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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับ
ใช้ในการสอนกีฬาบาสเกตบอล เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนกีฬาบาสเกตบอลตามกระบวนการสอนแบบการ
เรียนรู้เชิงรุก และเพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางการพัฒนาการสอนกีฬาบาสเกตบอลตามกระบวนการสอนแบบ
การเรียนรู้เชิงรุกที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เป็น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี จานวน 60 คน แบ่งเป็น
กลุ่ มทดลอง 30 คน และกลุ่ มควบคุม 30 คน เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจัย ประกอบด้ว ย แผนการสอนกี ฬ า
บาสเกตบอลตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกและเครื่องมือวัดผลประเมินในการวิจัย โดยผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบค่ า ที (Dependent t-test และ Independent t-test) ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก มีคะแนนเฉลี่ย
พัฒนาการทักษะกีฬาบาสเกตบอล ด้านทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลหลังการเรียน สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียน
ด้วยแผนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านทักษะการรับ-ส่งบาสเกตบอล และ
ทักษะการยิงประตูบาสเกตบอลมีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก มีคะแนนเฉลี่ ยรวมด้านสมรรถนะที่สาคัญ
ของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21) หลังการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยแผนการสอนแบบปกติทุ ก
รายการอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 รวมทั้ ง หมด 12 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) เกิ ด กระบวนการคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ ปัญหา 3) การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดและความ
ร่วมมือ 4) ความรู้และข้อมูลจากสื่อสารสนเทศ 5) ความรู้และข้อมูลที่มีประโยชน์จากสื่อ 6) ความรู้และข้อมูล
จากเทคโนโลยี 7) ความสามารถในการปรับตัว 8) ความกล้าแสดงออกและเป็นตัวของตัวเอง 9) ความมีทักษะ
สังคม 10) ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 11) ความรับผิดชอบเชื่อถือได้
12) ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ โดยกลุ่มทดลองมีระดับความคิดเห็นรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด แตกต่างจาก
กลุ่มควบคุมที่อยู่ในเกณฑ์มาก
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนาการสอน กีฬาบาสเกตบอล กระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะ
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Abstract
The purposes of this study were to examine the active learning factors for basketball
teaching, to develop a guideline for basketball teaching methods following active learning,
and to investigate the result of developing guideline for deploying active learning in basketball.
Subjects were purposively randomized from 60 students in Mattayomseuksa 5 from Saensuk
School, Chon Buri. They were divided into the experimental groups of 30 and the control of 30.
Basketball lesson plan following active learning and evaluation form were used as study tools.
The statistical methods for analyzing the data were mean, standard deviation and t-test
(Dependent and independent-test).
The findings revealed as the following 1 . The mean score of dribbling skill in the
experimental group was higher than that in the control group at the significant difference level
of .05, but no significant difference of passing and shooting skills was found in both groups at the
level of .05. 2. The mean score of essential performance (21st century skill) in the experimental
group was higher than that in the control group at the significant difference level of .05 in 12 aspects
consisting 1) creative thinking, 2) critical thinking and problem-solving, 3) exchanging ideas and
cooperation, 4 ) knowledge and information, 5 ) knowledge and useful information from the
media communication, 6) knowledge and information from technology, 7) adaptation skill, 8) selfexpression and individualization, 9 ) social skill, 1 0 ) creativity for developing knowledge, 1 1 )
reliability and responsibility, 1 2 ) leadership and accountability. Regarding the result of
developing guideline for deploying active learning in basketball, it was found at a highest level
in the experimental group while in the control group it was found at a high level.
Keywords: Developing guideline for deploying, Basketball, Active learning, 21st Century skill
of student
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บทนา
ผู้สอนกีฬา คือผู้ที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และทักษะกีฬา ให้กับผู้ที่ได้รับการฝึก ได้มีความรู้
มีความสามารถในกีฬานั้น ๆ แม้คาว่าโค้ชจะใกล้เคียงกับคาว่าครู ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคาว่า “Teaching” ซึ่ง
หมายความถึงการเรียนการสอน แต่โค้ชไม่ได้มีหน้าที่แค่สั่งให้ปฏิบัติหรือซ้อมเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์
ในมิติต่าง ๆ มากกว่าคาว่าครูมาก เนื่องจากโค้ชจะเป็นผู้ที่มีส่วนสาคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน เปลี่ยน
ความรู้ไปสู่ภาคการปฏิบัติ โดยอาศัยหลักจิตวิทยาที่จะสร้างแรงจูงใจ แรงผลักดัน เป็นภาพสะท้อน รวมถึงเป็น
ผู้กากับหรือกาหนดทิศทางและเป้าหมายให้กับผู้ที่ได้รับการฝึกสอน สาหรับในวงการกีฬา โค้ช นอกจากจะถ่ายทอด
ความรู้ในด้านการเล่นกีฬาที่ถูกต้องให้กับนักกีฬา ยังต้องสอนถึงกฎเกณฑ์ กติกา มารยาท ระเบียบวินัย คุณธรรม
เพื่อให้นักกีฬามีความรู้ความสามารถเป็นคนดี คนเก่งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ (Rachakorn, n.d.) ทั้งนี้ การ
สอนกีฬา หรือ Sport pedagogy ไม่ได้เป็นแต่เพียงโค้ชกีฬาเท่านั้น แต่ยังมีความหมายกว้าง และมีการสอนที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสอนในนักกีฬา นักศึกษา บุคคลทั่วไป หรือนักเรียน ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบัน มีความ
จาเป็นอย่างมากที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากเดิม เนื่องจากปริมาณข้อมูลและความรู้จานวนมหาศาล
ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทาให้ประเทศไทยจาเป็นต้องค้นหายุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนา
ระบบการศึกษา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งผู้สอนและผู้เรียน ที่มุ่งเน้น “กระบวนการเรียนรู้สาคัญกว่าความรู้”
และ “กระบวนการหาคาตอบสาคัญกว่าคาตอบ” โดยใช้ฐานคิด “ทักษะแห่งอนาคตใหม่” หรือเรียกว่า ทักษะ
การสอนสาหรับยุคศตวรรคที่ 21 (Quality Learning Foundation, 2013) ซึ่งในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทผู้สอน จากผู้บรรยายมาเป็นคณะผู้สอนที่ร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้อานวย
ความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology ให้
เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการ
เรียนรู้แบบนี้ว่า Active learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก (Upper Secondary Education Bureau, Office of
the Basic Education Commission, 2015, p.4)
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ทุกสถาบันการศึกษาให้ความสนใจและให้ความสาคัญมาตั้งแต่นโยบายปฏิรูปการศึกษาตาม
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งโดยหลักการแล้วการ
เรียนรู้เชิงรุก คือ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องหาความหมายและทาความเข้าใจด้วยตนเองหรือร่วมกันกับเพื่อน เช่น
ร่วมสืบค้นหาคาตอบ ร่วมอภิปราย ร่วมนาเสนอ และสรุปความคิดรวมยอดกัน หรือเป็นการเปลี่ยนผู้เรียนจาก
ผู้นั่งฟังเพียงอย่างเดียว (Passive learning) มาเป็นผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมการแสวงหาความรู้ที่ผู้สอนกาหนด
(Sakda Chaikitpinyo, 2005) โดยผู้ เรี ยนจะมีส่ วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้นั้ น ๆ ด้วยตัวผู้ เรียนเอง แล้ ว
ผสมผสานกับความรู้เดิมที่มีอยู่ให้เกิดการสร้างมโนทัศน์ในองค์ความรู้นั้น ๆ และให้ผู้เรียนได้มีโอกาสนาความรู้
ไปทดลองฝึกใช้ทักษะ แล้วนาเสนอต่อกลุ่มเพื่อยืนยันความรู้ที่ถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
ผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยจะต้อง

เน้นการลงมือกระทาหรือลงมือปฏิบัติ เป็นหลักสาคัญในการจัดกิจกรรมของผู้เรียนเสมอ ทั้งนี้ ในการเรียนการ
สอนพลศึกษา ก็ เ ป็ น อี ก รายวิช าหนึ่ ง ได้เ น้ น การสอนที่ เป็ นภาคปฏิบั ติ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รีย นใช้กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกมและกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สั งคม สติปั ญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพ และต้องมีความเข้าใจในทักษะการเคลื่ อ นไหว
กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา (Academic Office and Educational Standards, 2008, p.1) โดยเน้น
ให้ผู้เรียนมีความสุข และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้สอนจะต้องฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความพยายามของ
ตนอย่างเต็มที่ทั้งในการเล่นเกมและกีฬาทุก ๆ ประเภท โดยเฉพาะกีฬาที่เน้นทางานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม เช่น
วอลเลย์บอล ฟุตบอล บาสเกตบอล และอื่น ๆ แต่ในปัจจุบัน การนารูปแบบการสอนแบบการเรียนรู้เชิ งรุ ก
(Active learning) มาใช้การจัดการเรียน การสอน ยังไม่ประสบความสาเร็จในเชิงปฏิบัติเท่าที่ควร เนื่องจาก
ผู้ ส อนยั งมีความเคยชิน กับ การสอนแบบเก่า ที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher centered) ร่วมกับความขาด
ความรู้ความเข้าใจในการสอนแบบใหม่ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสาหรับยุคศตวรรคที่ 21 ที่มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้น
มากมายในทุกวินาที การสอนแบบเดิมจะไม่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปปฏิบัติได้ดี
และอาจไม่ส่งเสริมต่อสมรรถนะที่สาคัญของผู้ เรียนในยุตศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ผู้สอนบางส่วนมักมุ่งเน้นการสอน
อย่างไม่เป็นระบบแบบแผน หรือเลือกรูปแบบการสอนที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน จึงอาจทาให้
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายหรือเกิดทัศนคติในแง่ลบกับการออกกาลังกายและเล่นกีฬาได้อีกด้วย
จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาทาให้ทราบว่ากระบวนการสอนและแนวทางการสอนที่ดีนั้นเป็นสิ่ง
สาคัญ และจาเป็นต้องตอบสนองตามความเหมาะสมของผู้เรียนและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้ กระบวนการ
สอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ถ้านามาใช้ในการสอนได้อย่างถูกวิธี ก็จะมีส่วนช่วยในการพัฒนา
ผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพและสมรรถภาพของร่างกาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา
แนวทางการพัฒนาการสอนกีฬาบาสเกตบอลตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการสอนกีฬาและพลศึกษาของผู้เรียนในระดับมัธยมปลาย และเป็นประโยชน์แก่ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก สาหรับใช้ในการสอนกีฬา
บาสเกตบอล
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนกีฬาบาสเกตบอล ตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
3. เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางการสอนกีฬาบาสเกตบอล ตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
selection) เป็นนักเรียนชายและหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 2 ห้องเรียน
ห้องเรียนละ 30 คน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลากเลือกกลุ่มเพื่อ
หากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังนี้

กลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนชายและหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ที่เรียนวิชาเลือกเสรี กีฬาบาสเกตบอล ของโรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี จานวน 30 คน
กลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนชายและหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ที่เรียนวิชาเลือกเสรี กีฬาบาสเกตบอล ของโรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี จานวน 30 คน
หมายเหตุ: นักเรียนที่ถูกคัดเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง หากมีการขาดเรียนเกิน 3 ครั้ง จะไม่ถูกนับให้
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทันที
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แผนการสอน ประกอบด้วย 1) แผนการสอนกีฬาบาสเกตบอลตามกระบวนการสอนแบบการ
เรียนรู้เชิงรุกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ใช้สาหรับกลุ่มทดลอง และ 2) แผนการสอนกีฬาบาสเกตบอลแบบปกติ ใช้
สาหรับกลุ่มควบคุม
2.2 เครื่องมือวัดผลประเมินในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล ใช้
สาหรับกลุ่มทดลองและควบคุม และ 2) แบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21) ใช้
สาหรับกลุ่มทดลองและควบคุม
หมายเหตุ: เครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผ่านการตรวจสอบเพื่อประเมินหาคุณภาพเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน จึงมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยมีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่
0.67 ถึง 1.0
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ยื่นคาร้องที่ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ดาเนินการจัดทา
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการทาวิจัย แก่ทางโรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี
3.2 นาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการทาวิจัย จากทางฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งถึงหัวหน้าภาคพลศึกษา โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์
ให้ ท ราบ และขอความอนุ เ คราะห์ ในการทดลองใช้ แ นวทางการพั ฒ นาการสอนกี ฬ าบาสเกตบอลตาม
กระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กับเด็กนักเรียนนักเรียนชายและหญิงระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นจานวน 60 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน
3.3 ทดลองใช้แนวทางการพัฒนาการสอนกีฬาบาสเกตบอลตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
โดยดาเนินการทดสอบประเมินผล เป็นจานวน 10 ครั้ง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ผู้วิจัยนาผลการทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลก่อนและหลังการใช้แนวทางการพัฒนาการ
สอนกีฬาบาสเกตบอลตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิง รุก ของกลุ่ มทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม มา
วิ เ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน วิ เ คราะห์ แ ปรผลข้ อ มู ล จากการวิจัย โดยการทดสอบค่าที
(Dependent t-test และ Independent t-test) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป และทดสอบความมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.2 ผู้วิจัยนาผลการสารวจแบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทั กษะศตวรรษที่ 21) หลัง
การใช้แนวทางทางการพัฒนาการสอนกีฬาบาสเกตบอลตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลระดับความคิดเห็น และ
วิเคราะห์แปรผลข้อมูลจากการวิจัยโดยการทดสอบค่าที (Independent t-test) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป และทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 อภิปรายและสรุปผลการใช้แนวทางทางการพัฒนาการสอนกีฬาบาสเกตบอลตามกระบวนการ
สอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก แล้วนาเสนอข้อมูลตารางประกอบความเรียง แผนภาพ และแผนภูมิ
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก สาหรับ
ใช้ในการสอนกีฬาบาสเกตบอล ปรากฏผลดังนี้
องค์ประกอบของกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับใช้ในการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ประกอบด้วย 2 ด้านสาคัญ ได้แก่ ด้านการเรียนรู้เชิงรุก และด้านทักษะกีฬาบาสเกตบอล
1.1 ด้านการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย 1) ทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้เชิงรุก ได้แก่ การพูด
และการฟัง, การอ่าน, การเขียน และการสะท้อนหรือการโต้ตอบ 2) รูปแบบของ Active learning ประกอบด้วย
ทักษะทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด , การเรียนรู้แบบร่วมมือ, การเรียนรู้แบบ
ทบทวนโดยผู้เรียน, การเรียนรู้แบบใช้เกม และการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาพื้นฐาน
1.2 ด้านทักษะกีฬาบาสเกตบอล ประกอบด้วย ทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล ได้แก่ ทักษะ
การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล, ทักษะการรับ -ส่งลูกบาสเกตบอล, ทักษะการยิงประตูลูกบาสเกตบอล โดยแยกเป็น
ทักษะย่อยทั้งหมด 13 รายการ ได้แก่ การเลี้ยงบอลต่า การเลี้ยงบอลสูง การเลี้ยงบอลสลับซ้าย-ขวา การเลี้ยง
บอลเปลี่ยนตาแหน่ง การส่งบอลสองมือระดับอก การส่งบอลสองมือกระดอนพื้น การส่งบอลสองมือเหนือ
ศีรษะ การส่งบอลมือเดียวเหนือไหล่ การส่งบอลมือเดียวด้วยการผลัก การยืนยิงประตู การกระโดดยิงประตู
การก้าวกระโดดขึ้นยิงประตู และการก้าวกระโดดหงายมือขึ้นยิงประตู
2. ผลการพัฒนาแนวทางการสอนกีฬาบาสเกตบอลตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
ปรากฏผลดังนี้
แนวทางการพัฒนาการสอนกีฬาบาสเกตบอล ตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ในการ
วิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด 2 ส่วน คือ 1) แผนการสอนกีฬาบาสเกตบอลตาม
กระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก 2) เครื่องมือวัดผลประเมินในการวิจั ย แบ่งเป็น 2 รายการ ได้แก่
แบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล และแบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21) ซึ่ง
มีสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 แผนการสอนกีฬาบาสเกตบอล ตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกในการวิจัยครั้งนี้
ใช้องค์ประกอบสาคัญที่ได้จากการศึกษา และวิเคราะห์องค์ประกอบในขั้นตอนแรกคือ การเรียนรู้เชิงรุก และ
ทักษะกีฬาบาสเกตบอล จากนั้ น จึ งน าสาระส าคัญของทั้งสองมาเชื่อมโยงเข้าแก่กัน ผ่านกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบพลศึกษา 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียม,
ขั้นอธิบายและสาธิต, ขั้นฝึกปฏิบัติ, ขั้นนาไปใช้ และขั้นสรุปและประเมินผล
2.2 เครื่องมือวัดผลประเมินในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 รายการ คือ 1) แบบทดสอบทักษะกีฬา
บาสเกตบอล โดยใช้แบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล ทั้งหมด 3 รายการ จากแบบทดสอบทักษะกีฬา
บาสเกตบอลสาหรับนักเรียนหญิง ช่วงชั้นที่ 4 จังหวัดอ่างทอง (Aryuwat Jangjing, 2008) ได้แก่ แบบทดสอบ
ทั ก ษะการรั บ -ส่ ง ลู ก บอลสองมื อ ระดั บ อกกระทบผนั ง , แบบทดสอบทั ก ษะการเลี้ ย งลู ก บาสเกตบอล,
แบบทดสอบทักษะการยิงประตู ณ จุดโยนโทษ และรายการที่ 2) แบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญ ของผู้เรียน
(ทักษะศตวรรษที่ 21) โดยมีการกาหนดหัวข้อที่ใช้ในการวัดประเมินทั้งหมด 12 ข้อ ได้แก่ 1) เกิดกระบวนการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3) การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดและ
ความร่วมมือ 4) ความรู้และข้อมูลจากสื่อสารสนเทศ 5) ความรู้และข้อมูลที่มีประโยชน์จากสื่อ 6) ความรู้และ
ข้อมูลจากเทคโนโลยี 7) ความสามารถในการปรับตัว 8) ความกล้าแสดงออกและเป็นตัวของตัวเอง 9) ความมี
ทักษะสังคม 10) ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 11) ความรับผิดชอบ
เชื่อถือได้ 12) ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
3. ผลการใช้แนวทางการพัฒนาการสอนกีฬาบาสเกตบอลตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้
เชิงรุก ปรากฏผลตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพัฒนาการด้านทักษะกีฬาบาสเกตบอล ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม (n=30)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
รายการทดสอบ
t
p
S.D.
S.D.
̅
̅
𝒙
𝒙
1. ทักษะการรับ-ส่งบาสเกตบอล
0.20
2.02
0.67
1.67
-.975
.334
2. ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล
4.70
3.98
2.20
3.15
2.698* .009*
3. ทักษะการยิงประตูบาสเกตบอล
1.27
1.46
0.87
2.06
.867
.390
*p ≤ .05
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า พัฒนาการด้านทักษะกีฬาบาสเกตบอล จากการทดสอบทักษะกีฬา
บาสเกตบอลทั้งหมด 3 ทักษะ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้านทักษะการรับ -ส่งบาสเกตบอล และ
ทักษะการยิงประตูบาสเกตบอล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนทักษะการเลี้ยงลูก
บาสเกตบอล ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านทักษะการรับ-ส่งบาสเกตบอลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีค่าคะแนนเฉลี่ยของพัฒนาการเป็น 0.20 และ 0.67 ตามลาดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 2.02 และ
1.67 ตามลาดับ ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ -.975 (p = .334) จึงสรุปได้ว่า พัฒนาการด้านทักษะการรับ -ส่ง
บาสเกตบอลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรี ยบเทียบพัฒ นาการด้านทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลของกลุ่ มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 4.70 และ 2.20 ตามลาดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 3.98

และ 315 ตามลาดับ ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 2.698 (p = .009) จึงสรุปได้ว่า พัฒนาการด้านทักษะการเลี้ยง
ลูกบาสเกตบอลของกลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทีย บพัฒนาการด้านทักษะการยิงประตูบาสเกตบอลของกลุ่ มทดลองและกลุ่ ม
ควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 1.27 และ 0.87 ตามลาดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1.46 และ 2.06
ตามล าดับ ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 0.867 (p = .392) จึงสรุปได้ว่าพัฒ นาการด้านทั กษะการยิง ประตู
บาสเกตบอลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการสารวจแบบประเมินสมรรถนะที่
สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21) หลังการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n=30)
รายการประเมิน
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
t
p
̅ S.D. 𝒙
̅ S.D.
𝒙
1. เกิดกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.50 0.51 3.80 0.76 4.188* .000*
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
4.57 0.50 3.70 0.70 5.492* .000*
3. การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดและความร่วมมือ
4.73 0.45 4.10 0.71 4.119* .000*
4. ความรู้และข้อมูลจากสื่อสารสนเทศ
4.90 0.31 3.90 0.89 5.853* .000*
5. ความรู้และข้อมูลที่มีประโยชน์จากสื่อ
4.57 0.63 3.63 0.96 4.446* .000*
6. ความรู้และข้อมูลจากเทคโนโลยีฯ
4.50 0.68 3.60 1.00 3.825* .000*
7. ความสามารถในการปรับตัว
4.80 0.41 4.07 0.83 4.110* .000*
8. ความกล้าแสดงออกและเป็นตัวของตัวเอง
4.67 0.55 3.63 1.22 4.242* .000*
9. ความมีทักษะสังคม
4.83 0.38 3.97 0.89 4.907* .000*
10. ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา 4.87 0.35 3.70 1.09 5.600* .000*
ต่อยอดองค์ความรู้
11. ความรับผิดชอบเชื่อถือได้
4.73 0.52 3.87 0.63 5.814* .000*
12. ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
4.70 0.47 3.60 1.04 5.298* .000*
*p ≤ .05
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21)
หลังการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้ง 12 ด้าน ได้แก่ 1) เกิดกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) การคิดอย่างมีวิจ ารณญาณและการแก้ปัญหา 3) การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดและความร่ว มมือ 4)
ความรู้ และข้อมูล จากสื่ อสารสนเทศ 5) ความรู้และข้อมูล ที่มีประโยชน์จากสื่อ 6) ความรู้และข้อมูล จาก
เทคโนโลยี 7) ความสามารถในการปรับตัว 8) ความกล้าแสดงออกและเป็นตัวของตัวเอง 9) ความมีทักษะ
สังคม 10) ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 11) ความรับผิดชอบเชื่อถือได้
และ 12) ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยยะทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการโดยมี
รายละเอียด ดังนี้

1. ผลการเปรียบเทียบการสารวจแบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21)
ด้านเกิดกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 4.50 และ
3.80 ตามลาดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.51 และ 0.76 ตามลาดับ ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 4.188
(p = .000) จึงสรุปได้ว่า สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนด้านเกิดกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบการสารวจแบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21)
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น
4.57 และ 3.70 ตามลาดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.50 และ 0.70 ตามลาดับ ค่าสถิติทดสอบ t
เท่ากับ 5.492 (p = .000) จึงสรุปได้ว่า สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหาของกลุ่มทดลองสูงกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบการสารวจแบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21)
ด้านการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดและความร่วมมือ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เป็น 4.73 และ 4.10 ตามลาดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.45 และ 0.71 ตามลาดับ ค่าสถิติทดสอบ
t เท่ากับ 4.119 (p = .000) จึงสรุปได้ว่า สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนด้านการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดและ
ความร่วมมือของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบการสารวจแบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21)
ด้านความรู้และข้อมูลจากสื่อสารสนเทศ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 4.90 และ
3.90 ตามลาดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.31 และ 0.89 ตามลาดับ ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 5.853
(p = .000) จึงสรุปได้ว่า สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนด้านความรู้และข้อมูลจากสื่อสารสนเทศของกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการเปรียบเทียบการสารวจแบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21)
ด้านความรู้และข้อมูลที่มีประโยชน์จากสื่อ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 4.57
และ 3.63 ตามลาดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.63 และ 0.96 ตามลาดับ ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ
4.446 (p = .000) จึงสรุปได้ว่า สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรี ยนด้านความรู้และข้อมูลที่มีประโยชน์จากสื่อของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ผลการเปรียบเทียบการสารวจแบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21)
ด้านความรู้และข้อมูลจากเทคโนโลยี ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ มมีค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 4.50 และ
3.60 ตามลาดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.68 และ 1.00 ตามลาดับ ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 3.825
(p = .000) จึงสรุปได้ว่า สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนด้านความรู้และข้อมูลจากเทคโนโลยีของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. ผลการเปรียบเทียบการสารวจแบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21)
ด้านความสามารถในการปรับตัว ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 4.80 และ 3.60
ตามลาดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.41 และ 0.83 ตามลาดับ ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 4.110

(p = .000) จึงสรุปได้ว่า สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการปรับตัวของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. ผลการเปรียบเทียบการสารวจแบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทั กษะศตวรรษที่ 21)
ด้านความกล้าแสดงออกและเป็นตัวของตัวเอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น
4.67 และ 3.63 ตามลาดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.55 และ 1.22 ตามลาดับ ค่าสถิติทดสอบ t
เท่ากับ 4.242 (p = .000) จึงสรุปได้ว่า สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนด้านความกล้าแสดงออกและเป็นตัวของ
ตัวเองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
9. ผลการเปรียบเทียบการสารวจแบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21)
ด้านความมีทักษะสังคม ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 4.83 และ 3.97 ตามลาดับ
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.38 และ 0.89 ตามลาดับ ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 4.907 (p = .000) จึง
สรุปได้ว่า สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนด้านความ มีทักษะสังคมของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
10. ผลการเปรียบเทียบการสารวจแบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21)
ด้านความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย เป็ น 4.87 และ 3.70 ตามล าดั บ และมี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเป็ น 0. 35 และ 1.09
ตามล าดับ ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 5.600 (p = .000) จึงสรุปได้ว่า สมรรถนะที่ส าคัญของผู้ เรีย นด้ า น
ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
11. ผลการเปรียบเทียบการสารวจแบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21)
ด้านความรับผิดชอบเชื่อถือได้ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 4.73 และ 3.87
ตามลาดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.52 และ 0.63 ตามลาดับ ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 5.814
(p = .000) จึงสรุปได้ว่า สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนด้านความรับผิดชอบเชื่อถือได้ของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
12. ผลการเปรียบเทียบการสารวจแบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21)
ด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 4.70 และ 3.60
ตามลาดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.47 และ 1.04 ตามลาดับ ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 5.298
(p = .000) จึงสรุปได้ว่า สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบของกลุ่ มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการสารวจแบบประเมินสมรรถนะที่สาคัญของ
ผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21) หลังการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
จากภาพที่ 1 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กลุ่ ม ทดลองที่ เ รี ย นด้ ว ยแผนการสอนกี ฬ าบาสเกตบอลตาม
กระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะ
ศตวรรษที่ 21) มีค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยแผนการสอนบาสเกตบอลแบบ
ปกติ ทุกรายการ รวมทั้งหมด 12 ด้าน ได้แก่ 1) เกิดกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) การคิดอย่ า งมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3) การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดและความร่วมมือ 4) ความรู้และข้อมูลจาก
สื่อสารสนเทศ 5) ความรู้และข้อมูลที่มีประโยชน์จากสื่อ 6) ความรู้และข้อมูลจากเทคโนโลยี 7) ความสามารถ
ในการปรับตัว 8) ความกล้าแสดงออกและเป็นตัวของตัวเอง 9) ความมีทักษะสังคม 10) ความสามารถในการ
คิดเชิงสร้ างสรรค์เพื่อพัฒ นาต่อยอดองค์ความรู้ 11) ความรับผิ ดชอบเชื่อถือได้ 12) ภาวะผู้ นาและความ
รับผิดชอบ
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาผลการใช้แนวทางการพัฒนาการสอนกีฬาบาสเกตบอล ตามกระบวนการสอนแบบการ
เรียนรู้เชิงรุก โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นนักเรียนชายและหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน
คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยการทดลองใช้แนวทางการสอนจานวน กลุ่มละ 10 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอ
อภิป รายผลผลการใช้แนวทางการพัฒ นา การสอน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะกีฬาบาสเกตบอล และด้าน
สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21) พบว่า
1. ด้านทักษะกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยแนวทางการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและกลุ่ม
ควบคุมที่เรียนด้วยแผนการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยรวมด้านทักษะกีฬาบาสเกตบอล ก่อนและหลังการเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยหลังเรียนสู งกว่าก่อนเรียน เช่นเดียวกัน
ทั้งสองกลุ่ม หมายความว่า ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีพัฒนาการด้านทักษะกีฬาบาสเกตบอลก่อนและ
หลังเรียนรวมทั้ง 3 ทักษะ ดีขึ้นทั้งสองกลุ่ม ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากผู้วิจัยได้สอนทักษะกีฬาบาสเกตบอลใน

ขั้นนาไปใช้ด้วยกิจกรรมแบบเดียวกั น และใช้จานวนครั้งการสอนเท่ากัน รวมถึงลาดับทักษะที่ใช้ในแนวทาง
การสอนเหมื อ นกั น ทั้ ง สองกลุ่ ม สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของเกี ย รติ วั ฒ น์ วั ช ญากาญจน์ (Kiattiwat
Watchayakarn., 2013) ซึ่งได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา โดยการนารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น มาใช้ในการสอน
ทักษะกีฬา และได้ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะกีฬาเซปักตระกร้อก่อนและหลังเรียน มีความ
แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
2. ด้านสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21) กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยแนวทางการ
สอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมด้านสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21) หลังการ
เรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยแผนการสอนแบบปกติทุกรายการ โดยกลุ่มทดลองมีระดับความคิดเห็น
รวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด แตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่อยู่ในเกณฑ์มาก หมายความว่า หลังจากการทดลองใช้
แนวทางการสอนแล้ว กลุ่มทดลองมีสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะศตวรรษที่ 21) หรือเรียกอีกอย่างว่ามี
ทักษะการเรียนรู้เชิงรุก มากกว่ากลุ่มควบคุมทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย ของกุลธิดา เหมาเพชร (Kulthida,
Maophet, 2010) ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้ทฤษฏีพหุปัญญาเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา กล่าวว่า กลุ่มทดลองที่เรียนด้วย
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นจะมีคะแนนเฉลี่ยรายด้านที่เกี่ยวข้องกับตัวทฤษฎีที่นามาใช้พัฒนารูปแบบการสอน
ของกลุ่ ม ทดลองสู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม ทุ ก รายการ ทั้ ง นี้ จากผลการใช้ แ นวทางการพั ฒ นาการสอนกี ฬ า
บาสเกตบอลตามกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกของผู้วิจัย ทาให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิง
รุกถ้านามาฝึ กใช้จริ งก็ส ามารถทาให้ ผู้เรี ยนบรรลุ เป้าหมายของการเรียนรู้เชิงรุกได้ ซึ่งรูปแบบการเรีย นรู้
ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับทฤษฎี Constructivism ที่รากฐานของ Active learning หรือเรียนอีกอย่างว่า
การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ซึ่ ง ทิ ศ นา แขมมณี (Tisana Kammanee., 2011) ได้ ร ะบุ ไ ว้ ว่ า ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ต าม
Constructivism คือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ พบเห็นกับความรู้
ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา (Cognitive apparatus) ของตน ซึ่งการทฤษฎีดังกล่าว
จึงนาไปสู่การพัฒนาเป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยสอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (Vicharn Panich,
2012) ที่ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาก็มีความสาคัญ แต่ไม่เพียงพอ
สาหรับการเรียนรู้ เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject
matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้
นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน โดยสอดคล้ อ งกับ ศักดา ไชกิจ ภิญโญ (Sakda Chaikitpinyo., 2005) ที่กล่ าวว่า Active learning คือ
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องหาความหมายและทาความเข้าใจด้วยตนเองหรือร่วมกันกับเพื่อน เช่น ร่วมสืบค้นหา
คาตอบ ร่วมอภิปราย ร่วมนาเสนอ และสรุปความคิดรวมยอดกัน หรือ เป็นการเปลี่ยนผู้เรียนจากผู้นั่งฟังเพียง
อย่างเดียว (Passive learning) มาเป็นผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมการแสวงหาความรู้ที่ผู้สอนกาหนด แสดงให้เห็น
ว่าในการพัฒนารูปแบบการสอนในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (Office of
the National Education Commission, 2002, p.2) ที่ระบุแนวทางการจัดการศึกษาในมาตราที่ 22 ไว้ว่า

การจัดการเรียนการสอนต้องยึดหลักการว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรีย นรู้แบบเชิงรุก
หรื อ Active learning และยั งสอดคล้ อ งกับ ส านัก งานพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษา (Office of Educational
Quality Development Chiang Mai University, 2011, p.5) ที่ระบุว่า Active learning เป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น ซึ่งไม่แตกต่างจากคาว่า Student center เพียงแต่
จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้มากกว่าที่ผู้สอนถ่ายทอดให้ และสามารถลงมือ
ปฏิบัติเองมากกว่าแค่การจดบันทึกในชั้นเรียน
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าแนวทางการพัฒนาการสอนบาสเกตบอลตามกระบวนการสอนแบบ
การเรียนรู้เชิงรุก สามารถพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลของผู้เรียน และสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน (ทักษะ
ศตวรรษที่ 21) ให้อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก จึงควรนาแนวทางการสอนกีฬาบาสเกตบอลโดยกระบวนการเรียนรู้
เชิงรุกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยสามารนาไปใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาการสอนกีฬาบาสเกตบอล หรือ
การสอนพลศึกษาประเภทกีฬาบาสเกตบอลได้เป็นอย่างดี
2. ควรใช้ผลที่ได้จากการวิจัยนี้เป็นแนวทางการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนกีฬาและผู้สอนพลศึกษา
ให้เข้าใจในแนวการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกีฬา
และพลศึกษาโดยใช้กระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และข้อจากัด
ต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ขณะที่ปฏิบัติการสอน
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