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บทคัดย่อ 
การวิจยัเชิงทดลองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหากีฬาฟุตบอล โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 2) ศึกษาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 3) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน(Problem based learning)กบัการท างาน
เป็นทีม กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1 ห้อง 30 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่                  
1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานวิชากีฬาฟุตบอล จ านวน 7 แผน รวม 16 ชัว่โมง 2) แบบประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหาวิชากีฬาฟุตบอล 3) แบบประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการแกปั้ญหาวชิากีฬาฟุตบอลโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัมีดงัน้ี 1) ผลการศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาวิชากีฬาฟุตบอล โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน(Problem based learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นกัเรียนทุกกลุ่ม มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ80 ของคะแนนเต็ม เรียงล าดบัจากคะแนนมากไปหานอ้ยคือ กลุ่มท่ี3 
มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 98.10 กลุ่มท่ี1 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 96.19 กลุ่มท่ี5 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 95.24 
กลุ่มท่ี4 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 94.29 กลุ่มท่ี2 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.48 ตามล าดบั 2) นกัเรียนทุกกลุ่มมี
คะแนนพฤติกรรมการท างานเป็นทีมในการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัดี (คะแนนเฉล่ีย 2.69 ) 3) ระดบัความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem based learning) กับการท างานเป็นทีมของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ ความพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  
ค าส าคญั : วชิากีฬาฟุตบอล,ปัญหาเป็นฐาน, การท างานเป็นทีม 

                                                           
 
1 นกัศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นสาระการเรียนรู้หน่ึงใน  8 สาระท่ีจดัไวใ้นหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 เป็นกลุ่มสาระท่ีผูเ้รียนทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้ เป็นกลุ่มสาระท่ีมี
ความหมาย และมีความส าคญัยิง่ต่อการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของผูเ้รียนโดยตรง เพราะครอบคลุมเร่ือง
สุขภาพท่ีเป็นพื้นฐานจ าเป็นต่อชีวิตความเป็นอยูข่องผูเ้รียนแต่ละคนโดยมุ่งเนน้พฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนทั้งดา้นสาระความรู้เก่ียวกบัสุขภาพท่ีจ าเป็นท่ีผูเ้รียนตอ้งรู้ ดา้นการสร้างเจตคติและค่านิยมท่ีดี คุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค ์รวมทั้งทกัษะกระบวนการปฏิบติัในการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ย ัง่ยืน ซ่ึงการมีสุขภาพดีเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ประการแรกของคนไทยท่ีรัฐบาลได้ก าหนดไว้เป็น
นโยบายและมาตรการในการจดัการศึกษาของประเทศ เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สามารถยืนหยดัอยา่งไทย
ในประชาคมโลกทั้งปัจจุบนัและอนาคต จึงกล่าวไดว้า่ สุขศึกษาและพลศึกษาจึงเป็นสาระการเรียนรู้ท่ีส าคญัใน
การพฒันาประชากร โดยมุ่งเนน้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกนั สงเสริม พฒันา และการบริหาร
จดัการชีวติ ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวญิญาณ อนัเป็นองคป์ระกอบของการมีภาวะสุขภาพ
ท่ีสมบูรณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) 

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีมีการแข่งขนัท่ีชิงไหวชิงพริบและเสริมสร้างให้ร่างกายเกิดความคล่องตวั  
มีความแข็งแรง อดทน ว่องไว สุขสวสัด์ิ ชนะพาล (2550) ผูท่ี้เป็นนักฟุตบอลนั้นยงัเป็นผูท่ี้มีความสมบูรณ์
แข็งแรงของร่างกาย หมายถึง การท่ีร่างกายมีประสิทธิภาพด้านความแข็งแรง ความอดทน ความเร็ว ความ
คล่องตวั ความอ่อนตวั และมีก าลงั นกักีฬาท่ีมีสมรรถภาพท่ีสูงนั้นก็ยอ่มแสดงความสามารถออกมาไดสู้งตรงกนั
ขา้มกบันกักีฬาท่ีมีสมรรถภาพร่างกายต ่าก็ยอ่มแสดงความสามารถออกมาไดน้อ้ย (ศิลปชยั สุวรรณธาดา ,2548) 

จากแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. (2555-2559) กล่าววา่จากการพฒันากีฬาท่ีผา่นมายงั
ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร โดยเฉพาะการพฒันาการกีฬาขั้นพื้นฐาน การดูกีฬาและการเล่นกีฬาของ
ประชาชนยงัมีน้อย การออกก าลงักายและเล่นกีฬาของประชาชน มีอตัราเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากการส ารวจของ
ส านกังานสถิติแห่งชาติเก่ียวกบัพฤติกรรมการออกก าลงักายของประชากร ทั้งน้ีกิจกรรมพลศึกษาและการออก
ก าลงักายในรูปแบบต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลยัควรเล็งเห็นถึงความส าคญัให้
เพิ่มข้ึนเพื่อท่ีจะพฒันาประชากรในประเทศทุกเพศ ทุกวยัไดเ้ตม็ตามศกัยภาพทัว่ไป 

ประโยค สุทธิสง่า (2542) กล่าววา่ ทกัษะฟุตบอลท่ีควรฝึกส าหรับการเล่นกีฬาฟุตบอล คือ การเตะ 
การหยุดลูก การโหม่ง การยิงประตู การทุ่มบอล และการเป็นผูรั้กษาประตู ส่ิงเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัใน
การบ่งช้ีความสามารถในการเล่นฟุตบอลของบุคลนั้นๆ วา่ มีมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงความสามารถดงักล่าวน้ีข้ึนอยู่
กบัปัจจยัหลายประการ ( มณัฑรา ธรรมบุศย ์,2545)  

1043



3 
 
 

การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning ) มีศกัยภาพท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ
และสถานการณ์ท่ีหลากหลายของนักกีฬาท่ีมีพรสวรรค์ในทีมฟุตบอลเยาวชนโดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลายในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการตามบริบทเพื่อพฒันาทีมและผูเ้ล่น การเรียนรู้แบบ
เนน้ปัญหาจะใชก้ารอภิปรายของทีมเพื่อพฒันาทกัษะการคิดท่ีส าคญั   

การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีมุ่งสร้างความเขา้ใจ 
หรือหาทางแก้ปัญหาท่ีได้ประสบ เป็นการน าสถานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตจริงท่ีมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างหลากหลาย มาเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์ ปัญหาเป็นแรงขบั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยอยูบ่นพื้นฐานความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีจะเรียนรู้ กระตุน้ให ้นกัเรียนคิดวิเคราะห์ปัญหา
นั้นให้เข้าใจอย่างชัดเจนค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในการตดัสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสมโดยใชก้ระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรมส่งผลให้ผูเ้รียนเขา้ใจปัญหาเห็นทางเลือกในการแกปั้ญหา 
เกิดการใฝ่รู้ เกิดทกัษะกระบวนการคิด และกระบวนการ แกปั้ญหา (บุญนา อินทนนท์, 2551; ทิศนา แขมมณี, 
2556) 

สุกัญญา สุนทร (2556) ได้กล่าวถึง กระบวนการท างานกลุ่มเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การก าหนดจุดหมายในการท างาน เป็นส่ิงแรกท่ีผูน้ ากลุ่มและสมาชิกตอ้งกระท าในการเร่ิมท างาน
ร่วมกนั คือ ผูน้ ากลุ่มและสมาชิกควรไดช่้วยกนัวางจุดมุ่งหมายในการท างานให้ชดัเจนและตรวจสอบดูวา่ทุกคน
เขา้ใจตรงกนัก่อนลงมือปฏิบติังาน  

2. การวางแผน คือ การคิดและตดัสินใจในปัจจุบนัถึงส่ิงท่ีจะท าในอนาคตว่าจะท าอะไร อย่างไร 
เพื่อใหง้านท่ีตอ้งท าบรรลุผลความส าเร็จ ขั้นตอนในการวางแผนเป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการท างานกลุ่ม  

3. การปฏิบติัตามแผน ในขั้นน้ีนกัเรียนแต่ละคนของกลุ่มควรลงมือตามหนา้ท่ีรับผิดชอบของตน มี
การติดตามงาน การจูงใจใหเ้พื่อนร่วมงานมีก าลงัใจในการท างาน สร้างความร่วมมือร่วมใจใหเ้กิดตามขั้นในการ
ท างาน ให้ค  าปรึกษาแนะน าและให้ความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มีการประสานงาน
เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการท างานแต่ละขั้นตอน เพื่อช่วยใหก้ลุ่มไปสู่ความส าเร็จ 

4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน การประเมินผลงานเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการท างานกลุ่ม 
เพราะจะช่วยใหก้ลุ่มไดรั้บทราบวา่การท างานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือไม่ นอกจากน้ีจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึนในโอกาสต่อไป ในการประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม อาจมิ
หลายขั้นตอนแตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าจะเร่ิมจากการก าหนดจุดมุ่งหมายในการท างาน การ
วางแผนงาน ไปสู่ขั้นการด าเนินงานและลงมือปฏิบติั และขั้นสุดทา้ยเป็นการประเมินผลและปรับปรุงงาน การ
ด าเนินงานต่างๆ จะเป็นไปอยา่งมีขั้นตอน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการท างานกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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จากเอกสารงานวจิยัขา้งตน้ สรุปขั้นตอนการท างานเป็นทีมของกีฬาฟุตบอลท่ีเป็นกีฬาประเภททีมซ่ึง
มีปัญหาเกิดมากมายในการท่ีจะพฒันาความสามารถของนกักีฬาและทีมเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศได ้นกักีฬาแต่ละ
คนมีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเกิดข้ึนจากการฝึกฝนและเรียนรู้จากปัญหาท่ีพบ ดงันั้นถา้นกักีฬา
มีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้จะท าให้สามารถแกปั้ญหาการณ์สถานการณ์ในการแข่งขนัแต่ละคร้ัง
ได้ และความส าคัญของการท างานเป็นทีมในกีฬาฟุตบอลนั้น ทั้ งทีมต้องมีเป้าหมายร่วมกัน และยอมรับ
เป้าหมายร่วมกนั มีความไวว้างใจ เช่ือใจ เพื่อท่ีจะบรรลุจุดหมายเดียวกนั ทุกคนในทีมฟุตบอลมีการก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีชดัเจน มีหนา้ท่ีเป็นของตวัเอง ผูเ้ล่นกองหนา้ตอ้งยงิประตู ผูเ้ล่นกองกลางตอ้งสร้างสรรคเ์กมรุก ผู ้
เล่นกองหลงัตอ้งรักษาพื้นท่ี ผูรั้กษาประตูตอ้งรักษาประตูไม่ให้ถูกยิง ก็เหมือนกบัการท างานเป็นทีม ทุกคนมี
หน้าท่ีเป็นของตวัเอง หากท างานนอกเหนือหน้าท่ี อาจท าให้งานเสียหายได้ เปรียบเช่นฟุตบอลเสียประตู ดัง่
ค  าพูดท่ีว่า ทีมท่ียิ่งใหญ่ ไม่ได้มีแค่เป้าหมายเดียวกันทีมท่ียิ่งใหญ่ คือ ทีมท่ีมุ่งมัน่ท างานร่วมกัน เพื่อไปสู่
เป้าหมายเดียวกนัท างานร่วมกนัแบบเป็นคณะหรือเป็นทีม และมีการประเมินผล และติดตามเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการท างานกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

เน่ืองจากการเรียนการสอนวชิากีฬาฟุตบอล เป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบติั มากกวา่ภาคทฤษฎี ดงันั้นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ภาคทฤษฎีท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัญหาเป็น
ฐานและการท างานเป็นทีมอาจช่วยท าให้ผู ้เรียนกีฬาฟุตบอล สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในเกมการแข่งขนั ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนน าทกัษะการคิดแกปั้ญหาและการท างานเป็น
ทีมไปใชต่้อเพื่อท่ีใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จากเหตุผลข้างต้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะนักกีฬาฟุตบอล ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem based learning) และการท างานเป็นทีมส าหรับ
กีฬาฟุตบอลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาการเล่นกีฬาฟุตบอลได้
อยา่งหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จในการแข่งขนัเพิ่มมากข้ึน 

 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหากีฬาฟุตบอล โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-based 
Learning) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 (Problem based learning) 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน(Problem based learning)กบัการ
ท างานเป็นทีมส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
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3. สมมุติฐานงานวจัิย 
1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการเรียนรู้กีฬาฟุตบอล โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem based learning) มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
2. พฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน(Problem based learning ส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 อยูใ่นระดบัดี 
3. นกัเรียนความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem based learning)กบัการ

ท างานเป็นทีม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อยูใ่นระดบัมาก 
 
4. ขอบเขตงานวจัิย 

4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 หอ้ง นกัเรียน 90 คน 
  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 จ  านวน 1 ห้อง โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสุพรรณบุรี 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
4.2 ตัวแปรทีใ่ช้ศึกษา  
 ตัวแปรต้น 
 - การใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
 - การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
 ตัวแปรตาม 
 - ความสามารถในการแกปั้ญหาวชิากีฬาฟุตบอล 
 - พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 - ความพึงพอใจของนกัเรียน 
4.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้วิชากีฬาฟุตบอล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการส ารับโรงเรียนกีฬา ฉบับปรับปรุง 
พุทธศกัราช 2556 หลกัสูตรเฉพาะชนิดกีฬาในสาระกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล สถาบนัการพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พุทธศกัราช 2556 ซ่ึงมีเน้ือหายอ่ยตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
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หน่วยการเรียนรู้ที1่ เร่ืองความสามารถในการเล่นฟุตบอล 
  1) การบงัคบับอลและการเล้ียงบอล   จ านวน 2 ชัว่โมง 
  2) การส่งบอลและการรับบอล    จ านวน 2 ชัว่โมง 
  3) การยงิประตู      จ านวน 2 ชัว่โมง 
  4) การเคล่ือนท่ีและการหลบหลีกคู่ต่อสู้   จ านวน 2 ชัว่โมง 
 การพฒันาด้านแทคติก 
  แทคติกเฉพาะบุคคล (1 ต่อ1)    จ านวน 3 ชัว่โมง 
  แทคติกการเล่นเป็นกลุ่ม 
  (การประสานงานการเล่นเป็นกลุ่มในการรุกและการรับ) จ านวน 2 ชัว่โมง 
  แทคติกการเล่นเป็นทีม     จ านวน 3 ชัว่โมง 
        รวมเป็น จ านวน 16 ชัว่โมง 
 4.4 ระยะเวลาในการวจัิย 
  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 16 คาบ คาบละ 50 นาที  

 
5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานวิชากีฬาฟุตบอล กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 7 แผน แผนละ 2-3 ชัว่โมง รวม 16 ชัว่โมง ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

2. แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาวชิากีฬาฟุตบอล ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3
จ านวน 1 ชุด 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 ท่ีเรียนวชิากีฬาฟุตบอล จ านวน 1 ชุด 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการแกปั้ญหาวิชากีฬาฟุตบอลโดยใชปั้ญหาเป็น

ฐาน จ านวน 1 ชุด 
 

6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
วิธีด าเนินการวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถการแกปั้ญหาในวิชากีฬาฟุตบอลโดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานและการท างานเป็นทีมส าหรับกีฬาฟุตบอลของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกีฬาจงัหวดั
สุพรรณบุรี ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี จ  านวน 30 คน มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
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1.ขั้นน า 
1) ผูส้อนใหน้กัเรียนจดักลุ่มคละความสามารถเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คนโดยพิจารณาคะแนนการเล่น

กีฬาฟุตบอลท่ีผา่นมา การแบ่งกลุ่มดงักล่าวใชต้ั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดการเรียนรู้ จากนั้นผูส้อนแนะน าวิธีการท างาน
กลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม ทั้งน้ีแนะน าใหน้กัเรียนทุกกลุ่มสลบัหนา้ท่ีการท างานในกลุ่มของตนเองท่ีมี
กิจกรรมการเรียนรู้ 

2) ผูส้อนช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการเรียนรู้ท่ีจะเรียนแต่ละแผน ซ่ึงมีทั้งหมด 7 แผน 
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการท างานเป็นทีม 

3) ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดยพูดคุย ซักถามนกัเรียน เปิดวีดีทศัน์และส่ืออ่ืนๆ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 
เพื่อใหเ้ร้าความสนใจของผูเ้รียน หลงัจากนั้น เขา้สู่บทเรียน 
2.ขั้นกจิกรรม 

1) ผูส้อนแนะน านกัเรียนให้ทราบถึงการตั้งโจทยปั์ญหาท่ีแต่ละกลุ่มตอ้งไม่ซ ้ ากนั นกัเรียนแต่ละ
กลุ่มคิดตั้งโจทยปั์ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะตอ้งเรียนตามกระบวนการของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะตอ้งด าเนินการตามกระบวนการดงัน้ี 1) ก าหนดปัญหา 2) ศึกษาคน้ควา้ 3) วิเคราะห์ข้อมูล                     
4) สรุปผล 5) น าไปใช ้

2) ผูส้อนให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้และพิจารณา
ต่อไปว่า ความรู้ท่ีไดม้ามีความถูกตอ้งสมบูรณ์และครบถว้นตามประเด็นของโจทยปั์ญหาท่ีตอ้งการศึกษาแลว้
หรือไม่ อยา่งไร ถา้ขอ้มูลยงัไม่เพียงพอก็ตอ้งช่วยกนัศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์มากท่ีสุด  

3) ผูส้อนใหน้กัเรียนทุกกลุ่มร่วมกนัอภิปราย เพิ่มเติมขอ้มูลของแต่ละกลุ่มท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ 
โดยผูส้อนช่วยตรวจสอบ และให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมเน้ือหาท่ีก าหนด และวิธีการท่ีแต่ละกลุ่มท่ี
ใชแ้กโ้จทยปั์ญหาเป็นฐาน 

การเรียนรู้แบบน้ีถา้กลุ่มไหนมีปัญหาผูส้อนจะให้ค  าปรึกษาก่อนท่ีนักเรียนจะไปศึกษาคน้ควา้หา
ค าตอบ ในขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมผูส้อนจะประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะการประเมิน
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
3.ขั้นสรุป 

ผูส้อนใหน้กัเรียนสรุปความรู้ในภาพรวมของโจทยปั์ญหาท่ีศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล และน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน และให้นกัเรียนทุกคนสรุปขอ้มูลจากการน าเสนอของแต่ละกลุ่มส่งอีกคร้ังหน่ึงเพื่อเป็นการทบทวน
ความรู้ท่ีไดรั้บจากแต่ละกลุ่ม 

หลงัจากส้ินสุดการเรียนการสอนใหน้กัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อน าขอ้มูลทั้งหมดมา
ประมวลผล และวเิคราะห์ต่อไป 
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7. การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูปดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ประเมินความสามารถในการการเรียนรู้กีฬาฟุตบอล จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-bsed Learning) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์ประเมินแบบประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นทีมในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) 
3. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
4. ประมวลผล แปลผล และวเิคราะห์ขอ้มูล 
5. อภิปรายผล โดยใชต้ารางและพรรณนา 

 
8. สรุปผลการวจัิย 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหากีฬาฟุตบอล โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
based learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีความสามารถในการแก้ปัญหา  
มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ80 ของคะแนนเต็ม เรียงล าดบัจากคะแนนมากไปหาน้อยคือ กลุ่มท่ี3 คิดเป็นร้อยละ 
98.10 กลุ่มท่ี1 คิดเป็นร้อยละ 96.19 กลุ่มท่ี5 คิดเป็นร้อยละ 95.24 กลุ่มท่ี4 คิดเป็นร้อยละ 94.29 กลุ่มท่ี2 คิดเป็น
ร้อยละ 90.48 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem based learning)
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการท างานเป็นทีมในการแกปั้ญหา
อยูใ่นระดบัดี (คะแนนเฉล่ีย 2.69) 

ตอนท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning)กบั
การท างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ความพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั มาก (X =4.24, 
S.D.=0.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นผูส้อน ( X =4.40, S.D.=0.66) ดา้น
ผูเ้รียน (X =4.20, S.D.=0.69) ดา้นการเรียนการสอน (X =4.13, S.D.=0.62) 
 
9. อภิปรายผล 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหากีฬาฟุตบอล โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem based learning) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีความสามารถในการ
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แกปั้ญหา มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม เรียงล าดบัจากคะแนนมากไปหาน้อยคือ กลุ่มท่ี 3 คิด
เป็นร้อยละ 98.10 กลุ่มท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 96.19 กลุ่มท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 95.24 กลุ่มท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 94.29 
กลุ่มท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 90.48 ตามล าดบัจะเห็นไดว้า่ทุกกลุ่มมีคะแนน ตั้งแต่ 90.84- 98.10 เป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

เม่ือพิจารณาความสามารถในการแกปั้ญหาในแต่ละประเด็น แต่ละกลุ่มสามารถจะแกปั้ญหาได้มี
คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ80 ของคะแนนเต็ม ประเด็นท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มท าได้คะแนนร้อยละ 100 คือ การ
ก าหนดปัญหา และการคน้ควา้ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลมีคะแนนรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 99.05 ดงัท่ี ประสาท 
เนืองเฉลิม (2557) กล่าวว่า ผูเ้รียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการและพฒันาทกัษะในการแก้ไขปัญหาเกิดจากการ
คน้ควา้ดว้ยตนเองหรือไดรั้บมาจากการศึกษาผูอ่ื้น การเรียนรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการแกปั้ญหา ร่วมคิดร่วมท า และ
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเผชิญสถานการณ์จริง หรือจดัสภาพการณ์ให้ผูเ้รียน
ประเชิญปัญหา แลว้ฝึกขบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่มท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจปัญหา เห็น
ทาง เ ลือกในการแก้ปัญหา  เ กิดการใ ฝ่ รู้  เ กิดทักษะกระบวนการคิด  และกระบวนการแก้ปัญหา  
และวินัย ค าสุวรรณ (2551) ได้ศึกษางานวิจัย เ ก่ียวกับความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วสรุปไว้ว่า  
1) ความสามารถในการแกปั้ญหามีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ การเรียนรู้ การฝึกฝน วิธีการแกปั้ญหา ระดบั
สติปัญญาและสภาพแวดลอ้มทางสังคม 2) ผูท่ี้มีความสามารถในการแกปั้ญหาสูง มีความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง 
และหลกัการในการแก้ปัญหาดี 3) แรงจูงใจท่ีเก่ียวกบัความชอบในการปัญหาพฤติกรรมการแก้ปัญหา และ
สภาพแวดล้อมรอบตวันักเรียน ส่งผลถึงความสามารถในการแก้ปัญหา 4) นักเรียนชายและหญิง ระดบัอายุ
เท่ากนัมีความสามารถในการแกปั้ญหาไม่แตกต่างกนั 5) ความสามารถในการแกปั้ญหาพฒันาข้ึนตามระดบัอาย ุ
6) ความสามารถในการแก้ปัญหามีความสัมพนัธ์ กบัทกัษะทางการกีฬาฟุตบอล สอดคล้องกบังานวิจยัของ  
สุภามาส เทียนทอง (2553) ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหา หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัสูง 2) ผลการเรียนรู้เร่ือง การถนอม
อาหาร หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ และดอกออ้ รังโคตร 
(2553) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem based learning) เร่ือง 
ปรากฏการณ์เก่ียวกบัอากาศในชีวิตประจ าวนั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem based learning) เร่ือง ปรากฏการณ์
เก่ียวกบัอากาศในชีวิตประจ าวนั มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.001)  
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ตอนท่ี2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem based learning) 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3พบวา่ นกัเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการท างานเป็นทีมในการแกปั้ญหา
อยูใ่นระดบัดี (คะแนนเฉล่ีย 2.69 ) เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีก าหนดไว ้

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมในแต่ละประเด็น พบวา่การวางแผนการท างาน การแสดง
ความคิดเห็น และท างานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนดอยู่ในระดบัดี ส่วนความร่วมมือในการปฏิบติังานและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บหอบหมาย อยูใ่นระดบั พอใชซ่ึ้ง ดิเรก วรรณเศียร และสยมพร ทองเน้ือดี (2552) กล่าววา่ การ
ท างานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มบุคลท่ีท างานร่วมกนั มีปฏิสัมพนัธ์หรือมีการติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งสมาชิกใน
ทีมงาน ช่วยกนัท างาน เพื่อปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายหรือปฏิบติังานให้เสร็จสมบูรณ์คนกลุ่มน้ีมีเป้าหมาย
ร่วมกันและยอมรับท่ีจะท างานให้เสร็จ และสอดคล้องกับงานวิจยัของนฤนาท จัน่กล้า (2558) การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เร่ือง คอนกรูเอนซ์ ส าหรับนกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา ท่ีเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คอนกรู
เอนซ์ ของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือสูงกวา่นกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชก้ารเรียนแบบบรรยายอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 2) ผลการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของ
นกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 92.21 
ของคะแนนเตม็ และศุกราวรรณทิชา เสาเวยีง (2556) การเปรียบเทียบกระบวนการการท างานในการท างานกลุ่ม
และความสามารถในการท างานกลุ่มของนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้แบบเรียน 
อตัลกัษณ์กบัการสอนแบบเดิมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียน
ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบเรียนอตัลกัษณ์ มีความสามารถในการท างานกลุ่มหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนแบบเดิมมีความสามารถในการ
ท างานกลุ่มหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ส าหรับการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาวิชากีฬาฟุตบอลโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้ น เม่ือพิจารณา
ความสามารถในการแกปั้ญหาในแต่ละประเด็น แต่ละกลุ่มสามารถจะแกปั้ญหาไดมี้คะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ80 
ของคะแนนเต็ม ประเด็นท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มท าไดค้ะแนนเต็ม 100 คือ การก าหนดปัญหา และการคน้ควา้ซ่ึง
กอบวิทย ์พิริยะวฒัน์ (2554) กล่าวว่าการฝึกฝนและลงมือท าจริงจะช่วยพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน เพื่อการ
ท างานกบัส่ิงไม่รู้และปัญหาท่ีสร้างข้ึน ผูส้อนตอ้งวางแผนการจดัการเรียนการสอน เตรียมส่ืออุปกรณ์การเรียน
การสอน ปรับเจตคติของผูเ้รียนต่อการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึงปัญหาท่ีจะน ามาใชใ้นการเรียนการสอน
แบบน้ีควรสอดคลอ้งกบัความสนใจ และสามารถจูงใจให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ ท าความเขา้ใจในปัญหานั้นได้
อยา่งลึกซ้ึงและเช่ือมโยงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง เม่ือไหร่ก็ตามท่ีผูเ้รียนมีความกระหายใคร่รู้ในประเด็นใดก็ยอ่ม
สามารถทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาแกไ้ขปัญหาให้ลุล่วงได ้ปัญหาท่ีดีจึงมีความทา้ทายให้ผูเ้รียนไดมี้
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การคิดเขา้ใจได้อย่างลึกซ้ึง ส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความเป็นเหตุเป็นผลมากข้ึน และมณฑนา บรรพสุทธ์ิ (2553) 
กล่าววา่ ผูเ้รียนทุกคนพฒันาไดแ้ต่เร็วชา้แตกต่างกนัตามความพร้อมและพฒันาการผูเ้รียนจะพฒันาความคิดได้
ตอ้งอาศยับรรยากาศในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเร้าความสนใจทั้งน้ีลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ และพลกฤต โกฏิกุล (2555) ไดศึ้กษาผลการสอนท่ีใชปั้ญหาเป็น
ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบา้น
คูหาสวรรค์ จงัหวดัพทัลุง พบว่า 1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
ไดรั้บการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานสูงกวา่ของนกัเรียนท่ีไดรั้บ การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 2) ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
สุฑามาศ นิยมพานิช (2556) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหา
ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั (p < 0.05) โดยหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกหัวข้อเน้ือหา และ 2)ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระหว่างหัวข้อ
เน้ือหามีความแตกต่างกนั (p < 0.05) โดยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

ตอนท่ี3 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem based learning) กบั
การท างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3พบว่า ความพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.24, 
S.D.=0.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นผูส้อน (X =4.40, S.D.=0.66) ดา้น
ผูเ้รียน (X =4.20, S.D.=0.69) ดา้นการเรียนการสอน (X =4.13, S.D.=0.62 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวจ้ะเห็น
ได้ว่าความพึงพอใจในแต่ละด้านบางประเด็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือผูเ้รียนได้แก้ปัญหาท่ีด้วยวิธีคิดท่ี
หลากหลายและนกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัมาก  

ดา้นผูส้อน ไดแ้ก่ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถคิดอยา่งมีเหตุผล ครูผูส้อนช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาอยา่ง
สม ่าเสมอ ส่งเสริมการเรียนรู้การแกปั้ญหาและปฏิบติัจริง การวดัและประเมินผลการเรียนมีความชดัเจนและ
ยติุธรรม 

ดา้นผูเ้รียน ไดแ้ก่ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ได้
พฒันาความคิดในส่ิงท่ีเรียนรู้มากข้ึน สามารถน ากระบวนการแกปั้ญหาไปใช้ได้จริง รู้จกัการวางแผนในการ
ท างาน 
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ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ มีบรรยากาศเป็นกนัเองและมีความสุขในการเรียน สามารถรู้จกัวิธี
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีโอกาสเรียนรู้ดว้ยตนเองทั้งในและนอกหอ้งเรียน การจดัการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนกลา้
คิดกลา้ตอบ มี แลกเปล่ียนความรู้ และความคิดระหวา่งผูเ้รียน  

ซ่ึงความพึงพอใจท่ีกล่าวมาขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภามาส เทียนทอง (2553) ไดศึ้กษาการ
พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
พบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมากทั้ง 3 ดา้น โดยนกัเรียนเห็นดว้ยมากเป็นอนัดบั 1 คือ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ รองลงมาคือ ดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับตามล าดบั ดอกออ้ รังโคตร (2553) ได้ศึกษาผลการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem based learning)เร่ือง ปรากฏการณ์เก่ียวกบั
อากาศในชีวิตประจ าวนั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem based learning)เร่ือง ปรากฏการณ์เก่ียวกบัอากาศในชีวติประจ าวนั
อยู่ในระดบัมาก เขมวนัต์ กระดงังา (2554) ไดศึ้กษาผลการเรียนดว้ยกระบวนการกลุ่มร่วมกบัเวบ็ท่ีสนบัสนุน
การเรียนท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการท างานกลุ่ม พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียน
ดว้ยกระบวนการกลุ่มร่วมกนัเวบ็สนบัสนุนการเรียนวชิาการพฒันาเวบ็ไซตเ์บ้ืองตน้อยูใ่นระดบัมาก 
 
10. ข้อค้นพบจากงานวจัิย 

1. กระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การแกปั้ญหาวชิากีฬาฟุตบอล
ท่ีนกัเรียนแต่ละคนสนใจและการท างานเป็นทีม โดยเร่ิมจากการพิจารณาการตั้งปัญหาร่วมกนัศึกษา คน้ควา้ หา
ขอ้มูล วางแผนการด าเนินการ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นท่ีจะแกปั้ญหา ใหป้ระสบความส าเร็จ มีการ
สรุปความรู้จากการท างาน มีการแบ่งงานกนัท ามีความรับผิดชอบ เพื่อการด าเนินงานใหป้ระสบความส าเร็จ เม่ือ
ท าหลายๆคร้ังท าให้เกิดความช านาญ และมีความภาคภูมิใจในการเรียนรู้ ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของ
นกัเรียนคือให้ค  าปรึกษา (Coach) หรือให้ค  าแนะน า และบางคร้ังช่วยกระตุน้นกัเรียนบางกลุ่มด าเนินการให้ไป
ถึงเป้าหมาย จึงท าใหน้กัเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และเกิดความสนุกสนานในเร่ืองท่ีเรียน 

2.กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพฒันาความสามารถการ
เรียนรู้วิชากีฬาฟุตบอล ท าให้นกัเรียนกลา้คิดกลา้ท า รู้จกัศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียนจึง
ท าให้นกัเรียนสามารถรู้จกัวิธีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นขั้นตอน และท าให้นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาไดม้ากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงนกัเรียนน่าจะน าไปใชใ้นการเล่นกีฬาประเภทอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย  

3. พฤติกรรมการท างานทีมของนกัเรียนท่ีไดท้  าการสังเกตพบวา่ พฤติกรรมการท างานทีม นกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี จากแบบประเมิน
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พฤติกรรมการท างานทีมของนกัเรียนในแต่ละทีม นกัเรียนร่วมมือกนัท ากิจกรรมมีการแบ่งหน้าท่ีและก าหนด
เป้าหมายของงานได้อย่างชัดเจน มีความมุ่งมัน่ในการท างาน มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัขณะท่ีมีการเรียนรู้ใน
ขั้นตอนต่าง ๆ และนกัเรียนท างานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนดไวมี้การเสนอแนะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนั มีการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ มีวธีิคิดสร้างสรรคใ์นการน าเสนอผลงานและท่ีส าคญัทีมท่ี
มีขนาดเล็กจะมีประสิทธิภาพดีกวา่กลุ่มขนาดใหญ่ 
 
11. ข้อเสนอแนะ 

11.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้ 
 1. ครูควรตรวจสอบแหล่งคน้ควา้หาความรู้ส าหรับนกัเรียน เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาท่ี

นกัเรียนจะก าหนดข้ึนและ การหาค าตอบ เช่น จดัมุมศึกษาคน้ควา้ในห้องเรียน หรือ ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ใน
ห้องสมุด หรือ ในห้องอินเทอร์เน็ต โดยครูผูส้อนจะตอ้งประสานงานกบัครูท่ีรับผิดชอบในแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

 2. เน่ืองจากในการน าเสนอแต่ละเร่ืองนั้นนกัเรียนใช้เวลามากกวา่ท่ีก าหนดไวซ่ึ้งครูตอ้งก ากบั
ดูแลเร่ืองเวลาใหเ้ป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด และไม่ใหเ้กินเวลาของรายวชิาอ่ืน หรืออาจจะนอกเวลา 

 3. นกัเรียนยงัไม่คุน้เคยกบัรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดงันั้นครูจะตอ้งติดตามดู
การเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละกลุ่มให้อยา่งทัว่ถึงและให้ค  าแนะน าเพื่อให้นกัเรียนกลุ่มท่ียงัไม่เขา้ใจ ให้เกิดความ
เขา้ใจและสามารถด าเนินการต่อไปไดซ่ึ้งปกติกีฬาฟุตบอลเน้นการฝึกปฏิบติัและการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า แต่
การเรียนรูปแบบน้ีเป็นการน าปัญหามาฝึกฝนก่อนการปฏิบติั เช่น การรับส่งบอล การเดาะบอล การยงิประตู เป็น
ตน้ 

11.2 ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป  
 ควรศึกษาเก่ียวกบั การใชปั้ญหาเป็นฐานเปรียบเทียบกบั การเรียนรู้แบบประสบการณ์จริงใน

วชิากีฬาฟุตบอลหรือกีฬาประเภท อ่ืน ๆ 
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