วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 45 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2565) หนา 62-74
Journal of Education Khon Kaen University Volume 45 No. 1 (January – March 2022) Page 62-74

บทความวิจัย (Research Article)

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

https://www.tci-thaijo.org/index.php/edkkuj
ดำเนินการวารสารโดย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผลของการจัดการเรียนรู แบบทีมเปนฐานตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
Effect of Team-Based Learning on Academic Achievement and Satisfaction of
Undergraduates in Chemistry for Industry
ปรินุช ชุมแกว1 และ บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ2
Parinuch Chumkaew1 and Boonyarit Choopradit2
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)2
Faculty of Science and Industrial Technology Prince of Songkla University, Thailand1 and Faculty of Science and Technology,
Thammasat University, Thailand2
Received: May 27, 2021 Revised: March 30, 2022 Accepted: March 30, 2022

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนแบบทีมเปนฐานและการ
เรียนแบบบรรยาย 2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูรวมกันของผูเรียนในขณะเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน 3)
ศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแ บบทีมเปนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ชั ้นป ท ี่ 2 หลั ก สูต รเคมี เ พื ่อ อุต สาหกรรม คณะวิทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี อ ุต สาหกรรม มหาวิ ทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพฤกษศาสตรและพฤกษเคมี จํานวน 64 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูรวมกัน และแบบประเมินความ
พึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัย
พบวา
1. นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (𝑥̅=74.07) สูงกวานักศึกษาที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบบรรยาย (𝑥̅=62.49) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐานมีพฤติกรรมการเรียนรูรวมกันขณะเรียนดวยการจัดการเรียนรู
แบบทีมเปนฐานอยูในระดับมาก
3. นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐานมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅=4.54)
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน พฤติกรรมการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ
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Abstract
The objectives of this research were 1) to compare academic achievement between team-based
learning and lecture-based learning, 2) to study the shared learning behavior of students while learning with
team-based learning management, 3) to study the satisfaction of learning through a team-based learning
management. The research sample consisted of 64 second year undergraduate students of Chemistry for
Industry Program who studied in the course of Botany and Phytochemistry at Faculty of Science and
Industrial Technology, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus. The data were statistically analyzed
by using average, standard deviation and t-test. The results showed that;
1. Students who learn managed by team-based learning had academic achievement (𝑥̅=74.07)
higher than students who learn managed by lecture-based learning (𝑥̅=62.49) at significant level of 0.05
2. Students who learn managed by team-based learning had share learning behaviors while
learning with a team-based learning management at a high level.
3. Students who learn managed by team-based learning had a high level of satisfaction (𝑥̅=4.54).
Keywords: Team-Based Learning, Learning Behaviour, Learning Achievement, Satisfaction

 บทนํา
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรูและขอมูลขาวสาร ที่ทุกคนสามารถแสวงหาและ
เรียนรูไดโดยไมมีขอบเขตจํากัด ทําใหสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนใหทันตอสถานการณปจจุบัน เพื่อให
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางอุดมศึกษาทําใหเพิ่มการแขงขันมากขึ้น เนน
ความเปนอุดมศึกษามหาชนและการสนองภารกิจที่หลากหลายในสังคมของประเทศ ตลอดจนสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
(อมรวิชช นาครทรรพ, 2543) การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเตรียมคนให
มีศักยภาพ เพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หลักการสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาวา “การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผู◌เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีกระบวนการจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย ตลอดจนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ” (Ministry of Education, 2003) แสดงใหเห็น
ถึงการตระหนักในความสําคัญของการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนหลัก
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนสูงสุดที่ผูเรียนจะไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ผูเรียนมีบทบาทสําคัญและมี
สวนรวมซึ่งนําไปสูการเรียนรูท่แี ทจริง (ทิศนา แขมมณี, 2558)
จากการศึกษาคนควา พบวา การจัดการเรียนการสอนแบบ Team-Based Learning หรือการเรียนรูโดยใชทีมเปน
ฐาน เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและความสามารถในการเรียนรูดวย
ตนเองแกนักศึกษาได ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการรวมมือกันในการเรียนรูอยางสรางสรรค การทํางานรวมกัน
เปนทีมตามความแตกตางระหวางบุคคล โดยมีการกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน สมาชิกภายในทีมมีหนาที่รับผิดชอบและมี
ปฏิสัมพันธที่ดีในการทํางาน ชวยในการพัฒนาทักษะการรูคิดของผูเรียนใหมีระดับสูงขึ้น การชวยเหลือทางสังคมสําหรับผูเรียน
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ที่มีความเสี่ยงตอการไมผานจุดประสงคการเรียนรู สนับสนุนพัฒนาการระหวางบุคคลและทักษะของทีม (สิรินาถ จงกลกลาง,
2551; Mcinerney & Fink, 2003)
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพฤกษศาสตรและพฤกษเคมี เปนวิชาบังคับของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เป ด สอนให น ั ก ศึ ก ษาชั ้ น ป ที่ 2 หลั ก สู ต รเคมี เ พื ่ อ อุ ต สาหกรรม คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี อ ุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เนื้อหารายวิชาครอบคลุมการจัดจําแนกและการระบุชนิดพืช สมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของสารประกอบที่สําคัญในพืช และการตรวจสอบทางพฤกษเคมีเบื้องตน ที่ผานมาใชการบรรยายเปน
หลัก แตพบวาการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายนักศึกษามีกิจ กรรมรวมไดนอย และพบวานักศึกษาบางสวนยั งขาด
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ขาดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับ
ผูสอนและระหวางนักศึกษาดวยกันเองมีนอย ทั้งนี้ถาหากมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง สงเสริม
ความสามารถทักษะในการคิดแกปญหา การทํางานอย างมีระบบและมีกระบวนการทํางานรวมกับ ผู อื่ น นาจะสามารถ
แกปญหาที่เกิดขึ้น และนําไปสูการพัฒนาทักษะที่จําเปนในการเปนผูเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ได ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึ กษา
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Team-Based Learning ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่คิดคนและพัฒนาโดย
Larry K. Michaelsen และคณะแหง มหาวิ ทยาลั ย โอกลาโฮมา มาใช ใ นการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาตามความมุ  ง หมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งถาหากพบวาวิธีการเรียนการสอนแบบ Team-Based Learning สามารถพัฒนาทักษะที่
จําเปนในการเรียนรูของนักศึกษา ไดแก ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง การทํางานเปนทีมและกระบวนการทํางาน
รวมกับผูอื่น รวมถึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได จะเปนแนวทางการนําไปขยายผลการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาอื่นๆ ตอไป

 จุดประสงคการวิจัย
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐานและการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย
2. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูรวมกันของผูเรียนในขณะเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน
3. ศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน (Team-Based Learning)
การจัดการเรียนการสอนโดยใชทีมเปนฐาน เปนรูปแบบการสอนที่ไดรับการคิดคนและพัฒนาโดยนักการศึกษาชาว
อเมริกา คือ Larry K. Michaelsen จากมหาวิทยาลัยโอกลาโฮมา มีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาการสอนในรายวิชาที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเปนจํา นวนมาก ตอมามีผ ูสนใจนําไปใช อย างแพร หลาย โดยมีโ รงเรียนแพทย ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
รวม 77 แหง รวมทั้งโรงเรียนพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพสาขาอื่นๆ โดยเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบทีม
เปนฐาน (Team Based Learning) มีดังนี้ (สิรินาถ จงกลกลาง, 2551)
1. สรางความมั่นใจวาผูเรียนไดเรียนรูตามหลักของรายวิชา
2. พัฒนาความสามารถดานการคิดและการแกปญหา
3. เตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเรียนรูตลอดชีวิต
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4. สงเสริมทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานเปนทีม
5. สงเสริมใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู

หลักการสําคัญ 4 ประการของการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน (Team Based Learning)
1. Group Formation มีการจัดทีมอยางเหมาะสม คือ แบงทีมยอยตามทักษะและความสามารถอยางหลากหลาย
กลุมละ 6-5 คน และควรเปนทีมถาวร
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน : มีการแบงกลุมยอยอยางเปนทางการในชั่วโมงแรกของการเรียน
การสอน
1.1 ผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนดคุณลักษณะสําคัญที่มีผลตอการเรียนรู เชน ทักษะผูนํา การสืบคน การคิด
วิเคราะห การนําเสนอ เปนตน
1.2 ผูสอนชวยดูแลการจัดกลุมเพื่อลดปญหาดานความขัดแยงและการเลือกปฏิบัติ การไมแยกออกจากกลุมเพื่อน
ผูเรียนตองไดเรียนรูการทํางานตางวัฒนธรรม ตางความคิด ตางมุมมอง
1.3 แบงกลุมยอยตามคุณสมบัติที่กําหนด (ขอ1.1) ใหมีการกระจายคุณสมบัติที่จําเปนของผูเรียนครบทุกกลุม
1.4 การจัดกลุมควรเปนกลุมถาวรตลอดทั้งเทอม เพื่อใหเกิดการเรียนรูและมีพัฒนาการตามลําดับปญหาที่พบในแต
ละกลุม
2. Accountable ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบในเรื่องการเตรียมตัวกอนเขาเรียน การชวยเหลือกันในการทํางาน
ของทีมโดยตองรวมรับผิดชอบทั้งในงานสวนตัวและงานกลุม
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน : มอบหมายการศึกษาดวยตนเองลวงหนา หรือจัดใหมีการศึกษา
รายเดี่ยวกอนเขากลุมเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู
2.1 มอบหมายการศึกษาดวยตนเองลวงหนา โดยการกําหนดขอบเขตหรือเปาหมายของการศึกษาใหชัดเจน
2.2 ทําแบบทดสอบรายเดี่ยวกอนการเรียนรู เพื่อทดสอบและกระตุนการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการ
เขาแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม
2.3 นําแบบทดสอบเขาไปปรึกษาภายในกลุม อภิปราย เพื่อหาคําตอบที่ดีท่สี ุดจากกลุมยอยกระบวนการนี้ทําใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและคนควารวมกัน กอนไดคาํ ตอบของกลุม
2.4 สะทอนการเรียนรูที่มีคณ
ุ ภาพมากขึ้นจากการเรียนรูผานกลุมยอย
2.5 ผูสอนสะทอนความคิดและใหขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่กลุมอภิปรายมีขอขัดแยง ไมชัดเจนหรือไมครอบคลุม
และเสริมแรงในกรณีที่มีกระบวนการเรียนรูเหมาะสม
3. Assignment Quality การมอบหมายงานจะตองเนนทั้งดานผลการเรียนรูตามเปาหมายรายวิชาที่กําหนดไวและ
ดานผลจากการทํางานเปนทีม
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน : มอบหมายใบงานที่มีสถานการณซับซอน ที่เนนทั้งเปาหมายวิชา
และกระบวนการกลุม
3.1 การมอบหมายงานตองเนนการเรียนรูจากปฏิสัมพันธกลุม
3.2 มอบหมายสถานการณที่ซับซอน เพื่อสงเสริมใหทีมไดตัดสินใจภายใตแนวคิดและวัตถุประสงคของรายวิชาที่
เรียนรู ทั้งนี้ลักษณะของงานที่มอบหมายในการเรียนรู ควรประกอบดวยหลักการ 4 Ss
3.2.1 Significant Problem เปนปญหาที่สําคัญของหนวยการเรียนรู
3.2.2 Same Problem ปญหาเดียวกันในทุกกลุม
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3.2.3 Specific Choice มีทางเลือกหรือแนวทางแกปญหาที่เฉพาะเจาะจง
3.2.4 Simultaneous Reporting รายงานพรอมกันหรือในชวงเวลาเดียวกัน
3.3 การนําเสนอผลการเรียนรู อาจจะเปนการนําเสนอปากเปลาหรือรายงานก็ได แตตองไมยุงยากซับซอน หรือ
ใชเวลาในการเรียนการสอนมากเกินไป
3.4 นอกจากการอภิปรายในกลุม แลว ควรจัดใหมีการอภิปรายระหวางกลุมดวย
4. Timely feedback ผูเรียนจําเปนตองไดรับการขอมูลยอนกลับอยางทันเวลาและสมํ่าเสมอ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน : ในการใหขอมูลยอนกลับควรครอบคลุมประเด็นสําคัญ คือ
ครอบคลุมทั้งผลการเรียนรูและผลของกระบวนการกลุม
4.1 ผลการเรียนรูท่เี กิดจากการพัฒนาของทีม
4.2 การใหขอมูลยอนกลับตองเกิดขึ้นทันทีหลังจากกระบวนกลุมทุกครั้ง
4.3 การใหขอมูลยอนกลับตองเกิดขึ้นอยางสมํ่าเสมอ ตลอดกระบวนการเรียนรูและมีการติดตามพัฒนาการใน
การทํางานเปนทีมแตละประเด็นที่เคยมีปญหา ทั้งนี้กระบวนการในการประเมินผลและสะทอนคิดมีจุดเนนดังนี้
4.3.1 ใหผูเรียนสะทอนผลการเรียนรูอยางครอบคลุมตามเปาหมายรายวิชา
4.3.2 ใหผูเรียนสะทอนตนเองและกลุมเกี่ยวกับกระบวนการกลุม
4.3.3 ผูสอนสะทอนผลการเรียนรูของผูเรียน
4.3.4 การประเมินผลการเรี ยนรู ควรประเมินครอบคลุม สาระการเรียนรูตามเปา หมายรายวิชาและ
ครอบคลุมทักษะสําคัญที่มีผลตอการเรียนรู เชน การคิดวิเคราะห การทํางานเปนทีม การสื่อสารและอื่นๆ
การจัดการเรียนการสอนแบบทีมเป นฐานถูกนํ ามาใช ในการเรีย นการสอนอยา งแพรหลายในระดั บอุ ดมศึกษา
โดยเฉพาะในการเรียนการสอนดานการแพทยและการพยาบาล (Pansawat et al., 2015) ดานการสื่อสารมวลชน (สินีภรณ
และคณะ, 2560) เปนตน เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเคมีเพื ่ออุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
พฤกษศาสตรและพฤกษเคมี (Botany & Phytochemistry) ชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 64 คน
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนการสอน จําแนกเปนวิธีการเรียนรูแบบ
ทีมเปนฐานกับการเรียนรูแบบบรรยาย และตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนรู ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรม
การเรียนรูรวมกัน และความพึงพอใจตอการเรียน
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการ
วิจัยแบบ Two Group (Random Selection) Pre-test, Post-test Design (Brogan & Kutner, 2012) เพื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรูรายวิชาพฤกษศาสตรและพฤกษเคมี (Botany & Phytochemistry) ของนักศึกษาจํานวน 64 คน แบงเปน 2
หองเรียน โดยใชวิธีการจับฉลากเพื่อสุมหองเรียน ซึ่งไดหอง A เปนกลุมควบคุม มีนักศึกษาจํานวน 37 คน เปนกลุมที่ใชการ
จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย และหอง B เปนกลุมทดลอง มีนักศึกษาจํานวน 27 คน เปนกลุมที่ใชการจัดการเรียนการ
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สอนแบบทีมเปนฐาน (Team-Based Learning) ทั้งนี้การจัดผูเรียนในแตละหองไดมีการคละระดับผูเรียนทั้งกลุมเกง ปาน
กลาง ออน
2. เครื่องมือวิจัย
2.1 การออกแบบการสอน แผนการสอน เอกสารประกอบการเรียนและแหลงขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใหนักศึกษา
เตรียมตัวอานและคนควากอนเขาเรียน
2.2 สรางแบบทดสอบที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูรายวิชาพฤกษศาสตรและพฤกษเคมี เปนขอสอบ
อัตนัย จํานวน 10 ขอ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรูเนื้อหารายวิชา สามารถวัดความรูความจํา ความเขาใจ การวิเคราะห
การสังเคราะห และการนําไปประยุกตใช แบบทดสอบไดผานการพิจารณาความสอดคลอง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ไดคา
ดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.82 – 1.00
2.3 แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูรวมกัน เปนแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมการเรียนรูรวมกันขณะเรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิ
เคิรท (Likert) โดยที่ขอคําถามครอบคลุมประเด็นการเปนผูนํา การมีสวนรวม การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน การเขารวม
กิจกรรม และการปฏิบัติตามระเบียบ จํานวน 15 ขอ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดวยการวัดความสอดคลอง (IOC) จาก
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.79 – 1.00
2.4 แบบประเมินระดับความพึงพอใจ เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจหลังไดรบั การจัดการเรียนรู
แบบทีมเปนฐาน โดยที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิรท (Likert) จํานวน 15 ขอ
ซึ่งถามในประเด็น 1) ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู จํานวน 5 ขอ 2) ดานคุณคาตอการเรียนรู จํานวน 5 ขอ และ 3) ดานการ
วัดผลและประเมินผล จํานวน 5 ขอ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยใชการวัดความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.75 – 1.00
3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
3.1 กลุมควบคุม โดยจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ผูวิจัยแจกเอกสารประกอบการเรียนและแหลงขอมูล
เพิ่มเติม อธิบายวัตถุประสงคของการเรียนรู แนะนํานักศึกษาอานเอกสารประกอบการเรียนลวงหนากอนเขาเรียน ผูวิจัย
ดําเนินการสอนแบบบรรยายตามแผนการสอน พรอมซักถามและอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่ไมชัดเจน
3.2 กลุมทดลอง โดยจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน (Team-Based Learning) กิจกรรมการเรียนการ
สอนของกลุมทดลอง มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน และองคประกอบ
สําคัญ 4 ประการ กลาวคือ การแบงกลุมยอย ความรวมมือในทีม การมอบหมายงาน และขอมูลยอนกลับ
ผูวิจัยแจกเอกสารประกอบการเรียนและแหลงขอมูลเพิ่มเติม อธิบายวัตถุประสงคของการเรียนรู แนะนํา
นักศึกษาอานเอกสารประกอบการเรียนลวงหนากอนเขาเรียน ผูวิจัยดําเนินการสอนแบบทีมเปนฐาน โดยแบงกลุมผูเรียนแบบ
สุม กลุมละ 5-6 คน (เปนกลุมเดิมตลอดทั้งเทอม) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองทั้งแบบรายบุคคลและเปนกลุม
นักศึกษาทํากิจกรรมการเรียนรูผานการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
- คนควาขอมูลและเลือกหัวขอบทความวิจัยที่เกี่ยวของทางพฤกษเคมีเบื้องตน
- ทําแบบทดสอบรายเดี่ยวกอนการเรียนรู ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและรวมกันอภิปรายในกลุมยอยตาม
หัวขอที่ไดรับมอบหมาย
- แลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันอภิปรายทั้งในกลุมยอยและกลุมใหญ เตรียมเนื้อหาสําหรับการนําเสนอ
และเขียนรายงาน
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- การนําเสนอผลการเรียนรูจากหัวขอบทความวิจัย และรวมกันสรุปประเด็นสําคัญเพื่อใหเขาใจเนื้อหา
มากขึ้น ผูสอนเสนอแนะหรือใหความรูเพิ่มเติมในประเด็นที่ไมชัดเจน รวมถึงสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูรวมกันในชั้นเรียนของ
นักศึกษาแตละคนที่แสดงออก
3.3 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 แบบ ผูวิจัยจัดทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชเครื่องมือที่ไดสรางขึ้น
4. การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
4.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากการทดสอบกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม คือ กลุมที่เรียนรูผานการจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยาย และกลุมที่เรียนรูผานการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน (Team-Based Learning) นําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนั้นทํา
การทดสอบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 2 กลุมที่เรียนรูผานการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
และกลุมที่เรียนรูผานการจัดการเรีย นการสอนแบบทีม เป นฐาน ดว ยการทดสอบคา ที แบบ Independent (T-Test for
Independent Samples)
4.2 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูรวมกัน โดยการนํามาหาคาเฉลี่ยและคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้ (Srisa-ard, 1996)
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรูรวมกันอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรูรวมกันอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรูรวมกันอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรูรวมกันอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรูรวมกันอยูในระดับนอยที่สุด
4.3 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวัดระดับความพึงพอใจหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน
(Team-Based Learning) โดยการนํามาหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนําไปแปลความหมายระดับความพึง
พอใจแตละชวงคะแนนและความหมายตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้ (Srisa-ard, 1996)
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด

 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพฤกษศาสตรและพฤกษเคมี ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีที่แตกตางกัน คือ การเรียนรูผานการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย และการเรียนรูผาน
การจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพฤกษศาสตรและพฤกษเคมี ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน
กลุมตัวอยาง

n

𝑥̅

S.D.

การสอนแบบบรรยาย

37

62.49

10.19

การสอนแบบทีมเปนฐาน

27

74.07

5.91

df

t

p

59.35

-5.72*

<.001

*p < 0.05
จากตาราง 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพฤกษศาสตรและพฤกษเคมีของนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 74.07 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.91 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูแบบบรรยาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 62.49 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 10.19 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูรวมกันขณะเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน ในรายวิชา
พฤกษศาสตรและพฤกษเคมี ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 หลังไดรบั การจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูรวมกันขณะเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน ในรายวิชาพฤกษศาสตร
และพฤกษเคมี ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
คาเฉลี่ยโดยรวม

𝑥̅

3.44
3.54
3.63
3.99
4.29
4.57
4.68
4.02

S.D.
0.42
0.46
0.53
0.51
0.36
0.40
0.38
0.50

การแปรผล
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

พฤติกรรมการเรียนรูรวมกันขณะเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
เรียนรูรวมกันครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีคา เทากับ 3.44 และ 3.54 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 และ 0.46 ตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูร วมกันครั้งที่ 3–7 มีคาเทากับ 3.63, 3.99, 4.29, 4.57 และ 4.68 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เทากับ 0.53, 0.51, 0.36, 0.40 และ 0.38 ตามลําดับ ซึ่งพฤติกรรมการเรียนรูรว มกันของผูเรียนเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับจากระดับ
ปานกลางเปนระดับมาก
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนรายวิชาพฤกษศาสตรและพฤกษเคมี ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 หลังไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3
ความพึงพอใจทางการเรียนรายวิชาพฤกษศาสตรและพฤกษเคมี ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบทีม
เปนฐาน
หัวขอการประเมิน
S.D.
การแปรผล
𝑥̅
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการจัดการเรียนรู
4.63
0.47
มากที่สุด
2. ความพึงพอใจดานคุณคาตอการเรียนรู
4.57
0.45
มากที่สุด
3. ความพึงพอใจดานการวัดผลและประเมินผล
4.42
0.43
มาก
คาเฉลี่ยโดยรวม
4.54
0.45
มากที่สุด
จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจทางการเรียนรายวิชาพฤกษศาสตรและพฤกษเคมีของนักศึกษาปที่ 2 หลังไดรบั
การจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 และเมื่อพิจารณาแตละหัวขอการประเมิน พบวา ความพึงพอใจตอดานกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅= 4.63, S.D.= 0.47) รองลงมา คือ ดานคุณคาตอการเรียนรู (𝑥̅= 4.57, S.D.= 0.45) และดาน
การวัดผลและประเมินผล (𝑥̅= 4.42, S.D.= 0.43) ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนแบบทีมเปนฐานและการเรียนแบบบรรยาย พฤติกรรมการ
เรียนรูรวมกันระหวางเรียนและความพึงพอใจหลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน ในรายวิชาพฤกษศาสตร
และพฤกษเคมีของนักศึกษาชั้นปที่ 2 ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายไดดังนี้
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน และการจัดการเรียนรูแบบ
บรรยาย พบวาคาเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษาที่จัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐานสูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษาที่จัดการ
เรียนรูแบบบรรยาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายไดวา การจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐานกระตุนให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูใน 3 ขั้นตอนของการเรียน คือ การเรียนรูดวยตนเองจากการเตรียมตัวกอนเรียน ทําใหกระตุนนักศึกษา
รูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง การเรียนรูกลุมยอยจากการอภิปรายรวมกัน ทําใหนักศึกษาที่เรียนเกงและออนมีโอกาส
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการเพิ่มความรูเปดโอกาสใหนักศึกษาที่เขาใจบทเรียน อธิบายใหเพื่อนในกลุมไดเขาใจเนื้อหาและ
บทเรียน และการเรียนแบบกลุมใหญจากการนําเสนอและรวมกันสรุปประเด็นสําคัญ ทําใหนักศึกษาเขาใจและประยุกตใช
ความรูไดดีกวาการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ (กนกพร ดวงสุวรรณ, 2562) ที่กลาววา
การเรียนแบบทีมเปนฐานเปนวิธีเรียนที่เริ่มนํามาประยุกตใชในการเรียนทางการแพทย เปนการนําทฤษฎีและทรัพยากร
แวดลอมมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนหรือการทํางานแบบกลุมที่มีผูเรียนจํานวนมาก โดยเนนหลักสําคัญ คือ
การใหความสําคัญตอการเรียนดวยตนเองและแบบเปนกลุม การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความเห็นหรือความรู ในการ
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อภิปรายกลุมและการกระตุนใหเกิดการอภิปรายภายในกลุม การเรียนแบบนี้แบงเปน 3 ระยะตามลําดับ คือ การเตรียมตัว
กอนเขาเรียน การประเมินการเรียนดวยตนเองและการประยุกตใชความรู โดยจัดการทดสอบทั้งแบบรายบุคคลและแบบเปน
กลุม เพื่อใหการเรียนแบบทีมเปนฐานมีประสิทธิภาพ ผูสอนควรใชหลักที่สําคัญ 3 ขอ คือ การใหความสําคัญตอการเรียนดวย
ตนเองและแบบเปนกลุม การมอบหมายงานเพื่อกระตุนใหเกิดงานเดี่ยว งานกลุมและการเรียนทั้งหอง การฝกใหเกิดการ
ปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุมและระหวางกลุม เชนเดียวกับงานวิจัยของ (Wiener et al. 2009) ที่ศึกษาผลการ
เรียนแบบทีมเปนฐานของนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 1 พบวานักศึกษาที่เรียนแบบทีมเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กลุมที่ไมไดเรียนแบบทีมเปนฐานอยางมีนัยสําคัญ
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูรวมกันขณะเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน ปรากฏวา พฤติกรรมการ
เรียนรูรวมกันมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปานกลางเป นระดั บมาก โดยมี คาเฉลี่ ยเทากับ 4.02 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.50 แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐานนั้นสงผลตอพฤติกรรมการเรียนรูรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Phumpuang & Sittiwong (2018) ที่พบวา พฤติกรรมการทํางานเปนทีมจากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
หองเรียนกลับดานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมืออยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับการศึกษาของ (ธารทิพย พจน
สุภาพ, 2559) ที่พบวาผูเรียนเห็นดวยกับการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติงานกลุมหรือแบบทีมเปนฐานกอใหเกิดประโยชน
แกตัวผูเรียนในระดับมาก ทั้งในสวนของการรูจักคิดวางแผน วิเคราะหและแกปญหารวมกัน ทําใหมีโอกาสสรางมนุษยสัมพันธ
กับเพื่อนในกลุม ฝกตนเองรูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น อีกทั้งยังทําใหไดเรียนรูวิธีการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น
จากการทํางานรวมกัน การทํางานกลุมยังทําใหผู เรียนเปนคนมีความรับผิดชอบตองานที ่ไดรับมอบหมาย กลา พูด กลา
แสดงออก และยังทําใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรูดวยตนเองเพื่อใหเกิดความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น เชนเดียวกับ Levine
et al. (2004); Letassy et al. (2008); Vasan et al. (2008) ที่กลาววาการเรียนรูแบบทีมเปนฐานจะทําใหผเู รียนมีเจตคติที่ดี
ตอการทํางานเปนทีมและมีทักษะในการทํางานเปนทีม
นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐานมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาแตละหัวขอการประเมิน พบวาดานที่มีคา เฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจตอดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู โดยการจัด
กิจกรรมเปนการกระตุนใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง การใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนและการสงเสริม
ใหผูเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม รองลงมา คือ ดานคุณคาตอการเรียนรู จากกิจกรรมทําใหสมาชิกในกลุมมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน มีโอกาสสื่อสารและพัฒนาทักษะการสื่อสาร และมีสวนชวยเหลือใหเพื่อนไดเรียนรูเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
จัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน เปนวิธีการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูของตนเอง (Active
Learning) โดยใชกระบวนการกลุมในการแกปญหา จึงทําใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูทั้งเนื้อหาที่เปนความรูและเรียนรูการ
พัฒนาทักษะตางๆ จากกระบวนการกลุม สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันในระหวางเรียน มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นและศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐาน สามารถจัดใหผูเรียนมีประสบการณ
การเรียนเปนกลุมยอยที่จะชวยใหผูเรียนมีการอภิปรายรวมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําใหผูเรียนมีสวนรวมมากขึ้นใน
ชั้นเรียนและมีการชวยเหลือกันระหวางผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูแตกตางกัน เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาความรูกอน
เขาเรียน และชวยใหผูเรียนแกปญหาในสถานการณที่ซับซอนได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ (Pansawat et al., 2015)
พบวาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิตตอการจัดการเรียนการสอนแบบ
ทีมเปนฐานมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับการวิจัยของณัทกวี และศศิธร (2552) ที่
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเปนฐานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรรายวิ ชาการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1 ในภาพรวมของการศึกษาผูเรียนมีระดับความพึงพอใจในการสอนแบบทีมเปนฐานโดย
รวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกับการวิจัยของกนกพร วงศนา น (2553) ที่พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอรูปแบบกิจกรรมใน
การทํางานกลุมอยูในระดับ มาก ซึ่งแสดงใหเห็นวารูปแบบการเรีย นการสอนแบบปฏิบ ัติงานกลุม หรือแบบทีมเปนฐานมี
ประโยชนต อ ตัวผูเ รียน ทั้งนี้ อาจเปนผลมาจากผูเรียนไดมีโ อกาสทํา
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กิจกรรมรวมกันแบบคละความสามารถ มีปฏิสัมพันธกันในกลุม เกิดความสนุกสนานและมีความเปนกันเองไมรูสึกกดดัน กลา
คิด กลาถามเมื่อมีปญหาหรือขอสงสัย ดังนั้นเมื่อผูเรียนมีความพึงพอใจหรือสนุกกับการเรียนจึงสงผลตอพฤติกรรมการเรียนรู
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นอีกดวย

 บทสรุปจากการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพฤกษศาสตรและพฤกษเคมีของนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบทีมเปนฐาน (𝑥̅ = 74.07, S.D. = 5.91) สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย (𝑥̅ =
62.49, S.D. = 10.19) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน มีพฤติกรรมการเรียนรูรวมกันขณะเรียนในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50
3. นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45

 ขอจํากัดหรือขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การจัดการเรียนการสอนผานการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน ผูสอนควรอธิบายวิธีการใหผูเรียนเขาใจขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เขาใจในบทบาทของตนเองและชี้ใหเห็นถึงประโยชน ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจในการทําหนาที่ของ
ตนเอง เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะและการเรียนรูการทํางานเปนทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน และ
พัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการเตรียมความพรอมสูอนาคตการทํางาน
1.2 การทํากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว ควรยืดหยุนเวลาในการทํากิจกรรมตามความเหมาะสม
ของเนื้อหาที่สอนในแตละครั้ง
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการนําเอาวิธีการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน ไปพัฒนาการจัดการเรียนรูในรายวิชาอื่นๆ ที่มีเนื้อหา
สอดคลองกับรายวิชาพฤกษศาสตรและพฤกษเคมี เชน ผลิตภัณฑธรรมชาติ เทคโนโลยีการแยกสาร และสุคนธบําบัด เปนตน
เพื่อเปนการยืนยันผลการศึกษา
2.2 ควรทําการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบทีมเปนฐานกับรูปแบบการจัดการเรียนรูอื่นๆ เชน การจัดการ
เรียนรูแบบปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ เปนตน
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