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Development of Grade Nine Students’ Ability to Solve Problems in the
Football Subject through problem-based learning and teamwork Skills
กฤตนัย ก้องแดนไพร1
ศศิธร อนันตโสภณ2
บทคัดย่อ
การวิจยั เชิ งทดลองนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหากีฬาฟุตบอล โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) ศึกษาพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมโดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem based learning)กับการทางาน
เป็ นทีม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3 โรงเรี ยนกี ฬาจังหวัดสุ พรรณบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2561 จ านวน 1 ห้อง 30 คนโดยการเลื อกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิ จ ัย ได้แก่
1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานวิชากีฬาฟุตบอล จานวน 7 แผน รวม 16 ชัว่ โมง 2) แบบประเมิน
ความสามารถในการแก้ปัญหาวิชากีฬาฟุตบอล 3) แบบประเมินพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการแก้ปัญหาวิชากีฬาฟุตบอลโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั มีดงั นี้ 1) ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาวิชากีฬาฟุตบอล โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน(Problem based learning) ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3พบว่า ความสามารถในการแก้ปั ญ หาของ
นักเรี ยนทุกกลุ่ม มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ80 ของคะแนนเต็ม เรี ยงลาดับจากคะแนนมากไปหาน้อยคือ กลุ่มที่3
มีคะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 98.10 กลุ่มที่1 มีคะแนนคิดเป็ นร้อยละ 96.19 กลุ่มที่5 มีคะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 95.24
กลุ่มที่4 มีคะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 94.29 กลุ่มที่2 มีคะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 90.48 ตามลาดับ 2) นักเรี ยนทุกกลุ่มมี
คะแนนพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมในการแก้ปัญหาอยูใ่ นระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 2.69 ) 3) ระดับความพึงพอใจ
ที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน(Problem based learning) กับ การท างานเป็ นที ม ของนั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า ความพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก
คาสาคัญ : วิชากีฬาฟุตบอล,ปัญหาเป็ นฐาน, การทางานเป็ นทีม
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1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สาระการเรี ย นรู ้ สุ ขศึก ษาและพลศึกษา เป็ นสาระการเรี ย นรู ้ หนึ่ งใน 8 สาระที่จดั ไว้ใ นหลัก สู ตร
การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2544 เป็ นกลุ่ ม สาระที่ ผูเ้ รี ย นทุ ก คนจาเป็ นต้องเรี ย นรู ้ เป็ นกลุ่ ม สาระที่ มี
ความหมาย และมีความสาคัญยิง่ ต่อการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูเ้ รี ยนโดยตรง เพราะครอบคลุมเรื่ อง
สุ ขภาพที่เป็ นพื้นฐานจาเป็ นต่อชี วิตความเป็ นอยูข่ องผูเ้ รี ยนแต่ละคนโดยมุ่งเน้นพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนทั้งด้านสาระความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพที่จาเป็ นที่ผูเ้ รี ยนต้องรู ้ ด้านการสร้างเจตคติและค่านิ ยมที่ดี คุณธรรม
จริ ยธรรม และคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ รวมทั้งทักษะกระบวนการปฏิบตั ิในการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพที่
ยัง่ ยืน ซึ่ ง การมี สุ ข ภาพดี เป็ นคุ ณลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ป ระการแรกของคนไทยที่ รั ฐบาลได้ก าหนดไว้เ ป็ น
นโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยืนหยัด อย่างไทย
ในประชาคมโลกทั้งปั จจุบนั และอนาคต จึงกล่าวได้วา่ สุ ขศึกษาและพลศึกษาจึงเป็ นสาระการเรี ยนรู ้ที่สาคัญใน
การพัฒนาประชากร โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ การป้ องกัน สงเสริ ม พัฒนา และการบริ หาร
จัดการชีวติ ทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ อันเป็ นองค์ประกอบของการมีภาวะสุ ขภาพ
ที่สมบูรณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545)
กี ฬาฟุ ตบอลเป็ นกี ฬาที่ มีการแข่งขันที่ชิงไหวชิ งพริ บและเสริ มสร้ างให้ร่างกายเกิ ดความคล่องตัว
มี ความแข็งแรง อดทน ว่องไว สุ ขสวัสดิ์ ชนะพาล (2550) ผูท้ ี่ เป็ นนักฟุ ตบอลนั้นยังเป็ นผูท้ ี่ มีค วามสมบู รณ์
แข็งแรงของร่ างกาย หมายถึ ง การที่ ร่างกายมี ประสิ ทธิ ภาพด้า นความแข็ง แรง ความอดทน ความเร็ ว ความ
คล่องตัว ความอ่อนตัว และมีกาลัง นักกีฬาที่มีสมรรถภาพที่สูงนั้นก็ยอ่ มแสดงความสามารถออกมาได้สูงตรงกัน
ข้ามกับนักกีฬาที่มีสมรรถภาพร่ างกายต่าก็ยอ่ มแสดงความสามารถออกมาได้นอ้ ย (ศิลปชัย สุ วรรณธาดา ,2548)
จากแผนพัฒนาการกีฬาแห่ งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. (2555-2559) กล่าวว่าจากการพัฒนากีฬาที่ผา่ นมายัง
ไม่ ป ระสบความสาเร็ จเท่ าที่ ค วร โดยเฉพาะการพัฒนาการกี ฬ าขั้นพื้ นฐาน การดู กี ฬ าและการเล่ นกี ฬาของ
ประชาชนยังมีน้อย การออกกาลังกายและเล่นกี ฬาของประชาชน มีอตั ราเพิ่มขึ้ นเล็กน้อยจากการสารวจของ
สานักงานสถิติแห่ งชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชากร ทั้งนี้ กิจกรรมพลศึกษาและการออก
กาลังกายในรู ปแบบต่างๆ หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรี ยน มหาวิทยาลัยควรเล็งเห็นถึงความสาคัญให้
เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาประชากรในประเทศทุกเพศ ทุกวัยได้เต็มตามศักยภาพทัว่ ไป
ประโยค สุ ทธิ สง่า (2542) กล่าวว่า ทักษะฟุตบอลที่ควรฝึ กสาหรับการเล่นกีฬาฟุตบอล คือ การเตะ
การหยุดลูก การโหม่ง การยิงประตู การทุ่มบอล และการเป็ นผูร้ ักษาประตู สิ่ งเหล่านี้ เป็ นองค์ประกอบสาคัญใน
การบ่งชี้ ความสามารถในการเล่นฟุตบอลของบุคลนั้นๆ ว่า มีมากน้อยเพียงใด ซึ่ งความสามารถดังกล่าวนี้ ข้ ึนอยู่
กับปั จจัยหลายประการ ( มัณฑรา ธรรมบุศย์ ,2545)
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การเรี ยนรู ้ จากปั ญหาเป็ นฐาน (Problem-based learning ) มีศกั ยภาพที่จะตอบสนองความต้องการ
และสถานการณ์ ที่ หลากหลายของนัก กี ฬ าที่ มี พ รสวรรค์ใ นที ม ฟุ ตบอลเยาวชนโดยใช้ก ลยุท ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ที่
หลากหลายในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการตามบริ บทเพื่อพัฒนาทีมและผูเ้ ล่น การเรี ยนรู ้ แบบ
เน้นปัญหาจะใช้การอภิปรายของทีมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดที่สาคัญ
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นผลมาจากกระบวนการทางานที่มุ่งสร้ างความเข้าใจ
หรื อหาทางแก้ปั ญหาที่ ไ ด้ประสบ เป็ นการนาสถานการณ์ ปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกับ ชี วิตจริ ง ที่ มีแนวทางในการ
แก้ปั ญหาอย่า งหลากหลาย มาเป็ นจุ ดตั้ง ต้นของกระบวนการเรี ย นรู ้ โดยใช้ส ถานการณ์ ปั ญหาเป็ นแรงขับ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยอยูบ่ นพื้นฐานความต้องการของผูเ้ รี ยนที่จะเรี ยนรู ้ กระตุน้ ให้ นักเรี ยนคิดวิเคราะห์ปัญหา
นั้นให้เข้า ใจอย่า งชัดเจนค้นคว้า หาความรู ้ เพิ่ มเติ ม เพื่ อเป็ นข้อมู ลในการตัดสิ นใจเลื อกแนวทางแก้ปั ญหาที่
เหมาะสมโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทากิจกรรมส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจปั ญหาเห็นทางเลือกในการแก้ปัญหา
เกิ ดการใฝ่ รู ้ เกิ ดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการ แก้ปัญหา (บุญนา อินทนนท์, 2551; ทิศนา แขมมณี ,
2556)
สุ ก ัญ ญา สุ น ทร (2556) ได้ก ล่ า วถึ ง กระบวนการท างานกลุ่ ม เป็ นการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดจุดหมายในการทางาน เป็ นสิ่ งแรกที่ผนู ้ ากลุ่มและสมาชิกต้องกระทาในการเริ่ มทางาน
ร่ วมกัน คือ ผูน้ ากลุ่มและสมาชิกควรได้ช่วยกันวางจุดมุ่งหมายในการทางานให้ชดั เจนและตรวจสอบดูวา่ ทุกคน
เข้าใจตรงกันก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน
2. การวางแผน คือ การคิดและตัด สิ นใจในปั จจุบนั ถึ งสิ่ งที่ จะทาในอนาคตว่าจะทาอะไร อย่างไร
เพื่อให้งานที่ตอ้ งทาบรรลุผลความสาเร็ จ ขั้นตอนในการวางแผนเป็ นขั้นตอนที่จาเป็ นในการทางานกลุ่ม
3. การปฏิบตั ิตามแผน ในขั้นนี้ นกั เรี ยนแต่ละคนของกลุ่มควรลงมือตามหน้าที่รับผิดชอบของตน มี
การติดตามงาน การจูงใจให้เพื่อนร่ วมงานมีกาลังใจในการทางาน สร้างความร่ วมมือร่ วมใจให้เกิดตามขั้นในการ
ทางาน ให้คาปรึ กษาแนะนาและให้ความช่ วยเหลื อแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มีการประสานงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทางานแต่ละขั้นตอน เพื่อช่วยให้กลุ่มไปสู่ ความสาเร็ จ
4. การประเมิ นผลและปรั บปรุ ง งาน การประเมิ นผลงานเป็ นขั้นตอนที่ ส าคัญในการท างานกลุ่ ม
เพราะจะช่วยให้กลุ่มได้รับทราบว่าการทางานสามารถบรรลุเป้ าหมายหรื อไม่ นอกจากนี้จะทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุ งการทางานให้ดีข้ ึนในโอกาสต่อไป ในการประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม อาจมิ
หลายขั้นตอนแตกต่า งกัน แต่โดยส่ วนใหญ่ แล้วพบว่า จะเริ่ ม จากการกาหนดจุ ดมุ่ งหมายในการท างาน การ
วางแผนงาน ไปสู่ ข้ นั การดาเนิ นงานและลงมือปฏิบตั ิ และขั้นสุ ดท้ายเป็ นการประเมินผลและปรับปรุ งงาน การ
ดาเนินงานต่างๆ จะเป็ นไปอย่างมีข้ นั ตอน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการทางานกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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จากเอกสารงานวิจยั ข้างต้น สรุ ปขั้นตอนการทางานเป็ นทีมของกีฬาฟุตบอลที่เป็ นกีฬาประเภททีมซึ่ ง
มีปัญหาเกิดมากมายในการที่จะพัฒนาความสามารถของนักกีฬาและทีมเพื่อไปสู่ ความเป็ นเลิศได้ นักกีฬาแต่ละ
คนมีทกั ษะในการแก้ไขปั ญหาที่แตกต่างกัน ซึ่ งเกิดขึ้นจากการฝึ กฝนและเรี ยนรู ้จากปัญหาที่พบ ดังนั้นถ้านักกีฬา
มีทกั ษะในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ จะทาให้สามารถแก้ปัญหาการณ์สถานการณ์ในการแข่งขันแต่ละครั้ง
ได้ และความส าคัญของการท างานเป็ นที ม ในกี ฬ าฟุ ต บอลนั้น ทั้ง ที ม ต้องมี เป้ า หมายร่ ว มกัน และยอมรั บ
เป้ าหมายร่ วมกัน มีความไว้วางใจ เชื่ อใจ เพื่อที่จะบรรลุ จุดหมายเดี ยวกัน ทุกคนในทีมฟุตบอลมีการกาหนด
บทบาทหน้าที่ชดั เจน มีหน้าที่เป็ นของตัวเอง ผูเ้ ล่นกองหน้าต้องยิงประตู ผูเ้ ล่นกองกลางต้องสร้างสรรค์เกมรุ ก ผู ้
เล่นกองหลังต้องรักษาพื้นที่ ผูร้ ักษาประตูตอ้ งรักษาประตูไม่ให้ถูกยิง ก็เหมือนกับการทางานเป็ นทีม ทุกคนมี
หน้าที่เป็ นของตัวเอง หากทางานนอกเหนื อหน้าที่ อาจทาให้งานเสี ยหายได้ เปรี ยบเช่ นฟุตบอลเสี ยประตู ดัง่
ค าพู ดที่ ว่า ที ม ที่ ยิ่ง ใหญ่ ไม่ ไ ด้มี แค่ เป้ า หมายเดี ย วกันที ม ที่ ยิ่ง ใหญ่ คื อ ที ม ที่ มุ่ ง มัน่ ท างานร่ วมกัน เพื่ อไปสู่
เป้ าหมายเดียวกันทางานร่ วมกันแบบเป็ นคณะหรื อเป็ นทีม และมีการประเมินผล และติดตามเพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการทางานกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เนื่องจากการเรี ยนการสอนวิชากีฬาฟุตบอล เป็ นการเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิ มากกว่าภาคทฤษฎี ดังนั้นการ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎี ที่สามารถนาไปปฏิ บตั ิได้จริ ง จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปั ญหาเป็ น
ฐานและการท างานเป็ นที ม อาจช่ ว ยท าให้ ผู ้เ รี ย นกี ฬ าฟุ ต บอล สามารถน าความรู ้ ที่ ไ ด้ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ น
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในเกมการแข่งขัน ช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและการทางานเป็ น
ทีมไปใช้ต่อเพื่อที่ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม
จากเหตุ ผลข้า งต้น ผูว้ ิจยั จึ ง สนใจที่ จะพัฒนาทัก ษะนัก กี ฬ าฟุ ตบอล ระดับ ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem based learning) และการทางานเป็ นทีมสาหรับ
กีฬาฟุตบอลของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการเล่นกีฬาฟุตบอลได้
อย่างหลากหลายและมีประสิ ทธิ ภาพ ประสบความสาเร็ จในการแข่งขันเพิม่ มากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ ก ษาความสามารถในการแก้ปั ญหากี ฬ าฟุ ตบอล โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem-based
Learning) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 (Problem based learning)
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem based learning)กับการ
ทางานเป็ นทีมสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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3. สมมุติฐานงานวิจัย
1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ กีฬาฟุตบอล โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem based learning) มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
2. พฤติกรรมการทางานเป็ นทีมโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem based learning สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 อยูใ่ นระดับดี
3. นักเรี ยนความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem based learning)กับการ
ทางานเป็ นทีม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 อยูใ่ นระดับมาก
4. ขอบเขตงานวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนกี ฬาจัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2561 จานวน 3 ห้อง นักเรี ยน 90 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3 จานวน 1 ห้อง โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดสุ พรรณบุ รี
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
4.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ ศึกษา
ตัวแปรต้ น
- การใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based Learning)
- การทางานเป็ นทีม (Teamwork)
ตัวแปรตาม
- ความสามารถในการแก้ปัญหาวิชากีฬาฟุตบอล
- พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- ความพึงพอใจของนักเรี ยน
4.3 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
เนื้ อหาที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้ วิชากี ฬาฟุ ตบอล ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
ตามหลัก สู ต รขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารส ารั บ โรงเรี ย นกี ฬ า ฉบับ ปรั บ ปรุ ง
พุทธศักราช 2556 หลักสู ตรเฉพาะชนิ ดกี ฬาในสาระกี ฬาเพื่อความเป็ นเลิ ศกี ฬาฟุ ตบอล สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พุทธศักราช 2556 ซึ่ งมีเนื้อหาย่อยตามหัวข้อต่อไปนี้
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หน่ วยการเรียนรู้ ท1ี่ เรื่ องความสามารถในการเล่ นฟุตบอล
1) การบังคับบอลและการเลี้ยงบอล
จานวน 2 ชัว่ โมง
2) การส่ งบอลและการรับบอล
จานวน 2 ชัว่ โมง
3) การยิงประตู
จานวน 2 ชัว่ โมง
4) การเคลื่อนที่และการหลบหลีกคู่ต่อสู ้
จานวน 2 ชัว่ โมง
การพัฒนาด้ านแทคติก
แทคติกเฉพาะบุคคล (1 ต่อ1)
จานวน 3 ชัว่ โมง
แทคติกการเล่นเป็ นกลุ่ม
(การประสานงานการเล่นเป็ นกลุ่มในการรุ กและการรับ) จานวน 2 ชัว่ โมง
แทคติกการเล่นเป็ นทีม
จานวน 3 ชัว่ โมง
รวมเป็ น จานวน 16 ชัว่ โมง
4.4 ระยะเวลาในการวิจัย
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 16 คาบ คาบละ 50 นาที
5. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานวิชากี ฬาฟุ ตบอล กลุ่มสาระสุ ขศึกษาและพลศึ กษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 7 แผน แผนละ 2-3 ชัว่ โมง รวม 16 ชัว่ โมง สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาวิชากีฬาฟุตบอล สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
จานวน 1 ชุด
3. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3 ที่เรี ยนวิชากีฬาฟุตบอล จานวน 1 ชุด
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการแก้ปัญหาวิชากีฬาฟุตบอลโดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน จานวน 1 ชุด
6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีดาเนิ นการวิจยั เรื่ องการพัฒนาความสามารถการแก้ปัญหาในวิชากีฬาฟุตบอลโดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานและการทางานเป็ นที มสาหรับกี ฬาฟุ ตบอลของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนกี ฬาจัง หวัด
สุ พรรณบุรี ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวน 30 คน มีวธิ ี ดาเนินการวิจยั ดังนี้
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1.ขั้นนา
1) ผูส้ อนให้นกั เรี ยนจัดกลุ่มคละความสามารถเป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คนโดยพิจารณาคะแนนการเล่น
กีฬาฟุตบอลที่ผา่ นมา การแบ่งกลุ่มดังกล่าวใช้ต้ งั แต่เริ่ มจนสิ้ นสุ ดการเรี ยนรู ้ จากนั้นผูส้ อนแนะนาวิธีการทางาน
กลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม ทั้งนี้แนะนาให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มสลับหน้าที่การทางานในกลุ่มของตนเองที่มี
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
2) ผูส้ อนชี้ แจงจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ของแผนการเรี ยนรู ้ ที่จะเรี ยนแต่ละแผน ซึ่ งมีท้ งั หมด 7 แผน
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานและการทางานเป็ นทีม
3) ผูส้ อนนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยพูดคุ ย ซักถามนักเรี ยน เปิ ดวีดีทศั น์และสื่ ออื่นๆ เกี่ ยวกับเรื่ องที่เรี ยน
เพื่อให้เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน หลังจากนั้น เข้าสู่ บทเรี ยน
2.ขั้นกิจกรรม
1) ผูส้ อนแนะนานักเรี ยนให้ทราบถึ งการตั้งโจทย์ปัญหาที่แต่ละกลุ่มต้องไม่ซ้ ากัน นักเรี ยนแต่ ละ
กลุ่มคิดตั้งโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะต้องเรี ยนตามกระบวนการของการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ซึ่ งแต่ละกลุ่ มจะต้องดาเนิ นการตามกระบวนการดัง นี้ 1) กาหนดปั ญหา 2) ศึกษาค้นคว้า 3) วิเคราะห์ ข้อมู ล
4) สรุ ปผล 5) นาไปใช้
2) ผูส้ อนให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และพิจารณา
ต่อไปว่า ความรู ้ ที่ได้มามีความถูกต้องสมบูรณ์ และครบถ้วนตามประเด็นของโจทย์ปัญหาที่ตอ้ งการศึกษาแล้ว
หรื อไม่ อย่างไร ถ้าข้อมูลยังไม่เพียงพอก็ตอ้ งช่วยกันศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากที่สุด
3) ผูส้ อนให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มร่ วมกันอภิปราย เพิ่มเติมข้อมูลของแต่ละกลุ่มที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
โดยผูส้ อนช่วยตรวจสอบ และให้คาแนะนาเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเนื้ อหาที่กาหนด และวิธีการที่แต่ละกลุ่มที่
ใช้แก้โจทย์ปัญหาเป็ นฐาน
การเรี ยนรู ้ แบบนี้ ถา้ กลุ่ มไหนมี ปัญหาผูส้ อนจะให้คาปรึ กษาก่ อนที่นักเรี ยนจะไปศึกษาค้นคว้าหา
คาตอบ ในขณะที่นกั เรี ยนทากิจกรรมผูส้ อนจะประเมินการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะการประเมิน
พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
3.ขั้นสรุ ป
ผูส้ อนให้นกั เรี ยนสรุ ปความรู ้ในภาพรวมของโจทย์ปัญหาที่ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล และนาเสนอหน้า
ชั้นเรี ยน และให้นกั เรี ยนทุกคนสรุ ปข้อมูลจากการนาเสนอของแต่ละกลุ่มส่ งอีกครั้งหนึ่ งเพื่อเป็ นการทบทวน
ความรู ้ที่ได้รับจากแต่ละกลุ่ม
หลังจากสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนทาแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อนาข้อมูลทั้งหมดมา
ประมวลผล และวิเคราะห์ต่อไป
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7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมทางสถิติสาเร็ จรู ปดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ความสามารถในการการเรี ย นรู ้ กี ฬ าฟุ ต บอล จากการใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน
(Problem-bsed Learning) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ ประเมิ นแบบประเมิ นพฤติ กรรมการทางานเป็ นที มในการแก้ปัญหา ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. วิ เ คราะห์ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจ โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
4. ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและพรรณนา
8. สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหากีฬาฟุตบอล โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem
based learning) ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3พบว่า นัก เรี ย นทุ ก กลุ่ ม มี ค วามสามารถในการแก้ปั ญหา
มีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้ อยละ80 ของคะแนนเต็ม เรี ยงลาดับจากคะแนนมากไปหาน้อยคือ กลุ่มที่3 คิดเป็ นร้อยละ
98.10 กลุ่มที่1 คิดเป็ นร้อยละ 96.19 กลุ่มที่5 คิดเป็ นร้อยละ 95.24 กลุ่มที่4 คิดเป็ นร้อยละ 94.29 กลุ่มที่2 คิดเป็ น
ร้อยละ 90.48 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem based learning)
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรี ยนทุกกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมในการแก้ปัญหา
อยูใ่ นระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 2.69)
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem based learning)กับ
การทางานเป็ นที มของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 พบว่า ความพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X =4.24,
S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผูส้ อน ( X =4.40, S.D.=0.66) ด้าน
ผูเ้ รี ยน ( X =4.20, S.D.=0.69) ด้านการเรี ยนการสอน ( X =4.13, S.D.=0.62)
9. อภิปรายผล
ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาความสามารถในการแก้ ปั ญ หากี ฬ าฟุ ต บอล โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน
(Problem based learning) ของนัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 พบว่า นัก เรี ย นทุ ก กลุ่ ม มี ค วามสามารถในการ
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แก้ปัญหา มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็ม เรี ยงลาดับจากคะแนนมากไปหาน้อยคือ กลุ่มที่ 3 คิด
เป็ นร้ อยละ 98.10 กลุ่มที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 96.19 กลุ่มที่ 5 คิดเป็ นร้อยละ 95.24 กลุ่มที่ 4 คิดเป็ นร้อยละ 94.29
กลุ่มที่ 2 คิดเป็ นร้อยละ 90.48 ตามลาดับจะเห็นได้วา่ ทุกกลุ่มมีคะแนน ตั้งแต่ 90.84- 98.10 เป็ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ต้ งั ไว้
เมื่อพิจารณาความสามารถในการแก้ปัญหาในแต่ละประเด็น แต่ละกลุ่มสามารถจะแก้ปัญหาได้มี
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้ อยละ80 ของคะแนนเต็ม ประเด็นที่ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มทาได้คะแนนร้ อยละ 100 คือ การ
กาหนดปั ญหา และการค้นคว้า ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีคะแนนรองลงมาคิดเป็ นร้อยละ 99.05 ดังที่ ประสาท
เนื องเฉลิ ม (2557) กล่ าวว่า ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการและพัฒนาทักษะในการแก้ไขปั ญหาเกิ ดจากการ
ค้นคว้าด้วยตนเองหรื อได้รับมาจากการศึกษาผูอ้ ื่น การเรี ยนรู ้ทกั ษะที่จาเป็ นต่อการแก้ปัญหา ร่ วมคิดร่ วมทา และ
ร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนเผชิ ญสถานการณ์ จริ ง หรื อจัดสภาพการณ์ ให้ผูเ้ รี ยน
ประเชิ ญปั ญหา แล้วฝึ กขบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่ วมกันเป็ นกลุ่มทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจปั ญหา เห็ น
ทางเลื อ กในการแก้ ปั ญหา เกิ ด การใฝ่ รู ้ เกิ ด ทั ก ษะกระบวนการคิ ด และกระบวนการแก้ ปั ญหา
และวิ นั ย ค าสุ วรรณ (2551) ได้ ศึ ก ษางานวิ จ ัย เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาแล้ ว สรุ ปไว้ว่ า
1) ความสามารถในการแก้ปัญหามีความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ การฝึ กฝน วิธีการแก้ปัญหา ระดับ
สติปัญญาและสภาพแวดล้อมทางสังคม 2) ผูท้ ี่มีความสามารถในการแก้ปัญหาสู ง มีความรู ้ เกี่ ยวกับข้อเท็จจริ ง
และหลักการในการแก้ปัญหาดี 3) แรงจู งใจที่ เกี่ ยวกับความชอบในการปั ญหาพฤติ กรรมการแก้ปัญหา และ
สภาพแวดล้อมรอบตัวนักเรี ยน ส่ งผลถึ งความสามารถในการแก้ปัญหา 4) นักเรี ยนชายและหญิง ระดับอายุ
เท่ากันมีความสามารถในการแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน 5) ความสามารถในการแก้ปัญหาพัฒนาขึ้นตามระดับอายุ
6) ความสามารถในการแก้ปัญหามี ความสัมพันธ์ กับทักษะทางการกี ฬาฟุ ตบอล สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุ ภามาส เทียนทอง (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ที่จดั การเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหา หลังการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอยูใ่ นระดับสู ง 2) ผลการเรี ยนรู ้เรื่ อง การถนอม
อาหาร หลังการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสู งกว่าก่ อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ และดอกอ้อ รังโคตร
(2553) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem based learning) เรื่ อง
ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชี วิตประจาวัน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ โดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน(Problem based learning) เรื่ อง ปรากฏการณ์
เกี่ ยวกับอากาศในชี วิตประจาวัน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<.001)
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ตอนที่2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem based learning)
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3พบว่า นักเรี ยนทุกกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมในการแก้ปัญหา
อยูใ่ นระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 2.69 ) เป็ นไปตามสมมุติฐานที่กาหนดไว้
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมในแต่ละประเด็น พบว่าการวางแผนการทางาน การแสดง
ความคิดเห็ น และทางานเสร็ จตามเวลาที่กาหนดอยู่ในระดับดี ส่ วนความร่ วมมื อในการปฏิ บตั ิงานและความ
รับผิดชอบที่ได้รับหอบหมาย อยูใ่ นระดับ พอใช้ซ่ ึง ดิเรก วรรณเศียร และสยมพร ทองเนื้อดี (2552) กล่าวว่า การ
ทางานเป็ นทีม หมายถึง กลุ่มบุคลที่ทางานร่ วมกัน มีปฏิสัมพันธ์หรื อมีการติดต่อสื่ อสารกันระหว่างสมาชิ กใน
ทีมงาน ช่ วยกันทางาน เพื่อปฏิ บตั ิงานให้บรรลุ เป้ าหมายหรื อปฏิ บตั ิงานให้เสร็ จสมบูรณ์ คนกลุ่มนี้ มีเป้ าหมาย
ร่ วมกันและยอมรั บ ที่ จะท างานให้ เสร็ จ และสอดคล้องกับ งานวิ จยั ของนฤนาท จัน่ กล้า (2558) การศึ ก ษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและพฤติกรรมการทางานกลุ่ม เรื่ อง คอนกรู เอนซ์ สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา ที่เรี ยนโดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมื อ ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คอนกรู
เอนซ์ ของนักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือสู งกว่านักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้การเรี ยนแบบบรรยายอย่าง
มี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐาน 2) ผลการสั ง เกตพฤติ ก รรมการท างานกลุ่ ม ของ
นักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือมีพฤติกรรมการทางานกลุ่มอยูใ่ นระดับสู งมาก คิดเป็ นร้อยละ 92.21
ของคะแนนเต็ม และศุกราวรรณทิชา เสาเวียง (2556) การเปรี ยบเทียบกระบวนการการทางานในการทางานกลุ่ม
และความสามารถในการทางานกลุ่ มของนักศึ กษาชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ที่ ได้รับการสอนโดยใช้แบบเรี ย น
อัตลักษณ์กบั การสอนแบบเดิมในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยน
ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบเรี ยนอัตลักษณ์ มีความสามารถในการทางานกลุ่มหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบเดิมมีความสามารถในการ
ทางานกลุ่มหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ส าหรั บ การเรี ย นรู ้ ใ นการแก้ ปั ญ หาวิ ช ากี ฬ าฟุ ต บอลโดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานนั้ น เมื่ อ พิ จ ารณา
ความสามารถในการแก้ปัญหาในแต่ละประเด็น แต่ละกลุ่มสามารถจะแก้ปัญหาได้มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ80
ของคะแนนเต็ม ประเด็นที่นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทาได้คะแนนเต็ม 100 คือ การกาหนดปั ญหา และการค้นคว้าซึ่ ง
กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ (2554) กล่าวว่าการฝึ กฝนและลงมือทาจริ งจะช่ วยพัฒนาคุ ณลักษณะของผูเ้ รี ยน เพื่อการ
ทางานกับสิ่ งไม่รู้และปั ญหาที่สร้างขึ้น ผูส้ อนต้องวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน เตรี ยมสื่ ออุปกรณ์การเรี ยน
การสอน ปรับเจตคติของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่ งปั ญหาที่จะนามาใช้ในการเรี ยนการสอน
แบบนี้ ควรสอดคล้องกับความสนใจ และสามารถจูงใจให้ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า ทาความเข้าใจในปั ญหานั้นได้
อย่างลึกซึ้ งและเชื่ อมโยงกับปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง เมื่อไหร่ ก็ตามที่ผเู ้ รี ยนมีความกระหายใคร่ รู้ในประเด็นใดก็ยอ่ ม
สามารถทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาแก้ไขปั ญหาให้ลุล่วงได้ ปั ญหาที่ดีจึงมีความท้าทายให้ผูเ้ รี ยนได้มี
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การคิดเข้าใจได้อย่างลึ กซึ้ ง ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีความเป็ นเหตุ เป็ นผลมากขึ้ น และมณฑนา บรรพสุ ทธิ์ (2553)
กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนพัฒนาได้แต่เร็ วช้าแตกต่างกันตามความพร้ อมและพัฒนาการผูเ้ รี ยนจะพัฒนาความคิดได้
ต้องอาศัยบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เร้าความสนใจทั้งนี้ ลกั ษณะสาคัญของการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ และพลกฤต โกฏิกุล (2555) ได้ศึกษาผลการสอนที่ใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ องแรงและการเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้าน
คูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุ ง พบว่า 1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่
ได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสู งกว่าของนักเรี ยนที่ได้รับ การสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสู งกว่าของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สุ ฑามาศ นิยมพานิช (2556) ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p < 0.05) โดยหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนในทุ กหัวข้อเนื้ อหา และ 2)ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนระหว่า งหัวข้อ
เนื้อหามีความแตกต่างกัน (p < 0.05) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตอนที่3 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem based learning) กับ
การทางานเป็ นทีม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3พบว่า ความพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับมาก ( X =4.24,
S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผูส้ อน ( X =4.40, S.D.=0.66) ด้าน
ผูเ้ รี ยน ( X =4.20, S.D.=0.69) ด้านการเรี ยนการสอน ( X =4.13, S.D.=0.62 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้จะเห็น
ได้ว่า ความพึ ง พอใจในแต่ ล ะด้า นบางประเด็ น อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด คื อ ผู เ้ รี ย นได้แ ก้ปั ญ หาที่ ด้ว ยวิ ธี คิ ด ที่
หลากหลายและนักเรี ยนสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ส่ วนประเด็นอื่น ๆ อยูใ่ นระดับมาก
ด้านผูส้ อน ได้แก่ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดอย่างมีเหตุผล ครู ผสู ้ อนช่วยเหลือให้คาปรึ กษาอย่าง
สม่าเสมอ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การแก้ปัญหาและปฏิ บตั ิจริ ง การวัดและประเมินผลการเรี ยนมีความชัดเจนและ
ยุติธรรม
ด้านผูเ้ รี ยน ได้แก่ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ได้
พัฒนาความคิดในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มากขึ้ น สามารถนากระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ได้จริ ง รู ้จกั การวางแผนในการ
ทางาน
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ด้านการเรี ยนการสอน ได้แก่ มี บรรยากาศเป็ นกันเองและมีความสุ ขในการเรี ยน สามารถรู ้ จกั วิธี
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีโอกาสเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทั้งในและนอกห้องเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้ทาให้นกั เรี ยนกล้า
คิดกล้าตอบ มี แลกเปลี่ยนความรู ้ และความคิดระหว่างผูเ้ รี ยน
ซึ่ งความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภามาส เทียนทอง (2553) ได้ศึกษาการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
พบว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมากทั้ง 3 ด้าน โดยนักเรี ยนเห็ นด้วยมากเป็ นอันดับ 1 คือ ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ รองลงมาคือ ด้าน
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับตามลาดับ ดอกอ้อ รังโคตร (2553) ได้ศึกษาผลการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิท ยาศาสตร์ โดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน(Problem based learning)เรื่ อง ปรากฏการณ์ เกี่ ยวกับ
อากาศในชีวิตประจาวัน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem based learning)เรื่ อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชี วติ ประจาวัน
อยู่ในระดับมาก เขมวันต์ กระดังงา (2554) ได้ศึกษาผลการเรี ยนด้วยกระบวนการกลุ่มร่ วมกับเว็บที่สนับสนุ น
การเรี ยนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและพฤติกรรมการทางานกลุ่ม พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยน
ด้วยกระบวนการกลุ่มร่ วมกันเว็บสนับสนุนการเรี ยนวิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นอยูใ่ นระดับมาก
10. ข้ อค้ นพบจากงานวิจัย
1. กระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้การแก้ปัญหาวิชากีฬาฟุตบอล
ที่นกั เรี ยนแต่ละคนสนใจและการทางานเป็ นทีม โดยเริ่ มจากการพิจารณาการตั้งปั ญหาร่ วมกันศึกษา ค้นคว้า หา
ข้อมูล วางแผนการดาเนินการ นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความกระตือรื อร้นที่จะแก้ปัญหา ให้ประสบความสาเร็ จ มีการ
สรุ ปความรู ้จากการทางาน มีการแบ่งงานกันทามีความรับผิดชอบ เพื่อการดาเนิ นงานให้ประสบความสาเร็ จ เมื่อ
ทาหลายๆครั้งทาให้เกิดความชานาญ และมีความภาคภูมิใจในการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนคือให้คาปรึ กษา (Coach) หรื อให้คาแนะนา และบางครั้งช่วยกระตุน้ นักเรี ยนบางกลุ่มดาเนิ นการให้ไป
ถึงเป้าหมาย จึงทาให้นกั เรี ยนมีความสุ ขในการเรี ยนรู ้และเกิดความสนุกสนานในเรื่ องที่เรี ยน
2.กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเกิ ดการพัฒนาความสามารถการ
เรี ยนรู ้วิชากีฬาฟุตบอล ทาให้นกั เรี ยนกล้าคิดกล้าทา รู ้จกั ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองทั้งในและนอกห้องเรี ยนจึง
ทาให้นกั เรี ยนสามารถรู ้ จกั วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็ นขั้นตอน และทาให้นกั เรี ยนสามารถแก้ปัญหาได้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งนักเรี ยนน่าจะนาไปใช้ในการเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ ได้อีกด้วย
3. พฤติกรรมการทางานทีมของนักเรี ยนที่ได้ทาการสังเกตพบว่า พฤติกรรมการทางานทีม นักเรี ยน
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ เ รี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน โดยภาพรวมอยู่ใ นเกณฑ์ ร ะดับ ดี จากแบบประเมิ น
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พฤติกรรมการทางานทีมของนักเรี ยนในแต่ละทีม นักเรี ยนร่ วมมือกันทากิจกรรมมีการแบ่งหน้าที่และกาหนด
เป้ าหมายของงานได้อย่างชัดเจน มี ความมุ่งมัน่ ในการทางาน มี ปฏิ สัมพันธ์ ที่ดีต่อกันขณะที่ มีการเรี ย นรู ้ ใ น
ขั้นตอนต่าง ๆ และนักเรี ยนทางานเสร็ จตามเวลาที่กาหนดไว้มีการเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกัน
และกัน มีการร่ วมกันแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคที่พบ มีวธิ ีคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอผลงานและที่สาคัญทีมที่
มีขนาดเล็กจะมีประสิ ทธิ ภาพดีกว่ากลุ่มขนาดใหญ่
11. ข้ อเสนอแนะ
11.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. ครู ควรตรวจสอบแหล่งค้นคว้าหาความรู ้สาหรับนักเรี ยน เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นปั ญหาที่
นักเรี ยนจะกาหนดขึ้นและ การหาคาตอบ เช่น จัดมุมศึกษาค้นคว้าในห้องเรี ยน หรื อ ให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าใน
ห้องสมุด หรื อ ในห้องอินเทอร์ เน็ต โดยครู ผสู ้ อนจะต้องประสานงานกับครู ที่รับผิดชอบในแหล่งเรี ยนรู ้ภายใน
โรงเรี ยน
2. เนื่ องจากในการนาเสนอแต่ละเรื่ องนั้นนักเรี ยนใช้เวลามากกว่าที่กาหนดไว้ซ่ ึ งครู ตอ้ งกากับ
ดูแลเรื่ องเวลาให้เป็ นไปตามเวลาที่กาหนด และไม่ให้เกินเวลาของรายวิชาอื่น หรื ออาจจะนอกเวลา
3. นักเรี ยนยังไม่คุน้ เคยกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ดังนั้นครู จะต้องติดตามดู
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มให้อย่างทัว่ ถึงและให้คาแนะนาเพื่อให้นกั เรี ยนกลุ่มที่ยงั ไม่เข้าใจ ให้เกิดความ
เข้าใจและสามารถดาเนิ นการต่อไปได้ซ่ ึ งปกติกีฬาฟุตบอลเน้นการฝึ กปฏิบตั ิและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่
การเรี ยนรู ปแบบนี้เป็ นการนาปั ญหามาฝึ กฝนก่อนการปฏิบตั ิ เช่น การรับส่ งบอล การเดาะบอล การยิงประตู เป็ น
ต้น
11.2 ข้อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรศึกษาเกี่ยวกับ การใช้ปัญหาเป็ นฐานเปรี ยบเทียบกับ การเรี ยนรู ้ แบบประสบการณ์ จริ งใน
วิชากีฬาฟุตบอลหรื อกีฬาประเภท อื่น ๆ
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