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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพร้อมในการเรียนการสอนและศึกษารูปแบบ
สื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน และเพื่อ
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถฝึกกระบวนการคิดให้เกิดความเข้าใจและสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์ได้จริง ท�ำการศึกษาแบบเชิงพรรณนาและอรรถาธิบาย กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จ�ำนวน 115 คน ในปีการศึกษา
2560 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ความพร้อม
ในการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน อยู่ในระดับมากคือ ด้านการตอบกลับอย่างทันเวลา
และสม�่ำเสมอ และในส่วนของรูปแบบสื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดกับการจัด
การเรียนการสอนโดยใช้ทมี เป็นฐานคือ ภาพยนตร์หรือวีดทิ ศั น์ ส�ำหรับปัญหา อุปสรรคระหว่าง
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันพบว่า วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ ขาดสื่อ
การสอน การบรรยายเร็วเกินไปท�ำให้ตามเนื้อหาไม่ทัน และงานมอบหมายมีมากเกินไป
ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนเกีย่ วกับรูปแบบสือ่ การเรียนรูพ้ บว่า สนใจ

การปฏิบตั จิ ริงนอกห้องเรียน การผลิตสือ่ การสอนทีห่ ลากหลาย และควรจัดเตรียมอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้เพียงพอ
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน
สื่อการเรียนรู้

Abstract

The purposes of this research are to study the level of the preparedness for learning,
and to investigate the most suitable learning media format for teaching in
Team-Based Learning. In addition, this research examines current obstacles and offers
suggestions for teaching and learning management in order to advance teaching and
learning in 21st-Century education by using a Team-Based Learning approach for
Human Resource Development to practice in thinking process which can be used
to achieve understanding. The target group of this descriptive and explanatory study
consisted of 115 students in Faculty of Liberal Arts, Institute of Physical Education
Samut Sakhon Campus in 2017 academic year. The data were analyzed by using
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and content analysis. The main
findings are summarized as follows: 1) for the level of preparedness for learning,
the response is timely and consistent was at a high level. 2) for the highest form of
learning media that is suitable for teaching by the team base learning using movie or
video. 3) base on the current study, the students reported that for the obstacles on the
current teaching and learning management; computer equipment is not enough, lack
of teaching materials, lecture too fast; not get on some content and the assignment
are too much. In terms of feedback on the learning media format; it was found that
to do real practice outside the classroom, the suggestions to producing of a variety
of teaching materials and provide adequate instructional equipment.
Keywords: Human Resource Development, Team-Base Learning, Instructional Media
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บทน�ำ

รูปแบบการเรียนการสอนโดยวิธีการใช้ทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning)
เป็นรูปแบบหนึง่ ในการจัดการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็น
การเรียนรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้าง
ถาวร และพฤติกรรมใหม่นี้เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝนมิใช่เป็นผลจาก
การตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ หรือวุฒภิ าวะ หรือเกิดขึน้ จากอุบตั เิ หตุ หรือ
ความบังเอิญต่างๆ โดยพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปนัน้ จะต้องเปลีย่ นไปอย่างค่อนข้างถาวร
จึงจะถือว่าเกิดการเรียนรูข้ นึ้ หากการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ เพียงชัว่ คราวจะยังไม่ถอื ว่าเป็น
การเรียนรูเ้ มือ่ บุคคลเกิดการเรียนรูจ้ ะเกิดการเปลีย่ นแปลง (Bloom, 1956) โดยการเปลีย่ นแปลง
ที่ดีขึ้นเรียกว่า “การพัฒนา” นั้นเอง ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงการจัดการเรียนการสอน
ที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ที่ดีขึ้น โดยมีนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้าน
การจัดการเรียนการสอนได้เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ โลกยุคดิจิตอล สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้า
มาเกี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ� ำ วั น รวมถึ ง การศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ด้ ว ย
ท�ำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในทุกระดับต้องมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเดิมคือการบรรยายเป็นหลักไม่
ส่งเสริมให้เกิดทักษะความคิดเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์ และขาดการฝึกฝนให้เกิดการมีสว่ นร่วม
ในการเรียนรู้ จึงมีการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะ
การเรี ย นรู ้ ใ นหลายลัก ษณะ ซึ่ง วิธีก ารใช้ทีมเป็นฐานเป็ นการจั ด การเรี ย นการสอน
ที่ ต ้ อ งการยกระดั บ การศึก ษาให้มีความสอดคล้องกั บ ชี วิต จริ ง ฝึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบ
และการแสดงความคิดเห็น จนสามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ท�ำให้เกิด
การเรี ย นรู ้ ที่ มี พ ลั ง และผู ้ ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ของการสร้ า งการเรี ย นรู ้ ค งต้ อ งเป็ น
อาจารย์ผู้สอน ดังที่ รุ่ง แก้วแดง (2540: 60-79) ได้กล่าวไว้ว่า อาจารย์ผู้สอนต้องมี
ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมจากหน้ามือเป็นหลังมือ มีบทบาทเป็นผู้อ�ำนวยความ
สะดวก (Facilitator) ผู้ให้ค�ำแนะน�ำ (Coaching) และเสริมพลังแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง เพื่อที่ต้องการให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น มีความสุข
กั บการเรี ย นมากยิ่ งขึ้น ด้วยรูปแบบของแนวทางเรี ย นการสอนที่ เปลี่ ย นแปลงจาก
เดิม กล่าวคือจากที่ผู้เรียนเป็นเพียงผู้รับความรู้จากต�ำราเรียนก็แปรผันมาเป็นผู้ที่
เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งวิจารณ์ พานิช (2555: 29) อธิบายว่า
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
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นั ก ศึ ก ษาต้ อ งฝึ ก ตั้ ง ค� ำ ถามท� ำ ความชั ด เจนของค� ำ ถามแล้ ว ด� ำ เนิ น การหาค� ำ ตอบ
เอาเองเป็นการเรียนที่เรียกว่า Open Learning คือไม่มีค�ำถามและค�ำตอบตายตัว
เป็ น รู ป แบบการเรี ย นที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝ ึ ก ฝนความริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ ละจิ น ตนาการ
เพื่ อ บ่ ม เพาะส่ ง เสริ ม ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ จ นเกิ ด เป็ น ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งลึ ก ซึ้ ง
(Critical Thinking) และส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นทีม (Collaborative
Learning) ซึ่งนักศึกษาจะสามารถสร้างความรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเองทั้งนี้ก็เพื่อให้
ผู้เรียนคือนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสูงสุดหรือเป็นการสอนที่หลากหลายให้เกิด
อัตภาพมากที่สุดและในการเรียนรู้ที่ส่วนหนึ่งมาจากตัวนักศึกษาเองนั้น จะเป็นผลดี
ต่อนักศึกษา เพราะท�ำให้ได้รับความรู้และความเข้าใจถ่องแท้ในเนื้อหาที่เรียนโดยมี
เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1) สร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
หลักของรายวิชา 2) พัฒนาความสามารถด้านการคิด และการแก้ปัญหา 3) เตรียม
ผู ้ เ รี ย นให้ มี ค วามพร้ อ มในการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต 4) ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและทักษะการท�ำงานเป็นทีม 5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้ เพราะหากไม่มีแนวทางและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนก็จะ
ท� ำ ให้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพของประชาชนด้ ว ยการศึ ก ษานั้ น ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม่ ส ่ ง
เสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เนื่องจากทุกวันนี้ความรู้ย่อมมีวันหมด
อายุ (Expired Date) ประกอบกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วหากไม่มีการบูรณาการความคิด (Integrated Learning) ท�ำให้เกิดของ
สิ่ ง ใหม่ ก็ จ ะท� ำ ให้ ไ ม่ เ กิ ด การพั ฒ นาและไม่ ส ามารถด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ ใ นสั ง คมเศรษฐกิ จ
และการเมื อ งปั จ จุ บั น ได้ และที่ ผ ่ า นมาการจั ด การเรี ย นการสอนไม่ ไ ด้ ใ ห้
คิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ (Critical Thinking) แต่ ถู ก สอนมาให้ เ ชื่ อ (Believe) และ
ปฏิ บั ติ ต ามกั น มาจึ ง ท� ำ ให้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องคนไทยขาดหายไป และท� ำ ให้
กรอบความคิ ด ไม่ ห ลุ ด ออกจากการยึ ด ติ ด กั บ ความสุ ข และความสะดวกสบาย
ของมนุ ษ ย์ (Comfort Zone) ไม่ น� ำ เอาจุ ด เด่ น ในตั ว เองออกมาใช้ ป ระโยชน์
(สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์, 2559 : 136) การบริหารการพัฒนาจึงเน้นไปที่ทุนมนุษย์
เพราะเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างนวัตกรรมความรู้ทางเทคโนโลยี ภาษาการสื่อสาร
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการคิดและฝึกให้
พลเมืองมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการช่วยกันพัฒนาตนเอง ดังเช่นหลายประเทศที่
สามารถก้าวข้ามกับดักความยากจนและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจน
กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการปฏิรูประบบการจัดการศึกษา
200

วารสารครุศาสตร์สาร : Journal of Educational Studies

เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จนสร้างพลเมืองให้เกิดคุณค่าทางการตลาดได้ (Market
Value)
ดังนั้นการศึกษาระดับความพร้อมในการเรียนการสอนและศึกษารูปแบบสื่อ
การเรียนรูท้ มี่ คี วามเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทมี เป็นฐาน และการศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนั เพือ่ พัฒนาการเรียน
การสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทีมเป็นฐานในคณะศิลปศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จึงเป็นการศึกษาความเข้าใจรูปแบบและ
สอบถามความเป็นไปได้จากผู้เรียนว่ามีความคิดเห็นและเข้าใจการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างไร เพราะพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ต้องให้
นักศึกษามีการเตรียมความพร้อม (สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์, 2560 : 104-105) เพื่อ
เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลและจะต้องท�ำให้ห้องเรียนเป็นห้องแห่งการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง ทั้งด้านของการมีส่วนร่วมทางความคิด มีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองและทีส่ ำ� คัญคือผูเ้ รียนสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในสังคมได้อย่างเกิด
ประสิทธิผล เพือ่ ทีผ่ เู้ รียนจะได้เติบโตไปเป็นพลเมืองทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยคุณภาพและปฏิบตั ิ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

วิธดี ำ� เนินการวิจยั

กลุม่ เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จ�ำนวน 115 คน
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจ�ำปีการศึกษา 2560
เครือ่ งมือวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมการวิจยั ครัง้ นีค้ อื แบบสอบถาม (Questionnaire)
สร้างขึ้นโดยอาศัยเอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องน�ำมาก�ำหนดเป็นกรอบแนวความ
คิดในการวิจัยของผู้ศึกษา แล้วแปลงเป็นค�ำถามปลายปิด (Close-Ended Question)
และค�ำถามปลายเปิด (Open-Ended Question) เพื่อใช้สอบถามประชากร ซึ่งคลอบคลุม
เนือ้ หาในส่วนของระดับความพร้อมในการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 รวมถึงรูปแบบสือ่ การเรียนรูท้ มี่ คี วามเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทมี
เป็นฐานโดยแบบสอบถามทีน่ �ำมาใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยกัน 4 ตอนดังนี้ ตอนที่
1) ข้อค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
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ซึ่ ง เป็ น ค�ำ ถามรู ป แบบการตรวจรายการ (Check List) ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ ป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง
ตอนที่ 2) ข้อค�ำถามเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อวัดความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การจัดทีมอย่างเหมาะสม
การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนการมอบหมายงานตามเป้าหมายรายวิชา และการตอบกลับ
อย่างทันเวลาและสม�ำ่ เสมอ ตอนที่ 3) ข้อค�ำถามเกีย่ วกับรูปแบบสือ่ การเรียนการสอนทีม่ ี
ความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ทีมเป็นฐาน ได้แก่ หนังสือ ต�ำราเรียน
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาพน�ำเสนอ เนื้อหาหรืองานน�ำเสนอ ภาพยนตร์หรือวิดีทัศน์
และกรณีศึกษาหรือการปฏิบัติจริง โดยข้อค�ำถามตอนที่ 2 และ 3 สร้างเป็นแบบสอบถาม
มาตรวัดความรู้สึก 5 ระดับตามมาตรวัดแบบไลเคอร์ท (Likert Scale) ตอนที่ 4) เป็น
แบบสอบถามถามชนิดปลายเปิด (Open-Ended Question) แสดงความคิดเห็นรวมถึง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การทดสอบเครื่องมือในการวิจัยโดยการหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน�ำ
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญหรือเกี่ยวข้องกับการการจัด
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อท�ำการตรวจสอบความถูกต้อง
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาซึ่งแต่ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 และในส่วน
ของการหาความเชือ่ มัน่ (Reliability) ท�ำการทดสอบก่อนปฏิบตั งิ านจริง (Pre-Test) จ�ำนวน
30 ชุด มาหาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยแบบสอบถามเกีย่ วกับระดับความพร้อมใน
การเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การจัดทีมอย่างเหมาะสม การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน การมอบหมาย
งานตามเป้าหมายรายวิชา และการตอบกลับอย่างทันเวลาและสม�่ำเสมอ รวมจ�ำนวน 20
ข้อได้คา่ ความเชือ่ มัน่ .844 และในส่วนของแบบสอบถามเกีย่ วกับระดับรูปแบบสือ่ การเรียน
การสอนทีม่ คี วามเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ทมี เป็นฐาน ได้แก่ หนังสือ
ต�ำราเรียนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาพน�ำเสนอ เนื้อหาหรืองานน�ำเสนอ ภาพยนตร์หรือ
วิดีทัศน์ และกรณีศึกษาหรือการปฏิบัติจริง รวมจ�ำนวน 20 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น .746
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลการศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด�ำเนินการ
ตามขัน้ ตอนดังนี้ 1) จัดเตรียมแบบสอบถาม 2) ท�ำการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง และ3) เก็บรวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เมือ่ ได้รบั แบบสอบถามคืนมาครบถ้วนแล้ว ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการลงรหัสในแบบสอบถาม
เปลีย่ นข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้มาเป็นตัวเลขและท�ำการประมวลผลข้อมูลเพือ่ น�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS ซึง่ ได้คา่ สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังนี้ 1) สถิตพิ รรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส�ำหรับการอธิบายข้อมูลทัว่ ไป และระดับความพร้อมในการเรียนการสอน
ตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมถึงรูปแบบสือ่ การเรียนรูท้ มี่ คี วามเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทมี เป็นฐาน และ 2) การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
ส�ำหรับข้อมูลคุณภาพ และสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ในกรณีทสี่ ามารถแจกแจงความถีไ่ ด้
สรุปผลการวิจยั
ส่วนที่ 1 ระดับความพร้อมในการเรียนโดยใช้ทมี เป็นฐานเพือ่ วัดความรูค้ วามเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ =3.56) โดยพบว่า
การตอบกลับอย่างทันเวลาและสม�ำ่ เสมอให้คา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับสูงสุด (X̅ =3.71) แต่พบว่า
การจัดทีมอย่างเหมาะสม ให้คา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅ =3.36)
ตารางที่ 1 การวัดความพร้อมในการเรียนโดยใช้ทมี เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทมี เป็นฐาน
ความพร้อมในการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐาน

(X̅)

(S.D.)

ความหมาย

1. การตอบกลับอย่างทันเวลาและสม�่ำเสมอ

3.71

0.57

มาก

2. การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน

3.60

0.66

มาก

3. การมอบหมายงานตามเป้าหมายรายวิชา

3.59

0.72

มาก

4. การจัดทีมอย่างเหมาะสม

3.36

0.36

ปานกลาง

3.56

0.37

มาก

ภาพรวม 4 ด้าน
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ส่วนที่ 2 ระดับรูปแบบสือ่ การเรียนการสอนทีม่ คี วามเหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้ทีมเป็นฐานพบว่า รูปแบบสื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ทมี เป็นฐานได้แก่ ภาพยนตร์ วีดทิ ศั น์/ หนังสือ ต�ำราเรียน
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง/ และกรณีศกึ ษา ปฏิบตั จิ ริงอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.59, 3.50 และ 3.46
ตามล�ำดับ) และในส่วนของภาพน�ำเสนอ เนือ้ หา งานน�ำเสนอ พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
(X̅ = 3.25)
ตารางที่ 2 การวัดรูปแบบสือ่ การเรียนการสอนทีม่ คี วามเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบใช้ทมี เป็นฐาน
รูปแบบสื่อการเรียนการสอน

(X̅)

(S.D.)

ความหมาย

1. ภาพยนตร์ วีดิทัศน์

3.59

0.72

มาก

2. หนังสือ ต�ำราเรียน เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.50

0.36

มาก

3. กรณีศึกษา ปฏิบัติจริง

3.46

0.37

มาก

4. ภาพน�ำเสนอ เนื้อหา งานน�ำเสนอ

3.25

0.28

ปานกลาง

ส่ ว นที่ 3 การสรุปความคิดเห็นของผู้ต อบแบบสอบถามบางส่ วนที่ ไ ด้ แ สดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 พบว่า วัสดุอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์มไี ม่เพียง
พอ ขาดสือ่ การสอน การบรรยายเร็วเกินไปท�ำให้ตามเนือ้ หาไม่ทนั และงานมอบหมายมีมาก
เกินไป เป็นต้น และในส่วนของข้อเสนอแนะเกีย่ วกับรูปแบบสือ่ การเรียนรูม้ อี ะไรอีกบ้างใน
การส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ทมี เป็นฐานพบว่าควรมีการปฏิบตั จิ ริงนอกห้องเรียน
การผลิตสื่อทางเลือกที่ไม่ต้องเป็นเอกสารและเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนให้เพียงพอ เป็นต้น
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อภิปรายผล

ผลการวิจัยพบว่าความพร้อมในการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐานในการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 ต้องประกอบไปด้วยด้านการตอบกลับอย่างทันเวลาและสม�ำ่ เสมอ
ด้านการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน การมอบหมายงานตามเป้าหมายรายวิชา แต่ส่วนใน
การจัดทีมอย่างเหมาะสมยังมีความพร้อมอยูใ่ นระดับปานกลางนัน้ ทัง้ นีส้ ดุ เฉลิม ศัสตราพฤกษ์
(2560 : 104-105) ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียน
กลับด้าน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่าปัจจัยการสนับสนุนของ
กลุม่ เพือ่ นส่งผลต่อการเรียนรู้ ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานต้องท�ำให้
การจัดกลุม่ นัน้ มีประสิทธิภาพ เพราะในการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี
เป็นฐานนัน้ มีขนั้ ตอนถึงสามขัน้ ตอนทีผ่ สู้ อนสามารถจะด�ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุผลการเรียน
รู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมตัว
นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองก่อนเข้าห้องเรียน ขัน้ นีส้ ามารถพัฒนาทักษะ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและด้านความรู้ โดยนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั ซือ่ สัตย์ใน
ตัวเองทีต่ อ้ งศึกษาหาความรูก้ อ่ นเข้าห้องเรียน ขัน้ ตอนที่ 2 การประเมินความพร้อมทีม่ ี
กิจกรรมรายกลุม่ และรายบุคคล และขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ การประยุกต์ใช้ความรูโ้ ดยผ่านกิจกรรม
“การศึกษากรณีศกึ ษารายกลุม่ ” ทีช่ ว่ ยพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะได้ทกุ ด้าน นักศึกษา
ต้องมีความรูใ้ ช้ทงั้ ความจ�ำ ความเข้าใจ มีการวิเคราะห์ตา่ งๆ โดย ผ่านแบบทดสอบและ
กรณีศึกษาที่ออกแบบให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาผ่านกระบวนการราย
บุคคลและรายกลุ่ม ต้องฝึกการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มและมีสัมพันธภาพซึ่งกัน
และกัน รวมทัง้ ฝึกความรับผิดชอบในการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม (สมพิศ ใยสุน่ และคณะ,
2559 : 85) และสอดคล้องกับอุทศิ บ�ำรุงชีพ (2557 : 23) ทีไ่ ด้เขียนบทความเรือ่ ง Hyflex
Learning : การเรียนรู้ผสมผสานแบบยืดหยุ่นเทคโนโลยีการเรียนการสอนในศตวรรษที่
21 ว่าผูเ้ รียนต้องรูจ้ กั แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองสืบค้นคว้าหาความรูจ้ ากแหล่งการเรียนรูท้ ี่
หลากหลายสอดคล้องกับเป้าหมายของรายวิชา ซึง่ สอดคล้องกับปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และ
ณมน จีรังสวุรรณ (2558) พบว่าปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนคือ การเตรียมตัว
ก่อนมาเรียน ซึง่ ประกอบด้วยการปฐมนิเทศผูเ้ รียน การจัดกลุม่ ผูเ้ รียน และการวัดทักษะ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ก่อนเรียน และประภาศรี พรหมประกาย และคณะ (2553)
พบว่า การจัดการเรียนการสอนทัง้ รูปแบบการใช้ทมี เป็นฐาน (Team-Base Leaning-TBL)
และ การใช้ปัญหาหรือโครงการเป็นฐาน (Problem, Project-Base Leaning-PBL)
มีสว่ นเสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตในด้านคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
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มาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ (TQF) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มากที่สุดเช่นกัน ส่วนการพัฒนาคุณภาพของการจัดกระบวนการ TBL และ PBL
ควรเน้นความเข้าใจและความส�ำคัญของการบริหารจัดการในการท�ำงานเป็นทีมโดยการใช้
แผนทีค่ วามคิด (Mind Map) และเพิม่ การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
จากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Design) รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มากขึน้ อย่างไรก็ตามจากผลการวิจยั ไม่ได้หมายความว่าเอกสารการสอน ต�ำรา
หรือหนังสือจะไม่มคี วามจ�ำเป็นเพราะยังมีความส�ำคัญในล�ำดับต้น และเพือ่ เป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความน่าเชือ่ ถือทางวิชาการ และประกอบกับการออกแบบรูปแบบสือ่ การเรียน
การสอนในการถ่ายทอดความรูต้ อ้ งมีความหลากหลายเพือ่ การเข้าถึงความรู้ (Knowledge
Access) การเพิม่ ประสิทธิผลของการเรียนรูต้ ามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือ
ยุคดิจติ อลนีซ้ งึ่ ผูเ้ รียนมีขอ้ จ�ำกัดในการเรียนรูต้ ามความเปลีย่ นแปลงความทันสมัยทางสังคม
ดังนัน้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการน�ำมาประยุกต์ใช้รวมถึงการพัฒนา
ผูส้ อนและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ งภายใต้ขอ้ จ�ำกัดดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. ส�ำหรับภาพรวมของระดับความพร้อมในการเรียนโดยใช้ทมี เป็นฐานในการจัด
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 พบว่ามีภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่กย็ งั มีองค์ประกอบ
การจัดทีมอย่างเหมาะสมที่อยู่ในระดับปานกลาง ประกอบกับยังพบปัญหาและอุปสรรค
บางประการทีต่ อ้ งได้รบั การปรับปรุงและพัฒนาการสอน ดังนัน้ ผูส้ อนจึงควรหาวิธกี ารแก้ไข
เพือ่ ท�ำให้การจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างการเรียนรูต้ ามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. สถานศึกษาควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ให้เพียงพอโดยจัดเตรียมแหล่ง
สารสนเทศทีช่ ว่ ยในการศึกษาค้นคว้าทีห่ ลากหลายและทันสมัย
3. สื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาและผลิตออกมา
อย่างต่อเนือ่ งและทันสมัยในทุกรูปแบบเนือ่ งจากผลการศึกษาครัง้ นี้ รูปแบบสือ่ การเรียนที่
เลือกมาใช้ให้คา่ เฉลีย่ ระดับมาก โดยสนใจสือ่ การเรียนทีเ่ ป็นภาพยนตร์และวิดที ศั น์มากทีส่ ดุ
มีเพียงภาพน�ำเสนอ เนือ้ หา งานน�ำเสนอทีใ่ ห้คา่ เฉลีย่ ระดับปานกลาง
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
จากการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ใช้กลุม่ เป้าหมายในการศึกษาเฉพาะคณะศิลปศาสตร์
และส�ำรวจรูปแบบสือ่ การเรียนการสอนบางรูปแบบเท่านัน้ ส�ำหรับการศึกษาในครัง้ ต่อไป
ควรท�ำการศึกษาดังนี้
1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิจ์ ากการจัดการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่
21 โดยใช้ทมี เป็นฐานกับทักษะการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ เพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบสือ่ การเรียนรูท้ แี่ ตกต่างกันกับความพร้อมใน
การเรียนการสอน เพือ่ พัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
3. ศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มาสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

เอกสารอ้างอิง

ประภาศรี พรหมประกาย และศิวาพร ธุระงาน. (2553). การวิจยั กรณีศกึ ษาการจัด
กระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ ทีมเป็นฐานและการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานใน
การเสริมสร้างมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF). (รายงานผลการวิจยั ). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ.
ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และณมน จีรงั สุวรรณ. (2558). การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กจิ กรรม WebQuest เพือ่ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 6(1), 151-158.
รุง่ แก้วแดง. (2540). ปฏิวตั กิ ารศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : พิมลักษณ์.
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถสี ร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ศิษย์ในศตวรรษที่ 21. (พิมพ์ครัง้ ที่ 3).
กรุงเทพฯ : มูลนิธสิ ดศรีสฤษวงศ์.
สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์. (2559). PEACEACT “สุขกระท�ำ” เพือ่ การพัฒนาการบริหาร
สูส่ มการความยัง่ ยืน. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 9(2), 132-138.
______. (2560). การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน
เพือ่ การพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  28(1), 98-106.
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
Team-Based Learning for Human Resource Development in the 21st Century

207

สมพิศ ใยสุน่ และคณะ. (2559). ผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานต่อความรู้ และ
การรับรูผ้ ลการเรียนรูเ้ รือ่ งการพยาบาลมารดาและครอบครัวในระยะตัง้ ครรภ์ของ
นักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย (9)2, 73-87.
อุทศิ บ�ำรุงชีพ. (2557). HyflexLearning: การเรียนรูผ้ สมผสานแบบยืดหยุน่ เทคโนโลยี
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ (25)1, 15-29.
Bloom, Benjamin A. (1956). Taxonomy of Education Objective Handbook I :
Cognitive Domain. New York : David Mc Kay Company.

208

วารสารครุศาสตร์สาร : Journal of Educational Studies

