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บทคัดยอ 

  
 

การวิจัยการประเมินผลการใชกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ 
สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินผลกรณีศึกษาการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ในดานเน้ือหาและความ
เหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู และประเมินผลการพัฒนาทักษะที่กําหนดไว ใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายในการดําเนินการวิจัย 
คือ ผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัยในโครงการ อาจารยเพื่อนรวมงาน และนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการ ปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 ที่เรียนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ในภาคเรียนที่ 1/2556 
จํานวน 50 คน ดวยการศึกษาขอมูลจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ การประชุมสรุปบทเรียน 
และการใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหอุปนัย และวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ โดยใชคาทางสถิติพื้นฐาน คือ คาจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อประเมินผลกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ พบวากรณีศึกษา คูมือการสอน และแนวทาง
พัฒนากระบวนการเรียนรู  มีความเหมาะสมกับการใชกรณีศึกษาเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่เปนจุดเดนของการจัดการเรียนรูระหวางการวิเคราะหกรณีศึกษา คือ การสะทอนความ
คิดเห็นของผูเรียน มีการออกแบบกิจกรรมการวิจัยประเมินผลที่มีประโยชนตอการเรียนรู มีความ
ความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู  พฤติกรรมและการเรียนรูกอนการ ระหวาง และหลัง
การดําเนินกิจกรรมวิเคราะหในกลุม สวนการใชกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่กําหนด พบวา 
สามารถบรรลุผลการพัฒนาในทุกทักษะในระดับที่ดี ขอเสนอแนะจากการวิจัย คือ การจัดการเรียน
การสอนดวยกรณีศึกษาที่ดี ตองมีการเตรียมปจจัยนําเขานําเขาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
ออกแบบกระบวนการหลักของการจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษาและกระบวนการยอย สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชเปนแบบการประเมินผลผลิตได และควรมีกิจกรรมการสรุปบทเรียนหลังการ
ปฏิบัติการในทุกกิจกรรมเพื่อการรับรูผลการประเมินในหลากหลายมิติในลักษณะของการจัดการผล
สะทอนยอนกลับเชิงระบบ และในการวิจัยตอไป ควรเปนการวิจัยประเมินผลที่เพิ่มภาคีผูที่เกี่ยวของ
ต้ังแตผูประกอบการ ผูทรงคุณวุฒิจากตางสถาบัน และพัฒนากรณีศึกษาที่ซับซอนข้ึนและใช
ประโยชนไดอยางหลากหลาย  
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Abstract 
 

The objectives the research study were to evaluation the use of case studies 

for analyzing the business environment of the organization for strategic 

management subject in content and suitability of the case-learning process and 

evaluating the development of the skills required. Using quantitative and qualitative 

research methods. Target group are specialist or expert,researchers and colleagues 

and 4th  year undergraduate course on strategic management. In semester 1/2556 of 

50 studies with data from observations, interviews, and after action review. 

Analyzing qualitative data with inductive analysis and Using percentage, mean and 

standard deviation analysis for quantitative data. The results of the study revealed 

the case study instruction manuals and guidelines development process are 

appropriate to use case studies as a teaching tool and learning process. The use of 

case studies to develop a skill set that can achieve the development of every skill 

level. The recommendation for good case study are preparing quality and standards 

inputs, designing to manage the process of learning with the case studies and 

processes, the findings can be used to assess the output of other case studies and 

should have a brief lesson in all of their operations back to the recognition results 

of the multi-dimensional nature of the repercussions in feedback of the system. 

And further research Additional research should evaluate the parties involved from 

business, experts from outside institutions and developing case study in more 

complex and utilize a wide range. 
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ประกาศคุณูปการ 
  

รายงานการวิจัยตามโครงการวิจัยการประเมินผลการใชกรณีศึกษา การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ครั้งน้ีสําเร็จไดดวยดี  
เน่ืองจากคณะผูวิจัยไดรับคําแนะนําอยางดีย่ิงจาก ผศ.ดร.สุธานันท โพธ์ิชาธาร ขณะที่เปนคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ไดผลักดันและสนับสนุนงบประมาณการ
พัฒนากรณีศึกษาและการวิจัยประเมิน การใชกรณีศึกษาอยางตอเน่ือง ตลอดจนไดมีสวนรวมในการ
เปนผูทรงคุณวุฒิที่ใหคําปรึกษา แสนอขอคิดเห็นในการดําเนินการพัฒนาและวิจัยประเมินผลมาโดย
ตลอด คณะผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 นอกจากน้ีแลว คณะผูวิจัยยังไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดีจาก ดร.สุวรรณา เตชะธีระ
ปรีดา ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการ คณาจารยเพื่อนรวมงานและนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ไดเปนผูมีสวนรวมในการ
ประเมินผลการใชกรณีศึกษาครั้งน้ี จนสําเร็จ สมบูรณตามที่ออกแบบกระบวนการดําเนินการไว 

 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของผูที่ไดกลาวถึง มา ณ โอกาสน้ี 
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จ 
 

สารบญั 
  

 หนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ ข 
ประกาศคุณูปการ ง 
สารบัญ จ 
สารบัญแผนภาพ ช 
สารบัญภาพ ซ 
สารบัญตาราง ฌ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 

ความสําคัญของปญหาในการวิจัย       1 
วัตถุประสงคและขอบเขตของโครงการวิจัย                 3 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 3 
นิยามศัพทเฉพาะ  4 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 5 
การจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา 5 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 44 
สรปุกรอบความรูจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 48 
กรอบแนวคิดการวิจัย 50 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 51 
ประชากร  51 
การเกบ็รวบรวมเก็บขอมูล   51 
การวิเคราะหขอมลู 63 



ฉ 
 

สารบญั(ตอ) 
 

 หนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 64 
การประเมินผลคุณภาพของกรณีศึกษา 64 
การประเมินผลการใชกรณีศึกษา 71 

บทที่ 5 สรปุผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 82 
สรปุการดําเนินการวิจัย 82 
สรปุผลและอภิปรายผลการวิจัย 83 
ขอเสนอแนะ 89 

บรรณานุกรม 91 
ภาคผนวก  95 

ภาคผนวก ก กรณีศึกษาและคูมือการสอน 96 
ภาคผนวก ข เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 113 



ช 
 

 
 

สารบัญแผนภาพ 
 
 

 หนา 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลการจัดการเรียนรูกรณีศึกษา 49 
แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย การประเมินผลการใชกรณีศึกษา 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกจิขององคการสําหรับวิชาการ
จัดการเชิงกลยุทธ 

50 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  



ซ 
 

 

สารบัญภาพ 
          หนา  

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 นักวิจัยการช้ีแจงกจิกรรมการประเมิน 56 
ภาพที่ 2 ผูทรงคุณวุฒิกบัผูสอนรวมกิจกรรมการใชกรณีศึกษา 57 
ภาพที่ 3 ผูสอนเริ่มกจิกรรมทดลองใชกรณีศึกษา 57 
ภาพที่ 4 กรรมการแสดงบทบาทสมมุติเปนนักศึกษาทํากิจกรรมวิเคราะหกรณีศึกษา 58 
ภาพที่ 5 ผูสอนรบัการวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิและกรรมการ 58 
ภาพที่ 6 เครื่องมือประกอบการดําเนินกิจกรรมการประเมิน 59 
ภาพที่ 7 การประชุมสรปุบทเรียนหลังการดําเนินกิจกรรม 59 
ภาพที่ 8 นักศึกษารวมกันการระดมสมองวิเคราะหกรณีศึกษา 61 
ภาพที่ 9 การประชุมสรปุบทเรียนหลังการปฏิบัติการ และตอบแบบสอบถาม 62 



ฌ 
 

 

สารบัญตาราง 
          หนา  

      

      

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะตามขอมูลสวนตัวจําแนกตาม 
เพศ คะแนนเฉลี่ยสะสม และบทบาทหนาที่ในกลุมของกลุมนักศึกษา 

74 

ตารางที่ 2  แสดงระดับความเหน็ของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการ
จัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการทํางานเปนกลุม 
จําแนกตามคาจํานวน (รอยละ) คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

75 

ตารางที่ 3  แสดงระดับความเหน็ของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการ
จัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการเรียนรูดวยตนเอง 
จําแนกตามคาจํานวน (รอยละ) คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

76 

ตารางที่ 4  แสดงระดับความเหน็ของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการ
จัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการรวบรวมขอมลูและ
กระบวนการคิดวิเคราะห จําแนกตามคาจํานวน (รอยละ) คาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

77 

ตารางที่ 5  แสดงระดับความเหน็ของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการ
จัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการบริหารจัดการเวลา 
จําแนกตามคาจํานวน (รอยละ) คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

78 

ตารางที่ 6  แสดงระดับความเหน็ของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการ
จัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการนําเสนอ จําแนกตาม
คาจํานวน (รอยละ) คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

79 

ตารางที่ 7 แสดงระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการ
จัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการนําความรูไป
ประยุกตใช จําแนกตามคาจํานวน (รอยละ) คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

80 



บทท่ี  1 
บทนํา 

 

 

1.1 ความสาํคัญของปญหาในการวิจัย  
        รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจสภาพความเปนจริงของการ
ดําเนินงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางย่ิง เพราะปจจุบันมีการแขงขันทาง
ธุรกิจที่ทวีความเขมขนมากขึ้นท้ังทางดานเทคโนโลยี กฎระเบียบ สภาพแวดลอมเชิงเศรษฐกิจ ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงดานการแขงขันอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีจําเปนตองปรับตัวและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือบมเพาะใหบัณฑิตมีความพรอมและมีความรูเหมาะกับ
การประกอบอาชีพตามศักยภาพของตน และยังสงผลดีโดยตรงตอการสรางกําลังคนท่ีมีความสามารถเพือ่
ตอบสนองตอความตองการของประเทศ การเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษาเปนเครื่องมือสื่อการเรียนรู 
(Case Method) ไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ การใชกรณีศึกษาเปดโอกาสให
นักศึกษาไดฝกใชทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ประยุกตใชความรูและทฤษฎีวิชาการเพ่ือแกไข
ปญหาทางธุรกิจตามสภาวะแวดลอมท่ีเปนจริงในกรณีตางๆ สําหรับคณาจารย การสอนโดยใชกรณีศึกษา
และการพัฒนากรณีศึกษาใหมๆ ขึ้นเองยังชวยพัฒนาความสามารถทางวิชาการและชวยใหผูสอนได
ประมวลสถานการณจริงในภาคธุรกิจเขากับองคความรูภาคทฤษฎีไดดีย่ิงขึ้น กรณีศึกษาจงึเปนเครือ่งมือท่ี
ชวยใหเกิดการพัฒนาทักษะในการเชื่อมโยงองคความรูภาคทฤษฎีเขากับการดําเนินงานจริงในภาคปฏบิติั
ไดอยางมีประสิทธิผล ดังน้ัน หากคณาจารยสามารถสอนและพัฒนากรณีศึกษาขึ้นใชเองหรือแลกเปลี่ยน
กรณีศึกษาซ่ึงกันและกันก็จะทําใหการเรียนการสอนดวยวิธีน้ีมีการนําไปใชในสถาบันอุดมศึกษาไดอยาง
ย่ังยืน (ศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี. 2553ก : 1-2) 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กําหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับนักศึกษาดวยการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษา อันเปนแนวทางหน่ึงของการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีนักศึกษาเปนศูนยกลาง โดยจัดใหมีโครงการสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาทักษะ
การจัดทํากรณีศึกษาสําหรับอาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือใชในการเรียนการสอน ต้ังแต
ปงบประมาณ 2555 โดยดําเนินการตามแนวทาง ท่ีเกิดจากผลของโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนแบบ Case Method ท่ีไดมาตรฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ซ่ึงไดมีการ
ดําเนินการประชาสัมพันธแนวทางการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษา โดยจัดทําเอกสารเผยแพร
วิธีการใชกรณีศึกษา และการพัฒนามาตรฐานกระบวนการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษาพรอมทั้ง
กระบวนการควบคุมและประเมินคุณภาพ เพ่ือใหการจัดทํากรณีศึกษาและการจัดการเรียนการสอนดวย
กรณีศึกษามีแนวทางหรือมาตรฐานในการดําเนินการท่ีชัดเจน รวมท้ังนําเสนอแนวทางท่ีจะกําหนดให
กรณีศึกษาเปนงานวิชาการรูปแบบหน่ึงเพื่อใชในการนับภาระงานและขอตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือเสนอแนวทางการจัดตั้งศูนยการแลกเปลี่ยนขอมูลกรณีศึกษาใน
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ประเทศไทย (ศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี. 2553ก : 2) จึงเปนผลใหได
กรณีศึกษาสําหรับนําไปประกอบการเรียนการสอนตามท่ีอาจารยผูเขารวมโครงการไดจัดทําขึ้น และ
เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของการดําเนินงานและการพัฒนา ในปงบประมาณ 2556 ไดจัดใหมีการนํา
กรณีศึกษาไปใชในการเรียนการสอนที่มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาตอไปได จึงไดสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินการวิจัยการประเมินประเมินผลการใชกรณีศึกษาในแตละวิชาที่เสนอเปนโครงการวิจัยนํารอง ซึ่ง
จะมีโครงการวิจัยประเมินผลการใชกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ สาํหรบั
วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ เปนหน่ึงในโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน  
 กรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ 
เปนกรณีศึกษาท่ีเกิดจากการพัฒนาผลการวิจัยของอาจารยรวมกับนักศึกษาที่ไดคัดเลือกกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีใหการอนุญาตใหใชเปนกิจการตัวอยางท่ีเปดเผยและเผยแพรเพ่ือการเรียนรูได กําหนดใหเปน
องคกรเปาหมายในการศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล นํามาจัดทําเปนกรณีศึกษาตามระเบียบวิธี 
ขั้นตอน และการประเมินเน้ือหากรณีศึกษาจากแนวทางการจัดทํากรณีศึกษาของศูนยใหคําปรึกษาทาง
ธุร กิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี (2553ก) ไดจัดทํา เปนกรณีศึกษาพรอมคู มือผูสอน  
ผูประกอบการเจาของขอมูลไดตรวจสอบเน้ือหากรณีศึกษาท่ีกําหนดใหมีระดับความซับซอนแบบงาย ๆ 
ในทุก ๆ มิติ ตรงตามที่ขออนุญาตไว สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได จึงนํามาซ่ึงการติดตามการ
ใชกรณีศึกษาในการเรียนการสอนท่ีเปนจริง เพื่อประเมินผลการใชกรณีศึกษาใหมีการพัฒนาคณุภาพใหได
มาตรฐานตามที่กําหนดแนวทางการพัฒนาไว 
 กรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ 
ในเรื่องการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ กลุมสตรีไขเค็มพอกดินสอพองบานกลวย ตําบลจอหอ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จึงเปนกรณีศึกษาเปาหมายท่ีจะดําเนินการใหมีการวิจัยประเมินผลการ
ใชกรณีศึกษา ท่ีมีผูที่เกี่ยวของในการใชประโยชนและพัฒนากรณีศึกษา คือ นักวิจัย (อาจารยผูสอนและ
คณะ) นักศึกษา (ผูเรียนรูกรณีศึกษา) ผูทรงคุณวุฒิ (อาจารยผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางการจัดการเชิงกล
ยุทธ) และคณาจารยท่ีรวมเปนผูทดลองใชกรณีศึกษา (อาจารยผูสอนรายวิชาตาง ๆ ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ) เปนกลุมเปาหมายผูรวมปฏิบัติการ เรียนรูและใหขอมูลการประเมินผลการใชกรณีศึกษา 
อันมีประเด็นการประเมินที่กําหนดไว คือ ความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรูดวยกรณีศึกษา 
และผลการใชกรณีศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมการทดลองใชและการประเมิน
กรณีศึกษา แบบมีสวนรวมในทุกกลุมเปาหมาย ผลของการประเมินครั้งน้ีจะชวยใหเกิดการพัฒนา
กรณีศึกษา การนํากรณีศึกษาไปใชในการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรูการจัดการเรียนรู
ของอาจารยใหมีความหลากหลายในการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัไดอยางมีประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลตอไป 
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1.2 วตัถปุระสงคและขอบเขตของโครงการวิจัย                 
 วัตถุประสงค   

1. เพ่ือประเมินผลกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ สําหรับ
วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ในดานเน้ือหาและความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู 

2. เพ่ือประเมินผลการใชกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ 
สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธตามวัตถุประสงคของการใชกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะท่ีกําหนดไว 
  ขอบเขตของโครงการวิจัย  

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ศึกษากลุมเปาหมาย คือ ผู เชี่ยวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัยในโครงการ นักวิจัยที่รวมโครงการท้ังคณะ และนักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปท่ี 4 
ท่ีเรียนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ในภาคเรียนท่ี 1/2556  

 ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเปนเนื้อหาและความเหมาะสมของการจัด
กระบวนการเรียนรูดวยกรณีศึกษา การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ และศึกษาเฉพาะ
ประเด็นท่ีเปนตามวัตถุประสงคการใชกรณีศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีกําหนดของการจัดกระบวนการ
เรียนรูดวยกรณีศึกษา การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ ไมรวมถึงการประเมินความรูใน
เน้ือหาตามหัวขอการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการของผูเรียน 

 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ชั้นเรียนรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ หองเรียน 13.12 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
1. เกิดการพัฒนาการเรียนรูและทักษะของนักศึกษา ตามแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีมีผูเรยีนเปน

ศูนยกลาง โดยการเรียนรูดวยกรณีศึกษาทําใหเกิดความรูจากการนําทฤษฎีไปทดลองปฏบิติัทีมี่ผลเปนการ
พัฒนาทักษะการทํางานเปนกลุม การเรียนรูดวยตนเอง การรวบรวมขอมูลและกระบวนการคิดวิเคราะห 
การบริหารจัดการเวลา การนําเสนอ การนําความรูไปประยุกตใช และการประเมินผลการเรียนรูจาก
กรณีศึกษา จะเปนการพัฒนาทักษะการประเมินแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูตามความตองการ
ของนักศึกษา 

2. ทําใหเกิดการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีมีผูเรียนเปนศูนยกลางอยางหลากหลาย 
สามารถนําไปใชเปนทางเลือกหน่ึงในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะของอาจารยในดานการพัฒนา จัดทําและประเมินผลการใช
กรณีศึกษาอยางครบวงจร โดยมีการวิจัยเปนกลไกการพัฒนา สําหรับทั้งอาจารยผูสอนหรือผูวจิยั อาจารย
และผูทรงคุณวุฒิท่ีเขารวมกิจกรรมการวิจัยประเมินผลการใชกรณีศึกษา 

4. ทําใหเกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการในระดับของการพัฒนากรณีศึกษาและการวิจัย
ประเมินผล เปนแบบอยางของการบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัยเขาดวยกัน 
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5. เกิดขบวนการจัดการความรูจากการรวมดําเนินการวิจัยของคณาจารย ต้ังแตการเรียนรูการ
จัดทํากรณีศึกษา การพัฒนาการเขียนและการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การวิพากษจากการรวมเปนกลุมทดลองใชกรณีศึกษากอนที่จะนําไปใชกับนักศึกษา เปนความรูท่ีถกูจดัทาํ
ขึ้นมาเปนเน้ือหารายงานของเอกสารงานวิจัย และเปนความรูในตัวตนของอาจารยท่ีนําไปใชพัฒนาการ
เรียนการสอนไดตอไป 

1.4 นิยามศพัทเฉพาะ 

 กรณีศึกษา หมายถึง กรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ ในเน้ือเรื่อง
กรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ กลุมสตรีไขเค็มพอกดินสอพองบานกลวยฯ 
 คูมือการสอน หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษา เปน
เสมือนคูมือเตรียมการสอนสําหรับกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ ในเน้ือ
เรื่องกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ กลุมสตรีไขเค็มพอกดินสอพองบานกลวยฯ ท่ี
แนะนําและบงชี้ถึงประเด็นท่ีสําคัญในกรณีศึกษา รวมถึงการแนะนําการประยุกตใชทฤษฎี และเครื่องมือ
ในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
 การจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจดัการเชงิกลยุทธ
ในเน้ือหาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ ดวยกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ กลุมสตรีไขเค็มพอกดินสอพองบานกลวยฯ ตามที่ออกแบบและกําหนดไวในคูมือผูสอน 
 การประเมินผลการใชกรณีศึกษา หมายถึง การดําเนินการวิจัยประเมินความเหมาะสมของการ
จัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ กลุมสตรีไขเค็มพอก
ดินสอพองบานกลวยฯ ในประเด็นหลัก 2 สวน คือ ลักษณะท่ีสําคัญของกรณีศึกษาท่ีดี เหมาะสมกับการ
ใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน และผลการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา ท่ีจะนําไปใชเปน
ประเด็นประเมินผลการใชในมุมมองของนักวิจัยและผูเรียน ไมรวมถึงการปะเมินความรูในหัวขอเรียนรูนี้ 
 เน้ือหาและความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรูดวยกรณีศึกษา หมายถึง สาระทาง
วิชาการที่ผูสอนตองการนําเสนอของกรณีศึกษา การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ ท่ี
สอดคลองกับคุณลักษณะของกรณีศึกษาท่ีดี เหมาะสมกับการใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน 
ประกอบดวย การมีการนําเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณท่ีดึงดูดใจใหผูเรียนตองการมีสวนรวมในการคิด
ตามเหตุการณน้ัน มีความสามารถสรางความรูสึกรวมไปกับตัวละครหลัก กระตุนใหผูอานมีการถก
ประเด็นและเนนใหเกิดการตัดสินใจ มีขอมูลประกอบการตัดสินใจท่ีครบถวนเพียงพอสอดคลองกับ
สถานการณที่เปนจริง และมีความเชื่อมโยงกับประเด็นปญหาท่ีทันสมัย 

ทักษะท่ีกาํหนดของการจัดกระบวนการเรียนรูดวยกรณีศึกษา หมายถึง ทักษะของนักศึกษาหรือ
ผูเรียนท่ีตองการใหเกิดการพัฒนา จากการจัดการเรียนรูกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ขององคการ ประกอบดวย ทักษะการทาํงานเปนกลุม การเรียนรูดวยตนเอง การรวบรวมขอมลูและ
กระบวนการคิดวิเคราะห การบรหิารจัดการเวลา การนําเสนอ และการนําความรูไปประยุกตใช 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การวิจัย การประเมินผลการใชกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ 
สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ คณะผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและองคความรูที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา ทั้งที่เปนเอกสารเผยแพร บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อนํามาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งน้ี มีสรุปเปนสาระสําคัญของการศึกษา
ตามประเด็นหลัก ดังน้ี 

1. กรณีศึกษา 
1.1 ความหมาย และแนวคิดของกรณีศึกษา 
1.2 ประโยชนของกรณีศึกษา 
1.3 ประเภทของกรณีศึกษา 
1.4 ลักษณะที่ดีของกรณีศึกษา 

2. การพัฒนากรณีศึกษา 
2.1 การกําหนดความซับซอนของกรณีศึกษา 
2.2 แนวทางการเลือกสวนผสมมิติความซับซอนของกรณีศึกษา 
2.3 ข้ันตอนการพัฒนากรณีศึกษา 

3. การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  
3.1 ความหมาย วัตถุประสงค และกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 
3.2 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 
3.3 การจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 
3.4 เทคนิคและขอเสนอแนะที่ชวยใหการจัดการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษาบรรลผุล 
3.5 การนําเสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
3.6 การวัดผลดวยการเรียนรูดวยกรณีศึกษา 

4. การเรียนรูดวยกรณีศึกษาในดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 
4.1 แนวคิดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาการบรหิารจัดการเชิงกลยุทธ 
4.2 ข้ันตอน การเรียนรู และแนวทางวิเคราะหกรณีศึกษาการบรหิารจัดการเชิงกลยุทธ 
4.3 กระบวนการวิเคราะหกรณีศึกษาการบรหิารจัดการเชิงกลยุทธ 

5. การประเมินการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษา 
5.1 การประเมินคุณภาพชุดกรณีศึกษาที่ใชสําหรับการสอน 
5.2 การประเมินคุณภาพการสอนดวยกรณีศึกษา 

6. สรปุแนวทางการจัดการเรียนรูและประเมินการใชกรณีศึกษาสําหรับการวิจัย 
6.1 แนวทางการจัดการเรียนรูการใชกรณีศึกษาสําหรบัการวิจัย 
6.2 แนวทางการประเมินการใชกรณีศึกษาสําหรบัการวิจัย 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เน้ือหาตาง ๆ ตามประเด็นหลักทั้ง 7 ประเด็น จะไดนําเสนอโดยละเอียด ดังตอไปน้ี 
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2.1 การจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศกึษา 
2.1.1 กรณศีึกษา 

        2.1.1.1 ความหมาย และแนวคิดของกรณีศึกษา 
    1) ความหมายของกรณีศึกษา  
    กรณีศึกษา หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึน หรือคาบรรยายเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
แลว หรือดวยการออกแบบและเขียนเหตุการณตาง ๆ ข้ึน เพื่อใชเปนสื่อ หรือเครื่องมือที่จะนา ไปสู
การเรียนรู (Learning Vehicle) โดยมีวัตถุประสงคชัดเจนเพื่อการศึกษา (Education Objectives) 
(วิฑูรย สิมะโชคดี.  2542  : 81) 
    กรณีศึกษาเปนเรื่องราว เรื่องเลา หรือชุดของเหตุการณที่เกิดข้ึนอยูตลอดในสถานที่ที่
เฉพาะเจาะจง นอกจากน้ีแลวกรณีศึกษาเปนไดทั้งลักษณะของเอกสารที่บันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนจรงิ 
หรือในลักษณะของเรื่องที่แตงข้ึน (Shulman. 1992 : 21) 
    กรณีศึกษา คือ “เรื่องราวที่มีขอความบรรยาย” หรือ “เรื่องราวที่ใชสําหรับศึกษา”  
(Herried,  1997) สาขาแรกเริ่มที่ใชกรณีศึกษามาชวยในการเรียนการสอนคือกลุมสาขาธุรกิจและ
สาขาการแพทย ทั้งน้ีเพราะลักษณะของกรณีศึกษาจะมีเน้ือหาที่เปนปญหาทาทายใหผูเรียนไดคิด
แกปญหากอนที่จะไดลงมือปฏิบัติน่ันเอง (Sykes and Bird, 1992) ซึ่งการนํากรณีศึกษาเขามาใช
จัดเปนรูปแบบการเรียนรูที่เรียกวา Problem-based Learning (PBL) เปนการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน หรือเปนวิธีการเรียนรูที่เปนผลมาจากการแกปญหาโดยใชความรูที่ผูเรียนทําการสืบคนเอง 
(Barrows and Tamblyn, 1980) โดยที่ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร กรณีศึกษาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
การสอนและการเรียนรู รวมถึงการเรียนรูจากครู นักการศึกษา และผูนิเทศ(Bailey 2006 : 24) 
    สรุปความหมายของกรณีศึกษาจากที่มีนักวิชาการไดกําหนดไว จะไดเปนความหมาย
โดยรวมในการศึกษาน้ี คือ กรณีศึกษา หมายถึง เรื่องราวทีเปนเน้ือหาที่เกิดจากการนําเอาสถานการณ
ความเปนจริงมาเรียบเรียง จัดระบบเน้ือหาใหเปนเรื่องเลาที่เดินเรื่องไปตามความตองการหรือ
วัตถุประสงคของผูจัดทํา เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการตีความ วิเคราะหและใช
ประโยชนในการทดลองตัดสินใจภายใตสถานการณน้ัน ๆ ดวยองคความรูหรือชุดความรูที่ผูสราง
กรณีศึกษาเจตนาจะใหมีการทดลองใชใหเกิดผลการใชความรูไดทันที และเกิดผลของการเรียนรู
รวมกันจากการที่กรณีศึกษามักจะใหผูเรียนรูตองจัดกลุมเรียนรูและวิเคราะหกรณีศึกษารวมกัน 
    2) แนวคิดการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษา 
    การใชกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอนมีมาเปนเวลานานแลวในสาขาวิชา
การแพทย และกฎหมาย เพื่อชวยใหบุคลากรในวิชาชีพเหลาน้ันพัฒนาทักษะที่จะสามารถรับผิดชอบ
ภารกิจในสถานการณที่เปนจริง (เกรียงศักด์ิ เขียวย่ิง 2534 : 13) และมีการใชในการฝกหัดครูและ
สาขาวิชาอื่น ๆ ทั่วไป (Bailey 2006 : 22) เปนวิธีที่นิยมมากในการศึกษาทางวิชาชีพ และไดขยายผล
เขาสูวงการการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในสาขาตาง ๆ ทั้งทางวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยเฉพาะพัฒนาการในวิชาชีพดานการศึกษา ทําใหมีการศึกษา วิจัยและเช่ือมโยงไปถึง
ทฤษฎีการจัดการเร ียนรู ที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง ในขณะเดียวกันในสาขาวิชาชีพดานการบริหาร
จัดการธุรกิจ กรณีศึกษาก็เปนที่ไดรับความนิยมในการใชเปนเครื่องมือพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธทั้งภาพรวมและมิติอื่น ๆ  
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   2.1.1.2 ประโยชนของกรณีศึกษา 
    กรณีศึกษาจะถูกนํามาใชในการเรียนการสอนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา ที่
สามารถพัฒนาการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยชวยพัฒนาความสามารถในดานตาง ๆ ไดแก 
ความรู ทักษะการวิเคราะห ทักษะการประยุกตใช ทักษะความสรางสรรค ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะทางสังคม ทักษะการวิเคราะหตนเอง และเจตคติ (Easton 1992 : 7-9) ดังน้ันการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา จะชวยพัฒนาทักษะการคิดที่หลากหลายของผูเรียน ทั้งทักษะ
การคิดระดับตํ่าไปจนถึงทักษะการคิดระดับสูง ซึ่งประกอบดวย การคิดวิเคราะห การคิดแกปญหา
ตลอดจนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการฝกการคิดและตัดสินใจอยางรัดกุม รอบคอบกอนเผชิญ
สถานการณจริง เปนวิธีการที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูเปนกลุม และสงเสริมทกัษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ขอดีของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา มีโดยสรุป ดังน้ี 
(ทิศนา แขมมณี. 2552 : 364) 

1) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผู เรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมี

วิจารณญาณ และการคิดแกปญหา ชวยใหผูเรียนมีมุมมองที่กวางข้ึน 

2) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเผชิญปญหาที่เกิดข้ึนในสถานการณจริง และไดฝก

แกปญหาโดยไมตองเสี่ยงกับผลที่จะเกิดข้ึน ชวยใหเกิดความพรอมที่จะแกปญหาเมื่อเผชิญปญหาน้ัน

ในสถานการณจริง 

3) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนสูง สงเสริมปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเรียน และสงเสริมการเรียนรูจากกันและกัน 

4) เปนวิธีสอนที่ ใหผลดีมากสาหรับกลุมผู เรียนที่มีความรู  และประสบการณ

หลากหลายสาขา 

   ขอดีตาง ๆ ของกรณีศึกษาที่ไดนําเสนอขางตน จะสามารถสรุปไดวาประโยชนของ

กรณีศึกษา จะมุงเนนไปที่การใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลางของ

การพัฒนา ดวยการเรียนรูจากทฤษฎีใหสามารถทดลองใชความรูสูการปฏิบัติไดทั้งระดับปจเจกและ

ระดับกลุมที่กอใหเกิดผลการพัฒนาการเรียนรูในหลากหลายมิติ 

   2.1.1.3 ประเภทของกรณีศึกษา 
   กรณีศึกษาที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและใน
ระดับอุดมศึกษามีอยูหลายประเภท กรณีศึกษาแตละลักษณะจะมีจุดเดนและขอจํากัดที่แตกตางกัน 
การเลือกใชกรณีศึกษาประเภทหน่ึงประเภทใดในการจัดการเรียนการสอน จึงตองออกแบบ และ
พัฒนากรณีศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนการสอนความสามารถของผูเรียน และ
ทักษะความรูในแตละเรื่อง (ปรณัฐ กิจรุงเรือง.  2553 : 40) แตอยางไรก็ตาม กรณีศึกษาไดถูกจัดกลุม
แบงเปนประเภทตาง ๆ ไดตามคุณลักษณะที่ตองการอธิบายกรณีศึกษาน้ัน ๆ ดังตอไปน้ี 
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    2.1.1.3.1 แบงตามวัตถุประสงคการเรียนรูของกรณีศึกษา  
    กรณีศึกษาที่เขียนข้ึนจากการกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรูที่ตองการใหเกิดข้ึน
จากการใชกรณีศึกษา แบงประเภทไว 9 ดาน ดังน้ี (Reynolds 1980, อางถึงใน เอกชัย กี่สุขพันธ 
2528) 

1) The Background Case เปนกรณีศึกษาที่เขียนข้ึนเพื่อเปนการใหขาวสาร

ขอมูลความจริงแกผูเรียนในสถานการณเฉพาะซึ่งผูเรียนจะสามารถรับทราบขอมูล ตาง ๆ ที่เกี่ยวพัน

กับสถานการณจริง ๆ ไดโดยงาย เหมาะกับผูเรียนที่มีประสบการณในการทํางานมาแลวมากกวา 

2) The Exercise Case เปนกรณีศึกษาที่คลายคลึงกับ Background Case แต

เนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเทคนิคตาง ๆ จากกรณีศึกษาที่เขียนข้ึนจากสถานการณที่เปนจริงมากกวา

การเปนแบบฝกหัดทางวิชาการ 

3) The Situation Case เปนกรณีศึกษาที่เขียนข้ึนเพื่อใหผูเรียนไดเผชิญกับ

สถานการณหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนไมวาจะเปนเหตุการณของความสําเร็จหรือความลมเหลว 

4) The Complex Case เปนกรณีศึกษาที่มีความยุงยากและซับซอนมากกวา 

Situation Case ขอมูลที่ใหจะเปนเพียงผิวเผิน ซึ่งดูเหมือนไมมีความสัมพันธกัน และอาจทํา ให

ผูเรียนเกิดความไขวเขวได แตในความเปนจริงแลวขอมูลจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน 

5) The Decision Case กรณีศึกษาแบบน้ี ผูเรียนจะตองฝกการวิเคราะห 

เหตุการณหรือสถานการณตาง ๆ จากขอมูลที่กําหนดใหในกรณีศึกษา และฝกการตัดสินใจวาจะทํา

อะไรในเหตุการณน้ัน ๆ แลวเขียนเปนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ข้ึน 

6) The In-tray Case เปนกรณีศึกษาที่เขียนข้ึนโดยมีพื้นฐานมาจากเอกสารตาง 

ๆ ที่เขามาสูตะกรา หรือตะแกรงของผูเขียนกรณีศึกษา กรณีศึกษาน้ีจะใหขอมูลแกผูเรียนและผูเรียน

จะถูกจํากัดเวลาในการศึกษาเพื่อตัดสินใจดา เนินการในแตละเรื่องที่กําหนดให 

7) The Critical Incident Case กรณีศึกษาแบบน้ีผูเรียนจะไดขอมูลเกี่ยวกับ

สถานการณที่เกิดข้ึนเปนขอ ๆ ซึ่งไมครบสมบูรณ ขอมูลอื่น ๆ จะใหได ตอเมื่อผูเรียนไดมีการถาม

เพิ่มเติม จนกวาขอมูลที่เพิ่มใหจะเพียงพอแกการเขาใจของผูเรียนในการแกปญหากรณีตัวอยางน้ัน  

เหมาะสําหรับการฝกใหผูเรียนเกิดทักษะในการถามคําถามที่ถูกตอง 

8) The Sequential Case เทคนิคของการใชกรณีศึกษาแบบน้ี คือ การหยุดเรื่อง

หรือสถานการณที่จุดวิกฤติ (Critical Point) ของกรณีศึกษา แลวใหผูเรียนทํานายผลของเหตุการณ

น้ัน ๆ ในขณะที่หยุดเรื่องน้ันไว ตอจากน้ันจึงใหผูเรียนทราบเรื่องราวตอไป แลววิเคราะหเปรียบเทียบ

ระหวางผลของการคาดการณหรือทํานายไวลวงหนากับการปฏิบัติที่เกิดข้ึนจริงของกรณีศึกษาน้ัน 

9) The Role Play Case เปนการศึกษากรณีศึกษาโดยการใหผูเรียนเปนผูแสดง

บทบาทสมมติตามสถานการณหรือเหตุการณที่ เกิดข้ึนในกรณีตัวอยาง จะทําใหผู เรียนไดรับ

ประสบการณและความรูสึกโดยตรงจากเหตุการณน้ันในกรณีศึกษา 
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    2.1.1.3.2 แบงตามความเปนจริงของกรณีศึกษา 
    ประเภทของกรณีศึกษาที่เขียนข้ึนเพื่อใชเปนสื่อในการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดย
แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ (เกรียงศักด์ิ เขียวย่ิง. 2534 : 15) 

1) กรณีศึกษาที่เปนจริง (Real Cases) เปนกรณีศึกษาที่เขียนข้ึนจากเหตุการณ

หรือเรื่องราวที่เกิดข้ึนจริงในองคการหรือกิจการน้ัน ๆ เขียนข้ึนจากขอมูลที่ผูเขียนไดรวบรวมมาดวย

ตนเอง บรรยายใหเห็นถึงลักษณะของการบริหาร การดา เนินงาน และสิ่งที่เกิดข้ึน 

2) กรณีศึกษาที่ไมเปนจริงหรือเพอฝน (Armchair Cases) เปนกรณีศึกษาที่

ผูเขียนมโนภาพหรือวาดภาพข้ึนเอง ไมไดเขียนจากขอมูลที่ไดรวบรวมมา แตเปนการจินตนาการ

ข้ึนมาเองหรือดวยการประมวลเหตุการณที่ไดจากการศึกษาที่พบเห็นมาบาง แลวปะติดปะตอสราง

ข้ึนมา ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง กรณีศึกษาประเภทเพอฝนน้ีเขียนคอนขางยาก ผูเขียนจะตองมี

ประสบการณและความสามารถพอสมควร ในการนํามาใชน้ันมีประโยชนและมีขอบเขตจํากัดกวา

กรณีศึกษาที่เปนจริง แตก็มีผูนิยมใชกรณีน้ีกันมาก 

    2.1.1.3.3 แบงตามแบบแผนการนําเสนอของกรณีศึกษา 
    กรณีศึกษาที่นิยมใชกันอยูในปจจุบันวามี 5 แบบ ดังน้ี (ประกอบ คุปรัตน.  2537)  

1) กรณีศึกษาแบบวิกฤติการณ (Critical Incident Case) จะนําเสนอ

วิกฤติการณไปทีละข้ันตอน ต้ังแตสาเหตุจนถึงขอขัดแยงในกรณี 

2) กรณีแบบบอกเลาทิ้งไวแลวทั้งประเด็นใหขบ (Next Stage Case) เปนการเลา

ขอมูลตามความเปนจริง เพื่อนําไปสูสภาพปญหา ซึ่งผูเรียนจะตองเปนผูคนหาคําตอบ การเลาจะไม

บอกขอมูลทั้งหมด แตจะเผยขอมูลเพิ่ม ทีละข้ัน โดยแตละข้ันผูสอนจะต้ังคําถามทิ้งไว ผูเรียนก็จะ

ติดตามเหตุการณ คาดการณ พรอมอธิบายความคิดของตน 

3) กรณีศึกษาที่ใชเหตุการณและของจริง (Live Case) อาจนําเสนอขอมูลที่เปน

ขาวหรือเหตุการณขณะน้ัน แลวมีการอภิปรายคาดการณ หรือปลอยใหผูเรียนไดตัดสินใจ แลวจะมี

ความจริงหรือการตัดสินใจจริงที่ไดเกิดข้ึน หรือคลี่คลายในบางกรณี 

4) กรณีศึกษาแบบสมบูรณที่เ ต็มไปดวยขอมูล (Major Issue Case or 

Comprehensive Case) จะนําเสนอขอมูลที่ใกลเคียงกับความเปนจริง อาจมีสถิติ กรณีเชนน้ีมีความ

ยาวมาก เพราะตองการขอมูลที่คอนขางสมบูรณ 

5) กรณีศึกษาแบบในตะกรา (In-basket Case) เปนการสรางสถานการณปญหา

ในการตัดสินใจหลายเรื่องในสถานการณเดียว 

    2.1.1.3.4 แบงตามลักษณะการเลาเร่ืองของกรณีศึกษา  
    กรณีศึกษาที่มีการเขียนเรื่องราวไวในแบบแผนของการเลาเรื่องใหผูอานไดศึกษา 
เพื่อใหเขาใจและตัดสินใจเฉพาะในสวนที่ไดอาน และอาจจะใหมีการคาดการณเหตุการณตอไปอยางมี
เหตุผลได  แบงเปนประเภทไดดังน้ี (เสริมศรี ไชยศร 2539 : 107-108)  
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1) เรื่องเลา (Story) เปนเรื่องต้ังแตตนจนจบ ซึ่งประกอบดวยเหตุการณและ

พฤติกรรมของบุคคล 

2) ตอนหน่ึงของหนังสือ (Vignette) หรือเรื่องเลาคางไว เปนการตัดตอนสั้น ๆ 

ของเรื่อง หรือของประสบการณที่เกิดจริงนํามายกเปนตัวอยาง อาจใหผูเรียนคิดเหตุการณตอเองเพื่อ

เปนพื้นฐานในการอภิปรายตอไป 

3) ขอสนเทศจากเอกสารและจดหมายเหตุตาง ๆ  รวมถึงสุนทรพจน บันทึกความ

ทรงจา คําพิพากษาคดีของศาล นอกจากน้ันขอมูลและผลการวิจัยก็อาจจัดเปน “กรณี” ไดในทาง

การแพทย กรณีที่ เกี่ยวกับอาการของผูปวย ความรูสึกของผูปวยที่มีตอหมอ พยาบาล หรือ

โรงพยาบาล เหตุการณที่เกิดในโรงพยาบาล ไมวาจะมีใครอยูในเหตุการณ หรือปฏิสัมพันธในครั้งน้ัน 

ก็ถือวาเปนกรณีที่เห็นไดชัดเจนและใชในการเรียนการสอน เปนการฝกปฏิบัติกับกรณีจริง ๆ อยูแลว 

   ในการแบงประเภทกรณีศึกษาในลักษณะตาง ๆ ดังกลาวขางตน สามารถสรุปเปน
สาระสําคัญไดวา กรณีศึกษาสามารถจัดแบงไดเปนหลายประเภท โดยควรใหความสําคัญกับ ลักษณะ
ของการเลาเรื่องที่เช่ือมโยงกับเปาหมายของการสรางบทเรียนหรือการเรียนรูดวยทักษะที่ตองการให
เกิดในระดับตาง ๆ รวมไปถึงการใหขอเท็จจริงที่จําเปนหรือการตองปรับแตงขอเท็จจริงเพื่อความ
เหมาะสม จนอาจกลาวไดวา ประเภทของกรณีศึกษา ควรจะมีเปาหมายของการใหความรูในระดับ
ตางเปนหลัก แลวจัดแบงใหมีคุณลักษณะอื่น ๆ ทั้งขอมูล เน้ือหา แบบแผน และแนวทางการวิเคราะห 
ประกอบเขาไปในกรณีศึกษาแตละประเภท 

2.1.2 การพัฒนากรณีศึกษา 

   การพัฒนากรณีศึกษา คือ การเขียนเรียบเรียงเรื่องราวที่ต้ังอยูบนพื้นฐานความเปนจริง โดย
นําขอมูลจากการสัมภาษณผูที่มีความเกี่ยวของกับเหตุการณน้ัน ๆ และการนําขอมูลปฐมภูมิและ
ขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของมาประกอบการคิดวิเคราะหและการตัดสินใจ เพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
   การเขียนกรณีศึกษาถือวาเปนกระบวนการหน่ึง ที่ตองใชความคิดสรางสรรคที่จะทําใหเน้ือ
เรื่องมีความนาสนใจในการอาน ชวนใหคิดตาม ประกอบกับการใชแนวคิดเชิงระบบเพื่อใหการวาง
โครงเรื่อง มีเน้ือหาขอมูลที่เหมาะสม ใหผูอานสามารถเขาถึงสถานการณที่นําเสนออยูไดดี เรื่องราว
กรณีศึกษาตองมีเคาโครงมาจากเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง ผูเขียนกรณีศึกษาอาจเลือกใชช่ือสมมติของผู
ที่มีสวนไดสวนเสียในเน้ือเรื่อง หรือผูที่ทําการตัดสินใจ และดัดแปลงขอมูลเชิงปริมาณอยางเปนระบบ 
เพื่อปกปองขอมูลลับของหนวยงานที่เกี่ยวของ แตยังคงไวซึ่งความสัมพันธและความสมเหตุสมผลของ
เรื่องทั้งหมดโดยไมเสียอรรถรส ผูเขียนยังอาจแสดงภาพหรือตารางขอมูลประกอบเน้ือเรื่องเพื่อทําให
ผูอานเขาใจกรณีศึกษาไดงายทั้งน้ี ผูเขียนกรณีศึกษาจะยังไมเปดเผยขอสรุปตอปญหาของกรณีศึกษา
ไวในเน้ือเรื่อง แตอาจอธิบายแนวทางในการแกไขสถานการณน้ัน พรอมทั้งเช่ือมโยงขอมูลในเรื่องเขา
กับแนวคิดเชิงวิชาการไวในเอกสารคูมือการสอน (Teaching Note) สําหรับกรณีศึกษาเรื่องน้ัน ๆ 
โดยมีสาระสําคัญในการพัฒนากรณีศึกษาในประเด็นการกําหนดความซับซอน แนวทางการเลือก
สวนผสมมิติความซับซอน ข้ันตอนการพัฒนา และขอควรพิจารณาในการใชกรณีศึกษาในการเรียน
การสอน ดังตอไปน้ี (ศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี. 2553ก : 43-64) 
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    2.1.2.1 การกําหนดความซับซอนของกรณีศึกษา 
    การเลือกใชและการเขียนกรณีศึกษาควรคํานึงถึงผูเรียนและวัตถุประสงคการเรียนรูเปน
หลัก การเรียนการสอนในแตละระดับช้ันมีระดับความซับซอนของเน้ือหาและทฤษฎีที่แตกตางกัน 
ดังน้ัน การออกแบบมิติความซับซอนของกรณีศึกษาจึงเปนสิ่งที่จําเปน เพื่อใหมั่นใจวากรณีศึกษาน้ัน
เหมาะสมกับระดับองคความรูของผูเรียนและวัตถุประสงคการสอน มิติความซับซอนของกรณีศึกษา
ตามแบบ Richard Ivey School of Business, The University of Western Ontario มี 3 มิติ คือ 
    1) มิติการวิเคราะห มิติน้ีเกี่ยวของกับกระบวนการวิเคราะหประเด็นปญหา การ
ตัดสินใจ กรณีศึกษาหน่ึงเรื่อง สามารถนํามาดัดแปลงเพื่อใหไดระดับความยากในมิติการวิเคราะหที่
แตกตางกันออกไป 
     ระดับ 1 กรณีศึกษามีความซับซอนนอยที่สุด โดยจะมีการกําหนดปญหา สิ่งที่ตอง
ตัดสินใจ มีการกําหนดทางเลือกในการแกปญหา และมีการวิเคราะหเบื้องตน ในขอดีและขอเสียของ
ทางเลือกไวใหแลว 
     ระดับ 2 กรณีศึกษามีความซับซอนข้ึนอยูในระดับปานกลาง โดยจะมีการกําหนด
ปญหาและสิ่งที่ตองตัดสินใจไวอยางชัดเจน แตไมไดกําหนดทางเลือกหรือทําการวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนไวให 
     ระดับ 3 กรณีศึกษามีความซับซอนมากที่สุด โดยจะไมมีการระบุประเด็นปญหา
และตัวเลือกไวเลย ผูอานจึงตองตัดสินใจเองทั้งหมดในการวางกรอบปญหาตาง ๆ 
    2) มิติทฤษฎี มิติที่พิจารณาจากระดับความยากงายของกรณีศึกษาจะถูกกําหนดโดย
การนําแนวคิดหรือทฤษฎีมาประยุกตใชในการวิเคราะห มี 2 รูปแบบ คือ ความซับซอนของแนวคิด
และทฤษฎีน้ันๆ เชน กระบวนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)เมื่อเปรียบเทียบกับการบริหาร
คุณภาพ (Total Quality Management) มีความแตกตางกันในแงความซับซอนของแนวคิดและการ
เลือกใชเครื่องมือในการแกปญหาที่ถูกตอง ถาเปนแนวคิดงายๆไมซับซอนก็จะถือวาอยูในระดับ 1 
และจํานวนแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะหกรณีศึกษาน้ันๆ และความเช่ือมโยงของแนวคิด
ทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะหตางๆ กลาวคือ หากตองใชแนวคิดและทฤษฎีหลายๆ ทฤษฎีมา
ประยุกตใชรวมกันก็ถือวาอยูในระดับ 3 
     ระดับ 1 กรณีศึกษามีแนวคิดและตองใชทฤษฎีที่งาย ไมซับซอน 
     ระดับ 2 กรณีศึกษาตองใชแนวคิดและทฤษฎี 2–3 ทฤษฎีมาประยุกตใชรวมกัน 
     ระดับ 3 กรณีศึกษาตองใชแนวคิดและทฤษฎีหลายทฤษฎีมาประยุกตใชรวมกัน 
ผูอานตองตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือในการแกปญหาหรือการออกแบบกรอบการวิเคราะห 
(Conceptual Framework) เองเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณในกรณีศึกษา 
    3) มิติการนําเสนอ พิจารณาที่วิธีการนําเสนอขอมูลในเน้ือเรื่องกรณีศึกษาวามีการวาง
โครงสรางและเคาโครงอยางไร และมีการนําเสนอขอมูลเพื่อใชประกอบการวิเคราะหครบถวนหรือไม 
ผูอานสามารถใชขอมูลที่ปรากฏอยูในกรณีศึกษาเทาน้ันก็สามารถวิเคราะหกรณีศึกษาไดครบถวน ใน
บางครั้งอาจมีขอมูลมากเกินกวาความจําเปนเพื่อใหผูอานน้ันตองใชทักษะในการเลือกขอมูลที่
เหมาะสมในการวิเคราะหกรณีศึกษา หรือในบางครั้งอาจมีขอมูลประกอบการวิเคราะหไมครบถวน 
ผูอานจําเปนตองทําการคนหาขอมูลเสริมจากแหลงภายนอกมาประกอบการวิเคราะห 
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     ระดับ 1 กรณีศึกษาสั้นและกระชับ ความยาวไมเกิน 5–7 หนากระดาษรวมภาพ
และตาราง มีความชัดเจนอานงาย เปนลําดับข้ันตอน มีขอมลูที่จําเปนในการวิเคราะหครบถวน มี
ขอมูลที่ไมเกี่ยวของกบัการวิเคราะหนอยมากหรือไมมเีลย 
     ระดับ 2 กรณีศึกษามีความยาวข้ึนเกินกวา 5–7 หนากระดาษรวมภาพและตาราง 
มีขอมูลของกรณีศึกษาและอุตสาหกรรมในภาพรวม อาจมีขอมูลที่ไมเกี่ยวของในการวิเคราะหโดยตรง 
ขอมูลมจีํานวนมากข้ึน และ/หรือมีโครงสรางทีซ่ับซอนมากข้ึน 
     ระดับ 3 กรณีศึกษามีความยาวข้ึนเกินกวา 5–7 หนากระดาษรวมภาพและตาราง 
มีขอมูลของกรณีศึกษาและอุตสาหกรรมในภาพรวม ขอมลูมจีํานวนมากข้ึนและมีโครงสรางทีซ่ับซอน
มากข้ึน อาจมีขอมลูที่ไมเกี่ยวของในการวิเคราะหโดยตรง และ/หรือผูเรียนตองหาขอมลูทีจ่ําเปนจาก
แหลงอื่นเพือ่ประกอบการวิเคราะหเมือ่ความซับซอนของมิติการนําเสนอขอมลูมมีากข้ึน ผูอานตองใช
เวลาและทักษะเพิ่มเติมในการอาน เลือกขอมลูที่จําเปน จัดลําดับความสําคัญของขอมลูและตัดสินใจ
บงช้ีใหไดวามีขอมลูอื่นๆ ที่ยังขาดหายอีกหรือไม และตองทาํการคนหาจากแหลงขอมลูใดบาง 
   2.1.2.2 แนวทางการเลือกสวนผสมมิติความซับซอนของกรณีศึกษา 
   การเลือกสวนผสมมิติความซับซอนของกรณีศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยที่สําคัญ คือ เน้ือหา
รายวิชาวัตถุประสงคการสอน ระดับช้ัน ความพรอม และพื้นฐานของผูเรียน สวนผสมมิติความ
ซับซอนของกรณีศึกษา คือ การผสมผสานมิติการวิเคราะห มิติทฤษฎีและมิติการนําเสนอขอมูลเขา
ดวยกัน ไดนําเสนอการผสมผสานมิติดังกลาวโดยระบุระดับความซับซอนในแตละมิติจากมิติความ
ซับซอนทั้ง 3 มิติและระดับความซับซอนทั้ง 3 ระดับ ทําใหมีสวนผสมมิติความซับซอนของกรณีศึกษา
ทั้งหมด 27 แบบ  แสดงเปนตัวอยางการรวมกันของแตละระดับความซับซอนในทั้ง 3 มิติ ไดแก 

1) มิติการวิเคราะห มิติทฤษฎีและมิติการนําเสนอ เปน 1, 1, 1 หมายถึง ทุกมิติอยูใน

ระดับ 1 ซึ่งมีความซับซอนนอยที่สุด คือ กรณีศึกษาสั้น กระชับ เขาใจงาย มีการใชทฤษฎีที่ไมซับซอน

และมีขอมูลที่ใชในการวิเคราะหครบถวน และเพียงพอตอการวิเคราะห สวนผสมน้ีเหมาะกับการ

แนะนํารายวิชาเบื้องตนที่ผูเรียนยังไมมีความรูพื้นฐานมากนัก เหมาะกับ นักศึกษาระดับช้ันป 1 หรือ

เปนกลุมผูเรียนที่เริ่มตนอานและวิเคราะหกรณีศึกษา 

2) มิติการวิเคราะห มิติทฤษฎีและมิติการนําเสนอ เปน3, 3, 3 หมายถึง ทุกมิติอยูใน

ระดับ 3 ซึ่งมีความซับซอนมากที่สุด คือ กรณีศึกษามีความยาวและมีขอมูลจํานวนมากในการ

วิเคราะห ผูอานตองตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปนและบางขอมูลที่ใชในการวิเคราะหจําเปนตองคนหา

มาจากแหลงอื่น มีการใชทฤษฎีที่ใชการวิเคราะหที่ซับซอนและจําเปนตองใชหลายทฤษฎีมารวม

วิเคราะห หรือแมแตตองออกแบบกรอบการวิเคราะหเอง สวนผสมน้ีเหมาะกับผูเรียนในระดับสูงที่มี

พื้นฐานความรูที่ดี เชน ในระดับปริญญาโทหรือกรณีศึกษาที่ใชสอนเพื่อผนวกรวมองคความรูตลอดทั้ง

ภาคการศึกษา 

3) มิติการวิเคราะห มิติทฤษฎีและมิติการนําเสนอ เปน2, 2, 2 หมายถึง ทุกมิติอยูใน

ระดับ 2 ซึ่งมีความซับซอนในระดับปานกลางทั้งน้ี ผูสอนควรตองเลือกใหเหมาะสมกับเน้ือหาและ

วัตถุประสงคในการสอนและพื้นฐานความรูของผูเรียนเพราะหากเลือกกรณีศึกษาที่งายเกินไป อาจไม
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สามารถกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะหและไมบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรูหรือหากเลือกกรณีศึกษา

ที่ยากเกินไป อาจทําใหผูเรียนเกิดความทอแทและไมบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรูในที่สุดไดเชนกัน

การใชกรณีศึกษาในระดับช้ันปริญญาตรีหรือผูเรียนที่เริ่มเรียนดวยกรณีศึกษาอาจเริ่มตนที่ระดับ 1, 1, 

1 แลวคอยปรับข้ึนมาเปน 1, 1, 2 -2, 1, 2 จนระดับ 2, 2, 2 ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับความพรอมและเน้ือหา

วัตถุประสงคการเรียนรู 

   2.1.2.3 ขั้นตอนการพัฒนากรณีศึกษา 
    2.1.2.3.1 การเขียนกรณีศึกษาและจัดทําคูมือการสอน 

1) การเลือกหัวขอที่ตรงกับวัตถุประสงคและเน้ือหาในการเรียนรูในช้ันเรียน จาก

การเขาพบและสัมภาษณเบื้องตน มีความเปนไปไดวาขอมูลที่ไดรับมีขอบเขตกวางและสามารถนํามา

วางแผนการเขียนกรณีศึกษาไดมากกวา 1 เรื่อง และมีความเกี่ยวของมากกวา 1 รายวิชา ดังน้ันจึง

ตองทําการเลือกหัวขอที่ตรงกับวัตถุประสงคและเน้ือหาในการเรียนรูเพื่อทําการขออนุญาตเก็บขอมูล

เชิงลึกตอไป ผูเขียนจําเปนตองเลือกหัวขอและขอบเขตของเน้ือเรื่องในกรณีศึกษาเพื่อใหสอดคลองกบั

วัตถุประสงคการเรียนรูในรายวิชาหน่ึงๆ ปจจัยหลักที่มักใชประกอบการตัดสินใจน้ี ประกอบดวย  

ระดับช้ันและพื้นฐานความรูของผูเรียน วัตถุประสงครายวิชาและเน้ือหารายวิชา ทฤษฎี หลักการ 

และเครื่องมือการวิเคราะห 

2) การเลือกหัวขอที่ตรงกับวัตถุประสงคการเรียนการสอน หมายถึงการกําหนด

รายละเอียดของเน้ือหารายวิชา ที่ใหมีทฤษฎี หลักการ เครื่องมือ แนวคิดที่สอดคลองกับรายวิชาที่

สนใจเขียนกรณีศึกษา เปนประเด็นหลักสําหรับการยึดโยงในการเขียนกรณีศึกษา โดยมีหัวขอสําหรับ

กรณีศึกษา ที่ตองเลือกทฤษฎี หลักการ เครื่องมือ แนวคิดจากเน้ือหารายวิชาเพื่อนํามาแตกเปน

ประเด็นหลักในการเขียนกรณีศึกษา แลวจึงกําหนดเปนประเด็นหลักของกรณีศึกษา ที่เกิดข้ึนเมื่อเมื่อ

เลือกหัวขอสําหรับกรณีศึกษา แลวใหจัดทําเปนคําถาม หรือกรอบการตัดสินใจที่สอดคลองกับเน้ือหา

ที่เลือกไว เชน “ผูจัดการจะตัดสินใจอยางไรหาก…” “ผูบริหารองคกรน้ีจะเลือกทางใดในการปรับปรุง

คุณภาพในการใหบริการ” 

    2.1.2.3.2 การจัดทําแผนการเขียนกรณีศึกษาและการเตรียมพรอมเก็บขอมูลเชิงลึก 
    การเตรียมตัวและการเลือกเน้ือหาในการเขียนกรณีศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญ กอนที่
ผูเขียนกรณีศึกษาจะเขาพบสัมภาษณกับผูบริหารของสถานประกอบการเพื่อเก็บขอมูลในเชิงลึก 
ผูเขียนกรณีศึกษาตองมีทิศทางและประเด็นสําคัญและแนวทางในการต้ังคําถามเพื่อใหการสัมภาษณ
น้ันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดประโยชนสูงสุด ดังน้ันควรมีการจัดทําแผนการเขียนกรณีศึกษา
ซึ่งเปนการวางแผนกําหนดตัวบุคคล หนวยงานที่เกี่ยวของที่จะเขาสัมภาษณและแหลงขอมูลในองคกร
และภายนอกองคกรเพื่อประกอบการเขียนกรณีศึกษา และชวงเวลาที่เหมาะสมในแตละข้ันตอน 
ปจจัยสําคัญในการจัดทําแผนกรณีศึกษา ประกอบดวย 

1) ประเด็น ขอบเขตเน้ือเรื่องที่สนใจ กรอบคําถาม 

2) ตัวบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ   
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3) ขอมูลภายในหนวยงานหรือองคกร 

4) ขอมูลจากแหลงทีม่าอื่นๆ    

5) กรอบเวลาในแตละข้ันตอน 

    2.1.2.3.3 การเขียนกรณีศึกษาและจัดทําคูมือการสอน 
1) โครงสรางกรณีศึกษา แนวทางการเขียนกรณีศึกษาอาจมีความแตกตางกันไป

ข้ึนอยูกับแนวการเขียนสวนบุคคล อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปโครงสรางกรณีศึกษามักจะประกอบดวย 

     - ช่ือกรณีศึกษา โดยมากจะต้ังช่ือตามช่ือองคกรที่เปนเรื่องของกรณีศึกษา 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงช่ือตามความเหมาะสม หรือตามที่ตกลงไวกับผูใหขอมูล หรืออาจมีการขยาย
ความเพื่อใหผูอานสามารถเขาใจขอบเขตของ กรณีศึกษา ควรเปนช่ือที่มีความเปนกลางไมควรมีการ
ช้ีนําถึงปญหาหรือประเด็นการวิเคราะห   
     - ยอหนานํา ชวยใหผูอานเขาใจถึงภาพรวมของกรณีศึกษา ในยอหนานําควร
มีการระบุบริษัทหรือองคกร บุคคลที่เปนศูนยกลางของกรณีศึกษาหรือผูที่ตัดสินใจหลัก (Decision 
Maker) รวมไปถึงจุดเริ่มตนของการตัดสินใจและการกระทํา (Decision/Action Trigger) ทั้งน้ี ข้ึนอยู
กับมิติความซับซอนของกรณีศึกษาที่วางแผนไวเบื้องตน ทั้งน้ี ยอหนานําควรเขียนใหเกิดความจูงใจให
ผูอานไดอานตอไป อยางไรก็ดี ควรเปนขอความที่กระชับตรงประเด็น และควรหลีกเลี่ยงคําอธิบายที่
เย่ินเยอเกินความจําเปน กอนการเขียนยอหนานําผูเขียนตองพิจารณาประเด็นกรณีศึกษา (Case 
Focus Choice) ใหชัดเจน และทําการกําหนดระยะเวลาของเรื่อง (Story Line Cut) และทําการ
เลือกกรอบการตัดสินใจ (Decision Frame Cut) ใหชัดเจนเสียกอน 
     - ภาพรวมขององคกร การใหขอมูลภาพรวมองคกรสามารถชวยใหผูอาน
วิเคราะหปญหาในบริบทจริงขององคกรน้ันได เชน อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑและบริการที่เกี่ยวของ 
สถานที่ต้ัง ขนาดขององคกร ขอมูลทางการเงินอยางยอ เชน รายไดหรือผลกําไรตอป เปนตน ขอมูล
ภาพรวมองคกรน้ีไมจําเปนตองเปนการเลาประวัติต้ังแตเริ่มกอต้ังองคกรแตควรเปนขอมูลที่มีความ
สอดคลองกับขอบเขตและประเด็นหลักของกรณีศึกษา และเปนประโยชนทั้งทางตรงและทางออมใน
การวิเคราะหกรณีศึกษา 
     - เน้ือเรื่อง เปนสวนที่สําคัญในการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห
กรณีศึกษา ซึ่งควรมีการวางโครงเรื่องที่เหมาะสมเพื่อใหผูอานไดเขาใจในสถานการณน้ันๆ ได หาก
ลําดับเน้ือเรื่องมีความซับซอนและมีการวางโครงเรื่องที่ไมดีพอ จะทําใหจุดสนใจของผูอานอยูทีก่ารทาํ
ความเขาใจเรื่องราวมากกวาการใชทักษะวิเคราะหในการแกไขปญหาของเน้ือเรื่องกอนการเขียนเน้ือ
เรื่อง ผูเขียนตองพิจารณาประเด็นกรณีศึกษาใหชัดเจนและทําการกําหนดระยะเวลาของเรื่องและทํา
การเลือกกรอบการตัดสินใจใหชัดเจนเสียกอน ซึ่งจะตองสอดคลองกับที่ระบุไวในยอหนานํา ในเน้ือ
เรื่องน้ีมักครอบคลุมจุดสนใจเฉพาะเจาะจงของกรณีศึกษา การระบุกรอบปญหาหรือการตัดสินใจ 
และ/หรือทางเลือกตางๆ ที่มีอยูในขณะน้ันการเขียนเน้ือเรื่องน้ีตองสอดคลองกับการวางแผนมิติความ
ซับซอนของกรณีศึกษาที่มีการระบุไวเบื้องตน  
     - บทสรุป ในบทสรุป กรณีศึกษาควรมีการทิ้งทายใหผูอานชวนคิดตอโดยมี
การระบุผูที่ตองตัดสินใจ ขอบเขตการตัดสินใจ ความเรงดวนในการตัดสินใจหรือทางเลือก 
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     - ขอมูลประกอบอื่น ๆ เปนการรวบรวมขอมูลที่ซับซอน โดยสวนใหญเปน
ขอมูลตัวเลขใหอยูในรูปแบบที่สามารถอานและเขาใจไดงาย อยางเชน ตาราง แผนภาพตางๆ แผนภูมิ
แทง กราฟ ผลวิเคราะหทางสถิติหรือเปนรูปภาพที่เกี่ยวของ เชน รูปภาพแสดงผังการผลิต โครงสราง
องคกร แผนที่สถานที่ต้ัง เปนตน ทุกๆขอมูลประกอบตองมีการกํากับดวยตัวเลขและมีช่ือขอมูล
ประกอบที่ชัดเจน เชน “ภาพที่ 1 : ปริมาณการขายสินคา A ในไตรมาสแรกของป 2553” หรือ 
“ตารางที่ 1 : ระยะทางการขนสงจากโรงงานทั้ง 5 แหงไปสูศูนยกระจายสินคาทั้ง 10 แหงของบริษัท 
XYZ” 
      - คูมือการสอน เปนเสมือนคูมือเตรียมการสอนสําหรับกรณีศึกษาน้ัน เพื่อ
ประโยชนในการแบงปนและเผยแพรกรณีศึกษาในกลุมผูสอนในรายวิชาที่ใกลเคียงกัน คูมือการสอน
ไมใชเอกสารเฉลยกรณีศึกษา แตเปนเอกสารที่แนะนําและบงช้ีถึงประเด็นที่สําคัญในกรณีศึกษา 
รวมถึงการแนะนําการประยุกตใชทฤษฎีและเครื่องมือในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
     2) การเลือกประเด็นกรณีศึกษา หลังจากไดสัมภาษณเก็บขอมูลแลว ข้ันตอนที่
สําคัญถัดมา คือ การเลือกประเด็นในกรณีศึกษาและวางแผนการดําเนินเรื่อง มีหลักการสําคัญ ดังน้ี 
      - การกําหนดระยะเวลาของเรื่อง ใหพิจารณาชวงเวลาที่เหมาะสมและความ
เกี่ยวพันกับวิชาที่ตองการนํากรณีศึกษาไปใชและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
      - การเลือกกรอบการตัดสินใจ (Decision Frame Cut) หลังจากการเลือก
ระยะเวลาของเรื่อง เน้ือเรื่องที่เปนสวนสําคัญที่จะนําไปสูการตัดสินใจในการเขียนกรณีศึกษาตอง
ตัดสินใจวาจะใหขอมูลผูอานในการตัดสินใจเปนปริมาณมากนอยเพียงใด ทั้งน้ี จะสอดคลองกับระดับ
ความซับซอนทางดานการนําเสนอของกรณีศึกษาดวย 
      - ปจจัยกระตุนใหเกิดการตัดสินใจและการกระทํา (Decision Trigger-
Action Trigger) คือ การรวบรวมประเด็นปจจัยที่กระตุนใหเกิดการตัดสินใจและการกระทํามาเรียง
รอยเปนเรื่องราว ซึ่งโดยมากมาจากความเปนไปได 2 แบบ คือ (1) เกิดจากปญหาที่พบ หรือ (2) เกิด
จากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดข้ึน 
     3) การเขียนยอหนานํา (Opening Paragraph) ชวยใหผูอานเขาใจถึงภาพรวม
ของกรณีศึกษา ควรเขียนใหเกิดความจูงใจใหผูอานใหอานตอไป อยางไรก็ดี ควรเปนขอความที่
กระชับ ตรงประเด็นและควรหลีกเลี่ยงคําอธิบายที่เย่ินเยอ เกินความจําเปนกอนการเขียนยอหนานํา 
ผูเขียนตองพิจารณาประเด็นกรณีศึกษาใหชัดเจนและทําการกําหนดระยะเวลาของเรื่องและทําการ
เลือกกรอบการตัดสินใจใหชัดเจนเสียกอน มักมีความยาวราว 5–7 บรรทัด และควรมีขอมูล
ครอบคลุมถึงช่ือและตําแหนงของผูที่จะตัดสินใจ เพื่อผูอานจะตองรูวาใครคือจุดศูนยกลางของ
กรณีศึกษา บอกเวลา สถานที่ ปญหาหรือสิ่งที่ตองตัดสินใจตองนาสนใจ เหตุการณหรือสิ่งที่กระตุนให
เกิดการตัดสินใจ และตองสอดคลองกับการวางแผนมิติความซับซอนของกรณีศึกษาที่ระบุไวเบื้องตน 
     2.1.2.3.4 โครงเร่ืองกรณีศึกษา  
     กรณีศึกษามักมีการวางโครงเรื่องกรณีศึกษาดวยการต้ังหัวขอยอย (Case 
Subheading) เพื่อใหการเขียนเรียบเรียงขอมูลสําคัญรวมไปถึงกระบวนการอานกรณีศึกษาเปนไป
อยางมีทิศทาง สามารถเปนไปไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับความเหมาะสมในแตละเรื่อง การวางโครง
เรื่องกรณีศึกษาที่พบบอย คือ 
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      - โครงเรื่องตามชวงเวลาของเหตุการณ (Chronology Structure) เปนการ
ดําเนินเรื่องตามชวงเวลาของเหตุการณสําคัญจากอดีตสูปจจุบันและนําไปสูทางเลือกในอนาคต 
      - โครงเรื่องแบงตามโครงสรางองคกร (Organizational Structure) เปนการ
ดําเนินเรื่องตามหนวยงานหรือแผนกที่เกี่ยวของกับเหตุการณ 
      - โครงเรื่องแบงตามกลุมปญหา (Problem Structure) เปนการดําเนินเรื่อง
ตามกลุมปญหาหลักที่เกิดข้ึนในองคกร ซึ่งในหน่ึงปญหาอาจเกี่ยวของกับหลายเหตุการณและหลาย
หนวยงานในองคกร ไมควรต้ังหัวขอยอยที่ละเอียดจนเกินไปหรือหยาบหรือกวางจนเกินไป จนทําให
เปนการยากตอผูอานในการหาขอมูลสําคัญในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
     2.1.2.3.5 คูมือการสอน  
     คูมือการสอนไมใชเอกสารเฉลยกรณีศึกษา แตเปนเอกสารที่แนะนําและบงช้ีถึง
ประเด็นที่สําคัญในกรณีศึกษา รวมถึงการแนะนําการประยุกตใชทฤษฎีและเครื่องมือในการวิเคราะห  
โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อเปนประโยชนในการแบงปนและเผยแพรกรณีศึกษาในกลุมผูสอนในรายวิชา
ที่มีเน้ือหาใกลเคียงกัน โครงสรางคูมือการสอน โดยทั่วไปประกอบดวย 

1) ช่ือกรณีศึกษา เปนช่ือที่ตรงกับช่ือของเน้ือเรื่องกรณีศึกษา 
2) กรณีศึกษาโดยยอ คือ บทสรุปประเด็นสําคัญของกรณีศึกษา รวมแนวทาง

คราว ๆ ในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
3) วัตถุประสงคในการเรียนการสอน บอกรายละเอียดวัตถุประสงคการเรียน

การสอนและประเด็นการเรียนรูสําคัญที่สอดคลองกับรายวิชาหรือทฤษฎี 
4) ปญหาและประเด็นหลัก เปนการระบุประเด็นกรณีศึกษาจากการกําหนด

ระยะเวลาและระบุการเลือกกรอบการตัดสินใจ รวมถึงปญหาความทาทายหรือโอกาสที่เปนจดุกระตุน
ใหเกิดการตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ ของบุคคลที่เปนศูนยกลางหรือผูตัดสินใจในกรณีศึกษา 

5) แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ เปนการระบุแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
รวมถึงเครื่องมือสําคัญและวิธีการที่ใชในการวิเคราะหกรณีศึกษา ซึ่งไมใชเปนการเฉลยคําตอบอยาง
ละเอียดทั้งหมดแตเปนการใหแนวทางในการวิเคราะห 

6) คําถามแนะนําเพื่อการอภิปราย ระบุตัวอยางคําถามที่นําไปสูการอภิปราย
และวิเคราะหกรณีศึกษา ซึ่งผูใชกรณีศึกษาสามารถเลือกใชหรือดัดแปลงตัวอยางคําถามน้ีในแตละ
รายวิชาไดตามความเหมาะสม 

7) คําแนะนําในการสอน ซึ่งหมายรวมถึง ประเด็นหรือทิศทางที่ผูเรียนมัก
อภิปรายบอยครั้ง การวางแผนการสอนบนกระดาน การบริหารเวลาในแตละประเด็น อุปกรณชวย
สอนอื่น ๆ ขอมูลสําคัญในการวิเคราะหแตไมไดปรากฏในกรณีศึกษา และแหลงขอมูลอื่นเพิ่มเติม 
   2.1.2.4 ขอควรพิจารณาในการใชกรณีศึกษาในการเรียนการสอน 
   คูมือการสอนโดยใชกรณีศึกษาควรนําเสนอแนวทางการนํากรณีศึกษาไปใชในการเรียนการ
สอน สามารถใชสอนนักศึกษาไดหลายระดับ โดยการปรับใหสอดคลองกับผูเรียน หรือควรมีการให
รายละเอียดในหัวขอ คําถามแนะนําสําหรับผูเรียน ซึ่งนอกจากจะมีคําถามที่ชวยแนะนําแนวทางการ
ตอบของผูเรียนแลว ยังสามารถเพิ่มคําถามช้ีนําสําหรับการอภิปรายในหองเรียนเพื่อกระตุนใหผูเรยีนมี
การคิดและไดแสดงความเห็นที่หลากหลายรวมทั้งโตแยงกันดวยเหตุผลได 
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  2.1.3 การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  
   2.1.3.1 ความหมาย วัตถุประสงค และกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 
    2.1.3.1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา การเรียนรูดวย
กรณีศึกษา (Case-based Learning) เปนการจัดการเรียนรูในลักษณะของการประยุกตใชแนวคิด
หรือหลักการในเชิงทฤษฎี ระเบียบแบบแผนสาหรับการปฏิบัติ จริยธรรมหรือคุณธรรม กลวิธี การ
จัดการ และนิสัยการคิด วิสัยทัศน หรือการคิดในสิ่งที่เปนไปได (Bailey. 2006 : 24) 
    การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา เปนการสอนโดยออม ซึ่งผูสอนจัดเตรียมกรณี พรอม
กําหนดแนวทางการเรียนรูดวยตนเองหรือเรียนรูพรอมกับเพื่อนผูเรียนดวยกันเปนกลุม โดยมีผูสอน
เห็นผูสนับสนุนการเรียนรู (Learning Facilitator) ซึ่งอาจเปนการเรียนรูโดยตรงหรือผูเรียนทํา
กรณีศึกษาดวยตนเองนอกหองก็ได (จินตนา ยูนิพันธุ. 2536) 
    การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา หมายถึง การนําเสนอพฤติกรรมของมนุษยที่ไดประสบมา 
อาจจะเปนในรูปของแตละบุคคล กลุมคน หรือองคกร เปนการพรรณนาสถานการณจริงใน
สภาพแวดลอมที่จาเปนตองมีการตัดสินใจอยางรอบคอบ เปนการกระตุนและเปดโอกาสใหมีการมอง
ในหลายแงมุม และใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม เปนการสอนที่ตองการปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน และระหวางผูเรียนดวยกันเอง ผูเรียนจะมีบทบาทในการเขารวมกิจกรรมมากกวารอ
ฟงสิ่งที่ผูสอนปอน หรือเพียงรอจดจํา หรือทําความเขาใจ (ประกอบ คุปรัตน. 2537) 
    การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยใหผูเรียนศึกษาเรื่องที่สมมติข้ึนจากความเปนจริง และ
ตอบประเด็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องน้ัน แลวนําคําตอบและเหตุผลที่มาของคําตอบน้ันมาใชเปนขอมูลใน
การอภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค (ทิศนา แขมมณี. 2548) 
    การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา เปนการนํากรณีศึกษาที่สรางข้ึนอยางสอดคลองกบั
วัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู มาใหผูเรียนศึกษา วิเคราะห อภิปราย และตัดสินใจหาทาง
แกปญหาหรือหาคําตอบ ทั้งเปนรายบุคคล และเปนรายกลุม ซึ่งแตละกรณีอาจมีวิธีแกปญหา หรือ
คําตอบทางเดียว หรือหลายแนวทางก็ได (ปรณัฐ กิจรุงเรือง.  2553 : 45)   
    การเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา มีผูที่เกี่ยวของและแสดงบทบาทในการเรียนรู 
ประกอบดวย ผูสอน หรือผูเรียนนําเสนอกรณีศึกษา ผูเรียนศึกษากรณีศึกษา ผูเรียนอภิปรายประเด็น
คําถามเพื่อหาคําตอบ ผูสอนและผูเรียนอภิปรายคําตอบ ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปญหา
และวิธีแกปญหาของผูเรียน และสรุปการเรียนรูที่ไดรับ และผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
(ทิศนา แขมมณี. 2552 : 362-363) 
    2.1.3.1.2 วัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา การใชกรณีศึกษามี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหา และเกิดความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ข้ึน ครูผูสอนจะ
นํากรณีมาใชในเชิงอุปนัย (Inductive) หรือนิรนัย (Deductive) ก็ข้ึนอยูกับความมุงหมายของครูเอง 
ถาใชในเชิงอุปนัย ก็จะเปนทํานองวา ครูยกกรณีใหผูเรียนวิเคราะห เพื่อสรุปปญหา แนวคิด และ
แนวทางแกปญหาเอง แตถาใชในเชิงนิรนัย จะหมายถึง ครูอธิบายหลักการ กฎเกณฑตาง ๆ แลวยก
กรณีข้ึนมาประกอบเปนตัวอยางชัดเจนข้ึน (เสริมศรี ไชยศร 2539 : 106-107) กลาวถึงวัตถุประสงค
ของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  ดังน้ี (วารีรัตน แกวอุไร. 2541) 
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1) เพื่อฝกการใชความคิดวิเคราะห และแยกแยะประเด็นปญหาเมื่อเผชิญกับ

ปญหาหรือสถานการณหลาย ๆ แบบ ซึ่งเปนการมุงเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะหเพื่อนําไปใช

แกปญหาในสถานการณจริง 

2) การพิจารณากรณีศึกษาอยางละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล เพื่อใหเกิด

ขอสรุปเปนการทําใหผูเรียนรูจักการตัดสินใจอยางมีหลักการและมีเหตุผลสนับสนุนไดปฏิบัติการคิด

ทุกระดับจากงายไปจนถึงการประเมิน โดยจุดเนนของกรณีศึกษาจะอยูที่เน้ือหาของเรื่องและการ

อภิปรายประเด็นปญหาตาง ๆ 

3) เพื่อใหผูเรียนรูจักวิธีการสืบคนความรูดวยตนเอง และนําไปสูการแกปญหาที่

เกิดข้ึนจริงได 

4) เพื่อเสริมสรางทักษะในการทํางานรวมกันเปนกลุม อยางรูบทบาทและหนาที่

ของตนเอง 

5) เพื่อฝกและใหโอกาสผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ ความรูสึก 

และเจตคติซึ่งกันและกัน 

    วัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาวาเปนวิธีการ ที่มุงชวยใหผูเรียน
ฝกฝนการเผชิญและแกปญหาโดยไมตองรอใหเกิดปญหาจริง เปนวิธีการที่เปดโอกาสผูเรียนคิด
วิเคราะห และเรียนรูความคิดของผูอื่น ชวยใหผูเรียนมีมุมมองที่กวางข้ึน (ทิศนา แขมมณี 2548) 
    วัตถุประสงคที่สําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา คือ การฝกใหผูเรียนได
เผชิญปญหาหรือสถานการณตางๆ ไดสืบคนความรูและประยุกตใชความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ
จากกระบวนการกลุม ทําใหเกิดความสามารถวิเคราะห และตัดสินใจแกปญหาหรือหาคําตอบไดอยาง
เหมาะสม นําสูความสามารถในการเผชิญกับสถานการณจริงในอนาคตไดตอไป (ปรณัฐ กิจรุงเรือง.  
2553 : 49)   
    การเรียนโดยใชกรณีศึกษา จึงมีจุดเดนคือการสรางโอกาสและกระตุนใหผูเรียนมีสวน
รวมในกระบวนการเรียนรูของตนเองอยางเขมขน เมื่อผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมาก
เทาไร โอกาสในการซึมซับ ทําความเขาใจกับความรูน้ันก็จะย่ิงเพิ่มมากข้ึน การเรียนการสอนโดยใช
กรณีศึกษาจึงเปนสื่อการเรียนรู (Case Method) ที่ไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ การใชกรณีศึกษากระตุนใหผูเรียนไดคิดสรางสรรค ประยุกตใชความรูเชิงทฤษฎี เพื่อ
แกไขปญหาทางธุรกิจ ตามสภาวะแวดลอมที่เปนจริงในกรณีตาง ๆ (ศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี. 2553ก : 23) 
    2.1.3.1.3 ทักษะสําคัญที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนดวยกรณีศึกษา การจัดการเรียน
การสอนดวยกรณีศึกษาเปนการจัดการเรียนรูที่มีเปาหมายหลัก คือ การพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษา
ผานกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองเกิดข้ึนระหวางการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ดังน้ันนักศึกษาควรจะตองมี
การพัฒนาทักษะที่สําคัญจากการทํากิจกรรมการเยนรูดวยกรณีศึกษา ดังน้ี (ศูนยใหคําปรึกษาทาง
ธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี. 2553ก : 25-28) 
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     1) ทักษะการคิดวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ(Qualitative and 
Quantitative Analytical Skills) เริ่มต้ังแตการแยกแยะ กลั่นกรองและจัดลําดับ ความสําคัญของ
ปญหา การวิเคราะห และคนหาขอมูลที่เกี่ยวของไปจนถึงการเลือกและปรับใชเครื่องมือในการแกไข
ปญหาตาง ๆ 
     2) ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making Skills) ซึ่งครอบคลุมถึงการสราง
ทางเลือกในการตัดสินใจ (Generating Alternatives) การกําหนดปจจัยในการตัดสินใจเพื่อเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณน้ัน ๆ  รวมไปถึงการวางแผนการปฏิบัติการตาง ๆ  (Implementation 
Plan) 
     3) ทักษะความคิดสรางสรรค (Creative Skills) ปญหาที่เกิดในกรณีศึกษามีความ
แตกตางข้ึนอยูกับสถานการณ ชวงเวลา และบทบาทของผูที่ตองตัดสินใจ ผูเรียนจะไดรับการกระตุน
ใหเกิดความคิดสรางสรรคในการวางกรอบปญหาและการคิดเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา 
     4) ทักษะการปรับใชเครื่องมือและองคความรูดานตาง ๆ (Application Skills) ใน
การแกปญหาหน่ึงปญหาใดน้ัน การเลือกและปรับใชเครื่องมือในการแกปญหาตางๆ ใหเหมาะสมเปน
เรื่องสําคัญ รวมไปถึงการนําเอาองคความรูและประสบการณดานอื่นๆมาผนวกและตอยอดจากองค
ความรูที่มีอยูเดิม 
     5) ทักษะการสื่อสาร(Communication Skills) การเรียนดวยกรณีศึกษาตองใช
ทักษะดานการสื่อสารครบถวนทั้งการฟงเพื่อจับประเด็นสําคัญในการสนทนาการโตตอบ พูดแสดง
ความคิดเห็นของตน เพื่อใหผูสอนและเพื่อนรวมช้ันไดเขาใจ 
     6) ทักษะการเขียน (Writing Skills) การบันทึกยอจากสิ่งที่ไดฟงจากเพื่อนรวม
หองไปจนถึงการจัดทํารายงานกรณีศึกษา (Case Report) เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดมีการพัฒนา
ทักษะการเขียน 
     7) การบริหารเวลา (Time Management Skills)กระบวนการเตรียมตัวกอนการ
เรียนกรณีศึกษาในแตละเรื่องเปนสิ่งสําคัญและกระบวนการน้ีตองอาศัยทักษะการบริหารเวลาเพื่อให
ไดประสิทธิภาพในการเตรียมพรอมสูงสุด ไมวาจะเปนการเตรียมตัวเด่ียว หรือ การอภิปรายในกลุม
ยอย และการอภิปรายแนวความคิดในช้ันเรียน 
     8) ทักษะการเขาสังคมและรับฟงความคิดเห็นผูอื่น (Social Skills) การเรียนดวย
กรณีศึกษาไมจําเปนตองนําไปสูคําตอบสุดทายที่ถูกตองเพียงแบบเดียวเสมอไป แตเปนการเปดกวาง
ใหกับแนวคิดที่แตกตางหลากหลาย การเห็นตางจากเพื่อนรวมช้ันหรือตางจากผูสอนจึงเปนเรื่อง
ธรรมดา ผูเรียนจึงไดรับการฝกใหมีแนวความคิดที่เปดกวาง ฟงความคิดเห็นผูอื่น แบงรับแบงสู และ
การจัดการกับขอโตแยงตางๆ 
    2.1.3.1.4 กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา ข้ันตอนของการจัดการเรียนรู
โดยใชกรณีศึกษาประกอบดวยข้ันตอน 7 ข้ันตอน ตามลําดับ คือ การทําความเขาใจสถานการณ การ
วินิจฉัยขอบเขตของปญหา สรางทางเลือกในวิธีการแกไขปญหา ทํานายผลลัพธที่จะเกิดข้ึน ประเมิน
ทางเลือก วิเคราะหผลออกมาชัดเจน และสื่อสารผลลัพธที่ได (Easton. 1992 : 12-14) โดยมีวิธีการ
เรียนรูโดยใชกรณีศึกษาในการแกปญหา มี 3 ข้ัน ดังน้ี (Kolodner. 1992, อางถึงใน นิตยา โสรีกุล. 
2547 : 64)  
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1) การระลึกถึงประสบการณเดิม ข้ึนอยูกับวากรณีศึกษาน้ันสรางไดดีเพียงใด

เหมาะสมที่จะดึงประสบการณเดิมเพื่อเขาไปอยูในความจําของผูเรียนหรือไม ถากรณีศึกษาน้ัน ๆ มี

ความชัดเจนมากกวาการรับรูในกรณีศึกษาน้ันก็จะดีย่ิงข้ึนตามไปดวย 

2) การตีความสถานการณใหมจากประสบการณเดิมที่มีอยู เปนกระบวนการของ

การเปรียบเทียบ และจําแนกความแตกตางจากประสบการณเดิมไปสูประสบการณใหม 

3) นําวิธีการแกปญหาแบบเดิมที่จําเปนตองใชมาใชในสถานการณใหม กลาวคือ 

ถาการแกปญหาในกรณีศึกษาเดิมมีสวนสําคัญในการแกปญหาใหมได ผูเรียนก็จะยอมรับในวิธีน้ันเพื่อ

นํามาใช แตถาไมมีสวนสําคัญในการแกปญหาวิธีน้ันก็จะไมไดรับความสนใจ 

   2.1.3.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 
   ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดทักษะ 9 
ประการ คือ ทักษะดานความรู ทักษะดานการวิเคราะหทักษะดานการนาไปประยุกตใช ทักษะดาน
ความคิดสรางสรรค ทักษะดานการตัดสินใจ ทักษะดานการติดตอสื่อสาร ทักษะดานสังคม ทักษะดาน
การวิเคราะหตนเอง และทักษะดานทัศนคติ มีข้ันตอนดังน้ี ไดแก (วิฑูรย สิมะโชคดี. 2542 : 83) 
    2.1.3.2.1 ทําความเขาใจในเน้ือหาของกรณีศึกษา ดวยการอานแลวทําความคุนเคยกับ
เน้ือหาในกรณีศึกษา เก็บสาระสําคัญหรือจับประเด็นหลัก ๆ  ใหได เขียนความสัมพันธหรือแบบจําลอง
แสดงความสัมพันธของประเด็นตาง ๆ ในเชิงบรรยายสั้น ๆ ประเมินความสัมพันธและประเด็นตาง ๆ
ขอมูล สถิติหรือสารสนเทศใน “กรณีศึกษา” ไมจําเปนตองครบถวน ถูกตองหรือตรงประเด็นก็ได จึง
ตองคาดเดาอยางมีเหตุผลหรือสรางข้ึนเองจากขอมูลที่มีในกรณีศึกษา 
    2.1.3.2.2 การวินิจฉัยปญหา จากการที่ปญหา คือ “ความแตกตาง” ระหวางสิ่งที่
เปนอยูกับสิ่งที่คิดวาควรจะเปนหรือตองการใหเปน จึงตองระบุปญหาตาง ๆ ใหได (จากกรณีศึกษา)
แลวจึงระบุขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน พิจารณาความสัมพันธและจัดลําดับความสําคัญของปญหาตาง ๆ 
    2.1.3.2.3 การสรางทางเลือกหรือวิธีแกปญหา โดยการรวมกันเรียนรูถึงวิธีการ
แกปญหาหลาย ๆ วิธีลวงหนา สรางหลาย ๆ ทางเลือก หรือหลาย ๆ วิธีการสําหรับการแกปญหา 
จัดลําดับความสําคัญของวิธีการแกปญหาตาง ๆ ที่สรางข้ึน พิจารณาถึงทางเลือกที่เปนกลยุทธหลัก ๆ 
กอน ใหเปนทางเลือกที่เปนเชิงปฏิบัติการสําหรับทางเลือกที่เปนกลยุทธ และทบทวนอยางรอบคอบ 
    2.1.3..2.4 การพยากรณผลลัพธ เพื่อใหมีการคาดการณผลที่จะเกิดจากการตัดสินใจ
จึงตองมีการพิจารณาแตละทางเลือก (วิธีการแกปญหา) โดยพยากรณถึงผลลัพธตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนสํา 
หรับแตละทางเลือกเมื่อนําไปสูการปฏิบัติ จึงตองพยายามพยากรณถึงผลลัพธสําคัญ ๆ ของแตละ
ทางเลือกใหไดมากที่สุด ระวังวาทางเลือกที่จะใชแกปญหา จะไมสรางปญหาลูกโซตอไป และตอง
คํานึงถึงความเสี่ยงและความไมแนนอนตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนดวย 
    2.1.3.2.5 การประเมินทางเลือกตาง ๆ จากผลของการพยากรณผลลัพธทําใหสามารถ
เปรียบเทียบทางเลือกโดยการเปรียบเทียบคุณคาของแตละทางเลือก โดยพิจารณาถึงผลดีผลเสียของ
ทางเลือกตาง ๆ เปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และประเมินและ
ตัดสินใจเลือกทางเลือก หรือวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมที่สุด 
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    2.1.3.2.6 การสรุปแผลการวิเคราะห โดยการสรุปผลการวิเคราะหเช่ือมโยงเขากับ
ปญหาของกรณีศึกษา และเพิ่มเติมหรือตัดทอนผลสรุปไดตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
    2.1.3.2.7 การสื่อสารและรายงานผล เตรียมตัวเพื่อรายงานผลการวิเคราะหและการ
สื่อสารทeความเขาใจแกผูฟง และอาจารยผูกํากับการใชกรณีเพื่อการศึกษาน้ัน ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบรายงานหนาช้ันเรียนและพิมพเปนเลม 
   โดยสรุป กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา มีลักษณะสําคัญที่นํามา
ประยุกตใช มี ดังตอไปน้ี (ปรณัฐ กิจรุงเรือง. 2553 : 52)   

1) การเตรียมตัวผู เรียน เปนข้ันตอนที่ผูสอนแนะนํา จุดมุงหมาย ทบทวน

ประสบการณเดิม และเติมเต็มความรูพื้นฐานใหเพียงพอตอการเรียนรูจากกรณีศึกษาน้ัน 

2) การนําเสนอกรณีศึกษา เปนข้ันตอนที่ผูสอนนา เสนอกรณีศึกษาผานสื่อที่

หลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ และสื่อที่เปนเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

3) การวินิจฉัยและอภิปรายกรณีศึกษา เปนข้ันตอนที่ผูเรียนแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและมุมมองตอปญหาตามหลักการเหตุผลในลักษณะกระบวนการกลุม 

4) การประเมินและตัดสิน เปนข้ันตอนที่ผูเรียนคิดและตัดสินใจลงขอสรปุคําตอบ 

หรือแนวทางการแกปญหาเกี่ยวกบักรณีที่ศึกษา และรายงานผลการคิด 

   2.1.3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    2.1.3.3.1 การจัดสภาพช้ันเรียนใหเหมาะสมกับรูปแบบการสอนดวยกรณีศึกษา การ
จัดสภาพช้ันเรียนใหเหมาะสมกับรูปแบบการสอนดวยกรณีศึกษาและการจัดวางสิ่งของในช้ันเรียนที่
เหมาะสมน้ันมีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอประสิทธิภาพในการสอน และการแลกเปลี่ยนความเห็น
ระหวางผูสอนกับผูเรียน หลักการงายๆ ของผังหองเรียนที่เหมาะสมก็คือ ผูเรียนทั้งหมดรวมทั้งผูสอน
จะตองสามารถมองเห็นทุกคนในช้ันเรียนโดยไมมีสิ่งกีดขวาง ถาผูสอนไมสามารถมองเห็นผูเรียนที่
กําลังพูดอยูไดน้ัน ความมีประสิทธิภาพของการมีสวนรวมในช้ันเรียนก็จะลดลงปจจัยสําคัญที่ตอง
พิจารณาในการจัดสภาพช้ันเรียนใหเหมาะสมกับรูปแบบการสอนดวยกรณีศึกษา ประกอบดวย (ศูนย
ใหคําปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี. 2553ข : 65-68) 
     1) การจัดวางผังที่น่ัง ลักษณะการจัดวางผังที่น่ังแบบที่นิยมกัน คือ การจัดที่น่ัง
แบบโตะกลม แบบครึ่งวงกลม แบบตัวยู หรือเกือกมา กรณีที่มีที่น่ังหลายแถวซอนกันควรมีการยกพื้น
แบบข้ันบันไดเพื่อใหระหวางผูเรียนและผูสอนสามารถมองเห็นกันไดอยางชัดเจนเวลาอภิปราย
แลกเปลี่ยนในหองสวนการจัดที่น่ังที่ไมเหมาะสมกับการเรียนดวยกรณีศึกษาเลย คือ การจัดที่น่ังแบบ
เรียงแถวหนากระดานโดยหันหนาไปทิศทางเดียวกันหมด (Theatre Classroom) ซึ่งทําใหการสื่อสาร
และการแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางผูเรียนดวยกันมีอุปสรรค 
     2) ขนาดของช้ันเรียนและจํานวนนักเรียน ขนาดของช้ันเรียนและจํานวนนักเรียน
มีสวนสําคัญในการควบคุมคุณภาพการสอนดวยกรณีศึกษา จํานวนผูเรียนมีผลอยางมากตอคุณภาพ
การเรียนรูในการสอนดวยกรณีศึกษา โดยทั่วไปแลวจํานวนนักเรียนข้ันตํ่าจะอยูที่ 12 คน แตไมเกิน 
100 คน แตจํานวนที่เหมาะสมน้ันควรอยูระหวาง 20–35 คน ย่ิงช้ันเรียนมีจํานวนผูเรียนมากข้ึน
เทาใดก็จําเปนตองใชช่ัวโมงการสอนมากย่ิงข้ึนเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในช้ันเรียนอยางทั่วถึง เทคนิค
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สําคัญที่ชวยใหผูสอนสามารถกระตุนผูเรียนใหสนใจการอภิปรายในหองเรียนมากข้ึน คือ การที่ผูสอน
สามารถจดจําผูเรียนไดถูกตองและสามารถใหคะแนนการมีสวนรวมในช้ันเรียนไดอยางแมนยํา โดย
ผูสอนควรทําผังที่น่ังกําหนดใหผูเรียนทุกคนมีที่น่ังประจํา มีปายช่ือต้ังโตะ และทําใบรายช่ือพรอมรูป
ของผูเรียนแตละคน 
     3) การจัดพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดพื้นที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสนับสนุนการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษาก็เปนสิ่งสําคัญเน่ืองจากการเรียนการสอนรูปแบบ
ดังกลาวผูเรียนจะตองมีการอานกรณีศึกษา ประชุมกลุมยอยและเตรียมตัวลวงหนากอนการเขาเรียน
จริง นอกเหนือจากหองสมุดและหองคอมพิวเตอรสําหรับการคนควาหาขอมูลแลว สถาบันการศึกษา
ควรมีพื้นที่ใหผูเรียนสามารถประชุมกลุมยอยหรือทํางานลวงหนากอนเขาช้ันเรียน เชน หองคนควา
สําหรับนักศึกษาหรือมุมประชุม 
    2.1.3.3.2 ข้ันตอนหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับกรณีศึกษาน้ัน (สุคนธ สินธพานนท และคณะ. 2545) ไดนําเสนอข้ันตอนดังน้ี 

1) ข้ันเตรียม ควรมีการแนะนําวิธีการศึกษากรณีใหชัดเจนถึงจุดมุงหมายหรือ

ปญหาที่ผูเรียนจะตองพิจารณาการตอบคําถามหลังการอาน และแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอยตาม

ความเหมาะสมกลุมละ 5-7 คน 

2) ข้ันเสนอกรณีศึกษา ผูสอนอาจมีการใชสื่อประกอบ เชน เอกสาร หรือ รูปภาพ 

เพื่อใหผูเรียนไดทบทวนในข้ันวิเคราะห 

3) ข้ันวิเคราะห ใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายระดมพลังสมอง รวบรวม

ขอมูล วิเคราะห และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษา เพื่อตัดสินใจหาแนวทางแกปญหาและ

สรุปผลการอภิปรายของสมาชิกกลุม (อาจมีตัวแทนกลุมนําเสนอผลการอภิปรายตอช้ันเรียน หรือเปน

อภิปรายทั้งช้ันเรียนก็ได) 

4) ข้ันสรุป ผูเรียนทั้งช้ันเรียนรวมกับผูสอนอภิปรายหาขอสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของ

ปญหา และแนวทางในการตัดสินใจแกปญหาจากกรณีศึกษา ซึ่งควรสอดคลองกับหลักการทาง

วิทยาศาสตร 

5) ข้ันประเมิน สามารถประเมินไดจากการตอบปญหา การสังเกตการรวมสนทนา 

การรายงาน การตอบคําถามและการทํางานกลุมของผูเรียน 

    2.1.3.3.3 บทบาทของผูสอนกรณีศึกษา การเรียนดวยกรณีศึกษาสอดคลองกับแนวคิด
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง กระบวนการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษาเปน
สื่อการสอนมีรากฐานมาจากความเช่ือเรื่องวิธีการเขาถึงความรูดวยการถาม การพูดคุยอภิปราย
โตตอบดวยเหตุผล ทวาการเรียนในรูปแบบดังกลาวมีความแตกตางจากการเรียนแบบทองจาํซึง่ผูเรยีน
คุนชิน ดังน้ันผูสอนจึงควรทําความเขาใจกับผูเรียนต้ังแตเริ่มตนถึงวิธีการเรียนการสอน สัดสวนการ
บรรยายและการเรียนดวยกรณีศึกษา รวมทั้งวิธีการประเมินผลเพื่อเตรียมความพรอมใหแกผูเรียนซึ่ง
จะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการรูปแบบการเรียนดังกลาว นอกเหนือจากประโยชนโดยตรง
ตอผูเรียนแลว การใชกรณีศึกษายังเปนประโยชนตอการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของ



23 

 

คณาจารยเชนเดียวกันเพราะการใชและการพัฒนากรณีศึกษา ชวยใหผูสอนไดประมวลสถานการณ
จริงในภาคธุรกิจเขากับองคความรูภาคทฤษฎีได ดีย่ิงข้ึน (ศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี. 2553ก : 31-32) ดังน้ันผูสอน คือ ฟนเฟองหลักในการผลิตกรณีศึกษา
ที่ไดคุณภาพและถายทอด แนวทางคิดวิเคราะห การใชกรณีศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
(ศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี. 2553ก : 15) การจัดการเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษาที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะดําเนินตามกระบวนการที่เหมาะสมแลว ยังมีความจําเปนที่
ตองนําเทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ที่นักวิชาการเสนอไวมาประยุกตใช นอกจากน้ีผูสอน และ
ผูเรียนยังตองปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของแตละฝายอยางเหมาะสมจึงจะเปนปจจัยของ
ความสําเร็จตามเปาหมายของวิธีสอนโดยใชกรณีศึกษาดังกลาว (ปรณัฐ กิจรุงเรือง.  2553 : 54)   

1) หนาที่หลักในการจัดการสอนดวยกรณีศึกษา ปกติแลวบทบาทเบื้องตน

ของผูสอน จะเปนเพียงช้ีแนวทางการอภิปราย หรือถามดวยคําถามหลักเพียงเพื่อใหมั่นใจวาการ

อภิปรายไมออกไปนอกหลักสูตร ผูสอนจะไมใหคําตอบแกผูเรียนอยางเด็ดขาด เพราะจุดเนนของการ

เรียนการสอนโดยการใชกรณีศึกษาน้ัน ผูสอนจะบังคับใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในการใชความคิด

อยางหนัก ผูสอนอาจจะเตรียมคําถามไวใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น เชน ทานคิดวาเปนอะไร ทาน

คิดวาควรทําอยางไร ทานเห็นดวยกับที่เพื่อนทานไดเสนอความเห็นหรือไม ทานเห็นดวยหรือไมเพราะ

อะไร เปนตน และในสวนของผูเรียนจะตองเตรียมตัวเกี่ยวกับกรณีศึกษา ที่จะตองใชในการเรียนการ

สอนน้ันเปนอยางดี มิฉะน้ันผูเรียนจะไมสามารถมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพได 

(เกรียงศักด์ิ เขียวย่ิง. 2534 : 71) บทบาทของครูที่สอนโดยใชกรณีศึกษา ควรใชหลักในการปฏิบัติ 

ประกอบดวย ศึกษาจุดประสงควาจะกําหนดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องใดบาง แลวกําหนด

เน้ือหาใหตรงตามจุดประสงคน้ัน ๆ คัดเลือกกรณีศึกษาที่เหมาะสมกับจุดประสงค และเน้ือหาได

เหมาะกับผูเรียนในเรื่องความสนใจ ประสบการณ และวัยของผูเรียน สรางกรณีศึกษา อาจสรางข้ึน

เองโดยสมมติเรื่องราวข้ึนมา หรือเลือกเหตุการณจากหนังสือพิมพ หรือเรื่องจริงตามความเหมาะสม

และสรางประเด็นปญหาใหกับนักเรียนไดวิเคราะห อธิบาย ถกเถียง เพื่อชวยในการตัดสินใจในการแก

ประเด็นปญหาน้ัน ๆ เพื่อประกอบอภิปรายและสรุป (วารี ถิระจิตร. 2534 : 201) 

2) การเตรียมการสอนดวยกรณีศึกษา การเตรียมตัวสําหรับการสอนดวย

กรณีศึกษาที่จะประสบความสําเร็จไดน้ันจําเปนจะตองอาศัยการเตรียมพรอมทั้งผูเรียนและผูสอน 

การสอนดวยกรณีศึกษาน้ันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ตอเมื่อผูสอนมีความพรอม สามารถกระตุนให

ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและผูสอนเตรียมตัวอยางตอเน่ือง เริ่มต้ังแตการวางแผน

รายวิชาวาจะใชกรณีศึกษาเรื่องไหนในครั้งใด สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนอยางไร การเตรียม

ตัวสําหรับผูสอนดวยกรณีศึกษามีข้ันตอน ดังน้ี (ศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญชี. 2553ก : 69-71) 

       ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมตัวดานเน้ือหา เปนการเตรียมตัวที่ผูสอนจะตองอาน
กรณีศึกษาอยางละเอียด ผูสอนจะตองผานกระบวนการวิเคราะหกรณีศึกษาและตองบันทึกลงใน
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แผนผังการสอนดวยกรณีศึกษา และผูสอนจะตองทําความเขาใจและคุนเคยกับขอมูลในกรณีศึกษา
น้ันๆ โดยผูสอนจะตองทราบวา ขอมูลเหลาน้ันวิเคราะหอยางไร นําไปสูขอสรุปอะไร 
       ข้ันตอนที่ 2 การเตรียมตัวดานการจัดลําดับความสําคัญ ผูสอนจะตอง
ทราบวา กรณีศึกษาน้ันสอดคลองกับวัตถุประสงคและแผนการเรียนหรือไม มีความสําคัญเพียงใดที่จะ
ใชประกอบการเรียนในหองเรียนและจะใชอยางไร รวมถึงเวลาที่ตองใชในการสอนดวยกรณีศึกษาและ
ลําดับของการใชกรณีศึกษาเพื่อที่จะสามารถตอบสนองตอโจทยและวัตถุประสงคการเรียนรู แนวคิด 
ทฤษฎีของรายวิชาน้ันๆ ได ในที่น้ีผูสอนตองมีการเตรียมตัวในสวนของการวิเคราะหประเด็นปญหา 
ลําดับความสําคัญ ทางเลือก การตัดสินใจ เพื่อชวยใหผูเรียนมีความคุนเคยกับกระบวนการอภิปราย 
กระบวนการวิเคราะหและเขาใจกระบวนการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษาเหลาน้ี 
       ข้ันตอนที่ 3 การจัดทําแผนการสอน เปนการเตรียมตัววาผูสอนตองการให
รูปแบบการสอนเปนอยางไรในแตละครั้งของการสอน ลําดับการสอนควรเปนอยางไร หรือจะเนนใน
ประเด็นคําถามใด สวนไหนของกรณีศึกษา จัดลําดับของการเรียน การอภิปราย การตัดสินใจการ
วิเคราะหไปจนถึงบริหารเวลาที่จะใชสื่อหรืออุปกรณประกอบการเรียนการสอนโดยสรุปอยูในรูปของ
แผนการสอนแผนการสอนสําหรับการสอนดวยกรณีศึกษาประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ 
ลําดับข้ันตอนการสอน แผนเวลาที่จะใชในการสอน แผนการมีสวนรวมของผูเรียน และแผนการใช
กระดาน ซึ่งอธิบายไดดังน้ี 
    2.1.3.3.4 บทบาทของผูเรียน การจัดการการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษาจะเรียกวา
ประสบผลสําเร็จได ก็ตอเมื่อไดเห็นผลสัมฤทธ์ิในตัวผูเรียน ไมวาจะเปนทักษะที่เพิ่มข้ึนในการวิเคราะห
สังเคราะหสถานการณอยางมีวิสัยทัศน และสรางทางเลือกอยางมีกลยุทธ เทาทันความรูและ
วิทยาการในโลกธุรกิจ ซึ่งสุดทายการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ จะผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพพรอมใชงานเขาสูตลาดแรงงานในภาคธุรกิจตอไป (ศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี. 2553ก : 15) 
    วิธีการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ที่นักศึกษาควรจะไดเรียนรูและเตรียมความพรอมในการ
เรียนรูทั้งหมด ประกอบดวย การเตรียมตัวในการวิเคราะหกรณีศึกษา การวิเคราะหกรณีศึกษาจะตอง
คํานึงถึงอะไรบาง หลักในการวิเคราะหกรณีศึกษา และการนําเสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษา ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี (อาจยุทธ เนติธนกูล และสมชาย คุมพล : 2552) 

2.1.3.3.4.1 การเตรียมตัวในการวิเคราะหกรณีศึกษา ข้ันตอนในการเตรียมตัวใน
การวิเคราะหกรณีศึกษา ไดแก 

1) อานกรณีศึกษาใหละเอียด ถามีเวลาพอควรอานกรณีศึกษาใหเขาใจ

เสียกอนแลวทิ้งไว 1 วันกลับมาอานใหมแลวเริ่มวินิจฉัยปญหา 

2) ขีดเสนใตขอความที่ทานเห็นวาสําคัญ เพื่อการระบุปญหาและคนหาถึง

สาเหตุของปญหา 

3) คิดวาอะไรควรจะเปนปญหาสําคัญหรือปญหารีบดวนที่ควรแกไขกอน 
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4) วางแผนวาจะวิเคราะหอยางไร เริ่มตนวิเคราะหดวยการศึกษาความรูทาง

หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของแลวจึงทําขอมูลหรือสรุปประเด็นสําคัญที่ได พรอมทั้งกําหนดการ

ตัดสินใจ 

5) เมื่อทําการตัดสินใจ จะตองถามตัวเองเสมอวาถาเราจะตัดสินใจเลือก

ทางเลือกน้ันจะเกิดผลกระทบกระเทือนอะไรบางกับแผนกอื่น ๆ หรือกับบริษัทอยางไร เมื่อได

ตัดสินใจวาจะเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง หรือหลายทางเลือกแลว ก็จะกําหนดแผนการ

ดําเนินงานทางธุรกิจ และกําหนดการติดตามประเมินผลเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค 

 2.1.3.3.4.2 ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
1) การวิเคราะหสถานการณ สิ่งแวดลอมตางๆ ที่บริษัทดําเนินการอยู 

ตลอดจนลักษณะความตองการของลูกคา ตลาดที่ตองการจะขายสินคา ประเภทของอุตสาหกรรม 

ฯลฯ 

2) ทรัพยากรตาง ๆ ของบริษัท ตลอดจนสินคาและบริการเมื่อเปรียบเทียบ

กับคูแขงขัน 

3) เหตุการณและพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวของกับปญหาสําคัญของ

กรณีศึกษา 

4) ความสําคัญของปญหาที่มีตอบริษัท สาเหตุที่กอใหเกิดปญหา การเสี่ยงภัย

ของการตัดสินใจในปญหาที่เกิดข้ึน 

5) ใครเปนผูที่มีอํานาจตัดสินใจในบริษัท ความสัมพันธของบุคคลผูน้ันกับ

ผูบริหารคนอื่น ๆ เปนอยางไร 

     2.1.3.3.4.3 หลักในการวิเคราะหกรณีศึกษา กรณีศึกษาแตละกรณี จะมีลักษณะ
เฉพาะตัว ซึ่งอาจจะตองใชการวิเคราะหที่แตกตางกันออกไปอยางไรก็ตาม การวิเคราะหปญหา
โดยทั่วไปแลวจะมีหลักใหญ ๆ ดังน้ี 

1) คนหาปญหาที่สําคัญ ผูเรียนจะตองแยกขอมูลที่เกี่ยวของในกรณีศึกษา

และเรียงลําดับความสําคัญของปญหาที่เกิดข้ึน ผูเรียนจะพบวามีปญหาที่ตองตัดสินใจมากกวา 1 

ปญหา แตละปญหาน้ันจะมีความสําคัญไมเทากัน ผูเรียนจะตองเลือกปญหาที่เห็นวาสําคัญและหรือ

เรงดวนที่สุด เปนเรื่องที่คอนขางยากและตองใชความระมัดระวัง เพราะการวิเคราะหรายละเอียดของ

กรณีศึกษาจะตองสัมพันธกับตัวปญหาที่ต้ังไวในตอนแรก ถาต้ังปญหาคลาดเคลื่อนไปจะทําใหการ

วิเคราะหผิดจุดไปดวย ผูเรียนจําเปนจะตองอานกรณีศึกษาใหละเอียดและใหเขาใจเปนอยางดี แลวต้ัง

ปญหาที่เห็นวาสําคัญและหรือเรงดวนเพียง 1 ปญหาเทาน้ัน 

2) การต้ังวัตถุประสงค เมื่อทราบวาปญหาคืออะไรแลว ผูเรียนจะตองกําหนด

วัตถุประสงคเพื่อเปนหลักในการวางนโยบาย และวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการตัดสินใจเพื่อใหบรรลุ

จุดประสงคที่ต้ังไว ซึ่งจุดประสงคทุกขอจะตองสอดคลองกับปญหาและแนวทางในการแกปญหาน้ัน ๆ  
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3) การเตรียมการวิเคราะห ในช้ันน้ีเปนการเตรียมการวิเคราะหวาจะทําในรปู

ใดเพื่อไมใหเกิดความสับสนหรือยุงยาก ในการวิเคราะหผูเรียนควรจะแบงขอบเขตในการพิจารณา

ออกเปนเรื่องๆไป เชน การดําเนินงานดานการจัดการ บุคคล การผลิตและวัตถุดิบ การตลาด การเงิน 

ซึ่งแตละเรื่องสามารถแยกเปนหัวขอยอยตามลักษณะของกรณีศึกษาน้ัน ๆ 

4) การรวบรวมขอมูลและการตีความหมายของขอมูล ผูเรียนจะตองรวบรวม

และตีความหมายตาง ๆ ของขอมูลที่ไดมาจากกรณีศึกษา ทําการวิเคราะหใหละเอียดโดยการ

พิจารณาวาถาปญหาแตละเรื่อง สงผลกระทบตอกิจการอยางไร หรือปญหาน้ัน ๆ เปนตนเหตุใหเกิด

การกอตัวของปญหาสําคัญและ / หรือปญหาสําคัญที่ต้ังไวในขอ 1 อยางไร ในสวนของการวิเคราะหน้ี

จะตองไมมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกปญหาหรือการตัดสินใจอยางใดทั้งสิ้น 

5) แนวทางการแกไข หรือการตัดสินใจ ในข้ันตอนน้ีผูเรียนจะตองมีความ

เขาใจในปญหาที่เกิดข้ึนดานตางๆ ขององคกรอยางถองแท จากการวิเคราะหในขอ 3 กลาวคือปญหา

การดําเนินงานดานใดขององคการที่เปนตนเหตุใหเกิดปญหาที่เห็นวาสําคัญและหรือเรงดวนในกรณี

ทําการศึกษา ลักษณะของการต้ังปญหาจะมี 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ 

       ปญหาที่ผูเรียนต้ังข้ึนเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาน้ันแนวทางแกไขมาจาก
ไหน มาถึงจุดน้ีผูเรียนจะตองเขาใจปญหาหรืออุปสรรคใดก็ตามของการดําเนินงาน ที่มีผลกระทบตอ
กําลังการผลิตสินคาของบริษัท ก. และเสนอแนวทางแกไขเพื่อขจัดอุปสรรคหรือปญหาน้ันใหหมดไป 
ดังน้ัน ในการต้ังปญหาการวิเคราะหและแนวทางแกไข จงสังเกตวาทั้ง 3 ข้ันตอนมีความสอดคลองใน
เน้ือหาทุกจุด ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความพยายามของผู เรียนที่จะเช่ือมโยงปญหาและแนวทางแกไข         
เขาดวยกันอยางเหมาะสม กลาวคือ เมื่อผูเรียนต้ังปญหาที่เห็นวาสําคัญและ/เรงดวนทางดานการ
ดําเนินงานดานใดดานหน่ึงใหเสนอแนวทางแกไขเฉพาะดานน้ัน ๆ สวนปญหาดานอื่น ๆ ที่เกิดข้ึน ซึ่ง
ผูเรียนเห็นวาการไดรับการแกไขใหนําไปไวในข้ันตอนที่เรียกวา “การเสนอแนะขอคิดเห็น“ นอกเสีย
แตวากิจการมีปญหาที่ตองแกไขอยางเรงดวนและ/หรือสําคัญในทุก ๆ ดาน ที่มักจะต้ังลักษณะปญหา
น้ันวา “กิจการควรปรับปรุง/แกไขการดําเนินงานอยางไร  แนวทางแกไขปญหาน้ีจะครอบคลุมการ
ดําเนินงานทุก ๆ ดานของกิจการ 
       ปญหาที่ผูเรียนต้ังข้ึน เพื่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการทํากรณีศึกษา
ประเภทน้ี ผูเรียนจะตองวิเคราะหถึงสถานการณของกิจการในทุก ๆ ดาน พยายามมองหาโอกาส
ความเปนไปไดของทางเลือกแตละทางเลือก โดยการวิเคราะหถึงขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก 
หลังจากน้ันจึงพิจารณาทางเลือกใหเลือกพรอมกับใหเหตุผลและ/หรือถามีข้ันตอนในการปฏิบัติ ก็
สามารถเขียนสนับสนุนการตัดสินใจน้ัน ๆ ได 

6) การเสนอแนะขอคิดเห็น เมื่อผูเรียนไดทําการเสนอแนะทางแกไขปญหา

หรือไดทําการตัดสินใจเลือกทางเลือกแลว ถึงข้ันตอนน้ี เพื่อสงเสริมในการดําเนินงานในเปนไปตาม

แผนที่วางไวผูเรียนอาจจะมีการเสนอแนะขอคิดเห็นเพิ่มเติมความเห็นของตนหรือเปนการเสนอแนะ

ขอคิดเห็นซึ่งเปนการปรับปรุงการดําเนินงานดานอื่น ๆ ที่มิไดเกี่ยวของกับปญหาที่ผูเรียนไดต้ังไวใน

สวนน้ีจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรูตลอดจนความคิดริเริ่มสรางสรรคของตนอยางเต็มที่ 
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    2.1.3.3.4.4 การดําเนินกิจกรรมการวิเคราะหกรณีศึกษา ผูเรียนควรใชเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรมการวิเคราะหกรณีศึกษาแตละข้ันตอน เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการอภิปรายใน
คาบเรียน คือ การเตรียมตัวดวยตนเองจะใชเวลามากกวาระยะเวลาที่ใชในการเขาช้ันเรียนแตการ
อภิปรายกลุมยอยจะใชเวลาไมมากนัก ผูเรียนจะใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมงเพื่อทําความเขาใจกับ
กรณีศึกษาแตละเรื่องดวยตนเอง กอนที่จะอภิปรายในกลุมยอยประมาณ 30-45 นาที รายละเอียด
การทํางานตามกระบวนการเรียนรู 3 ข้ันตอนมีดังน้ี (ศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี. 2553 : 76) 
      ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหกรณีศึกษาดวยตนเองบันไดข้ันแรกของการเรียน
ดวยกรณีศึกษาอยางมีประสิทธิผลคือการอานและทําความเขาใจกับสถานการณในกรณีศึกษา 
จุดสําคัญในข้ันตอนน้ี คือ ผูเรียนจะตองคิดวาตนเองเปนตัวละครหลักในเรื่อง กําลังตกอยูใน
สถานการณดังกลาว และจะตองแกไขปญหาที่พบภายในกรอบเวลาที่กําหนดโดยใชขอมูลตามที่
ปรากฏในกรณีศึกษาและประยุกตใชหลักวิชาที่เกี่ยวของเปนพื้นฐานในการพิจารณา ผูเรียนจะเตรียม
ตัวในสวนน้ีไดรวดเร็วข้ึนหากอานและวิเคราะหกรณีศึกษาอยางเปนระบบ 
      ข้ันตอนที่ 2 การอภิปรายกลุมยอย หมายถึง การพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิเคราะหกรณีศึกษาในกลุมผูเรียนที่มีสมาชิก 4–5 คนตามที่แตละคนไดเตรียม
ตัวมา เมื่อผูเรียนแตละคนไดอานและวิเคราะหกรณีศึกษามาแลว การเขารวมอภิปรายกลุมยอยจะ
ชวยใหผูเรียนมีความมั่นใจและพรอมมากข้ึนสําหรับการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน เพราะไดสอบ
ทานความคิดเห็นของตนกับเพื่อนในกลุม ไดฟงความคิดเห็นที่อาจแตกตางจากมุมมองเดิม และอาจได
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการคิดตอยอดที่ตนคาดไมถึง การอภิปรายกลุมยอยจึงเปนเวทีที่ใหโอกาส
ผูเรียน ไดศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการคิดและตัดสินใจของตนกับผูอื่น เคล็ดลับในการอภิปราย
กลุมยอย คือ การไมใชเวลามากเกินไป ไมกําหนดตําแหนงหัวหนากลุมและเลขานุการกลุมทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ รับผิดชอบในการเรียนรูและจดบันทึกดวยตนเอง และการ
พูดคุยน้ีไมจําเปนตองนําไปสูขอสรุปที่ทุกคนเห็นพองตองกัน ประโยชนของการอภิปรายกลุมยอยอยูที่
การฝกทักษะการสื่อสาร การโนมนาวความคิดเห็น ขณะเดียวกันก็ฝกใหผูเรียนเรียนรูที่จะรับฟง และ
พิจารณาความคิดเห็นของเพื่อนที่ตางไปจากตน 
      ข้ันตอนที่ 3 การอภิปรายในช้ันเรียน ผูเรียนที่มีความต้ังใจจะรวมอภิปรายใน
ช้ันจะมุงมั่นเตรียมตัวในการเรียนมาอยางดี ฟงการอภิปรายดวยความเอาใจใสพรอมที่จะแลกเปลี่ยน
เรียนรูและประพฤติตนอยางมีคุณคาตอช้ันเรียน หากถูกเรียกถามก็มีความพรอมที่จะตอบสนองตอ
คําถามของผูสอน มากกวามีโอกาสที่จะไดคะแนนดีกวาผูเรียนที่น่ิงเงียบ การเอาใจใสเรียนรูและ
อภิปรายในช้ันเรียนเกิดประโยชนหลายดาน เชน ผูเรียนไดฝกการพูดในที่สาธารณะ ไดทดสอบความ
คิดเห็นของตน รวมทั้งสรางความประทับใจใหเพื่อนรวมช้ันซึ่งอาจเปนเครือขายที่จะทํางานดวยกันใน
อนาคต การอภิปรายในช้ันเรียนจะไมกอประโยชนอันใดกับผูเรียนที่ขาดการเตรียมตัวมากอนเขาเรียน 
ในทางกลับกัน หากผูเรียนเตรียมตัวมาอยางดีทั้งในข้ันตอนการวิเคราะหดวยตนเอง และการอภิปราย
กลุมยอย แตกลับไมไดเรียนรูสิ่งใดเพิ่มเติมจากการอภิปรายกลุมในช้ันเรียน ก็หมายความวา การเรียน
ดวยกรณีศึกษาในครั้งน้ันไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ผูเรียนที่เรียนดวยกรณีศึกษาเปนครั้งแรกๆ มัก
รูสึกประหมาเพราะคิดวาตนเองยังเตรียมตัวมาไมดีเทาที่ควรกลัวจะตอบผิด หรืออาจยังขัดเขินกบัการ
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พูดในที่สาธารณะ ดังน้ันหลังจากจบคาบเรียน ผูเรียนควรทบทวนสิ่งที่ตนไดเรียนรูทันทีวาไดเขาใจ
เรื่องราวทั้งหมดในช้ันเรียนหรือไม การเตรียมตัวและการอภิปรายกลุมยอยที่ไดทําไปมีประสิทธิผลดี 
หรือมีโอกาสปรับปรุงใหดีข้ึนอยางไร เหตุใดจึงเปนเชนน้ัน สิ่งที่ไดเรียนรูในวันน้ีจะชวยใหการเตรียม
ตัวกอนเขาเรียนในคราวหนาดีข้ึนไดอยางไร 
   2.1.3.4 เทคนิคและขอเสนอแนะท่ีชวยใหการจัดการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา
บรรลุผล 
   ทิศนา แขมมณี (2552 : 363) กลาวถึง เทคนิคและขอเสนอแนะในการใชกรณีศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพวาประกอบดวย 

1) การเตรียมการกอนการสอน ผูสอนจําเปนตองเตรียมกรณีศึกษาใหพรอมกรณีศึกษา

ที่เหมาะสมจะตองมีสาระ ซึ่งจะชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคมีลักษณะใกลเคียงกบั

ความเปนจริง กรณีที่นํามาใชสวนใหญมักเปนเรื่องที่มีสถานการณปญหาขัดแยง ซึ่งจะชวยกระตุน

ความคิดของผูเรียน หากไมมีสถานการณที่เปนปญหาขัดแยง ผูสอนอาจใชวิธีการต้ังประเด็นคําถามที่

ทาทายใหผูเรียนคิดก็ได ผูสอนอาจนําเรื่องจริงมาเขียนเปนกรณีตัวอยางหรืออาจใชเรื่องจาก

หนังสือพิมพ ขาว และเหตุการณ รวมทั้งจากสื่อตาง ๆ เชน ภาพยนตร โทรทัศน วีดิทัศน เปนตน เมื่อ

ไดกรณีที่ตองการแลว ผูสอนจะตองเตรียมประเด็นคา ถามสําหรับการอภิปรายเพื่อนํา ไปสูการเรียนรู

ที่ตองการ 

2) การนําเสนอกรณีศึกษา ผูสอนอาจะเปนผูนําเสนอกรณีศึกษา หรืออาจใชเรื่องจริง

จากผูเรียนเปนกรณีศึกษาก็ได (แตครูตองมีความชํานาญในการวิเคราะหกรณีศึกษาน้ัน และต้ัง

ประเด็นคําถามไดเร็ว) วิธีการนําเสนอทําไดหลายวิธี เชน การพิมพเปนขอมูลมาใหผูเรียนอาน การเลา

กรณีศึกษาใหฟง หรือนําเสนอโดยใชสื่อ เชน สไลด วีดิทัศน ภาพยนตร หรืออาจใหผูเรียนแสดงเปน

ละครหรือบทบาทสมมติก็ได 

3) การศึกษากรณีศึกษาและการอภิปราย ผูสอนควรแบงผูเรียนเปนกลุมยอยและให

เวลาอยางเพียงพอในการศึกษากรณีศึกษา และคิดหาคําตอบ ไมควรใหผูเรียนตอบประเด็นคําถาม

ทันที ผูเรียนแตละคนควรมีคาตอบของตนเตรียมไวกอน แลวจึงรวมกันอภิปรายเปนกลุม และ

นําเสนอผลการอภิปรายระหวางกลุม เปนการแลกเปลี่ยนกัน ผูสอนพึงตระหนักวาการสอนโดยใช

กรณีศึกษาน้ี มิไดมุงที่ความถูกตองของคา ตอบคําถามสําหรับการอภิปรายน้ี ไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด

อยางชัดเจนแนนอน แตตองการใหผูเรียนเห็นคําตอบและเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมี

ความคิดที่กวางข้ึน มองปญหาในแงมุมที่หลากหลายข้ึน อันจะชวยใหการตัดสินใจมีความรอบคอบข้ึน 

ดวยเหตุน้ีการอภิปรายจึงควรมุงความสนใจไปที่เหตุผลหรือที่มาที่ผูเรียนใชในการแกปญหาเปนสาํคัญ 

   2.1.3.5 การนําเสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
   นอกจากการนําเสนอกรณีศึกษาเปนรูปแบบรายงานที่เปนลายลักษณอักษรแลวการศึกษา
ในวิชาน้ีอาจารยผูสอนมักมอบหมายใหนักศึกษาไดทําการศึกษากรณีศึกษาเปนรายกลุมแลวนําเสนอ
ในรูปของการเปนกลุมนําสัมมนาเปนการนําเสนอดวยวาจาตอที่ประชุม การนําเสนอรูปแบบการนํา
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สัมมนาที่ดีจะตองมีองคประกอบ 2 สวนคือ สวนที่เปนเน้ือหา (Content ) และการสงผานความรู     
(Delivery) โดยสวนที่เปนเน้ือหามีลักษณะเชนเดียวกับการนําเสนอดวยลายลักษณอักษรโดยทั่วไป 
กลาวคือควรมีการนําเสนอโดยยึดหลักเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ถูกตองแสดงถึงกรอบในการ
วิเคราะห ระบุประเด็นปญหาใหครบถวนโดยระบุเปนขอ ๆ โดยใชรูปแบบการเขียนรายงานที่
เหมาะสม โปรดระลึกเสมอวารายงานกรณีศึกษาที่ดีมุงที่คุณภาพไมไดมุงที่ปริมาณ 
    2.1.3.5.1 รายงานกรณีศึกษา องคประกอบของรายงานกรณีศึกษา ควร
ประกอบดวย 
     1) บทสรุปสําหรับผูบริหาร ไดแก จุดมุงหมายของการรายงาน ขอบเขตและ
ขอจํากัด ขอสรุปการวิเคราะหและขอพิจารณาที่สําคัญ 
     2) บทนําอยางยอ กลาวถึง ความเปนมาของบริษัทอยางสั้น ๆ 
     3) การวิเคราะหประเด็นหลัก ไดแก การระบุปญหา การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกและภายใน การประเมินทางเลือกในการแกปญหา และแนวทางแกปญหา 
     4) ภาคผนวก ประกอบดวย ตารางหรือแผนภาพ ที่แสดงเทคนิคการวิเคราะหหรือ
ผลการวิเคราะหโดยสรุป 
 
    2.1.3.5.2 การนําเสนอกรณีศึกษาดวยวาจา ในดานของการสงผานความรูดวยการ
นําเสนอดวยวาจา เปนการนําเสนอของกลุมนักศึกษาที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอนทําใหหนาที่
เสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษาตอช้ันเรียน ซึ่งนักศึกษาที่ไมไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอนใหทํา
หนาที่เสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษาน้ันมาแลวดวย เพื่อจะไดอภิปรายซักถาม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับกลุมนักศึกษาที่ทําหนาที่นําเสนอได กลุมนักศึกษาที่นําเสนอ มีข้ันตอนดังน้ี 

1) เตรียมการนําเสนอดวยการเตรียมขอมูลและกําหนดผูนําเสนออยางเหมาะสม 

โดยควรจะแสดงถึงการทํางานเปนทีม ดวยการนําเสนอโดยผูนําเสนอหลายคน และมีการฝกซอมการ

นําเสนออยางพอเพียง 

2) จัดเตรียมสื่อที่ใชประกอบการรายงาน เชน แผนใส เอกสาร สไลด วีดิทัศน

และโสตทัศนูปกรณที่ตองใช 

3) ดําเนินการนําเสนอจริงภายในหองเรียน โดยวิธีการพูดตอที่ประชุมอยาง

เหมาะสมทั้งในดานเน้ือหาและเวลาที่ใช เริ่มตนการนําเสนอดวยการแนะนําสมาชิกกลุม แจง

วัตถุประสงคและหัวขอที่จะนําเสนอตามลําดับ 

4) การควบคุมจังหวะและนํ้าหนักในการใชเสียงที่สามารถรักษาระดับความสนใจ

ของผูฟงไดตลอดเวลาของการนําเสนอ 

5) การระมัดระวังทวงทาในการนําเสนอดวยภาษาทางกายใหเหมาะสม 

6) การเตรียมเน้ือหาอยางยอที่ใชเปนแนวในการนําเสนอ 
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7) การจัดต้ังอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่จําเปนอยางเหมาะสม อุปกรณที่จําเปนใน

การนําเสนอ ไดแกคอมพิวเตอรและแผนที่ใชนําเสนอ เครื่องแปลสัญญาณ เครื่องเสียงอุปกรณเหลาน้ี

ควรมีการติดต้ังและทดสอบประสิทธิภาพกอนเวลาการนําเสนอ 

8) การตอบประเด็นคําถาม เมื่อมีคําถามควรมีการจดบันทึกประเด็นที่ถาม แลว

พิจารณามอบหมายผูตอบหรือมีการตอบเสริมกัน ไมควรมอบหมายใหใครเพียงคนหน่ึงคนใดเปน

ผูตอบ 

   2.1.3.6 การวัดผลดวยการเรียนรูดวยกรณีศึกษา 
   การวัดผลผูเรียนมี 2 วิธีที่ใชกันอยางแพรหลาย คือ การวัดผลสอบดวยการใชกรณีศึกษา
และการทํารายงานโดยใชกรณีศึกษา การประเมินผูเรียนโดยใชการสอบดวยกรณีศึกษา สําหรับผูสอน
ที่ใชจํานวนกรณีศึกษาหลาย ๆ เรื่องในหลักสูตรการสอน การสอบดวยกรณีศึกษาถือวาเหมาะสม
อยางย่ิง การใหคะแนนสอบเมื่อมีการสอบดวยกรณีศึกษาควรมีองคประกอบ ดังตอไปน้ี (ศูนยให
คําปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี. 2553 : 73) 

1) มีการอธิบายและวิเคราะหประเด็นสําคัญในเรื่อง 

2) อธิบายความเขาใจของแนวความคิดและเน้ือหาทฤษฎีที่ใชในกรณีศึกษาน้ัน ๆ 

3) อธิบายขอสมมติฐานหลักๆ อยางไรก็ตาม ผูสอนตองยอมรับวาขอสมมติฐานของ

ผูเรียนแตละคนสามารถแตกตางกันไดแมจะเปนกรณีศึกษาเดียวกัน 

4) อธิบายใหเห็นวิธีการวิเคราะหกรณีศึกษาอยางถูกตอง เน่ืองจากการสอบน้ัน

สามารถเปดหนังสือไดถาผูเรียนสามารถตอบคําถามไดถูกตองบางสวนหรือทั้งหมดก็จะชวยเพิ่ม

คะแนนการสอบ 

5) อธิบายใหเห็นขอโตแยงที่ใชในการยอมรับหรือปฏิเสธตัวเลือกในการตอบคําถาม

น้ันๆ ซึ่งควรจะสอดคลองกับขอสมมติฐานและสิ่งที่ไดคาดการณไวกับการตีความกอนหนาน้ี 

6) แสดงใหเห็นวาสิ่งที่ไดวิเคราะหน้ันสอดคลองกับการตัดสินใจที่ไดเสนอไป 

  2.1.4 การเรียนรูดวยกรณีศึกษาในดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 
  การเรียนรูดวยกรณีศึกษาในดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ จะมีลักษณะเฉพาะไปตามสาขา
วิชาชีพที่มีความเกี่ยวของกับองคการธุรกิจ และการใชความรู ความสามารถ ทักษะ และความคิดเชิง
วิเคราะห เชิงสรางสรรค และเชิงกลยุทธ เพื่อเปนกลไกการฝกความเปนมืออาชีพทางดานการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธใหกับผูเรียน ดังน้ัน การจัดการเรียนรูจึงมีลักษณะพิเศษ ในประเด็นแนวคิดการ
เรียนรู ข้ันตอน วิธีการเรียนรู “กรณีศึกษา” และแนวทางวิเคราะห “กรณีศึกษา” และกระบวนการ
วิเคราะหกรณีศึกษา ตามรายละเอียด ตอไปน้ี (ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ, 2554 : Online) 
   2.1.4.1 แนวคิดการเรียนรู 
    กรณีศึกษาในดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ คือ แหลงที่รวมของขอมูล และเหตุการณ
ทางธุรกิจ ทั้งสวนที่เกิดข้ึนจริงในสถานการณธุรกิจหลากหลายรูปแบบ หรือสวนที่สมมติข้ึน ซึ่งมกัจะมี
รากฐานหรือจําลองมาจากเหตุการณจริง สวนกรณีศึกษาดานการตลาดมีการเนนหลากหลายประเด็น 
เชน พฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธการตลาด การบริหารการตลาด สวนผสมการตลาด ตราสินคา 
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การตลาดอีเล็กทรอนิกส ฯลฯ มีแนวคิดการเรียนรูที่มีวัตถุประสงคในการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา คือ 
การมุงพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนในการแกปญหาธุรกิจที่ซับซอน โดยนําทฤษฎีที่ไดเรียน
มาประยุกตดวย การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาจะมีแบบแผนวิธีการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบระเบียบ
และอยูในกรอบของเหตุและผล การเรียนรูดวยกรณีศึกษามีขอดีคือ ชวยใหผูเรียนไดพบกับเหตุการณ
หรือประสบการณตางๆ ที่คลายสถานการณจริงในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเหตุการณตางๆเหลาน้ีจะ
ช้ีนําผูเรียนไปสูการฝกฝนฝกซอมประยุกตภาคทฤษฏี โดยไมตองรอใหเหตุการณน้ัน ๆ เกิดข้ึนจริง 
แลวจึงตัดสินใจแกปญหาซึ่งอาจจะเสี่ยงตอความผิดพลาดไดมากกวา และการเรียนรูดวยกรณีศึกษามี
โอกาสเรียนรูจากความผิดพลาดของผูอื่น ซึ่งผูเรียนสามารถทําการปรับปรุงแกไขไดไมจํากัดจํานวน
ครั้ง โดยไมสูญเสียทรัพยสินหรือเงินตราเหมือนในสถานการณจริง ดุจดังการซอมการดับเพลิงใน
สถานการณตาง ๆ จนชํานาญโดยไมตองรอใหเพลิงไหมกอนแลว จึงมาดับไฟซึ่งอาจจะต่ืนเตนจนทํา
อะไรไมถูกก็ได  
   สวนมากกรณีศึกษามักจะเกี่ยวของกับการใชกลยุทธทางธุรกิจมากกวาหน่ึงกลยุทธข้ึนไป 
ดังน้ันขอมูลที่มีอยูในกรณีศึกษา บางตอนอาจจะแตกตางกันหรือขัดแยงกันบางแตก็ไมถือวาเปนเรื่อง
ผิดพลาด เชน ผูจัดการจาก 2 แผนกอาจจะมีความเห็นแตกตางกันในกลยุทธบางเรื่อง หรือขอมูล
ตัวเลขบางตอนอาจแตกตางกันได ซึ่งผูเรียนจะตองทําหนาที่ประเมินความถูกตองเช่ือถือไดของขอมูล 
เหมือนในสถานการณชีวิตจริงของการบริหารธุรกิจ ในการเรียนรูดวยกรณีศึกษาทุกครั้ง  
   ผูเรียนจะตองอานและศึกษาเน้ือหาเรื่องราวและขอมูล ที่ปรากฏในกรณีศึกษาอยาง
ละเอียดรอบคอบ แลว จึงเริ่มคิดถึงข้ันตอนการวิเคราะหและแนวทางในการแกไขปญหา หรือตอบ
คําถามที่ปรากฏในกรณีศึกษาใหสอดคลองกันอยางมีเหตุมีผลและถูกตอง คําตอบที่ไดจากการ
วิเคราะหกรณีศึกษาจะไมเหมือนกับคําตอบในวิชาคณิตศาสตร(ซึ่งมักจะมีคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบ
เดียว) แตคําตอบที่ดีจากการวิเคราะหกรณีศึกษาจะตองไมมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
และคําตอบที่ถูกตอง ณ เวลาหน่ึงก็ไมใชวาจะถูกตองตลอดกาล คําตอบที่ไดจากกรณีศึกษาหน่ึง
อาจจะมีไดหลากหลายคําตอบ ทั้งน้ีข้ึนกับการตีความหมาย เหตุผล ความคิดสรางสรรค สมมติฐาน 
ความสามารถวิเคราะหวิจัยปญหา รวมทั้งวิสัยทัศนของผูเรียนที่แตกตางกันไป ซึ่งก็เหมือนกับในโลก
แหงความเปนจริงในธุรกิจ กลาวคือ การตัดสินใจใดๆทางธุรกิจที่ถูกตองและสรางกําไรมหาศาลเมื่อ 
20 ปกอน อาจจะกลายเปนการตัดสินใจที่ใชไมไดหรือทําใหธุรกิจลมละลาย ณ วันน้ีก็เปนได ดังน้ัน
คําตอบในกรณีศึกษาเดียวกันจึงอาจจะแตกตางกันไปเมื่อพิจารณาประกอบขอมูล เงื่อนไข สมมติฐาน 
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ตรรกฯลฯ ที่ไมเหมือนกัน 
   2.1.4.2 ขั้นตอน วิธีการเรียนรู “กรณีศึกษา” และแนวทางวิเคราะห “กรณีศึกษา”  
    ข้ันตอนที่ควรปฏิบัติในการเรียนรูดวยกรณีศึกษา มีดังน้ี คือ  

1) ควรเริ่มดวยการอานกรณีศึกษาอยางนอย 2-3 รอบ โดยที่รอบแรกควรอานอยาง

รวดเร็วเพื่อเก็บใจความสําคัญหลักๆใหไดกอน รอบตอมาจึงเริ่มอานอยางละเอียดรอบคอบมากข้ึน 

โดยเจาะเนนเฉพาะประเด็นที่มุงศึกษาหรือประเด็นปญหา พรอมกับใชวิจารณญาณพินิจพิเคราะห

อยางชา ๆ ไปดวย  
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2) ในระหวางที่อาน ควรใชดินสอทําเครื่องหมายหรือบันทึกรหัสขอความในแตละ

ชวงของกรณีศึกษา (เชน ระบุเปนปญหาหลักหรือปญหารอง, อาการหรือสาเหตุของปญหาหรือไมใช

ปญหา,เปนขอมูลดานการตลาด,เปนขอมูลดานการเงิน เปนขอมูลดานการผลิตหรือกระบวนการผลิต, 

เปนขอมูลการบริหารองคกร,การบริหารทรัพยากรมนุษย ฯลฯ ควรใชปากกาหมึกหลายๆสี หรือ

ปากกาสะทอนแสง ทําเครื่องหมายขอความเพื่อแยกประเภทของขอมูลแตละกลุมที่เกี่ยวของ ถาเปน 

“ขอมูลดานการตลาด” ควรแบงกลุมหรือแยกประเภทขอมูลออกเปนกลุม เชนแบงเปนขอมูลดาน

ลูกคาหรือตลาดเปาหมาย, พฤติกรรมลูกคา, ขอมูลกลุมลูกคาหรือกลุมตลาดเปาหมายตางๆ เชน 

ตลาดผูบริโภค หรือตลาดธุรกิจ อุตสาหกรรม สถาบัน, ขอมูลดานผลิตภัณฑ, ราคา, ชองทางการ

จําหนาย, การสงเสริมสื่อสารการตลาด, การวิจัยตลาด, คูแขงขัน, กลยุทธธุรกิจ/การตลาด, ขอมูล

สภาพแวดลอมภายในองคกร, สภาพแวดลอมภายนอกองคกร ฯลฯ  

3) ควรแปลความหมายของคําศัพท ขอมูลตัวเลข ตาราง แผนภูมิ กราฟ ภาพ ฯลฯ 

ใหละเอียดรอบคอบ และสอดคลองกับปญหา  

4) ควรฝกต้ังปญหาหรือวิจารณแงมุมตางๆไปดวยในขณะที่อานกรณีศึกษา (ควร

เขียนบันทึกยอๆเปนขอความรหัสตางๆ เชน ระบุความเห็นแงมุมตางๆของผูเรียน วาเห็นดวย,ไมเห็น

ดวย,ไมมีขอมูลพอ,ขอมูลไมนาเช่ือถือ ฯลฯ ไวในแตละชวงของเน้ือหากรณีศึกษาน้ัน ๆ ดวย)  

5) ควรประเมินคาความเปนไปไดและความมีเหตุมีผลของขอมูล หรือการตัดสินใจ

ของธุรกิจในกรณีศึกษาทั้งอดีตและ ปจจุบัน  

6) ควรเขียนสรุปปญหาตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่องราวหลัก หรือเหตุการณหลักที่

เกิดข้ึนในกรณีศึกษา อีกครั้งดวยคําพูดของเราเอง เพื่อประสิทธิภาพความสมจริงสมจังในการเรียนรู

จากการแกปญหา ในการวิเคราะหกรณีศึกษาทุกครั้ง ผูเรียนควรสมมติตนเองวาเปนผูบริหารหลักของ

องคกร หรือผูเกี่ยวของหลัก หรือบุคคลที่กําลังประสบปญหาในองคกรหรือกรณีศึกษาน้ัน หรืออาจ

สมมติวาเรามีตําแหนงเปนที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ถูกจางโดยองคกรที่ปรากฏปญหาในกรณีศึกษาน้ัน 

แมวาขอมูลสําคัญและขอมูลตัวเลขจากกรณีศึกษาที่ถูกนํามาอางอิงจะถูกตองหรือไมก็ตาม ผูเรียนกไ็ม

ควรละเลยที่จะหมั่นฝกถามตนเองอยูเสมอวาขอมูลเหลาน้ันถูกตองเหมาะสมหรือไม? กอนที่จะ

ตัดสินใจนําขอมูลเหลาน้ันมาแกปญหาตาง ๆ ในกรณีศึกษา  

7) การอานกรณีศึกษาหลายๆรอบจนเริ่มคุนเคยกับเรื่องราวที่ปรากฏในกรณีศึกษา 

จะชวยลดความผิดพลาดจากการวิเคราะหกรณีศึกษาไดมาก การอานซ้ําจะชวยใหผูเรียนเขาใจขอมูล

ตางๆไดชัดเจนมากข้ึนและอาจจะเริ่มมองเห็นปญหาและหนทางแกไขไดงายข้ึน (ถาผูเรียนไดเรียนรู

และเขาใจทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของมาแลว) ผูเรียนควรเพิ่มความสนใจกับ ตารางขอมูล ตัวเลข แผนภูมิ 

กราฟ ใหมาก บอยครั้งที่ขอมูลตัวเลขหรือขอมูลเชิงบรรยายที่ถูกผูอานมองขาม อาจจะเปนกุญแจไข

ไปสูประเด็นสําคัญของกรณีศึกษาน้ันก็ได  
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   2.1.4.3 กระบวนการวิเคราะหกรณีศึกษาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 
    หลังจากอานกรณีศึกษาจนเขาใจรายละเอียดตางๆ และจัดกลุมแยกประเภทขอมูลใน
เบื้องตนพอสมควรแลว ผูเรียนอาจตาม “กระบวนการวิเคราะหกรณีศึกษา” เปนข้ันตอนดังน้ี  

1) วิเคราะหสภาพแวดลอม และตรวจสอบสถานการณ (Environment Analysis & 

Situation Audit) ประเด็นที่ควรพิจารณาวิเคราะห หรือถามคําถามเพื่อการตรวจสอบวิเคราะห

สถานการณหรือปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ คือ ภารกิจหลัก และวัตถุประสงคหลักขององคกร 

กลยุทธระดับธุรกิจ (ระดับองคกร) และการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร วิเคราะหหนวยธุรกิจ 

(Business-unit analysis) โดยการวิเคราะหการแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย และการ

กําหนดจุดยืนของสินคา (Segmentation, Targeting, Positioning - STP) วิเคราะหคูแขงขัน 

(Competitor analysis) (เปรียบเทียบกับองคกรของเรา ในแตละ“ผลิตภัณฑ-สวนตลาด” และกล

ยุทธการตลาดเปาหมาย วิเคราะหขอมูลการเงิน ยอดขาย ตนทุนรวม ตนทุนตอหนวย ราคาขายตอ

หนวย ในอดีตถึงปจจุบัน ทั้งของเราและคูแขงขัน กําไรข้ันตน และกําไรสุทธิ จุดคุมทุน ผลตอบแทน

จากการลงทุน งบประมาณ รายรับ รายจายรวม งบกําไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด และงบกําไร

สะสม (ถามี) การหมุนเวียนทางการเงิน และการพยากรณยอดขาย ตนทุน กําไรข้ันตน กําไรสุทธิ ฯลฯ 

ในอนาคต 

2) กําหนดปญหาหลัก หรือประเด็นการตัดสินใจหลัก (Major Problem / Issue / 

Decision Statement) ขอมูลตาง ๆ  ซึ่งปรากฏอยูในกรณีศึกษาอาจจะแสดงปญหาหลักหรือเรื่องราว

หลัก (Major Problem / Major Issue) ของธุรกิจในกรณีศึกษาน้ัน ๆ ผูเรียนจะตองพยายามคนหา

ปญหาหลักหรือเรื่องราวหลักตาง ๆ ที่ปรากฏในกรณีศึกษาใหได นอกจากน้ีควรทบทวนตรวจสอบวา

ปญหาหลักหรือเรื่องราวหลักเหลาน้ันมีความเกี่ยวของสัมพันธกับขอมูลตางๆในกรณีศึกษาอยางไรบาง  

ในบางกรณีศึกษาน้ัน ปญหาหลักหรือปญหารองอาจจะไมปรากฏชัดเจนใหคนพบไดอยาง

ตรงไปตรงมา แตผูเรียนอาจจะใชวิธีอนุมานหรือต้ังสมมติฐานปญหาหลักหรือเรื่องราวหลักในเบื้องตน 

กอนจะทําการตรวจสอบประเมินกรณีศึกษาอยางละเอียด เพื่อใหพบปญหาหลักหรือเรื่องราวหลักที่

แทจริง การต้ังคําถามบางคําถาม อาจชวยใหการคนหาปญหาหลักหรือเรื่องราวหลัก เพื่อนําไปสูการ

ตัดสินใจแกปญหาไดงายข้ึน เชน อาการ (symptom) และสาเหตุ (Cause) ที่ทําใหเกิดปญหาหลัก

หรือเรื่องราวหลักตางๆในกรณีศึกษา คืออะไร? ขอมูลหรือเหตุผลที่สนับสนุนวาเปนปญหาหลักหรือ

เรื่องราวหลัก คืออะไร? และมีปญหารองหรือเรื่องราวรองอื่น ๆ ที่สําคัญรองจากปญหาหรือเรื่องราว

หลักหรือไม? ถามีคืออะไร? 

3) คนหาทางเลือกในการแกปญหา (Identification of Alternatives) การคนหา

ทางเลือกที่สอดคลองสัมพันธกับปญหาหลักหรือเรื่องราวหลัก ตองเหมาะสมเขากันไดกับปญหาหลัก

ขององคกร สอดคลองกับลักษณะขององคกร และสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่ปรากฏในขอมูลของ

กรณีศึกษา คําถามที่ควรถามตอบประกอบการวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อชวยใหวิเคราะหคนหา



34 

 

ทางเลือกไดงายข้ึน เชน การดําเนินการหรือกิจกรรมใดบาง?ที่จะชวยแกปญหาที่เกิดข้ึน การ

ดําเนินการหรือกิจกรรมเหลาน้ัน สามารถรวมกันไดหรือไม? จะตัดทอนการดําเนินการหรือกิจกรรม

ตาง ๆ ที่เปนทางเลือก โดยไมตองพิจารณาอะไรเลยไดหรือไม? ตําราบางเลมอาจเสนอแนวทางการ

กําหนดทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อแกปญหาตาง ๆ  โดยพิจารณาจากลักษณะ และประเภทของ

ธุรกิจน้ัน วัตถุประสงคขององคกร ตลาด หรือกลุมลูกคาเปาหมาย กลยุทธหลักของทั้งองคกร ความ

หลากหลายและลักษณะของผลิตภัณฑ สภาพการแขงขัน และลักษณะของคูแขงขันตางๆ ขอกําหนด

ทางกฏหมาย และปจจัยดานการเมือง สภาพแวดลอมและปจจัยตาง ๆ ทางดานเศรษฐกิจ แนวโนม

ของตลาด และแนวโนมของธุรกิจ ความสามารถในการบริหารการเงินขององคกร ความสามารถใน

การบริหารบุคลากรขององคกร  แหลงของวัตถุดิบ และการบริหารวัตถุดิบ สภาพแวดลอมทางสังคม 

และวัฒนธรรมขององคกร พัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา และขอมูลอื่นๆที่เปน

ลักษณะเดนของกรณีศึกษาน้ัน ๆ  

4) กําหนดเงื่อนไข หรือ หลักเกณฑในการตัดสินใจ (Criteria) คําถามที่ควรถาม 

ประกอบการวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อเช่ือมโยงกับเงื่อนไขหลักเกณฑการตัดสินใจ ไดแก มีประเด็น

ใดบางเกี่ยวของกับการตรวจสอบสถานการณ (Situation Analysis) และสามารถนํามาใชเปนเงื่อนไข

หรือหลักเกณฑหรือแนวทางการวิเคราะหเพื่อกําหนดทางเลือกตางๆ  มีประเด็นใดบาง ซึ่งเกี่ยวของ

กับปญหาหลักหรือเรื่องราวหลัก (Major Problem/Major Issue) และนํามาใชเปนเงื่อนไขหรือ

หลักเกณฑหรือแนวทางการวิเคราะหเพื่อกําหนดทางเลือกตางๆ  และมีประเด็นใดบาง ซึ่งเกี่ยวของ

กับทางเลือกในการแกปญหา (Alternatives) และนํามาใชเปนเงื่อนไขหรือหลักเกณฑหรือแนว

ทางการวิเคราะหเพื่อกําหนดทางเลือกตางๆ ในการกําหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑการตัดสินใจเพื่อใช

ประเมินขอดีขอเสีย และความเหมาะสมของทางเลือกตาง ๆ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจเลือกดีที่สุดน้ัน  

    ผูเรียนควรพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีแนวคิดกวางขวาง นอกจากน้ีควร
พิจารณาใหสอดคลองสัมพันธกับปญหาเสมอ และไมควรลืมกําหนดเงื่อนไขหรือเกณฑการตัดสนิใจ ให
สอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรทั้งหลายในกรณีศึกษาดวย การ
ประเมินขอดีขอเสียของทางเลือกน้ัน ควรยืนอยูบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล มีหลักเกณฑ มี
ขอกําหนดที่ชัดเจน อธิบายตรวจสอบได บางกรณีศึกษาอาจจะตองพิจารณาเงื่อนไขหรือหลักเกณฑที่
วัดในเชิงปริมาณไดดวย นอกจากน้ีควรพิจารณาขอจํากัด, ความเสี่ยง ผลกระทบ ผลสืบเน่ืองของ
ทางเลือกตางๆที่ประเมินดวย ในบางครั้งถากรณีศึกษาน้ันไมมีขอมูลเพียงพอและไมถาสามารถทําการ
วิเคราะหไดถาขาดขอมูลเหลาน้ัน ผูเรียนอาจจะอางอิงขอมูลจากภายนอกกรณีศึกษา หรืออาจจะตอง
ต้ังสมมติฐานเพิ่มเติมข้ึนมาก็ได  

5) วิเคราะห และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Analysis and Decision) คําถามที่

ควรถาม ประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจทางเลือกดีที่สุดในกรณีศึกษา ไดแก ไดตรวจสอบ

ทางเลือกแตละทางเลือก และเงื่อนไขของแตละทางเลือก ครบถวนถูกตองหรือยัง? ถายังลองเพิ่มเติม

ดู แตถาครบถวนแลว ลองอานทานดูวาเหมาะสมหรือไม? มีสิ่งที่ควรแกไขเพิ่มเติมหรือไม? ขอดี และ
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ขอเสีย ของแตละทางเลือกน้ันคืออะไร? ใหพิจารณาขอดีขอเสียโดยใชเงื่อนไข (Criteria) ที่สอดคลอง

กับแตละทางเลือก การวิเคราะหกรณีศึกษาที่ดี มิใชเปนเพียงการนําเอากรณีศึกษามาสรุปใจความ

สําคัญโดยยอเทาน้ัน แตการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ดี ควรจะมีการคนหาปญหาหรือเรื่องราวหลักตางๆ

ในกรณีศึกษาอยางชัดเจน มีการดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ อยางมีเหตุมีผล และสามารถอธิบาย

เหตุผลที่มาที่ไปไดทุกข้ันตอน การประเมินขอดีขอเสียและความเหมาะสมของแนวปฏิบัติ (ทางเลึอก) 

ทั้งหลายน้ัน จะตองทําอยางละเอียดรอบคอบและมีแนวคิดกวางขวาง  

นอกจากน้ี ควรที่จะตองสอดคลองสัมพันธกับเรื่องราวหลักหรือปญหาหลักและ

สภาพแวดลอมทั้งหลายในกรณีศึกษาดวยการประเมินขอดีขอเสียของแนวปฏิบัติ (ทางเลือก) ควรจะ

ยืนอยูบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลและมีหลักเกณฑขอกําหนด (Criteria) ชัดเจน อธิบายได 

นอกจากน้ี ควรพิจารณาขอจํากัด ความเสี่ยง ผลสืบเน่ือง ของแนวปฏิบัติ (ทางเลือก) ตางๆที่ประเมิน

ดวย ในบางครั้ง อาจจะจําเปนตองอางถึงขอมูลจากภายนอกกรณีศึกษา ที่เกี่ยวของกับการประเมิน 

แตไมมีปรากฏอยู ผูเรียนควรระวังที่จะไมเขียนรายงานการวิเคราะหกรณีศึกษานอกประเด็น หรือ

เขียนลอกขอความจากกรณีศึกษาลงมาเพราะคิดไมออกไมรูจะเขียนอะไร การสรุปความเปนไปหรือ

เหตุการณในกรณีศึกษาดวยคําพูดของผูเรียนเอง ยอมแสดงถึงความเขาใจของผูเรียนไดดีกวาการลอก

ขอความในกรณีศึกษามาทั้งหมด 

6) เสนอขอ เสนอแนะเพิ่ มเ ติม หรือแนวทางการ นําสิ่ งที่ ตัดสินใจไปปฏิบั ติ 

(Recommendation and Implementation คําถามที่ควรถามเพื่อพิจารณาเปนขอเสนอแนะ ไดแก 

ควรมีกิจกรรมใด?เพื่อชวยใหการแกปญหาหลักในกรณีศึกษาไดดีที่สุด (รวมทั้งกําหนดแผนการตลาด

หรือโครงงานการตลาด) ใคร? ควรเปนผูรับผิดชอบทํากิจกรรมใดบาง? และควรทํากิจกรรมน้ันเมื่อใด? 

ควรทําที่ใด? และควรทําอยางไร? คาใชจายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆน้ันเปนเทาไร? และ

ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับคุมกันหรือสัมพันธกันกับขอเสนอหรือไม? และนาจะมีเหตุการณเฉพาะ

หนาที่ไมคาดคิด หรือกรณีฉุกเฉิน หรือหรือเหตุสุดวิสัยใดบาง?ที่จะทําใหขอเสนอแนะตาง ๆ น้ี 

เปลี่ยนแปลงไปหรือมีผลในทางติดลบ หรือไมเปนไปตามที่คาดคิดไว  

   ผูวิเคราะหกรณีศึกษาตองระลึกเสมอวา การเรียนรูดวยกรณีศึกษาและการวิเคราะห
กรณีศึกษามิใชเปนเพียงการนําเอากรณีศึกษามาสรุปใจความสําคัญโดยยอเทาน้ัน แตการวิเคราะห
กรณีศึกษาทีดีควรจะมีเปาหมายจําลองสถานการณจริงเพื่อใหเกิดการฝกฝนเรียนรูภารกิจหนาที่
สําคัญของผูจัดการ (ซึ่งก็คือการตัดสินใจ) ใหมากที่สุด การคนหาปญหาหลัก หรือเรื่องราวหลักตางๆ
ในกรณีศึกษาใหชัดเจน, การกําหนดแนวทางเลือกใหกวางขวางครอบคลุมปญหา, การประเมินแนว
ทางเลือกน้ันๆอยางมีเหตุมีผล รอบคอบ มีหลักการ รวมทั้งการตัดสินใจและหาขอสรุปเพื่อเลือกแนว
ทางเลือกที่ดีที่สุด โดยสอดคลองกับปญหาหลัก เรื่องราวหลัก และขอมูลตาง ๆ ในกรณีศึกษาน้ัน 
   การตัดสินใจเลือกแนวทางเลือกดีที่สุดสําหรับแตละกรณีศึกษา ควรมีหลักเกณฑชัดเจน 
และสอดคลองกับปญหาหลักหรือเรื่องราวหลักในกรณีศึกษา และควรจะมีการนําแนวคิดทฤษฎีตางๆ
ที่เกี่ยวของมาใชประกอบในทุกข้ันตอนดวย ในปจจุบันมีผูนิยมประยุกตหลักแนวคิดทฤษฎีดานการ
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บริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) และการบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ (Strategic 
Marketing Management) รวมทั้งวิชาดานการบริหารอื่นๆเขามาประยุกตในการวิเคราะห
กรณีศึกษาดวย เพื่อชวยใหการวิเคราะหตัดสินใจในกรณีศึกษาสมบูรณมากข้ึน ผูเรียนตองระลึกอยู
เสมอวา การเรียนรูฝกฝนการตัดสินใจดวยวิธีการวิเคราะหกรณีศึกษา เปนวิธีการเรียนรูดาน
ตรรกศาสตรทางออม ที่ชวยฝกฝนความสามารถดานการรูจักทําการใดๆอยางมีเหตุมีผล มีหลักการ 
นอกจากน้ีในการรายงานการวิเคราะหกรณีศึกษาก็อาจจะแสดงตอกลุมเปาหมายดวยการนําเสนอ
ปากเปลา การนําเสนอดวยสไลดขอมูลประกอบ การเขียนรายงานนําเสนอเปนลายลักษณอักษรอยาง
สมบูรณแสดงขอมูลเน้ือหาของข้ันตอนตางๆอยางมีเหตุมีผล ชัดเจน ครบถวน หมายเหตุ กรณีศึกษา
บางเรื่องอาจมีการต้ังปญหาประกอบไวทายกรณีศึกษา เพื่อชวยใหผูเรียนมีแนวทางในการกําหนด
ประเด็นปญหาหลักหรือเรื่องราวหลัก รวมถึงมีแนวทางการวิเคราะหตามกรอบที่ผูเขียนกรณีศึกษา
เห็นวาเหมาะสม แตอยางไรก็ดีผูเรียนไมควรจํากัดแนวทางปญหาหรือแนวทางการวิเคราะหไวแคบๆ
ตามที่ผูเขียนกรณีศึกษาใหไวเทาน้ัน แตผูเรียนควรจะขยายกรอบแนวทางปญหาและแนวคิดในการ
วิเคราะหปญหาตามข้ันตอนตาง ๆ ใหกวางออกไป นอกเหนือจากที่กําหนดไวทายกรณีศึกษา  
       2.1.5 การประเมินการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษา 
  กรณีศึกษาที่ใชประกอบการเรียนการสอน หมายถึง งานเขียนที่ไดรับการพัฒนาข้ึนโดยมี
องคประกอบที่ชัดเจนเพื่อนํามาใชเปนสื่อการเรียนรูในช้ันเรียน กรณีศึกษาน้ีทําหนาที่ชวยใหผูเรียน
บรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชาและสามารถใชเปนสื่อในการ
ถายทอดเน้ือหาความรูทางวิชาการ เสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะห แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ตลอดจนสรางบรรยากาศการเรียนรูในช้ันเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การจัดทํา
กรณีศึกษาที่ใชประกอบการเรียนการสอน จึงพัฒนาไปพรอมกับการจัดทําคูมือการสอนที่ใชเปน
แนวทางในการนํากรณีศึกษาน้ัน ไปใชในการสอนกรณีศึกษาที่ดีเหมาะสมกับการใชเปนเครื่องมือใน
การเรียนการสอน การประเมินการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษา จึงพิจารณาต้ังแตคุณภาพ
ของกรณีศึกษาที่ใชในการเรียนการสอน ประเมินคุณภาพการสอนดวยกรณีศึกษา และ การประเมิน
คุณภาพการสอนดวยกรณีศึกษา ดังรายละเอียดตอไปน้ี ( ศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี. 2553 : 85-103) 
   2.1.5.1 การประเมินคุณภาพชุดกรณีศึกษาท่ีใชสําหรับการสอน 
    2.15.1.1 องคประกอบของกรณีศึกษาที่มีคุณภาพ กรณีศึกษาที่ไดคุณภาพ ควรไดรับ
การประเมินใน 3 องคประกอบหลัก ดังน้ี 
     1) เอกสารกรณีศึกษา โดยแบงเปน 4 องคประกอบยอย คือ โครงเรื่องและ
รูปแบบการเขียนการนําเสนอขอมูล การนําเขาสูประเด็นการตัดสินใจ และแหลงขอมูลประกอบการ
เขียนหรือขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนตอการใชกรณีศึกษา (ถามี) 
     2) คูมือการสอน โดยแบงเปนองคประกอบยอย คือ รูปแบบการนําเสนอ ความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู แนวทางในการตอบคําถามหรือการใชกรณีศึกษาในการ
อภิปราย และการใชประโยชนจากขอมูลอื่นๆ (ถามี) 
     3) แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยแบงเปนองคประกอบยอย คือ 
ประสบการณในการใชกรณีศึกษา และแนวทางการปรับปรุงกรณีศึกษาและคูมือการสอน 
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    5.1.2 คุณสมบัติของผูประเมินคุณภาพชุดกรณีศึกษา 
     ผูประเมินคุณภาพของชุดกรณีศึกษาควรประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทั้งในหรือนอก
วงการศึกษา ทั้งน้ีไมจําเปนตองมีคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการ แตจําเปนตองมีความรูและ
ประสบการณเกี่ยวกับการใชกรณีศึกษาเปนสื่อการสอนดวยวิธีการที่เปนสากล ซึ่งควรประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจาก 3 กลุม และมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

1) กลุมผูเช่ียวชาญดานกรณีศึกษา มีคุณสมบัติในดาน ความเช่ียวชาญในการ

เขียนกรณีศึกษา ประสบการณในการใชกรณีศึกษาในการสอน และความสามารถในการเขาใจปญหา

ในเชิงบูรณาการ 

     2) กลุ มผู เ ช่ียวชาญในสาขาวิชา มี คุณสมบั ติในดาน ทักษะความรูและ
ความสามารถในสาขาวิชาน้ัน ๆ และมีประสบการณในการใชกรณีศึกษาในการสอน โดยวิธีการที่เนน
ใหผูเรียนอภิปรายเพื่อนําไปสูกระบวนการตัดสินใจแกปญหา 
     3) กลุม ผูประเมินจากภาคธุรกิจ มีคุณสมบัติในดาน ประสบการณในการทํางาน
อยางนอย 5 ป  มีประสบการณทํางานในสายงานที่เกี่ยวของ และมีประสบการณในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับประเด็นที่นําเสนอในกรณีศึกษา 
   2.1.5.2 การประเมินคุณภาพการสอนดวยกรณีศึกษา 
    แนวทางการประเมินคุณภาพการสอนดวยกรณีศึกษาวา มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน
มากนอยเพียงใด ควรประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ดังน้ี 
    2.1.5.2.1 ผูสอนประเมินตนเอง (Self-Assessment)  ผูสอนประเมินตนเองโดย
พิจารณาจากความพรอมในการสอน การเตรียมแผนการสอนและชุดเอกสารประกอบการสอน เชน มี
การวางแผนลวงหนาในการเลือกหัวขอกรณีศึกษามาใชสอนหรือไม  กรณีศึกษาเรื่องน้ัน ๆ มี
ความสัมพันธกับบทเรียนหรือตรงกับวัตถุประสงคการเรียนรูมากนอยเพียงใด ระดับความยากงาย
เหมาะสมกับผูเรียนหรือไม มีเอกสารกรณีศึกษา และ/หรือเอกสารประกอบการเรียนอื่น ๆ ใหผูเรียน
อานลวงหนาหรือไม ผูสอนไดใหคําแนะนําในการเตรียมความพรอม การเตรียมเอกสารใหพรอมจะทํา
ใหการสอนในช้ันเรียนมีแนวทางชัดเจน ติดตามไดงายแตภาระจะตกอยูกับผูสอนมากเกินไป เอกสาร
ประกอบการสอนมีปริมาณมากที่ไมไดชวยใหเขาใจบทเรียนไดอยางแทจริง ควรเลือกใชเทาที่จําเปน 
    2.1.5.2.2 ผูสอนประเมินผูสอน (Peer Observation) จากผลการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยยอรค ประเทศอังกฤษ พบวา การประเมินคุณภาพการสอนที่เที่ยงตรงที่สุด คือ การ
ประเมินจากผูสอนดวยกัน ซึ่งมีประสบการณลักษณะเดียวกันและสามารถพิจารณาเห็นถึงเปาหมาย
การสอน เน้ือหา การออกแบบการสอนและวิธีการนําเสนอตลอดจนเอกสารอุปกรณสื่อการสอนวา มี
ความพรอมมากนอยเพียงใด ประเด็นสําคัญที่ คือ การควบคุมบรรยากาศการเรียนรูในหอง การสราง
ความมีสวนรวมของผู เรียนในหองเรียน ความชัดเจนในการนําเสนอขอมูล วิธีการสื่อสาร 
ความสัมพันธระหวางผูเรียน และผูสอน ตลอดจนเทคนิคที่ใชในการชวยเพิ่มความเขาใจใหกับผูเรียน 
สําหรับประเทศไทย สัดสวนผูสอนตอผูเรียนในเมืองไทยตางกันมาก ผูสอนติดภาระการสอนไม
สามารถเขาช้ันเรียนอื่นเพื่อประเมินใหกับผูสอนอีกทานได บางครั้งเมื่อผูเรียนเห็นวามีผูประเมนิเขามา
ฟงในหองอาจทําใหพฤติกรรมในหองตางจากปกติผูประเมินจะประเมินยาก นอกจากน้ัน สิ่งที่ตอง
ระมัดระวังเปนอยางย่ิง คือ อคติที่อาจเกิดข้ึนในการประเมิน 
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    2.1.5.2.3 ผูเรียนประเมินผูสอน (Student Ratings of Teaching) ความสําคัญของ
คุณภาพการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษา อยูที่ประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียน การประเมินการ
สอนดวยกรณีศึกษาจึงเปนการวัดวา ผูเรียนมีความเขาใจและพึงพอใจมากนอยเพียงใด กรณีศึกษาได
สรางประสบการณในการเรียนรูไดอยางไร มีสวนชวยใหเกิดความเขาใจในบทเรียนหรือไม ประโยชนที่
ไดรับจากกรณีศึกษามีอะไรบาง การประเมินโดยผูเรียนจึงเปนวิธีการที่ใชกันอยางแพรหลายใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยใหผูเรียนตอบแบบสอบถามเมื่อจบรายวิชาในแตละภาคการศึกษา โดย
ประเด็นที่สนใจสวนใหญไดแกการวัดวาผูเรียนเขาใจในสิ่งที่ผูสอนถายทอดมากนอยเพียงใด ผูเรียน
เห็นวาผูสอนชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจบทเรียนมากนอยเพียงใด เปนตน แตกระน้ันก็ตาม ยังมี
งานวิจัยที่ช้ีวา ผลการประเมินคุณภาพการสอนจากความเห็นของผูเรียนไมสามารถยึดถือเปนขอสรุป
ไดทั้งหมด เน่ืองจากขอมูลมักเบี่ยงเบนดานอคติ ความไมรู ความไมเขาใจ ดังน้ันจึงควรใชวิธีการ
ประเมินแบบอื่น ๆ ประกอบกันโดยสรุป 
    2.1.5.2.4 หลักเกณฑการประเมินคุณภาพการสอนดวยกรณีศึกษา เมื่อพิจารณาแนว
ทางการวัดผลการสอนทั้ง 3 องคประกอบขางตนแลว หลักเกณฑการประเมินคุณภาพการสอนดวย
กรณีศึกษาควรแบงออกเปน 3 ระยะ  
     1) การเตรียมการสอน (30%) ผูเรียนประเมินผูสอน/ผูสอนประเมินผูสอน/ผูสอน
ประเมินตนเอง ในประเด็นสําคัญ ประกอบดวย การแจกเอกสารกรณีศึกษาสําหรับการเตรียมตัว
ลวงหนา การวางแผนและกําหนดระยะเวลาในการสอนกรณีศึกษาชัดเจน และการใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน 
     2) ระหวางการสอน (40%) ผู เรียนประเมินผูสอน/ผูสอนประเมินผูสอน 
ประกอบดวย ผูสอนมีบุคลิกภาพและรูปแบบการนําเสนอกรณีศึกษาที่นาสนใจ นาติดตาม กระตุนให
เกิดบรรยากาศการเรียนรูและเขาถึงกลุมผูเรียน เปดโอกาสใหซักถาม แสดงความคิดเห็นและถกเถียง
ประเด็นปญหาของกรณีศึกษาบนพื้นฐานเหตุผลและขอมูลสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวม สามารถ
เช่ือมโยงองคความรูเขากับประเด็นปญหาของกรณีศึกษาและจัดการกับการโตแยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และบริหารจัดการเวลาในการสอนกรณีศึกษาไดเปนอยางดี 
     3) หลังการสอน (30%) ผูเรียนประเมินผูสอน/ผูสอนประเมินผูสอน/ผูสอน
ประเมินตนเอง ประกอบดวย การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และการตอบขอซักถามเกี่ยวกับ
กรณีศึกษา การแนะนําแหลงขอมูลเพื่อใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติม และการสรุปผลการเรียนรู
รวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน 
    2.1.5.2.4 แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนโดยผูเรียน ประโยชนที่ผูเรียน
ไดรับจากการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษามีมากมาย อาทิ กระตุนความสนใจของผูเรียน สงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห เช่ือมโยงความรูจากภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติซึ่งผูสอนสามารถถายทอด
องคความรูไปพรอมกับการสอดแทรกการฝกฝนทักษะตางๆ ผานเรื่องราวในกรณีศึกษาที่พัฒนาข้ึน 
ดวยการเรียนในวิธีน้ี ผูเรียนควรจะไดพัฒนาทักษะ ความสามารถทั้ง 6 ดาน ไดแก ทักษะการทํางาน
เปนกลุม ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการรวบรวมขอมูลและกระบวนการคิดวิเคราะห ทักษะ
การบริหารจัดการเวลา ทักษะการนําเสนอ และทักษะการนําความรูไปประยุกตใช 
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    2.1.5.2.5 การประเมินการเรียนรูดวยกรณีศึกษาโดยตัวผูเรียนเอง จากการที่
กรณีศึกษาเปนเครื่องมือหน่ึงที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการทักษะดานตาง ๆ ตลอดกระบวนการ
เรียนการสอนทั้งในและนอกช้ันเรียน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจึงควรที่จะสนับสนุนใหมีการ
นํารูปแบบการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษาไปปฏิบัติเพื่อที่จะวัดถึงความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษา การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความคิดเห็นของผูเรียนจึงเปนสิ่งจําเปน นอกเหนือจากการประเมินเอกสารชุดกรณีศึกษาและการ
ประเมินกระบวนการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษาแลว การประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนโดยตัว
ผูเรียนเอง อาจทําไดโดยการทําแบบสอบถามปลายปดสําหรับประเมินความคิดเห็นที่เฉพาะเจาะจง
และวัดได การทําแบบสอบถามปลายเปดสําหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมและประสบการณตรงของ
ผูเรียน และการสัมภาษณ การสอบถามโดยหนวยงานของคณะหรือภาควิชา และการการประเมินการ
จัดการสอนในช้ันเรียน ที่มีประเด็นสําคัญที่ใชในการประเมิน ดังน้ี 
     2.1.5.2.5.1 การประเมินผลสมัฤทธ์ิจากการเรียนโดยตัวผูเรยีนเอง  

1) โอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียน  
2) การฝกการคิดอยางมีเหตุผล  
3) โอกาสซกัถามไดตามความตองการ  
4) โอกาสนําความรูจากวิชาตางๆ มาผสมผสานใชในการแกปญหา  
5) การใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่  
6) การมีความสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  
7) ความมั่นใจที่จะนําความรูเรื่องที่เรียนไปประยุกตใชในสถานการณจริงได 
8) การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูรวมเรยีน 
9) การประเมินผลยอนกลับจากอาจารยและเพื่อนรวมช้ัน 

     2.1.5.2.5.2 การประเมินการจัดการสอนในช้ันเรียน 
      1) บรรยากาศในการเรียนกระตุนใหอยากเรียนรูเพิ่มข้ึน  
      2) บรรยากาศในการเรียนทําใหรูสึกอสิระในการคิดและการเสนอเหตุผล  
      3) บรรยากาศในการเรียนไมทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกอึดอดัที่จะปฏิสัมพันธ
กับอาจารยในโอกาสตอไป 
      4) วิธีการสอนกระตุนใหผูเรียนมีการต่ืนตัวในการเรียนและการศึกษาคนควา 
      5) ความพึงพอใจในภาพรวม 
 2.1.6 สรุปแนวทางการจัดการเรียนรูและประเมินการใชกรณีศึกษาสําหรับการวิจัย 

  ในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดประมวลความรูเกี่ยวกับกรณีศึกษา การพัฒนากรณีศึกษา 

การใชและประเมินผลกรณีศึกษา สรุปเปนสาระสําคัญของการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูการ

ใชกรณีศึกษาสําหรับการวิจัย ดังตอไปน้ี 

   2.1.6.1 แนวทางการจัดการเรียนรูการใชกรณีศึกษาสําหรับการวิจัย 
   กรณีศึกษาจะถูกนํามาใชในการเรียนการสอนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา ที่
สามารถพัฒนาการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยชวยพัฒนาความสามารถในดานตาง ๆ ไดแก 
ความรู ทักษะการวิเคราะห ทักษะการประยุกตใช ทักษะความสรางสรรค ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ
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การสื่อสาร ทักษะทางสังคม ทักษะการวิเคราะหตนเอง และเจตคติ การจัดการเรียนการสอนโดยใช
กรณีศึกษา จะชวยพัฒนาทักษะการคิดที่หลากหลายของผูเรียน ทั้งทักษะการคิดระดับตํ่าไปจนถึง
ทักษะการคิดระดับสูง ซึ่งประกอบดวย การคิดวิเคราะห การคิดแกปญหาตลอดจนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เปนการฝกการคิดและตัดสินใจอยางรัดกุม รอบคอบกอนเผชิญสถานการณจริง เปน
วิธีการที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูเปนกลุม และสงเสริมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูการใชกรณีศึกษาสําหรับการวิจัย ดังน้ี 
   1) กรณีศึกษาที่ดี ควรมีการวางโครงเรื่องทั้งสวนนําสวนเน้ือเรื่อง และสรุปเรื่อง โดยมี
เน้ือหาที่สรางภาวะกดดัน ซึ่งตองหาทางออกอยางเหมาะสมกับยุคสมัย เปนเรื่องราวที่มีความเปน
พิเศษ และมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง มีกรอบเวลา และสถานที่ของเหตุการณที่เกิดข้ึน เห็นการกระทํา 
จิตใจ การเคลื่อนไหว ความคิด ความตองการจําเปนความเขาใจที่คาดเคลื่อน ความลมเหลว ความ
อิจฉา และความผิดพลาดและสะทอนบริบทของสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดข้ึน
เรื่องราวดังกลาวมาจากประสบการณการเรียนการสอนในทุก ๆ วัน และมาจากเหตุการณสําคัญที่
ต่ืนเตนนาสนใจ 
   2) การพัฒนากรณีศึกษา คือ การสรางสรรคเรื่องราวกรณีศึกษาจากเหตุการณที่
เกิดข้ึนจริง เช่ือมโยงขอมูลในเรื่องเขากับแนวคิดเชิงวิชาการไวในเอกสารคูมือการสอน ควรคํานึงถึง
ผูเรียนและวัตถุประสงคการเรียนรูเปนหลัก จึงมีระดับความซับซอนของเน้ือหาและทฤษฎีที่แตกตาง
กัน ในมิติการวิเคราะห มิติทฤษฎี และมิติการนําเสนอ  
    3) การพัฒนากรณีศึกษา จึงเริ่มที่การเขียนกรณีศึกษาและจัดทําคูมือการสอน ดวย
การเลือกหัวขอที่ตรงกับวัตถุประสงคและเน้ือหาในการเรียนรูในช้ันเรียน จัดทําแผนการเขียน
กรณีศึกษาและการเตรียมพรอมในการเก็บขอมูลเชิงลึก เขียนกรณีศึกษาและจัดทําคูมือการสอน 
    4) การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา เปนการนําเสนอพฤติกรรมของมนุษยที่ได
ประสบมา อาจจะเปนในรูปของแตละบุคคล กลุมคน หรือองคกร เปนการพรรณนาสถานการณจริง
ในสภาพแวดลอมที่จําเปนตองมีการตัดสินใจอยางรอบคอบ เปนการกระตุนและเปดโอกาสใหมีการ
มองในหลายแงมุม และใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม เปนการสอนที่ตองการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับผูสอน และระหวางผูเรียนดวยกันเอง ผูเรียนจะมีบทบาทในการเขารวมกิจกรรม
มากกวารอฟงสิ่งที่ผูสอนปอน หรือเพียงรอจดจํา หรือทําความ ผูสอนใชชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยใหผูเรียนศึกษาเรื่องที่สมมติข้ึนจากความเปนจริง และตอบประเด็น
คําถามเกี่ยวกับเรื่องน้ัน แลวนําคําตอบและเหตุผลที่มาของคําตอบน้ันมาใชเปนขอมูลในการอภิปราย 
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู ดวย
การศึกษา วิเคราะห อภิปราย และตัดสินใจหาทางแกปญหาหรือหาคําตอบ ทั้งเปนรายบุคคล และ
เปนรายกลุม ซึ่งแตละกรณีอาจมีวิธีแกปญหา หรือคําตอบทางเดียว หรือหลายแนวทาง  
    5) การใชกรณีศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหา และเกิด
ความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ข้ึน ผานการฝกทักษะการคิดวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การ
ตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค การปรับใชเครื่องมือและองคความรูดานตาง ๆ การสื่อสาร การเขียน 
การบริหารเวลา และทักษะการเขาสังคมและรับฟงความคิดเห็นผูอื่น 
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   6) ข้ันตอนของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา ประกอบดวย การทําความเขาใจ
สถานการณ การวินิจฉัยขอบเขตของปญหา สรางทางเลือกในวิธีการแกไขปญหา ทํานายผลลัพธที่จะ
เกิดข้ึน ประเมินทางเลือก วิเคราะหผลออกมาชัดเจน และสื่อสารผลลัพธที่ได 
   7) วิธีการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาในการแกปญหา ตามลําดับ คือ การระลึกถึง
ประสบการณเดิม การตีความสถานการณใหมจากประสบการณเดิมที่มีอยู และนําวิธีการแกปญหา
แบบเดิมที่จําเปนตองใชมาใชในสถานการณใหม  
   8) ลักษณะสําคัญในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา คือ มี
การเตรียมตัวผูเรียน นําเสนอกรณีศึกษา วินิจฉัยและอภิปรายกรณีศึกษา และประเมินและตัดสิน  
    9) การจัดกิจกรรมการเรียนรูในการสอนกรณีศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
การจัดสภาพช้ันเรียนที่เหมาะสม โดยใหผูเรียนทั้งหมดรวมทั้งผูสอนจะตองสามารถมองเห็นทุกคนใน
ช้ันเรียนโดยไมมีสิ่งกีดขวาง ในแบบการจัดที่น่ังแบบโตะกลม แบบครึ่งวงกลม แบบตัวยู หรือเกือกมา 
จํานวนผูเรียนที่เหมาะสมควรอยูระหวาง 20–35 คน และจัดพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
สนับสนุนการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษาใหผูเรียนสามารถประชุมกลุมยอยหรือทํางานลวงหนากอน
เขาช้ันเรียน  สวนข้ันตอนหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนรู จะประกอบดวย ข้ันเตรียม ข้ันเสนอ
กรณีศึกษา ข้ันวิเคราะห ข้ันสรุป และข้ันประเมิน  
    10) ผูสอนกรณีศึกษา คือ ฟนเฟองหลักในการผลิตกรณีศึกษาที่ไดคุณภาพและ
ถายทอด แนวทางคิดวิเคราะห การใชกรณีศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน มีความจําเปนที่ตอง
นําเทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ มาประยุกตใช ไดแก  จุดประสงควาจะกําหนดใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู  คัดเลือกกรณีศึกษาที่เหมาะสม สรางกรณีศึกษา และสรางประเด็นปญหาใหกับนักเรียนได
วิเคราะห อธิบาย ถกเถียง เพื่อชวยในการตัดสินใจในการแกประเด็นปญหาน้ัน ๆ เพื่อประกอบ
อภิปรายและสรุป โดยมีการเตรียมการสอนดวยกรณีศึกษา ด า น เ น้ื อ ห า  ด า น ก า ร จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญ และการจัดทําแผนการสอน  
    11) ผูเรียนกรณีศึกษา ควรจะไดเรียนรูและเตรียมความพรอมในการเรียนรูทั้งหมด 
ประกอบดวย การเตรียมตัว การวิเคราะห หลักในการวิเคราะห และการนําเสนอผลการวิเคราะห
กรณีศึกษา ควรใชเวลาในการดําเนินกิจกรรมการวิเคราะหกรณีศึกษาแตละข้ันตอน เพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับการอภิปรายในคาบเรียน  
    12) การใชกรณีศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การเตรียมการกอนการสอน 
การนําเสนอกรณีศึกษา การศึกษากรณีศึกษาและการอภิปราย การนําเสนอผลการวิเคราะห
กรณีศึกษา และการวัดผลดวยการเรียนรูดวยกรณีศึกษา   
    13) การประเมินการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษา จะประกอบดวย คุณภาพ
ของกรณีศึกษาที่ใชในการเรียนการสอน และคุณภาพการสอนดวยกรณีศึกษา   
    14)  การ เรียนรู ด วยกรณีศึกษาในดานการบริหารจัดการ เชิงกล ยุทธ  จะมี
ลักษณะเฉพาะไปตามสาขาวิชาชีพที่มีความเกี่ยวของกับองคการธุรกิจ และการใชความรู 
ความสามารถ ทักษะ และความคิดเชิงวิเคราะห เชิงสรางสรรค และเชิงกลยุทธ เพื่อเปนกลไกการฝก
ความเปนมืออาชีพทางดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธใหกับผูเรียน มีวัตถุประสงคในการเรียนรู คือ 
การมุงพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนในการแกปญหาธุรกิจที่ซับซอน โดยนําทฤษฎีที่ไดเรียน
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มาประยุกตดวย ควรเริ่มที่ การวิเคราะหสภาพแวดลอม และตรวจสอบสถานการณ การกําหนด
ปญหาหลัก การคนหาทางเลือกในการแกปญหา การกําหนดเงื่อนไข หรือ หลักเกณฑในการตัดสินใจ 
โดยควรพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีแนวคิดหลากหลาย กวางขวาง กําหนดเงื่อนไขหรือ
เกณฑการตัดสินใจ ใหสอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร แลวจึง
วิเคราะหและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
   2.1.6.2 แนวทางการประเมินการใชกรณีศึกษาสําหรับการวิจัย    
    2.1.6.2.1 การประเมินคุณภาพชุดกรณีศึกษาที่ใชสําหรับการสอน การประเมิน
คุณภาพในสวนน้ี ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ที่กําหนดใหใชองคประกอบการประเมิน
กรณีศึกษา 3 องคประกอบ คือ 
     2.1.6.2.1.1 เอกสารกรณีศึกษา ประเมิน 4 องคประกอบยอย คือ  
      1) โครงเรื่องและรูปแบบการเขียนการนําเสนอขอมลู  
      2) การนําเขาสูประเด็นการตัดสินใจ  
      3) แหลงขอมูลประกอบการเขียน    
      4) ขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนตอการใชกรณีศึกษา  
     2.1.6.2.1.2 คูมือการสอน แบงเปน 4 องคประกอบยอย คือ  
      1) รูปแบบการนําเสนอ  
      2) ความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู  
      3) แนวทางในการตอบคําถามหรือการใชกรณีศึกษาในการอภิปราย  
      4) การใชประโยชนจากขอมลูอื่นๆ  
     2.1.6.2.1.3 แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู แบงเปน 2 องคประกอบยอย คือ  
      1) ประสบการณในการใชกรณีศึกษา  
      2) แนวทางการปรับปรงุกรณีศึกษาและคูมือการสอน 
    ผูประเมินคุณภาพกรณีศึกษา กําหนดใหเปน ผูทรงคุณวุฒิ ที่เช่ียวชาญในสาขาวิชา 
และผานกระบวนการพัฒนาทักษะความรูและความสามารถในสาขาวิชาน้ัน ๆ และมีประสบการณใน
การใชกรณีศึกษาในการสอน โดยวิธีการที่เนนใหผูเรียนอภิปรายเพื่อนําไปสูกระบวนการตัดสินใจ
แกปญหา 
    2.1.6.2.2 หลักเกณฑการประเมินคุณภาพการสอนดวยกรณีศึกษา แบงเปน 3 ระยะ  
     1) การเตรียมการสอน ในประเด็นสําคัญ การแจกเอกสารกรณีศึกษาสําหรับการ
เตรียมตัวลวงหนา การวางแผนและกําหนดระยะเวลาในการสอนกรณีศึกษาชัดเจน และการให
คําแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน 
     2) ระหวางการสอน ประกอบดวย ผูสอนมีบุคลิกภาพและรูปแบบการนําเสนอ
กรณีศึกษาที่นาสนใจ นาติดตาม กระตุนใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูและเขาถึงกลุมผูเรียน เปด
โอกาสใหซักถาม แสดงความคิดเห็นและถกเถียงประเด็นปญหาของกรณีศึกษา บนพื้นฐานเหตุผลและ
ขอมูลสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวม สามารถเช่ือมโยงองคความรู เขากับประเด็นปญหาของ
กรณีศึกษา และจัดการกับการโตแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการเวลาในการสอน
กรณีศึกษาไดเปนอยางดี 
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     3) หลังการสอน ประกอบดวย การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และการตอบ
ขอซักถามเกี่ยวกับกรณีศึกษา การแนะนําแหลงขอมูลเพื่อใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติม และการ
สรุปผลการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน 
    2.1.6.2.3 การประเมินคุณภาพการสอนดวยกรณีศึกษา การประเมินในประเด็นน้ี จะ
เปนการพิจารณาถึงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนเปนสําคัญ เน่ืองจากกรณีศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาและประเมินเบื้องตนถึงคุณภาพของตัวเน้ือหาและคูมือการสอนแลว เมื่อมีการนําไปใชสอน 
ยอมมีปจจัยที่เปนตัวแปรสําคัญ คือ ผูสอน จึงจะตองมีการประเมินดวยองคประกอบ ดังตอไปน้ี 
     2.1.6.2.3.1 จุดมุงหมาย ประเมินวากรณีศึกษา มีผลตอการเรียนรูของผูเรียนมาก
นอยเพียงใด โดยพิจารณาไดจาก ประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียน ความเขาใจและพึงพอใจ 
กรณีศึกษาไดสรางประสบการณในการเรียนรูไดอยางไร มีสวนชวยใหเกิดความเขาใจในบทเรียน
หรือไม และประโยชนที่ไดรับจากกรณีศึกษามีอะไรบาง 
     2.1.6.2.3.2 แนวทางที่ใชในการประเมินคุณภาพการสอน ประกอบดวย  
      1) ผูสอนประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดยพิจารณาจาก ความพรอม
ในการสอน และการเตรียมแผนการสอน 
      2) ผูสอนประเมินผูสอน (Peer Observation) ประเด็นสําคัญที่ประเมิน คือ 
การควบคุมบรรยากาศการเรียนรูในหอง การสรางความมีสวนรวมของผูเรียนในหองเรียน ความ
ชัดเจนในการนําเสนอขอมูล วิธีการสื่อสาร ความสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน และเทคนิคที่ใชใน
การชวยเพิ่มความเขาใจใหกับผูเรียน 
      3) ผูเรียนประเมินผูสอน (Student Ratings of Teaching) ในดานการ
กระตุนความสนใจของผูเรียน สงเสริมใหผู เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห เช่ือมโยงความรูจาก
ภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติซึ่งผูสอนสามารถถายทอดองคความรูไปพรอมกับการสอดแทรกการฝกฝน
ทักษะตาง ๆ ผานเรื่องราวในกรณีศึกษาที่พัฒนาข้ึน ไดพัฒนาทักษะ ความสามารถทั้ง 6 ดาน  คือ 
ทักษะการทํางานเปนกลุม ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการรวบรวมขอมูลและกระบวนการคิด
วิเคราะห ทักษะการบริหารจัดการเวลา ทักษะการนําเสนอ และทักษะการนําความรูไปประยุกตใช 
      4) ผูเรียนประเมินการเรียนรูดวยกรณีศึกษาโดยตัวเอง ประเมินตอไปน้ี 
       ประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนโดยตัวผูเรียนเอง จากประเด็นตาง ๆ  ไดแก 
โอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียน การฝกการคิดอยางมีเหตุผล โอกาสซักถามไดตามความ
ตองการ โอกาสนําความรูจากวิชาตางๆ มาผสมผสานใชในการแกปญหา การใชศักยภาพของตนอยาง
เต็มที่ การมีความสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ความมั่นใจที่จะนําความรูเรื่องที่เรียนไปประยุกตใชใน
สถานการณจริงได การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูรวมเรียน และการประเมินผล
ยอนกลับจากอาจารยและเพื่อนรวมช้ัน 
      การประเมินการจัดการสอนในช้ันเรียน จากประเด็นตาง ๆ ไดแก บรรยากาศ
ในการเรียนกระตุนใหอยากเรียนรูเพิ่มข้ึน บรรยากาศในการเรียนทําใหรูสึกอิสระในการคิดและการ
เสนอเหตุผล บรรยากาศในการเรียนไมทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกอึดอัดที่จะปฏิสัมพันธกับอาจารยใน
โอกาสตอไป วิธีการสอนกระตุนใหผูเรียนมีการต่ืนตัวในการเรียนและการศึกษาคนควา และความพึง
พอใจในภาพรวม 
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  การดําเนินการวิจัยเพื่อประเมินผลการใชกรณีศึกษาในครั้งน้ี นอกจากจะไดมีการประมวลชุด
ความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษาทั้งระบบแลว ผูวิจัยไดศึกษาและประมวลผลการวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ที่มีผูดําเนินการวิจัยไว สําหรับการนํามาสรุปและวิเคราะหให
เปนแนวทางในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบกับการสรุปความรูจากการศึกษาเอกสาร
ในสวนแรก มีสาระสําคัญของผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยสรุป ดังตอไปน้ี 
  ปรณัฐ กิจรุงเรือง.  (2553 : บทคัดยอ)  ดําเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดย
ใชกรณีศึกษาทางศาสตรการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชกรณีศึกษาทางศาสตร
การเรียนการสอน สงเสริมความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู และ
ศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจักษของรูปแบบการสอน โดยใชกรณีศึกษาทางศาสตรการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูที่พัฒนาข้ึน เปนการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยกําหนดรูปแบบการทดลองแบบหน่ึงกลุม
ทดสอบกอน และหลังการทดลอง  (One – Group Pretest Posttest Design) กลุมตัวอยาง คือ 
นักศึกษาช้ันป ที่ 5 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 23 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาทางศาสตรการ
เรียนการสอน แบบวัดความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ แบบประเมินคุณลักษณะของผูที่
มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยสรุปไดวา 
รูปแบบการสอนโดยใชกรณีศึกษาทางศาสตรการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู มีช่ือวารูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี (PCSSC Model) มี 
4 องคประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน และเงื่อนไขของการนํา
รูปแบบการสอนไปใช กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันเตรียมการเรียนรู 
(Preparation) ข้ันนําสูกรณีศึกษา (Case Presentations) ข้ันสรรหาวิธีการแกไข (Selection of 
Solutions) ข้ันแบงปนประสบการณ (Sharing with Groups) และข้ันสืบสานสรางความรูใหม 
(Construction for New Knowledge) และผลการทดลองใชรูปแบบการสอนพีซีเอสเอสซี พบวา 
นักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงข้ึนกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีดานการประเมินและตัดสินใจมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด นักศึกษาวิชาชีพ
ครูมีคุณลักษณะของผูที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับสูง ทั้งน้ีดานการรับฟงความคิดเห็น 
ขอวิพากษวิจารณ ความเช่ือ และสมมติฐานในมุมมองที่แตกตาง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และนักศึกษา
วิชาชีพครูมีความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนที่พัฒนาข้ึนโดยภาพรวมในระดับมาก ทั้งน้ีดาน
ประโยชนและความพึงพอใจที่ไดรับมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
  ประจวบ เพิ่มสุวรรณ (2553 : 37-46) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอน
โดยใชวิธีกรณีศึกษา ดวยวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการ
สอนโดยใชวิธีกรณีศึกษา และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษา จําแนกตามลักษณะสวน
บุคคลและภาควิชา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)ประชากร คือ นักศึกษาคณะ
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บริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 3 และ 4 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ลงทะเบียนเรียนในป
การศึกษา 2552 จํานวน 1,823 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ช้ันปที่ 3 และปที่ 4 ที่มีการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษาประกอบการ
เรียนในปการศึกษา 2552 จํานวน 350 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม เก็บจาก
นักศึกษาช้ันปที่ 3 และ 4 ทุกภาควิชาที่นักศึกษาเคยผานการเรียนหรือกําลังเรียนโดยใชกรณีศึกษา
จํานวน 350 ชุด ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดยขอความรวมมือจากอาจารยผูสอนที่สอน
โดยใชกรณีศึกษาประกอบการสอนในวิชาสัมมนา และการจัดการเชิงกลยุทธและนโยบายธุรกิจ เปนผู
แจกแบบสอบถาม และใหอาจารยผูสอนเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบเสร็จเรียบรอยแลวกลับคืน 
สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรมแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการคํานวณหา
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคา p-value ดวยการทดสอบคาที และ
ทดสอบความสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียน
การสอนโดยใชกรณีศึกษา ในดานการดําเนินการสอนของอาจารย ดานวิธีการสอนของอาจารย ดาน
เน้ือหาวิชา และดานอาจารยผูสอน อยูในระดับสูงในทุกดาน และความพึงพอใจของนักศึกษาแตละ
ภาควิชาไมแตกตางกัน   
  พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการใชกรณีศึกษาในการสอน
วิชาการโฆษณาและการสงเสริมการขายของนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร ในโปรแกรม
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ การสรางกิจกรรมและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยใชกรณีศึกษาเปนสื่อในการเรียนการสอนวิชาการโฆษณาและการ
สงเสริมการขายกับกลุมนักศึกษาศิลปกรรมศาสตร ช้ันปที่ 2 วิชาเอก การออกแบบนิเทศศิลป และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการสอนแบบเดิมที่ใหครูเปนศูนยกลาง กับวิธีการใช
กรณีศึกษากับกลุมนักศึกษา โดยทดลองใชนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 48 คน แบงออกเปนกลุมทดลองคือ 
นักศึกษาวิชาเอก การออกแบบนิเทศศิลปจานวน 25 คน และกลุมควบคุมเปนนักศึกษาวิชาเอก การ
ออกแบบหัตถศิลปสรางสรรคจานวน 23 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ กรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับ
การโฆษณาและการสงเสริมการขายจํานวน 5 เรื่อง ตําราเรียนหลัก แบบทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาค และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน ผูวิจัยไดทําการสอนนักศึกษาทั้งสองกลุมดวย
วิธีการที่แตกตางกัน ในจํานวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง ๆ ละ 3 คาบเวลา กลุมทดลองไดเรียนรูดวยเทคนิค
วิธีการใชกรณีศึกษา สวนกลุมควบคุมไดใชวิธีการบรรยายโดยทั่วไป แลวทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาค ดวยขอสอบชุดเดียวกันในเวลาและหองสอบเดียวกัน ผลการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยการสอบ
กลางภาคและการสอบปลายภาคของนักศึกษาทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติในระดับที่ 0.01 ดวยการทดสอบสถิติ paired t -test โดยนักศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอนโดย
เทคนิควิธีการใชกรณีศึกษา จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอน
แบบบรรยายตามปกติทั่วไป การสอบกลางภาคของกลุมนักศึกษาที่ใชกรณีศึกษามีคะแนนโดยเฉลี่ย
ของหองเทากับ 13.30 สวนการสอบปลายภาค มีคะแนนโดยเฉลี่ยเทากับ 18.13 และมีคะแนนโดย
เฉลี่ยสูงกวากลุมนักศึกษาที่ใชการเรียนการสอนแบบเดิม กลาวคือ คะแนนเฉลี่ยการสอบกลางภาคสูง
กวา 5.82 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยการสอบปลายภาคสูงกวา 7.13 ตามลาดับ เกณฑประสิทธิภาพ
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สื่อ E1/E2 เทากับ 96/52 นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดกรณีศึกษาสาหรับใชในการเรียนการสอนวิชาดังกลาว 
จํานวน 5 กรณีศึกษา ที่สามารถจะนํามาประยุกตกับการสอนวิชาการตลาดอื่น ๆ ในโปรแกรม
บริหารธุรกิจที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี สุดทายนักศึกษากลุมทดลองไดรับความพึงพอใจในการเรียน
แบบกรณีศึกษามากกวาการบรรยายและมีเหตุผลประกอบจานวนมาก ขอเสนอแนะการวิจัย คือ 
นักวิจัยสามารถใชกรณีศึกษาสาหรับการเรียนรูดวยวิธีการใหนักศึกษาเปนศูนยกลางได แตก็ควร
คํานึงถึงวิธีการเลือกกรณีศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาที่เรียนและสภาพแวดลอมของหองเรียนกอนที่จะ
นํามาใช  กลุมตัวอยางที่จะทําการทดลองในการวิจัยครั้งตอไปควรจะใชนักศึกษาในบริหารธุรกิจใน
วิชาเอกตาง ๆ เชน บริหารทรัพยากรมนุษย การเงิน บัญชี การตลาด และอื่น ๆ การใชกรณีศึกษาใน
การวิจัยสามารถจะใชรวมกับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ ได เชน คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI การสอน
ผานเว็บ หรือ WBI และการเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือ e-learning และหากมีการวิจัยเชิง
ทดลองเชนน้ีในครั้งตอไป นักวิจัยควรจะทําการทดสอบกลุมตัวอยางกอนและหลังการเรียนรูดวยการ
ใชกรณีศึกษา 
  วรพรรณ กระตายทอง (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสารถะ 
และหลักการทางสังคมวิทยา เรื่องสถาบันครอบครัว สถาบันการเมือง โดยใชวิธีการสอนแบบ
กรณีศึกษา (case study) ดวยการวิจัยเชิงทดลอง กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา ช้ันปที่ 3 โปรแกรม
สังคมศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการเรียนรู รายวิชาสารถะและสังคมวิทยา และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ จัดเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง โดยใชวิธีการทางสถิติ
เพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ผลของการเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน คือ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสารถะและหลักการทางสังคมวิทยา หลังการเรียนสูงกวากอนการ
เรียน สรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสารถะและหลักการทางสังคมวิทยา เรื่องสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการเมืองโดยใชวิธีการสอนแบบกรณีศึกษา (case study) ของนักศึกษาช้ันป ที่ 3 
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา กลุมทดลองหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
0.05 เน่ืองจากคาเฉลี่ยรวมหลังการเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.70 ซึ่งสูงกวากอนเรียน ที่มีคาเฉลี่ย
เทากับ 5.35 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบกรณีศึกษา(case study) ของ
นักศึกษากลุมทดลอง หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง 
เปนไปตามสมมติฐาน ที่ต้ังไว 
  นิวัติ จันทราช (2555 : บทคัดยอ) วิจัยผลของการใชวิธีการเรียนแบบกรณีศึกษาในรายวิชา 
MGT351 พฤติกรรมองคการ และการพัฒนาองคการ เปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาผลของการใชกรณีศึกษาในรายวิชา MGT351 พฤติกรรมองคการและการพัฒนาองคการ ทํา
การสํารวจจากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา MGT351 พฤติกรรมองคการ
และการพัฒนาองคการในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554 จานวน 67 คน โดยเครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะหขอมูล เพื่อหาคาสถิติ ไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม ในหัวขอภาวะผูนําในองคการมี
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ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวากระบวนการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา
จะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดีข้ึน สวนผลการวิเคราะหความความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการเขารวมกระบวนการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามมีความ
ความพึงพอใจในการเขารวมกระบวนการเรียนรูโดยกรณีศึกษาอยูในระดับ “มาก” อยางไรก็ตาม
ผูตอบแบบสํารวจไดใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในดานตางๆ เชน ควรมีการ
จัดกิจกรรมใหมีเวลามากข้ึน และในหัวขออื่นๆ ของวิชาน้ี รวมทั้งควรมีการใชสื่อการสอนที่
หลากหลายมากข้ึน เชน การแสดงบทบาทสมมติและสื่อใหมๆจากอินเตอรเน็ต เพื่อประกอบการสอน 
  ธีวินท นฤนาท (2555 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของการใชกรณีศึกษาจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา LSC406 สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และโซ
อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2/2554. มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผล
ของการใชกรณีศึกษาในรายวิชา LSC406 สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เปนการวิจัย
เชิงสํารวจจากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และโซอุปทาน ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา 
LSC406 สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 
45 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ คารอย
ละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม ในหัวขอการนํากรณีศึกษามาใชในการ
จัดทําโครงงานทางโลจิสติกสและโซอุปทาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05 แสดง
ใหเห็นวากระบวนการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา จะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดีข้ึน 
สวนผลการวิเคราะหความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขารวมกระบวนการเรียนรูโดยใช
กรณีศึกษา พบวาผูที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเขารวมกระบวนการเรียนรูโดย
กรณีศึกษาอยูในระดับ “มาก” อยางไรก็ตามผูตอบแบบสํารวจไดใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ เชน ควรมีการจัดกิจกรรมใหมีเวลามากข้ึน และในหัวขออื่นๆ ของ
วิชาน้ี รวมทั้งควรมีการใชโปรแกรมที่เกี่ยวของกับรูปแบบของการปฏิบัติงานดานโลจิสติกส
ประกอบการสอน 
  เมื่อนําประเด็นจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษามา
สรุป จะพบวา งานวิจัยที่ประมวลมานําเสนอจะมีลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองและเชิงสํารวจ ที่
เนนไปในดานการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนและผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูจากการทดสอบความรู 
และมีการศึกษาการจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษาไปสนับสนุนการใชรูปแบบการพัฒนาการเรียนการ
สอนไวดวย จึงพอสรุปไดวา การประเมินการใชกรณีศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ควรจะให
ความสําคัญกับความพึงพอใจของผูเรียน ที่นาจะอธิบายถึงการตอบสนองแนวคิดการจัดการเรียนรูที่มี
ผูเรียนเปนศูนยกลาง และการวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูดวยกรณีศึกษาดวยการทดสอบความรู ที่นาจะ
อธิบายถึงความสําเร็จหรือคุณภาพของกรณีศึกษาในการพัฒนาความรูใหกับผูเรียน โดยสามารถใช
การวิจัยแบบทดลองหรือแบบสํารวจไดตามบริบทของแตละพื้นที่ ทั้งน้ี ยังคงใหความสําคัญกับผลการ
วิเคราะหเชิงปริมาณที่มีคาสถิติ เปนปจจัยหลักในการอธิบายผลการประเมินการสอนดวยกรณีศึกษา
เปนสวนใหญ   
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  แตอยางไรก็ตาม การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว จะพบวานอกจากงานวิจัยของ ปรณัฐ 
กิจรุงเรือง (2553) ที่ใหความสําคัญกับการออกแบบระบบของการจัดการเรียนการสอนดวย
กรณีศึกษา ต้ังแตการพัฒนากรณีศึกษา การทดลองใชและการประเมินผล ที่ครอบคลุมทั้ ง
กระบวนการแลว สวนงานวิจัยที่เหลือ จะมีกลุมเปาหมายที่ความคิดเห็นหรือผลการเรียนรูของผูเรียน
เปนหลัก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการประมวลความรูที่จะไดสรุปและนําเสนอในหัวขอตอไปแลว จะเห็น
วา สวนที่ควรนํามาพิจารณารวมดวย คือ ผูทรงคุณวุฒิ ผูสอนที่เปนเพื่อนรวมงานในสาขาเดียวกันหรือ
ใกลเคียง และตัวผูสอนเอง ตลอดจนการประเมินผลดวยขอมูลเชิงคุณภาพ ที่จะทําใหไดขอมูลที่ไม
สามารถอธิบายในเชิงตัวเลข แตจะอธิบายรายละเอียดที่มีคุณคาตอการใชประโยชนไดมากข้ึน ก็นาจะ
เปนขอมูลสนับสนุนเพิ่มเติมที่เหมาะสมมากข้ึนไดดวย  
  ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงไดใชแนวทางพื้นฐานของการวิจัยที่ผานมา ประกอบกับชุดความรูใน
การพัฒนาและประเมินกรณีศึกษา มาปรับใชใหมีการประเมินผลการใชกรณีศึกษา ที่ไดนําเอา
กรณีศึกษาที่จัดทําจากกระบวนการพัฒนาและประเมินผลคุณภาพกรณีศึกษาและคูมือการสอน
มาแลว มาใชเปนกรณีศึกษาสําหรับการเรียนการสอนและจะไดเขาสูการประเมินผลการใชกรณีศึกษา
ในสวนของกิจกรรมการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ที่มีผูที่เกี่ยวของ รวมประเมินผล ประกอบดวย ผูเรียน 
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนรวมงานที่เปนผูสอนในสาขาวิชาใกลเคียง และตัวผูสอนเอง และไดกําหนดให
ประเด็นการประเมินคุณภาพการใชกรณีศึกษา  จะประกอบดวย เน้ือหาและความเหมาะสมของการ
จัดกระบวนการเรียนรูในการวิเคราะหกรณีศึกษา และผลการใชกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา 
ที่นอกเหนือไปจากความพึงพอใจหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ตองมีการทดสอบความรู ซึ่งจะไม
นํามาใชในการวิจัยครั้งน้ี เน่ืองจากตองการใหมีการดําเนินงานรวมกันของกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ 
ใหเกิดการเรียนรูรวมกันไปดวย โดยผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการประเมิน ที่
สามารถใชสนับสนุนทั้งการประเมินตามวัตถุประสงคการวิจัยและการสรางคุณคาในกิจกรรมการ
ประเมินไปพรอม ๆ กัน โดยการเสริมพลังการเรียนรูระหวางการดําเนินกิจกรรมการประเมินและการ
ใชกรณีศึกษา 
 

2.3 สรุปกรอบความรูจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ความรูตาง ๆ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปเปนชุดความรู
จัดทําเปนกรอบแนวคิดในการประเมินผลการจัดการเรียนรูกรณีศึกษา หลังจากที่ไดมีการพัฒนาและ
จัดทํากรณีศึกษาเรียบรอยแลว นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษา ทําใหการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูกรณีศึกษาครั้งน้ี ไดใชภาพรวมของกรอบความรูจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่มีกลุมเปาหมายที่จะตองมีสวนรวมในการประเมินผล คือ ผูเรียน ผูสอน 
และกลุมคณาจารย คือ ผูทรงคุณวุฒิและเพื่อนรวมงานของผูสอน ทําหนาที่ในการประเมินคุณภาพ
การสอนดวยกรณีศึกษา ตามกิจกรรม ประเด็นการพัฒนา และผลสัมฤทธ์ิที่ตองการที่เหมาะสมกับแต
ละกลุมเปาหมาย เพื่อใหอธิบายคุณภาพของการใชกรณีศึกษา สามารถตอบสนองเปาหมายของการใช 
คือ การสรางเสริมประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดทั้งความเขาใจและพึงพอใจจากการเรยีนรู 
และการสรางประสบการณในการเรียนรู ความเขาใจในบทเรียน และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
ดังสรุปเปนกรอบความรูจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดดังแผนภาพที่ 1 
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การประเมินคุณภาพการสอนดวยกรณีศึกษา 

จุดมุงหมาย 
ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน ความเขาใจและพึงพอใจ 

การสรางประสบการณในการเรียนรู ความเขาใจในบทเรียน และประโยชนที่ไดรับ 

ผูสอนประเมินตนเอง 

 ความพรอมในการสอน 

 การเตรียมแผนการสอน 
 

คณาจารยประเมินผูสอน 

 การควบคุมบรรยากาศการ
เรียนรูในหอง  

 การสรางความมสีวนรวมของ
ผูเรียนในหองเรียน  

 ความชัดเจนในการนําเสนอ
ขอมูล  

 วิธีการสื่อสาร  

 ความสัมพันธระหวางผูเรียน 
และผูสอน  

 เทคนิคที่ใชในการชวยเพิ่ม
ความเขาใจใหกบัผูเรียน 

ผูเรียนประเมินผูสอน 
การพัฒนาทักษะ ความสามารถ  

 การทํางานเปนกลุม  

 การเรียนรูดวยตนเอง  

 การรวบรวมขอมลูและ
กระบวนการคิดวิเคราะห  

 การบริหารจัดการเวลา  

 การนําเสนอ  

 การนําความรูไปประยุกตใช 

ผูเรียนประเมินการเรียนรูโดยตัวเอง 

การจัดการสอน 
ในชั้นเรียน 

 บรรยากาศในการ
เรียนกระตุนใหอยาก
เรียนรูเพิม่ข้ึน  

 บรรยากาศในการ
เรียนทําใหรูสึกอสิระ
ในการคิดและการ
เสนอเหตุผล  

 บรรยากาศในการ
เรียนไมทําใหผูเรียน
เกิดความรูสึกอึดอัดที่
จะปฏิสมัพันธกับ
อาจารยในโอกาส
ตอไป 

 วิธีการสอนกระตุนให
ผูเรียนมีการต่ืนตัวใน
การเรียนและ
การศึกษาคนควา 

 ความพึงพอใจใน
ภาพรวม 

ผลสัมฤทธิ์จากการเรียน  

 โอกาสแสดงความ
คิดเห็นในขณะเรียน  

 การฝกการคิดอยางมี
เหตุผล  

 โอกาสซักถามไดตาม
ความตองการ  

 โอกาสนําความรูจากวิชา
ตางๆ มาผสมผสานใชใน
การแกปญหา  

 การใชศักยภาพของตน
อยางเต็มที่  

 การมีความสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง  

 ความมั่นใจที่จะนํา
ความรูเรื่องทีเ่รียนไป
ประยุกตใชใน
สถานการณจริงได 

 การแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ
ระหวางผูรวมเรียน 

 การประเมินผลยอนกลบั
จากอาจารยและเพื่อน
รวมช้ัน 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลการจัดการเรียนรูกรณีศึกษา 
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2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัย  ไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อประเมินผลกรณีศึกษาการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ในดานเน้ือหาและความ
เหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู  และประเมินผลการใชกรณีศึกษาการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ สามารถกําหนดกรอบแนวคิด
สําหรับการประเมินเปนการประเมิน ในดานเน้ือหาและความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู 
และประเมินผลการใชกรณีศึกษาโดยการประเมินการพัฒนาทักษะของนักศึกษาตามที่กําหนดไว จึง
สามารถนําชุดความรูในการจัดการเรียนรูและการประเมินผลกรณีศึกษา มาสรุปจัดทําเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการใชกรณีศึกษา 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ 

สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ 

ความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู 
(การจัดการเรียนรูในการวิเคราะหกรณีศึกษา) 

พฤติกรรมและการเรียนรู 

 กอนการดําเนินกิจกรรมวิเคราะหในกลุม 

 ระหวางการดําเนินกิจกรรมวิเคราะหในกลุม 

 หลังการดําเนินกิจกรรมวิเคราะหในกลุม 
 

ผลการใชกรณีศึกษาเพื่อพฒันาทักษะนักศึกษา 
(ความสามารถในการพัฒนาทักษะ 6 ดานแกนักศึกษา) 

 การทํางานเปนกลุม 

 การเรียนรูดวยตนเอง 

 การรวบรวมขอมูลและกระบวนการคิดวิเคราะห 

 การบริหารจัดการเวลา 

 การนําเสนอ 

 การนําความรูไปประยุกตใช 

ผูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการประเมิน 

เน้ือหาและความเหมาะสมของ
การจัดกระบวนการเรียนรู 

(ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ
ในการเรียนการสอน) 

 ประเมินกรณีศึกษา   

 ประเมินคูมือการสอน  

 ประเมินแนวทางพฒันา
กระบวนการเรียนรู   

 

นักศึกษา 

อาจารยผูสอน/กรณีศึกษา 

แผนภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดในการวิจัย การประเมินผลการใชกรณีศึกษา การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการสําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ 
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  จากแผนภาพที่ 2  การนําความรูที่ประมวลมาทั้งหมด มาผสานกับขอเท็จจริงที่เปนบริบทของ
การจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนตามเน้ือหารายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ เพื่อ
ดําเนินการวิจัย คณะผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งน้ี ดังตอไปน้ี  
 ประเด็นหลักในการประเมินกรณีศึกษา 
 ชุดท่ี 1 การประเมินเน้ือหาและความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู เปนการ
ประเมินการจัดการเรียนรูในการวิเคราะหกรณีศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการประเมิน(อาจารย) 
และอาจารยผูสอน ประกอบดวย ความเหมาะสมกับการใชกรณีศึกษาเปนเครื่องมือในการเรียนการ
สอน การประเมินพฤติกรรมและการเรียนรู ใน 3 ชวงเวลาของการจัดการเรียนรู คือ กอน ระหวาง 
และหลังการดําเนินกิจกรรมวิเคราะหในกลุม และการประเมินความเห็นในดานความสามารถในการ
พัฒนาทักษะความสามารถ 6 ดานแกนักศึกษา ประกอบดวยรายละเอียดการประเมินแตละดาน ดังน้ี 

 1) ความเหมาะสมกับการใชกรณีศึกษาเปนเคร่ืองมือในการเรียนการสอน เปนการ
ประเมินคุณภาพชุดกรณีศึกษาที่ใชสําหรับการสอน - การประเมินกรณีศึกษา  ประเด็นการประเมิน 
ใชองคประกอบการประเมินกรณีศึกษา ในสวนของเอกสารกรณีศึกษา ประเมิน 4 องคประกอบยอย 
คือ โครงเรื่องและรูปแบบการเขียนการนําเสนอขอมูล การนําเขาสูประเด็นการตัดสินใจ แหลงขอมูล
ประกอบการเขียน และขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนตอการใชกรณีศึกษา  คูมือการสอน ประเมิน 4 
องคประกอบยอย คือ รูปแบบการนําเสนอ ความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู แนวทางใน
การตอบคําถามหรือการใชกรณีศึกษาในการอภิปราย และการใชประโยชนจากขอมูลอื่น ๆ และ
แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู  ประเมิน 2 องคประกอบยอย คือ ประสบการณในการใช
กรณีศึกษา และแนวทางการปรับปรุงกรณีศึกษาและคูมือการสอน เปนประเด็นการประเมิน ดังน้ี 

 มีความเกี่ยวของโดยตรงกับสาระทางวิชาการที่ผูสอนตองการนําเสนอ 

 นําเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณที่ดึงดูดใจใหผูเรียนตองการมีสวนรวมในการคิด
ตามเหตุการณน้ัน 

 สามารถสรางความรูสึกรวมไปกับตัวละครหลัก 

 กระตุนใหผูอานมีการถกประเด็นและเนนใหเกิดการตัดสินใจ 

 มีขอมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถวนเพียงพอสอดคลองกับสถานการณจริง 

 เช่ือมโยงกับประเด็นปญหาที่ทันสมัย 
  2) พฤติกรรมและการเรียนรูกอนการดําเนินกิจกรรมวิเคราะหในกลุม ประเมินจากการ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอน ในประเด็นยอย ๆ ดังน้ี 

 การเตรียมความพรอม 

 บรรยากาศและพฤติกรรมในกลุม กอนดําเนินกิจกรรม 

 กิจกรรมการช้ีแจงเพื่อเขาสูการดําเนินกิจกรรมกลุม ในดานการแสดงบทบาท
ของอาจารยผูสอน 

 การอธิบายวัตถุประสงคของการวิเคราะหกรณีศึกษา (ที่กําหนดในคูมือการสอน) 

 การอธิบายแนวทางการรวมกิจกรรมการวิเคราะหในกลุม 

 การอธิบายหรือตอบปญหาหรือขอซักถามจากกลุม 
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  3) พฤติกรรมและการเรียนรูระหวางการดําเนินกิจกรรมวิเคราะหในกลุม ประเมินจาก
การแสดงบทบาทของสมาชิกในกลุม 

 การบริหารจัดการในกลุม 

 พฤติกรรมการมีสวนรวมในกลุม 

 ปญหาหรือขอซักถามระหวางการวิเคราะหที่กลุมมีตออาจารยผูสอน 

 ประเมินภาพรวมของการเรียนรู 

 ปฏิบัติการระดมสมองสรุปบทเรียนการทดลองใชกรณีศึกษา- 
4) พฤติกรรมและการเรียนรูหลังการดําเนินกิจกรรมวิเคราะหในกลุม ประเมิน

ความเห็นของผูเรียน ในการบรรลุเปาหมายของการจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา 

 ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน  

 ความเขาใจและพึงพอใจ 

 การสรางประสบการณในการเรียนรู  

 ความเขาใจในบทเรียน  

 ประโยชนที่ไดรับ 
5) ความสามารถในการพัฒนาทักษะ 6 ดาน แกนักศึกษา ประเมินทักษะที่สําคัญจาก

ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน และเพื่อนรวมงาน ตามทักษะที่ตองการพัฒนา คือ  

 การทํางานเปนกลุม 

 การเรียนรูดวยตนเอง 

 การรวบรวมขอมูลและกระบวนการคิดวิเคราะห 

 การบริหารจัดการเวลา 

 การนําเสนอ 

 การนําความรูไปประยุกตใช 
 ชุดท่ี 2 การประเมินผลการใชกรณีศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะนักศึกษา โดยใชการประเมินการ
จัดการเรียนรูในการวิเคราะหกรณีศึกษาสําหรับนักศึกษา เชนเดียวกับชุดที่ 1  และการประเมิน
ความเห็นในดานความสามารถในการพัฒนาทักษะความสามารถ 6 ดาน แกนักศึกษา ในมุมมองของ
นักศึกษา ที่ประกอบดวยรายละเอียดการประเมินในแตละดานเปนการเฉพาะตางจากชุดที่ 1 ดังน้ี 

1) การทํางานเปนกลุม 

 สงเสริมใหสมาชิกในกลุมมีความสามัคคี รวมคิด รวมทํา 

 ฝกใหแตละคนมีความสามารถในการทํางานกลุมไดดีข้ึน 

 ไดยกระดับการมสีวนรวมและรบัผิดชอบรวมกบักลุม 
2) การเรียนรูดวยตนเอง 

 ทําใหตองอานหนังสือเพื่อใชในการวิเคราะหมากข้ึน 

 ทําใหตองหาความรูเพิ่มเพื่อคุยกับเพื่อนในกลุมได 

 ไดเรียนรูแนวทางการหาความรูดวยตนเองมากกวาการเรียนจากอาจารยมากข้ึน 
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3) การรวบรวมขอมูลและกระบวนการคิดวิเคราะห 

 เกิดความรูในการคนควา รวบรวบขอมลูเพิม่เติม 

 ไดเรียนรูการคิดวิเคราะหรวมกันกับกลุมไดดีย่ิงข้ึน 

 ฝกใหรูจกัวิเคราะหขอมลูไดชัดเจนข้ึน 
4) การบริหารจัดการเวลา 

 ไดเรียนรูการจัดแบงเวลาในการทํางานรวมกันในกลุม 

 ไดปรับตัวใหมีความรับผิดชอบตองานตามเวลาที่กําหนด 

 ไดใชเวลาอยางคุมคาไปกับการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
5) การนําเสนอ 

 ไดพัฒนาตัวเองใหเสนอความเห็นในกลุมไดดีข้ึน 

 ไดเรียนรูและพัฒนาวิธีนําเสนอผลการวิเคราะหใหเขาใจงายและเช่ือมโยงกับเหตุ
และผลและเน้ือหาปจจัยอื่นอยางเปนระบบ 

 ไดเรียนรูวิธีนําเสนอที่ดี นาสนใจและมีประสิทธิภาพจากเพื่อนในกลุม 
6) ทักษะการนําความรูไปประยุกตใช 

 เรียนรูวิธีการนําความรูไปใชประโยชนในสถานการณจริง 

 สามารถนําประสบการณการหาความรู คิดวิเคราะหไปปรับใชกับการเรียนรูใน
เรื่องอื่น ๆ ไดดีข้ึน 

 สามารถนําความรูจากการวิเคราะหกรณีศึกษาไปประยุกตใชกับการเรียนหรือการ
ประกอบอาชีพตอไปได 

 
  การประเมินตามประเด็นตาง ๆ ในชุดที่ 1 การประเมินเน้ือหาและความเหมาะสมของการจัด
กระบวนการเรียนรู และชุดที่ 2 การประเมินผลการใชกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา จะทําให
ไดผลการประเมินในหลากหลายมุมมองที่จะสามารถบูรณาการเปนชุดความรูและการพัฒนาไปสูการ
บรรลุ จุดมุงหมาย ประสิทธิภาพการเรียนรูของผู เรียน ความเขาใจและพึงพอใจ การสราง
ประสบการณในการเรียนรู ความเขาใจในบทเรียน และประโยชนที่ไดรับ ตามที่เปนความสําคัญของ
ปญหาในการวิจัยประเมินผลกรณีศึกษา วัตถุประสงคและประโยชนที่คาดหวังจากการการวิจัย การ
ประเมินผลการใชกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการ
จัดการเชิงกลยุทธ ในครั้งน้ี 



 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัย การประเมินผลการใชกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ 
สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ คณะผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ตอบสนองวัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อประเมินผลกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ในดานเน้ือหาและความเหมาะสมของการจัด
กระบวนการเรียนรู และเพื่อประเมินผลการใชกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจของ
องคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธตามวัตถุประสงคของการใชกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่
กําหนดไวดังน้ี 

 

3.1 ประชากร  
 ประชากรในการศึกษา ประกอบดวย ผูเรียน ผูสอน และกลุมคณาจารย คือ ผูทรงคุณวุฒิ
และอาจารยเพื่อนรวมงานของผูสอน  
 ผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ คือ ดร.สุวรรณนา เตชะธีระปรีดา 
 นักวิจัยในโครงการ ในฐานะผูสอน ประกอบดวย นายทวี วัชระเกียรติศักด์ิ นายสุรัตน หงส
ไทย และนางชิตวรา บรรจงปรุ  
 อาจารยเพื่อนรวมงานของผูสอน ประกอบดวย นางสาวดวงพร กิจอาทร นางวิภาวี พูลทวี 
นางสาวสุธิรา เจริญ นางสาวชิดชนก ปรีชานันท นายอิสริย เดชตานนท นายศิริสรณเจริญ กมลลิ้ม
สกุล และนายนพดล เพิ่มสมบูรณ 
 นักศึกษาสาขาการจัดการ ปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 ที่เรียนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ในภาค
เรียนที่ 1/2556 จํานวน 50 คน 

  

3.2 การเกบ็รวบรวมเกบ็ขอมูล   
 3.2.1 ชุดท่ี 1 การประเมินเน้ือหาและความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู เปน
การประเมินการจัดการเรียนรูในการวิเคราะหกรณีศึกษา ประกอบดวย 
  3.2.1.1 กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการประเมิน(อาจารย) และ
อาจารยผูสอน  
  3.2.2.2 ประเด็นสําหรับการประเมินผลการใชกรณีศึกษา ประกอบดวย ความเหมาะสม
กับการใชกรณีศึกษาเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน พฤติกรรมและการเรียนรู ใน 3 ชวงเวลาของ
การจัดการเรียนรู และความสามารถของการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถแกนักศึกษา  
  3.2.2.3 เครื่องมือเก็บขอมูล ดําเนินการพัฒนาเครื่องมือ โดยการประชุมระดมสมอง
คณะผูวิจัย และนําเสนอผูทรงคุณวุฒิพิจารณา ปรับปรุงใหนําไปใชได ประกอบดวย  
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   1) บันทึกการสังเกตการดําเนินกิจกรรมการวิเคราะหและประเมินการใชกรณีศึกษา 
โดยผูทรงคุณวุฒิ 
   2) บันทึกความเห็นในการประเมินการใชกรณีศึกษา โดย ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ประเมิน(อาจารย) และอาจารยผูสอน 
   3) บันทึกสรุปผลการประชุมหลังปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรมการวิเคราะหและ
ประเมินการใชกรณีศึกษา โดยอาจารยผูสอน 
  3.2.2.4 รายละเอียดการดําเนินงานเก็บขอมูลในชุดที่ 1 

1) ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการเก็บขอมูลการประเมินกรณีศึกษา 
1. การกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายและแผนการดําเนินงานการประเมิน

กรณีศึกษา  
2. การออกแบบกระบวนการประเมินและเครื่องมือ จัดทําข้ันตอนการดําเนิน

และแบบประเมิน 
3. การประสานงานขอความอนุเคราะหผูรวมประเมินและผูทรงคุณวุฒิ 
4. การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินกรณีศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ 
5. การจัดทําเอกสารกรณีศึกษาและคําอธิบายประกอบการทํากรณีศึกษาสง

กรรมการผูรวมประเมิน  
6. การจัดสงเอกสารกรณีศึกษา คําอธิบายประกอบการทํากรณีศึกษาและคูมือ

ผูสอน (Teaching Note) สงผูทรงคุณวุฒิ 
7. ประเมินผลโดยการจัดประชุมปฏิบัติการทดลองใชและประเมินกรณีศึกษา 

2) กิจกรรมการประเมินโดยการจัดประชุมปฏิบัติการทดลองใชและประเมิน
กรณีศึกษา 
 1. วัตถุประสงค ประกอบดวย เพื่อจัดกิจกรรมทดลองใชการวิเคราะหกรณีศึกษา
และประเมินผลกรณีศึกษาโดยอาจารยที่เปนกรรมการประเมินและการวิพากษและใหขอเสนอแนะ
โดยผูทรงคุณวุฒิ และเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปบทเรียนการการทดลองใชและ
ประเมินกรณีศึกษาของผูรวมโครงการการวิจัยประเมินผลกรณีศึกษา 
 2. วิธีการดําเนินการ ประกอบดวย  

- ประชุมปฏิบัติการทดลองใชกรณีศึกษา โดยการออกแบบสถานการณ
สมมุติใหคณาจารยเพื่อนรวมงาน รับบทบาทเปนนักศึกษาที่ตองเรียนรูตามการจัดการเรียนการสอน
ดวยกรณีศึกษา ที่มีการดําเนินการไปตามแผนการเรียนรูที่กําหนดไวในคูมือผูสอน มีผูทรงคุณวุฒิเขา
รวมกิจกรรม สังเกตการณและรวมวิพากษผลการประชุมปฏิบัติการตามประเด็นที่ผูวิจัยกําหนดไว 

อาจารยผูสอน ทําหนาที่ดําเนินการใหเกิดการระดมสมองและวิเคราะห
กรณีศึกษาตามคูมือผูสอน และการสรุปผลการวิเคราะหโดยการนําเสนอภายในกลุม 

คณาจารยเพื่อนรวมงาน ทําหนาที่เปนนักศึกษาและเปนคณะกรรมการ
ประเมิน แสดงบทบาทสมมุติเปนนักศึกษาที่ตองเรียนรูเปนกลุมจากการวิเคราะหกรณีศึกษา ทั้งการ
ระดมสมองในกลุมและการนําเสนอตอผูสอน สังเกตการณแบบมีสวนรวมเพื่อนําไปใชในการประเมิน
กรณีศึกษาทั้งผลการเรียนรูจากการเปนนักศึกษาและในฐานะอาจารยที่จะใชกรณีศึกษา 
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ผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่ศึกษากรณีศึกษา และสังเกตการณการจัดการ
เรียนการสอน และพฤติกรรมการเรียนรูแบบไมมีสวนรวม บันทึกเหตุการณและ ความเห็น 
ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการวิเคราะหกรณีศึกษาทั้ งอาจารยผูจัดทํากรณีศึกษาและ
คณะกรรมการ เพื่อใชในการนําเสนอในข้ันตอนการวิพากษโดยผูทรงคุณวุฒิ 

ผูจัดทํากรณีศึกษา(หัวหนานักวิจัย) ทําหนาที่สนับสนุนผูสอนและเปนผู
อํานวยความสะดวกในการวิเคราะหกรณีศึกษาตามที่ออกแบบการจัดการเรียนรูในคูมือผูสอน โดย
สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม และอธิบายกระบวนการตามความจําเปน 

- ประชุมปฏิบัติการระดมสมองสรุปบทเรียนการทดลองใชกรณีศึกษา
ภายในกลุม การวิพากษและแสดงความเห็นของคณะกรรมการประเมินในการทดลองใชกรณีศึกษา 
ตามประเด็นที่กําหนด  

คณะกรรมการประเมิน วิพากษและแสดงความเห็นการทดลองใชในการ
ประเมินกรณีศึกษาทั้งผลการเรียนรูจากการเปนนักศึกษาและในฐานะอาจารยที่จะใชกรณีศึกษา 
(ทักษะที่พัฒนาข้ึนและความเหมาะสมของเน้ือหากรณีศึกษา) 

ผูทรงคุณวุฒิ สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม บันทึกเหตุการณและ 
ความเห็น ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการประเมินกรณีศึกษาของคณะกรรมการ เพื่อใชในการ
นําเสนอในข้ันตอนการวิพากษโดยผูทรงคุณวุฒิ 

ผูจัดทํากรณีศึกษาและอาจารยผูสอน(นักวิจัย) ทําหนาที่เปนวิทยากร
กระบวนการ อธิบายกระบวนการตามความจําเปน และผูบันทึกผลการประเมินในกลุม โดยการ
สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม 
 การดําเนินงานเก็บขอมูลในชุดที่ 1 ในข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการเก็บขอมูลการประเมิน
กรณีศึกษา และกิจกรรมการประเมินโดยการจัดประชุมปฏิบัติการทดลองใชและประเมินกรณีศึกษา 
แสดงไวในภาพที่ 1 - 7 

 

 
 

ภาพท่ี 1 นักวิจัยการช้ีแจงกจิกรรมการประเมิน 
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ภาพท่ี 2 ผูทรงคุณวุฒิกบัผูสอนรวมกจิกรรมการใชกรณีศึกษา 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ผูสอนเริ่มกจิกรรมทดลองใชกรณีศึกษา 
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ภาพท่ี 4 กรรมการแสดงบทบาทสมมุติเปนนักศึกษาทํากิจกรรมวิเคราะหกรณีศึกษา 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ผูสอนรบัการวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิและกรรมการ 
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ภาพท่ี 6 เครื่องมือประกอบการดําเนินกิจกรรมการประเมิน 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7 การประชุมสรปุบทเรียนหลังการดําเนินกิจกรรม 
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 3.2.2 ชุดท่ี 2 การประเมินผลการใชกรณีศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะนักศึกษา เปนการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรูดวยกรณีศึกษาที่ใชกับนักศึกษาที่กําลังเรียนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ โดย
เปนระยะตอเน่ืองจากการดําเนินงานในชุดที่ 1 ซึ่งไดมีการพัฒนาและปรับปรุงกรณีศึกษาและ
กระบวนการจัดการเยนรู ตลอดจนแนวทางการประเมินกรณีศึกษาจากผลการประเมิน นํามาใชตอใน
ชุดที่ 2 ประกอบดวย ปจจัยสําคัญในการประเมินผล ดังตอไปน้ี 
  3.2.2.1 กลุมเปาหมาย ประกอบดวย นักศึกษาในช้ันเรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ 
จํานวน 50 คน และอาจารยผูสอน(นักวิจัย) จํานวน 3 คน 
  3.2.2.2 ประเด็นการประเมิน ประกอบดวย พฤติกรรมและการเรียนรู ใน 3 ชวงเวลาของ
การจัดการเรียนรู และความสามารถของการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถแกนักศึกษา  
  3.2.2.3 เครื่องมือเก็บขอมูล ประกอบดวย เครื่องมือเชิงคุณภาพ คือ บันทึกการสังเกต
การดําเนินกิจกรรมการวิเคราะหและประเมินการใชกรณีศึกษา โดยอาจารยผูสอน และบันทึกสรุปผล
การประชุมหลังปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรมการวิเคราะหและประเมินการใชกรณีศึกษา โดย
นักศึกษาและอาจารยผูสอน  ไดจากการพัฒนาเครื่องมือในลักษณะเดียวกับชุดที่ 1  และเครื่องมือเชิง
ปริมาณ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีตอเน้ือหาและความเหมาะสมของการจัด
กระบวนการเรียนรู และความสามารถของการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษา ในการพัฒนา
ทักษะความสามารถแกนักศึกษา ไดจากการพัฒนาเครื่องมือที่มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในดานความตรง ความเที่ยงตามแนวทางการสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนแบบสอบถาม 
โดยนักวิจัยรวมกับผูทรงคุณวุฒิรวมกันดําเนินการ 
  3.2.2.4 รายละเอียดการดําเนินงานเก็บขอมูลในชุดที่ 2 

1) ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการเก็บขอมูลการประเมินกรณีศึกษาในช้ันเรียนของ
นักศึกษา ประกอบดวย  

1. การกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายและแผนการดําเนินงานการประเมิน
กรณีศึกษา  

2. การออกแบบกระบวนการประเมินและเครื่องมือ – จัดทําข้ันตอนการดําเนิน
และแบบประเมิน 

3. ประชุม ช้ีแจงและแจกเอกสารกรณีศึกษา จัดกลุมนักศึกษา กลุมละ 6-8 คน 
อธิบายแนวทางการเตรียมความพรอมและการจัดกลุมเพื่อทํากิจกรรรมการวิเคราะหกรณีศึกษา 
ตามที่ออกแบบไวในคูมือผูสอน (Teaching Note)  

4. ดําเนินการประเมินโดยการจัดการเรียนรูการวิเคราะหกรณีศึกษา และการ
ประเมินกรณีศึกษา 

2) กิจกรรมการประเมินโดยการจัดประชุมปฏิบัติการทดลองใชและประเมิน
กรณีศึกษา 

1. วัตถุประสงค จัดทําเพื่อใหมีการจัดกิจกรรมการวิเคราะหกรณีศึกษาและ
ประเมินผลกรณีศึกษา โดยนักศึกษาเปนผูใชกรณีศึกษาและประเมินผลการจัดการเรียนรูดวย
กรณีศึกษา 
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2. วิธีการ ดําเนินการกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียนใหนักศึกษา และการ
วิเคราะหกรณีศึกษาโดยนักศึกษาและอาจารยผูสอน 

นักศึกษา ทําหนาที่รวมกันวิเคราะหกรณีศึกษา โดยการประชุมระดมสมอง 
การบันทึกความเห็นรวมตามประเด็นการวิเคราะหที่มีแบบบันทึกการวิเคราะหกรณีศึกษาที่ผูสอนจัด
ไวให และนําเสนอสรุปผลการวิเคราะหกรณีศึกษารวมกับนักศึกษากลุมอื่น ๆ ในช้ันเรียน การประชุม
สรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติการการวิพากษและแสดงความเห็นของตัวแทนนักศึกษาที่มีตอการจดัการ
เรียนรูดวยกรณีศึกษา ตามประเด็นที่กําหนด แลวตอบแบบสอบถามการประเมินกรณีศึกษาในทาย
คาบเรียน 

อาจารยผูสอน(นักวิจัย) ทําหนาที่ดําเนินการใหเกิดการระดมสมองและ
วิเคราะหกรณีศึกษาตามคูมือผูสอน และการสรุปผลการวิเคราะห โดยการนําเสนอภายในและระหวาง
กลุมนักศึกษาในช้ันเรียน โดยสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม และอธิบายกระบวนการตามความจําเปน 
 การดําเนินงานเก็บขอมูลในชุดที่ 2 ในข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการเก็บขอมูลการประเมิน
กรณีศึกษา และกิจกรรมการประเมินโดยการจัดประชุมปฏิบัติการทดลองใชและประเมินกรณีศึกษา 
แสดงไวในภาพที่ 8 - 9 
 

 

 
 

ภาพท่ี 8 นักศึกษารวมกันการระดมสมองวิเคราะหกรณีศึกษา 
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ภาพท่ี 9 การประชุมสรปุบทเรียนหลังการปฏิบัติการ และตอบแบบสอบถาม 
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3.3 การวิเคราะหขอมูล 
 3.3.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหอุปนัย จําแนกผลการประเมินตาม
ประเด็นหลักของเน้ือหาและความเหมาะสมของจัดกระบวนการเรียนรูในดานลักษณะที่สําคัญของ
กรณีศึกษาที่ดี เหมาะสมกับการใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่
เกิดข้ึนจากการใชกิจกรรมกรณีศึกษา 
 3.3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาทางสถิติพื้นฐาน คือ คาจํานวน รอยละ 
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายผลการประเมินการเรียนรูในการพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่
เกิดข้ึนจากการใชกิจกรรมกรณีศึกษา  
 ในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ 
กําหนดใหจัดระดับความหมายของระดับความเห็นไปตามชวงคาคะแนนของคาเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม ศรี
สะอาด. 2543 : 100) 
 1.00 – 1.50 หมายถึง ไดรับประโยชนในการพัฒนาทักษะนอยที่สุด 
 1.51 – 2.50 หมายถึง ไดรับประโยชนในการพัฒนาทักษะนอย 
 2.51 – 3.50 หมายถึง ไดรับประโยชนในการพัฒนาทักษะปานกลาง 
 3.51 – 4.50 หมายถึง ไดรับประโยชนในการพัฒนาทักษะมาก 
 4.51 – 5.00 หมายถึง ไดรับประโยชนในการพัฒนาทักษะมากที่สุด 
 
 
 



   
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยการประเมินผลการใชกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ 

สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ คณะผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายในการดําเนินการวิจัย คือ ผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ 
นักวิจัยในโครงการ อาจารยเพื่อนรวมงานผูสอนในรายวิชาที่มีเน้ือหาใกลเคียงกัน และนักศึกษาสาขา
การจัดการ ปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 ที่เรียนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ในภาคเรียนที่ 1/2556 
จํานวน 50 คน ดวยการศึกษาขอมูลจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณและการใชแบบสอบถาม 
นํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อประเมินผล
กรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ใน
ดานเน้ือหาและความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู และประเมินผลการใชกรณีศึกษาการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธตามวัตถุประสงคของ
การใชกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่กําหนดไว สรุปเปนผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด ดังตอไปน้ี 

 

4.1 การประเมินผลคณุภาพของกรณีศกึษา 
   ผลการวิเคราะหขอมูล การประเมินผลกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจของ
องคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ เปนผลการประเมินคุณภาพของกรณีศึกษาในดานเน้ือหา
และความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู  และพฤติกรรมและการเรียนรูกอนการ ระหวาง 
และหลังการดําเนินกิจกรรมวิเคราะหในกลุม ประกอบดวย ความเห็นของโดยผูทรงคุณวุฒิ อาจารย
เพื่อนรวมงาน (กรรมการประเมิน) และอาจารยผูสอน และความเห็นของนักศึกษา มีดังตอไปน้ี 
   4.1.1 ความเห็นของโดยผูทรงคุณวุฒิ อาจารยเพ่ือนรวมงาน (กรรมการประเมิน) และ
อาจารยผูสอน เปนผลการประเมินคุณภาพของกรณีศึกษาในดานเน้ือหาและความเหมาะสมของการ
จัดกระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมและการเรียนรูกอน ระหวาง และหลังการดําเนินกิจกรรม
วิเคราะหในกลุม ไดขอสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยรายละเอียดผลการประเมินแตละดาน 
และสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติการ ดังน้ี 
    4.1.1.1 ความเหมาะสมกับการใชกรณีศึกษาเปนเคร่ืองมือในการเรียนการสอน เปน
การประเมินคุณภาพชุดกรณีศึกษาที่ใชสําหรับการสอน ดังผลการวิเคราะหผลการประเมิน ดังน้ี 
     1) กรณีศึกษา เมื่อใชองคประกอบการประเมินกรณีศึกษาในสวนของเอกสาร
กรณีศึกษา 4 องคประกอบยอย คือ โครงเรื่องและรูปแบบการเขียนการนําเสนอขอมูล การนําเขาสู
ประเด็นการตัดสินใจ แหลงขอมูลประกอบการเขียน และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนตอการใชกรณีศึกษา 
พบวา กรณีศึกษาที่ประเมินน้ีไดดําเนินการไปตามระเบียบวิธีที่เปนมาตรฐาน ซึ่งไดรับการสนับสนุน
เปนโครงการพัฒนากรณีศึกษาในชวงปแรก ที่มีการกํากับดูแลตามกระบวนการที่กําหนดไวแลว จึงมี
คุณภาพเหมาะสมตามมาตรฐานทั้ง 4 องคประกอบยอย จึงยังเห็นสอดคลองกับผลการดําเนินงานที่
ผานมา โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณดานการพิมพและขอความใหชัดเจนข้ึนเทาน้ัน 
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     2) คูมือการสอน เมื่อใชองคประกอบการประเมินกรณีศึกษา ในสวนของคูมือการสอน 
4 องคประกอบยอย ประกอบดวย รูปแบบการนําเสนอ ความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
แนวทางในการตอบคําถามหรือการใชกรณีศึกษาในการอภิปราย การใชประโยชนจากขอมูลอื่น ๆ 
พบวา คณะผูประเมินมีความเห็นรวมกันจากการไดอานคูมือการสอนในระยะแรกที่มีการพัฒนา
กรณีศึกษา และไดอานซ้ําเมื่อตองเปนผูรวมประเมินกรณีศึกษาทั้งในมุมมองของผูเรียนตามบทบาท
สมมุติ และมุมมองของผูสอน ที่จะสามารถนํากรณีศึกษาหรือกระบวนการพัฒนาและประเมิน
กรณีศึกษาน้ีไปใชประโยชน โดยเห็นวา ไดมีการจัดทําคูมือการสอนไปตามแนวทางหรือมาตรฐานที่ใช
แนวคิดเชิงวิชาการตามเอกสารคูมือการสอน (Teaching Note) ที่จัดทําโดยศูนยใหคําปรึกษาทาง
ธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามโครงการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนหลัก ประกอบกับการทําความเขาใจกับเจตนาของผูเขียนกรณีศึกษา
และบริบทดานการเรียนรูของนักศึกษา จึงเห็นวา คูมือการสอนมีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่กําหนด  
     3) แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู  เมื่อใชองคประกอบการประเมินกรณีศึกษา ใน
สวนของผูสอน ตัวกรณีศึกษา และคูมือการสอน ใน 2 องคประกอบยอย คือ ประสบการณในการใช
กรณีศึกษา และแนวทางการปรับปรุงกรณีศึกษาและคูมือการสอน พบวากลุมเปาหมายมีขอสรุป
ความเห็นสวนใหญวาแนวทางการพัฒนาการเรียนรูประสบการณในการใชกรณีศึกษา และแนวทาง
การปรับปรุงกรณีศึกษาและคูมือการสอนมีคุณภาพที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการที่ผูสอนแสดง
บทบาทการจัดกิจกรรมการวิเคราะหกรณีศึกษาและจากการศึกษาเอกสารทั้งกรณีศึกษาและคูมือการ
สอนที่มีความสอดคลองตอเน่ือง สามารถนําไปใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
     4) ภาพรวมของความเห็น กลุมเปาหมายที่รวมกันดําเนินการประเมินผลไดให
ความเห็นที่มีตอความเหมาะสมกับการใชกรณีศึกษาเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน ในลักษณะ
ความเห็นรวมกัน คือ กิจกรรมที่สําคัญเปนจุดเดนของการจัดการเรียนรูระหวางการวิเคราะห
กรณีศึกษา คือ การสะทอนความคิดเห็นของผูเรียนแตละคนทําใหทราบจุดดี จุดบกพรองที่ตองแก ไป
ปรับปรุงเน้ือหาและการวิเคราะหทั้งกระบวนการ บันทึกความเห็นหรือการเรียนรูตาง ๆ  เพิ่มเติม สวน
ในกิจกรรมการวิจัยประเมินผลครั้งน้ี มีการออกแบบที่มีประโยชนตอการเรียนรู ทําใหไดเห็น
บรรยากาศในการถกประเด็น เพื่อตัดสินใจทางกลยุทธ แตในความเปนจริงอาจจะขาดบรรยากาศน้ี ได
ทบทวนและไดความรูในกระบวนการสอนที่หลากหลาย ทําใหอาจารยผูสอนใหขอมูลสนับสนุน
เพิ่มเติมไดดี เพื่อน ในกลุมมีแรงกระตุนและเกิดแรงจูงใจที่ดีในการเรียนโดยผาน Case Study เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทําใหเกิดการเรียนรูเพิ่มรับในกลุมสมาชิกในกลุม และสามารถแจกแจง
เปนประเด็นและขอสังเกตที่สําคัญในการประเมิน ดังน้ี 

1. มีความเก่ียวของโดยตรงกับสาระทางวิชาการท่ีผูสอนตองการนําเสนอ 
 ความเห็นโดยรวม มีความเกี่ยวของกับวิชาการนักศึกษาสามารถเขาใจสาระใน

กรณีศึกษาที่ตองการนําเสนอโดยตรงกับสาระวิชาการ การนําเสนอหัวขอ Case กับทฤษฎีมีความ
ชัดเจน โดยเฉพาะดานขอมูลของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก สามารถนํามาใชไดจริงและตรง
กับสถานการณจริงเกี่ยวของโดยตรงมาก นักศึกษาจะไดทดลองนําทฤษฎีที่ไดเรียนมาประยุกตกับ
เหตุการณจริงที่มีความใกลตัว  
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 ขอสังเกต ผูสอนควรจะจัดสรรเวลาเพิ่มเติมสําหรับการอธิบายและใหผูเรียนได
มีความเขาใจในการเตรียมความพรอมใหมากข้ึน และอาจจะขยายไปสูการใชประโยชนในเน้ือหาบท
อื่น ๆ ที่มีความตอเน่ืองกันดวย 

2. นําเสนอเร่ืองราวหรือเหตุการณท่ีดึงดูดใจใหผูเรียนตองการมีสวนรวมในการ
คิดตามเหตุการณน้ัน 
        ความเห็นโดยรวม กรณีศึกษาน้ีสามารถดึงดูดและกระตุนใหผูเรียนไดติดตาม
สถานการณในเหตุการณตาง ๆ เริ่มต้ังแตการกอต้ังไปถึงการดําเนินงาน เน้ือหาสามารถใชประกอบ
กับเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหไดอยางเหมาะสม อานแลวชวนใหติดตามและตองการศึกษาการ
ดําเนินงานของกลุม การนําเสนอมีความสอดคลองที่ดี และการใชภาษาทําใหเกิดความจูงใจในการ
ติดตามเน้ือหาคอนขางดี ทําใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ และสามารถแยกสวนยอยตาง ๆ 
ได เชน นํ้าหนัก ระดับ คาคะแนน มีการยกตัวอยางประเด็นที่นอกเหนือจากเน้ือหาในกรณีศึกษา แต
มีความเกี่ยวของกัน อธิบายเสริมใหนักศึกษา (ทําใหมีความเขาใจนาสนใจในการวิเคราะหกรณีศึกษา
ไดมากข้ึน) 
       ขอสังเกต มีความเห็นวาเปนเน้ือหาที่มีความดึงดูดใจใหศึกษาไดพอสมควร แต
เน่ืองจากธุรกิจอาจจะยังไมคอยนาสนใจพอสําหรับนักศึกษา ในอายุระดับน้ี จึงควรเปนธุรกิจที่อยูใน
ความสนใจของนักศึกษาในวัยน้ี เชน เครื่องสําอาง หรือกิจการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สามารถสรางความรูสึกรวมไปกับตัวละครหลัก 
        ความเห็นโดยรวม การจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษาครั้งน้ี สามารถสราง
ความรูสึกรวมไดกับตัวละครหลักในกรณีศึกษา คือ รูสึกเขาถึงกลุมวิสาหกิจชุมชนน้ี สรางความรูสึก
กับตัวละครไดดี เพราะมีการเตรียมตัวมากอนและศึกษาเครื่องมือมากอนเรียน เห็นความชัดเจนของ
กลุมและสามารถนํามาวิเคราะหกันระหวางผูรวมทําการเคราะหเพื่อแยกประเด็นออกมา เน้ือหาที่
บรรยายสามารถสรางความรูสึกรวมกับกลุมไขเค็มไดดี สรางความรูสึกชวยไดดี โดยตองเปดโอกาสให
มีการแสดงความคิดเห็นทุก ๆ  คน เพื่อจะไดนําไปสูความคิดรวม การมีการกระตุนจากผูสอนเปนระยะ
ชวยใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมุติไดดี 
       ขอสังเกต ยังมีความเห็นตางอยูบางวาการสรางความรูสึกรวมกับตัวละครหลักยัง
ไมชัดเจนนัก เน่ืองจากเปนสถานการณที่เปนเน้ือหาที่ไกลจากบริบทของการรับรูของผูเรียน 

4. กระตุนใหผูอานมีการถกประเด็นและเนนใหเกิดการตัดสินใจ 
         ความเห็นโดยรวม กรณีศึกษาน้ีเปนเครื่องมือกระตุนและกอใหเกิดการตัดสินใจ
ที่ดี สามารถกระตุนใหผูอานถกเถียงกันในกรณีศึกษาไดอยางดีในประเด็นจุดแข็ง จุดออน ในประเด็น
เพื่อใหตรงกับเน้ือหา และสรุปนํ้าหนักที่สําคัญเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหตามหัวขอที่กําหนด
สามารถตีความใหไดแตกตางกัน และสรุปผลเปนประเด็นเดียวกันในตอนทาย กรณีศึกษาเนนเรื่องกล
ยุทธที่นํามาใชในกระบวนการพัฒนากลุม จึงเห็นภาพที่ชัดเจนข้ึน จากคาคะแนนที่ออกมา 
        ขอสังเกต ผูสอนควรแนะแนวทางการตัดสินใจควรแนะหลักการใหคําถวง
นํ้าหนัก เพื่อเกิดความไมแนใจภายในกลุม เชน การตัดสินใจ ตัวเลขคาถวงนํ้าหนัก ที่มีความซับซอน
ในการเรียนรูและขาดความเช่ือมั่นในการวิเคราะห 
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5. มีขอมูลประกอบการตัดสินใจท่ีครบถวนเพียงพอสอดคลองกับสถานการณท่ี
เปนจริง 
        ความเห็นโดยรวม  กรณีศึกษาน้ีมีขอมูล SWOT ที่ชัดเจนทําใหผูเรียนสามารถ
ช้ีประเด็นของ SWOT ไดเร็วมากข้ึน มีความครบถวนของขอมูลในกรณีศึกษาสอดคลองกับ
สถานการณจริง ที่ใชในการวิเคราะหชวยในการประกอบในการตัดสินใจไดดีมาก เพียงพอในการ
นํามาใชในการบริการจัดการ 
        ขอสังเกต ผูสอนควรจะเพิ่มไปวาขอมูลบางอยางที่ไมมีความสามารถสอบถาม
เพิ่มได หรือคิดจากหลักความเปนจริงก็ได 

6. เชื่อมโยงกับประเด็นปญหาท่ีทันสมัย 
        ความเห็นโดยรวม เปนการเช่ือมโยงปญหาที่เกิดข้ึนจริงในปจจุบันในระดับ
พอใช มีความสอดคลองกับสถานการณของกิจการ โดยเฉพาะปจจัยภายนอกมีความเช่ือมโยงกันแบบ
งายเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน 
        ขอสังเกต เน่ืองจากธุรกิจอาจจะไมไดใชหรือเกี่ยวของกับสถานการณปจจุบัน
มากนอยทําใหเช่ือมโยงไมมาก ควรยกตัวอยางที่ใกลเคียงกับกรณีศึกษาเพื่อสรางความเขาใจมากข้ึน 
    4.1.1.2 ความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู  พฤติกรรมและการเรียนรูกอน
การ ระหวาง และหลังการดําเนินกิจกรรมวิเคราะหในกลุม ประเมินจากการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนของผูสอน ในประเด็นยอย ๆ ไดขอสรุปการวิเคราะหผลการประเมิน ดังน้ี 
     1) ผลการประเมินพฤติกรรมและการเรียนรูกอนการดําเนินกิจกรรมวิเคราะห 
ประกอบดวย การเตรียมความพรอม บรรยากาศและพฤติกรรมในกลุมกอนดําเนินกิจกรรม กิจกรรม
การช้ีแจงเพื่อเขาสูการดําเนินกิจกรรมกลุม จากการแสดงบทบาทของอาจารยผูสอน การอธิบาย
วัตถุประสงคของการวิเคราะหกรณีศึกษา (ที่กําหนดในคูมือผูสอน) การอธิบายแนวทางการรวม
กิจกรรมการวิเคราะหในกลุม และการอธิบายหรือตอบปญหาหรือขอซักถามจากกลุม  โดยภาพรวม
เห็นวา ผูสอนมีการเตรียมความพรอมในระดับที่ดี มีการจัดทําเอกสาร ประสานงาน ช้ีแจงเบื้องตนแก
ผูประเมินทุกคน เมื่อเริ่มดําเนินการนักวิจัยมีการออกแบบแบงงานกันทํา เปนผูบันทึก ผูสอน และ
วิทยากรกระบวนการ เพื่อแสดงบทบาทสมมุติใหเปนเหมือนสถานการณการจัดการเรียนการสอน
ใหกับนักศึกษาใหมากที่สุด และเตรียมเอกสารสําหรับการเรียนรูการวิเคราะหกรณีศึกษาและการ
ประชุมสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติการวิเคราะหกรณีศึกษาไวอยางเปนระบบ ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการประเมินตลอดกิจกรรรมที่กําหนดไว และเสนอขอสังเกตเพื่อการพัฒนา คือ สถานการณที่เปน
บทบาทสมมุติ มีบริบทที่งายตอการจัดการเรียนรูตางจากหองเรียนจริง ผูสอนควรจะตองเตรียมความ
พรอมและไมควรมั่นใจผลจากการทดลองใชกรณีศึกษาที่จะนําไปใชไดกับหองเรียนไดทันที เน่ืองจาก
นักศึกษาอาจจะไมพรอมเทาคณาจารยที่รวมกิจกรรม และไมคุนเคยกับการเรียนรูดวยกรณีศึกษา 
     2) ผลการประเมินพฤติกรรมและการเรียนรูระหวางการดําเนินกิจกรรมวิเคราะห 
ประเมินจากการแสดงบทบาทของสมาชิกในกลุม ในประเด็นยอย ๆ ประกอบดวย การบริหารจัดการ
ในกลุม พฤติกรรมการมีสวนรวมในกลุม ปญหาหรือขอซักถามระหวางการวิเคราะหที่กลุมมีตอ
อาจารยผูสอน ประเมินภาพรวมของการเรียนรู และปฏิบัติการระดมสมองสรุปบทเรียนการทดลองใช
กรณีศึกษา โดยภาพรวม คณะผูประเมินเห็นวา จากผลของการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรู
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ในการวิเคราะหกรณีศึกษาและพื้นฐานความรูของสมาชิกในกลุม ทําใหบรรยากาศของการดําเนิน
กิจกรรมเปนไปอยางราบรื่น มีกระบวนการเรียนรูจากการนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
อยูตลอดเวลา ตลอดจนความคุนเคยที่มีในกลุมกับผูสอนทําใหมีการสื่อสารโตตอบ ซักถามกันอยาง
เปนกันเอง และเมื่อมีการระดมสมองก็มีความเห็นตอกลุมกันอยางหลากหลายเน่ืองจากเห็นประโยชน
ของการนําไปใชประกอบการเรียนการสอนที่ตัวเองรับผิดชอบได  และเสนอขอสังเกตเพื่อการพัฒนา 
ไวคือ  องคประกอบที่ทําใหบรรยากาศการวิเคราะหมีพลังแหงการเรียนรูและการมีสวนรวม จะตอง
อาศัย ความพรอมของผูสอนเปนหลัก มีกรณีศึกษาที่งายตอการทําความเขาใจ และมีกลไกการบริหาร
จัดการภายในกลุมที่ดี ที่อาจารยผูสอนตองสังเกตและหนุนเสริม จึงจะทําใหการเรียนรูดวยกรณีศึกษา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     3) ผลการประเมินพฤติกรรมและการเรียนรูหลังการดําเนินกิจกรรมวิเคราะหใน
กลุม ประเมินจากการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอน จากความเห็นของผูเรียน (อาจารย
เพื่อนรวมงาน) และผูทรงคุณวุฒิ ในประเด็นยอย ๆ ประกอบดวย ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน 
ความเขาใจและพึงพอใจ การสรางประสบการณในการเรียนรู ความเขาใจในบทเรียน และประโยชนที่
ไดรับ ไดขอสรุปการวิเคราะหผลการประเมิน โดยภาพรวมเห็นวา การออกแบบการเรียนรูชวยให
ผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู พึงพอใจตอบรรยากาศสนุกสนานเปนกันเอง สงเสริมความเขาใจ
จากเน้ือหาความรูที่ตองนํามาใชในการวิเคราะห เกิดประสบการณการคิด การฟง การหาขอสรุปและ
รวมกันตัดสินใจในกลุม และการยกระดับการเสนอความเห็นอยางมีเหตุผลรวมกัน แตไดเสนอ
ขอสังเกตเพื่อการพัฒนา ไววา เน่ืองจากขอจํากัดของการแสดงบทบาทสมมุติที่มีเพียงกลุมเดียว และ
ตองการบรรลุเปาหมายมากกวาการจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษาในช้ันเรียนเมื่อนําไปปฏิบติัจรงิ ทาํให
ผูสอนและผูวิจัยขาดการบรรจุรายละเอียดที่สําคัญ ทั้งการใหความสําคัญกับเวลาที่ควรยืดหยุนใหมาก
ข้ึน การจัดกิจกรรมการวิเคราะหกรณีศึกษาในสวนของการนําเสนอผลการวิเคราะหและการวิพากษ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมในช้ันเรียน การนําผลการวิเคราะหไปใชประโยชนในเน้ือหา
ของบทเรียนที่ตอเน่ืองตอไป เหลาน้ีควรที่ผูวิจัยจะตองตระหนักและนําไปพิจารณาปรับใชตอไป 
    4.1.1.3 การสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติการ เปนกิจกรรมการประเมินผลกรณีศึกษา
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ โดยการจัด
กิจกรรมบทบาทสมมุติการเรียนรูดวยกรณีศึกษา และการวิพากษการออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู มีการจัดการความรูจากการประชุมสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติการ ถือเปนการประเมนิผลการ
ใชกรณีศึกษาในครั้งน้ีดวย โดยที่จะไดนําเสนอผลจากเวทีการแสดงความเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากความเห็นที่ผูวิจัยในฐานะวิทยากรกระบวนการไดบันทึกไว ดังตอไปน้ี 
     1) บทบาทสมมุติการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ความเห็นจากเวทีสรุปบทเรียนหลังการ
ปฏิบัติการ จากบันทึกความเห็นของอาจารยเพื่อนรวมงานที่รวมแสดงบทบาทสมมุติ (ผูเรียนใน
บทบาทสมมุติ) ที่นําเสนอในเวทีนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน พบวาสมาชิกผูรวม
กิจกรรมตางมีความเห็นหลากหลาย ที่ควรจะนํามาเสนอในลักษณะที่เปนไปตามขอคิดเห็นของแตละ
คน ที่สะทอนการประเมินคุณภาพของกรณีศึกษา ดังตอไปน้ี 
      “ตอนแรกงง อานดูก็ไมคอยเขาใจ ก็ปรึกษา อ.สุรัตน กอน พอมาวันน้ี บรรยากาศ
ดีกวาที่คิด ตอนแรกคิดวาจะยาก แต พอทําจริง ๆ ก็ไมยากเกินไป” 
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      “กรณีศึกษาน้ีเราตองหา SWOT ใหได รูสึกวาตองใชขอมูลเยอะมาก เวลาแบงกลุม
แลวใหทํางานรวมกันก็เกิดการถกเถียง ชวยใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นแลวอาจารยก็ชวยสรุปใหอีก
ที”  
      “คิดวายากสําหรับเด็กนักศึกษาเกินไปนิดนึง” 
      “สวนตัวคิดวากรณีศึกษาน้ีงายเกินไปสําหรับการทํา SWOT และการทํากลยุทธ  
และในกรณีศึกษามีการพิมพผิดบางเล็กนอย  สวนการใหขอมูลในกรณีศึกษาเปนการใหแบบตรงตัว
มากเกินไป  เรานาจะมีการซอนเรนอะไรบาง  และควรจะมีรูปภาพประกอบดวย  และควรเพิ่มเติม
ประเด็นดานวัตถุดิบที่ใชวามาจากแหลงน้ีดีอยางไร มันมีประโยชนอยางไร” 
      “SWOT  เหมือนเครื่องกรองนํ้า กรองหยาบแลวกรองละเอียดอีกที  แตเรื่องยาก
สําหรับกรณีศึกษาน้ีนาจะเปนเรื่องของการใสคาถวงนํ้าหนัก ในตาราง EFAS IFAS และ SFAS  
นักศึกษามีความเขาใจในธุรกิจนอยการเช่ือมมา SFAS ตองใหนักศึกษาเขาในดวยวาเอาไปใชเรื่อง
อะไร ควรเพิ่ม Material นอกน้ันก็ดีมากครับ เห็นดวยกับวิธีน้ีชวยใหนักศึกษาไดวิเคราะห” 
      “คิดวายากคะ  แตก็ชวยใหไดทํางานกลุมไดดี” 
      “ภาพรวมของกรณีศึกษา มีความเขาใจไดงาย แตมีความเขาใจยากในสวนของบาง
คํา เชน ผูใชในครัวเรือน หรือความตอเน่ืองของคําตาง ๆ”   
      “เปนกรณีศึกษาที่มีขอมูลคอนขางครบถวน และไมยากเกินไปสําหรับนักศึกษา  แต
ความยากนาจะอยูตรงการใหคานํ้าหนักของแตละปจจัยในดานตาง ๆ และการเรียนดวยวิธีน้ีชวย
สงเสริมใหนักศึกษาไดทํางานรวมกันเปนทีม ไดเรียนรูวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน” 
     2) การวิพากษการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดผลจากบันทึกรวมของ
ผูสอนกับผูทรงคุณวุฒิ จากการทบทวนความเห็นและความรู ในเวทีประชุมสรุปบทเรียนหลังการ
ปฏิบัติการ ที่สะทอนใหเห็นภาพรวมของความเห็นที่มีตอการประเมินการใชกรณีศึกษาในครั้งน้ี ดังน้ี 

“เริ่มกระบวนการโดยการอธิบายถึงความหมายและข้ันตอนใหกับกลุมผู เรียน 
(บทบาทสมมติ) ไดรูถึงข้ันตอนในการทํา SWOT  หลังจากน้ันจึงใหกลุมผูเรียนแบงกลุมแลว
มอบหมายใหทํา EFAS เปนข้ันตอนแรก ในระหวางการดําเนินการทํากิจกรรมตามที่รับมอบหมาย 
กลุมผูเรียนมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอมูลในกรณีศึกษา ผูสอนไดตอบขอสักถามและอธิบายเพิ่มเติม สงผล
ใหบรรยากาศการเรียนเปนบรรยากาศแบบมีสวนรวม และกระตุนใหผูเรียนมีการทํางานรวมกันเปน
หมูคณะ 

ผูสอนพยายามเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายระหวางกัน และเมื่อผูเรียน
เริ่มวิเคราะหขอมูล  มีผูเรียนบางคนมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใช SWOT วาควรมีเครื่องมืออื่นหรือไมใน
การวิเคราะหขอมูล กอนจะใช EFAS  ผูสอนอธิบายเพิ่มเติม โดยใหผูเรียนวิเคราะห O และ T  กอน 
แลวจึงนําขอมูลที่ไดมาใสใน EFAS  เมื่อผูสอนอธิบายเสร็จแลว กลุมผูเรียนจึงรวมกันอภิปรายและ
วิเคราะหเพื่อใหได O   

ในระหวางที่ผูเรียนอภิปรายรวมกันน้ัน ผูสอนไดพยายามช้ีแนะเกี่ยวกับขอมูล
บางสวนที่ผูเรียนหาขอสรุปรวมกันไมได จนทําใหการวิเคราะห O สําเร็จ ผูสอนและผูเรียนสรุปขอมูล
รวมกันอีกครั้ง หลังจากน้ันจึงมอบหมายใหวิเคราะห T เมื่อไดขอมูลของ O และ T เรียบรอยแลว 
ผูสอนอธิบายการใหคานํ้าหนักใน EFAS   
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เมื่อผูสอนอธิบายเสร็จกลุมผูเรียนจึงเริ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให
คานํ้าหนัก O และ T โดยผูสอนอธิบายถึงการใหคานํ้าหนักคะแนนรวมตองมีคาเทากับ 1 ข้ัน ตอจาก
การใหคานํ้าหนักคือ การใหคาผลกระทบ Rating ผูเรียนไมเขาใจคาผลกระทบ ผูสอนไดอธิบาย
เพิ่มเติมกอนใหผูเรียนรวมกันใหคาผลกระทบ   

เมื่อเสร็จแลวผูสอนและผูเรียนจึงชวยกันสรุปผลโดยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหวามี
ผลกระทบอะไรบาง  ถือเปนข้ันตอนสุดทายของการทํา EFAS ข้ันตอนที่สอง ผูสอนมอบหมายให
ผูเรียนทํา IFAS โดยใหผูเรียนวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษาในประเด็นของ S และ W   

บรรยากาศการเรียนการสอนในชวงน้ีนักศึกษาเขาใจบทบาทของตัวเองมากข้ึนมกีาร
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เปนการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียนเปนอยางดีเมื่อ
ไดขอมูลครบถวนทั้ง S และ W แลว จึงรวมกันใสคาคะแนน ตอจากน้ันผูสอนและผูเรียนสรุปผลของ
การทํา EFAS และ IFAS   ข้ันที่สาม ซึ่งเปนข้ันตอนสุดทาย  ผูสอนอธิบายการนําผลจากการทํา EFAS 
และ IFAS   มาใชในการทํา SFAS  แลวผูเรียนจึงรวมกันเลือกขอมูลเพื่อนํามาใสในตาราง SFAS โดย
ในข้ันตอนน้ีผูเรียนสอบถามผูสอนเพิ่มเติมถึงเครื่องมือหรือวิธีการในการเลือกปจจัยตาง ๆ มาใสใน 
SFAS เมื่อผูสอนอธิบายเพิ่มเติม ผูเรียนจึงรวมกันทํางานจนสําเร็จลุลวงดวยดี 

ผูสอนไดพิจารณาเห็นถึงความยุงยากที่จะตองเกิดข้ึนในการเรียนการสอนกับ
นักศึกษาประการหน่ึง คือ ทักษะการคิดเชิงปริมาณของนักศึกษา ที่สะทอนจากกลุมผูแสดงบทบาท
สมมุติที่จะแสดงความกังวลวาขนาดอาจารยยังตองตีความพอสมควร ทั้ง ๆ ที่เห็นวาเปนเรื่องงาย ๆ 
ถานักศึกษาทําเอง จะทําไดอยางไร ตองเตรียมความพรอมหรือใหเวลาช้ีแจงมาก ๆ เปนแน 

สิ่งที่ชวยใหการทําการวิเคราะหกรณีศึกษาเปนไปอยางราบรื่นและตอเน่ืองที่เห็นได
ชัด คือ เอกสารใบงาน ที่ผูสอนทําข้ึนไวสําหรับใหสมาชิกในกลุมไดใชเปนแนวทางในการวิเคราะห 
โดยมีการนํารองคําตอบหรือช้ีชองการแสดงความเห็นเพื่อรวมกันหาขอสรุป 

การเคลื่อนไหว การสังเกต การแสดงความพรอมของผูสอนในการเขาไปมีสวนรวม
อธิบายความใหกลุม แตมีความชัดเจนที่จะไมมีความเห็นในประเด็นการวิเคราะห จะชวยใหผูเรียนมี
ความรูสึกที่ดี ไมเบื่อหนายตอการวิเคราะห โดยเฉพาะเมื่อไมมีความชัดเจนของแนวทางการตัดสินใจ” 
   4.1.2 ความเห็นของนักศึกษา 
   เปนผลการประเมินคุณภาพของกรณีศึกษาในดานเน้ือหาและความเหมาะสมของการจัด
กระบวนการเรียนรู  และพฤติกรรมและการเรียนรูกอนการ ระหวาง และหลังการดําเนินกิจกรรม
วิเคราะหในกลุม ไดขอมูลจากความเห็นที่ตอบจากคําถามปลายเปด และการสรุปบทเรียนหลังการ
เรียนรูดวยกรณีศึกษาในกลุมยอยและทั้งช้ันเรียน ไดขอสรุปผลการวิเคราะหขอมูลเปนภาพรวมของ
คุณภาพของกรณีศึกษา ดังตอไปน้ี 
    1) ความเห็นท่ีมีตอคุณภาพของกรณีศึกษา มีความเห็นวากรณีศึกษามีเน้ือหาและคูมือ
การฝกปฏิบัติประกอบ มีอาจารยผูสอนชวยจัดกิจกรรมและการเปนผูชวยอธิบายเพิ่มเติม ทําใหรูจัก
การใชเวลาในการทํางานในกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนํามาพัฒนาตอยอดไดและจากการ
วิเคราะหทําใหรูจุดยืนของธุรกิจกลุมเปาหมายไดดี ชวยฝกใหนักศึกษาคิดวิเคราะหแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในกลุมและฝกความสามัคคีในกลุม ทําใหมีความรูความเขาใจตอกรณีศึกษา เพราะมี
ประโยชนตอการทํากิจกรรมตาง ๆ ทําใหมีความรูในดานการนําไปใชในชีวิตประจําวันได แตมี
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ขอสังเกตเพื่อการพัฒนาตอไปวา ขาดเน้ือหาหรือรายละเอียดของการทํางานในองคการของ
กรณีศึกษา ควรที่จะมีการจัดอบรมใหเรียนรูและเขาใจใหมากข้ึน ควรจะมีเน้ือหาการเรียนรูในรูปแบบ
ใหม ๆ ที่นาต่ืนเตนและไมเครียดจนเกินไป  แตละกลุมใหมีกรณีศึกษาตางกันเพื่อใหนักศึกษาไดมี
ความรูมากกวาน้ี 
    2) ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยการใชกิจกรรมวิเคราะหจากกรณีศึกษา 
ในความเห็นโดยรวมที่คิดวาจะเปนประโยชนตอการใชกรณีศึกษาสําหรับนักศึกษากลุมอื่น ๆ ตอไป 
เห็นวากรณีศึกษาน้ีเปนประโยชนตอกลุมอื่นๆมากและมีความรู เน้ือหาและขอมูลดีพรอมที่จะศึกษา
ตอบุคคลอื่น ทําใหรูจักคิดวิเคราะห SWOT ใหการพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีกวาเดิมเพื่อการสรางกลยุทธ
เพื่อนําไปสูเปาหมายที่ชัดเจนไมตรงประเด็น ก็ไดเรียนรูที่จะวิเคราะหใหมทําใหมใหถูก สามารถนําไป
ตอยอดในการทําธุรกิจและสามารถนําความรูใชประโยชนไดจริงหรือประกอบอาชีพตอไปได 
 

4.2 การประเมินผลการใชกรณีศึกษา  
   ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินผลการใชกรณีศึกษา การวิเคราะหสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธตามวัตถุประสงคของการใชกรณีศึกษา เปนผล
การประเมินคุณภาพของกรณีศึกษาในดานการพัฒนาทักษะที่กําหนดไว ประกอบดวย ความเห็นของ
โดยผูทรงคุณวุฒิ อาจารยเพื่อนรวมงาน (กรรมการประเมิน) และอาจารยผูสอน และความเห็นของ
นักศึกษา มีดังตอไปน้ี 
   4.2.1 ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน และอาจารยเพ่ือนรวมงาน เปนผลการประเมิน
ความสามารถของกรณีศึกษาในการพัฒนาทักษะนักศึกษา 6 ดาน ตามทักษะที่ตองการพัฒนา จาก
กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการฯ ไดขอสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
    1) การพัฒนาทักษะการทํางานเปนกลุม 
     ความเห็นโดยรวม ผูประเมินเห็นวาแนวทางที่ตองการใหเกิดผลการวิเคราะหใน
กรณีศึกษาอยูในระดับที่งายและมีเครื่องมือชวยกําหนดแนวทางการวิเคราะหรวมกัน จึงเกิดความ
รวมมือกันในระดับดี มีกระบวนการที่สามารถสงเสริมใหนักศึกษาไดใชทักษะการทํางานเปนกลุมได
เปนอยางดี เน่ืองจากเปนกรณีศึกษาที่มีระดับความซับซอนนอยมาก มีการใหขอมูลที่ตองการไวเปน
พื้นฐานอยางมาก ลดความยุงยากในการหาขอมูลหรือตีความเน้ือหาในกรณีศึกษา มุงเนนที่จะใหเกิด
การสรางความมั่นใจที่จะนําเสนอความเห็นรวมกันในกลุม ถือเปนการสรางพื้นฐานทักษะที่ไดจาก
ความมั่นใจ ไววางใจกันภายในกลุม ทําใหไดประสบการณจริงจากการผานการเรียนรูรวมกันในการฝก
การทํางานเปนหมูคณะ 
     ขอสังเกต ผูสอนตองกระตุนใหเกิดการแบงหนาที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย
การพัฒนาการรับฟง การฝกการโตแยงอยางมีเหตุผลมากข้ึน ดวยการเปนผูใหคําอธิบายเทคนิคการ
ทํางานเปนกลุม คุณคาของการรับฟงความเห็นของผูอื่น นอกเหนือจากอาจารยผูสอน และผูเรียนที่มี
ทักษะการวิเคราะหและพื้นความรูในการวิเคราะหมากอน จะชวยใหการทํางานรวมกันเปนกลุมเกิด
ความสนุกสนานจากการที่สามารถดําเนินการวิเคราะหรวมกันไปอยางราบรื่น ไดฝกทักษะการรูจัก
ยอมรับซึ่งกันและกัน เห็นคุณคาของการเติมเต็มระหวางเพื่อนในกลุมที่มีความรู ความสามารถหรือ
ประสบการณที่ตางกัน อันเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาทักษะการทํางานเปนกลุม 
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    2) การพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
     ความเห็นโดยรวม ผูประเมินเห็นวาผูเรียนสามารถอานเน้ือหาวิชา และทําควบคูกับ
กรณีศึกษาและคูมือการทําไดดี กระตุนใหนักศึกษาตองการศึกษาเน้ือหาที่เรียนมาทางวิชาการดวย
การเสริมทักษะจากการวิเคราะหกรณีศึกษา ทําใหเปนเงื่อนไขที่ตองมีกระบวนการใหเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองและจากสมาชิกในกลุม สามารถที่จะคิดวิเคราะหและเรียนรูไดดวยตนเองรวมกับเพื่อนใน
กลุมและในช้ันเรียนโดยใชกรณีศึกษา 
     ขอสังเกต ผูเรียนตองมีการศึกษาขอมูลในกรณีศึกษามากอน โดยการอาน ทําความ
เขาใจ และศึกษาเอกสารใบงานที่จะชวยนํารองใหมีทิศทางการวิเคราะหในเบื้องตน เพื่อนําขอมูลมา
ใชในการวิเคราะห นําพื้นความรูเดิม ประกอบการวิเคราะหตัดสินใจ และผูสอนควรมีการติดตาม
ควบคุมระหวางการจัดกิจกรรมวิเคราะหกรณีศึกษาในลักษณะของการเปนผูฝกสอนที่หนุนเสริมให
ผูเรียนตองตัดสินใจและรับผิดชอบตามภารกิจการวิเคราะหกรณีศึกษาไดเอง 
    3) การพัฒนาทักษะการรวบรวมขอมูลและกระบวนการคิดวิเคราะห 
     ความเห็นโดยรวม ผูประเมินเห็นวา ผู เรียนสามารถใชเครื่องมือที่เปนการจัด
กระบวนการระดมสมองในกลุม และคูมือในการวิเคราะหขอมูลที่เปนเอกสารใบงานทีกําหนดแนวทาง
และประเด็นในการวิเคราะหนํารอง เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการวิเคราะหกรณีศึกษาไดอยาง
เหมาะสม ผูเรียนอานกรณีศึกษาแลวสามารถจัดกลุมในเรื่องตาง ๆ ไดดีมากข้ึน นําไปสูการใชขอมูลที่
มีคุณภาพสอดคลองกับแนวทางการวิเคราะหประเด็นหลักตามความรูทางวิชาการที่ไดเรียนแลว 
     ขอสังเกต การจัดการเรียนการสอนในสวนของการจัดกลุมวิเคราะหกรณีศึกษาในช้ัน
เรียนยังขาดกระบวนการรวมขอมูลอยูบางเล็กนอย เน่ืองจากขอมูลพื้นฐานสวนใหญอยูในกรณีศึกษา
หมดแลว ตลอดจนเอกสารใบงานก็จัดระบบขอมูลไวใหนําไปใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว ผูสอนจึง
ควรเนนเรื่องการนําขอมูลที่จัดระบบไวแลว ไปวิเคราะหดวยการคิดเชิงวิเคราะหไดเร็วข้ึน แตควรให
ความสําคัญในการกระตุนใหสมาชิกในกลุม มีการแสดงความเห็นทั้งการอธิบายขอเท็จจริงตามขอมูล 
การถกเถียงในแนวทางหรือคําตอบที่ควรจะเปนจากการวิเคราะหกรณีศึกษาในแตละดาน ซึ่งตองใหมี
การฝกการเปดกวางที่จะใหไดนําเสนอ มีผูรับฟง กลาโตแยงแตตองมีเหตุผลสนับสนุน และรวมกันหา
ขอยุติพรอมไปกับการแสดงการยอมรับในความเห็นของทุก ๆ คน จะชวยใหไดคําตอบที่มีเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจอยางเต็มที่ 
    4) การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเวลา 
     ความเห็นโดยรวม  ผูประเมินเห็นวา การพัฒนาทักษะการบริหารเวลาตามที่ผูสอน
กําหนด มีการออกแบบวิธีการที่มีประสิทธิภาพในสวนของการเตรียมความพรอมและการดําเนิน
กิจกรรมประชุมกลุมระดมสมองเปนอยางดี ระหวางที่ดําเนินการอยูยังมีผูสอนคอยกระตุน หนุนเสริม
ทั้งแนวทางการสนทนา การบริหารจัดการเวลาใหสอดคลองกับกิจกรรมยอย ทําใหสามารถบริหาร
จัดการเวลาไดดี ทําไดตามเวลาที่กําหนด ผูเรียนไดเรียนรูถึงการบริหารจัดการเวลาที่มีจํากัดในชีวิต
จริงที่ไมอาจตอรองได ไมมีขอยกเวน เน่ืองจากมีภาวการณแขงขันระหวางกลุมที่ทําใหเสียประโยชน
จากการใชเวลาที่ไมเหมาะสม มากกวากลุมอื่นได ดังน้ันจะเห็นไดวาผูสอนจะตองเปนหลักในการ
ควบคุมเวลาการทํากรณีศึกษาในแตละชวง ซึ่งมีการควบคุมเวลารวมน้ันการกระตุนนักศึกษาไดดี แตก็
อาจจะสูญเสียการพัฒนาในดานการนําเสนอและวิพากษระหวางกลุมไปเน่ืองจากมีเวลาจํากัด 
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     ขอสังเกต ผูสอนควรมีการช้ีแจงประเด็นเวลาที่ใชในการจัดทําเพิ่มมากข้ึน ใหผูเรียน
สามารถวางแผนการแบงเวลาในการทํางานรวมกัน มีการกํากับดูแลใหเปนไปตามที่กําหนดอยาง
จริงจังในบริบทของการเรียนการสอนที่เปนจริง ที่ผูเรียนอาจจะไมสามารถอยูเกินเวลาที่กําหนดไวใน
ตารางเรียน เน่ืองจากจะตองเรียนรายวิชาอื่น ๆ การเลือกชวงเวลาที่เหมาะสมและการพิจารณาใหมี
การแบงกิจกรรมการวิเคราะหกรณีศึกษาในหลาย ๆ ครั้ง อาจจะชวยใหการวิเคราะหกรณีศึกษามี
คุณภาพ ตอบสนองการพัฒนาทักษะที่ตองการไดอยางตอเน่ืองดีกวาการจัดใหเสร็จสิ้นภายในการ
เรียนครั้งเดียว หรืออาจจะเปนการจัดกิจกรรมเฉพาะในชวงเวลาที่สามารถทําใหการวิเคราะห
กรณีศึกษามีเวลามากเพียงพอไวเลย และอาจจะเพิ่มทักษะการเจรจาตอรองกับผูสอนใหสามารถ
ขยายเวลาที่มีจํากัดเกินไป อยางมีเหตุผลและมีความกลาที่จะสื่อสาร นําเสนอเพื่อสิ่งที่ดีกวาได 
    5) การพัฒนาทักษะการนําเสนอ 
     ความเห็นโดยรวม ผูประเมินเห็นวา กิจกรรมการเรียนรูดวยกรณีศึกษามีกลไกการ
พัฒนาทักษะการนําสนออยางหลากหลาย ทั้งการนําเสนอระหวางการเตรียมความพรอม ที่ผูเรยีนตอง
พยายามนําเสนอความคิดเห็นที่มีเหตุผลเพียงพอตอการใหผูสอนแนะนําแนวทางหรืออธิบาย
รายละเอียดของการวิเคราะหได เมื่อมีการประชุมระดมสมองระดับกลุมก็มีกลไกในการทําใหสมาชิก
กลุมตองมีสวนรวมในการนําเสนอความเห็นของตนเองใหเกิดข้ึนใหได และมีเงื่อนไขที่จะตองทําใหมี
ตัวแทนกลุมนําเสนอในช้ันเรียนและมีการเสนอความเห็นระหวางการนําเสนอได ทําใหสามารถฝก
ความคิดไดดีในกระบวนการแลกเปลี่ยนและนําเสนอความคิดระหวางกลุมเพื่อใหกลุมไดแสดงความ
คิดเห็น 
     ขอสังเกต ถึงแมวาจะมีเงื่อนไขกําหนดใหมีการนําเสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
ของแตละกลุมในช้ันเรียน แตประเมินไดวายังไมสามารถกําหนดเวลาที่เหมาะสมเพียงพอตอการ
นําเสนอในครั้งเดียวได จึงทําใหการนําเสนอมีเวลาที่จํากัด และในการแสดงบทบาทสมมุติมีกลุมแสดง
บทบาสมมุติเพียงกลุมเดียว จึงควรใหความสําคัญเมื่อนําไปใชจริงในเรื่องการกระตุนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ และยังการนําเสนอสรุปภาพรวมของการวิเคราะหในกลุมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในช้ันเรียน 
    6) การพัฒนาทักษะการนําความรูไปประยุกตใช 
     ความเห็นโดยรวม ผูประเมินเห็นวา กิจกรรมการเรียนรูดวยกรณีศึกษาตามที่ได
รวมกันแสดงบทบาทสมมุติและการรวมกันวิพากษ สรุปบทเรียน เปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอผู
ประเมินเปนอยางมาก และในสวนของมุมมองในฐานะผูเรียน จะเห็นไดวาผูเรียนสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชไดจริงเพราะกรณีศึกษาเปนธุรกิจที่มีอยูจริง และขนาดของธุรกิจไมใหญเกินไป ผูเรียนจะ
ไดขอคิดการนําประยุกตใชจากขอคิดเห็นของเพื่อนในกลุม  
     ขอสังเกต  กรณีศึกษาในลักษณะน้ีเหมาะสมกับการนําไปใชประโยชนทั้งในการเรียนรู
ในรายวิชาที่ตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ และเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินกิจการ
ธุรกิจชุมชน ถาหากผูเรียนอยูในทองถ่ินที่สามารถพัฒนาเปนกิจการของตนเองไดก็จะเปนพื้นฐานที่ดี 
แตในกรณีกิจการแบบอื่น ๆ อาจจะตองมีการใหความรูในการประยุกตใชในธุรกิจ เพิ่มเติม โดยใชผล
การเรียนรูน้ีไปอธิบายเทียบเคียงได 
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   4.2.2 ความเห็นของนักศึกษา เปนผลการประเมินความสามารถของกรณีศึกษาในการ
พัฒนาทักษะนักศึกษา 6 ดาน ตามทักษะที่ตองการพัฒนา ไดขอมูลจากความเห็นที่ตอบจากคําถาม
ปลายปด เปนระดับความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาทักษะแตละรายการยอยในแตละดาน ทั้ง 6 ทักษะ
ที่ตองการทราบ และการสรุปบทเรียนหลังการเรียนรูดวยกรณีศึกษาในกลุมยอยและทั้งช้ันเรียน ไดขอ
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
    4.2.2.1 ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาทักษะ 
    ระดับความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาทักษะแตละรายการยอยในแตละดาน ทั้ง 6 ทักษะ 
แสดงเปนตารางขอมูลสถิติจากตารางที่ 1-7 ดังตอไปน้ี  
   ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะตามขอมลูสวนตัวจําแนกตาม เพศ คะแนน
เฉลี่ยสะสม และบทบาทหนาที่ในกลุมของกลุมนักศึกษา 
 

ขอมูลสวนตัว จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

1. ชาย  6 12.0 

2. หญิง 44 88.0 

2. คะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในชวง   

1. ตํ่ากวา 2.00 6 12.0 

2. 2.00 – 2.50 22 44.0 

3. 2.51 – 3.00  18 36.0 

4. 3.01 - 4.00 4 8.0 

3. บทบาทหนาท่ีในกลุม    

1. หัวหนากลุม  9 18.0 

2. รองหัวหนากลุม  9 18.0 

3. เลขานุการกลุม  10 20.0 

4. สมาชิกกลุม 22 44.0 

รวม 50 100.0 

 
      จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวากลุมนักศึกษาผูใหคําตอบในกิจกรรมการประเมินผลการใช
กรณีศึกษาในช้ันเรียน จําแนกตามลักษณะขอมูลสวนตัวที่เกี่ยวของกับการการเรียนรู สวนใหญเปน 
เพศหญิง (88.0%) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม อยูที่ 2.51 – 3.00 (44.0%) และ 2.00 – 2.50 
(36.0%) ตามลําดับ และบทบาทหนาที่ในกลุมของกลุมนักศึกษาที่รวมวิเคราะหกรณีศึกษา คือ 
สมาชิกกลุม (44.0%) 
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    ตารางท่ี 2 แสดงระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการจัดการ
เรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการทํางานเปนกลุม จําแนกตามคาจํานวน (รอยละ) คาเฉลี่ยและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 

ทักษะดาน 
การทํางานเปนกลุม 

ระดับความเห็นท่ีคิดวาไดรับประโยชน  

x 

 

SD. มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. สงเสรมิใหสมาชิกใน
กลุมมีความสามัคคี 
รวมคิด รวมทํา 

32 17 1 0 0 
4.62 0.530 

(64.0) (34.0) (2.0) (0.0) (0.0) 

2. ฝกใหแตละคนมี
ความสามารถในการ
ทํางานกลุมไดดีข้ึน 

11 27 2 0 0 
4.38 0.567 

(42.0) (54.0) (4.0) (0.0) (0.0) 

3. ไดยกระดับการมี
สวนรวมและ
รับผิดชอบรวมกับ
กลุม 

15 32 3 0 0 

4.24 0.555 
(30.0) (64.0) (6.0) (0.0) (0.0) 

 
       
      จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชน
จากการจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการทํางานเปนกลุมตามประเด็นยอย ที่กลุม
นักศึกษาผูใหคําตอบในกิจกรรมการประเมินผลการใชกรณีศึกษาในช้ันเรียน เห็นวา ความเห็นสวน
ใหญในระดับไดรับประโยชนมากที่สุด คือ สงเสริมใหสมาชิกในกลุมมีความสามัคคี รวมคิด รวมทํา 
(64.0%) และไดรับประโยชนในระดับมาก คือ ฝกใหแตละคนมีความสามารถในการทํางานกลุมไดดี
ข้ึน (54.0%) และ ไดยกระดับการมีสวนรวมและรับผิดชอบรวมกับกลุม (64.0%) 
      โดยระดับความเห็น คือ มีระดับความเห็นวาไดรับประโยชนมากที่สุด ในประเด็นการ
สงเสริมใหสมาชิกในกลุมมีความสามัคคี รวมคิด รวมทํา ที่คาเฉลี่ยเปน 4.62 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปน 0.530 รองลงมา คือ มีระดับความเห็นวาไดรับประโยชนมาก ในประเด็นการฝกใหแต
ละคนมีความสามารถในการทํางานกลุมไดดีข้ึน มีคาเฉลี่ยเปน 4.38 ที่คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 
0.567 และ ในประเด็นการไดยกระดับการมีสวนรวมและรับผิดชอบรวมกับกลุม ที่คาเฉลี่ยเปน 4.24 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 0.555 
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    ตารางท่ี 3 แสดงระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการจัดการ
เรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการเรียนรูดวยตนเอง จําแนกตามคาจํานวน (รอยละ) คาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 

ทักษะดาน 
การเรียนรูดวยตนเอง 

ระดับความเห็นท่ีคิดวาไดรับประโยชน  

x 

 

SD. มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ทําใหตองอาน
หนังสือเพือ่ใชในการ
วิเคราะหมากข้ึน 

19 25 6 0 0 
4.26 0.664 

(38.0) (50.0) (12.0) (0.0) (0.0) 

2. ทําใหตองหาความรู
เพิ่มเพื่อคุยกับเพื่อน
ในกลุมได 

26 22 2 0 0 
4.48 0.580 

(52.0) (44.0) (4.0) (0.0) (0.0) 

3. ไดเรียนรูแนว
ทางการหาความรู
ดวยตนเองมากกวา
การเรียนจาก
อาจารยมากข้ึน 

16 26 8 0 0 

4.16 0.681 
(32.0) (52.0) (16.0) (0.0) (0.0) 

 
       จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชน
จากการจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการเรียนรูดวยตนเองตามประเด็นยอย ที่กลุม
นักศึกษาผูใหคําตอบในกิจกรรมการประเมินผลการใชกรณีศึกษาในช้ันเรียน เห็นวา ความเห็นสวน
ใหญในระดับไดรับประโยชนมากที่สุด คือ ทําใหตองหาความรูเพิ่มเพื่อคุยกับเพื่อนในกลุมได (52.0%) 
และไดรับประโยชนในระดับมาก คือ ไดเรียนรูแนวทางการหาความรูดวยตนเองมากกวาการเรียนจาก
อาจารยมากข้ึน (52.0%) และ ทําใหตองอานหนังสือเพื่อใชในการวิเคราะหมากข้ึน (50.0%)  
       โดยระดับความเห็น คือ มีระดับความเห็นวาไดรับประโยชนมาก ในประเด็นทําใหตอง
หาความรูเพิ่มเพื่อคุยกับเพื่อนในกลุมได ที่คาเฉลี่ยเปน 4.48 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 
0.580 รองลงมา คือ ประเด็นทําใหตองอานหนังสือเพื่อใชในการวิเคราะหมากข้ึนมีคาเฉลี่ยเปน 4.26 
ที่คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 0.664 และ ในประเด็นการไดเรียนรูแนวทางการหาความรูดวย
ตนเองมากกวาการเรียนจากอาจารยมากข้ึน ที่คาเฉลี่ยเปน 4.16 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 
0.681 
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    ตารางท่ี 4 แสดงระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการจัดการ
เรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการรวบรวมขอมูลและกระบวนการคิดวิเคราะห จําแนกตามคา
จํานวน (รอยละ) คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 

ทักษะดาน 
การรวบรวมขอมูลและ

กระบวนการคิดวิเคราะห 

ระดับความเห็นท่ีคิดวาไดรับประโยชน  

x 

 

SD. มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. เกิดความรูในการ
คนควา รวบรวบขอมูล
เพิ่มเติม 

15 28 7 0 0 4.16 0.650 
(30.0) (56.0) (14.0)  

(0.0) 
 (0.0) 

2. ไดเรียนรูการคิด
วิเคราะหรวมกันกบั
กลุมไดดีย่ิงข้ึน 

25 21 4 0 0 4.42 0.642 
(50.0) (42.0) (8.0) (0.0)  (0.0) 

3. ฝกใหรูจกัวิเคราะห
ขอมูลไดชัดเจนข้ึน 

27 21 2 0 0 4.50 0.580 
(54.0) (42.0) (4.0) (0.0)  (0.0)   

 
 
     จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการได
ประโยชนจากการจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการรวบรวมขอมูลและกระบวนการคิด
วิเคราะห ตามประเด็นยอย ที่กลุมนักศึกษาผูใหคําตอบในกิจกรรมการประเมินผลการใชกรณีศึกษาใน
ช้ันเรียน เห็นวา ความเห็นสวนใหญในระดับไดรับประโยชนมากที่สุด คือ ฝกใหรูจักวิเคราะหขอมูลได
ชัดเจนข้ึน (54.0%) และ ไดเรียนรูการคิดวิเคราะหรวมกันกับกลุมไดดีย่ิงข้ึน (50.0%) และไดรับ
ประโยชนในระดับมาก คือ เกิดความรูในการคนควา รวบรวบขอมูลเพิ่มเติม (56.0%)  
     โดยมีระดับความเห็นวาไดรับประโยชนมาก ทั้งสามประเด็น คือ ในประเด็นไดฝกให
รูจักวิเคราะหขอมูลไดชัดเจนข้ึน ที่คาเฉลี่ยเปน 4.50 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 0.580 
รองลงมาเปนประเด็นไดเรียนรูการคิดวิเคราะหรวมกันกับกลุมไดดีย่ิงข้ึน มีคาเฉลี่ยเปน 4.42 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 0.642 และสุดทายเปนประเด็นการเกิดความรูในการคนควา รวบรวบ
ขอมูลเพิ่มเติม ที่คาเฉลี่ยเปน 4.16 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 0.650 
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ตารางท่ี 5 แสดงระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการ
จัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการบริหารจัดการเวลา จําแนกตามคาจํานวน (รอยละ) 
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ทักษะดาน 
การบริหารจัดการเวลา 

ระดับความเห็นท่ีคิดวาไดรับประโยชน  

x 

 

SD. มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ไดเรียนรูการจัดแบง
เวลาในการทํางาน
รวมกันในกลุม 

9 33 8 0 0 
4.02 0.589 

(18.0) (66.0) (16.0) (0.0) (0.0) 

2. ไดปรับตัวใหมีความ
รับผิดชอบตองาน
ตามเวลาทีก่ําหนด 

19 26 4 1 0 
4.26 0.694 

(38.0) (52.0) (8.0) (2.0) (0.0) 

3. ไดใชเวลาอยางคุมคา
ไปกับการเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง 

21 23 6 0 0 
4.30 0.678 

(42.0) (46.0) (12.0) (0.0) (0.0) 

 
     จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการได
ประโยชนจากการจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการบริหารจัดการเวลา ตามประเด็น
ยอย ที่กลุมนักศึกษาผูใหคําตอบในกิจกรรมการประเมินผลการใชกรณีศึกษาในช้ันเรียน เห็นวา 
ความเห็นสวนใหญในระดับไดรับประโยชนมาก ทั้งสามประเด็นยอย คือ ไดเรียนรูการจัดแบงเวลาใน
การทํางานรวมกันในกลุม (66.0%) รองลงมาเปนการไดปรับตัวใหมีความรับผิดชอบตองานตามเวลาที่
กําหนด (52.0%) และสุดทาย คือ ไดใชเวลาอยางคุมคาไปกับการเรียนรูและพัฒนาตนเอง (46.0%)  
     โดยมีระดับความเห็นวาไดรับประโยชนมาก ทั้งสามประเด็น คือ ในประเด็นไดใชเวลา
อยางคุมคาไปกับการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ที่มีคาเฉลี่ยเปน 4.30 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปน 0.678รองลงมาเปนประเด็นไดปรับตัวใหมีความรับผิดชอบตองานตามเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ย
เปน 4.26และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 0.694 และสุดทายเปนประเด็นการไดเรียนรูการ
จัดแบงเวลาในการทํางานรวมกันในกลุม ที่มีคาเฉลี่ยเปน 4.02 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 
0.589 
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ตารางท่ี 6 แสดงระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการ
จัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการนําเสนอ จําแนกตามคาจํานวน (รอยละ) คาเฉลี่ยและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
 

ทักษะดานการนําเสนอ 
ระดับความเห็นท่ีคิดวาไดรับประโยชน  

x 

 

SD. มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ไดพัฒนาตัวเองใหเสนอ
ความเห็นในกลุมไดดีข้ึน 

21 28 1 0 0 
4.40 0.535 

(42.0) (56.0) (2.0) (0.0) (0.0) 
2. ไดเรียนรูและพฒันาวิธี

นําเสนอผลการวิเคราะหให
เขาใจงายและเช่ือมโยงกบั
เหตุและผลและเน้ือหา
ปจจัยอื่นอยางเปนระบบ 

16 32 2 0 0 

4.28 0.536 
(32.0) (64.0) (4.0) (0.0) (0.0) 

3. ไดเรียนรูวิธีนําเสนอที่ดี 
นาสนใจและมีประสิทธิภาพ
จากเพือ่นในกลุม 

15 31 4 0 0 
4.22 0.582 

(30.0) (62.0) (8.0) (0.0) (0.0) 

 
 
จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวาระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการได

ประโยชนจากการจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการนําเสนอ ตามประเด็นยอย ที่กลุม
นักศึกษาผูใหคําตอบในกิจกรรมการประเมินผลการใชกรณีศึกษาในช้ันเรียน เห็นวา ความเห็นสวน
ใหญในระดับไดรับประโยชนมาก ทั้งสามประเด็นยอย คือ ไดเรียนรูและพัฒนาวิธีนําเสนอผลการ
วิเคราะหใหเขาใจงายและเช่ือมโยงกับเหตุและผลและเน้ือหาปจจัยอื่นอยางเปนระบบ (64.0%) 
รองลงมาเปนการไดเรียนรูวิธีนําเสนอที่ดี นาสนใจและมีประสิทธิภาพจากเพื่อนในกลุม (62.0%) และ
สุดทาย คือ ไดพัฒนาตัวเองใหเสนอความเห็นในกลุมไดดีข้ึน (56.0%)  

โดยมีระดับความเห็นวาไดรับประโยชนมาก ทั้งสามประเด็น คือ ในประเด็นได
พัฒนาตัวเองใหเสนอความเห็นในกลุมไดดีข้ึน ที่มีคาเฉลี่ยเปน 4.40 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปน 0.535 รองลงมาเปนประเด็นไดเรียนรูและพัฒนาวิธีนําเสนอผลการวิเคราะหใหเขาใจงายและ
เช่ือมโยงกับเหตุและผลและเน้ือหาปจจัยอื่นอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยเปน 4.28 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปน 0.536 และสุดทายเปนประเด็นการไดเรียนรู วิธีนําเสนอที่ ดี นาสนใจและมี
ประสิทธิภาพจากเพื่อนในกลุม ที่มีคาเฉลี่ยเปน 4.22 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 0.582  
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ตารางท่ี 7 แสดงระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการ
จัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการนําความรูไปประยุกตใช จําแนกตามคาจํานวน (รอย
ละ) คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 

ประโยชนจากจัดการ เรียนรูดวย
กรณีศึกษา 

ระดับความเห็นท่ีคิดวาไดรับประโยชน  

x 

 

SD. มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. เรียนรูวิธีการนําความรูไปใช
ประโยชนในสถานการณจริง 

24 20 6 0 0 
4.36 0.693 

(48.0) (40.0) (12.0) (0.0) (0.0) 
2. สามารถนําประสบการณการหา

ความรูคิดวิเคราะหไปปรบัใชกับ
การเรียนรูในเรื่องอื่น ๆ ไดดีข้ึน 

26 22 2 0 0 
4.48 0.580 

(52.0) (44.0) (4.0) (0.0) (0.0) 

3. สามารถนําความรูจากการ
วิเคราะหกรณีศึกษาไป
ประยุกตใชกบัการเรียนหรือการ
ประกอบอาชีพตอไปได 

28 19 3 0 0 

4.50 0.614 
(56.0) (38.0) (6.0) (0.0) (0.0) 

 
 

จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวาระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการได
ประโยชนจากการจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการนําความรูไปประยุกตใช ตาม
ประเด็นยอย ที่กลุมนักศึกษาผูใหคําตอบในกิจกรรมการประเมินผลการใชกรณีศึกษาในช้ันเรียน เห็น
วา ความเห็นสวนใหญในระดับไดรับประโยชนมากที่สุด ทั้งสามประเด็นยอย คือ สามารถนําความรู
จากการวิเคราะหกรณีศึกษาไปประยุกตใชกับการเรียนหรือการประกอบอาชีพตอไปได (56.0%) 
รองลงมาเปนการนําประสบการณการหาความรูคิดวิเคราะหไปปรับใชกับการเรียนรูในเรื่องอื่น ๆ  ไดดี
ข้ึน (52.0%) และสุดทาย คือ ไดเรียนรูวิธีการนําความรูไปใชประโยชนในสถานการณจริง (48.0%)  

โดยมีระดับความเห็นวาไดรับประโยชนมาก ทั้งสามประเด็น คือ ในประเด็นสามารถ
นําความรูจากการวิเคราะหกรณีศึกษาไปประยุกตใชกับการเรียนหรือการประกอบอาชีพตอไปได ที่มี
คาเฉลี่ยเปน 4.50 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 0.614 รองลงมาเปนประเด็นสามารถนํา
ประสบการณการหาความรูคิดวิเคราะหไปปรับใชกับการเรียนรูในเรื่องอื่น ๆ ไดดีข้ึน มีคาเฉลี่ยเปน 
4.48 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 0.580 และสุดทายเปนประเด็นการไดเรียนรูวิธีการนํา
ความรูไปใชประโยชนในสถานการณจริง ที่มีคาเฉลี่ยเปน 4.50 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 
0.614  
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   4.2.2.2 ความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาทักษะโดยรวมจากการสรุปบทเรียนหลังการเรียนรู
ดวยกรณีศึกษาในกลุมยอยและท้ังชั้นเรียน   
    นักศึกษามีความเห็นโดยรวมรวมกันวา เห็นวา การทํางานเปนกลุมเปนการฝกใหกลุมมี
ความรวมรวมใจกันทํางาน มีความสามัคคีกันในการทํางานและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัทาํให
งานมีความความสมบูรณและสงทันเวลาที่กําหนด ไดรูจักเพื่อนนอกกลุมมากข้ึนและไดรูวาความ
คิดเห็นของเพื่อนภายในกลุมมีความสามารถทุกคน ทําใหเปนคนที่มีความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน ทําให
สามารถปรับตัวใหเขากับคนอื่นไดงายข้ึน และยังเปนกิจกรรมที่ดีอีกดวย ชวยใหเกิดความคิดที่
แตกตางกันและรูจักการทํางานรวมกับเพื่อน ฟงความคิดเห็นของผูอื่น ทุกคนในกลุมตองมีสวนรวม 
เปนกิจกรรมที่ดีไดฝกความคิดและวิเคราะหใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ และไดพิจารณา
ใหไดดีข้ึนใหเขาใจมากกวาเดิมและสามารถแบงและแจกแจงหัวขอได แตก็มีขอสังเกตในเรื่องที่มี
โอกาสที่สมาชิกในกลุมไมคอยมีความสามัคคีกัน และไมตรงตอเวลา การทํางานเปนกลุมบางครั้งก็มี
ความขัดแยงกันในกลุมแตความขัดแยงน้ันเปนเพียงแคสวนหน่ึงในการทํางาน เพื่อจะใหงานน้ัน
ออกมาสมบูรณแบบ สวนระยะเวลาในการทํางานและการสงงานมีนอย การจัดกิจกรรมการทํางาน
เปนทีมบอย ๆ เพื่อใหเกิดความสามัคคีและการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขอีกทั้งการคลายเครียด
ดวย ควรใหทุกคนออกไปพูดหนาหองเพื่อการมีสวนรวมในกิจกรรม และอยากใหไปศึกษากรณีจริง 
ทําจริง เพราะนักศึกษาจะไดนําไปปฏิบัติมากกวาเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยการประเมินผลการใชกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ 

สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ คณะผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายในการดําเนินการวิจัย คือ ผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ 
นักวิจัยในโครงการ อาจารยเพื่อนรวมงาน และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 ที่
เรียนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ในภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 50 คน ดวยการศึกษาขอมูลจาก
เอกสาร การสังเกต การสัมภาษณและการใชแบบสอบถาม นํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูล เพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อประเมินผลกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ในดานเน้ือหาและความเหมาะสมของการจัด
กระบวนการเรียนรู และประเมินผลการใชกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจของ
องคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธตามวัตถุประสงคของการใชกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่
กําหนดไว คณะผู วิจัยไดสรุปผลการดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย และนําเสนอขอเสนอแนะของนักวิจัย ดังตอไปน้ี 
 

5.1 สรุปการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรในการศึกษา ประกอบดวย ผูเรียน ผูสอน และกลุมคณาจารย คือ ผูทรงคุณวุฒิ
และอาจารยเพื่อนรวมงานของผูสอน  

การเก็บรวบรวมเก็บขอมูล  แบงเปน 2 ชุดขอมูล คือ ชุดการประเมินเน้ือหาและความ
เหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู เปนการประเมินการจัดการเรียนรูในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
กลุมเปาหมายประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการประเมิน (อาจารย) และอาจารยผูสอน 
ประเมินผลความเหมาะสมกับการใชกรณีศึกษาเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน พฤติกรรมและการ
เรียนรู กอน ระหวางและหลังการจัดการเรียนรู และการพัฒนาทักษะความสามารถแกนักศึกษา 
เครื่องมือเก็บขอมูล ไดแก บันทึกการสังเกตการดําเนินกิจกรรมการวิเคราะหและประเมินการใช
กรณีศึกษา และบันทึกสรุปผลการประชุมหลังปฏิบัติการ และชุดการประเมินผลการใชกรณีศึกษาเพือ่
พัฒนาทักษะนักศึกษา เปนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูดวยกรณีศึกษาที่ใชกับนักศึกษาที่กําลังเรียน
รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ กลุมเปาหมาย ประกอบดวย นักศึกษาและอาจารยผูสอน(นักวิจัย) 
ประเมินผลพฤติกรรมและการเรียนรูกอน ระหวางและหลังชวงเวลาของการจัดการเรียนรู และ
ความสามารถของการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษาในการพัฒนาทักษะความสามารถแก
นักศึกษา เครื่องมือเก็บขอมูล ไดแก บันทึกการสังเกตการดําเนินกิจกรรม บันทึกสรุปผลการประชุม
หลังปฏิบัติการ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา  

การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหอุปนัย จําแนกผลการ
ประเมินตามประเด็นหลักของเน้ือหาและความเหมาะสมของจัดกระบวนการเรียนรู และวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคาทางสถิติพื้นฐาน คือ คาจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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5.2 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
5.2.1 เน้ือหาและความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อประเมินผลกรณีศึกษาการวิเคราะห

สภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ เปนผลการประเมินคุณภาพ
ของกรณีศึกษาในดานเน้ือหาและความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู  และพฤติกรรมและ
การเรียนรูกอนการ ระหวาง และหลังการดําเนินกิจกรรมวิเคราะหในกลุม ประกอบดวย ความเห็น
ของโดยผูทรงคุณวุฒิ อาจารยเพื่อนรวมงาน (กรรมการประเมิน) และอาจารยผูสอน และความเห็น
ของนักศึกษา มีดังตอไปน้ี 
   5.2.1.1 ความเห็นของโดยผูทรงคุณวุฒิ อาจารยเพ่ือนรวมงาน (กรรมการประเมิน) 
และอาจารยผูสอน  

  1) ความเหมาะสมกับการใชกรณีศึกษาเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน 
    กรณีศึกษา ไดดําเนินการไปตามระเบียบวิธีที่เปนมาตรฐาน มีคุณภาพเหมาะสม
ตามมาตรฐานทั้ง 4 องคประกอบยอย  

   คูมือการสอน มีการจัดทําคูมือการสอนไปตามแนวทางหรือมาตรฐานที่ใชแนวคิด
เชิงวิชาการตามเอกสารคูมือการสอน (Teaching Note)มีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่กําหนด  

   แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู  มีคุณภาพที่เหมาะสมสามารถนําไปใชในการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   ภาพรวม  กิจกรรมที่สําคัญเปนจุดเดนของการจัดการเรียนรูระหวางการวิเคราะห
กรณีศึกษา คือ การสะทอนความคิดเห็นของผูเรียน มีการออกแบบกิจกรรมการวิจัยประเมินผลที่มี
ประโยชนตอการเรียนรู แตในความเปนจริงอาจจะขาดบรรยากาศเชนที่เกิดข้ึน และมีประเด็นผลการ
ประเมินความเหมาะสมรายประเด็น ดังตอไปน้ี 

1. มีความเกี่ยวของโดยตรงกับสาระทางวิชาการที่ผูสอนตองการนําเสนอ 
ผูสอนควรจะจัดสรรเวลาเพิ่มเติม และอาจขยายไปสูการใชประโยชนในเน้ือหาบทอื่น ๆ  

2. นําเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณที่ดึงดูดใจใหผูเรียนตองการมีสวนรวมใน
การคิดตามเหตุการณน้ัน มีความสอดคลองที่ดี มีการอธิบายเสริมใหนักศึกษา แตควรเลือกธุรกิจที่
นักศึกษาสนใจมากข้ึนได  

3. สามารถสรางความรูสึกรวมไปกับตัวละครหลัก เน้ือหาที่บรรยายสามารถ
สรางความรูสึกรวมไดดี แตเห็นตางอยูบางเน่ืองจากเห็นวาเปนเน้ือหาที่ไกลจากบริบทของการรับรู
ของผูเรียน 

4. กระตุนใหผูอานมีการถกประเด็นและเนนใหเกิดการตัดสินใจ สามารถ
กระตุนใหผูอานถกเถียงกันในกรณีศึกษาไดอยางดี แตควรแนะแนวทางการตัดสินใจ และหลักการให
คาถวงนํ้าหนักที่มีความซับซอนในการเรียนรูและขาดความเช่ือมั่นในการวิเคราะห 

5. มีขอมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถวนเพียงพอสอดคลองกับสถานการณ
ที่เปนจริง มีความครบถวน ชัดเจนทําใหผูเรียนสามารถช้ีประเด็นไดเร็วมากข้ึน แตควรจะเพิ่มการ
อนุญาตใหเพิ่มขอมูลที่จําเปนได   
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6. เช่ือมโยงกับประเด็นปญหาที่ทันสมัยในระดับพอใช  มีความเช่ือมโยงกัน
แบบงาย ๆ เหมาะสมกับบริบทของผูเรียน 

  2) ความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู  พฤติกรรมและการเรียนรูกอนการ 
ระหวาง และหลังการดําเนินกิจกรรมวิเคราะหในกลุม  

   1. พฤติกรรมและการเรียนรูกอนการดําเนินกิจกรรมวิเคราะห โดยภาพรวมเห็นวา 
ผูสอนมีการเตรียมความพรอมในระดับที่ดี ทั้งการจัดทําเอกสาร ประสานงาน การออกแบบและการ
ประชุมสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติการวิเคราะหกรณีศึกษาไวอยางเปนระบบ ควรเตรียมที่จะนําไปใช
ไดกับหองเรียนใหสอดคลองกับบริบทการเรียนรูของนักศึกษา 

   2. พฤติกรรมและการเรียนรูระหวางการดําเนินกิจกรรมวิเคราะห โดยภาพรวม 
เห็นวา การเตรียมความพรอมทําใหบรรยากาศของการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางราบรื่น มี
กระบวนการเรียนรูจากการนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันอยูตลอดเวลา  การเรียนรูดวย
กรณีศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตองอาศัยความพรอมของผูสอน มีกรณีศึกษาที่งายตอ
การทําความเขาใจ และมีกลไกการบริหารจัดการภายในกลุมที่ดี   

   3. พฤติกรรมและการเรียนรูหลังการดําเนินกิจกรรมวิเคราะหในกลุม โดยภาพรวม
เห็นวา การออกแบบการเรียนรูชวยใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู พึงพอใจตอบรรยากาศ
สนุกสนานเปนกันเอง สงเสริมความเขาใจจากเน้ือหาความรูที่ตองนํามาใชในการวิเคราะห เวลาในการ
จัดกิจกรรมควรยืดหยุนใหมากข้ึนเพื่อใหสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหและการวิพากษเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมในช้ันเรียน และควรนําผลการวิเคราะหไปใชประโยชนในเน้ือหาของ
บทเรียนที่ตอเน่ืองตอไป  

  3) การสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติการ เห็นวา มีการออกแบบกระบวนการที่ดี 
สามารถดําเนินการตามคูมือการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ไดประโยชนทั้งการไดประเมินผล
กรณีศึกษาและเรียนรูรวมกันในกิจกรรมการเรียนรูดวยกรณีศึกษา สามารถใชกระบวนการดําเนินการ
พัฒนา การใช และการประเมินผลกรณีศึกษาไดทั้งที่กําลังดําเนินการและการนําไปใชประโยชนตอไป
ไดดวย 

 5.2.1.2 ความเห็นของนักศึกษา 
  1) ความเห็นที่มีตอคุณภาพของกรณีศึกษา มีความเห็นวากรณีศึกษามีเน้ือหาและคูมือ

การฝกปฏิบัติประกอบ มีอาจารยผูสอนชวยจัดกิจกรรมและการเปนผูชวยอธิบายเพิ่มเติม ทําใหรูจัก
การใชเวลาในการทํางานในกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนํามาพัฒนาตอยอดไดและจากการ
วิเคราะห  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุมและฝกความสามัคคีในกลุม ทําใหมีความรูความเขาใจ
ตอกรณีศึกษา มีประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวันได  

  2) ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยการใชกิจกรรมวิเคราะหจากกรณีศึกษา  
เห็นวากรณีศึกษาน้ีเปนประโยชนตอกลุมอื่นๆมากและมีความรู เน้ือหาและขอมูลดีพรอมที่จะศึกษา
ตอบุคคลอื่น ทําใหรูจักคิดวิเคราะห SWOT ไดเรียนรูที่จะวิเคราะหใหมทําใหมใหถูก นําความรูที่ไดมา
ใชประโยชนในสถานการณจริง หรือการประกอบอาชีพตอไปได 
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   5.2.1.3 อภิปรายผล  
      ผลการวิเคราะหขอมูลความเห็นของโดยผูทรงคุณวุฒิ อาจารย เพื่อนรวมงาน 
(กรรมการประเมิน) และอาจารยผูสอน และความเห็นของนักศึกษาในดานเน้ือหาและความเหมาะสม
ของการจัดกระบวนการเรียนรู 
      1) ความเหมาะสมกับการใชกรณีศึกษาเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน 
        กรณีศึกษา คูมือการสอน (Teaching Note) และแนวทางพัฒนากระบวนการ
เรียนรู  ไดดําเนินการไปตามระเบียบวิธีที่เปนมาตรฐาน มีคุณภาพเหมาะสมตามมาตรฐาน สามารถ
นําไปใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเปนกรณีศึกษาที่ยึดแนวทางการพัฒนา การใช
งานและการประเมินผลการใช จากโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Case Method ที่
ไดมาตรฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยไดดําเนินไปตามแบบแผน ที่
ศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดพัฒนาข้ึน
ในโครงการของสกอ. ดังกลาว ตลอดจนเปนการดําเนินงานอยางตอเน่ืองจากระยะแรกที่เปนการ
พัฒนาและประเมินเน้ือหากรณีศึกษาในระดับการพัฒนา แลวจึงใชการวิจัยประเมินผลที่มีการ
ออกแบบตามระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการที่ยังคงใชแนวทางเดิมเปนหลัก ประกอบกับระเบียบวิธีทีใ่หผูมี
สวนเกี่ยวของในหลายมิติ หลายภาคสวนไดเขามีสวนรวมในการประเมิน รวมถึงผูวิจัยสามารถศึกษา
รูปแบบการประเมินผลการใชกรณีศึกษาจากงานวิจัยที่ผานมาที่เนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
พึงพอใจของผูเรียนจากการเรียนรูดวยกรณีศึกษาเปนสวนใหญ นํามาปรับใชใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัยและความคาดหวังในประโยชนที่จะเกิดข้ึนจริงมากกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หรือความพึงพอใจของผูเรียน ทําใหสรุปแนวทางการพัฒนากรณีศึกษาในสวนของการพัฒนาหรือ
จัดทํากรณีศึกษา คูมือการสอน (Teaching Note) และการออกแบบแนวทางพัฒนากระบวนการ
เรียนรูในการใชกรณีศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทั้งผูเรียนและผูสอนไดวา ควรมีการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษาในระดับตนนํ้าใหมีคุณภาพดวยการมีกรณีศึกษาที่มีความ
ชัดเจน ดําเนินการไปตามวัตถุประสงคและปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียนตามแบบ
แผนทางเลือกที่มีอยู และมีกลไกการสรางเสริมประสิทธิภาพการเรียนรูดวยคูมือการสอนและแนว
ทางการพัฒนาการเรียนรูสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนที่ผานการออกแบบ การประเมิน
เบื้องตน และทดลองประเมินโดยการใชบทบาทสมมุติในระดับอาจารยผูสอนและอาจารยในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ แลวทดลองใชกับการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนจริง จึงจะไดผลการประเมินที่
หลากหลาย เสริมเติมเต็มระหวางกัน และครอบคลุมการตอบสนองเปาหมายของการพัฒนา
กรณีศึกษาที่มีคุณภาพได 
        ภาพรวมความเหมาะสมกับการใชกรณีศึกษาเปนเครื่องมือในการเรียนการสอนจะ
เห็นไดวา ปจจัยที่ทําใหผูประเมินเห็นวากรณีศึกษาที่กําลังประเมินน้ันอยูที่การออกแบบการจัดการ
เรียนรูและการประเมินที่ใหความสําคัญกับ การมีสวนรวมในแตละระดับของการประเมินดวยการมี
กลไกการสะทอนความคิดเห็นของผูประเมินในทุกกลุม มีการออกแบบกิจกรรมการวิจยัประเมนิผลทีม่ี
ประโยชนตอการเรียนรู กรณีศึกษามีความสอดคลองกับความเหมาะสมที่ตองการตามประเด็นยอยใน
การประเมินทั้งสาระทางวิชาการ ความดึงดูดใจใหมีสวนรวม สรางความรูสึกรวม กระตุนใหถก
ประเด็นและเนนการตัดสินใจ ดวยขอมูลที่เพียงพอ และเช่ือมโยงกับปญหาที่ทันสมัยกับการเรียนรู 
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       ในกรณีผลการประเมินตามภาพรวมดังกลาวจึงอภิปรายผลไดวา รูปแบบของการ
ประเมินผลที่ใชแนวทางและประเด็นที่ชัดเจน มีการอธิบายความ สื่อสาร ช้ีแจง เปดกวางตอการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากเวทีการสนทนากลุม การระดมสมอง และการประชุมหลังการปฏิบัติการ ที่
ผูวิจัยออกแบบและกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินรวมไปกับการพัฒนากรณีศึกษาในระดับตนนํ้า การ
ทดลองใชเพื่อการพัฒนาตอในระดับกลางนํ้าที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางทุกฝายระหวางการ
ประเมิน มีการช้ีแจงเพิ่มเติมในสวนที่ไมแสดงรายละเอียดในเอกสาร มีการบันทึกขอคิดเห็นเพื่อใหเกดิ
การปรับปรุงและนําไปใชใหวิพากษตอเน่ืองไดทันทีเพื่อใหไดประสิทธิภาพในการประเมินเพื่อการ
พัฒนา แลวจึงนําไปสูการประเมินผลดวยระเบียบวิธีวิจัยการประเมิน ปจจัยเหลาน้ีดังที่กลาวจะทําให 
บรรลุความเหมาะสมกับการใชกรณีศึกษาเปนเครื่องมือในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถใชประโยชนไดทันทีตอการพัฒนาการเรียนรูของผูประเมินและผูเรียน โดยไม
ตองรอผลการประเมินเปนรายงานการวิจัยที่จะไดประโยชนแกผูเรียนรูในระยะตอไปเทาน้ัน 
      2) ความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรียนรู  พฤติกรรมและการเรียนรูกอน  
ระหวาง และหลังการดําเนินกิจกรรมวิเคราะหในกลุม ที่พบวา เปนกิจกรรมกลางนํ้าและปลายนํ้าของ
ระบบการประเมินผลการใชกรณีศึกษา กลาวคือ มีการประเมินผลระหวางการใชกรณีศึกษาทั้งการ
แสดงบทบาทสมมุติของผูประเมินกลุมอาจารย กับการเรียนรูและวิพากษการเรียนรูดวยกรณีศึกษา
ของนักศึกษาที่เปนผู เรียน ทําใหไดผลการประเมินทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัด
กระบวนการเรียนรู และผลการพัฒนาทักษะและความพึงพอใจที่สะทอนจากระดับความเห็นที่ผูเรียน
เปนผูประเมิน นํามาอภิปรายผลไดวา ปจจัยสําคัญของการดําเนินกิจกรรมประเมินผลกรณีศึกษาน้ีมี
ความตอเน่ืองกันในแนวคิดการมีสวนรวมของผูประเมินกับนักวิจัยในแบบของการมีปฏิสัมพันธตอกัน
ตอเน่ืองตลอดเวลา ทําใหเกิดความเขาใจถึงแนวทาง ขอจํากัด และเปาหมายของผูรับผิดชอบ
กรณีศึกษา เกิดความรูสึกที่ดี มีความเปนกัลยาณมิตร ทําความเขาใจรวมกัน มีบรรยากาศของการ
เรียนรูและแบงปนประสบการณและความรูกันเปนอยางดี มีผลตอผลของการประเมินการจัด
กระบวนการเรียนรูในเชิงบวกเปนหลัก แตก็ไมไดสูญเสียขอสังเกตดี ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได 
เชน การใหผูสอนตองเตรียมความพรอมอยูเสมอ การนํากรณีศึกษาไปขยายผลการใชในเน้ือหา
เพิ่มเติม การออกแบบการจัดการเรียนการสอนใหสามารถใชเวลาไดมากข้ึนเพื่อใหปฏิบัติการในแตละ
กิจกรรมยอยไดเหมาะสมกวาที่เปนอยู และการปรับใชกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณอื่น 
ๆ ตอไป เปนผลการประเมินที่ตองบูรณาการทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จึงจะทําใหได
ขอมูลสนับสนุนที่ยืนยันความสอดคลองหรือแตกตางกันในความเห็น ซึ่งในกรณีน้ีพบวาผลการ
ประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพมีความสอดคลองกัน ทั้งในกลุมผูประเมินที่ตางกลุมกันและความเห็น
ที่มีตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู  โดยที่งานวิจัยที่ผานมา 
ยังไมปรากฏสาระสําคัญของกิจกรรมการประเมินเหลาน้ี สําหรับการเทียบเคียงเพื่อการอภิปรายผลได 

5.2.2 การใชกรณีศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีกําหนด 
 5.2.2.1 ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน และอาจารยเพ่ือนรวมงาน  

     1) การพัฒนาทักษะการทํางานเปนกลุม เห็นวาทําให เกิดความรวมมือกัน มี
กระบวนการหนุนเสริมใหนักศึกษาไดใชทักษะการทํางานเปนกลุมไดเปนอยางดี แตตองกระตุนใหเกิด
การแบงหนาที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
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     2) การพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง เห็นวาเน้ือหาวิชา กรณีศึกษาและคูมือทําให
เกิดการเรียนรูดวยตนเองและจากสมาชิกในกลุม  
     3) การพัฒนาทักษะการรวบรวมขอมูลและกระบวนการคิดวิเคราะห เห็นวา ขอมูล
พื้นฐานสวนใหญอยูในกรณีศึกษาทําใหสามารถจัดกลุมในเรื่องตาง ๆ ไดดี ควรเนนเรื่องการคิดเชิง
วิเคราะหใหมีประสิทธิภาพ 
     4) การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเวลา กระบวนการที่จัดไวสนับสนุนใหสามารถ
บริหารจัดการเวลาไดดี แตผูสอนตองควบคุมเวลาเพื่อเปนการกระตุนนักศึกษา 
     5) การพัฒนาทักษะการนําเสนอ เห็นวา สามารถฝกความคิดไดดีในกระบวนการ
แลกเปลี่ยนและนําเสนอความคิดระหวางกลุม ควรใหความสําคัญในเรื่องการกระตุนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและนําเสนอสรุปภาพรวมของการวิเคราะห 
     6) การพัฒนาทักษะการนําความรูไปประยุกตใช  เห็นวา สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชไดจริงทั้งจากกรณีศึกษาและขอคิดเห็นของเพื่อนในกลุม   
    5.2.2.2 ความเห็นของนักศึกษา ประกอบดวยสรุปความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนา
ทักษะโดยรวมจากการสํารวจความเห็นและสรุปบทเรียนหลังการเรียนรู 
   1) ระดับความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาทักษะ 6 ดาน แกนักศึกษา 
    1. ระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการจัดการเรียนรู
ดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการทํางานเปนกลุม พบวา มีคาจํานวนและรอยละสวนใหญอยูในระดับ
ไดรับประโยชนมากที่สุด มีคาเฉลี่ยระดับความเห็นวาไดรับประโยชนมากที่สุด คือ สงเสริมใหสมาชิก
ในกลุมมีความสามัคคี รวมคิด รวมทํา และไดรับประโยชนในระดับมาก กับมีคาเฉลี่ยระดับความเห็น
วาไดรับประโยชนมาก คือ ฝกใหแตละคนมีความสามารถในการทํางานกลุมไดดีข้ึน และไดยกระดับ
การมีสวนรวมและรับผิดชอบรวมกับกลุม  
    2. ระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการจัดการเรียนรู
ดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการเรียนรูดวยตนเอง พบวา มีคาจํานวนและรอยละสวนใหญในระดับ
ไดรับประโยชนมากที่สุด แตมีคาเฉลี่ยระดับความเห็นวาไดรับประโยชนมาก คือ ทําใหตองหาความรู
เพิ่มเพื่อคุยกับเพื่อนในกลุมได และมีคาจํานวนและรอยละสวนใหญในระดับไดรับประโยชนในระดับ
มาก กับมีคาเฉลี่ยระดับความเห็นวาไดรับประโยชนมาก คือ ไดเรียนรูแนวทางการหาความรูดวย
ตนเองมากกวาการเรียนจากอาจารยมากข้ึน และ ทําใหตองอานหนังสือเพื่อใชในการวิเคราะหมากข้ึน  
    3. ระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการจัดการเรียนรู
ดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการรวบรวมขอมูลและกระบวนการคิดวิเคราะห พบวา มีคาจํานวนและ
รอยละสวนใหญในระดับไดรับประโยชนมากที่สุด แตมีคาเฉลี่ยระดับความเห็นวาไดรับประโยชนมาก 
คือ ฝกใหรูจักวิเคราะหขอมูลไดชัดเจนข้ึน และ ไดเรียนรูการคิดวิเคราะหรวมกันกับกลุมไดดีย่ิงข้ึน 
และมีคาจํานวนและรอยละสวนใหญในระดับไดรับประโยชนในระดับมาก กับมีคาเฉลี่ยระดับ
ความเห็นวาไดรับประโยชนมาก คือ เกิดความรูในการคนควา รวบรวบขอมูลเพิ่มเติม  
    4. ระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการจัดการเรียนรู
ดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการบริหารจัดการเวลา พบวา มีคาจํานวนและรอยละสวนใหญในระดับ
ความเห็นสวนใหญในระดับไดรับประโยชนมาก ที่มีคาเฉลี่ยระดับความเห็นวาไดรับประโยชนมาก ทั้ง
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สามประเด็นยอย คือ ไดเรียนรูการจัดแบงเวลาในการทํางานรวมกันในกลุม รองลงมาเปนการได
ปรับตัวใหมีความรับผิดชอบตองานตามเวลาที่กําหนด และสุดทาย คือ ไดใชเวลาอยางคุมคาไปกับ
การเรียนรูและพัฒนาตนเอง  
    5. ระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการจัดการเรียนรู
ดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการนําเสนอ ตามประเด็นยอย พบวา มีคาจํานวนและรอยละสวนใหญ
ในระดับไดรับประโยชนมาก ที่มีคาเฉลี่ยระดับความเห็นวาไดรับประโยชนมาก ทั้งสามประเด็นยอย 
คือ ไดเรียนรูและพัฒนาวิธีนําเสนอผลการวิเคราะหใหเขาใจงายและเช่ือมโยงกับเหตุและผลและ
เน้ือหาปจจัยอื่นอยางเปนระบบ รองลงมาเปนการไดเรียนรูวิธีนําเสนอที่ดี นาสนใจและมีประสทิธิภาพ
จากเพื่อนในกลุม และสุดทาย คือ ไดพัฒนาตัวเองใหเสนอความเห็นในกลุมไดดีข้ึน  
    6. ระดับความเห็นของนักศึกษาในประเด็นการไดประโยชนจากการจัดการเรียนรู
ดวยกรณีศึกษา ในทักษะดานการนําความรูไปประยุกตใช พบวา มีคาจํานวนและรอยละสวนใหญใน
ระดับไดรับประโยชนมากที่สุด มีคาเฉลี่ยระดับความเห็นวาไดรับประโยชนมาก ทั้งสามประเด็นยอย 
คือ สามารถนําความรูจากการวิเคราะหกรณีศึกษาไปประยุกตใชกับการเรียนหรือการประกอบอาชีพ
ตอไปได รองลงมาเปนการนําประสบการณการหาความรูคิดวิเคราะหไปปรับใชกับการเรียนรูในเรื่อง
อื่น ๆ ไดดีข้ึน และสุดทาย คือ ไดเรียนรูวิธีการนําความรูไปใชประโยชนในสถานการณจริง  
   2) ความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาทักษะโดยรวมจากการสรุปบทเรียนหลังการเรียนรู
ดวยกรณีศึกษาในกลุมยอยและทั้งช้ันเรียน  เห็นวา การทํางานเปนกลุมเปนการฝกใหกลุมมีความรวม
รวมใจกันทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทําใหงานมีความความสมบูรณและสงทันเวลาที่
กําหนด เปนกิจกรรมที่ดีไดฝกความคิดและวิเคราะหใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ เกิด
ความสามัคคี และการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขดวย แตก็เห็นวา บางครั้งก็มีความขัดแยงกันใน
กลุม ระยะเวลาในการทํางานและการสงงานมีนอย  
  5.2.2.3 อภิปรายผลการวิจัย ตามวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือประเมินผลการใช
กรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ สําหรับวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ
ตามวัตถุประสงคของการใชกรณีศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีกําหนด 
  การวิจัยประเมินผลกรณีศึกษาในประเด็นการตอบวัตถุประสงคของการใชกรณีศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะที่กําหนดจะเนนผลการพัฒนาที่อาจสรุปไดวาเปนผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูแบบหน่ึง ซึ่ง
เปนการประเมินตางจากงานวิจัยที่เกี่ยวของที่นิยมใชการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่มีทั้งการ
ประเมินกอนและหลังการใชกรณีศึกษา และการทดสอบความรูหลังการเรียนรูดวยกรณีศึกษา โดยที่
ผูวิจัยพิจารณาวาการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะอยูในสวนของการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาอยูแลว การนํากิจกรรมการทดสอบเขามาในกระบวนการประเมินครั้งน้ีนอกจากจะเปนการ
เพิ่มการใชเวลาที่มีจํากัดแลว ยังเปนการลดทอนแนวคิดการเสริมพลังเชิงบวก ที่หลีกเลี่ยงภาวะกดดัน
การรับการทดสอบของผูเรียน ใหมีความรูสึกสบาย ๆ  เพียงพอตอการรวมการประเมินอยางมีความสุข 
และแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ถึงแมจะมีจุดออนในดานการสรางความเช่ือถือและยอมรับไดใน
ความสามารถของกรณีศึกษาในการสรางความรู ที่ควรมีการวัดผลสัมฤทธ์ิในความรูที่ไดเรียนรูมา แต
จะเห็นไดวา การสรางแบบทดสอบใหมีความสามารถ มีมาตรฐานในการวัดผล จะตองใชเวลาและ
กระบวนการที่ตอเน่ืองที่มีปญหาตอขอจํากัดของใชทรัพยากรที่มีและเปนอยู 
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  เน่ืองจากเปาหมายที่แทจริง คือ การพัฒนานักศึกษาใหเกิดความรูดวยการปฏิบัติจริงและ
การพัฒนาทักษะตาง ๆ ทีกําหนดไว ซึ่งไมสามารถวัดผลไดจากการทดสอบความรู แตตองไดจากการ
สังเกตทั้งมีและไมมีสวนรวม การประเมินตนเอง ตลอดจนการสะทอนความเห็นหลังการดําเนิน
กิจกรรม การดําเนินกิจกรรมดังกลาวที่ไมมีการทําแบบทดสอบใด ๆ จึงไดความเห็นเปนผลการ
ประเมินเชิงบวกในสวนของการประเมินเชิงคุณภาพที่กรณีศึกษาน้ีสามารถเปนเครื่องมือการพัฒนา
ทักษะทั้งหกดานไดในระดับที่ดี สอดคลองกับผลเชิงปริมาณที่มีความชัดเจนในรายละเอียดวา ถึงแม
ภาพรวมจะมีระดับที่ดี แตจะมีประเด็นยอยที่มีนํ้าหนักความสามารถจากการอธิบายผลดวยคาเฉลีย่ให
เห็นวา การพัฒนาทักษะทีกําหนดไวยังสามารถนําไปพิจารณาพัฒนาใหสูงข้ึนไดในแตละรายการ  
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการใชประโยชนจากการวิจัย ผลการวิจัยประเมินผลการใช
กรณีศึกษาในครั้งน้ีทําใหเห็นภาพรวมทั้งระบบของการพัฒนา การใชและการประเมินผลกรณีศึกษา
ตามมาตรฐานที่ไดเลือกเปนแนวทางที่เหมาะสมข้ึนมาใช คณะผูวิจัยจึงเสนอขอเสนอแนะในมิติของ
การปริหารจัดการกรณีศึกษาตามปจจัยเชิงระบบ ดังตอไปน้ี 
  1) การบริหารจัดการปจจัยนําเขา กรณีศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ควรตอบสนอง
ผูสอนและผูเรียนไดอยางเหมาะสม และจะบรรลุผลได ตองมีการเตรียมปจจัยนําเขาที่มีคุณภาพ ได
มาตรฐาน ไดแก ชุดความรูในการจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ชุดความรูในเน้ือหาที่จะใชเปน
กรณีศึกษา การเตรียมทักษะในการเปนวิทยากระบวนการและการเปนผูฝกสอนของผูสอน และการ
สนับสนุนปจจัยพื้นฐานของผูบริหาร 
  2) การบริหารจัดการกระบวนการ ตองมีการออกแบบกระบวนการหลักของการจัดการ
เรียนรูดวยกรณีศึกษาและกระบวนการยอยที่เปนการพัฒนา การใช และการประเมินผล ดวยการเนน
กิจกรรมการเสริมพลัง การสรางการมีสวนรวม และการจัดกระบวนการเรียนรูไวในการดําเนินงานทุก
ข้ันตอน 
  3) การบริหารจัดการผลผลิต เน่ืองจากการนิยามผลผลิตที่ตองการอาจจะมีความ
แตกตางไปตามบริบทของการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษาที่ตางกัน แตอยางไรก็ตาม 
ผลการวิจัยน้ีสามารถนําไปเปนแบบในสวนของการประเมินผลผลิตที่กําหนดเปน ตัวกรณีศึกษา คูมือ
การสอน แนวทางการพัฒนาการเรียนรู และทักษะที่ไดรับพัฒนาตามที่กําหนด โดยที่อาจจะพิจารณา
การทดสอบความรูของผูเรียนเพิ่มเขาไปตามความเหมาะสมก็เปนได 
  4) การบริหารจัดการปจจัยยอนกลับ ผลของการประเมินดวยแนวคิดเชิงระบบจะผลิต
ขอมูลออกมาอยูตลอดเวลาทั้งที่เปนผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ การวิจัยน้ีไดเสริมกลไกการรับรู
ผลของปจจัยยอนกลับในทุกระดับ ทุกกลุมที่เกี่ยวของ ผานการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจของ
องคการ จึงมีขอเสนอใหการประเมินกรณีศึกษานอกจากจะมีกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการ
ตามที่เสนอไวแลว ยังควรมีกิจกรรมการสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติการในทุกกิจกรรม เพื่อการรับรู
ผลการประเมินในหลากหลายมิติ ที่ทันตอเวลา ความตองการ และความเปลี่ยนแปลง อันจะทําให
ไดรับประโยชนในการพัฒนามากไปกวาการรับรูผลการประเมินตามวัตถุประสงคการวิจัยเทาน้ัน 
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  การดําเนินการตามขอเสนอแนะตามองคประกอบของปจจัยเชิงระบบดังกลาว จะชวย
ใหการวิจัยประเมินผลกรณีศึกษา มีคุณคา บรรลุผลไดประโยชนตามประเด็นที่คาดวาจะไดรับจากการ
วิจัย นอกเหนือไปจากการบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยที่สามารถบรรลุผลไดอยูตามปกติแลว 
 5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป ถึงแมผลการวิจัยประเมินผลการใชกรณีศึกษาในครั้ง
น้ีจะทําใหเห็นภาพรวมทั้งระบบของการพัฒนา แตก็เปนการออกแบบการวิจัยภายใตขอจํากัดทั้ง
ประสบการณและทักษะการจัดการเรียนการสอนดวยกรณีศึกษา ที่ชดเชยดวยการแสวงหาตนแบบที่
เปนมาตรฐานมาเปนแนวทางการดําเนินงาน แตก็ยังตองปรับแตงบางสวนใหสอดคลองกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย และขอจํากัดดานทรัพยากรที่มีอยู จึงทําใหมีการลดทอนปจจัยการประเมินและบุคคลที่
เกี่ยวของบางสวน รวมถึงการ เปดกวางใหมีการเรียนรู กับผู เ ช่ียวชาญดานกรณีศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ จึงมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอ ๆ ไป ดังน้ี 
  1) ควรเปนการวิจัยประเมินผลที่ใหมีผูที่เกี่ยวของต้ังแตผูประกอบการเจาของเรื่องจริง
ในกรณีศึกษา ผูประกอบการที่สนใจ ไดเขามามีสวนในกิจกรรมการใชกรณีศึกษาตามสมควรและ
ถูกตองเปนธรรม  
  2) ควรเปนการวิจัยประเมินผลที่ควรมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือมี
ผูสอนในสาขาที่เกี่ยวของในตางสถาบัน เปนผูมีสวนรวมในการประเมินผลและใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันไปพรอม ๆ กัน 
  3) ควรมีการพัฒนากรณีศึกษาที่ซับซอนข้ึนและใชประโยชนไดอยางหลากหลาย 
ตอบสนองหัวขอการเรียนรูในระดับรายวิชา โดยเฉพาะการจัดการเชิงกลยุทธ ที่มีเน้ือหาความรูสูการ
ปฏิบัติที่ตอเน่ืองกันในลักษณะของการวางแผนเชิงกลยุทธ 
  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไปดังกลาว จะเปนแนวทางการยกระดับการพัฒนา
กรณีศึกษาที่ไดมาตรฐานสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ แตจะตองอยูบนฐานปจจัยหนุน
เสริมที่สําคัญ คือ นโยบายและงบประมาณของผูบริหารที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
กาญจนา วฒัสุนทร. (2553). หลักการและความรูท่ีจาเปนสาหรับการวิจัยในช้ันเรียน. (Online). 

Available : http://www.rlc.nrct.go.th/download/Research _Zone 
/phase12_20100322_1.pdf [10 พฤษภาคม 2556] 

กาญจนา คุณารักษ. (2545). การออกแบบการเรียนการสอน. พิมพครัง้ท่ี 2. นครปฐม : คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร,  

เกรียงศักด์ิ เขียวยิง่. (2534.) การสอนและการฝกอบรมทางการบริหารโดยวิธีกรณีศึกษา. กรงุเทพฯ : 
โรงพิมพโอเดียนสโตร,  

ชนาธปิ พรกุล. แคทส. (2544). รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ 
: สานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

จิตราพร ลลีะวฒัน. (2552). “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา MKT 449 การจัดการ
การตลาดแบบมีกรณีศึกษากับมีแบบฝกหัด.” รายงานวิจยั. มหาวิทยาลัยศรปีทุม. 

จินตนา ยูนิพันธุ. (2537). “กรณีศกึษา : นวกรรมการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร.” วารสารคณะ
พยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา. 2, 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม)  

จิราภรณ พิมใจใส. (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูเพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล. วิทยานิพนธปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร.  

ทิศนา แขมมณี และคณะ. (2541). “การเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด” ใน การปฏิรูปการเรียนรูตาม
แนวคิด 5 ทฤษฎี. สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. กรงุเทพฯ : ไอเดียสแควร,  

_________. (2544).วิทยาการดานการคิด. กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอรกรุป แมนเนจเมนท,  
_________. (2552).ศาสตรการสอน. พิมพครั้งท่ี 9. กรงุเทพฯ : สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
ธีวินท นฤนาท.  (2555). “การศึกษาผลของการใชกรณีศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชา LSC406 

สัมมนาการจัดการลอจิสติกสและโซอุปทาน สาขาวิชาการจดัการลอจสิติกส และโซอุปทาน 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรปีทุม ปการศึกษา 2/2554.” รายงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน. คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรปีทุม. 

นันทิกา นาคฉายา. (2546). การประยุกตเทคนิคการประเมินในช้ันเรียนตามแนวคิดของแองเจลโล 
และครอส เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอยางมวีิจารณญาณ. วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต 
ภาควชิาวจิัยการศกึษา คณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  

นิตยา โสริกลุ. (2547. ผลการใชการสอนแนะในการเรียนรูดวยกรณีศึกษาบนเว็บที่มีตอการแกปญหา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่มีรูปแบบการคิดตางกัน. วิทยานิพนธปรญิญา
มหาบัณฑิต ภาควชิาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศกึษา คณะครศุาสตรจฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลัย.  



92 

 

นิวัติ จันทราช (2555).  ผลของการใชวธิีการเรียนแบบกรณีศึกษาในรายวชิา MGT 351 พฤติกรรม
องคการและการพัฒนาองคการ. รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. คณะ
บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรปีทมุ. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยเบ้ืองตน. พิมพครัง้ท่ี6. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 
ประกอบ คุปรัตน. (2537). “การเรียนการสอนโดยใชกรณีศกึษา.” วารสารพยาบาลศาสตร. จฬุาลงกรณ

มหาวทิยาลัย. ปท่ี 6 ฉบบัท่ี 1 (1-14). 
ประจวบ เพิ่มสวุรรณ.  (2553). “ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอนโดยใชวิธกีรณีศึกษา.” 

BU Academic Review. ปท่ี 9 ฉบบัพิเศษ 2 พฤษภาคม – กรกฎาคม. 37-46. 
ประเสริฐ ศริิเสรีวรรณ, (2554). วิธีเรียนรู และแนวทางการวิเคราะห “กรณีศึกษา กลยุทธการบริหาร

การตลาด”.  วิชา การจัดการการตลาด - MB 504. หลักสตูรบรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต 
(CEO-MBA, MBA Online) มหาวิทยาลัย หอการคาไทย. [Online] Available : 
http://www.docstoc.com/docs/159998575/The-Case-Study-in--Marketing-
Management--and-Strategy. [10 พฤษภาคม 2556] 

ปรณัฐ กิจรุงเรอืง. (2553). การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชกรณีศึกษาทางศาสตรการเรียนการสอน
เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการคิดอยางมวีิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู.
วิทยานิพนธปรชัญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยศลิปากร. 

มนตชัย พงศกรนฤวงษ. (2552). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการสรางความรูของนักเรียนชางอุตสาหกรรม.วิทยานพินธ
ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร.  

เยาวดี วบิูลยศรี. (2551). การวัดผลและการสรางแบบสอบผลสัมฤทธิ์. พิมพครั้งท่ี 7. กรุงเทพฯ :
สาํนักพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

พัฒนา ศริิโชติบัณฑิต. (2553). “การศึกษาผลสมัฤทธิ์ของการใชกรณีศกึษาในการสอนวิชาการโฆษณา
และการสงเสริมการขายของนักศกึษา คณะศิลปกรรมศาสตร ในโปรแกรมบรหิารธุรกิจ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา.” รายงานการวิจัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ไพฑูรย สินลารัตน. (2524). “การพัฒนาการเรียนการสอน.” ใน ไพฑูรย สินลารัตน (บรรณาธกิาร).คูมอื
การจัดประชุมปฏิบัติการดานการเรยีนการสอน. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. 

วิทรูย สิมะโชคดี. (2542) “การเรียนรูดวย “กรณีศึกษา” อยางมีประสทิธิภาพ.” วารสารบริหารธุรกิจ
รังสิตฉบับท่ี 2 (มกราคม-มิถุนายน) : 81-84. 

วันดี สขุสงวน. (2548). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการใชกรณีศึกษาในการสอนวชิาการบัญชีชั้นสูง 2 
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรงัสิต. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยรังสิต. 

วิทยาลัยการจัดการ, มหาวิทยาลัยมหิดล. (2553). บทวิเคราะหกรณีศึกษาทางการตลาด. [Online] 
Available : http://inside.cm.mahidol.ac.th/mkt/index.php?option 



93 

 

=com_content&view=article&id=267:brand-audit-ais&catid=1:mk-
articles&Itemid=11. [10 พฤษภาคม 2556] 

วรพรรณ กระตายทอง. (2553). “การสอนทฤษฎีโดยใชรปูแบบการสอนกรณีศึกษา ดีกวาการบรรยาย
ธรรมดา จริงหรือ ???.” บทความวิชาการจากงานวิจัย คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร. [Online]  Available. : http://eduweb.kpru.ac.th/pdf/rs14.pdf [10 
พฤษภาคม 2556] 

ศูนยใหคาํปรึกษาทางธรุกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบญัช.ี (2553ก).  แนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรยีนการสอนแบบ Case Method ท่ีไดมาตรฐาน. โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนแบบ Case Method. สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
(สกอ) กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยใหคาํปรึกษาทางธรุกิจ, คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี. (2553ข).  Case Method 101. 
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Case Method. สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ) กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ 

สุคนธ สินธพานนท และคณะ. (2545). การจัดกระบวนการเรียนรู : เนนผูเรียนเปนสําคัญ. กรุงเทพฯ. 
อักษรเจรญิทศัน.  

อาจยุทธ เนติธนกูล และสมชาย คุมพล.  (2552). “วธิีวิเคราะหกรณีศึกษาและบทสรุป” ใน เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ต วิชา SBP 632 คร้ังท่ี 10. มหาวิทยาลัย
รังสิต. [Online] Available : http://www.scribd.com/doc/15687601 [10 พฤษภาคม 
2556] 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส  
พับลิเคชั่นส. 

วารรีัตน แกวอุไร. (2541). การพัฒนารูปแบบการสอนสําหรับวิธีการสอนท่ัวไปแบบเนนกรณีศึกษาเพ่ือ
สงเสริมความสามารถของนักศึกษาครูดานการคิดวิเคราะหแบบตอบโตในศาสตร
ทางการสอน. วิทยานิพนธครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัย.  

วิทรูย สิมะโชคดี. (2542) “การเรียนรูดวย “กรณีศึกษา” อยางมีประสทิธิภาพ.” รังสิตบิวสิเนสรีวิว 2 
มกราคม-มิถุนายน. 81-84. 

เอกชัย  ก่ีสขุพันธ. (2528). หลักการบริหารท่ัวไป. กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ. 

ภาษาอังกฤษ 
Barrows, H.S., and R. Tamblyn. (1980). Problem-Based Learning. New York: Springer. 
Bransford, J.D., A.L. Brown, and R.R. Cocking (Eds.). (1999). How People Learn: Brain, 

Mind, Experience,and School. Washington. DC : National Academics Press. 



94 

 

Brown, J.S., A. Collins, and P. Duguid. (1989. “Situated cognition and the culture of 
learning.” Educational Researcher. 18, 32-41. 

Dori, Y.J. 2003. “From nationwide standardized testing to school-based alternative 
embedded assessment in Israel: students’ performance in the ‘Matriculation 
2000’ project.” Journal of Research in Science Teaching. 40, 34-52. 

Dori, Y.J., and Herscovitz, O. (1999). “Question posing capability as an alternative 
evaluation method : analysis of an environmental case study.” Journal of 
Research in Science Teaching. 36(4) 411-430. 

                            (2005). “Case-based long-term Professional Development of Science 
Teachers. International.” Journal of Science Education. 27(12), 1413-1446. 

Dori, Y.J., and Tal, R.T. (2000). “Formal and informal collaborative projects: engaging in 
industry with environmental awareness.” Science Education. 84(1), 95-113. 

Easton, Geoff. (1992). Learning from Case Studies. 2nd ed.  England : Prentice-Hall.  
Herried, C.F. (1997). “What is a case?” Journal of College Science Teaching. 27, 92-94. 
Hofstein, A., Kesner, M., and Ben-Zvi, R. (1999). “Student perceptions of industrial 

chemistry classroom learning environments.” Learning Environments 
Research. 2(3), 291-377. 

Kerin, R. and Peterson, R. (2010). Strategic Marketing Problems : Cases and Comments. 
Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall.  

Resenthal, Brown. D. and Lew. (2010). Cases in Strategic Marketing. Upper Saddle River, 
N.J. : Pearson Prentice Hall.  

Sykes, G., and Bird, T. (1992). “Teacher education and the case idea.” Review of 
Research in Education. 18, 457-521. 

Wassermann, S. (1994). Introduction to Case Method Teaching. New York: Teachers 
College Press. 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก กรณศีกึษาและคูมือการสอน 
ภาคผนวก  ข เครื่องมือเกบ็รวบรวมขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

 
 

ภาคผนวก  ก กรณีศึกษาและคูมือการสอน 
 
 
 

รายงาน 
การจัดทํากรณีศึกษาเพ่ือประกอบการเรียนการสอน 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ  

กลุมสตรีไขเค็มพอกดินสอพองบานกลวย ตําบลจอหอ  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

จัดทําโดย 
นายทวี  วัชระเกียรติศกัดิ ์
โปรแกรมวิชาการจัดการ 

 
เสนอ 

คณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 
 

ไดรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2556 

 
 



97 
 

กรณศีึกษา 
 

ชื่อกรณีศึกษา  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกจิ กลุมสตรีไขเค็มพอกดินสอพองบานกลวย 
ตําบลจอหอ อําเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา 
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พ.ศ. 2555 
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เชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
1) การวิเคราะหทิศทางและสถานะในปจจุบันของธุรกิจ  
2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจ  
3) การกําหนดปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ  
4) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจ  
5) การสรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจ  

7. ปจจัยกระตุนใหเกิดการตัดสินใจและการกระทํา  
ความจําเปนที่จะตองดํารงรักษาการดําเนินธุรกิจของกลุมทัง้เพื่อความเปนอาชีพ

เสริมทีม่ั่นคงและการเปนกลุมอาชีพตัวอยางของชุมชนที่มกีารดําเนินกจิการอยางพอเพียงดวยความ
มุงมั่นทีจ่ะใหมสีมาชิกในชุมชนมีสวนรวมทั้งการดําเนินงานและการรบัประโยชนมาตอเน่ืองโดยตลอด 

8. ระดับความซับซอนของกรณีศึกษา  
มิติการวิเคราะห ระดับที่ 1 ,มิติทางทฤษฎีระดับที่ 1 และมติิทางการนําเสนอ ระดับ

ที่ 1 (1,1,1) 
9. การปกปดชื่อและขอมลูจริง 

ไมจําเปน เพราะ เปนธุรกิจของกลุมอาชีพที่เปนอาชีพเสริมของชุมชน ไดรับการ
สงเสริมจากหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ ทั้งงบประมาณ ความรูและการจําหนาย จะตองมีการจัดทํา
รายงานทางธุรกิจของกลุมเพื่อเสนอตอหนวยงานตาง ๆ อยูแลว และขอมูลที่ใชจะเปนประมาณการที่
ปรับแตงใหสอดคลองกับระดับความซับซอนของกรณีศึกษาทั้ง 3 มิติ 
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10. วัตถุประสงคของรายวิชา 
ตอบสนองวัตถุประสงครายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ รหัสวิชา 356402 ตาม 

มคอ.3 คือ มีความสามารถในการวิเคราะหสภาพแวดลอมและระบบของธุรกิจได 
11. วัตถุประสงคของกรณีศึกษา 

จัดทําตัวอยางการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการใหนักศึกษาไดเรียนรูเปน
ตัวอยางจากสถานการณจริงในพื้นที่ และจัดกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือหนุนเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนรู 

 
 

คูมือการสอน 
ชื่อกรณีศึกษา  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกจิ กลุมสตรีไขเค็มพอกดินสอพองบานกลวย 
ตําบลจอหอ อําเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา 
กรณีศึกษาโดยยอ  

กลุมสตรีไขเค็มพอกดินสอพองบานกลวยจอหอ เปนกลุมอาชีพที่เกิดข้ึนจากการ
รวมกลุมกันของ  สตรีที่มีครอบครัวเปนสมาชิกสหกรณการเกษตรเมืองนครราชสีมา ต้ังอยูที่ เลขที่ 
31/2   หมูที่ 2 – บานกลวย ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีการดําเนินงานใน
รูปแบบ วิสาหกิจชุมชน จัดต้ังข้ึนโดยสหกรณการเกษตรเมืองนครราชสีมา  จํากัด  ประสบผลสําเร็จ
และไดรับรางวัลในการสงเขาประกวด และไดรับการสนับสนุนจากหนวยราชการตาง ๆ ทั้ง
งบประมาณ ความรูและการจัดจําหนาย เน่ืองจากเปนกลุมอาชีพที่มีความมุงมั่นในการดําเนินกิจการ
มาอยางตอเน่ืองกวา 10 ป ตอบสนองการสรางอาชีพเสริมใหกับชุมชนและเปนเครื่องมือของสวน
ราชการเพื่อเปนแบบอยางในการเรียนรูการพัฒนาชุมชนแบบพอเพียงใหกับชุมชนตาง ๆ 

ผลิตภัณฑของกลุม  คือ  ไขเค็ม ดินสอพองและนํ้าพริกไขเค็มดินสอพอง จําหนาย
ตามตลาดนัดและงานออกรานตามวาระตาง ๆ ในจังหวัด ถึงแมจะไมมีผลกําไรมากจนสรางความ
ร่ํารวยได แตก็ตอบสนองการเปนอาชีพเสริมที่ดีได โดยเนนความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑใหดี
ข้ึนและไดรับการยอมรับจากผูบริโภค  ไดรับการรับรองมาตรฐานตาง ๆ   ทั้งดานการผลิต คุณภาพ
สินคาและการดําเนินธุรกิจ 

การบริหารจัดการ การดําเนินงาน มีการเลือกต้ังคณะกรรมการและมอบหมาย
หนาที่รับผิดชอบ  ใหกรรมการและสมาชิกมีสวนรวมทุกคนในการเขารวมโครงการ  สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในกลุมใหมีแนวคิดในการคัดคุณภาพของผลิตภัณฑและปรับปรุง
ใหดีข้ึน ประธานกลุมมีความรับผิดชอบตอหนาที่  มีความรูดานการตลาด มีอัธยาศัยที่ดี  และมุงหวัง
ใหกลุมอาชีพมีรายไดอยางตอเน่ือง ดําเนินกิจกรรมกลุมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน มุงมั่นสูการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมใจกันสรางสรรคผลิตภัณฑสราง
ผลผลิตใหมีคุณภาพ เพื่อกาวไปสูความสําเร็จที่มั่นคง โดยการผลิตและพัฒนาไขเค็มที่ดีมีคุณภาพได
มาตรฐานสะอาดเปนที่ยอมรับในตลาดและผูบริโภคทุกคน 
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ปญหาของกลุม ไดแก ตนทุนและคุณภาพของวัตถุดิบ ตลาดรองรับที่มั่นคง การ
แขงขันที่หลากหลาย สมาชิกขาดความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันและการจัดกิจกรรมสงเสริมของสวน
ราชการที่เกี่ยวของเริ่มลดนอยลง  

 
วัตถุประสงคในการเรียนการสอน 

จัดกิจกรรมการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการใหนักศึกษาไดเรียนรูเปน
ตัวอยางจากสถานการณจริงในพื้นที่ และจัดกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือหนุนเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนรู 
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการวิเคราะหสภาพแวดลอมและระบบของธุรกิจได 
ปญหาและประเด็นหลักในการตัดสินใจ 

ปญหาของกรณีศึกษา คือ กลุมอาชีพฯมีความรู ความเขาใจในสถานการณตาง ๆ 
ของสภาพแวดลอมทางธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกลุมมากนอยเพียงใด จะสามารถติดตามและ
ประเมินความเปลี่ยนแปลงปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความอยูรอด กาวหนาหรือลมเหลวใหกับ
กิจการของกลุมไดอยางเหมาะสมไดอยางไร และผลการประเมินที่เกิดข้ึนจะเปนอะไรบาง จะนําไปสู
การตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและบริหารจัดการเชิงกลยุทธไดอยางไร 

ประเด็นหลักในการตัดสินใจ คือ การนําความรูในการวิเคราะหสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจมาประยุกตใชเพื่อติดตามและประเมินสภาพแวดลอมทางธุรกิจของกลุมอาชีพฯ เพื่อใหเห็นเปน
ปจจัยแหงความสําเร็จที่แทจริง มีคุณคาและมีประสิทธิภาพตอการนําไปใชประกอบการตัดสินใจการ
วางแผนและดําเนินกลยุทธตอไป 
แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

ใชแนวคิดกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจตามแนวทางของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ โดยการใชเทคนิคการเรียงลําดับความสําคัญของปจจัย การประมาณ
คาและกําหนดระดับความสามารถของปจจัยภายนอกและภายในและองคการจากลักษณะเชิง
คุณภาพเปนลักษณะเชิงปริมาณเพื่อสรางความสะดวกตอการเขาใจและใชตัดสินใจ โดยปรับใชวิธีการ
วิเคราะหจากหนังสือ Essentials of Strategic Management, 5/E ,2010 ของ J. David Hunger 
และThomas L. Wheelen  สํานักพิมพ PEARSON  ในสวนของเน้ือหาPart 2: Scanning the 
Environment Chapter 3: Environmental Scanning and Industry Analysis Chapter 4: 
Internal Scanning: Organizational Analysis 

 ประกอบดวย 
1) การวิเคราะหทิศทางและสถานะในปจจุบันของธุรกิจ  
2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจ  
3) การกําหนดปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ  
4) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจ  
5) การสรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจ  

คําถามแนะนําเพ่ือการอภิปราย 
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ทิศทางและสถานะในปจจุบันของกลุมอาชีพตามมิติทางการจัดการเชิงกลยุทธ ที่
ประกอบดวย ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและกลยุทธระดับตาง ๆ เปนอยางไร 

สภาพแวดลอมภายนอกของกลุมอาชีพประกอบไปดวยอะไรบาง ทั้งสวนที่เปน
สภาพแวดลอมภายนอกโดยทั่วไป(การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ) และสภาพแวดลอมภายนอกทางการแขงขัน(ลูกคา คูแขงปจจุบัน คูแขงใน
อนาคต ผูจัดสงสินคาและหรือวัตถุดิบ สินคาทดแทนและผูมีสวนเกี่ยวของ ปจจัยตาง ๆ ดังกลาวมี
ปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือความยากลําบากในการดําเนินธุรกิจของกลุมอาชีพและมี
คาการประเมินโดยสรุปเปนเทาใด อธิบายความไดวาอยางไร(การกําหนดปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ
จากปจจัยภายนอก-TO) 

สภาพแวดลอมภายในของธุรกิจ ของกลุมอาชีพประกอบไปดวยอะไรบาง ทั้งสวนที่
เปนทิศทางในปจจุบันและศักยภาพในแตละดานและการบูรณาการความสามารถภายในทุกดานของ
กลุมอาชีพฯ(ทิศทางเชิงกลยุทธ,กระบวนการและหนาที่หลัก และหวงโซคุณคา) ปจจัยตาง ๆ ดังกลาว
มีปจจัยใดบางที่เปนความสามารถในการรองรับสถานการณของปจจัยความสําเร็จที่สําคัญจากปจจัย
ภายนอกในการดําเนินธุรกิจของกลุมอาชีพและมีคาการประเมินโดยสรุปเปนเทาใด อธิบายความไดวา
อยางไร(การกําหนดปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของปจจัยภายใน-WS.) 

สภาพแวดลอมของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกของกลุมอาชีพที่เกิดจากการ
พิจารณาความสัมพันธรวมกัน ประกอบไปดวยอะไรบาง และมีคาการประเมินโดยสรุปเปนเทาใด 
อธิบายความไดวาอยางไร(การกําหนดปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของปจจัยภายใน-TOWS.-SWOT.) 
แนวทางการตอบคําถามแนะนําสําหรับผูเรียน  

 สรุปสาระสําคัญตามแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธของกลุมอาชีพฯ 
 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกของกลุมอาชีพฯและคําอธิบาย 
 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายในของกลุมอาชีพฯและคําอธิบาย 
 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจของกลุมอาชีพฯและคําอธิบาย 

แหลงคนควาเพ่ิมเติม 
 เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ – ทวี  วัชระเกียรติศักด์ิ

(ประกอบการเรียนในรายวิชา) 
 รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการ กลุมอาชีพสตรีสหกรณบานกลวยจอหอบานกลวย หมูที่ 2 ตําบลจอหอ อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา (ทิพวรรณ จําปาทอง และคณะ, 2552) 
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กรณศีึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
กลุมสตรีไขเค็มพอกดนิสอพองบานกลวย ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 
 

กลุมสตรีไขเค็มพอกดินสอพองบานกลวยจอหอ เปนกลุมอาชีพที่เกิดข้ึนจากการรวมกลุมกัน
ของ  สตรีที่มีครอบครัวเปนสมาชิกสหกรณการเกษตรเมืองนครราชสีมา ต้ังอยูที่ เลขที่ 31/2   หมูที่ 
2 – บานกลวย ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีการดําเนินงานในรูปแบบ วิสาหกิจ
ชุมชน จัดต้ังข้ึนโดยสหกรณการเกษตรเมืองนครราชสีมา  จํากัด  โดยเจาหนาที่จากสหกรณฯ  จัดหา
วิทยากรมาแนะนําใหจัดต้ังกลุม  เพื่อใหสมาชิกในหมูบานมีอาชีพเสริมเพิ่มรายไดเมื่อมีเวลาวางจาก
การทําอาชีพหลัก (ทํานา) ไดมีการอบรมการทําปลาสมและไขเค็ม  เปนเวลา  3 วัน วันแรกเริ่มกลุมมี
สมาชิก  36  คน  กลุมไขเค็มไดจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2545 หลังจากไดรับการ
ฝกอบรมแลวกลุมไดทดลองทําปลาสมกอน  แตประสบปญหาวาการทําปลาสมยังหาตลาดไมได  ไมมี
ตลาดในการจัดจําหนาย  และปลาสมมีอายุการเก็บรักษาไดไมนาน  จึงเปลี่ยนมาทดลองทําไขเค็ม  
ประสบผลสําเร็จและไดรับรางวัลในการสงเขาประกวด และไดรับการสนับสนุนจากทางสํานักงาน
พัฒนาชุมชนในการจัดหาตลาดให   ปจจุบันกลุมไดรับการรับรองมาตรฐานอาหารและยา  จาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา   

 
 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุม  
ผลิตภัณฑของกลุม  คือ  ไขเค็ม ดินสอพองและนํ้าพริกไขเค็มดินสอพอง จําหนายในราคา-ไข

เค็มปกติฟองละ  6  บาท  แพ็ค  4  ฟอง ราคา  25  บาท  แพ็ค  5  ฟอง ราคา 30 บาท  ชะลอม  4  
ฟอง  ราคา  35  บาท  ชะลอม  6  ฟอง  ราคา  45  บาท- นํ้าพริกไขเค็มกระปุกละ 20 บาท   
กิโลกรัมละ 150 บาท ขีดละ 15 บาท จําหนายตามตลาดนัดทั่วไป มีตลาดหลักที่ขายเปนประจํา คือ 
ตลาดจอหอ และตลาดหมูบานโฮมการเดน และออกบูทตามงานแสดงสินคาตางๆในจังหวัด
นครราชสีมา  เชน งาน OTOP เปนตน  
ท่ีต้ัง 31/2 หมูที่ 2 บานกลวย ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย 
30310                                 
ความสําเร็จท่ีเดนชัด 
 กอนที่กลุมอาชีพสตรีสหกรณ บานกลวย จอหอ ประสบความสําเร็จในดานความสามารถที่
จะดําเนินธุรกิจของกลุมฯไดอยางตอเน่ือง ถึงแมจะไมมีผลกําไรมากจนสรางความร่ํารวยได แตก็
ตอบสนองการเปนอาชีพเสริมที่ดีได โดยเนนความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑใหดีข้ึนและไดรับ
การยอมรับจากผูบริโภค  ไดรับการรับรองมาตรฐานตาง ๆ   ดังน้ี 

-  ไดการรับรองมาตรฐานอาหารและยา จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ 
อย.  ในผลิตภัณฑไขเค็มดินสอพองตมสุก และ นํ้าพริกไขเค็ม  

-  ไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ(OTOP)  สามดาว  ป พ.ศ. 2552 
-  จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติ สงเสริมวิสาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 
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-  ไดรับอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  
-  จดทะเบียนพาณิชย ตามกฎหมายทะเบียนพาณิชย วันที่ 10 ตุลาคม 2548   
-  ไดรับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑสินคามาตรฐานสหกรณ  โดย กรมสงเสริม

สหกรณ กระทรวงเกษตร และสหกรณ วันที่ 27 มีนาคม 2552 
-  ไดรับการสนับสนุน และอนุญาตใหใชตราสัญลักษณกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ดานบรรจุ

ภัณฑ 
นอกจากน้ีกลุมอาชีพไขเค็มฯยังดีรับการสนับสนุนเงินทุน อุปกรณ ความรูจากหนวยงาน

ราชการอยางตอเน่ือง โดยใชความมุงมั่นต้ังใจ การสานตอเครือขายของประธานกลุมที่ทําใหไดรับความ
ไววางใจ สนับสนุนจากผูเกี่ยวของมาโดยตลอด ขณะเดียวกันยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าพริกไขเค็ม
เพื่อการลดตนทุนความสูญเสียและการเพิ่มมูลคาไดอีก สามารถตอบสนองความตองการของตลาดใน
พื้นที่ที่มีการขยายตัวของที่อยูอาศัยจํานวนมาก มีประชากรเพิ่มข้ึน มีตลาดในชุมชนที่มากข้ึน มี
เทศกาลงานสงเสริมของรัฐใหเปดรานไดตลอดเวลา ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีเปนปจจัยหลักที่เช่ือมโยงกับ
ความสามารถพื้นฐานของกลุมอาชีพจนกอใหเกิดความสําเร็จที่นาพึงพอใจในชวงเวลาที่ผานมา 
โครงสรางการดําเนินงาน 

  
 
                
 
 
                 เลขานุการ        เหรัญญิก                          ประชาสัมพันธ     กรรมการ 
 
รายชื่อคณะผูบริหารคณะกรรมการกลุมท้ังหมด 

1. นางทรงศรี       เหรียญทอง ประธานกลุม 2. นางสุภา        เมากูด   รองประธาน 
3. นางอะโนชา     ขิขุนทด เลขานุการ 4. นางอัญชลี       นวลโคกสูง เหรัญญิก 
5. นางสําเรียง      บุญพรอม ประชาสัมพันธ 6. นางขอ             เรืองจอหอ กรรมการ 

ประวัติความเปนมาของหัวหนากลุม  
นางทรงศรี  เหรียญทอง หรือปานาง จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จาก  

วิทยาลัยอาชีวะศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    หลังจากจบการศึกษาก็ไดเขาทํางานในโรงงาน แต
ก็ทําไดไมนาน เพราะขาดอิสรภาพ   หลังจากน้ันปานางไดแตงงาน และมีอาชีพหลัก คือเปนเกษตรกร 
(ทํานาป)  หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ  ปานางก็ไดมาสมัครเปนสมาชิกกลุมไขเค็มโดยไดรับการ
คัดเลือกใหเปนรองประธานกลุม  ซึ่งกอนที่จะมาเปนกลุมไขเค็ม  ทางกลุมไดทําปลาสม แตปลาสมมี
อายุการเก็บไวไดไมนาน และหาตลาดไดยาก  ปานางจึงเขารับการอบรมการพัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับไขเค็มพอกดินสอพอง  และไดนําความรูที่ไดมาลองทําการผลิตดูวาไขเค็มดินพอก
สอพองน้ัน  มีผลตอบแทนเปนอยางไร  มีตลาดรองรับมากนอยแคไหน  ซึ่งผลการทดลองผลิตถือวา ดี
ในระดับหน่ึง ปานางและสมาชิกจึงไดขอการสนับสนุนจากองคกรตางๆ  และไดรับการสนับสนุนเปน
อยางดี   

ประธานกลุม 

รองประธาน 
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ดวยความที่ปานางเปนคนที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่  มีความรูดานการตลาดเปนอยางดี  
โดยเฉพาะการเขาหากลุมลูกคาเน่ืองจากปานางมีอัธยาศัยที่ดี  และมุงหวังใหกลุมอาชีพมีรายไดอยาง
ตอเน่ือง สมาชิกภายในกลุมจึงไดมีการเลือกและแตงต้ังใหปานาง  หรือนางทรงศรี  เหรียญทองเปน
ประธานกลุมอาชีพสตรีสหกรณ บานกลวยจอหอ มาถึงปจจุบัน 
ผูสนับสนุน – บุคคลและหนวยงาน  

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนดานอุปกรณและเครื่องมือในการผลิต 
องคการบริหารสวนตําบลจอหอและนายกองคการบริหารสวนตําบลจอหอ เปนลูกคาประจํา  
สหกรณการเกษตรนครราชสีมา  ใหการสนับสนุนในดานงบประมาณการผลิตในระยะเริ่มตน

ของกลุมชีพ และใหการอบรมความรูเกี่ยวการกับการผลิตไขเค็ม 
กรมปศุสัตว  ใหการสนับสนุนในการสรางโรงเรือน 
สํานักงานพัฒนาชุมชน ใหการสนับสนุนการจัดหาชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑไขเค็ม

ดินสอพองของกลุมอาชีพ 
รูปแบบการบริหารจัดการ การดําเนินงาน  

มีการเลือกต้ังคณะกรรมการและมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ  ใหกรรมการและสมาชิกมีสวน
รวมทุกคนในการเขารวมโครงการ  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในกลุมใหมี
แนวคิดในการคัดคุณภาพของผลิตภัณฑและปรับปรุงใหดีข้ึน 
ประมาณการดานการเงินของกลุม 

การลงทุน ในอาคารโรงเรือนและเฟอรนิเจอร ประมาณ 200,000 บาท โดยรับการสนับสนุน
จากกรมปศุสัตว มีรายการ  ดังน้ี 

- วัสดุอุปกรณ  การกอสราง  ประมาณ  130,000  บาท 

- เฟอรนิเจอรที่ใชภายในโรงเรือน  ประมาณ  45,000  บาท 
- คาแรงงานในการกอสรางโรงเรือน  ประมาณ  25,000  บาท 
ประมาณการรายรับ รายจายตอเดือน 

รายได  60,000 บาทตอเดือน  รายจาย    40,000 บาทตอเดือน 
ผลการประกอบการ กําไร 20,000 บาท/เดือน 

การจัดสรรเงินปนผลของสมาชิกกลุมอาชีพ 
 -  กําไรตอเดือนประมาณ 20,000 บาท  สมาชิกกลุมอาชีพทั้งหมดมปีระมาณ  10 คน มี
ขอสรปุการจัดสรร เงินปนผลทีส่มาชิกในกลุมอาชีพจะไดรับตอเดือน ประมาณ  2,000  บาท 
สภาพปจจุบันของการดําเนินการดานการปฏิบัติการ 

การจัดหาวัตถุดิบ ทางกลุมใชวัตถุดิบในการทําไขเค็มโดยใช 
- ไขเปด จากจังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี และบานพะไล จังหวัดนครราชสีมา 
-  ดินสอพอง จากจังหวัดลพบุรีที่มีแรธาตุอุดมสมบูรณ 
-  เกลือ  ใชเกลือสินเธาว ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมาสงใหกับกลุมแมบาน

โดยตรง 
อุปกรณการผลิต ไดรับการสนับสนุน องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
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กระบวนการผลิตไขเค็มการตรวจสอบและจัดเตรียมสินคา การผลิตไขเค็มแตละครั้ง  จะใช
ไขเค็มที่มีคุณภาพ  สะอาด  และแรงงานการผลิตก็เปนสิ่งสําคัญ  ถาสมาชิกมีความรวมมือรวมใจกัน
ผลิต มีคุณภาพที่ดี และทันตอความตองการของผูบริโภค อีกดวย 

 บรรจุภัณฑผลิตภัณฑไขเค็ม เมื่อไดผลิตภัณฑไขเค็มแลว  ก็นําไปบรรจุใสบรรจุภัณฑ  เชน  
ชะลอม  กลองใส และกลองกระดาษที่ติดตราสินคาของกลุม  เพื่อเตรียมออกจําหนาย 
สภาพปจจุบันของการดําเนินการดานการตลาด 
 ตลาด กลุมเปาหมายและตําแหนงผลิตภัณฑ 

ตลาดของกลุม คือ กลุมผูใชในครัวเรือนหรือประชาชนทั่วไป ไดแก  กลุมลูกคาที่ไดจากการ
วางจําหนายตามตลาดนัดหรือตามงานประจําปตางๆ  ในจังหวัดนครราชสีมา   และอีกกลุมคือ  กลุม
ผูคาปลีก  เปนกลุมลูกคาที่มีการสั่งซื้อสินคาครั้งละมากๆ  ซึ่งลูกคากลุมน้ีจะมีคําสั่งซื้อที่คอนขาง
แนนอน กําลังการผลิตไขเค็มและนํ้าพริกไขเค็มไดไมมากนัก แตก็มีตลาดรองรับที่มั่นคงเพราะวามี
ลูกคาประจําอยูแลวแตก็ยังมีการแขงขันกันอยูแตก็อาจทําใหเกิดคูแขงมากข้ึนตามไปดวย 

Segmentation กลุมลูกคาระดับกลางและระดับลาง การปริโภคไขเค็มและนํ้าพริกไขเค็ม
สวนใหญจะเปน 2 กลุมน้ี เพราะวามีกําลังซื้อไดแตลูกคาระดับสูงก็มีกําลังซื้อแตวาสวนนอยที่จะซื้อ 
 Targeting กลุมลูกคาระดับกลางจะเปนวัยทํางานและเปนระดับเดียวกับนักศึกษา 
 Positioning ผลิตภัณฑอยูในระดับทั่วไป ตอบสนองการซื้อเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก 
การกําหนดสวนผสมการตลาด  4P 
 Product ไขเค็ม และนํ้าพริกไขเค็ม เปนสินคาที่เจาะจงซื้อ มีการพัฒนาถุงพลาสติกใหมี
ลักษณะที่โดดเดน เพื่อเปนการโฆษณาสินคาไปในตัวชวยใหลูกคาสามารถจดจําสินคาไดงายข้ึน 
 Price ไขเค็มปกติฟองละ  6  บาท  แพ็ค  4  ฟอง/ 25  บาท แพ็ค 5  ฟอง/30 บาท  
ชะลอม 4  ฟอง  /35  บาท  ชะลอม  6  ฟอง/45  บาท นํ้าพริกไขเค็มกระปุกละ 20 บาท   กิโลกรัม
ละ 150 บาท  

Place มีการจัดจําหนายสินคาทางอินเตอรเน็ตโดยลงเว็บไซตรักบานเกิด และการขายแบบ
สงตามรานคาชุมชน ตามตลาดนัดทั่วไป และออกบูทตามงานแสดงสินคาตางๆในจังหวัดนครราชสีมา   
 Promotion โฆษณาทางวิทยุ จัดทําแผนพับใบปลิว และอื่นๆ และเมื่อสั่งซื้อไขเค็มครบ 3 
แพ็ค จากราคาปกติ 105 บาท ลดเหลือ 100 บาท นํ้าพริกไขเค็มปกติถุงละ 20 บาท ลดเหลือ 15 
บาท 
การดําเนินกิจกรรมทางการเงินและบัญชีของกลุม 

การผลิตสินคาจะมีรายรับรายจายไมเทากันเพราะในชวงเทศกาลก็สามารถจําหนายได
มากกวาวันปกติ เพราะลูกคาสั่งเปนของฝาก   หากเปนวันปกติก็จะผลิตตามปริมาณความตองการซื้อ
ของลูกคาจึงสงผลใหรายรับรายจายตอเดือนเปนที่ไมแนนอน กลุมจะจดบันทึก รายรับ-รายจาย ในแต
ละเดือนโดยเหรัญญิกของกลุมสตรีสหกรณบานกลวย จอหอ กลุมจะหักตนทุนในการผลิตครั้งตอไป
ออกจากรายไดที่ขายไขเค็ม   และกําไรสวนที่เหลือจะเปนเงินปนผลของสมาชิกภายในกลุมสตรี
สหกรณบานกลวย จอหอ 
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การดําเนินการดานการเงิน 
ตนทุนการผลิต 
 

ตนทุนไขเค็ม (เฉลี่ยตอฟอง) 
ตนทุนผันแปร : 
                     วัตถุดิบในการผลิต 3.3 บาท 
                      คาจางแรงงาน 0.1 บาท 
                      คาใชจายในการผลิตผันแปร 0.2 บาท 
                      คาใชจายในการขายและบริหาร 0.3 บาท 
ตนทุนผันแปรรวม 3.9 บาท 
ตนทุนคงที่ 
                      คาใชจายในการผลิตคงที ่ 0.08 บาท 
                    คาใชจายในการขายและบริหารงานคงที ่ 0.02 บาท 
ตนทุนคงที่รวม 0.1 บาท 
ตนทุนรวม 4 บาท 

 ตนทุนนํ้าพริกไขเค็ม(ตอกิโล) 
ตนทุนผันแปร 
                     วัตถุดิบในการผลิต 60 บาท 
                      คาจางแรงงาน 10 บาท 
                      คาใชจายในการผลิตผันแปร 5 บาท 
                      คาใชจายในการขายและบรหิาร 5 บาท 
ตนทุนผันแปรรวม 80 บาท 
ตนทุนคงที ่
                      คาใชจายในการผลิตคงที ่ 5 บาท 
                    คาใชจายในการขายและบริหารงานคงที ่ 5 บาท 
ตนทุนคงที่รวม 10 บาท 
ตนทุนรวม 90 บา

 
ประมาณการยอดขาย ป 2555 

 ยอดขาย  ไขเค็ม    84,400 ฟองตอป 
   นํ้าพริกไขเค็ม    5,000 กก./ป 
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การดําเนินการดานทรัพยากรมนุษย 
1. การจายคาตอบแทนของสมาชิกภายในกลุม แบงตามผลกําไรของแตละเดือน 
2. แนวคิดการใชและจางงานของสมาชิกในกลุม  จะมกีารจัดจางตามออเดอรของลูกคา 

การอบรมและพฒันาบุคลากร 
 3. การพัฒนาบุคลากร จะมีการอบรมและพฒันาบุคลากรอยางตอเน่ือง เพื่อทีจ่ะใหสมาชิก
ภายในกลุมเกิดความชํานาญมากย่ิงข้ึนและไดนําความรูและประสบการณที่ไดพบเจอมาพฒันาใหกบั
กลุมวิสาหกจิเพือ่ดําเนินงานในรูปแบบใหมออกมาอยางตอเน่ือง 
จุดเดนและหรือเปนปญหาโดยท่ัว ๆ ไป  

จุดเดน : กลุมอาชีพสามารถสรางรายไดใหแกสมาชิกภายในกลุมอาชีพได และมีผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพ สรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคได เชน การสรางรายไดใหแกสมาชิกในกลุมอาชีพ โดยมี
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ คือ ไขเค็ม และนํ้าพริกไขเค็ม ที่ไดรับการประกันคุณภาพจากหนวยงานตางๆ 

ปญหา : ความรวมมือรวมใจภายในกลุมนอยเกินไปในบางครั้ง เชน ไมมีความพรอมที่จะเขา
รวมการประชุม  เพราะสมาชิกมีงานประจําที่จะตองรับผิดชอบ บางคนไมใหความสําคัญกับการ
รวมกลุมอาชีพ  เพราะ ผลตอบแทนที่ไดรับไมคุมกับเวลาที่เสียไป ในการผลิตไขเค็มในแตละครั้ง  
สมาชิกกลุมไมใหความรวมมือรวมใจเทาที่ควร  เพราะ  สมาชิกอางวาไมคอยมีเวลาวาง และติดงานที่
เปนอาชีพหลัก เปนตน 
ทิศทางและกลยุทธ 

ปรัชญาองคการ(Organization Philosophy) 
ดําเนินกิจกรรมกลุมอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
วิสัยทัศน (Vision) 

 มุงมั่นสูการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมใจกันสรางสรรคผลิตภัณฑสรางผลผลิตใหมีคุณภาพ 
เพื่อกาวไปสูความสําเร็จที่มั่นคง 

พันธกิจ (Mission) 
 ผลิตและพฒันาไขเค็มที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานสะอาดเปนที่ยอมรบัของตลาดและผูซือ้ 
ปญหาของกลุม – จัดเรียงลําดับตามความสําคัญ 5 ดาน ดังน้ี 

1. เรื่องการจัดหาวัตถุดิบมาทําการผลิต ไขเปดที่มีคุณภาพซึ่งใชในการผลิตมีนอยมาก มีราคา
สูง และหาซื้อยาก อาจจะตองรับไขเปดจากหลาย ๆ แหง และนํามาผานกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ 

2. การจัดหาตลาดยังไมเพียงพอตอการตอบสนองกําลังการผลิต เพราะผูบริโภคไมมีความ
ตองการซื้อที่ตอเน่ือง จึงหาตลาดไดคอนขางยาก อีกทั้งคูแขงก็เพิ่มมากข้ึน อาจจะตองเพิ่มการ
โฆษณาและขยายชองทางการจัดจําหนายใหมากข้ึน 

3. การแขงขันกันธุรกิจไขเค็มมีความหลากหลาย มีคูแขงมากทั้งในพื้นที่และจากตางจังหวัด 
4.สมาชิกกลุมยังขาดความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันเพราะสมาชิกกลุมมีทั้งรวมมือและไมรวมมอื 

ซึ่งการผลิตแตละครั้งจะมีสมาชิกนอยมากที่มามีสวนรวมในการผลิต อาจจะตองมีการประชุมกลุมและ
อธิบายใหทราบถึงความสําคัญของการรวมมือ รวมใจ วาสามารถพัฒนา และเพิ่มรายไดใหแกสมาชิก
ไดอีก 
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5. การจัดกิจกรรมสงเสริมของสวนราชการที่เกี่ยวของเริ่มลดนอยลง ทั้งดานการสงเสริม
เงินทุนและการหาตลาดหรือชองทางการจัดจําหนายให เน่ืองจากจะตองกระจายการสงเสริมไปสูกลุม
อาชีพอื่น ๆ  
แนวทางเชิงกลยุทธเพ่ือการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ 

1. ควรสนับสนุนดานการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ และมาตรฐานของผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนเพื่อจูง
ใจผูซื้อ  เพราะคุณภาพ รูปแบบและมาตรฐานของผลิตภัณฑที่มีเพิ่มข้ึน  สามารถกระตุนความ
ตองการซื้อของผูบริโภคไดอยางสูง  เน่ืองจาก  ผูบริโภคตองการสินคาที่ดี  ที่มีคุณภาพ  และได
มาตรฐานที่สุด  เพื่อความปลอดภัยของชีวิตผูบริโภคเอง   ดังน้ัน  ถากลุมอาชีพสามารถพัฒนา  
คุณภาพ  รูปแบบ และมาตรฐานใหดีข้ึน ผลิตภัณฑไขเค็มดินสอพองก็สามารถสรางแรงจูงใจในการซื้อ
ของผูบริโภคมากข้ึนเชนกัน 

2. ควรจัดหาแหลงจําหนายผลิตภัณฑใหกระจายและหมุนเวียนทั้งจังหวัด เพราะในปจจุบัน
กลุมอาชีพ จําหนายผลิตภัณฑไขเค็มดินสอพองใหแกผูบริโภคเฉพาะกลุม เทาน้ัน แตถาหากกลุม
อาชีพสามารถจัดหาแหลงจําหนายใหมากข้ึน  และสามารถกระจายผลิตภัณฑใหครอบคลุมผูบริโภค
สวนใหญในจังหวัดนครราชสีมา  จึงเปนการทําใหผูบริโภคคุนเคยกับผลิตภัณฑ และเกิดการซื้อ
ผลิตภัณฑเพิ่มมากข้ึน  พรอมกับกระตุนใหเกิดการซื้อ – ขายผลิตภัณฑอีกดวย 

3. ควรสงเสริมใหเกิดการเช่ือมโยงเครือขายระหวางกลุมอาชีพใหมากข้ึน เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาโดยเฉพาะในผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน เปนการลดตนทุนในการผลิตของกลุมอาชีพและสราง
ความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ เพิ่มทางเลือกใหผูซื้อมากข้ึน 

ภาระหนาท่ีของกลุมอาชีพไขเค็มบานกลวยฯ – สมาชิกและกรรมการกลุมจึงตองกลับมา
ทบทวนวาศักยภาพและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังท่ีเกิดขึ้นและกําลังจะเกิดขึ้นจะเปนอยางไร 
จะตองปรับทิศทางการดําเนินธุรกิจดวยแนวทางเชิงกลยุทธตามท่ีมีอยูเพียงพอและเหมาะสม
หรือไมอยางไร 

........................................... 
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ใบงาน   

สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ  
กลุมการจัดการเชิงกลยุทธ กลุมท่ี........ 

ชื่อ ตําแหนง หนาท่ีท่ีรวมรับผิดชอบ 
1. หัวหนากลุม  
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

 
1. บริบทและสภาพปจจุบันขององคการ 

ชื่อกิจการ………………………………………………………………… 
ท่ีต้ัง……………………………………………………………………… 
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ………..……….……………………………… 
ความสําเร็จท่ีเดนชัด……………………………………………………. 
ประวัติความเปนมา……………………………………………………. 
ขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการกลุม 
 เจาของและผูบริหารท้ังหมด………………………………………….. 

 โครงสรางการบริหารจัดการองคการ 
 
 

คําอธิบาย…………………………………………………….…………………………………………………….. 
ผูสนับสนุน – …………………………………………………….…………………………………………………….. 
การดําเนินงานดานการตลาด 

STP. Segmentation.…… ……………… 
Target.…………………………… 
Positioning.……………………………… 

4P. Product…………………………… 
Price……………………………… 
Place……………………………… 
Promotion………………………… 
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การดําเนินการดานการผลิตหรือปฏิบัติการ   
ระบบการผลิต……………………………………… 
การจัดหาวัตถุดิบ…………………………………… 
อุปกรณการผลิต…………………………………… 
กระบวนการผลิต……………………………………… 
การตรวจสอบคุณภาพ…………………………………………… 
การบรรจุภัณฑ………………………………………… 

 การดําเนินการทางการเงิน 
 แนวคิดดานการบริหารการเงินหรือทุน……………………………………………… 
 โครงสรางการลงทุน…………………………………………………….…………… 

โครงสรางการใชเงินทุน…………………………………………………… 
 การดําเนินการดานการบัญชี   

การใชและการบันทึกการบัญชี…………………………………………………… 
ขอมูลสรุปจากงบการเงิน(ประมาณการงบกําไร-ขาดทุน)…………………………… 

 การดําเนินการดานทรัพยากรมนุษย 
แนวคิดการใชและจางงาน การจายคาตอบแทน………………………………………… 
อัตรากําลังตามกลุมงาน……………………………………………………. 
การพัฒนาบุคลากร……………………………………………………. 

 
2. การศึกษาสภาพแวดลอมขององคการ(Environmental Scanning) 

2.1 การวิเคราะหทิศทางตาง ๆ ของการบริหารจัดการองคการ  
ปรัชญาขององคการ(Organization Philosophy) …………………………………………… 
 
วิสัยทัศน (Vision) ……………………………………………………. 
 
ภารกิจขององคการ (Mission)  ……………………………………………………. 
 
นโยบายขององคการ (Organization Policy) ……………………………………………… 
 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ(Strategic Objectives) …………………………………………… 
 
กลยุทธขององคการ (Organization Strategy) …………………………………………… 
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2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environmental) 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ัวไป (General Environment):สภาพแวดลอมการดําเนินงาน 

(Task Environment): 
ตารางท่ี 1 แสดงรายการแสดงปจจัยยอยของสภาพแวดลอมภายนอกขององคการ

................................. 
 
ปจจัยหลัก สถานการณสําคัญ โอกาสท่ีเกิด 

มาก/ปานกลาง/
นอย 

ผลกระทบ 
มาก/ปาน
กลาง/นอย 

เศรษฐกิจ 
 

   

สังคมวัฒนธรรม 
 

   

การเมืองการปกครอง 
 

   

เทคโนโลยี 
 

   

ผูบริโภค  
 

   

คูแขง  
 

   

ผูท่ีจะเขาสูการแขงขัน  
 

   

สินคาทดแทน  
 

   

ผูจัดสงสินคาหรือ
วัตถุดิบ 
 

   

ผูมีสวนไดเสียกับ
องคการ 
 

   

 
คําอธิบายผลการวิเคราะหโดยสรุป 
..................................................................................................................................................

... 
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2.3 การกําหนดปจจัยความสําเร็จท่ีสาํคัญของธุรกิจ(Key Success Factors) 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหสรุปปจจัยแหงความสําเร็จที่เกิดจากปจจัยภายนอก EFAS 
(External factor Analysis Summary) 

 

ปจจัยภายนอกท่ีสําคัญ 
(Critical success factors) 

นํ้าหนัก 
(Weight) 

ระดับขององคการ 
(Rating) 

คะแนนถวงนํ้าหนัก 
(Weighted score) 

โอกาส (Opportunities) 
    
    

    
อุปสรรค(Threasts) 
    
    
    
รวม 1.00 -  

 
คําอธิบายผลการวิเคราะหโดยสรุป 
.................................................................................................................................................. 
 

2.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environmental)    
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยภายใน 
 

ปจจัยหลัก สถานการณสําคัญ โอกาสท่ีเกิด ผลกระทบ 
การบริหารจัดการ     
การจัดการการตลาด    
การจัดการจัดการทรัพยากรมนุษย    
การจัดการการเงินและบัญชี    
การจัดการการผลิต     
กิจกรรมพ้ืนฐานในหวงโซคุณคา    
กิจกรรมสนับสนุนในหวงโซคุณคา    

 
คําอธิบายผลการวิเคราะหโดยสรุป 
.................................................................................................................................................. 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลสรุปการวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal factor Analysis Summary: 
IFAS) 

 
ปจจัยภายในท่ีสําคัญ 

(Critical success factors) 
นํ้าหนัก 

(Weight) 
ระดับขององคการ 

(Rating) 
คะแนนถวงนํ้าหนัก 
(Weighted score) 

จุดแข็ง (Strengths) 
    
    
    
จุดออน (Weaknesses) 
    
    
    
รวม 1.00   

 
คําอธิบายผลการวิเคราะหโดยสรุป 
.................................................................................................................................................. 

2.5 การสรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจ 
ตารางท่ี 5 แสดงผลสรุปการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (Strategy Factor Analysis Summary: SFAS) 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสาํคัญ 
Key Strategic Factor 

นํ้าหนัก 
(Weight) 

ระดับขององคการ 
(Rating) 

คะแนนถวงนํ้าหนัก 
(Weighted score) 

S1     
S2     
W1     
W2     
O1     
O2     
T1     
T2     
รวม 1.0 -  

 
คําอธิบายผลการวิเคราะหโดยสรุป 
.................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 
แบบบันทึกขอมูลบรรยากาศ พฤติกรรมและความเห็น  

สําหรับผูทรงคุณวุฒิ……………………………………….. 
กิจกรรมกลุมการเรียนรูดวยกรณีศึกษา ............................................... 

กิจกรรมท่ี 1 การวิเคราะหกรณีศึกษา – การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
1. บรรยากาศและพฤติกรรมในกลุม กอนดําเนินกิจกรรม 
......................................................................................................................................................... 
กิจกรรมการช้ีแจงเพือ่เขาสูการดําเนินกิจกรรมกลุม – การแสดงบทบาทของอาจารยผูสอน 
การอธิบายวัตถุประสงคของการวิเคราะหกรณีศึกษา(ตามทีก่ําหนดในคูมือผูสอน) 
......................................................................................................................................................... 
การอธิบายแนวทางการรวมกิจกรรมการวิเคราะหในกลุม 
......................................................................................................................................................... 
การอธิบายหรือตอบปญหาหรอืขอซักถามจากกลุม 
......................................................................................................................................................... 
พฤติกรรมและการเรียนรูระหวางการดําเนินกจิกรรมวิเคราะหในกลุม/บทบาทของสมาชิกในกลุม 
การบริหารจัดการในกลุม
......................................................................................................................................................... 
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกลุม 
......................................................................................................................................................... 
ปญหาหรอืขอซักถามระหวางการวิเคราะหที่กลุมมีตออาจารยผูสอน 
......................................................................................................................................................... 
ประเมินภาพรวมของการเรียนรู
......................................................................................................................................................... 
 

 
 
กิจกรรมท่ี 2 ปฏิบัติการระดมสมองสรุปบทเรียนการทดลองใชกรณีศึกษา-สังเกตแบบไมมีสวนรวม 

สรุปความเห็นจากเวทีระดมสมองท่ีสังเกตพบตามประเด็นการสรุปบทเรียน-ภายในกลุม 
1. สิ่งที่คาดหวังจะไดเรียนรูจากกรณีศึกษา อะไร ไดผลเปนอยางไรและทําไมถึงแตกตางไปจาก

ที่คาดหวังไว 
สิ่งที่คาดหวัง....................................................................................................................................  
พฤติกรรม....................................................................................................................................... 
ขอสังเกต....................................................................................................................................... 
สิ่งทีก่ลุมทําไดดีคืออะไรบาง ทําไมถึงทําไดดีตามที่คิด 
พฤติกรรม....................................................................................................................................... 
ขอสังเกต....................................................................................................................................... 
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สิ่งที่ยังทําไมไดดี คือ อะไร ทําไมจงึเปนเชนน้ัน 
พฤติกรรม....................................................................................................................................... 
ขอสังเกต....................................................................................................................................... 
ควรทําอยางไร 
พฤติกรรม....................................................................................................................................... 
ขอสังเกต....................................................................................................................................... 
2. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของสมาชิกกลุม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกรณีศึกษา 
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของสมาชิกกลุม...........................................................................  
พฤติกรรม................................................................................................................................... 
ขอสังเกต....................................................................................................................................... 
 
ความเห็นตอภาพรวมของการระดมสมองสรุปบทเรียนการทดลองใชกรณีศึกษา 
.................................................................................................................................................. 

 
 
กิจกรรมท่ี 4 การวิพากษการทดลองใชและประเมินกรณีศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิ 

1. ความเห็นของในดานความเหมาะสมกับการใชกรณีศึกษาเปนเคร่ืองมือในการเรียนการ
สอน 
1. มีความเกี่ยวของโดยตรงกบัสาระทางวิชาการทีผู่สอนตองการนําเสนอ 
ความเห็น............................................................................................................. 
2. นําเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณที่ดึงดูดใจใหผูเรียนตองการมีสวนรวมในการคิดตาม
เหตุการณ ความเห็น........................................................................................... 
3. สามารถสรางความรูสึกรวมไปกับตัวละครหลัก 
ความเห็น.......................................................................................................... 
4. กระตุนใหผูอานมกีารถกประเด็นและเนนใหเกิดการตัดสินใจ 
ความเห็น.......................................................................................................... 
5. มีขอมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถวนเพียงพอสอดคลองกบัสถานการณที่เปนจริง 
ความเห็น................................................................................................................. 
6. เช่ือมโยงกับประเด็นปญหาทีท่ันสมัย 
ความเห็น.......................................................................................................... 
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2. ความเห็นคุณวุฒิในดานความสามารถในการพัฒนาทักษะความสามารถ 6 ดานแก
นักศึกษา 
1. ทักษะการทํางานเปนกลุม 
ความเห็น
....................................................................................................................................... 
2. ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
ความเห็น

....................................................................................................................................... 
3. ทักษะการรวบรวมขอมลูและกระบวนการคิดวิเคราะห 
ความเห็น

....................................................................................................................................... 
4. ทักษะการบรหิารจัดการเวลา 
ความเห็น

....................................................................................................................................... 
5. ทักษะการนําเสนอ 
ความเห็น
....................................................................................................................................... 
6. ทักษะการนําความรูไปประยุกตใช 
ความเห็น
....................................................................................................................................... 

3. ความเห็นอ่ืน ๆ  
......................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกขอมูลความเห็นการประเมินผลกรณีศึกษา สําหรับกรรมการประเมินผล  
ผูบันทึก................................................................ 

กิจกรรม การประเมินการทดลองใชกรณีศึกษา 
ความเห็นในดานความเหมาะสมกับการใชกรณีศึกษาเปนเคร่ืองมือในการเรียนการสอน 

1. มีความเกี่ยวของโดยตรงกบัสาระทางวิชาการทีผู่สอนตองการนําเสนอ 
ความเห็น......................................................................................................................... 
2. นําเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณที่ดึงดูดใจใหผูเรียนตองการมีสวนรวมในการคิดตาม
เหตุการณ  
ความเห็น......................................................................................................................... 
3. สามารถสรางความรูสึกรวมไปกับตัวละครหลัก 
ความเห็น......................................................................................................................... 
4. กระตุนใหผูอานมกีารถกประเด็นและเนนใหเกิดการตัดสินใจ 
ความเห็น......................................................................................................................... 
5. มีขอมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถวนเพียงพอสอดคลองกบัสถานการณที่เปนจริง 
ความเห็น......................................................................................................................... 
6. เช่ือมโยงกับประเด็นปญหาทีท่ันสมัย 
ความเห็น......................................................................................................................... 

 
 
ความเห็นในดานความสามารถในการพัฒนาทักษะความสามารถ 6 ดานแกนักศึกษา 

1. ทักษะการทํางานเปนกลุม 
ความเห็น......................................................................................................................... 
2. ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
ความเห็น......................................................................................................................... 
3. ทักษะการรวบรวมขอมลูและกระบวนการคิดวิเคราะห 
ความเห็น......................................................................................................................... 
4. ทักษะการบรหิารจัดการเวลา 
ความเห็น......................................................................................................................... 
5. ทักษะการนําเสนอ 
ความเห็น......................................................................................................................... 
6. ทักษะการนําความรูไปประยุกตใช 
ความเห็น......................................................................................................................... 

บันทึกความเห็นหรือการเรียนรูตาง ๆ เพ่ิมเติม........................................................................... 
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แบบบันทึกขอมูลบรรยากาศ พฤติกรรมและความเห็น สําหรับอาจารย
ผูสอน……………………………………….. 

กิจกรรมกลุมการเรียนรูดวยกรณีศึกษา .......................................................................... 
 

สมาชิกกลุมวิเคราะห 
 

ลําดับ ชื่อ ตําแหนงในกลุม 
1  หัวหนากลุม 
2  รอง 
3   
4   
5   
6   
7   
 
กิจกรรมท่ี 1 การวิเคราะหกรณีศึกษา 

1. บรรยากาศและพฤติกรรมในกลุม กอนดําเนินกิจกรรม 
......................................................................................................................................................... 
กิจกรรมการช้ีแจงเพือ่เขาสูการดําเนินกิจกรรมกลุม 

วัตถุประสงคของการวิเคราะหกรณีศึกษา(ตามที่กําหนดในคูมือผูสอน).............................. 
แนวทางการรวมกิจกรรมการวิเคราะหในกลุม................................................. 
ปญหาหรอืขอซักถามจากกลุม......................................................................................... 

2. พฤติกรรมและการเรียนรูระหวางการดําเนินกจิกรรมวิเคราะหในกลุม 
การบริหารจัดการในกลุม............................................................... 
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกลุม.............................................................. 
ปญหาหรอืขอซักถามระหวางการวิเคราะหที่กลุมมีตออาจารยผูสอน........................... 
ประเมินภาพรวมของการเรียนรู............................................................................. 
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กิจกรรมท่ี 2 ปฏิบัติการระดมสมองสรุปบทเรียนการทดลองใชกรณีศึกษา-สังเกตแบบไมมีสวนรวม 
สรุปความเห็นจากเวทีระดมสมองท่ีสังเกตพบตามประเด็นการสรุปบทเรียน-ภายในกลุม 
1. สิ่งที่คาดหวังจะไดเรียนรูจากกรณีศึกษา คือ อะไร ไดผลเปนอยางไรและทําไมถึงแตกตางไป

จากที่คาดหวังไว.......................................................................................................... 
2. สิ่งทีก่ลุมทําไดดีคืออะไรบาง ทําไมถึงทําไดดีตามที่คิด................................................ 

สิ่งที่ยังทําไมไดดี คือ อะไร ทําไมจงึเปนเชนน้ัน............................................................. 
3. ในการทํากจิกรรมกลุมดวยกรณีศึกษาครั้งตอไป กลุมจะทําอะไรใหดีข้ึนกวาเดิมไดบาง และ

ควรทําอยางไร................................................................................................... 
4. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของสมาชิกกลุม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกรณีศึกษา 
......................................................................................................................................................... 
 

กิจกรรมท่ี 3 ปฏิบัติการระดมสมองสรุปบทเรียนการทดลองใชกรณีศึกษา-สังเกตแบบมสีวนรวม 
1. สิ่งที่คาดหวังจะไดเรียนรูจากกรณีศึกษา คือ อะไร ไดผลเปนอยางไรและทําไมถึงแตกตางไป
จากที่คาดหวังไว............................................................................................... 
2. สิ่งทีก่ิจกรรมเปนไปไดดีคืออะไรบาง ทําไมถึงทําไดดีตามที่คิด............................................ 

สิ่งที่ยังทําไมไดดี คือ อะไร ทําไมจงึเปนเชนน้ัน.............................................................. 
3. ในการทํากจิกรรมกลุมดวยกรณีศึกษาครั้งตอไป กลุมจะทําอะไรใหดีข้ึนกวาเดิมไดบาง และ

ควรทําอยางไร........................................................................ 
4. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของสมาชิกกลุม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกรณีศึกษา 
......................................................................................................................................................... 
 
กิจกรรมท่ี 4 การวิพากษกรณีศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิ-สังเกตแบบไมมีสวนรวม 
1. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิในดานความเหมาะสมกับการใชกรณีศึกษาเปนเคร่ืองมือใน

การเรียนการสอน 
1. มีความเกี่ยวของโดยตรงกบัสาระทางวิชาการทีผู่สอนตองการนําเสนอ 

ความเห็น.............................................................................................................. 
2. นําเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณที่ดึงดูดใจใหผูเรียนตองการมีสวนรวมในการคิดตาม
เหตุการณ ความเห็น.................................................................................. 
3. สามารถสรางความรูสึกรวมไปกับตัวละครหลัก 

ความเห็น........................................................................... 
4. กระตุนใหผูอานมกีารถกประเด็นและเนนใหเกิดการตัดสินใจ 

ความเห็น............................................................................................ 
5. มีขอมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถวนเพียงพอสอดคลองกบัสถานการณที่เปนจริง 

ความเห็น............................................................................... 
6. เช่ือมโยงกับประเด็นปญหาทีท่ันสมัย 

ความเห็น................................................................................................. 
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2. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิในดานความสามารถในการพัฒนาทักษะความสามารถ 6 ดาน
แกนักศึกษา 
ทักษะการทํางานเปนกลุม ความเห็น.................................................................................. 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ความเห็น..................................................................................... 
ทักษะการรวบรวมขอมลูและกระบวนการคิดวิเคราะห ความเห็น.................................. 
ทักษะการบรหิารจัดการเวลา ความเห็น.......................................................................... 
ทักษะการนําเสนอ ความเห็น........................................................................... 
ทักษะการนําความรูไปประยุกตใช ความเห็น
............................................................................... 

3. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิในอ่ืน ๆ – เฉพาะกรณีศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
......................................................................................................................................................... 
บันทึกความเห็นหรือการเรียนรูตาง ๆ เพ่ิมเติม 
......................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินสําหรบันกัศึกษา 
แบบประเมินผลการเรียนรูดวยกรณีศึกษา การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขององคการ 

จากการที่นักศึกษาไดเรียนรูวิชาการจัดการเชิงกลยุทธดวยการฝกปฏิบัติวิเคราะหจาก
สถานการณจริงดวยการใชกรณีศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ กลุมสตรีไขเค็มพอก
ดินสอพองบานกลวย ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เปนกิจกรรมของกลุมเพื่อ
วิเคราะห SWOT ขององคการดวยเทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ(การวิเคราะหและสรุปผล
EFAS/IFASและSFAS) เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูโดยการใชกรณีศึกษาไดมีประสิทธิภาพและ
เปนประโยชนตอการเรียนการสอนตอไป ขอใหนักศึกษาไดประเมินการจัดการเรียนรูดวยกรณีศึกษา
ในครั้งน้ี ตามความเห็นของนักศึกษา ทั้งน้ีผลของการประเมินจะใชเพื่อการนําไปเปนขอมูล
ประกอบการพัฒนา ไมมีผลตอคะแนนในการเรียนรูของนักศึกษาในดานลบแตอยางใด 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว 

1. เพศ �1. ชาย  �2. หญิง 

2. คะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในชวง �1. ตํ่ากวา 2.00 �2. 2.00 – 2.50  

 �3. 2.51 – 3.00  �4. 3.01 - 4.00 

3. บทบาทหนาท่ีในกลุม  �1. หัวหนากลุม  �2. รองหัวหนากลุม   

 �3. เลขานุการกลุม �4. สมาชิกกลุม 
 
สวนท่ี 2 ขอใหแสดงความเห็นตามระดับความเห็นที่ตรงกบัความคิดของนักศึกษาในประเด็นการได

ประโยชนจากจัดการ เรียนรูดวยกรณีศึกษา 
 

ประโยชนจากจัดการเรียนรู 
ดวยกรณีศึกษาดานตาง ๆ 

ระดับความเห็นท่ีคิดวาไดรับประโยชน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

การทํางานเปนกลุม      
1. สงเสรมิใหสมาชิกในกลุมมีความสามัคคี รวมคิด รวมทํา      
2. ฝกใหแตละคนมีความสามารถในการทํางานกลุมไดดีข้ึน      
3. ไดยกระดับการมีสวนรวมและรับผิดชอบรวมกบักลุม      
การเรียนรูดวยตนเอง      
4. ทําใหตองอานหนังสือเพือ่ใชในการวิเคราะหมากข้ึน      
5. ทําใหตองหาความรูเพิม่เพือ่คุยกับเพื่อนในกลุมได      
6. ไดเรียนรูแนวทางการหาความรูดวยตนเองมากกวาการ

เรียนจากอาจารยมากข้ึน 
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ประโยชนจากจัดการเรียนรู 
ดวยกรณีศึกษาดานตาง ๆ 

ระดับความเห็นท่ีคิดวาไดรับประโยชน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

การรวบรวมขอมูลและกระบวนการคิดวิเคราะห      
7. เกิดความรูในการคนควา รวบรวบขอมูลเพิ่มเติม      
8. ไดเรียนรูการคิดวิเคราะหรวมกันกับกลุมไดดีย่ิงข้ึน      
9. ฝกใหรูจักวิเคราะหขอมูลไดชัดเจนข้ึน      
10. ไดเรียนรูการจัดแบงเวลาในการทํางานรวมกันในกลุม      
11. ไดปรับตัวใหมีความรบัผิดชอบตองานตามเวลาทีก่ําหนด      
12. ใชเวลาอยางคุมคาไปกับการเรียนรูและพฒันาตนเอง      
การนําเสนอ      
13. ไดพัฒนาตัวเองใหเสนอความเห็นในกลุมไดดีข้ึน      
14. ไดเรียนรูและพัฒนาวิธีนําเสนอผลการวิเคราะหใหเขาใจ

งายและเช่ือมโยงกับเหตุและผลและเน้ือหาปจจัยอื่นอยาง
เปนระบบ 

     

15. ไดเรียนรูวิธีนําเสนอที่ดี นาสนใจและมปีระสิทธิภาพจาก
เพื่อนในกลุม 

     

ทักษะการนําความรูไปประยุกตใช      
16. เรียนรูวิธีการนําความรูไปใชประโยชนในสถานการณจรงิ      
17. สามารถนําประสบการณการหาความรู คิดวิเคราะหไป

ปรับใชกบัการเรียนรูในเรื่องอื่น ๆ ไดดีข้ึน 
     

18. สามารถนําความรูจากการวิเคราะหกรณีศึกษาไป
ประยุกตใชกบัการเรียนหรือการประกอบอาชีพได 

     

 
สวนท่ี 3 ขอใหนักศึกษาใหความเห็นตอการเรียนรูดวยการใชกิจกรรมวิเคราะหจากกรณีศึกษา 
เพ่ือนําไปพัฒนาตอไป 

1. ความเห็นท่ีมีตอเน้ือหาของกรณีศึกษา เชน ความยาว ความสมบูรณ สํานวนท่ีเขียน 
ความชัดเจนในการทําความเขาใจหรืออ่ืน ๆ ท้ังท่ีเปนขอดีและขอควรปรับปรุง 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ความเห็นท่ีมีตอการเรียนรูดวยการทํางานเปนกลุม ท้ังท่ีเปนขอดีและขอควรปรับปรุง 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยการใชกิจกรรมวิเคราะหจากกรณีศึกษา ท่ี

คิดวาจะเปนประโยชนตอการใชกรณีศึกษาสําหรับนักศึกษากลุมอ่ืน ๆ ตอไป 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเดน็สําหรบัการถอดบทเรียนหลังปฏิบตักิาร – After Action Review – AAR. 
 

1. สิ่งที่คาดหวังจะไดเรียนรูจากกรณีศึกษา คือ อะไร ไดผลเปนอยางไรและทําไมถึงแตกตางไป
จากที่คาดหวังไว 

.........................................................................................................................................................  
สิ่งทีก่ลุมทําไดดีคืออะไรบาง ทําไมถึงทําไดดีตามที่คิด 

......................................................................................................................................................... 
สิ่งที่ยังทําไมไดดี คือ อะไร ทําไมจงึเปนเชนน้ัน 

......................................................................................................................................................... 
 

2. ในการทํากจิกรรมกลุมดวยกรณีศึกษาครั้งตอไป เราจะทําอะไรใหดีข้ึนกวาเดิมไดบาง และ
ควรทําอยางไร 

......................................................................................................................................................... 
3.   สมาชิกกลุมมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอะไรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกรณีศึกษา 
......................................................................................................................................................... 
 

 


