาพยาบาล มีชื่อว่า “PATCE Model” มี 5
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ เน้นที่ผู้เรียนนาหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ โดยนักศึกษาพยาบาล
เป็นผู้ส ร้างความรู้ขึ้นเองอย่างเป็นระบบ 2) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นาความสามารถถ่ายโยง
ความรู้การให้สารน้าสารละลายทางหลอดเลือดดา 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
5 ขั้น 4)การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 1) ความสามารถถ่ายโยงความรู้ การ
ให้สารน้าสารละลายทางหลอดเลือดดา และ 2) การบันทึกการสะท้อนย้อนคิด และ 5) เงื่อนไข
สาคัญในการนารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ ประกอบด้วย ผู้เรียนมีพื้นฐานความสามารถใน

388 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561)
การคิดเชิงระบบ มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นตั้งใจสนใจในการทางานและการเรียนรู้ พบว่ารูปแบบ
ที่นาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถถ่ายโยงของนักศึกษาพยาบาล ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสรุปความสามารถถ่ายโยงความรู้ ก่อนและเรียนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
การทดสอบ

n

คะแนนเต็ม

X

SD

t

p-value

ก่อนเรียน

8

40

24.25

2.25

14.50

000*

หลังเรียน

8

40

38.75

0.89

.

*p < .01
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถถ่ายโยงความรู้ เรื่องการให้สาร
น้าสารละลายทางหลอดเลือดดาหลังเรียน ( X =38.75, S.D.= 0.89) ตามรูปแบบการเรียนการ
สอนผสมผสานหลัก อิ ท ธิ บ าท 4 ตามทฤษฎีก ารสร้างความรู้สูง กว่าก่ อนเรียน ( X =24.25,
S.D.=2.25) อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงว่าเมื่อนักศึก ษาได้รับ รูปแบบการ
เรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้หลังเรียนสามารถถ่ายโยง
ความรู้เรื่องการให้สารน้าสารละลายทางหลอดเลือดดาสูงกว่าก่อนเรียน
ผลการวิเคราะห์ดัช นีประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรีย นการสอนผสมผสานหลัก
อิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถถ่ายโยงความรู้
เรื่องการให้สารน้าสารละลายทางหลอดเลือดดา ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสาน
หลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถถ่ายโยงความรู้
เรื่องการให้สารน้าสารละลายทางหลอดเลือดดา
นักศึกษา Pre-Test

Post-Test

ดัชนีประสิทธิผล E.I.

ร้อยละเพิ่มขึ้น

1

28

39

0.92

91.67

2
3
4

22
25
23

39
38
40

0.94
0.97
1.00

94.44
86.97
100.00

5
6
7

27
23
24

37
39
39

0.77
0.94
0.94

76.92
94.12
93.75

8

22

39

0.94

94.44

0.92

92.06

ผลการวิเคราะห์

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถ
ถ่ายโยงความรู้ เรื่องการให้สารน้าสารละลายทางหลอดเลือดดา ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.92
หลังเรียนโดยใช้รูปแบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
“PATCE Model” ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 92.06
ผลการสังเคราะห์การสะท้อนย้อนคิดเชิงคุณภาพ
ผลการสังเคราะห์การสะท้อนย้อนคิดเชิงคุณภาพ ด้วยแบบบักทึกการสะท้อนย้อนคิด
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Content analysis) ในภาพรวม พบว่า นักศึกษาพยาบาล
หลังได้รับรูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลัก อิท ธิบ าท 4 ตามทฤษฎีก ารสร้างความรู้
“PATCE Model” มีการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม ปรับปรุงใหม่
(Revised Bloom’ s Taxonomy: RBT, 2001; วัชรา เล่าเรียนดี , 2556) สามารถสรุป ผลการ
สังเคราะห์การสะท้อนย้อนคิดได้ KSA 3 ด้าน คือ
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1) ความรู้ (Knowledge: K) – จ า (Remembering) – เข้ า ใจ (Understanding)
จั ด เป็ น ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น ต่ า (Lower-Order Thinking Skills: LOTS) พบว่ า นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลใช้หลัก อิท ธิบ าท 4 คือ มี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมัง สา โดยสามารถบอกและอธิบ าย
ความหมาย ชนิด ข้อควรระวัง ข้อห้ามของการให้สารน้าสารละลายทางหลอดเลือดดา อธิบาย
การเลือกใช้ และเหตุผลการเลือกใช้สารน้าสารละลายทางหลอดเลือดดาแต่ละชนิดให้ ถูกต้อง
เหมาะสมกั บ ผู้ป่ วยที่ มี ส ถานการณ์ เหมื อ นกั นและต่างกั น อธิบายรูปแบบของการให้สารน้ า
สารละลายที่ถูกต้อง อธิบายวิธีการคานวณอัตราหยดของการให้สารน้าสารละลายทางหลอดเลือด
ดา อธิบายวิธีเตรียมการให้สารน้าสารละลายทางหลอดเลือดดา บอกความรู้ความเข้าใจการให้
สารน้าสารละลายทางหลอดเลือดดาอย่างถูกต้องปลอดภัยตามหลักวิชาการของมาตรฐานการ
พยาบาล
2) ทักษะ (Skills: S) – ประยุกต์ใช้ (Applying) – วิเคราะห์ (Analyzing) จัดเป็น
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking Skills: HOTS) พบว่า นักศึกษาพยาบาลใช้
หลักอิทธิบาท 4 คือ มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา สามารถวิเคราะห์การเลือกใช้สารน้าสารละลาย
ทางหลอดเลือดดาแต่ละชนิดให้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วย สามารถให้สารน้าสารละลายทาง
หลอดเลือดดาได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วย ส่งเสริมแบบแผนการรักษาของแพทย์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับผู้ป่วย วิเคราะห์สถานการณ์ ของผู้ป่วยแล้วสามารถถ่ายโยงความรู้ในสถานการณ์
เหมื อนกั นและต่างกั นได้ อย่างถูก ต้องปลอดภัยตามหลักวิชาการของมาตรฐานการพยาบาล
สามารถสื่อ สารกั บ เพื่ อ นร่วมงาน บุค ลากรทางสุข ภาพ ผู้ ป่ วย ญาติผู้ป่ วยได้อ ย่างถูก ต้อ ง
เหมาะสม ทางานร่วมกันเป็นทีมและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในวิชาชีพพยาบาลและใช้ในชีวิต
จริงหรือใช้ในชีวิตประจาวัน
3) ทัศนคติ (Attitude: A) – การประเมินค่า (Evaluating: E) จัดเป็นทักษะการ
คิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking Skills: HOTS) พบว่า นักศึก ษาพยาบาลใช้ห ลักอิท ธิ
บาท 4 1) ฉันทะ มี ความพอใจ 2) วิริยะ มีความเพียร 3) จิต ตะ มีความคิด ที่ จดจ่อ และ 4)
วิมังสา มีการไตร่ตรอง ตรวจสอบ ทดลอง นักศึกษาพยาบาลจึงมีพฤติกรรมที่แสดงปราฏกออกมาให้
เห็นในเรื่องการมีระเบียบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบน
หอผู้ป่วย เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเมื่อมี การเจ็บป่วยเกิดขึ้น เข้าใจความเจ็บป่วย
ของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย มีความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ มีจิตอาสา ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและ
ญาติผู้ป่วยมากขึ้น จึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยมากขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ มี
องค์ป ระกอบของรูป แบบ 5 องค์ป ระกอบ ได้แก่ 1) หลั ก การ 2) วัตถุประสงค์ เพื่อพั ฒ นา
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ความสามารถถ่ายโยงความรู้ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4) การวัดและประเมินผล และ 5)
เงื่อนไขสาคัญ ในการนารูปแบบไปใช้ให้ประสบผลส าเร็ จ โดยผลการหาค่าประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลัก อิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ตามเกณฑ์ ดัชนี
ประสิทธิผล เท่ากับ 0.92 ภายหลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสาน
หลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ “PATCH Model” ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น ร้อยละ
92.06 ดังจะเห็ นได้ จ ากผลการพั ฒ นาและหาประสิท ธิภาพของรูป แบบการเรียนการสอน
ผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ สามารถอธิบายได้ว่ารูปแบบการเรียนการ
สอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ได้ รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ
มีก ารดาเนิ นการตามขั้น ตอนของวิธีก ารเชิง ระบบ โดยนาผลการวิเ คราะห์ ข้อมู ล พื้น ฐานที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรพยาบาล วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบจอยซ์และเวลล์ (Joyce and
Weil, 1996) และทิศนา แขมมณี (2554) ที่สรุปว่า รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบแผนการ
ดาเนินการสอนที่ได้รับการจัดอย่างเป็นระบบสัมพันธ์สอดคล้องกับ แนวคิด ทฤษฎี ดังการวิจัยนี้
ที่มีรูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 คือ 1) ฉันทะ นักศึกษาพยาบาลมีความ
พอใจ ยินดี เต็ม ใจในการศึก ษาเล่ าเรียน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ในเนื้อหารายวิชานี้ 2) วิริยะ นัก ศึก ษา
พยาบาล มีความพากเพี ยร อุ ตสาหะในการเรียนรู้ที่ ได้รับ มอบหมายและปฏิบัติ 3) จิตตะ
นักศึกษาพยาบาลมีความคิดที่จดจ่อในการเรียนรู้วิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความเหมือนกันและ
แตกต่างกันในการฝึกถ่ายโยงความรู้นั้น 4) วิมังสา นักศึกษาพยาบาลมีการไตร่ตรอง ตรวจสอบ
ทดลองวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความเหมือนกั นและแตกต่างกันในการฝึกถ่ายโยงความรู้นั้น
หลักอิทธิบาท 4 จึงเป็นหลักสาคัญที่ทาให้เกิดการเสริมพลังขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้เกิด
ความสามารถถ่ายโยงความรู้ขึ้นมาได้
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถถ่ายโยงความรู้ของนักศึกษาพยาบาล หลังเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 “PATCH Model” นักศึกษาพยาบาลมี
ความสามารถถ่ายโยงความรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ผลการ
วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 “PATCH
Model” นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถถ่ายโยงความรู้ ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.92 หลัง
เรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 “PATCH Model” ผู้เรียนมี
คะแนนเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 92.06 สามารถอธิบ ายได้ว่า หลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถ
ถ่ายโยงความรู้ เรื่อ ง การให้ส ารน้าสารละลายทางหลอดเลือดด าสู งกว่า ก่ อ นเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ที่เน้นกระบวนการให้นักศึกษาพยาบาลใช้หลักอิทธิบาท 4 เป็น
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พลังขับเคลื่อนเสริมสร้างพลังให้นักศึกษาพยาบาลเกิดพลังใจ (Heart) พลังคิด (Head) พลังทา
(Hand) ในการค้นพบการสร้างความรู้ ในเนื้อหาสาระวิชาด้วยตนเอง ว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็น
กระบวนการที่นักศึกษาพยาบาลต้องสร้างสรรค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการกากับ
ตนเองแล้วเชื่อมโยงประสบการณ์ความรู้ใหม่กั บประสบการณ์ความรู้เดิมที่ นักศึกษาพยาบาลมีอยู่
ประกอบกับการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับการทีน่ ักศึกษาพยาบาลใช้กระบวนการทางปัญญาในการจัดกระทา
กับข้อมูลเพื่อทาความเข้าใจกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากการเรียนรู้ขึ้นมาอย่างมีเป้าหมาย มี
ความหมาย มีก ารสร้างสถานการณ์ ท างจิตวิทยาท าให้ นักศึกษาพยาบาลเกิดโครงสร้างความรู้
ความคิ ดขึ้นใหม่ จากการมี ปฏิ สัมพั นธ์ระหว่างผู้เรียนกั บสิ่งแวดล้อมที่ อยู่รอบตัว จะช่ วยท าให้
นักศึกษาพยาบาลมีโอกาสนาข้อมูล และสารสนเทศที่ได้รับนั้นมาเชื่อมโยงกับ ความรู้เดิมและ
ประสบการณ์เดิมทาให้เกิดการซึมซับข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับใหม่ เข้ากับความรู้เดิมและมี
การปรับ เปลี่ยนโครงสร้างความรู้ความคิดเดิ ม เกิ ดเป็นโครงสร้างความรู้ความคิด ใหม่ขึ้น ที่
เรียกว่าผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง โดยมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมจะช่วยให้ผู้เรียนได้สนับสนุน
ช่วยเหลือซึ่งกั น และกั น มี ก ารร่วมมื อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกั น จึง เป็นการส่ง เสริม พั ฒ นา
สมรรถนะทางการเรีย นรู้ ที่ ส ร้า งสรรค์ จึ ง เป็ น บทบาทส าคั ญ ที่ ช่ วยให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
สร้างสรรค์ความรู้ ขึ้นมาแล้วนามาถ่ายโยงความรู้ในสถานการณ์ ที่ เหมื อนกั นและต่างกั นได้
สอดคล้องกับการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ สามารถทา
ให้นักศึกษาพยาบาลถ่ายโยงความรู้และสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (ทองปาน บุญกุศล, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และ วิจิตร์
พร หล่อสุวรรณกุล, 2555) รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ สามารถทาให้
นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถเรียนรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 (จิราภรณ์ พิม
ใจใส, 2554) ทั้งนี้เพราะรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยเริ่มจากขั้นตอน
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ซึ่ ง ท าให้ ท ราบปั ญ หาแท้ จ ริ ง และความต้ อ งการจ าเป็ น ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา โดยอาศัยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่ยึดถือเป็นแนวทางอย่าง
ครอบคลุมปัญหาที่พบ เพื่อให้ได้หลักการไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
และการวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้ างความสามารถถ่ายโยงความรู้ เรื่อง
การให้สารน้าสารละลายทางหลอดเลือดดาของนักศึกษาพยาบาล
นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์เนื้อหา ผลการสังเคราะห์ ทาให้ทราบถึงทักษะที่
จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต การเรียนรู้ และทางานในยุคดิจิตอลนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาคนให้มี
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ความสามารถอยู่ในสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข เป็นเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การนารูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีก ารสร้าง
ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนควรต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องหลักอิทธิบาท 4
การวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรียน ในด้านความสามารถพื้นฐาน และแบบแผนการเรียนรู้
หรือวิถีการเรียนรู้ของ
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผสมผสานหลักอิทธิบาท 4 ตามทฤษฎีก ารสร้าง
ความรู้ เพื่ อเสริมสร้างความสามารถถ่ายโยงความรู้นี้ สามารถน าไปประยุกต์ ในการพั ฒ นา
ศักยภาพของผู้เรียนในด้านอื่นในลักษณะของ Time Series Model เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียน
เกิดการถ่ายโยงความรู้อย่างคงทนและยั่งยืน
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