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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริ มการถ่ายโยงการเรียนรู้ส่กู ารปฏิ บตั ิ
สําหรับนักศึกษาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
หริพล ธรรมนารักษ์1* กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์2 และ กานดา พูนลาภทวี2
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบ ัติ
สําหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2) ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ ายโยงการเรียนรู้
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ทีม่ ี
์
ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่านโยงการเรียนรู้ การดําเนินการวิจยั มี 2 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรกเป็ นการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั แิ ละประเมินรูปแบบโดยคณะผูเ้ ชีย่ วชาญ ขัน้ ตอนที่
สองเป็ นการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาจํานวน
34 คน ชัน้ ปี ท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ปี การศึกษา 2556 การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรูส้ ่กู ารปฏิบตั ิ สําหรับนักศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มี 4
องค์ประกอบหลักได้แก่ การเตรียมการ การถ่ายโยงการเรียนรู้ ผลการถ่ายโยงการเรียนรูแ้ ละการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ สําหรับ
องค์ประกอบด้านกระบวนการถ่ายโยงการเรียนรู้ มี 5 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ กระตุ้นประสบการณ์การเรียนรู้ ขัน้ ตระหนักรู้ ขัน้
เพิม่ พูนทักษะ ขัน้ ปรับทักษะและขัน้ ปรับเปลี่ยน ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินรูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากทีส่ ดุ นักศึกษามีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรูแ้ ละความสามารถในการปฏิบตั งิ านหลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ .01 คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ .01 และนักศึกษาเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ใิ นระดับมาก
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน การถ่ายโยงการเรียนรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
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Development of Instructional Model to Enhance the Transfer of Learning into
Actions for Technical Education Students
Haripon Thammanarak1* Krismant Wattananarong2 and Kanda Phunlapthawee2
Abstract
The purposes of this study were1) to develop an instructional model to enhance the transfer of learning
into actions for technical education students, 2) to investigate the teaching and learning outcomes 3) to
compare the students’ learning achievement, and 4) to investigate the students’ opinions. This research
comprised of two steps: 1) developing an instructional model to enhance the transfer of learning into actions
and evaluate the model by using a panel of experts, and 2) implementing the teaching and learning activities.
The samples were 34 first-year undergraduate students, Faculty of Engineering, Rajamangala University of
Technology Lanna Changrai, in the academic year 2013. Data were analyzed by using percentage, mean,
standard deviation, a t-test statistic, and content analysis methods. The results revealed that the developed
model consisted of four main components as follows; Preparation, Transfer of learning into actions,
Evaluation, and Feedback. The procedure in the component of transfer of learning into actions consisted of
five steps. They were the steps of activation the learning experience, awareness, skill augmentation, skill
upgrading, and adaptation respectively. The experts evaluated the developed model at the “highest” level.
The posttest students’ scores of abilities to transfer the learning into actions and abilities to work were higher
than a criterion at the significant level of .01. The achievement or posttest mean score was higher than the
pretest mean score at the significant level of .01. The students rated their opinions toward the developed
model at a “high” level.
Keywords: Instructional Model, Transfer of Learning, Abilities to Work
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1. บทนํา
การพัฒนาผู้เรียนในยุ คสังคมสารสนเทศต้องอาศัย
เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงความรูท้ เ่ี ป็ นเครือข่ายทัวโลก
่
โดยปรับเปลี่ยนแนวทางและกระบวนการเรียนรูใ้ หม่ จาก
แนวทางและวิธกี ารสังสอนมาเป็
่
นการเรียนรู้ท่สี อดคล้อง
ั หาหรือ
กับ ธรรมชาติ ม ากขึ้น การนํ า ความรู้ จ ากป ญ
สถานการณ์หนึ่งไปสูป่ ญั หาหรือสถานการณ์ใหม่ในบริบท
อื่น ๆ จึงเป็ นสิ่งที่สํ าคัญ ยิ่ง โดยเฉพาะในยุ ค ที่มีก าร
เปลี่ยนแปลงของสารสนเทศอย่างรวดเร็ว การถ่ ายโยง
การเรี ย นรู้ จ ึ ง เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ในการจั ด การศึ ก ษา [1]
ผลการวิจยั เกี่ยวกับการจัดการศึกษา พบว่า การจัดการ
เรียนการสอนของไทยยังขาดการฝึ กฝนในการนํ าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ การถ่ ายโยงความรู้จงึ ไม่เกิดความรู้ใหม่
หรือเกิดขึน้ น้อย กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ช้อยู่
ไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการแสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเอง ขาดทักษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ย
ตนเอง ทําให้เกิดการลอกเลียนแบบและต้องพึ่งพาผู้อ่นื
อีกทัง้ การเรียนรูแ้ บบท่องจํา ทําให้ผเู้ รียนรับรูแ้ ละเชื่อถือ
ข้อมู ลอย่ างง่ าย ๆ โดยปราศจากการตัง้ ข้อสงสัยหรือ
กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ [2] ปจั จัยสําคัญที่ส่งผลต่ อ
การเรียนรู้และการถ่ายโยงการเรียนรู้ ได้แก่ การกระตุ้น
องค์ความรู้เดิม ของผู้เ รียนที่ม ีความเกี่ยวข้อ งกับการ
เรียนรูใ้ หม่ การใช้องค์ความรูเ้ ก่าทีไ่ ม่ถูกต้องทําให้เกิด
การเรีย นรู้ห รือ การแปลความหมายข้อ มู ลใหม่ ผิด ไป
วิธีก ารสอนหรือ องค์ ความรู้ ใ หม่ ข ัด แย้ ง กับความเชื่อ
วัฒนธรรมหรือวิถีชวี ิตของท้องถิ่นทําให้ผู้เรียนเกิดอคติ
และอุปสรรคต่อการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ [3]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาช่างอุตสาหกรรมมีทงั ้
การเรียนหลักการ ทฤษฎีและปฏิบตั ิควบคู่กนั ในแต่ ละ
รายวิชา การสอนหลักการและทฤษฎีท่เี ป็ นข้อมูลแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ (Concept) ทีเ่ กีย่ วข้องเข้า
ด้วยกัน กระบวนการเหล่านี้เป็ นกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
ตัวผู้เรียน ผู้เรียนต้องมีทกั ษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมิ น ผล จึ ง เกิ ด การแปลความหมาย การ
เปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่ างข้อมูลเดิมกับข้อมูล
ใหม่ท่ีสงั เกตได้จนเป็ นความเข้าใจใหม่ ข้อมูลเหล่านี้มี
ความสํ า คั ญ ในการเรี ย นรู้ หากขาดการวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูลก่อนนําไปใช้อาจรับรูข้ อ้ มูลจํานวนมากที่
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ผิดพลาดหรือไม่สามารถถ่ายโยงความรูจ้ ากข้อมูลข่าวสาร
ทีไ่ ด้ให้เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริง สําหรับการเรียนการ
สอนภาคปฏิบตั เิ ป็ นการพัฒนาความสามารถทีส่ าํ คัญมาก
ในการเตรียมคนเข้าสู่งานช่างอุตสาหกรรม งานปฏิบตั ิ
เป็ นงานทีม่ ผี ลงานทีจ่ บั ต้องได้ เป็ นกิจกรรมทีต่ ้องอาศัย
การถ่ายโยงความรู้ จากการศึกษาของชูศกั ดิ ์ [4] พบว่า
ผู้เรียนขาดการถ่ ายโยงการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การ
ปฏิบ ัติ งานจริง ผู้สอนขาดการประสานความรู้ ความ
สามารถที่ควรเกิดขึ้นระหว่างภาคทฤษฎีกบั ภาคปฏิบตั ิ
ทําให้การจัดการเรียนการสอนด้านช่างอุตสาหกรรมขาด
เป้าหมายและการฝึกปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน ซึง่ สอดคล้องกับมยุรี
[5] พบว่า ผูเ้ รียนไม่สามารถนําเนื้อหาความรูท้ เ่ี รียนไปใช้
ประโยชน์ ได้ ทัง้ นี้ เพราะผู้เรียนไม่ สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ รวบรวมสาระสําคัญของเนื้อหาไปประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปญั หาที่เกิดขึ้นจริง ขาดความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและไม่ เห็น
ความสําคัญของเนื้ อหาที่เรียน มองว่ าการเรียนไม่ ได้
สร้างความหมายต่อชีวติ
การจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นวิ ช าชี พ ในระดั บ
อุดมศึกษายังขาดการเน้นฝึกภาคปฏิบตั แิ ละการเชื่อมโยง
ความรูก้ บั การทํางานจริง ขาดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
และสังเคราะห์ทน่ี ําไปสูก่ ารแก้ปญั หาและสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ทํ า ให้ ผู้ สํ า เร็ จ การศึก ษาขาดคุ ณ ลัก ษณะที่ ผู้ ใ ช้
ต้ อ งการ [6] จากการศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา พบว่า ผู้เรียนไม่สามารถถ่ายโยงความรู้ไปสู่
การปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริงได้ ไม่มที กั ษะบูรณาการ
การเรียนรู้แบบผสมผสานและยังด้อยในเรื่องการเห็น
คุณค่า ค่านิยมและจริยธรรม ขาดความสามารถในการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง [7]
ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูส้ อนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จึงสนใจพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การถ่ า ยโยงการเรี ย นรู้ สู่ ก ารปฏิ บ ัติ สํ า หรับ
นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผลจากการวิจยั จะช่วย
ให้ผเู้ รียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สาระความรูท้ เ่ี รียน
ั หาต่ าง ๆ
มาประยุ กต์ ใช้ก ับสถานการณ์ หรือโจทย์ป ญ
ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการถ่ายโยงการเรียนรูส้ ่กู ารปฏิบตั ิ
และเป็ นกระบวนการสําคัญที่ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
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2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
การถ่ ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบ ตั ิ สําหรับนั กศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาผลการจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ
ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน
2.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้
3. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั มี 2 ขัน้ ตอนดังนี้
3.1 การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ
ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรูส้ ู่การปฏิ บตั ิ
3.1.1 ศึก ษาแนวคิด ทฤษฏี แ ละงานวิ จ ัย ที่
เกีย่ วข้องกับการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน หลักการ
การถ่ายโยงการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ การเรียนการสอนช่าง
อุตสาหกรรม
3.1.2 ร่ า งรู ปแบบการเรีย นการสอนโดยนํ า
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์ ทฤษฎีองค์ประกอบเหมือน
ทฤษฎีสรุปนัยทัวไป
่ ทฤษฎีพุทธิปญั ญานิยม และทฤษฎี
ประมวลสารสนเทศ หลักการจัดการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบตั ิ เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียน
การสอน การถ่ายโยงการเรียนรู้ มากําหนดเป็ นกรอบ
แนวคิดและร่างรูปแบบการเรียนการสอน
3.1.3 นํ า ร่ างรู ปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรูส้ ่กู ารปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้พฒ
ั นาขึน้
ให้อาจารย์ท่ปี รึกษาตรวจสอบ แล้วนํ ารูปแบบการเรียน
การสอนทีป่ รับปรุงแล้วไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จํานวน 6 ท่าน
ประเมิน ความเหมาะสมของรู ปแบบและแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้
3.2 การศึ กษาผลการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อ
ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้
3.2.1 ประชากรในการวิจ ัย ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จ ั ย ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่างได้มา
จากการสุม่ อย่างง่ายด้วยวิธกี ารจับสลาก จํานวน 34 คน
3.2.2 แบบแผนการวิจยั เป็ นแบบกลุ่มทดลอง
กลุ่ มเดียว มีการวัดความสามารถในการถ่ ายโยงการ
เรียนรู้ และความสามารถในการปฏิบตั ิงานหลังการเรียน
โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังการเรียน
3.2.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั นี้
1) แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ จํานวน 16 สัปดาห์ ซึ่ง
ผ่านการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน
5 ท่าน
2) แบบวัดความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้ เป็ นเหตุ การณ์ จําลองให้นักศึกษาเลือกตอบ
จํานวน 30 ข้อ ซึ่งผ่ านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน แบบวัดมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.85
3) แบบประเมินความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ าน 6 กิจกรรม มีการประเมินตามหัวข้อการปฏิบตั ิ
งาน แบบประเมินผ่ านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน
4) แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 100 ข้อ ซึง่ ผ่าน
การประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 3 ท่าน แบบทดสอบ
มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.81
5) แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
นักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการ
ถ่ ายโยงการเรียนรู้ เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ จํานวน 25 ข้อ ซึ่งผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน แบบสอบถามมีค่าความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.89
3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการทดลองตลอดภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2556 จํานวน 16 สัปดาห์ โดยดําเนินการ
ดังนี้
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1) ผู้วิจ ัยปฐมนิ เทศ ชี้แจงผู้เรียนโดย
แจ้งข้อมูลต่ างๆ ที่จําเป็ นในการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ทราบได้แก่ ระบบการเรียนผ่าน e-learning Facebook
และ e-mail
2) ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน จากนัน้
จึงให้ผู้เรียนเริ่มเรียนตามแผนจัดการเรียนการสอน 5
ขัน้ ตอนได้แก่ 1) กระตุ้นประสบการณ์ การเรียนรู้ 2)
ตระหนักรู้ 3) เพิม่ พูนทักษะ 4) ปรับทักษะ 5) ปรับเปลีย่ น
และปฏิบตั ิงานตามกิจกรรมในใบงาน 6 กิจกรรมได้แก่
กิจกรรมการแบ่งหัวข้อเนื้อหา การเขียนวัตถุประสงค์เชิง
พฤติก รรม การประดิษฐ์ ตัวอัก ษร การผลิต สื่อด้ ว ย
โปรแกรม Power point การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์ ประเภทเครื่องฉาย และการจัดทําโครงงานสื่อ
การเรียนการสอน
3) ให้ผู้เรียนทําแบบวัดความสามารถ
ในการถ่ ายโยงการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็น
หลังจากการเรียน
3.2.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานของคะแนนระดับความคิดเห็นของผู้เชีย่ วชาญ
และนักศึกษา รวมทัง้ วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิ ด
2) เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความ
สามารถในการถ่ายโยงการเรียนรูแ้ ละความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของนักศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยการ
ทดสอบค่าที กลุ่มตัวอย่างเดียว (One Sample t-test)
3) เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ ท์ างการ
เรียนของนั กศึกษาก่ อนเรีย นและหลังเรียน โดยการ
ทดสอบค่ า ที กลุ่ ม ตัวอย่ า งไม่ เ ป็ น อิส ระ (Dependent
Samples t-test)

ครุศาสตร์อุสาหกรรม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ 1) การเตรียมการ 2) การถ่ายโยงการเรียนรู้ 3)
การวัดและประเมินผล และ 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
และมีองค์ประกอบย่อย 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ
วิเคราะห์หลักการ เป้าหมายการเรียนการสอน 2) การ
กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 3) การออกแบบ
เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน 4) การสร้างเครื่องมือ
อุ ปกรณ์ สื่อ และสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้ 5) การสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 6) การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ 7) การกําหนดบทบาทผู้เรียน
และผูส้ อน 8) การจัดการเรียนการสนอเพื่อส่งเสริมการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ ประกอบด้วยการสอน 5 ขัน้ ตอน
ได้แก่ (1) ขัน้ กระตุ้นประสบการณ์ การเรียนรู้ (2) ขัน้
ตระหนักรู้ (3) ขัน้ เพิม่ พูนทักษะ (4) ขัน้ ปรับทักษะ และ
(5) ขัน้ ปรับเปลีย่ น 9) การติดตามตรวจสอบ 10) การวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน 11) การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่ งเสริม การถ่ ายโยง
การเรียนรู้สู่การปฏิบ ัติ สําหรับนั กศึกษาครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมแสดงดังรูปที่ 1 และขัน้ ตอนการจัดการเรียน
การสอนแสดง ดังรูปที่ 2

4. ผลการวิ จยั
4.1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรูส้ ู่การปฏิ บตั ิ
4.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
การถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบตั ิ สําหรับนักศึกษา
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รูปที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั สิ าํ หรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบและขัน้ ตอนการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ ผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน
6 ท่าน เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการ
ถ่ายโยงการเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมระดับมากทีส่ ุด (X� =
4.76, S.D. = 0.30) และแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรูม้ คี วามเหมาะสม
ระดับมากทีส่ ดุ (X� = 4.89, S.D. = 0.23)
4.2 ผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้
4.2.1 นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการถ่ายโยงการเรียนรูส้ งู กว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (�X = 27.29, เกณฑ์ = 24, t =
9.64, Sig = .000)
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4.2.2 นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 (X� = 100.29, เกณฑ์ = 84, t = 31.99, Sig
= .000)
4.2.3 นั ก ศึก ษามี ค ะแนนเฉลี่ ย ผลสัม ฤทธิ ์
ทางการเรีย นหลัง เรีย นสูง กว่ า ก่ อ นเรีย น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (X� = 72.44, SD = 7.71,
�= 19.18, SD = 4.63, t = 24.16, Sig = .000)
X
4.2.4 นักศึกษาเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรูใ้ น
ระดับมาก (X�= 3.88, SD = 0.47)
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รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
การถ่ายโยงการเรียนรู้
5. อภิ ปรายผลการวิจยั
จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
การถ่ ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบ ัติ สําหรับนั กศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมซึง่ มีผลการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดนัน้ ผู้วจิ ยั ได้นําวิธกี ารเชิง
ระบบมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการออกแบบรู ป แบบโดยมี 4
องค์ประกอบหลักได้แก่ การเตรียมการ กระบวนการถ่าย
โยงการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีความสําคัญต่ อการ
จัดการเรียนการสอนที่จะช่ วยส่งเสริมการถ่ ายโยงการ
เรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ขิ องผูเ้ รียนได้
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ และนักศึกษาเห็นด้วยกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ ายโยงการ
เรียนรู้ สู่ก ารปฏิบ ัติใ นระดับมาก ทัง้ นี้ เ พราะมีก ารจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็ นการกระตุ้นประสบการณ์
การเรียนรูแ้ ละเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียนโดยการสร้าง
แรงจูงใจให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ก่ อ นเริ่ ม เรี ย นในเนื้ อ หาผู้ ส อนได้ มี ก ารกระตุ้ น
ประสบการณ์ เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ถึงความรู้
เดิมซึ่งเป็ นพื้นฐานในการเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบ ัติ
ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องและความสามารถ
เรียนรู้ได้เร็วขึ้น ทัง้ เนื้ อหาด้านทฤษฏีและการปฏิบ ัติ
นอกจากนี้การทีผ่ เู้ รียนได้ปฏิบตั งิ านเป็ นกลุ่ม เพื่อพัฒนา
ชิ้นงานหรือการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้อ่นื เป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อปรับ
ความถนัดทางด้านทักษะของตนเอง ทําให้ผเู้ รียนสามารถ
พัฒนาความรู้ในรายวิชาทีเ่ รียนตามแนวคิดของออซูเบล
(Ausbel) ที่กล่ าวว่ า การเรียนรู้อ ย่ า งมีความหมายจะ
เกิดขึน้ จากการเชื่อมโยงความรูใ้ หม่กบั ความรูเ้ ดิม ทําให้
เกิดการบูรณาการความรู้และทักษะที่มอี ยู่ให้เกิดการนํ า
ไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ใหม่ ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของชลิดา [8] ที่ได้พฒ
ั นารูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรมสาขาวิชา
ศิลปะการถ่ ายภาพพบว่ า รูปแบบการเรียน “IMPACT
ART MOODEL” ส่งเสริมให้ผเู้ รียนสร้างองค์ความรูด้ ว้ ย
ตนเองควบคูก่ บั ยุทธวิธี เมตาคอกนิชนั ซึง่ เป็ นกระบวนการ
ทีท่ ําให้ผเู้ รียนมีอสิ ระในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียน
การสอนตัง้ แต่การแสวงหาแรงบัลดาลใจ ตัดสินใจสร้างสรรค์
ผลงาน ฝึ กปฏิบตั ิแก้ไขผลงานเป็ นระยะ ๆ และประเมิน
ผลร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของทองปาน [9] ที่ได้
พัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความ
สามารถในการถ่ ายโยงความรู้และความสามารถในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล พบว่ า นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลมีความสามารถในการถ่ ายโยงความรู้ในการ
ปฏิบตั งิ านสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของบุญธง [10] ทีพ่ บว่า
รูปแบบการสอนเพื่อการถ่ายโยงทักษะปฏิบตั มิ ปี ระสิทธิภาพ
ในด้านทักษะปฏิบ ัติและความสามารถในการถ่ ายโยง
ทักษะปฏิบตั ิ ส่วนด้านความรูใ้ นเนื้อหามีพฒ
ั นาการอย่าง
มีนยั สําคัญโดยผ่านเกณฑ์ขนั ้ ตํ่า
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6. ข้อเสนอแนะการวิ จยั
6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
6.1.1 ผูส้ อนต้องเตรียมสือ่ สิง่ สนับสนุนการ
เรียนรู้ รวมทัง้ จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เอือ้ ต่อ
การจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการถ่ายโยงการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
6.1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผูส้ อนควรเน้นการอธิบายรายละเอียดของเนื้อหา สื่อการ
สอน และเอกสารประกอบการสอนให้น้ อยลง เน้ นการ
สร้างมโนทัศน์ของผูเ้ รียนให้มากขึน้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
6.2.1 ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ
6.2.2 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนการ
สอนทีส่ ่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ เช่น การคิดวิเคราะห์
การแก้ปญั หา การคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน เป็ นต้น
6.2.3 การจัดกิจกรรมการสอนควรเน้นการฝึ ก
ปฏิบ ัติให้ มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรีย นได้เรียนรู้จ ากการฝึ ก
ปฏิบตั ิซ่งึ จะทําให้ผู้เรียนได้รทู้ งั ้ ทฤษฎีและการปฏิบตั ิไป
พร้ อมกัน ทัง้ นี้ การปฏิบ ัติจ ะส่ งผลให้เ กิด ปฏิส ัม พัน ธ์
ระหว่างผูเ้ รียนได้อกี ด้วย ผูส้ อนควรจัดเตรียมสื่อการสอน
ทีห่ ลากหลายสําหรับผูเ้ รียน
7. กิ ติกรรมประกาศ
การวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากทุนโครงการเครือข่าย
เชิงกลยุทธ์ฯ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ทุ น บางส่ ว นจากทุ น อุ ด หนุ น วิจ ัย เพื่อ ทํ า วิท ยานิ พ นธ์
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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