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บทคัดย่อ 

งานวิจยันี� เป็นวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื�อ �) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงาน

คุณภาพในองคก์ารของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง ปีที� 2 โดยใช้กรณีศึกษา�) ศึกษาพฤติกรรม

การท�างานกลุ่มโดยใช้กรณีศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูงปีที� � �) ศึกษาผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ �) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัศึกษาระดบัชั�นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูงปีที� � ซึ� งเรียนอยูใ่นภาคเรียนที� 2 ปี

การศึกษา 2560 จ�านวน �� คน เครื� องมือการวิจัยประกอบด้วย  1)แผนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษารายวิชาการ

บริหารงานคุณภาพในองค์การ 2)แบบประเมินการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษา �)แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม.4) 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน�) แบบสอบถามความพึงพอในของนกัศึกษาต่อการใชก้รณีศึกษาในการ

เรียนรู้ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลทางสถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย ค่า

ร้อยละ ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยั พบวา่ 

1) การคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั� นสูง ปีที�  2 โดยใช้กรณีศึกษา นักศึกษามีคะแนนไม่ต�� ากว่าร้อยละ �� จากการท�าแบบฝึกและ

แบบทดสอบ คือผา่นเกณฑ์จ�านวน � กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ��.�� และไม่ผา่นเกณฑจ์�านวน � กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 

14.29 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัสูตร  
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�) นกัศึกษาทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการท�างานอยูใ่นระดบัดีมาก  

�) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที� ระดบั .�� (t = 

18.95, sig = .000) 

4) ภาพโดยรวมของความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (Mean =4.25,S.D.=0.64)   

ค�าส�าคัญ: การใช้กรณีศึกษา,การคิดวิเคราะห์,นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง   

 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา  

จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.���� และแกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� �) พ.ศ.���� และ (ฉบบั

ที� �) พ.ศ.���� สรุปไดว้า่การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นการพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม บูรณาการการจดัการการgรียน

รู้ ให้สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัเรียน ชุมชน และสังคม ปฏิรูปการสอนของครูโดยการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ที�หลากหลาย วธีิประเมินผลที�เนน้การประเมินในสภาพที�แทจ้ริง มีสื�อการเรียนรู้ที�หลากหลาย 

ตามความเหมาะสม กบัสาระการเรียนรู้ เนน้การคิด วเิคราะห์ แกปั้ญหา สอดคลอ้งกบัการใชชี้วิตประจ�าวนั และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ การพฒันาผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพ และเต็มความสามารถ (วิชาการ.����) ดังนั�นในการ

ปรับปรุงและแก้ไขสภาพการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การนั�น จ �าเป็นตอ้งอาศัย

วิธีการที�เหมาะสมกบัผูเ้รียนมาช่วยในการจดัการเรียนการสอน ซึ� งในระยะหลายสิบปีที�ผ่านมา มีทฤษฎีการ

เรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ�นหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีการเรียนรู้ที�นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจกนัมาก คือทฤษฎีการ

เรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism Learning theory) ซึ� งแนวคิดที�สอดคล้องกบัการจดัการศึกษาใน

ศตวรรษที� 21 มากที�สุดคือเชื�อวา่ การเรียนรู้จะเกิดขึ�นเมื�อผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ที�เป็นของตนเองขึ�นมาจากความรู้

ที�มีอยูเ่ดิมหรือจากความรู้ที�รับเขา้มาใหม่ดว้ยเหตุผลนี�ห้องเรียนในศตวรรษที� 21 จึงไม่ควรเป็นหอ้งเรียนที�ผูส้อน

เป็นผูจ้ดัการทุกสิ� งทุกอย่างโดยผูเ้รียนเป็นฝ่ายรับแต่ตอ้งให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัเองสร้างความรู้ที�เกิดจาก

ความรู้ความเขา้ใจของตนเองและมีส่วนร่วมในการ เรียนมากขึ�น(มณัฑรา ธรรมบุศย ,์ 2545 ) รูปแบบการเรียนรู้

ที�เกิดจากแนวคิดนี� มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกนั การเรียนรู้โดย

การคน้ควา้อยา่งอิสระ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา เป็นตน้  

 วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ เป็นรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง จะมี

เนื�อหาเกี�ยวกบั ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการจดัองค์การ การเพิ�มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารความ

ขดัแยง้ในองค์การ การบริหารความเสี�ยง การบริหารงานคุณภาพและเพิ�มผลผลิต กิจกรรมระบบคุณภาพและการ

เพิ�มผลผลิต และเทคนิคการจดัการสมยัใหม่ ซึ� งผูส้อนต้องสอนนักศึกษาตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ

รายวิชา และค�าอธิบายรายวิชา ซึ� งนอกจากเนื�อหาที�ผูส้อนตอ้งมีการบรรยายให้เขา้ใจแลว้ ยงัตอ้งให้นกัศึกษามี
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การคิดวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ� งสภาพการจดัการเรียนการสอนยงัเน้นผูส้อนเป็นส�าคญั การสอน

ส่วนใหญ่ครูผูส้อนจะเป็นผูบ้รรยาย หรืออธิบาย เปิดโอกาสให้ซักถามเรื�องที�ครูบรรยาย หรือเพียงท�างานที�ได้รับ

มอบหมาย  ท�าให้ผูเ้รียนเกิดความเบื�อหน่ายต่อการเรียน ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น ไม่สามารถคิดวิเคราะห์และ

แกไ้ขปัญหาได ้ส่งผลให้ผูเ้รียนขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหา ซึ� งสุมน อมรวิวฒัน์ (����) ไดก้ล่าววา่ 

วิธีการคิดวิเคราะห์เป็นการพฒันาทกัษะคิดวิเคราะห์ที�สอดคลอ้งกบัทางวิทยาศาสตร์ที�เน้นถึงกระบวนการคิด

เพื�อแกปั้ญหาการคิด วพิากษว์ิจารณ์ การคิดตีความ การคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบยอ้นทวนการคิด

จ�าแนกแยกแยะ การคิดเชื�อมโยงสัมพนัธ์และการคิดจัดอันดับ ดังที�ธิดารัตน์ คูหาพงศ์ (2546) ได้ศึกษาผลของ

การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม ที�มีต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณของนกัศึกษาวทิยาลยัพลศึกษา จงัหวดักระบี�พบวา่ นกัศึกษา

มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน และมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าหลงัได้รับการสอนตาม

แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคมอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั.�� และมยรีุ หรุ่นขา (2544) ได้ศึกษา

ผลการใช้รูปแบบการพฒันาการคิดอย่างมี วิจารณญาณที�มีต่อความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในบริบทของ

ชุมชนของนกัเรียนชั�น มัธยมศึกษาปีที� 3 ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนที�ไดใ้ช้รูปแบบการสอนแบบพฒันาการคิด

อยา่งมี วิจารณญาณมีคะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และมีคะแนนความสามารถในการคิด

แกปั้ญหาในบริบทของชุมชน หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั.�� 

 ส�าหรับการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เป็นอีกวิธีการหนึ�งที�น�ามาใช้เรียนรู้ในศตวรรษที� 21 ซึ� งเน้นให้

ผู ้เรียนคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเป็น และถือว่าเป็นเทคนิคหนึ� งที�น�ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนที�เน้น

ผูเ้รียนเป็นส�าคญั ช่วยให้ผูเ้รียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการ

ตดัสินใจอยา่งมีหลกัการและเหตุผล มีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาในเรื�องใดเรื�องหนึ� งที�เกิดขึ�น อาจเป็นเรื�องจริง

ในองคก์รธุรกิจ หรือทางดา้นการตลาดเขา้มาประยุกตก์บัเนื�อหาวชิาที�มีการเรียนการสอนในครั� งนั�นๆ ท�าใหเ้กิด

การจดจ�า เกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นไดด้งัที�ทิศนา  แขมมณี (2552,หน้า 362-364)กล่าว

วา่ การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นกระบวนการที�ผูส้อนใชใ้นการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์

ที�ก �าหนด โดยใหผู้เ้รียนศึกษาเรื�องที�สมมติขึ�นจากความเป็นจริงและตอบประเด็นค�าถามเกี�ยวกบัเรื�องนั�น แลว้น�า

ค �าตอบและเหตุผลที�มาของค�าตอบนั�นมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื�อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม

วตัถุประสงค์ เป็นวธีิการที�มุ่งใหผู้เ้รียนฝึกฝนการเผชิญและแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งรอใหเ้กิดปัญหาจริง เป็นวธีิการ

ที�เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของผูอื้�น ช่วยให้ผูเ้รียนมีมุมมองที�กวา้งขึ�น สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของชูวิทย์ ไชยเบ้า (����) ซึ�งศึกษาวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาที�มีต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรายวิชา

สังคมวิทยาเบื�องตน้ เรื�องวฒันธรรมพบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรายวิชาสังคมวิทยาเบื�องตน้ เรื�องวฒันธรรม
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โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาของกลุ่มตวัอย่างหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�

ระดบั 0.05 การสอนแบบกรณีศึกษาท�าให้นกัศึกษาสามารถคิดวเิคราะห์และมองภาพในการศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 

ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื�อหน่าย ท�าให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปในทางที�ดี  และสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของวรพรรณ  กระต่ายทอง (2550) ไดท้ �าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ก่อนและหลังเรียนรายวิชาสารถะ

และหลักการทางสังคมวิทยา เรื�อง สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองโดยใช้วิธีสอนแบบกรณีศึกษา  (case 

study) ของนกัศึกษาชั�นปีที� 3 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ซึ� งปรากฏว่าผลสัมฤทธิ� หลงัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการ

เรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

สรุปไดว้า่ การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (case study) นั�น ท�าใหน้กัศึกษาสามารถคิดวเิคราะห์และมอง

ภาพในการศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื�อหน่าย ท�าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไป

ในทางที�ดีซึ� งสอดคลอ้งกบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนที�ไดส้รุปไวใ้นงานวิจยันี� วา่ผลสัมฤทธิ� หลงัการเรียนสูงกว่า

ก่อนการเรียน  

 จากขอ้มูลและเหตุผลดงักล่าวจึงท�าให้ผูวิ้จยัมีความสนใจที�จะศึกษาวิธีการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา

เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ และทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ� งจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา

ตนเอง และเรียนรู้จากเหตุการณ์ หรือจากประสบการณ์จริงมาช่วยแกปั้ญหาในชีวิตจริงได ้และน�าไปใชใ้นการ

เรียนในระดบัที�สูงขึ�น 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 �.  เพื�อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง ปีที� 2 โดยใช้กรณีศึกษา  

�.  เพื�อศึกษาพฤติกรรมการท�างานกลุ่มโดยใชก้รณีศึกษาของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั�นสูง ปีที� �   
 3.  เพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ ของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง ปีที� � 

 �. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาในรายวิชาการบริหารงาน

คุณภาพในองค์การ  
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สมมติฐานของการวิจัย  

�. หลังการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ นักศึกษาสามารถคิด

วเิคราะห์ มีคะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ 80 

�. พฤติกรรมการท�างานกลุ่มโดยใช้กรณีศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูงปีที� 2 

อยูใ่นระดบัดี 

 3. ผลสัมฤทธิ� ทางการเ รียนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ ของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง ปีที� � หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั.�� 

 �. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใชวิ้ธีการสอนโดยใชก้รณีศึกษาในรายวิชา การบริหารงานคุณภาพ

ในองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี� มีขอบเขตดงันี�  
 1. ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที�ใช้ในการวิจยั คือนกัศึกษาที�ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพใน

องค์การ จ�านวน 35 คน ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเจริญ-พฒันาบริหารธุรกิจ  

  ตวัแปรที�ศึกษา 

ตวัแปรตน้ การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 

ตวัแปรตาม 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

   2. พฤติกรรมการท�างานกลุ่ม 

 3. ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

   4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยกรณีศึกษา 

2. ขอบเขตดา้นเนื�อหา 

 เนื�อหาในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ เป็นไปตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ

รายวชิา และค�าอธิบายรายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง พุทธศกัราช 2557 ประกอบ

ไปดว้ยเนื�อหาดงัต่อไปนี�  

- หน่วยการเรียนรู้ที� 1 ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการจดัองคก์าร 

- หน่วยการเรียนรู้ที� 2 การเพิ�มประสิทธิภาพในองคก์าร  

- หน่วยการเรียนรู้ที� 3 การบริหารความขดัแยง้ในองค์การ  
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- หน่วยการเรียนรู้ที� 4 การบริหารความเสี�ยง 

- หน่วยการเรียนรู้ที� 5 เทคนิคการจดัการสมยัใหม่   

3.ระยะเวลา 

ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
เครื�องมือการวจิยัในครั� งนี�ประกอบดว้ย  

1. แผนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ  

 2. แบบประเมินการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษา 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม  

4. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

5. แบบสอบถามความพึงพอในของนกัศึกษาต่อการใชก้รณีศึกษาในการเรียนรู้  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

วธีิด�าเนินการวจิยั การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาการบริหารงานคุณภาพ

ในองค์การ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูงปีที� � วทิยาลยัอาชีวศึกษาเจริญพฒันาบริหารธุรกิจ 

จ�านวน 35 คน มีวธีิด�าเนินการวจิยัดงันี�  

1.ขั�นเตรียม ผูส้อนชี� แจงการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ

ค�าอธิบายรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ แจ้งการวดัและประเมินผลในรายวิชาให้นักศึกษาได้รับ

ทราบ 

2. ขั�นทดลอง การวิจยัครั� งนี�ด�าเนินการทดลองในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 ผูส้อนด�าเนินการ

สอนตามแผนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาโดยเลือกหน่วยการเรียนรู้ จ�านวน 5 หน่วย , 5 แผนการเรียนรู้ เรียน

สัปดาห์ละ 3 ชั�วโมง รวมเป็น �� ชั�วโมง ดงันี�  

- หน่วยการเรียนรู้ที� 1 ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการจดัองคก์าร  จ�านวน 3 ชั�วโมง   

- หน่วยการเรียนรู้ที� 2 การเพิ�มประสิทธิภาพในองคก์าร             จ�านวน 3 ชั�วโมง 

- หน่วยการเรียนรู้ที� 3 การบริหารความขดัแยง้ในองค์การ        จ�านวน 3 ชั�วโมง 

- หน่วยการเรียนรู้ที� 4 การบริหารความเสี�ยง                               จ�านวน 3 ชั�วโมง 

- หน่วยการเรียนรู้ที� 5 เทคนิคการจดัการสมยัใหม่                      จ�านวน 3 ชั�วโมง 
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3. ก่อนที�ให้นกัศึกษาเรียนรู้วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ โดยใช้กรณีศึกษา ผูส้อนได้ท�า

การทดสอบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียน(pre-test) และเริ�มสอน ในขณะที�นักศึกษาเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 

ครูจะเป็นผูส้ังเกตการท�างานกลุ่ม และประเมินผลการเรียนรู้  

4. เมื�อเรียนรู้ครบทั�ง 5 แผนการเรียนรู้ ท �าแบบฝึกจ�านวน � ชุด  ผูส้อนได้ด �าเนินการทดสอบการคิด

วิเคราะห์โดยใชก้รณีศึกษาที�สร้างขึ�นอีก � ชุด  

5. หลังจากนั�นทิ�งระยะเวลา � สัปดาห์ ครูให้นักศึกษาไปทบทวนเรื� องที�เรียนทั� งหมด และนัด

ทดสอบการคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนจ�านวน � ชุด เป็นปรนัย � ตัวเลือก

จ�านวน �� ขอ้ ซึ� งเป็นชุดเดิมกบัก่อนเรียน เพื�อเก็บเป็นขอ้มูล 

6. ใหน้กัศึกษาท�าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา เพื�อเก็บเป็นขอ้มูล 

7. รวบรวมขอ้มูลทั�งหมดมาวเิคราะห์และแปลผล 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น � ตอนคือ 

1. วเิคราะห์ผลการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา โดยวเิคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ผลการประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่มจากการเรียนรู้โดยใชค้่าเฉลี�ย (Mean)  

3. การทดสอบสมมติฐานเกี�ยวกบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน (Pair t-test) 

4. วิเคราะห์ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูงปีที� � โดยหา ค่าเฉลี�ย (Mean) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

 

ผลการวิจัย 

ตอนที� 1 ผลการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การของนักศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง ปีที� 2 โดยใชก้รณีศึกษา พบว่า นกัศึกษามีคะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ �� จาก

การท�าแบบฝึกและแบบทดสอบกรณีศึกษา ผ่านเกณฑ์จ �านวน � กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ��.�� และไม่ผ่านเกณฑ์

จ�านวน � กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

ตอนที� 2 ผลของการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพชั�นสูง ปีที� 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา พบวา่ นกัศึกษาทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการท�างานอยูใ่นระดบั

ดีมาก  
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ตอนที� � เปรียบเทียบการท�าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาจ �านวน �� คนพบวา่

นกัศึกษา มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .��(t = 18.95, 

sig = .000) 

ตอนที� � ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในรายวิชาการ

บริหารงานคุณภาพในองค์การ  พบว่า ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาใน

รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ นักศึกษาจ�านวน 35 คน พบวา่ภาพโดยรวมของความพึงพอใจอยูใ่น

ระดับมาก (Mean =4.25,S.D.=0.64) เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อยดงันี� ด้าน

ผู ้สอน (Mean =4.36,S.D.=0.07) ด้านกิจกรรม (Mean =4.27 ,S.D.=0.10)ด้านเนื� อหาของกรณีศึกษา(Mean 

=4.14,S.D.=0.17)  

 

อภิปรายผล 

ตอนที� 1 ผลการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ ของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง ปีที� 2 โดยใช้กรณีศึกษา พบวา่ นกัศึกษามีคะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ �� จาก

การท�าแบบฝึกและแบบทดสอบกรณีศึกษา ผ่านเกณฑ์จ �านวน � กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ��.�� และไม่ผ่านเกณฑ์

จ�านวน � กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ��.�� จากขอ้มูลดงักล่าวนกัศึกษากลุ่มที�ไม่ผา่นเกณฑ์ เมื�อพิจารณาคะแนนการท�า

แบบฝึกและแบบทดสอบมีคะแนนต่างจากกลุ่มอื�นไม่มาก ซึ� งถือไดว้า่กลุ่มนั�นผา่นเกณฑ์เช่นเดียวกนั จะเห็นได้

วา่การเรียนรูโดยใช้กรณีศึกษามีประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร  ซึ� งทิศนา แขม

มณี (���� : ���) กล่าวถึง ขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาไวว้า่ช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิด

วิเคราะห์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดแกปั้ญหา ช่วยให้ผูเ้รียนมีมุมมองที�กวา้งขึ�นและช่วยให้ผูเ้รียนมี

ส่วนร่วมในการเรียนสูง ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน และส่งเสริมการเรียนรู้จากกนัและกนั  สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ วรพรรณ กระต่ายทอง (2550) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ก่อนและหลงัเรียนรายวิชาสารถะ

และหลักการทางสังคมวิทยา  เรื�อง สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองโดยใช้วิธีสอนแบบกรณีศึกษา  (case 

study) ของนักศึกษาชั�นปีที� 3 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  ซึ� งปรากฏว่า แบบกรณีศึกษา  (case study) ที�ท �าให้

นกัศึกษาสามารถคิดวเิคราะห์และมองภาพในการศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื�อ

หน่าย ท�าให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปในทางที�ดี และชูวิทย์ ไชยเบ้า (����) ศึกษาวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาที�

มีต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรายวิชาสังคมวิทยาเบื�องต้น เรื� องวฒันธรรม การสอนแบบกรณีศึกษาท�าให้

นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และมอง  ภาพในการศึกษาได้อยา่งชดัเจน ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่

เบื�อหน่าย ท�าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปในทางที�ดี  นอกจากนั�น นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ โดยใช้
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กรณีศึกษาไดดี้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระมหาไกรสร โชติปญโญ (แสนวงค)์ (����) ไดศึ้กษาแนวทางการ

จดัการเรียนรู้ภายใตก้ระบวนการท�างานกลุ่มโดยเนน้การน�าเสนองานห้องเรียนตามประเด็นค�าถามปลายเปิดเพื�อ

ส่งเสริมกาคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการ พบวา่ การศึกษาคน้ควา้และการน�าเสนองานในห้องเกิดแรงกระตุน้ในการ

วิเคราะห์ และศึกษาเนื�อหาเพิ�มเติม นิสิตสามารถเรียบเรียงเนื�อหาจากประเด็นค�าถามปลายเปิด สามารถตอบ

โจทยข์องประเด็นนั�น โดยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล และเมื�อน�าเสนอในห้องเรียน การสอบถามจากครูในรูปแบบ

ค�าถามปลายเปิด พร้อมทั�งให้ผูฟั้งตั�งค�าถามปลายเปิด ถามกลุ่มน�าเสนอ เพื�อเสาะหาองค์ความรู้ใหม่ ปรากฏว่า

กลุ่มนิสิตที�น�าเสนอมีการแสดงเหตุผลที�สมบูรณ์ ชัดเจน อย่างมีเหตุผล ไม่คลุมเครือ รวมถึงการอธิบายที�

สละสลวย การใชต้วัอยา่งประกอบ อธิบายอยา่งถูกตอ้ง 

ตอนที� 2 ผลของการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั�นสูง ปีที� 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา พบวา่ นกัศึกษาทุกกลุ่มพฤติกรรมอยูใ่นระดบัดีมากตาม

สมมติฐานที�ก�าหนดไว ้เนื�องจากนกัศึกษาส่วนใหญ่ มีความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความ

คิดเห็น การตั�งใจท�างาน และความรับผิดชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมาย เป็นผลให้นกัศึกษาท�างานร่วมกบัผูอื้�น

ได้ดี ซึ�งเคิร์ท เลวิน กล่าววา่พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่มโครงสร้างของ

กลุ่มจะเกิดจากการร่วมกลุ่มของบุคคลที�มีลกัษณะแตกต่างกนั และจะมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะ

ของสมาชิกกลุ่ม การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม ด้านการกระท�า ความรู้สึก และความคิด 

สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตวัเขา้หากนัและจะพยายามช่วยกนัท�างานโดยอาศยัความสามารถของแต่ละบุคคลซึ� ง

จะท�าให้การปฏิบติังานลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายของกลุ่ม ซึ� งสอดคล้องกบังานวิจยัของ เขมวนัต์ กระดงังา 

(����) ไดศึ้กษาผลการเรียนดว้ยกระบวนการกลุ่มร่วมกบัเวบ็สนบัสนุนการเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ต่อการเรียนและ

พฤติกรรมการท�างานกลุ่ม พบว่า พฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักเรียนชั� นมธัยมศึกษาปีที� � ที�เรียนด้วย

กระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการพฒันาเว็บไซต์เบื�องต้นอยู่ในระดบัดี และอรอุมา 

ค �าประกอบ (����) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม หลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนการสอน แบบ

ร่วมมือพบวา่ นกัศึกษาที�รับการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีพฤติกรรมการท�างานกลุ่มหลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนสมาชิกทุกคนในกลุ่มตระหนกัถึงหน้าที�ของตนเอง และพยายามปฏิบติัในการท�างานกลุ่มในฐานะ

สมาชิกที�ดีของกลุ่ม  

ตอนที� � เปรียบเทียบการท�าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ� ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาจ �านวน �� 

คนพบวา่นกัศึกษา มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .�� (t = 

18.95, sig = .000) จะเห็นไดว้า่ผลสัมฤทธิ� ก่อนเรียน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรพรรณ กระต่ายทอง (����) ได้

ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ก่อนและหลงัเรียนรายวิชาสารถะและหลกัการทางสังคมวิทยา เรื� อง สถาบัน
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ครอบครัว สถาบันการเมืองโดยใช้วิธีสอนแบบกรณีศึกษา (case study) ของนักศึกษาชั�นปีที� � โปรแกรมวิชา

สังคมศึกษา ซึ� งปรากฏวา่ผลสัมฤทธิ� หลงัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อน การเรียน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

สรุปไดว้า่ แบบกรณีศึกษา (case study) ที�ท �าให้นกัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และมองภาพในการศึกษาไดอ้ยา่ง

ชดัเจน ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื�อหน่าย ท�าให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปในทางที�ดีซึ� งสอดคลอ้ง

กบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนที�ไดส้รุปไวใ้นงานวิจยันี� วา่ผลสัมฤทธิ� หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน และชูวิทย์ 

ไชยเบา้ (����) ศึกษาวธีิการสอนแบบกรณีศึกษาที�มีต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรายวิชาสังคมวทิยาเบื�องตน้ เรื�อง

วฒันธรรมพบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรายวิชาสังคมวิทยาเบื�องตน้ เรื� องวฒันธรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบ

กรณีศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งหลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� กาสอนแบบ

กรณีศึกษาท�าให้นกัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และมอง ภาพในการศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน ไดรั้บความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน ไม่เบื�อหน่าย ท�าใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปในทางที�ดี  

ตอนที� 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในรายวิชาการ

บริหารงานคุณภาพในองค์การ พบว่า ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาในรายวชิา

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ นักศึกษาจ�านวน 35 คน พบว่าภาพโดยรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดบั

มาก (Mean =4.25,S.D.=0.64) เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย คือด้านผูส้อน ด้าน

กิจกรรม และดา้นเนื�อหาของกรณีศึกษา  อาจกล่าวไดว้า่นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในการเรียนรู้ และไดรั้บ

ประโยชน์จากการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา จึงท�าให้ผลส�ารวจความพึงพอใจ ออกมาในทางที� ดี ซึ� งสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ประจวบ เพิ�มสุวรรณ (2552)ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัศึกษาที�มีต่อการเรียนการสอนโดยใชว้ิธี

กรณีศึกษา พบว่าระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาอยู่ในระดบัสูงและ

ความพึงพอใจของนกัศึกษาแต่ละภาควชิาไม่แตกต่างกนั และธนกฤต พลูน้อย (2554) ได้ท�าการศึกษาผลของการ

ใช้กรณีศึกษาจดัการเรียนการสอนในรายวิชา LSC405 การจดัการโซ่อุปทานเชิงกลยทุธ์ สาขาวิชาการจดัการลอจิ

สติกส์และโซ่อุปทาน พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขา้ร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษา มี

ความพึงพอใจระดบัมาก 

 

ข้อค้นพบในงานวิจัย 

การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษามีขอ้ดีดงันี�  

1)  เมื�อให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื�อช่วยกันวิเคราะห์กรณีศึกษา นักศึกษาสามารถที�จะเรียนรู้ และ

แสดงออก โดยการร่วมกนัคิด ร่วมกนัท�า ท�าให้ง่ายต่อการเชื�อมโยงเขา้สู่เนื�อหาและสรุปบทเรียนในตอนท้าย

ชั�วโมงไดเ้ป็นอยา่งดี 
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�) ในขณะที�นักศึกษาร่วมกนัวิเคราะห์กรณีศึกษา นกัศึกษาบางคนที�ขาดความกระตือรือร้นในการ

เรียนรู้แบบปกติ แต่เมื�อเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา นกัศึกษาไดเ้ปลี�ยนมาเป็นให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นมากขึ�น 

3) จากการท�าแบบฝึกกรณีศึกษาและแบบทดสอบจะเห็นได้ว่านักศึกษากลุ่มที�  � มีคะแนน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์กรณีศึกษามีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ แต่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ที�ดีมาก ทั�งนี�

เนื�องจากนักศึกษากลุ่มดงักล่าวมีความร่วมมือ กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู ้ร่วมงาน 

ตั�งใจท�างาน และมีความรับผดิชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมาย มากกวา่กลุ่มอื�น และอีกประการเป็นกลุ่มนกัศึกษา

ที�เรียนไม่เก่ง แต่ถือว่าประสบความส�าเร็จ เพราะคะแนนแบบฝึกอยูที่�ร้อยละ ��.�� และคะแนนแบบทดสอบอยู่

ที�ร้อยละ ��.�� 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

�) ในช่วงแรกนกัศึกษายงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ดงันั�นครูจ�าเป็นตอ้งอธิบายและ

ยกตวัอยา่ง เพื�อสร้างความเขา้ใจให้กบันกัศึกษา หลงัจากที�นกัศึกษาเขา้ใจแลว้ก็สามารถที�จะด�าเนินการเรียนรู้

เรื�องกรณีศึกษาได้  

�) ส�าหรับกรณีศึกษากับการคิดวิเคราะห์ ครูจะต้องอธิบายถึงหลักการวิเคราะห์ในแต่ละขั�นให้

นกัศึกษาเขา้ใจ และอาจตอ้งมีตวัอยา่งหลายๆตวัอยา่งประกอบใหเ้ห็นชดัเจนเพื�อเป็นแนวทางในการวเิคราะห์ 

�) การเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษา มีขอ้จ�ากดัในดา้นเวลา โดยเฉพาะบางกรณีศึกษาจ�าเป็นตอ้ง

ท�านอกเวลาเรียนด้วย และใหน้�ามาเสนอในชั�นเรียน จึงท�าใหผู้ส้อนไม่สามารถติดตามการเรียนรู้ การท�างานกลุ่ม

แต่ละกลุ่มได ้ดงันั�น ครูผูส้อนอาจใหน้กัศึกษาถ่ายเป็นคลิปวดีีโอส่งดว้ย เพื�อใหเ้ห็นการท�างานของแต่ละกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป  

�.ควรมีการวิจัยในประเด็นความคิดเห็นในเรื� องของการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อที�

เฉพาะเจาะจงในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ให้ลึกซึ� งและกวา้งขวาง ซึ� งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการ

ประยุกตใ์ชก้รณีศึกษาร่วมกบัวชิาอื�นๆ และน�าไปใชเ้รียนรู้ในระดบัที�สูงขึ�น 

�.ควรมีการใช้กรณีศึกษาในรูปแบบที�หลากหลายขึ� น เช่น จากสื� ออีเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยี

สารสนเทศใหม่ๆ เช่น กรณีศึกษาที�เป็นวีดีโอในยูทูป (YouTube) หรือ โปรแกรมประยุกต์ที�หน่วยงาน หรือ

องคก์รต่างๆ ใชใ้นการท�างานจริง 
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