
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพร้อมในการเรียนการสอนและศึกษารูปแบบ 

สื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน และเพื่อ

ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย์ให้สามารถฝึกกระบวนการคดิให้เกิดความเข้าใจและสามารถน�าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ได้จริง ท�าการศึกษาแบบเชิงพรรณนาและอรรถาธิบาย กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จ�านวน 115 คน ในปีการศึกษา 

2560 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษาพบว่า ความพร้อม

ในการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน อยู่ในระดับมากคือ ด้านการตอบกลับอย่างทันเวลา

และสม�่าเสมอ และในส่วนของรูปแบบสื่อการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดกับการจัด 

การเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานคือ ภาพยนตร์หรือวดิีทศัน์ ส�าหรับปัญหา อปุสรรคระหว่าง

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันพบว่า วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ ขาดสื่อ 

การสอน การบรรยายเร็วเกินไปท�าให้ตามเนื้อหาไม่ทัน และงานมอบหมายมีมากเกินไป  

ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกับรูปแบบสือ่การเรียนรู้พบว่า สนใจ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
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การปฏิบัตจิรงินอกห้องเรยีน การผลิตสือ่การสอนท่ีหลากหลาย และควรจดัเตรียมอปุกรณ์

ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้เพียงพอ

ค�าส�าคัญ:	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�า
รูปแบบการเรียนการสอนโดยวิธีการใช้ทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning)  

เป็นรูปแบบหนึง่ในการจดัการเรียนการสอนตามการจดัการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ซึง่เป็น 

การเรียนรู้กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้าง

ถาวร และพฤติกรรมใหม่นี้เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝนมิใช่เป็นผลจาก 

การตอบสนองตามธรรมชาตหิรือสัญชาตญาณ หรือวฒุภิาวะ หรอืเกิดขึน้จากอบัุตเิหต ุหรือ

ความบงัเอญิต่างๆ โดยพฤตกิรรมทีเ่ปล่ียนแปลงไปนัน้จะต้องเปล่ียนไปอย่างค่อนข้างถาวร 

จงึจะถอืว่าเกิดการเรียนรู้ขึน้ หากการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้เพยีงชัว่คราวจะยงัไม่ถอืว่าเป็น 

การเรียนรู้เม่ือบุคคลเกดิการเรียนรู้จะเกิดการเปลีย่นแปลง (Bloom, 1956) โดยการเปลีย่นแปลง

ที่ดีขึ้นเรียกว่า “การพัฒนา” นั้นเอง ดังนั้นเม่ือพิจารณาถึงการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ที่ดีข้ึน โดยมีนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้าน 

การจัดการเรียนการสอนได้เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ

ที่ 21 เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ โลกยุคดิจิตอล สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้า

มาเก่ียวข้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย 

ท�าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในทุกระดับต้องมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ  

วิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเดิมคือการบรรยายเป็นหลักไม่ 

ส่งเสริมให้เกิดทักษะความคดิเชงิวพิากษ์วจิารณ์ และขาดการฝึกฝนให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ในการเรียนรู้ จึงมีการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ในหลายลักษณะ ซึ่งวิธีการใช้ทีมเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนการสอน

ที่ต้องการยกระดับการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับชีวิตจริง ฝึกความรับผิดชอบ

และการแสดงความคิดเห็น จนสามารถน�าความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ท�าให้เกิด

การเรียนรู ้ที่ มีพลัง และผู ้ที่ มีบทบาทส�าคัญของการสร้างการเรียนรู ้คงต้องเป็น

อาจารย์ผู้สอน ดังท่ี รุ่ง แก้วแดง (2540: 60-79) ได้กล่าวไว้ว่า อาจารย์ผู้สอนต้องมี 

ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมจากหน้ามือเป็นหลังมือ มีบทบาทเป็นผู้อ�านวยความ

สะดวก (Facilitator) ผู้ให้ค�าแนะน�า (Coaching) และเสริมพลังแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้

ด้วยตนเอง เพื่อที่ต้องการให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น มีความสุข 

กับการเรียนมากย่ิงขึ้น ด้วยรูปแบบของแนวทางเรียนการสอนท่ีเปล่ียนแปลงจาก

เดิม กล่าวคือจากที่ผู ้เรียนเป็นเพียงผู้รับความรู้จากต�าราเรียนก็แปรผันมาเป็นผู้ท่ี

เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งวิจารณ์ พานิช (2555: 29) อธิบายว่า 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
Team-Based Learning for Human Resource Development in the 21st Century 
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นักศึกษาต้องฝึกตั้งค�าถามท�าความชัดเจนของค�าถามแล้วด�าเนินการหาค�าตอบ

เอาเองเป็นการเรียนท่ีเรียกว่า Open Learning คือไม่มีค�าถามและค�าตอบตายตัว

เป็นรูปแบบการเรียนที่นักศึกษาได้ฝึกฝนความริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ

เพื่อบ่มเพาะส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนเกิดเป็นทักษะการคิดอย่างลึกซึ้ง  

(Critical Thinking) และส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นทีม (Collaborative 

Learning) ซึ่งนักศึกษาจะสามารถสร้างความรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเองท้ังนี้ก็เพื่อให ้

ผู้เรียนคือนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสูงสุดหรือเป็นการสอนท่ีหลากหลายให้เกิด

อัตภาพมากท่ีสุดและในการเรียนรู้ท่ีส่วนหน่ึงมาจากตัวนักศึกษาเองนั้น จะเป็นผลดี

ต่อนักศึกษา เพราะท�าให้ได้รับความรู้และความเข้าใจถ่องแท้ในเนื้อหาที่เรียนโดยมี 

เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1) สร้างความม่ันใจว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม

หลักของรายวิชา 2) พัฒนาความสามารถด้านการคิด และการแก้ปัญหา 3) เตรียม

ผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 4) ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและทักษะการท�างานเป็นทีม 5) ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความสุขในการ

เรียนรู้ เพราะหากไม่มีแนวทางและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนก็จะ

ท�าให้การพัฒนาคุณภาพของประชาชนด้วยการศึกษานั้นไม่มีประสิทธิภาพไม่ส่ง

เสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เนื่องจากทุกวันนี้ความรู้ย่อมมีวันหมด

อายุ (Expired Date) ประกอบกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป

อย่างรวดเร็วหากไม่มีการบูรณาการความคิด (Integrated Learning) ท�าให้เกิดของ 

สิ่งใหม่ก็จะท�าให้ไม่เกิดการพัฒนาและไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู ่ในสังคมเศรษฐกิจ 

และการเ มืองป ัจจุ บันได ้  และ ท่ีผ ่ านมาการจัดการเ รียนการสอนไม ่ ได ้ ให ้ 

คิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking) แต่ถูกสอนมาให้เชื่อ (Believe) และ

ปฏิบัติตามกันมาจึงท�าให้ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยขาดหายไป และท�าให้

กรอบความคิดไม ่หลุดออกจากการยึดติดกับความสุขและความสะดวกสบาย

ของมนุษย ์ (Comfort Zone) ไม ่น�าเอาจุดเด ่นในตัวเองออกมาใช ้ประโยชน์  

(สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์, 2559 : 136) การบริหารการพัฒนาจึงเน้นไปที่ทุนมนุษย์ 

เพราะเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างนวัตกรรมความรู้ทางเทคโนโลยี ภาษาการส่ือสาร 

อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการคิดและฝึกให้

พลเมืองมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการช่วยกันพัฒนาตนเอง ดังเช่นหลายประเทศที่

สามารถก้าวข้ามกับดักความยากจนและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจน

กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการปฏิรูประบบการจัดการศึกษา
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เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จนสร้างพลเมืองให้เกิดคุณค่าทางการตลาดได้ (Market 

Value) 

ดังนั้นการศึกษาระดับความพร้อมในการเรียนการสอนและศึกษารูปแบบสื่อ 

การเรียนรู้ทีมี่ความเหมาะสมกับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ทมีเป็นฐาน และการศกึษา

ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะต่อการจดัการเรียนการสอนในปัจจบัุนเพือ่พฒันาการเรียน 

การสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้ทีมเป็นฐานในคณะศิลปศาสตร์  

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จึงเป็นการศึกษาความเข้าใจรูปแบบและ

สอบถามความเป็นไปได้จากผู้เรียนว่ามีความคิดเห็นและเข้าใจการจัดการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 อย่างไร เพราะพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ต้องให้

นักศึกษามีการเตรียมความพร้อม (สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์, 2560 : 104-105) เพื่อ

เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลและจะต้องท�าให้ห้องเรียนเป็นห้องแห่งการเรียนรู้อย่าง

แท้จริง ทั้งด้านของการมีส่วนร่วมทางความคิด มีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย

ตนเองและทีส่�าคญัคอืผู้เรียนสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปประยกุต์ใช้ในสังคมได้อย่างเกิด

ประสิทธผิล เพือ่ทีผู่เ้รียนจะได้เตบิโตไปเป็นพลเมืองทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วยคณุภาพและปฏิบัติ

ตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

วิธดี�าเนนิการวจัิย	
กลุม่เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จ�านวน 115 คน  

ของสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตสมุทรสาคร ประจ�าปีการศกึษา 2560

เครือ่งมือวิจัย

เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมการวจิยัครัง้นีค้อืแบบสอบถาม (Questionnaire) 

สร้างข้ึนโดยอาศัยเอกสาร และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องน�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวความ

คิดในการวิจัยของผู้ศึกษา แล้วแปลงเป็นค�าถามปลายปิด (Close-Ended Question) 

และค�าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) เพื่อใช้สอบถามประชากร ซึ่งคลอบคลุม

เนือ้หาในส่วนของระดับความพร้อมในการเรียนการสอนตามการจดัการศกึษาในศตวรรษ

ที ่21 รวมถงึรูปแบบสือ่การเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมกบัการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้ทีม

เป็นฐานโดยแบบสอบถามทีน่�ามาใชใ้นการเกบ็ข้อมลูประกอบด้วยกนั 4 ตอนดงันี้ ตอนที่  

1) ข้อค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา  

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
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ซึ่งเป็นค�าถามรูปแบบการตรวจรายการ (Check List) ข้อมูลที่ได้เป็นข้อเท็จจริง  

ตอนที่ 2) ข้อค�าถามเก่ียวกับความพร้อมในการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อวัดความรู้

ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การจัดทีมอย่างเหมาะสม 

การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนการมอบหมายงานตามเป้าหมายรายวิชา และการตอบกลับ

อย่างทนัเวลาและสม�า่เสมอ ตอนท่ี 3) ข้อค�าถามเก่ียวกับรูปแบบสือ่การเรียนการสอนท่ีมี 

ความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ทีมเป็นฐาน ได้แก่ หนังสือ ต�าราเรียน

หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาพน�าเสนอ เนื้อหาหรืองานน�าเสนอ ภาพยนตร์หรือวิดีทัศน์ 

และกรณีศึกษาหรือการปฏิบัติจริง โดยข้อค�าถามตอนที่ 2 และ 3 สร้างเป็นแบบสอบถาม

มาตรวัดความรู้สึก 5 ระดับตามมาตรวัดแบบไลเคอร์ท (Likert Scale) ตอนท่ี 4) เป็น

แบบสอบถามถามชนิดปลายเปิด (Open-Ended Question) แสดงความคิดเห็นรวมถึง

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

การทดสอบเครื่องมือในการวิจัยโดยการหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน�า

แบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู ้ท่ีมีความรู้เชี่ยวชาญหรือเกี่ยวข้องกับการการจัด 

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จ�านวน 3 ท่าน เพื่อท�าการตรวจสอบความถูกต้อง  

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาซึ่งแต่ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 และในส่วน

ของการหาความเชือ่ม่ัน (Reliability) ท�าการทดสอบก่อนปฏิบัตงิานจรงิ (Pre-Test) จ�านวน 

30 ชดุ มาหาค่าความเชือ่ม่ัน (Reliability) โดยแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพร้อมใน 

การเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษที ่21 ได้แก่ การจดัทีมอย่างเหมาะสม การเตรียมตวัก่อนเข้าเรยีน การมอบหมาย

งานตามเป้าหมายรายวิชา และการตอบกลับอย่างทันเวลาและสม�่าเสมอ รวมจ�านวน 20 

ข้อได้ค่าความเชือ่ม่ัน .844 และในส่วนของแบบสอบถามเก่ียวกับระดับรูปแบบสือ่การเรียน

การสอนทีมี่ความเหมาะสมกับการจดัการเรยีนการสอนแบบใช้ทมีเป็นฐาน ได้แก่ หนงัสือ 

ต�าราเรียนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาพน�าเสนอ เนื้อหาหรืองานน�าเสนอ ภาพยนตร์หรือ

วิดีทัศน์ และกรณีศึกษาหรือการปฏิบัติจริง รวมจ�านวน 20 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น .746

การเกบ็รวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัเกบ็ข้อมูลการศึกษาจากกลุม่ตวัอย่าง โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูลด�าเนนิการ

ตามขัน้ตอนดังนี ้1) จดัเตรียมแบบสอบถาม 2) ท�าการเกบ็ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม

ด้วยตนเอง และ3) เก็บรวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
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การวิเคราะห์ข้อมูล

เม่ือได้รับแบบสอบถามคนืมาครบถ้วนแล้ว ผูว้จิยัด�าเนนิการลงรหสัในแบบสอบถาม

เปล่ียนข้อมูลทัง้หมดทีไ่ด้มาเป็นตวัเลขและท�าการประมวลผลข้อมูลเพือ่น�ามาวเิคราะห์ข้อมูล

ด้วยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS ซึง่ได้ค่าสถติใินการวเิคราะห์ข้อมูล

ดังนี ้1) สถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี ่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส�าหรับการอธบิายข้อมูลทัว่ไป และระดับความพร้อมในการเรียนการสอน

ตามการจดัการศกึษาในศตวรรษที ่ 21 รวมถงึรูปแบบสือ่การเรียนรู้ทีมี่ความเหมาะสมกับ

การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ทมีเป็นฐาน และ 2) การวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 

ส�าหรบัข้อมูลคุณภาพ และสถติ ิร้อยละ ค่าเฉล่ีย ในกรณท่ีีสามารถแจกแจงความถีไ่ด้

สรปุผลการวิจยั

ส่วนท่ี 1 ระดับความพร้อมในการเรียนโดยใช้ทมีเป็นฐานเพือ่วดัความรู้ความเข้าใจ

ในการจดัการเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (X̅ =3.56) โดยพบว่า 

การตอบกลับอย่างทันเวลาและสม�า่เสมอให้ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสงูสุด (X̅ =3.71) แต่พบว่า 

การจดัทีมอย่างเหมาะสม ให้ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =3.36)

ตารางที	่1 การวดัความพร้อมในการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐานในการจดัการเรียนการสอนใน

ศตวรรษที ่21 โดยใช้ทีมเป็นฐาน

ความพร้อมในการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐาน (X̅) (S.D.) ความหมาย

1. การตอบกลับอย่างทันเวลาและสม�่าเสมอ 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

ภาพรวม	4	ด้าน 3.56 0.37 มาก
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ส่วนที ่ 2 ระดับรูปแบบสือ่การเรยีนการสอนทีมี่ความเหมาะสมกับการจดัการเรียน

การสอนแบบใช้ทีมเป็นฐานพบว่า รูปแบบสื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับ 

การจดัการเรียนการสอนแบบใช้ทีมเป็นฐานได้แก่ ภาพยนตร์ วดิีทัศน์/ หนงัสือ ต�าราเรียน 

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง/ และกรณศีกึษา ปฏิบัตจิริงอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.59, 3.50 และ 3.46 

ตามล�าดับ) และในส่วนของภาพน�าเสนอ เนือ้หา งานน�าเสนอ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง           

(X̅ = 3.25)

ตารางที	่ 2 การวดัรูปแบบสือ่การเรยีนการสอนทีมี่ความเหมาะสมกับการจดัการเรียนการ

สอนแบบใช้ทมีเป็นฐาน

รูปแบบสื่อการเรียนการสอน (X̅) (S.D.) ความหมาย

1. ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ 3.59 0.72 มาก

2. หนังสือ ต�าราเรียน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.50 0.36 มาก

3. กรณีศึกษา ปฏิบัติจริง 3.46 0.37 มาก

4. ภาพน�าเสนอ เนื้อหา งานน�าเสนอ 3.25 0.28 ปานกลาง

ส่วนที่ 3 การสรุปความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามบางส่วนท่ีได้แสดง 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนตามการจดัการศกึษาในศตวรรษที ่21 พบว่า วสัดุอปุกรณ์คอมพวิเตอร์มีไม่เพยีง

พอ ขาดสือ่การสอน การบรรยายเร็วเกินไปท�าให้ตามเนือ้หาไม่ทันและงานมอบหมายมีมาก

เกนิไป เป็นต้น และในส่วนของข้อเสนอแนะเกีย่วกับรูปแบบสือ่การเรียนรู้มีอะไรอกีบ้างใน

การส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ทมีเป็นฐานพบว่าควรมีการปฏิบัตจิริงนอกห้องเรียน  

การผลิตส่ือทางเลือกท่ีไม่ต้องเป็นเอกสารและเตรียมอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการเรียน 

การสอนให้เพียงพอ เป็นต้น
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อภปิรายผล
ผลการวิจัยพบว่าความพร้อมในการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐานในการจัดการเรียน 

การสอนในศตวรรษที ่ 21 ต้องประกอบไปด้วยด้านการตอบกลับอย่างทันเวลาและสม�า่เสมอ

ด้านการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน การมอบหมายงานตามเป้าหมายรายวิชา แต่ส่วนใน 

การจดัทีมอย่างเหมาะสมยังมีความพร้อมอยูใ่นระดับปานกลางนัน้ ทัง้นีส้ดุเฉลิม ศสัตราพฤกษ์  

(2560 : 104-105) ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียน 

กลับด้าน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่าปัจจัยการสนับสนุนของ 

กลุม่เพือ่นส่งผลต่อการเรียนรู้ ดังนัน้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทมีเป็นฐานต้องท�าให้

การจดักลุม่นัน้มีประสทิธภิาพ เพราะในการจัดการเรียนการสอนแบบการเรยีนรู้โดยใช้ทีม

เป็นฐานนัน้มีขัน้ตอนถงึสามขัน้ตอนท่ีผูส้อนสามารถจะด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลุผลการเรียน

รู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมตัว 

นกัศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองก่อนเข้าห้องเรียน ขัน้นีส้ามารถพฒันาทกัษะ ด้านคุณธรรม

จริยธรรมและด้านความรู้ โดยนกัศกึษาต้องมีความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั ซือ่สตัย์ใน 

ตวัเองทีต้่องศกึษาหาความรูก่้อนเข้าห้องเรียน ขัน้ตอนที ่ 2 การประเมินความพร้อมทีมี่

กิจกรรมรายกลุ่มและรายบุคคล และขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้การประยุกต์ใช้ความรูโ้ดยผ่านกิจกรรม 

“การศกึษากรณศีกึษารายกลุ่ม” ทีช่่วยพฒันานกัศกึษาให้เกดิทักษะได้ทกุด้าน นกัศกึษา

ต้องมีความรู้ใช้ทัง้ความจ�า ความเข้าใจ มีการวเิคราะห์ต่างๆ โดย ผ่านแบบทดสอบและ 

กรณีศึกษาท่ีออกแบบให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนาผ่านกระบวนการราย

บุคคลและรายกลุ่ม ต้องฝึกการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มและมีสัมพันธภาพซึ่งกัน

และกัน รวมท้ังฝึกความรับผดิชอบในการท�างานร่วมกนัเป็นทมี (สมพศิ ใยสุน่ และคณะ, 

2559 : 85) และสอดคล้องกับอทุศิ บ�ารงุชพี (2557 : 23) ทีไ่ด้เขียนบทความเร่ือง Hyflex 

Learning : การเรียนรู้ผสมผสานแบบยืดหยุ่นเทคโนโลยีการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 

21 ว่าผูเ้รียนต้องรู้จกัแสวงหาความรูด้้วยตนเองสืบค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที ่

หลากหลายสอดคล้องกับเป้าหมายของรายวชิา ซึง่สอดคล้องกับปิยะวดี พงษ์สวัสด์ิ และ 

ณมน จีรังสวุรรณ (2558) พบว่าปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนคือ การเตรียมตัว 

ก่อนมาเรียน ซึง่ประกอบด้วยการปฐมนเิทศผูเ้รียน การจดักลุ่มผูเ้รียน และการวดัทักษะ 

การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21 ก่อนเรยีน และประภาศรี พรหมประกาย และคณะ (2553)  

พบว่า การจดัการเรยีนการสอนท้ังรูปแบบการใช้ทมีเป็นฐาน (Team-Base Leaning-TBL) 

และ การใช้ปัญหาหรือโครงการเป็นฐาน (Problem, Project-Base Leaning-PBL)  

มีส่วนเสรมิสร้างคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของบัณฑิตในด้านคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบ
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มาตรฐานคณุวุฒแิห่งชาต ิ(TQF) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

มากที่สุดเช่นกัน ส่วนการพัฒนาคุณภาพของการจัดกระบวนการ TBL และ PBL  

ควรเน้นความเข้าใจและความส�าคัญของการบรหิารจดัการในการท�างานเป็นทีมโดยการใช้

แผนทีค่วามคิด (Mind Map) และเพิม่การจัดกิจกรรมนอกสถานที ่ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์

จากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Design) รวมท้ังการใช้ส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มากขึน้ อย่างไรก็ตามจากผลการวจิยัไม่ได้หมายความว่าเอกสารการสอน ต�ารา 

หรอืหนงัสอืจะไม่มีความจ�าเป็นเพราะยงัมีความส�าคญัในล�าดับต้น และเพือ่เป็นการตรวจสอบ

ความถกูต้อง ความน่าเชือ่ถอืทางวชิาการ และประกอบกับการออกแบบรูปแบบส่ือการเรียน

การสอนในการถ่ายทอดความรู้ต้องมีความหลากหลายเพือ่การเข้าถงึความรู้ (Knowledge 

Access) การเพิม่ประสทิธผิลของการเรยีนรู้ตามการจดัการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 หรือ 

ยุคดิจติอลนีซ้ึง่ผูเ้รียนมีข้อจ�ากัดในการเรยีนรู้ตามความเปลีย่นแปลงความทนัสมัยทางสงัคม 

ดังนัน้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการน�ามาประยกุต์ใช้รวมถงึการพฒันา 

ผูส้อนและการจดัการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่งภายใต้ข้อจ�ากัดดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 ดังนี้

1. ส�าหรับภาพรวมของระดับความพร้อมในการเรียนโดยใช้ทมีเป็นฐานในการจดั 

การเรียนการสอนในศตวรรษที ่21 พบว่ามีภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ก็ยงัมีองค์ประกอบ

การจัดทีมอย่างเหมาะสมท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบกับยังพบปัญหาและอุปสรรค 

บางประการทีต้่องได้รับการปรับปรงุและพฒันาการสอน ดังนัน้ผูส้อนจงึควรหาวธิกีารแก้ไข

เพือ่ท�าให้การจดัการเรียนการสอนเสรมิสร้างการเรียนรู้ตามการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21

2. สถานศึกษาควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ให้เพียงพอโดยจัดเตรียมแหล่ง

สารสนเทศทีช่่วยในการศึกษาค้นคว้าท่ีหลากหลายและทนัสมัย

3. สื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาและผลิตออกมา

อย่างต่อเนือ่งและทันสมัยในทุกรูปแบบเนือ่งจากผลการศกึษาครัง้นี ้ รูปแบบสือ่การเรียนที่

เลอืกมาใช้ให้ค่าเฉล่ียระดับมาก โดยสนใจส่ือการเรยีนทีเ่ป็นภาพยนตร์และวดีิทศัน์มากทีส่ดุ 

มีเพยีงภาพน�าเสนอ เนือ้หา งานน�าเสนอทีใ่ห้ค่าเฉลีย่ระดับปานกลาง
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ข้อเสนอแนะส�าหรบัการวิจัยครัง้ต่อไป

จากการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัได้ใช้กลุ่มเป้าหมายในการศกึษาเฉพาะคณะศลิปศาสตร์

และส�ารวจรปูแบบสือ่การเรียนการสอนบางรูปแบบเท่านัน้ ส�าหรบัการศกึษาในครัง้ต่อไป

ควรท�าการศกึษาดังนี้

1. ควรศกึษาผลสมัฤทธิจ์ากการจดัการเรยีนการสอนตามการจดัการศกึษาในศตวรรษท่ี 

21 โดยใช้ทีมเป็นฐานกับทกัษะการเรยีนรู้ทีเ่กิดขึน้เพือ่การพฒันาทรพัยากรมนษุย์

2. ศึกษาเปรยีบเทยีบระหว่างรูปแบบสือ่การเรยีนรู้ทีแ่ตกต่างกนักับความพร้อมใน

การเรียนการสอน เพือ่พฒันาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

3. ศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มาสนับสนุนการวิจัยในคร้ังนี้  

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ให้มี

ประสทิธภิาพและประสิทธผิลต่อไป
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