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Team-Based Learning for Developing 21st Century Learning of The Students
in Liberal Arts at Institute of Physical Education Samut Sakhon Campus

สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ
ยุวลักษณ เสงหวาน
พิจิตร กมลโชติ

คณะศิลปศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพรอมในการเรียนการสอนและศึกษารูปแบบสื่อ
การเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชทีมเปนฐาน และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะตอการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใชทีมเปนฐานทําการศึกษาแบบเชิงพรรณนาและอรรถาธิบาย กลุมเปาหมายคือนักศึกษาคณะ
ศิ ลปศาสตร สถาบั นการพลศึ กษา วิ ทยาเขตสมุ ทรสาคร ประจํ าป การศึ กษา 2560 รวบรวมข อมู ลโดยใช
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
เนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา ความพรอมในการเรียนการสอน โดยใชทีมเปนฐาน อยูในระดับมากคือ ดานการ
ตอบกลับอยางทันเวลาและสม่ําเสมอ และในสวนของรูปแบบสื่อการเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชทีมเปนฐานคือ ภาพยนตรหรือวีดิทัศน สําหรับปญหา อุปสรรคระหวางการจัดการเรียนการ
สอนในปจจุบันพบวา วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ ขาดสื่อการสอน การบรรยายเร็วเกินไปทําใหตาม
เนื้อหาไมทัน และงานมอบหมายมีมากเกินไป ในสวนของขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบสื่อการเรียนรูพบวา สนใจ
การปฏิบัติจริงนอกหองเรียน การผลิตสื่อการสอนที่หลากหลาย และควรจัดเตรียมอุปกรณที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนใหเพียงพอ
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูโดยใชทีมเปนฐาน สื่อการเรียนรู
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Abstract
The purposes of this research to study the level of the preparedness for learning and
study the learning media format that is suitable for teaching in Team-Based Learning. And to
study current obstacles and suggestions for teaching and learning management in order to
develop teaching and learning in 21st-Century education using a Team-Based Learning. 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 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.
Keys Word: 21th Century Learning, Team-Base Learning, Instructional Media
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