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บทคัดยอ
  การวิจยัคร้ังน้ี มวีตัถปุระสงคเพ่ือ 1) ศกึษาทักษะการเรียนรูของนักศกึษาของนักศกึษาหลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศึกษา โดยใชปญหาเปนฐาน  และ 2) ศกึษาความคิดเหน็ของนักศกึษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหา

เปนฐาน โดยกลุมเปาหมายท่ีศกึษา  คอื นกัศึกษาในรายวิชา AED710: ทฤษฎี กระบวนทัศน และกระบวนการ

บริหารการศึกษา ปการศึกษา 2558 จํานวน 19 คน  เคร่ืองมือใชในการวิจัยไดแก แผนการสอนโดยใช         

ปญหาเปนฐาน แบบสังเกตทักษะการเรียนรู และแบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาท่ีมีตอการเรียน               

โดยใชปญหาเปนฐาน  วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 

โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  ผลการวจิยัพบวา  นกัศกึษามทีกัษะในการทํางานเปนทมีและเรยีนรูทีจ่ะทํางานรวมกบัผูอืน่ มทีกัษะ

ในการวางแผน มทีกัษะการคดิวเิคราะหอยางเปนระบบ  และเขาใจถงึบทบาทของผูบริหารในการบรหิารองคกร

ภายใน นบัตัง้แตการลาํดับความสําคัญและความเรงดวนของงานการบริหารเวลา  การประชุม การประสานงาน  

การตัดสินใจ  รวมถึงการมีสวนรวมกับองคกรภายนอก อีกทั้งมีขอเสนอแนะวาในสถานการณจําลองควรเปน
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เรื่องที่ทันสมัยและมีความหลากหลายและควรเพ่ิมเวลาในการฝกปฏิบัติใหมากกวาที่กําหนดเพื่อจะได             

ฝกปฏิบัติและมีความรูความเขาใจมากขึ้น  นอกจากน้ีนักศึกษายังมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนโดยใช

ปญหาเปนฐานในดานเวลาท่ีใชในการทํากิจกรรมในการเรียน  ดานภาระงานของผูเรียน และดานรูปแบบ    

การเรียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  สวนดานปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและอาจารยผู สอน                     

ดานประโยชนจากการเรียนและดานทัศนคติในภาพรวมอยูระดับมาก

  

คําสําคัญ
  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน    ทักษะการเรียนรู    

Abstract  
  The objectives of this research were to 1) study learning skills of the students in the Master 

of Education Program in Educational Administration by Using Problem-Based Learning; 2) study 

the opinion of students about Problem-based learning (PBL) pedagogy. The population of this 

research was 19 students from an AED710 class.  The instruments used were lesson plans by use 

Problem-based learning, learning skills observation form and   Questionnaires composed of     

multiple-choice and open-ended questions.  Data were analyzed by content analysis and statistical 

analyzing using standard deviation and average.  

  The findings reveal that students have teamwork skill, learning to work with others, planning 

skill, analytical thinking skill. Students know how to prioritize tasks, how to manage time wisely, how 

to organize and arrange meeting and know when to make decision as well as participation with 

other organizations. Students suggested that the simulation should be modernized, varies and 

should provide more time to practice in order to fully knowledge and understanding. The opinion 

of students on the problem-based learning in the interaction between learners and teachers,       

benefits of learning and attitude, in general, had mean score at much. Other aspects which were 

also at moderate level, in order from the time spent on the activity, the workload of learners,          

learning styles.

Keywords
  Problem - Based Learning, Learning Skills



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 233

บทนํา
  หลักการจัดการเรียนรูถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยเชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม           

ตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  เนนใหความสําคัญทั้งความรู

และคุณธรรม  ผูสอนจึงตองออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน  โดยเลือกใชวิธีสอนและ         

เทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู  การวัดและประเมินผลเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและ           

บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด  บทบาทของผูสอนควรเร่ิมต้ังแตศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลแลวนํา

ขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของผูเรียน มีการกําหนดเปาหมาย               

ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน (พงษศักดิ์  แปนแกว, 2557, 108-109) เชนเดียวกับ นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ 

(อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน, 2548, 

21-25) ไดกลาวถึงบทบาทสําคัญท่ีสุดในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ ครูผูสอน             

ซึ่งมีบทบาทในการวางแผนอํานวยความสะดวก เปนการวิเคราะหขอมูลของผูเรียน  การวางแผนการเรียนรู 

รวมถึงการบริหารช้ันเรียนใหสอดคลองกับรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรูแตละคร้ัง การเปนตัวกลางท่ีจะ

ทําใหเกิดการเรียนรู เชน การสรางความสัมพันธเชิงบวกกับผูเรียน การเปนแบบอยางท่ีดี การสราง                 

สภาพแวดลอมที่เกื้อกูลตอการเรียนรู และการประพฤติปฏิบัติของผูเรียน  การประเมินผลตามสภาพจริงและ

สอดคลองกบัจุดประสงค  ดวยวิธกีารและเครือ่งมอืท่ีสอดคลองกนั อกีทัง้ผูเรยีนมสีวนรวมในการประเมนิและ

มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดสภาพการณ

ของการจดัการเรยีนรูทีใ่ชปญหาเปนเครือ่งมอืในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอนอาจ

นาํผูเรยีนไปเผชิญสถานการณปญหาจริง หรอืผูสอนอาจจัดสภาพใหผูเรยีนเผชญิปญหาและฝกกระบวนการ

วิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุ ม ซึ่งจะชวยใหผู  เรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้น                           

อยางชัดเจน  (ทิศนา  แขมมณี, 2545) ไดเห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหาน้ัน รวมทั้ง

ชวยใหผูเรยีนเกดิการใฝรู เกดิทกัษะกระบวนการคิดและกระบวนการแกปญหาตาง ๆ   ทัง้นีผู้ทีม่บีทบาทสําคญั

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ ผูสอน ที่ทําหนาที่เปนผูจัดประสบการณใหผูเรียนรักในวิชาน้ัน        

ใหมีวิธีเรียนท่ีถูกวิธีและเสริมสรางปญญาในระดับสูง  นอกจากน้ียังมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก          

ในการเรียน สรางบทเรียนท่ีเปนสถานการณปญหาท่ีจะกระตุนใหผูเรยีนไดเรียนรูในเน้ือหาท่ีเปนแนวคิดสาํคัญ

ของปญหานั้น ตลอดจนการประเมินผลการเรียน (ธันยกร ชวยทุกขเพ่ือน, 2556, 35-39) การจัดการเรียน     

การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรูที่ผูสอนสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนใน

ทุกสาระความรู เพราะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองและยังสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน            

ดังที่ปรากฏในผลงานวิจัย เร่ือง การจัดการเรียนรูฟสิกส ระดับอุดมศึกษาโดยใชปญหาเปนฐานที่เนน

กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ที่พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

(ธันยกร  ชวยทุกขเพื่อน, 2556)  นอกจากนี้จากงานวิจัยของอุดม  รัตนอัมพรโสภณ (2544) เร่ือง ผลของ      
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การสื่อสารในเวลาเดียวกันและตางเวลากันในการเรียนรูผานเว็บโดยใชปญหาเปนหลักที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง    

การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาที่ลงทะเบียนวิชาคอมพิวเตอร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 

จํานวน 52 คน และแบงเปนกลุมทดลอง 3 กลุม โดยกลุมที่ 1 เรียนโดยการใชสื่อสารในเวลาเดียวกันดวย      

เว็บแช็ต กลุมที่ 2 เรียนโดยใชการสื่อสารตางเวลากันดวยเว็บบอรด สําหรับกลุมที่ 3  โดยใชการส่ือสาร           

ตางเวลาดวยเว็บเมลทั้ง 3 กลุมเรียนผานเว็บโดยวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก ในการวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใชแบบสอบเอ็มอีคิว วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย      

พบวานักศึกษากลุ มที่เรียนดวยการสื่อสารในเวลาเดียวกันและนักศึกษากลุมที่เรียนดวยการส่ือสาร                  

ตางเวลากันผานเว็บโดยใชปญหาเปนหลัก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมแตกตางกัน 

  ในฐานะคณะผูวิจัยเปนผูรับผิดชอบการสอนในรายวิชา AED710: ทฤษฎี กระบวนทัศนและ

กระบวนการบริหารการศึกษา ซึ่งเปนรายวิชาบังคับในโครงสรางหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อีกทั้งมีประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาวใน             

หลายปการศกึษาทีผ่านมา พบวาผูเรยีนสวนใหญเปนคร-ูอาจารย สายผูสอน มไิดดาํรงตาํแหนงผูบริหารการศึกษา

หรอืผูบรหิารสถานศึกษา จงึไมมปีระสบการณในเชงิบรหิาร  สงผลใหไมกลาแสดงความคิดเหน็ ไมกลาตดัสินใจ  

ผูวิจัยจึงเห็นวาในการจัดการเรียนรูนอกจากใชวิธีบรรยาย  การแลกเปล่ียนเรียนรู การมอบหมายงานแลว     

ควรมีการจัดกจิกรรมท่ีเสริมสรางผูเรยีนใหแกปญหาในเชิงบรหิารดวยตนเอง ดงันัน้จงึมคีวามสนใจท่ีจะศกึษา

ทักษะการเรียนรูของนักศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา    

โดยใชปญหาเปนฐาน และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                

การบริหารการศึกษาที่มีตอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยใชใชปญหาเปนฐาน 

  2. ศกึษาความคิดเห็นของนักศกึษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน

วิธีการวิจัย
  1. กลุมเปาหมาย

   นักศึกษาในรายวิชา AED710: ทฤษฎี กระบวนทัศน และกระบวนการบริหารการศึกษา                    

ปการศึกษา 2558  จํานวน 19 คน
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  2. เครื่องมือใชในการวิจัย 

   2.1 แผนการสอน รายวิชา AED710 : ทฤษฎี กระบวนทัศน และกระบวนการบริหารการศึกษา

โดยคณะผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา  ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ตลอดจนเนื้อหาวิชา 

AED710 : ทฤษฎี กระบวนทัศน และกระบวนการบริหารการศึกษา จากน้ันกําหนดประเด็นหรือโครงการ         

ในเชิงบริหารการศึกษา ไดแก กระบวนการ  ทฤษฎีระบบ  การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

ของการบริหารการศึกษา การสรางวิสยัทศันในการบริหารองคการ การเลือกใชทฤษฏี หลักการและกระบวน การ

บริหารใหสอดคลองกับบริบทการวิเคราะหปจจัยและตัวแปรทั้งภายในและภายนอกองคการ การวางแผน

เชิงกลยุทธ การพฒันาแผนปฏิบตักิาร การติดตามประเมนิผลสมัฤทธ์ิของแผน ในข้ันตอนการใชแผนการสอน  

ประกอบดวย (1) นําประเด็นหรือโครงการสูการเรียนรู จํานวน 25 คาบเรียน โดยแบงนักศึกษา ออกเปน        

กลุม 5 กลุม (2) ดาํเนินการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยใชแนวทางของสํานักมาตรฐานการศึกษา

และพัฒนาการเรียนรู (2550) ดังนี้ ขั้นที่ 1 นําเสนอแบบจําลองสถานการณปญหา จํานวน 3 สถานการณ   

เพือ่กระตุนใหผูเรยีนเกดิความสนใจและมองเห็นปญหา  ขัน้ที ่2 ชีแ้นะแนวทางท่ีเปนไปได เพือ่ใหผูเรยีนแตละ

กลุมวางแผนการศึกษา คนควา และทําความเขาใจอภิปรายปญหาภายในกลุม ระดมสมองคิดวิเคราะห       

เพื่อหาวิธีการหาคําตอบ  ขั้นที่ 3 มอบหมายนักศึกษาแบงกลุม จํานวน 5 กลุม เพื่อดําเนินการศึกษาคนควา

ตนเองดวยวิธีการหลากหลาย  ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรูของผูเรียนในสิ่งที่คนพบมาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

อภิปรายผล  ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ โดยผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง             

และประเมินผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด และ ขั้นที่ 6  ผูเรียนนําขอมูล     

ที่ไดมาจัดระบบองคความรูและนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผูสอนประเมินผลการเรียนรู      

และทักษะกระบวนการ 

   2.2 แบบสังเกตทักษะการเรียนรู 

   2.3 แบบสอบถามความคิดเห็น  แบงเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1  ความเขาใจเกี่ยวกับการจัด    

การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหา

เปนฐาน และ สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ

  3.  การวิเคราะหขอมูล

       3.1 ขอมูลที่ไดจากแบบสังเกตทักษะการเรียนรูของกลุมนักศึกษา 5 กลุม ที่เรียนรายวิชา 

AED710: ทฤษฎี กระบวนทัศน และกระบวนการบริหารการศึกษาโดยใชปญหาเปนฐาน ใชวิธีการวิเคราะห

เนื้อหา 

   3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหา     

เปนฐาน  ใชวิธีการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
  1. ทักษะการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา โดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน

   นักศึกษาที่เรียนดวยวิธีจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานโดยใชแบบจําลอง

สถานการณ สวนใหญในระยะแรกไมไมเขาใจจุดประสงคของกิจกรรมวาใหทําเพื่ออะไร  แตพอทําการอาน

และศึกษาไปเรื่อย ๆ  จึงเขาใจวางานท่ีผูบริหารตองแกไขหรือดําเนินการ ในขณะท่ีนักศึกษาบางสวนเมื่อผาน

การอภิปรายรวมในกลุมพอจะทราบวาโครงการน้ีเปนเร่ืองท่ีเกีย่วกับการลําดบัความสําคญัและความเรงดวน

ของงาน แตยังไมทราบความหมายและวิธีการแยกความสําคัญ ไมมีความรูมากพอท่ีจะลําดับความสําคัญ

และความเรงดวนของปญหา  ภายหลังจากท่ีไดรับคําปรึกษาและคําแนะนําจากอาจารยแลวทําใหกลุมเริ่ม

ลงมือปฏิบัติ แกไขปญหา มีการจําลองสถานการณการประชุมและรวมถึงแสดงความคิดเห็นรวมกัน

   เม่ือการเรียนดวยวธิจีดัการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานโดยใชแบบจําลองสถานการณ

นักศึกษาเห็นวาเปนโครงการที่ดี เพราะไดมีการแสดงความคิดเห็นรวมกับเพ่ือน ๆ ในกลุม และเรียนรูวา          

ใหผูเรยีนทราบและเขาใจถงึบทบาทของผูบรหิารในการบริหารองคกรภายใน นบัต้ังแตการลําดบัความสาํคัญ

และความเรงดวนของงาน   การบริหารเวลา  การประชุม การประสานงาน  การตัดสินใจ  รวมถึงการมี          

สวนรวมกับองคกรภายนอก  ผูบรหิารจะตองมกีารตัดสนิใจทีเ่ดด็ขาด มสีตเิพือ่ทีจ่ะหาแนวทางการแกปญหา

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  อีกทั้งยังจะตองทําการวิเคราะหปญหาตาง ๆ  ดวยความรอบคอบ รวมทั้งไดเรียน

รูทักษะการทํางานเปนทีม ฝกการเปนผูนํา รูจักลําดับความสําคัญและความเรงดวนของงาน ไดเรียนรูถึง       

การแยกแยะและลําดับความสําคัญและความเร งดวนของปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในสถานศึกษา                               

รูถงึกระบวนการแกไขปญหาเฉพาะหนาในเวลาท่ีจาํกดั  เปนการเรียนท่ีไดพฒันากระบวนการคิดอยางเปนระบบ 

   สําหรับขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานโดยใชแบบจําลอง

สถานการณ นักศึกษามีความเห็นวาในสถานการณจําลองที่ผูวิจัยสรางขึ้น ควรเปนเรื่องท่ีทันสมัยและมี      

ความหลากหลายและควรเพ่ิมเวลาในการฝกปฏิบัติใหมากกวาท่ีกําหนด เพ่ือจะไดฝกปฏิบัติและมีความรู              

ความเขาใจมากขึ้น  ปญหาสําหรับสถานการณจําลองควรมีความชัดเจนเพื่อใหสามารถลําดับความสําคัญ

ของเหตุการณ วิเคราะหสถานการณไดชัดเจนจะทําใหโครงการน้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งควรสงเสริมใหมี

การประยุกตใชไดในการทํางาน และควรมีสถานการณจําลองที่หลากหลาย เพื่อจะไดฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิด

ความเขาใจมากยิง่ขึน้ ตลอดจนควรเพิม่เวลาในการทาํกจิกรรมสถานการณจาํลอง เพราะแตละคนในกลุมไม

ไดรับบทบาทหนาที่ในการประชุมอยางทั่วถึง และมีความเห็นวานักศึกษาตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

ทั้งจากทางเอกสารผูเชี่ยวชาญและแหลงเรียนรูทางดานอื่น ๆ ใหมากขึ้น

  2. ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร     

การศึกษา ที่มีตอวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน

   จากการวิเคราะหแบบสอบถามความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 

นักศึกษามีความเขาใจวาเปนการเรียนการสอนที่ตองเรียนรูจากสถานการณจําลอง โดยใชกระบวนการกลุม
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ในการคนควาหาขอมูลและหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณที่ตนเองมีอยู  เพื่อหาแนวทางแกปญหา

ในสถานการณจําลองตามท่ีไดมีการวิเคราะหปญหาในแตละประเด็น บทบาทของอาจารยผูสอนเปนเพียง     

ผูชีแ้นะแนวทางเทานัน้ สวนความคดิเหน็ตอการเรยีนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานในแตละดาน สรุปไดดงันี้

   2.1 ดานเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมในการเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใน    

ระดับปานกลาง (μ = 3.07) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการใชเวลามากในการเขากลุมแตละครั้ง      

มีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ = 3.20)

   2.2 ดานภาระงานของผูเรียน  พบวา มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง                       

(μ = 3.02) เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวาควรไดรบัหวัขอเดยีวกนัในการไปคนควาขอมูลเพือ่นาํมาอภปิราย

รวมกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ = 3.40)

   2.3 ดานปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและอาจารยผูสอน พบวามีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (μ = 3.90) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา เปนกิจกรรมท่ีทําใหอาจารยผูสอนและนักศึกษา          

ไดเรียนรูขอมูลใหม ๆ ไปพรอมกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.07)

   2.4 ดานประโยชนจากการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (μ = 4.31) เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวาเปนการเพิ่มทักษะการคิด วิเคราะห และวิจารณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.73)

   2.5 ดานรูปแบบการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (μ = 2.74) เม่ือพิจารณาเปน     

รายดานพบวามตีาํรา วารสาร หรอืเอกสารท่ีใชในการเรียนมีเพยีงพอในการคนควา มคีาเฉลีย่สูงสุด (μ = 3.40)

   2.6 ดานทัศนคติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (μ = 3.73) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

นักศึกษาชอบ และเห็นดวยกับการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ = 3.93)

อภิปรายผลการวิจัย
  ในการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานในรายวิชา AED710 : ทฤษฎี กระบวนทัศน และ

กระบวนการบริหารการศึกษา โดยคณะผูวิจัยไดใชสถานการณจําลองเพ่ือใหผูเรียนไดสืบเสาะแสวงหา       

ความรูดวยตนเอง และนําขอคนพบเหลาน้ันมาวิพากษ วิจารณ กับสมาชิกในกลุม พรอมท้ังนําเสนอสาระ

ความรูจากการคนพบ นัน้ ถงึแมวาในเบ้ืองตนจะมีการเกร่ินนาํหรือชีแ้นะแนวทางในกิจกรรมดังกลาว นกัศกึษา

ยงัมคีวามสบัสน ไมเขาใจจดุประสงคของการเรยีนดวยวธิกีารใชปญหาเปนฐาน  ตอมาไดลองอานดวยตนเอง

และจบัประเดน็กพ็อจะทราบวาโครงการนีเ้กีย่วของกบัภาระงานของผูบรหิารการศกึษา ซึง่มบีทบาทหลายดาน 

ไมวาจะเปนงานเรงรัด งานจิปาถะ งานจุกจิกที่จะตองสะสาง แทบไมซํ้าแบบกันในแตละวัน อีกทั้งยัง                

ตองเปนผูนาํทางวชิาการท่ีจะตองมวีสิยัทศันและดาํเนนิการใหบรรลวุตัถปุระสงคทีต่ัง้ไว หลงัจากทํางานกลุม

ทุกคนตางก็แสดงความคิดเห็นที่มีทั้งคลอยตามกันและขัดแยงกัน ซึ่งก็ไดขอคําปรึกษาจากอาจารย                  

เพื่อชี้แนะแนวทางของการแกโจทยปญหาวาโครงการน้ีเราจะตองฝกวิเคราะหสถานการณ โดยลําดับ           

ความสําคัญของงานที่ผูบริหารจะตองรับผิดชอบ พรอมทั้งตกลงรวมกันวาในแตละสถานการณนั้นจะตอง     

แกปญหาดวยวิธใีด   แบบใดจึงจะดีและสมเหตุสมผล  ซึง่คณะผูวจิยัเห็นวาการท่ีนกัศกึษามีความสับสนและ
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หาทางออกดวยตนเองไดนั้นเปนการเรียนรูที่ไดรับจากประสบการณตรง  หากการแกไขสถานการณนั้น     

ประสบผลสําเร็จจะเปนการเพ่ิมศักยภาพและจะจดจําวิธีการแกไขปญหาน้ันได  เพราะในการเรียนรูโดย         

ใชปญหาเปนฐานในสถานการณจําลองนี้  เปนเจตนารมณของอาจารยผูสอน  (ผูวิจัย)  ที่ตองการใหผูเรียนมี

ทักษะการรูคิดซ่ึงจะสอดรับกับแนวคิดของ พงษศักดิ์  แปนแกว (2557) ที่ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรู                 

ทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญัเปนการจัดการเรียนรูทีเ่ปดโอกาสใหผูเรยีนไดมกีารเคล่ือนไหวดานตาง ๆ   เชน การพูดคยุ

กบัเพื่อนรวมหองหรือเพ่ือนรวมกลุม การคนหาขอมูลจากแหลงใด ๆ ดวยตนเอง การคิดคน   ดวยวิธีใด ๆ     

ดวยตนเอง  การคิดเชิงวิเคราะห  สังเคราะห  และมีการเคล่ือนไหวมากกวาการน่ังเรียนอยูกับท่ี โดยมี                   

ครูทําหนาที่เปนผูคอยดูแลและประสานเชื่อมโยงใหเกิดการเรียนรูตามที่กําหนดไวในแผน เพื่อใหเกิด                 

ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว 

  จากผลการวิจัยนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะวาในสถานการณจําลองท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน ควรเปน

เรื่องที่ทันสมัยและมีความหลากหลายและควรเพ่ิมเวลาในการฝกปฏิบัติใหมากกวาที่กําหนด เพ่ือจะได           

ฝกปฏบัิตแิละมคีวามรูความเขาใจมากขึน้นัน้   ผูวจิยัเห็นวาไมวาจะมีเวลามากหรือนอยมใิชประเดน็ทีจ่ะทาํให

มีความรูและความเขาใจสูงขึ้น แตขึ้นอยูกับพื้นฐานความรูหรือประสบการณของแตละบุคคล  เพราะมี        

ความเช่ือวาทกุคนมคีวามแตกตางกัน ทกุคนสามารถเรยีนรูได และการเรยีนรูเกดิไดทกุท ี ทกุเวลา  (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2544, 5-9)   เพียงแตวาผูสอนตองรูจักผูเรียนและสามารถวิเคราะหขอมูล เพื่อนําไปเปนพื้นฐาน

การออกแบบหรือวางแผนการเรียนรูและสอดคลองกับผูเรียนใหได ซึง่ตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 (หมวด 4) ไดใหแนวทางการจดัการเรยีนรูจะตองวเิคราะหผูเรยีนโดยการรูจกัผูเรยีนเปนรายบคุคล

หรอืรายกลุม ซึง่จะชวยใหครผููสอนมขีอมลูทีส่าํคัญในการออกแบบการจัดการเรยีนรูทีเ่หมาะสม ควรคาํนงึถงึ

องคประกอบทีส่าํคญั  3  ประการ คอื ธรรมชาติของผูเรยีน  ประสบการณและพืน้ฐานความรูเดมิ วธิกีารเรยีนรู

ของผูเรียน ตลอดจนการใชจิตวิทยาการเรียนรูและการบูรณาการคุณธรรมและคานิยมในการจัดกิจกรรม            

การเรียนรู

สรุป
  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใชสถานการณจาํลองทีผู่วจิยัสรางขึน้ โดยกาํหนดกรอบ

ในการมอบหมายงานใหผู เรียนไดไปศึกษาคนควาและนํามาวิพากษ  วิจารณ  แสดงความคิดเห็น                       

โดยกระบวนการกลุมท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมลักษณะวิชา AED710 : ทฤษฎี กระบวนทัศน และกระบวนการ

บรหิารการศึกษา  สวนใหญในระยะแรกไมไมเขาใจจุดประสงคของกิจกรรมวาใหทําเพื่ออะไร  แตพอทําการ

อานและศึกษาไปเร่ือย ๆ และรวมกันแสดงความคิดเห็นจนไดขอสรุปในการแกไขโจทยปญหาเชิงบริหาร      

การศึกษาในสถานการณจําลอง ไดเรียนรูทักษะทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในการวางแผน มีทักษะการ                    

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยใชสถานการณจําลองควรมี

เพิ่มเวลาในการอธิบายจุดประสงคการเรียนรู ขอตกลงเบื้องตน และรายละเอียดของสถานการณจําลอง            
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ที่ชัดเจนแกนักศึกษากอนเร่ิมตนทํากิจกรรมสถานการณจําลอง รวมทั้งสถานการณจําลองที่กําหนดควรเปน

เรื่องที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย 
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