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บทคัดย่อ 

             การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการเรียนแบบทีมเป็นฐานและการเรียน

แบบบรรยายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง     

การเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนแบบทีมเป็นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ

ภาพยนตร์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนแบบทีมเป็นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ถ่ายภาพและภาพยนตร์  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชั้นปีที่ 1 จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

คือ  1.1) แบบทดสอบความพร้อมรายบุคคล ( Individual Readiness Assurance Test: I-RAT) และรายกลุ่ม (Group 

Readiness Assurance Test: G-RAT) (I-RATและ G-RAT เป็นชุดเดียวกัน) 1.2) เอกสารประกอบการเรียนและแหล่งข้อมูล

เพ่ิมเติม 1.3) กระดาษค าตอบแบบให้ผลตอบกลับทันที  (Immediate Feedback Assessment Technique: IF-AT)         

1.4) โจทย์ปัญหาที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ (Application exercise)  และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

2.1) แบบทดสอบหลังการเรียน เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  2.2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนแบบทีมเป็นฐาน  

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบที (t-test)   

              ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่เรียนแบบทีมเป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (x = 10.88) สูงกว่านักศึกษาท่ี

เรียนแบบบรรยาย (x = 9.23) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักศึกษาในกลุ่มที่เรียนแบบทีมเป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักศึกษาในกลุ่มที่เรียนแบบทีมเป็นฐานมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.27)     
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Abstract 
         The objectives of this research were 1)  to compare academic achievement between team-based 
learning and lecture-based learning of undergraduates in Mass Communication Technology Program,         
2)  to compare a difference between academic achievement scores on pre-test and post test of 
undergraduates in Mass Communication Technology Program taught by team-based learning, and             
3) to study the sample undergraduates’  satisfaction with team-based learning. The sample of this study 
consisted of 60 first year undergraduates studying in Mass Communication Technology Program, 
Rajamangala University of Technology Krungthep.  The research instruments included 1)  instruments for 
testing:  1.1)  Individual Readiness Assurance Test ( I-RAT)  and Group Readiness Assurance Test ( G-RAT)         
(I-RAT and G-RAT were in the same set), 1.2) textbooks and additional resources, 1.3)  Immediate Feedback 
Assessment Technique   ( IF-AT) ,  1 .4 ) Application exercise and 2) instruments used for data collection:       
2.1) post test; a multiple choice exam, 2 .2 ) questionnaire on satisfaction with team-based learning. Data 
were analyzed through descriptive statistics and t-test.  
          The results of this research showed that 1) the samples taught by team-based learning (x = 10.88)  
had higher academic achievement than those taught by lecture-based learning (x = 9.23) with a statistical 
significance level of .05,  2) the samples taught by team-based learning had higher post test score than 
pre-test score with a statistical significance level of .05, 3) the samples taught by team-based learning had 
high mean score on satisfaction (x = 4.27). 

Keywords :  Academic achievement, team-based learning, satisfaction, Mass Communication Technology 
Program 
 

1. บทน า 
    หลักการส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542  ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาว่า   “การจัด  
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และ  พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ตลอดจนจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความสนใจ”[1] แสดงให้เห็นถึงการตระหนักในความส าคัญ
ของการศึกษาที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการจัดการเรียน      
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นหลักโดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
ประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนจะได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญและมีส่วนร่วม ซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้ที่
แท้จริง [5]   
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ ฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555) จัดการเรียน
การสอนตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือเป้าหมายของการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยหลักสูตรมีการเรียน
วิชาการเขียนเพ่ืองานสื่อสารมวลชนที่ก าหนดวัตถุประสงค์
ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการเขียน มีความ สามารถในการคิด
วิเคราะห์  และประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์งานการ
เขียนในการสื่อสารมวลชน การเรียนในวิชาประกอบด้วย 

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในส่วนของภาคทฤษฎี ซึ่ ง
รูปแบบการสอนเดิมผู้สอนจะสอนโดยใช้วิธีบรรยายเป็น
หลัก เพ่ือให้ถ่ายทอดเน้ือหาได้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา
เรียนที่มีจ ากัด  พบว่านักศึกษามักขาดความสนใจในการ
เรียน  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้สอนและระหว่าง
นั ก ศึ กษ า ด้ วยกั น เอ งมี น้ อย  นั ก ศึ ก ษ าข าดค วาม
กระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยตระหนัก
ถึงความส าคัญในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนเพ่ือให้
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นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีพฤติกรรมการเรียนที่
ดี  และมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   จึงมี
แนวคิดในการท าวิจัยเพ่ือศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสม  โดยศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเป็นฐาน 

(Team-Based Learning:TBL) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนที่คิดค้นและพัฒนาโดย Larry K. Michaelsenc และคณะ
[10]แห่งมหาวิทยาลัยโอกลาโฮมา โดยการสอนแบบทีมเป็น
ฐานน้ีเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มุ่งการร่วมมือกันในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีการ
ท างานร่วมกันเป็นทีมเล็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
โดยมีการก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน สมาชิกในทีมมีหน้าที่
รับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์ที่ ดีในการท างาน  ช่วยให้การ
พัฒนาทักษะการรู้คิดของผู้เรียนในห้องเรียนขนาดใหญ่มี
ระดับสูงข้ึน เป็นการช่วยเหลือทางสังคมส าหรับผู้เรียนที่มีความ
เสี่ยงสนับสนุนพัฒนาการการสื่อสารระหว่างบุคคลและทักษะ
ของทีมและส่งเสริมความกระตือรือร้นของผู้เรียน [6,8,9] อีก
ทั้งการเรียนแบบทีมเป็นฐานยังเป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ดี [2]  
    การจัดการเรียนการสอนแบบทีมเป็นฐานถูกน ามาใช้ในการ
เรียนการสอนอย่างแพร่หลายในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะใน
การเรียนการสอนด้านการแพทย์และการพยาบาล แต่ยังไม่
ปรากฏ ว่ามี การน ามาใช้ ในการเรียนการสอน ด้านการ
สื่อสารมวลชน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการท าการวิจัยเรื่องผลของ
การจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ เพ่ือเป็นแนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิผลย่ิงข้ึน  และเพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
    2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง        
การเรียนแบบทีมเป็นฐานและการเรียนแบบบรรยายของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์  

     2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง     
ก่อนและหลังการเรียนแบบทีมเป็นฐานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการ ถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์   
    2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนแบบทีมเป็น
ฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยี
การถ่ายภาพและภาพยนตร์  
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย  
    ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี เป็ น ก าร วิ จั ย กึ่ งท ดล อ ง  (Quasi 
Experimental study) ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มทดลอง 1 
กลุ่ม  คือกลุ่มที่เรียนแบบทีมเป็นฐาน และกลุ่มควบคุม 1 
กลุ่ม คือกลุ่มที่เรียนแบบบรรยาย  
    3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนวิชา   
การเขียนเพ่ืองานสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยี          
การถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 60 
คน ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
    3.2 เคร่ืองมือวิจัย  
 เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย  

    1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 

  1 .1  แบ บ ท ดสอบ ความพ ร้ อม รายบุ ค ค ล    
(Individual Readiness Assurance Test: I-RAT) และราย
กลุ่ม (Group Readiness Assurance Test: G-RAT)  เป็น
ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice test 
Question: MCQ) แบบทดสอบความพร้อมรายบุคคลและ
รายกลุ่มเป็นชุดเดียวกัน จ านวน 2 หัวข้อ คือ หัวข้อการ
เขียนข่าวและหัวข้อการเขียนสารคดีในแต่ละหัวข้อมี
ข้อสอบจ านวน 15 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน แบบทดสอบมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 และค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 
0.42 - 0.67 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.42-
0.73 

1.2  เอกสารประกอบการเรียนและแหล่งข้อมูล
เพ่ิมเติม เพ่ือให้นักศึกษาเตรียมตัวอ่านและค้นคว้าก่อนเข้า
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เรียน 2 หัวข้อ คือ หัวข้อการเขียนข่าว และหัวข้อการเขียนสาร
คดี 
     1.3 กระดาษค าตอบแบบให้ผลตอบกลับทันที 
(Immediate Feedback Assessment Technique: IF-AT)         
  1.4 โจทย์ปัญหาที่ เน้นการประยุกต์ ใช้ ค วามรู้             
(Application exercise) หัวข้อละ 3 ข้อ จ านวน 2 หัวข้อ คือ 
หัวข้อการเขียนข่าว และหัวข้อการเขียนสารคดี   
   2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   2.1 ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และแบบทดสอบ   
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 และค่าความยาก (p) อ ยู่
ระหว่าง 0.40 - 0.71 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
0.38-0.68    
    2.2  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยแบบทีมเป็นฐาน มีข้อค าถาม 20 ข้อ ค าตอบเป็น
แบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ (คะแนน 1-5) 
คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็น
ด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด ผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  และทดสอบความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร 30 คน และค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s   alpha coefficient) 
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78  แปลค่าความหมายของ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์ของ Best [7]  ดังน้ี 
        ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  พอใจมากท่ีสุด 
        ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  พอใจมาก 
        ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  พอใจปานกลาง 
        ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  พอใจน้อย 
        ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด 
 3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการ ดังน้ี 
   1) กลุ่มควบคุม   ผู้วิจัยแจกเอกสารประกอบการสอนและ
แนะน าให้นักศึกษาอ่านล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน ผู้วิจัยด าเนินการ
สอนแบบบรรยาย ตามก าหนดการสอนแต่ละครั้ง หลังการสอน
ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน   
    2) กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการดังน้ี 

               1. ผู้วิจัยชี้แจงนักศึกษาว่า ในวิชาการเขียนเพ่ือ
งานสื่อสารมวลชนมีทั้งหมด 14 หัวข้อ ผู้สอนจะใช้วิธีการ
สอนแบบบรรยายจ านวน 12 หัวข้อ และใช้วิธีการสอน
แบบทีมเป็นฐาน  จ านวน 2 หัวข้อ คือ หัวข้อการเขียนข่าว 
และหัวข้อการเขียนสารคดี  
            2. อธิบายข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ทีมเป็นฐาน เกณฑ์การก าหนดกลุ่มเรียน การให้คะแนน  
และก าหนดข้อตกลงในการเข้าชั้นเรียนร่วมกัน เช่น การ
เข้าเรียนตรงเวลา การเตรียมตัวก่อนเรียน และการท า
ข้อสอบด้วยตนเอง เป็นต้น                                                                              
            3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยพิจาณา
ตามความแตกต่างแต่ละปัจจัยเพ่ือป้องกันความได้เปรียบ
เสียเปรียบ เช่น ผลการเรียน เพศ อายุ ประสบการณ์ แบ่ง
ผู้เรียนกลุ่มละ 5 คน จ านวน 6 กลุ่ม และผู้เรียนจะเป็น
กลุ่มเดิมจนจบการเรียนแบบทีมเป็นฐาน  
           4. จัดการเรียนการสอนแบบทีมเป็นฐานโดยก่อน     
เข้าเรียน 1 สัปดาห์ ผู้สอนแจกเอกสารประกอบการเรียน
และแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักศึกษาเตรียมตัวศึกษา
ก่อนเรียน และแจ้งให้ทราบว่าจะมีการทดสอบที่คิด
คะแนนเป็นส่วนหน่ึงของผลการเรียน และย้ าให้อ่าน
เอกสารและค้นคว้าเพ่ิมเติมก่อนเข้าเรียน    
           5. ในชั้นเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอน
แบบทีมเป็นฐานโดยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบรายบุคคล  
( Individual Readiness Assurance Test:  IRAT)  ไ ม่
อนุญาตให้ ดูเอกสารประกอบการเรียน โดยให้ตอบใน
กระดาษค าตอบทั่ วไปแล้วเก็บ ไป เพ่ือตรวจคะแนน    
หลังจากน้ันให้นักศึกษาน่ังตามกลุ่มที่แบ่งไว้ ให้กลุ่มท า
แบบทดสอบรายกลุ่ม  (Group Readiness Assurance 
Test : GRAT) ซึ่ งเป็นข้อสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบ
ราย บุ ค ค ล  ( Individual Readiness Assurance Test: 
IRAT) โดยให้นักศึกษาร่วมกันเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
โดยท าในกระดาษค าตอบที่ ใช้ในเทคนิค  Immediate 
Feedback Assessment Technique ( IF-AT)  ซึ่ ง จ ะ
ทราบผลการตอบทันที  หากค าตอบไม่ถูกต้องกลุ่มจะ
ช่วยกันหาค าตอบต่อไปจนกว่าจะได้ค าตอบที่ถูกต้อง ท า
เช่นน้ีจนครบทุกข้อ จากน้ันเก็บกระดาษค าตอบเพ่ือตรวจ
ให้คะแนนตามความแม่นย าในการตอบค าถาม  โดย
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พิจารณาจากจ านวนตัวเลือกที่ตอบผิด และต่อมาในข้ันตอน
การประยุกต์ใช้ความรู้  ผู้สอนแจกโจทย์ปัญหาที่เน้นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ (Application exercise) 3 ข้อ ให้นักศึกษา
ในกลุ่มฝึกการวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาแล้วตอบค าถามสั้น ๆ 
หลังจากน้ันแต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบ ผู้สอนเฉลยวิธีคิด
วิเคราะห์ปัญหาท่ีถูกต้อง และเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ตอบค าถาม
ต่างจากเฉลยได้แสดงความคิดเห็น หลังจากน้ันผู้สอนสรุป
ประเด็นความรู้และให้ข้อมูลจากการสังเกตการท างานของแต่
ละกลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนากระบวนการท างานเป็นทีม
ให้ ดีข้ึนในครั้งต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนแต่ละหัวข้อให้
นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนโดยท าในกระดาษค าตอบ
ทั่วไป แล้วเก็บเพ่ือตรวจคะแนน  หลังเสร็จสิ้นการสอนทั้ง 2 
หัวข้อ ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามเพ่ือให้นักศึกษาประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อการเรียนแบบทีมเป็นฐาน 
  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล   
     1) วิเคราะห์ผลการเรียนโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระหว่างการสอนแบบทีมเป็นฐานและการสอนแบบ
บรรยาย ใช้การทดสอบค่าที่  (indepentdent t-test) โดย
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
  2) วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิการเรียนระหว่างก่อนและหลังการ
เรียนแบบทีมเป็นฐาน  ใช้การทดสอบค่าที  (depentdent t-
test)  โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) 
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)     
 

4. ผลการวิจัย   
    4.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบของกลุ่ม
ทดลองที่เรียนแบบทีมเป็นฐาน กับกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบ
บรรยาย 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการ

เรียนแบบทีมเป็นฐานและการเรียนแบบบรรยาย  

รูปแบบการสอน   n      X   SD    t p 
การสอนแบบ      
ทีมเป็นฐาน 

30 10.88 1.72  4.43* .00 

  การสอนแบบ     
  บรรยาย 

30 9.23 1.06   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนแบบทีมเป็นฐาน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (x = 10.88)  สูงกว่านักศึกษาที่
เรียนแบบบรรยาย (x = 9.23) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  

    4.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการ

เรียนแบบทีมเป็นฐาน  

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง

ก่อนและหลังเรียนการแบบทีมเป็นฐาน 

การทดสอบ n    X   SD t p 
ก่อนเรียน 30 7.84 2.29 9.10 * .00 
หลังเรียน 30 10.88 1.72   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

     จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาในกลุ่มที่เรียนแบบทีม
เป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
    4.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอนแบบใช้ทีมเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 
= 4.27 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46 ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดตามล าดับคือ สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน, มีโอกาสสื่อสารและพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร และมีส่วนช่วยเหลือให้เพ่ือนได้เรียนรู้เพ่ิมข้ึน โดย
มีค่าเฉลี่ย = 4.64  4.60 และ 4.52 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  = .46   
 
5. อภิปรายผล 
   ผลการเรียนและความพึงพอใจระหว่างการสอนแบบ
ทีมเป็นทีมฐานกับการสอนแบบบรรยายของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผล ดังน้ี 

 5.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง
การเรียนแบบทีมเป็นฐาน  และการเรียนแบบบรรยาย 

พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษาที่เรียนแบบทีมเป็นฐาน
แตกต่างจากคะแนนของนักศึกษาที่เรียนแบบบรรยาย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายได้ว่า การ
จัดการเรียนการสอนแบบทีมเป็นฐานกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
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การเรียนรู้ใน 3 ข้ันตอนของการเรียนคือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากการเตรียมตัวก่อนเรียน การเรียนรู้กลุ่มย่อยจากการ
อภิปรายค าตอบของแบบทดสอบรายกลุ่ม และการเรียนแบบ
กลุ่มใหญ่จากการน าเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา ท าให้
นักศึกษาเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักการได้ดีกว่าการเรียนแบบ
บรรยาย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Wiener และคณะ[11]  
ที่ศึกษาผลการเรียนแบบทีมเป็นฐานของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี
ที่  1  พบว่านักศึกษาที่ เรียนแบบทีมเป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เรียนแบบทีมเป็นฐานอย่างมี
นัยส าคัญ    
     5.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการจัดการเรียนการสอน
แบบทีมเป็นฐานในรายวิชาการเขียนเพ่ืองานสื่อสารมวลชน 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งแตกต่างกันอย่าง     
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการเรียนแบบ
ทีมเป็นฐานท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
อาจเป็นเพราะเน้ือหาวิชาด้านการสื่อสารมวลชน ไม่ซับซ้อน
จนเกินไปนัก ท าให้สมาชิกในกลุ่มสามารถอภิปรายในลักษณะ
ของการน าความรู้หรือหลักการมาใช้ประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์งานได้ดี นอกจากน้ีพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของ
นักศึกษากลุ่มน้ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าข้ันตอน
การอภิปรายกลุ่มในการเรียนแบบทีมเป็นฐาน ท าให้นักศึกษา   
ทีเ่รียนเก่งและอ่อนมีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการเพ่ิม
ความรู้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าใจบทเรียนดี อธิบายให้
เพ่ือนในกลุ่มได้เข้าใจตาม [2]  
    5.3 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
แบบทีมเป็นฐาน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ล าดับแรก คือ สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันมีโอกาสสื่อสารและพัฒนาทักษะการสื่อสาร และมีส่วน
ช่วยเหลือให้เพ่ือนได้เรียนรู้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการจัดการเรียน
การสอนแบบทีมเป็นฐานเป็นวิธีการสอนที่มุ่งให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง (active learning) โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา จึงท าให้นักศึกษามีโอกาสได้
เรียนรู้ทั้งเน้ือหาที่เป็นความรู้และเรียนรู้การพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
จากกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมท าให้บรรยากาศการเรียนดีและ
ผู้เรียนจะมีความพึงพอใจ [4] ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของณัท

กวี ศิริรัตน์ และศศิธร ชิดนายี [3] ที่พบว่าความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบทีมรายวิชา
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ในภาพรวมมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
6. บทสรุป 
  การจัดการเรียนการสอนแบบทีมเป็นฐาน เป็นวิธีการ
สอนที่ท าให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม  มี
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน จึงเป็นวิธีการสอนที่ควรจะน ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน
ให้ เกิ ด ก า ร เรี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต่อไป   
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