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ปี ที่ 2 โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา 2) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการทํา งานกลุ่ ม โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการบริ หารงานคุณภาพ
ในองค์การ 4) ศึ กษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา กลุ่มเป้ าหมาย คือ
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เกณฑ์จาํ นวน 1 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 14.29
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.05(t = 18.95, sig = .000)

ง
4) ภาพโดยรวมของความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (Mean =4.25,S.D.=0.64)
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ABSTRACT

The objectives of this experimental research were; 1) to promote analytical thinking
in QualityAdministration in Organization Program of the second year students in High Vocational
Certificate by using case-study learning, 2) to study learning behaviors by using case-study
learning, 3) to study learning achievement in Quality Administration in Organization Program,
and 4) to study students’ satisfaction on case-study learning. The target samples used in the study
were 35 second year students studying in High Vocational Certificate in semester 2 of academic
year 2017. The research instruments consisted of; 1) Learning plan based on case-study leaning in
Quality Administration in Organization Program, 2) Evaluation form for analytical thinking by
using case-study learning, 3) Group behavior observation form, 4) Evaluation form for learning
achievement, and 5) Evaluation form for students’ satisfaction on case-study learning. The data
were analyzed by mean, percentage, and standard deviation.
The results of the study found that:
1. In analytical thinking in Quality Administration in Organization Program of the
second year students in High Vocational Certificate by using case-study learning, 6 groups of
students or 85.71% obtained score more than 80% from assignment and test, and one group of
student or 14.29% obtained score below 80%.
2. Learning behaviors of students in every group were at a very good level.
3. Learning achievement of students after using case-study learning was higher than
that before using this method with a significant statistical figure at 0.05 (t = 18.95, sig. = .000).

ฉ
4. Students’ satisfaction on case-study learning was at a high level overall (Mean =
4.25, S.D. = 0.64).
Keywords: Case Study, Analytical thinking, High Vocational Certificate Students
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
จากพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ .ศ.2542 และแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 สรุ ปได้ว่าการปฏิรูปการเรี ยนรู ้เป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนแบบองค์
รวม บู ร ณาการการจัด การการเรี ย นรู ้ ให้ส อดคล้อ ง เหมาะสมกับ ความต้อ งการของนัก เรี ย น
ชุมชน และสังคม ปฏิรูปการสอนของครู โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย วิธีประเมินผล
ที่เน้นการประเมินในสภาพที่แท้จริ ง มีสื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ตามความเหมาะสม กับสาระการ
เรี ยนรู ้ เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจําวัน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ และเต็มความสามารถ (2560) ดังนั้นในการปรับปรุ งและแก้ไข
สภาพการเรี ยนการสอนรายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การนั้น จําเป็ นต้องอาศัยวิธีการที่
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนมาช่วยในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่งในระยะหลายสิ บปี ที่ผา่ นมา มีทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ใหม่ๆเกิดขึ้นหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่นกั ศึกษาส่ วนใหญ่ให้ความสนใจกันมาก คือ
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism Learning theory) ซึ่ งแนวคิดที่สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากที่สุดคือเชื่อว่า การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนได้สร้างความรู ้
ที่เป็ นของตนเองขึ้นมาจากความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิมหรื อจากความรู ้ที่รับเข้ามาใหม่ดว้ ยเหตุผลนี้ ห้องเรี ยน
ในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ควรเป็ นห้องเรี ยนที่ผสู ้ อนเป็ นผูจ้ ดั การทุกสิ่ งทุกอย่างโดยผูเ้ รี ยนเป็ นฝ่ ายรับ
แต่ตอ้ งให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเองสร้างความรู ้ที่เกิดจากความรู ้ความเข้าใจของตนเองและมีส่วน
ร่ วมในการ เรี ยนมากขึ้น (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545 )
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดจากแนวคิดนี้ มีอยู่หลายรู ปแบบ เช่ น การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
การเรี ยนรู ้แบบช่วยเหลือกัน การเรี ยนรู ้โดยการค้นคว้าอย่างอิสระ การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา เป็ นต้น
วิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ เป็ นรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง จะมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
องค์การ การบริ หารความขัดแย้งในองค์การ การบริ หารความเสี่ ยง การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต กิจกรรมระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต และเทคนิ คการจัดการสมัยใหม่ ซึ่ งผูส้ อนต้อง
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สอนนักศึกษาตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา ซึ่ งนอกจากเนื้ อหา
ที่ผสู ้ อนต้องมีการบรรยายให้เข้าใจแล้ว ยังต้องให้นกั ศึกษามีการคิดวิเคราะห์ ปั ญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ซึ่งสภาพการจัดการเรี ยนการสอนยังเน้นผูส้ อนเป็ นสําคัญ การสอนส่ วนใหญ่ครู ผสู ้ อนจะเป็ น
ผูบ้ รรยาย หรื ออธิ บาย เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามเรื่ องที่ครู บรรยาย หรื อเพียงทํางานที่ได้รับมอบหมาย
ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรี ยน ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น ไม่สามารถคิดวิเคราะห์และ
แก้ไ ขปั ญหาได้ ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ แ ละแก้ปัญหา ซึ่ งสุ มน อมรวิวฒ
ั น์
(2544) ได้ก ล่ า วว่ า วิ ธี ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ เ ป็ นการพัฒ นาทัก ษะคิ ด วิ เ คราะห์ ที่ ส อดคล้อ งกับ ทาง
วิทยาศาสตร์ ที่เน้นถึงกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาการคิด วิพากษ์วิจารณ์ การคิดตีความ การคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบย้อนทวนการคิดจําแนกแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และ
การคิดจัดอันดับ ดังที่ธิดารัตน์ คูหาพงศ์ (2546) ได้ศึกษาผลของการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิด
วิ เ คราะห์ อ ย่า งมี วิ จ ารณญาณของนัก ศึ ก ษาวิ ท ยาลัย พลศึ ก ษา จัง หวัด กระบี่ พ บว่ า นัก ศึ ก ษามี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู งกว่าหลังได้รับการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ
มยุรี หรุ่ นขา (2544) ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการคิดอย่างมี วิจารณญาณที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในบริ บทของชุมชนของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั
พบว่า นัก เรี ย นที่ ไ ด้ใ ช้รู ป แบบการสอนแบบพัฒ นาการคิ ด อย่า งมี
วิ จ ารณญาณมี ค ะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และมีคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาใน
บริ บทของชุมชน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
สําหรับการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา เป็ นอีกวิธีการหนึ่ งที่นาํ มาใช้เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่
21 ซึ่ งเน้นให้ผูเ้ รี ยนคิดวิเคราะห์ แก้ไขปั ญหาเป็ น และถือว่าเป็ นเทคนิ คหนึ่ งที่นาํ มาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ ผูเ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จริ ง มีการตัดสิ นใจอย่างมีหลักการและเหตุผล มีทกั ษะในการแก้ไข
ปั ญหาในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่เกิดขึ้น อาจเป็ นเรื่ องจริ งในองค์กรธุ รกิจ หรื อทางด้านการตลาดเข้ามา
ประยุกต์กบั เนื้ อหาวิชาที่ มีการเรี ยนการสอนในครั้ งนั้นๆ ทําให้เกิ ดการจดจํา เกิ ดทักษะการคิด
วิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ดงั ที่ทิศนา แขมมณี (2552, น.362-364) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้
โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นกระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนด โดยให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเรื่ องที่สมมติข้ ึนจากความเป็ นจริ งและตอบประเด็นคําถามเกี่ยวกับเรื่ อง
นั้น แล้วนําคําตอบและเหตุผลที่มาของคําตอบนั้นมาใช้เป็ นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ เป็ นวิธีการที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่ตอ้ งรอ
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ให้เกิดปั ญหาจริ ง เป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ และเรี ยนรู ้ความคิดของผูอ้ ื่น ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนมีมุมมองที่กว้างขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของชูวิทย์ ไชยเบ้า (2552) ซึ่ งศึกษาวิธีการสอน
แบบกรณี ศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้น เรื่ องวัฒนธรรมพบว่า
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิ ช าสัง คมวิ ท ยาเบื้ อ งต้น เรื่ อ งวัฒ นธรรมโดยใช้วิ ธี ก ารสอนแบบ
กรณี ศึกษาของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การสอนแบบกรณี ศึกษาทําให้นักศึ กษาสามารถคิดวิเคราะห์ และมองภาพในการศึ กษาได้อย่าง
ชัดเจน ได้รับความสนุ กสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่ าย ทําให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ไปในทางที่ดี
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวรพรรณ กระต่ายทอง (2550) ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ก่อนและหลังเรี ยนรายวิชาสารถะและหลักการทางสังคมวิทยา เรื่ อง สถาบันครอบครัว สถาบัน
การเมืองโดยใช้วิธีสอนแบบกรณี ศึกษา (case study) ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 โปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา ซึ่ งปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์หลังการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สรุ ปได้ว่า การเรี ยนรู ้โดยกรณี ศึกษา (case study) นั้น ทําให้นกั ศึกษาสามารถคิด
วิเคราะห์และมองภาพในการศึกษาได้อย่างชัดเจน ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่าย
ทําให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ไปในทางที่ดีซ่ ึ งสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ได้สรุ ปไว้ใน
งานวิจยั นี้วา่ ผลสัมฤทธิ์หลังการเรี ยนสูงกว่าก่อนการเรี ยน
จากข้อมูลและเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการเรี ยนรู ้โดยใช้
รู ปแบบกรณี ศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งจะ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเอง และเรี ยนรู ้จากเหตุการณ์ หรื อจากประสบการณ์จริ งมาช่วย
แก้ปัญหาในชีวิตจริ งได้ และนําไปใช้ในการเรี ยนในระดับที่สูงขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2 โดยใช้กรณี ศึกษา
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยใช้กรณี ศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2
4. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาต่ อ การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก รณี ศึ ก ษาในรายวิ ช า การ
บริ หารงานคุณภาพในองค์การ
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1. หลัง การเรี ย นรู ้ โดยใช้ก รณี ศึ ก ษาในรายวิ ช าการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพในองค์ก าร นัก ศึ ก ษา
สามารถคิดวิเคราะห์ มีคะแนนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80
2. พฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยใช้กรณี ศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ปี ที่ 2 อยูใ่ นระดับดี
3. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพในองค์ก าร ของนัก ศึ ก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาในรายวิชา การบริ หารงาน
คุณภาพในองค์การอยูใ่ นระดับมาก
1.4 ขอบเขตงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีขอบเขตดังนี้
1.ขอบเขตด้านกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการบริ หารงาน
คุณภาพในองค์การ จํานวน 35 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริ ญพัฒนาบริ หารธุรกิจ
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น
การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2. พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4. ความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยกรณี ศึกษา
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้ อหาในรายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ เป็ นไปตามจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557 ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์การ
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 การเพิ่มประสิ ทธิภาพในองค์การ
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 การบริ หารความขัดแย้งในองค์การ
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- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การบริ หารความเสี่ ยง
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3.ระยะเวลา
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
1.5 นิยามศัพท์ เฉพาะ
การเรี ย นรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา หมายถึ ง เครื่ องมื อที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น โดยใช้ก รณี ศึก ษา
สําหรั บการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งปี ที่ 2 วิชาการบริ ห ารงาน
คุณภาพในองค์การ โดยการนําเรื่ องราวและประสบการณ์ของบริ ษทั ต่าง ๆ หรื อเหตุการณ์สมมุติ
มาใช้เป็ นตัวอย่างกรณี ศึกษา ทําให้ผูเ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ หาหลักการและเหตุผลมาแสดงความ
คิดเห็น อภิปรายร่ วมกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มเล็กและในชั้นเรี ยน นอกจากนั้นยังเป็ นการสรุ ป ความรู ้
ข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ สามารถเรี ยนรู ้
และเข้าใจเนื้อหาของรายวิชา
การคิด วิเคราะห์ หมายถึ ง การที่ นักศึ กษาได้เ รี ยนรู ้ จากกรณี ศึกษาที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น
จํานวน 5 แบบฝึ กและแบบทดสอบ ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถแยกแยะเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวต่างๆที่
เกิดขึ้นได้ โดยอาศัยหลักการ การอ้างอิงจากแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งเนื้ อหาที่เกิดจากการเรี ยนรู ้
และประสบการณ์จริ ง เพื่อหาคําตอบ และเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
พฤติกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การกระทําของนักศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน
ระหว่างการทําการกลุ่ม ประเมินได้จากการให้ความร่ วมมือ การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟั ง
ความคิดเห็น การตั้งใจทํางาน และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จากการทําแบบฝึ ก
และแบบทดสอบกรณี ศึกษา
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากแบบทดสอบที่พฒั นาขึ้น เมื่อเทียบกับการทํา
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากผูเ้ รี ยนรายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาการบริ หารงานคุณภาพ
ในองค์การในการนํากรณี ศึกษามาใช้ในการเรี ยนรู ้ เป็ นความรู ้สึกในด้านผูส้ อน ด้านกิจกรรมการ
สอน และด้านเนื้อหาของกรณี ศึกษา
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1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. จากการศึกษาการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาสามารถส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ให้กบั นักศึกษา
มากขึ้น
2. นําผลการวิจยั มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา
อื่นๆ ที่เป็ นประเภทวิชาบริ หารธุรกิจได้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิ จ ัย เรื่ องการเรี ย นรู ้ โดยใช้กรณี ศึก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ วิช าการ
บริ หารงานคุณภาพในองค์การ ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ปี ที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2557
2.2 หลักเกณฑ์การใช้หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2557
2.3 คําอธิบายรายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
2.4 ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์
2.5 การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
2.6 ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม
2.7 ทฤษฎีความพึงพอใจ
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.9 กรอบแนวคิดการวิจยั
2.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2557
2.1.1 หลักการของหลักสูตร
2.1.1.1 เป็ นหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง เพื่อพัฒนากําลังคนระดับ
เทคนิคให้มีสมรรถนะมีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติท้ งั ในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2.1.1.2 เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะด้วย
การปฏิบตั ิจริ ง สามารถเลือกวิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนสะสมผลการเรี ยน เทียบความรู ้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ
สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
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2.1.1.3 เป็ นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มี
ความรู ้เต็มภูมิ ปฏิบตั ิได้จริ ง มีความเป็ นผูน้ าํ และสามารถทํางานเป็ นหมู่คณะได้ดี
2.1.1.4 เป็ นหลักสู ตรที่สนับสนุนการประสานความร่ วมมือในการจัดการศึกษาร่ วมกัน
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
2.1.1.5 เป็ นหลักสู ตร ที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา ชุ มชนและท้องถิ่ น มีส่วนในการ
พัฒนาหลักสู ตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1.2 จุดหมายของหลักสู ตร
2.1.2.1 เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะพื้ น ฐานในการดํา รงชี วิ ต สามารถศึ ก ษาค้น คว้า
เพิ่มเติมหรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2.1.2.2 เพื่อให้มีทกั ษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.1.2.3 เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู ้ ทักษะจากการศาสตร์ต่างๆ ประยุกต์ใช้ในงาน
อาชีพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2.1.2.4 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมัง่ ใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รัก
องค์กร สามารถทํางานเป็ นหมูคณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรี ยนวิชาชีพ
2.1.2.5 เพื่อให้ปัญญา ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ
การตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา รู ้จกั แสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู ้ใน
การสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.1.2.6 เพื่อให้บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่ อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบรู ณ์
แข็งแรงทั้งร่ างการและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบตั ิในอาชีพนั้นๆ
2.1.2.7 เพื่อให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรมทางสังคมที่ดีงาม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
ทั้งในการทํางานการอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ
อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็ นคุ ณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ตระหนักใน
ปั ญหาและความสําคัญของสิ่ งแวดล้อม
2.1.2.8 เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จของ
ประเทศ โดยเป็ นกําลังสําคัญในด้านการผลิตและให้บริ การ
2.1.2.9 เพื่อให้เ ห็ น คุ ณ ค่า และดํารงไว้ซึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
ปฏิบตั ิตนในฐานพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นระมุข
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2.2 หลักเกณฑ์ การใช้ หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
2.2.1 การเรี ยนการสอน
2.2.1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยน
ที่กาํ หนดและนําผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามมารถเทียบโอนผลกาเรี ยน และ
ของเทียบความรู ้และประสบการณ์ได้
2.2.1.2 การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการปฏิบตั ิจริ ง สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้
หลากหลายรู ปแบบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามมารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กบั
วิชาชีพในการวางแผนแก้ปัญญาและจัดการทรัพยากรในการดําเนิ นงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาวิชาการ ริ เริ่ มสิ่ งใหม่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่นและหมู่คณะ เป็ นอิสระใน
การปฏิบตั ิงานที่ซับซ้อนหรื อจัดการงานผูอ้ ื่นมีส่วนร่ วมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน
และการประเมิ น ผล รวมทั้ง มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่
เหมาะสมในการทํางาน
2.2.2 โครงสร้าง
โครงสร้ างของหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 แบ่งเป็ น 3
หมวดวิชา และกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังนี้
2.2.2.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
1) กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
2) กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
2.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2.2.2.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
1) กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
4) ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
2.2.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
2.2.2.4 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร
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จํานวนหน่ วยกิ ตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ใน
โครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชี วศึกษา
หรื อสถาบันสามารถจัดตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และหรื อพัฒนาได้ตามความเหมาะสมตามสม
ตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องกําหนดรหัสวิชาจํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยนตามที่กาํ หนด
ไว้ในหลักสู ตร
2.2.3 การประเมินผลการเรี ยน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช
2557
2.2.4 การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
2.2.4.1 ได้รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะ
วิชาชี พ และหมวดวิชาเลื อกเสรี ครบถ้วนตามที่ กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแต่ ละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา และตามแผนการเรี ยนที่สถานศึกษากําหนด
2.2.4.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
2.2.4.3 ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.2.4.4 ได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมหลักสู ตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรี ยน ตามแผนการเรี ยน
ที่สถานศึกษากําหนด
2.2.5 การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร
2.2.5.1 หมวดวิชาทักษะชี วิต สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถานบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติ มในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชี วิต ในลักษณะจําแนกเป็ นรายวิชาหรื อ
ลักษณะบูรณาการใดๆก็ได้โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่ม
วิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
มนุ ษ ยศาสตร์ ในสัดส่ ว นที่ เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ของกลุ่ มวิชานั้น ๆ
เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
2.2.5.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถานบันสามารถปรับปรุ ง
รายละเอี ยดของรายวิชาในกลุ่ มทัก ษะวิชาชี พเฉพาะในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และหรื อพัฒ นา
รายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชี พสาขาวิชา ตลอดจนความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรื อสภาพ
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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2.2.5.3 หมวดวิ ช าเลื อ กเสรี สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถานบัน สามารถพัฒ นา
รายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรื อสภาพ
ยุทธศาสตร์ ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพื่อการศึกษา
ต่อ ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงให้เป็ นไปตามที่หลักสูตรกําหนด
2.2.6 การปรับปรุ งแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและอนุมตั ิหลักสู ตร
2.2.6.1 การพัฒนาหลักสู ตรหรื อการปรับปรุ งสาระสําคัญของหลักสู ตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา หรื อสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2.2.6.2 การอนุมตั ิหลักสูตร ให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.2.6.3 การประกาศใช้หลักสู ตรให้ทาํ เป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2.2.6.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาน
บันสามารถดําเนินการได้โดยต้องรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
2.2.7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสู ตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชดั เจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4
ประเด็น คือ
2.2.7.1 คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
2.2.7.2 การบริ หารหลักสูตร
2.2.7.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
2.2.7.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาให้
มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี
2.3 คําอธิบายรายวิชา การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
คํา อธิ บ ายราวิ ช าหมวดวิ ช าทัก ษะวิ ช าชี พ กลุ่ ม ทัก ษะวิ ช าชี พ พื้ น ฐาน หลัก สู ต ร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 กลุ่มบริ หารและจัดการวิชาชี พ 3200–1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
2.3.1 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ย วกับการจัดการองค์ก าร หลัก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่มผลผลิ ต
หลักการเพิ่ม ประสิ ทธิภาพการทํางาน และ การประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
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2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกต์ใช้ หลักการจัดการองค์การการ
เพิ่ม ประสิ ทธิภาพขององค์การและกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มี
วินยั ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
2.3.2 สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การจัด การองค์ก าร การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม
ผลผลิต การจัดการความเสี่ ยงการจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การและเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยงและความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและ
เพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
2.3.3 คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การจัด องค์ก าร การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพขององค์ก าร การบริ ห ารงาน
คุณภาพและ เพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
งานอาชีพ
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการคิดวิเคราะห์
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นากระบวนการคิ ด ตามพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีผูศ้ ึกษาวิธีและ
เทคนิ คการสอนพัฒนาทักษะการคิ ดวิเ คราะห์ ไ ด้เนื่ องจากวิธีการคิ ด วิเ คราะห์ มีก ารปฏิ บตั ิ ตาม
หลักการเป็ นขั้นตอนอย่างมีระบบและมีความสําคัญอย่างยิง่ อีกทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์เป็ นทักษะ
ของการนําไปปรับแก้ปัญหาต่างๆ ในการดําเนิ นชี วิตประจําวันของมนุ ษย์ มีนักวิชาการที่ศึกษา
ข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ได้อธิบายไว้หลายประเด็นดังนี้
Jarolimek (อ้างถึงใน อาร์ ม โพธิ์ พัฒน์, 2550) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์สามารถ
สอนได้เพราะเป็ นเรื่ องความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสมองตามทฤษฎีของ
Bloom ว่าด้วยการอธิบายขั้นตอนและการเริ่ มจากความรู ้ความเข้าใจ การนําไปใช้ซ่ ึงเป็ นจุดมุ่งหมาย
ของการสอนให้เกิดพุทธิ พิสัยระดับตํ่า ส่ วนที่อยูใ่ นระดับสู งคือ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
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การประเมินผลในส่ วนของการวิเคราะห์ยงั ได้แยกแยะพฤติกรรมการเรี ยนรู ้คือ ความสามารถที่จะ
นําความคิดต่างๆ มารวมกันเพื่อเกิดมโนทัศน์ใหม่ๆ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ
Bloom (1961, p. 56 อ้างถึงใน ประทีป ยอดเกตุ, 2560) ได้จาํ แนกจุดมุ่งหมายของ
การศึ ก ษาด้านการคิ ดตอนต้น และได้เรี ยบเรี ย งลําดับพฤติ กรรมที่ เ กิ ดขึ้ น ง่ ายไปสู่ พฤติ กรรมที่
ซับซ้อนมีอยู่ 6 ระดับขั้น ดังนี้ ระดับความรู ้ ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ สรุ ปได้ว่า เทคนิ คในการสอนคิดวิเคราะห์ ครู ผสู ้ อนจะต้องเข้าใจความคิดแบบวิเคราะห์
จึงนําไปผสานเทคนิ ค คําถาม “5W 1 H” โดยการเปิ ดโอกาสให้เด็กตั้งคําถามตามเทคนิ คดังกล่าว
บ่ อ ยๆ จนเป็ นนิ สั ย เป็ นคนช่ า งคิ ด ช่ า งถามช่ า งสงสัย แล้ว พฤติ ก รรมวิ เ คราะห์ ก็จ ะเกิ ด ขึ้ น กับ
นักเรี ยน เพื่อนําไปสู่ การค้นหาความจริ งในเรื่ อง
สุ ม น อมรวิ ว ฒ
ั น์ (2544) ได้ก ล่ า วว่ า วิ ธี ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ เ ป็ นการพัฒ นาทัก ษะคิ ด
วิ เ คราะห์ ที่ ส อดคล้อ งกั บ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ น้ น ถึ ง กระบวนการคิ ด เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการคิ ด
วิพากษ์วิจารณ์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบย้อนทวนการคิดจําแนก
แยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับ
Gagne (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544) กล่าวถึง การเรี ยนรู ้ที่เป็ นทักษะทาง
ปั ญญา ประกอบด้ว ย 4 ทักษะย่อยซึ่ งแต่ละระดับเป็ นพื้นฐานของกันและกันตามลําดับซึ่ งเป็ น
พื้นฐานของการเรี ยนรู ้ที่เป็ นการเชื่อมโยงสิ่ งเร้ากับการตอบสนองและความต่อเนื่ องของการเรี ยนรู ้
ต่างๆ เป็ นลูกโซ่ซ่ ึงทักษะย่อยแต่ละระดับได้แก่
1. การจําแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพ
ของวัตถุต่างๆโดยระบุคุณสมบัติร่วมกันของวัตถุสิ่งนั้นๆ ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่ทาํ ให้กลุ่มวัตถุหรื อสิ่ ง
ต่างๆเหล่านั้นต่างจากกลุ่มวัตถุหรื อสิ่ งอื่นๆ ในระดับรู ปธรรม และระดับนามธรรมที่กาํ หนดขึ้นใน
สังคมหรื อวัฒนธรรมต่างๆ
2. การสร้างความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุ่ม วัตถุหรื อสิ่ งต่างๆ
โดยระบุคุณสมบัติร่วมกันของวัตถุส่ิ งนั้นๆ ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่ทาํ ให้กลุ่มวัตถุหรื อสิ่ งต่างๆ เหล่านั้น
ต่างจากกลุ่มวัตถุหรื อสิ่ งอื่นๆ ในระดับรู ปธรรม และระดับนามธรรมที่กาํ หนดขึ้นในสังคมหรื อ
วัฒนธรรมต่างๆ
3. การสร้างกฎ หมายถึง ความสามารถในการนําความคิดรวบยอดต่างๆ มารวมเป็ น
กลุ่ม ตั้งเป็ นกฎเกณฑ์ข้ ึน เพื่อให้สามารถสรุ ปอ้างอิง และตอบสนองสิ่ งเร้าต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
4. การสร้างกระบวนการหรื อกฎขั้นสูง หมายถึงความสามารถในการนํากฎหลายๆข้อที่
สัมพันธ์กนั มาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งนําไปสู่ความรู ้ความเข้าใจที่ซบั ซ้อนยิง่ ขึ้น
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ประเวศ วะสี (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2548) ได้กล่าวว่า ในการเรี ยนรู ้ตอ้ งให้นกั เรี ยน
มีโอกาสฝึ กคิด ฝึ กตั้งคําถาม เพราะคําถามเป็ นเครื่ องมือในการได้มาซึ่ งความรู ้ควรให้ผเู ้ รี ยนฝึ กการ
ถาม-ตอบ ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความกระจ่ างในเรื่ องที่ศึกษารวมทั้งได้ฝึกการใช้เหตุผล การ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์ ฝึ กค้นหาคําตอบจากเรื่ องที่เรี ยน
2.4.1 ความหมายของการการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) พจนานุ กรมฉบับเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช
2530 (2530, น. 492) คําว่า คิดหมายถึง นึ กคิด ระลึก ตรึ กตรอง ส่ วนคําว่า วิเคราะห์หมายถึง
ว่า ดู สังเกต ใคร่ ครวญ อย่างละเอี ยดรอบครอบในเรื่ องราวต่ างๆ อย่างมี เหตุ ผล โดยหาส่ วนดี
ส่ วนบกพร่ อง หรื อจุดเด่นจุดด้อยของเรื่ องนั้นๆ แล้ว เสนอแนะสิ่ งที่ดีที่ที่เหมาะสมอย่างยุติธรรม
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการคิดไว้ดงั นี้
Bloom
(1956, อ้างถึงใน ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2539, น. 41-44 )
ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ เป็ นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่ วนย่อยของเหตุการณ์
เรื่ องราวหรื อเนื้ อหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสําคัญอย่างไร อะไรเป็ นเหตุอะไรเป็ นผล
และที่เป็ นอย่างนั้นอาศัยหลักการของอะไร
Dewey (1933, อ้างถึงในชํานาญ เอี่ยมสําอาง, 2539, น. 51) ให้ความหมายการคิด
วิเคราะห์ หมายถึง การคิดอย่างใคร่ ครวญ ไตร่ ตรอง โดยอธิ บายขอบเขตการคิดวิเคราะห์ว่าเป็ นการ
คิดที่เริ่ มต้นจากสถานการณ์ที่มีความยุง่ ยาก และสิ้ นสุ ดลงด้วยสถานการณ์ที่มีความชัดเจน
Russel (1956, อ้างถึงใน วิไลวรรณ ปิ ยปกรณ์, 2540, น. 25) ให้ความหมายการคิด
วิเคราะห์เป็ นการคิดเพื่อแก้ปัญหาชนิดหนึ่ งโดยผูค้ ิดจะต้องใช้การพิจารณาตัดสิ นในเรื่ องราวต่างๆ
ว่าเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย การคิดวิเคราะห์จึงเป็ นกระบวนการประเมินหรื อการจัดหมวดหมู่โดย
อาศัยเกณฑ์ที่เคยยอมรับกันมาแต่ก่อนๆ แล้วสรุ ปหรื อพิจารณาตัดสิ น
Ennis (1985, p. 83) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ เป็ นการประเมินข้อความได้
ถูกต้อง เป็ นการคิดแบบตรึ กตรองและมีเหตุผล เพื่อการตัดสิ นใจก่อนที่จะเชื่อหรื อก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบตั ิ
Watsan and Glaser (1964, p. 11) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็ นสิ่ งที่เกิด
จากส่ วนประกอบของทัศนคติ ความรู ้และทักษะ โดยทัศนคติเป็ นการแสดงออกทางจิตใจ ต้องการ
สื บค้นปั ญหาที่มีอยู่ ความรู ้จะเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลในการประเมินสถานการณ์การสรุ ปความ
อย่างเที่ยงตรงและการเข้าใจในความเป็ นนามธรรม ส่ วนทักษะจะประยุกต์รวมอยู่ในทัศนคติและ
ความรู ้
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สมจิต สวธนไพบูลย์ (2541, น. 94) การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิด
พิจารณาอย่างรอบครอบโดยใช้เหตุผล ประกอบการตัดสิ นใจ
ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช (2542, น. 14) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ คือการแสวงหา
ข้อเท็จจริ งด้วยการระบุ จําแนก แยกแยะ ข้อมูลในสถานการณ์ที่เป็ นแหล่งคิดวิเคราะห์ ทั้งที่เป็ น
ข้อเท็จจริ งกับความคิดเห็น หรื อจุดเด่น จุดด้อย ในสถานการณ์เป็ นการจัดข้อมูลให้เป็ น ระบบเพื่อ
ไปใช้เป็ นพื้นฐานในการคิดระดับอื่นๆ
อรพรรณ พรสี มา (2543, น. 24) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ เป็ นทักษะการคิดระดับกลาง
ซึ่ งจะต้องได้รับการพัฒนาต่อจากทักษะการคิดพื้นฐาน มีการพัฒนาแง่มุมของข้อมูลโดยรอบด้าน
เพื่อหาเหตุผลและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546, น. 251, 1071) ให้ความหมายคําว่า “คิด” หมายความว่า ทํา
ให้ปรากฏเป็ นรู ป หรื อประกอบให้เป็ นรู ปหรื อเป็ นเรื่ องขึ้นในใจ ใคร่ ครวญ ไตร่ ตรอง คาดคะเน
คํานวณ มุ่ง จงใจ ตั้งใจ ส่ วนคําว่า “วิเคราะห์” มีความหมายว่าใคร่ ครวญ แยกออกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อ
ศึกษาให้ถ่องแท้ ดังนั้นคําว่า คิดวิเคราะห์ จึงมีความหมายว่า เป็ นการใคร่ ครวญ ตรึ กตรองอย่าง
ละเอียดรอบคอบแยกเป็ นส่ วน ๆ ในเรื่ องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาจุดเด่น จุดด้อยของเรื่ อง
นั้น ๆ และเสนอแนะสิ่ งที่เหมาะสมอย่างมีความเป็ นธรรมและเป็ นไปได้ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
การคิ ด วิ เ คราะห์ จึ ง สามารถกระทํา ได้โ ดยการฝึ กทัก ษะการคิ ด และให้นัก เรี ย นมี โ อกาสได้คิ ด
วิเคราะห์ สามารถเสนอความคิดของตนและอภิปรายร่ วมกันในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ โดยครู
และนักเรี ยนต่างยอมรั บเหตุผลและความคิดของแต่ละคน โดยเชื่ อว่า ไม่มีคาํ ตอบที่ถูกต้องเพียง
คําตอบเดียว
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2546, น. 24) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็ น
ความสามารถในการจําแนกแจกแจงและแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อเรื่ องใด
เรื่ อ งหนึ่ งซึ่ ง อาจจะเป็ นวัตถุ สิ่ งของ เรื่ องราว หรื อ เหตุ การณ์ และหาความสัมพัน ธ์เ ชิ ง เหตุ ผ ล
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริ งของสิ่ งที่เกิดขึ้น
สุ วิทย์ มูลคํา (2547, น. 9)ให้ความหมายของการวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ว่าการ
วิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การจําแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งออกเป็ นส่ วน ๆ
เพื่อค้นหาว่ามีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง ทํามาจากอะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไรและมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั อย่างไร การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการ
จําแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ งอาจจะเป็ นวัตถุสิ่งของ เรื่ องราว หรื อ

16
เหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหา สภาพความเป็ น
จริ งหรื อสิ่ งสําคัญของสิ่ งที่กาํ หนดให้
ชาตรี สําราญ (2548, น. 40-41) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า การคิด
วิ เ คราะห์ คื อ การรู ้ จ ัก พิ จ ารณา ค้น หาใคร่ ค รวญ ประเมิ น ค่ า โดยใช้เ หตุ ผ ลเป็ นหลัก ในการหา
ความสัมพันธ์เชื่ อมโยง หล่ อหลอมเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ แบบอย่างสมเหตุสมผล
ก่อนที่จะตัดสิ นใจ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549, น. 5) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์
ว่าเป็ นการระบุเรื่ องหรื อปั ญหา จําแนกแยกแยะ เปรี ยบเทียบข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มอย่างเป็ นระบบ ระบุ
เหตุผลหรื อเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลหรื อหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้
เพียงพอในการตัดสิ นใจ/แก้ปัญหา/คิดสร้างสรรค์
นัก การศึ ก ษาและนัก วิ จ ัย ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความหมายของการคิ ด
วิเคราะห์ ที่สอดคล้องกัน คื อ การคิดวิเคราะห์ หมายถึ ง การพิจารณาสิ่ งต่างๆ ในส่ วนย่อยๆ ซึ่ ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหา ด้านความสัมพันธ์และด้านหลักการจัดการโครงสร้างของการสื่ อ
ความหมาย และสอดคล้อ งกับ กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ คื อ การคิ ด จํา แนก
รวบรวมเป็ นหมวดหมู่ และจับประเด็นต่างๆ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ดังนั้น การคิดเชิงวิเคราะห์เป็ น
ทักษะการคิดที่สามารถพัฒนาให้เกิ ดกับผูเ้ รี ยนได้ และให้คงทนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้
นักเรี ยนสามารถคิดได้ดว้ ยตัวเอง เกิดความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ เพราะการเรี ยนรู ้ที่ดีตอ้ งเป็ นเรื่ อง
ของการรู ้ จกั คิด ผูว้ ิจยั จึงสนใจพัฒนารู ปแบบการสอนที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ เพื่อกระตุน้ ให้
นักเรี ยนคิดเป็ น เรี ยนรู ้เป็ น สามารถจําแนก ให้เหตุผล จับประเด็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหาต่างๆได้ จากข้อมูลที่ได้รับการพินิจพิจารณา
2.4.2 ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
เสงี่ยม โตรัตน์ (2546, น. 28) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ของการคิดวิเคราะห์
ไว้ว่า การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ คือ ทักษะในการจัดระบบ
ข้อมูล ความเชื่ อถือได้ของข้อมูล และการใช้ทกั ษะเหล่านั้นอย่างมีปัญญาเพื่อการชี้ นาํ พฤติกรรม
ดังนั้น การคิดวิเคราะห์จึงมีลกั ษณะต่อไปนี้
1. การคิดวิเคราะห์จะไม่เป็ นเพียงการรู ้หรื อการจําข้อมูลเพียงอย่างเดียว เพราะการคิด
วิเคราะห์จะเป็ นการแสวงหาข้อมูลและการนําข้อมูลไปใช้
2. การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การมีทกั ษะเท่านั้น แต่การคิดวิเคราะห์จะต้องเกี่ยวกับการ
ใช้ทกั ษะอย่างต่อเนื่อง
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3. การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การฝึ กทักษะอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องมีทกั ษะที่จะต้อง
คํานึงถึงผลที่ยอมรับได้
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2546, น. 15-16) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ประกอบเป็ นการคิดวิเคราะห์
แตกต่างไปตามทฤษฎี การเรี ยนรู ้ โดยทัว่ ไปสามารถแยกแยะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์
ได้ดงั นี้
1. การสังเกต จากการสังเกตข้อมูลมากๆ สามารถสร้างเป็ นข้อเท็จจริ งได้
2. ข้อเท็จจริ ง จากกการรวบรวมข้อเท็จจริ ง และการเชื่อมโยงข้อเท็จจริ งบางอย่างที่ขาด
หายไป สามารถทําให้มีการตีความได้
3. การตี ความ เป็ นการทดสอบความเที่ ยงตรงของการอ้างอิง จึ งทําให้เกิ ดการตั้ง
ข้อตกลงเบื้องต้น
4. การตั้งข้อตกลงเบื้องต้น ทําให้สามารถมีความคิดเห็น
5. ความคิดเห็น เป็ นการแสดงความคิดจะต้องมีหลักและเหตุผลเพื่อพัฒนาข้อวิเคราะห์
นอกจากนั้น เป็ นกระบวนการที่อาศัยองค์ประกอบเบื้องต้นทุกอย่างร่ วมกัน โดยทัว่ ไป
นักเรี ยนจะไม่เห็ นความแตกต่างระหว่างการสังเกตและข้อเท็จจริ ง หากนักเรี ยนเข้าใจถึงความ
แตกต่างก็จะทําให้นกั เรี ยนเริ่ มพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้
สุ วิทย์ มูลคํา (2548, น. 23-24) ได้จาํ แนกลักษณะของการคิดวิเคราะห์ ไว้เป็ น 3 ด้าน คือ
1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็ นความสามารถในการแยกแยะค้นหาส่ วนประกอบที่
สําคัญของสิ่ งหรื อเรื่ องราวต่ างๆ เช่ น การวิเคราะห์ ส่วนประกอบของพืช หรื อเหตุการณ์ ต่ างๆ
ตัวอย่างคําถาม เช่น อะไรเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการระบาดไข้หวัดนกในประเทศไทย
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่ วนสําคัญ
ต่ างๆ โดยระบุ ความสัมพัน ธ์ระหว่างความคิ ด ความสัมพันธ์ ในเชิ งเหตุ ผล หรื อความแตกต่ าง
ระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างคําถาม เช่น การพัฒนาประเทศกับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กนั อย่างไร
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ส่วนสําคัญใน
เรื่ องนั้นๆ ว่าสัมพันธ์กนั อยู่โดยอาศัยหลักการใด ตัวอย่างคําถาม เช่ น หลักการสําคัญของศาสนา
พุทธ ได้แก่อะไร
จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์น้ นั จะต้องกําหนดสิ่ งที่จะต้องวิเคราะห์ กําหนดจุดประสงค์ที่
ต้องการจะวิเคราะห์ แล้วจึ งวิเคราะห์ อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้วิธีการพิจารณาแยกแยะ เทคนิ ค
วิธีการในการวิเคราะห์ เพื่อรวบรวมประเด็นสําคัญหาคําตอบให้กบั คําถาม โดยมีลกั ษณะของการ
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คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ความสําคัญและวิเคราะห์หลักการของเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์
ต่างๆ
1. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้แก่ การเชื่ อมโยงข้อมูล ตรวจสอบแนวคิดสําคัญ
และความเป็ นเหตุเป็ นผล แล้วนํามาหาความสัมพันธ์และข้อขัดแย้งในแต่ละสถานการณ์ได้
2. การคิดวิเคราะห์ความสําคัญ ได้แก่ การจําแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
ข้อเท็จจริ งและสมมติฐานแล้วนํามาสรุ ปความได้
3. การคิดวิเคราะห์หลักการ ได้แก่ การวิเคราะห์รูปแบบ โครงสร้าง เทคนิค วิธีการและ
การเชื่อมโยงความคิดรวบยอด โดยสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริ งและทัศนคติของ
ผูเ้ ขียนได้
ไพริ นทร์ เหมบุตร (2549, น. 1) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 4
ประการ คือ
1. การมีความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่ส่ิ งที่ตอ้ งการวิเคราะห์ เพื่อแปลความสิ่ งนั้น ซึ่ ง
ขึ้นอยูก่ บั ความรู ้ ประสบการณ์ และค่านิยม
2. การตีความ ความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื่ องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต ช่างถาม ขอบเขตของคําถาม ยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร
(What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) อย่างไร (How) เพราะเหตุใด (Why)
4. ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ใช้คาํ ถามค้นหาคําตอบ หาสาเหตุ หาการเชื่อมโยง ส่ งผล
กระทบ วิธีการ ขั้นตอน แนวทางแก้ปัญหา คาดการณ์ขา้ งหน้าในอนาคต
2.4.3 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548, น. 52) กล่าวว่า องค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย
1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่ส่ิ งที่ตอ้ งการวิเคราะห์เพื่อแปลความของ
สิ่ งนั้นขึ้นกับความรู ้ประสบการณ์และค่านิยม
2. การมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของคําถาม ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์
จะยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When)ทําไม (Why)
อย่างไร (How)
4. การหาความสัมพันธ์เชิ งเหตุผล (คําถาม) ค้นหาคําตอบได้ว่า อะไรเป็ นสาเหตุให้
เรื่ อ งนั้น เชื่ อ มกับ สิ่ ง นี้ ได้อ ย่ า งไร เรื่ อ งนี้ ใครเกี่ ย วข้อ ง เมื่ อ เกิ ด เรื่ อ งนี้ ส่ ง ผลกระทบอย่า งไรมี
องค์ประกอบใดบ้างที่นาํ ไปสู่ สิ่งนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการทําให้เกิดสิ่ งนี้ อย่างไร มีแนวทางแก้ไข
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ปั ญหาอย่างไรบ้าง ถ้าทําเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ลําดับเหตุการณ์น้ ี ดูว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเขา
ทําสิ่ งนี้ได้อย่างไร สิ่ งนี้เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
การคิดวิเคราะห์ เป็ นกระบวนการที่ ใช้ปัญญา หรื อใช้ความคิดนําพฤติ กรรม ผูท้ ี่ คิด
วิเคราะห์เป็ น จึงสามารถใช้ปัญญานําชีวิตได้ในทุกๆ สถานการณ์ เป็ นบุคคลที่ไม่โลภไม่เห็นแก่ตวั
ไม่ยึดเอาตัวเองเป็ นศูนย์กลาง มีเหตุผล ไม่มีอคติ มีความยุติธรรม และพร้อมที่จะสร้างสันติสุขใน
ทุกโอกาส การคิดวิเคราะห์จะต้องอาศัยองค์ประกอบที่สําคัญสองเรื่ อง คือ เรื่ องความสามารถใน
การให้เหตุ ผลอย่างถูกต้องกับเทคนิ คการตั้งคําถามเพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งทั้งสองเรื่ องมี
ความสําคัญต่อการคิดวิเคราะห์เป็ นอย่างยิง่ (วนิช สุ ธารัตน์, 2547, น. 125-128)
ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง การที่จดั ให้เรื่ องของการให้เหตุผลอย่าง
ถูกต้องว่ามีความสําคัญก็เนื่ องจากในเรื่ องของการคิดการใช้ปัญญาทั้งหลายนั้น เรื่ องของเหตุผล
จะต้องมีความสําคัญ ถ้าเหตุผลที่ ให้ในเบื้องแรกไม่ถูกต้อง หรื อมีความคลุมเครื อไม่ชัดเจนแล้ว
กระบวนการคิ ด ก็จ ะมี ความไม่ ชัด เจนตามไปด้ว ยการเชื่ อ มโยงสาระต่ า งๆ เข้า ด้ว ยกัน ย่อ มไม่
สามารถกระทําได้ และมีผลสื บเนื่ องต่อไปคือ ทําให้การสรุ ปประเด็นที่ตอ้ งการทั้งหลายขาดความ
ชัดเจน หรื ออาจผิดพลาดตามไปด้วย ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้องประกอบด้วย
(Center for Critical Thinking, 1996, p. 8-9)
1. วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการให้เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการให้
เหตุผลต้องมีความชัดเจนโดยปกติการให้เหตุผลในเรื่ องต่างๆบุคคลจะต้องให้เหตุผลที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของเรื่ องนั้น เช่นในการเขียนเรี ยงความ งานวิจยั การอภิปราย ฯลฯถ้า
วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้มีความชัดเจน การให้เหตุผลก็จะเป็ นเรื่ องง่ าย แต่ถา้ ไม่
ชัดเจน หรื อมีความสลับซับซ้อน จะต้องทําให้ชดั เจนการให้เหตุผลก็จะเป็ นเรื่ องง่าย หรื ออาจจะ
ต้องแบ่งแยกออกเป็ นข้อย่อยๆเพื่อลดความสลับซับซ้อนลง และนอกจากนี้ เป็ นเป้ าหมายจะต้องมี
ความสําคัญและมองเห็นว่าสามารถจะทําให้สาํ เร็ จได้จริ งๆ
2. ความคิดเห็นหรื อกรอบความจริ งที่นาํ มาอ้าง เมื่อมีการให้เหตุผล ต้องมีความคิดเห็น
หรื อกรอของความจริ งที่นาํ มาสนับสนุน ถ้าสิ่ งที่นาํ มาอ้างมีขอ้ บกพร่ อง การให้เหตุผลก็จะผิดพลาด
หรื อบกพร่ องตามไปด้วย ความคิดเห็นที่แคบเฉพาะตัว ซึ่งอาจเกิดจากอคติหรื อการเทียบเคียงที่ผิด
ทําให้การให้เหตุผลทําได้ในขอบเขตอันจํากัด เที่ยงตรง และมีเสถียรภาพ
3. ความถูกต้องของสิ่ งที่อา้ งอิง การอ้างอิงข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ หรื อสิ่ งต่างๆ มี
หลักการอยูว่ ่า สิ่ งที่นาํ มาอ้างจะต้องมีความชัดเจน มีความสอดคล้อง และมีความถูกต้องแน่นอนถ้า
สิ่ งที่นาํ มาอ้างผิดพลาดการสรุ ปผลหรื อการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็ นผลสื บเนื่องย่อมผิดพลาดด้วย
สิ่ งที่ตอ้ งระมัดระวังก็คือ ต้องเข้าใจข้อจํากัดของข้อมูลต่างๆลองหาข้อมูลอื่นๆที่มีลกั ษณะตรงกัน
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ข้าม หรื อขัดแย้งกับข้อมูลที่เรามีอยู่บา้ งว่ามีหรื อไม่และก็ตอ้ งแน่ ใจว่าข้อมูลที่ใช้อา้ งนั้นมี ความ
สมบู ร ณ์ เ พี ย งพอด้ว ยข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ไ ม่ มี ค วามถู ก ต้อ ง มี ก ารบิ ด เบื อ นหรื อ การนํา เสนอเพี ย ง
บางส่ วนและปิ ดบังหรื อมีเจตนาปล่อยปละละเลยในบางส่ วน ทําให้การนําไปอ้างอิงหรื อเผยแพร่
ขาดความสมบูรณ์ก่อให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบหรื อสร้างความเสี ยหายต่อบุคคลองค์การหรื อ
สังคมได้ดงั นั้นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการ
อ้างอิงทุกๆเรื่ องจึงเป็ นเรื่ องที่ควรจะกระทําด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเป็ นอย่างยิง่
4.
การสร้างความคิดหรื อความคิดรวบยอด การให้เหตุผลจะต้องอาศัยการสร้าง
ความคิดหรื อความคิดรวบยอด ซึ่งมีตวั ประกอบที่สาํ คัญคือทฤษฎี กฎ หลักการ อันเป็ นตัวประกอบ
สําคัญของการสร้ างความคิดหรื อความคิดรวบยอดถ้าหากเข้าใจผิดพลาดในเรื่ องของทฤษฎี กฎ
หรื อหลักการต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว การสร้างความคิดหรื อความคิดรวบยอดก็จะผิดพลาด การให้
เหตุผลก็จะไม่ถูกต้องด้วย ดังนั้นเมื่อสร้างความคิดหรื อความคิดรวบยอดขึ้นมาได้แล้ว จะต้องแสดง
หรื ออธิ บาย เพื่อบ่งบอกออกมาให้ชดั เจน ลักษณะของความคิดรวบยอดที่ดีจะต้องมีความกระจ่างมี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์มีความลึกซึ้ง และมีความเป็ นกลางไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง
5. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับสมมติฐาน การให้เหตุผลขึ้นอยูก่ บั สมมติฐานเมื่อใด
มีการกําหนดสมมติฐานขึ้นมาในกระบวนการแก้ปัญหา ต้องแน่ใจว่าสมมุติฐานนั้น กําหนดขึ้นจาก
สิ่ งที่เป็ นความจริ งและจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ ความบกพร่ องในการให้เหตุผลสามารถเกิดขึ้นได้
เมื่อบุคคลไปติดยึดในสมติฐานที่ต้ งั ขึ้น จนทําให้ความคิดเห็นโน้มเอียงหรื อผิดไปจากสภาพที่ควร
จะเป็ น สมมติฐานที่ดีจะต้องมีความชัดเจน สามารถตัดสิ นใจ และมีเสถียรภาพเช่นเดียวกัน
6. การลงความเห็น การให้เหตุผลในทุกๆเรื่ อง จะต้องแสดงถึงความเข้าใจด้วยการสรุ ป
และให้ความหมายของข้อมูล ลักษณะการให้เหตุผลนั้นโดยธรรมชาติจะเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องที่
เชื่อมโยงกันอยูร่ ะหว่างเหตุกบั ผล เช่นเพราะว่าสิ่ งนี้เกิดสิ่ งนั้นจึงเกิดขึ้น หรื อเพราะว่าสิ่ งนี้เป็ นอย่าง
นี้ ส่ิ งที่เกิดขึ้นจากสิ่ งนี้ จึงเป็ นอย่างนั้น ถ้าความเข้าใจในข้อมูลเบื้องต้นผิดพลาดการให้เหตุผลย่อม
ผิดพลาดด้วย ทางออกที่ดีก็คือ การลงความเห็ นจะทําได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานบ่งบอกอย่างชัดเจน
จะต้องตรวจสอบความเห็นนั้นสอดคล้องหรื อไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อไหนและมีอะไรเป็ น
ตัวชี้นาํ อยูอ่ ีกบ้าง ซึ่งอาจทําให้การลงความเห็นผิดพลาด
7. การนําไปใช้ เมื่อมีขอ้ สรุ ปแล้วจะต้องมีการนําไปใช้หรื อมีผลสื บเนื่ อง จะต้องมี
ความคิดเห็นประกอบว่าข้อสรุ ปที่เกิดขึ้นนั้น สามารถนําไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ควรจะนําไปใช้
ลักษณะใดจึ งจะถูกต้อง ลักษณะใดไม่ถูกต้อง โดยพยายามคิดถึ งทุก สิ่ งที่ อาจเป็ นผลต่ อเนื่ องที่
สามารถเกิดขึ้นได้ดงั นั้นจะเห็นได้ว่า การคิดวิเคราะห์ที่ดีหรื อมีมาตรฐาน ในอันดับแรกจะต้องรู ้จกั
การให้เหตุผลที่ถูกต้อง ซึ่ งต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ตามที่ได้แสดงรายละเอียดมาแล้ว
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เรื่ องที่สําคัญและเป็ นหัวใจของการคิดวิเคราะห์อีกเรื่ องหนึ่ งก็คือ เทคนิ คการตั้งคําถาม เพื่อการ
วิเคราะห์เป็ นการบอกให้ทราบว่า นักคิดวิเคราะห์จะต้องใช้คาํ ถามอย่างไร เพื่อเป็ นการนําความคิด
ไปสู่เป้ าหมายที่ตอ้ งการ ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
เทคนิ ค การตั้ งคํา ถามเพื่ อ การคิ ด วิ เ คราะห์ เป็ นเรื่ องที่ มี ค วามสํ า คั ญ พอๆกั บ
ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง การตั้งคําถามที่ดีจะช่วยส่ งเสริ มให้การใช้เหตุผลเป็ นไป
ด้วยความสะดวก มีระบบและช่วยแก้ปัญหาได้ นักคิดวิเคราะห์ตอ้ งมีความสามารถในการตั้งคําถาม
หลายๆแบบ คําถามที่ตอ้ งการคําตอบกว้าง ๆ ต้องการหลายๆ คําตอบ คําถามต้องการคําตอบเดียวแต่
มีความลึกซึ้ ง ลักษณะคําถามที่จะช่วยให้คิดหาเหตุผลในระดับลึก หรื อมีเหตุผลจากการใช้ปัญญา
ของการคิดวิเคราะห์น้ นั จะต้องมีคุณสมบัติ 8 ประการ (Center for Critical Thinking, 1996, p. 8-9
อ้างถึงใน วนิช สุ ธารัตน์, 2547, น. 128-130 ) ดังต่อไปนี้
1. ความชัดเจน (Clarity) ความชัดเจนของปั ญหาเป็ นจุดเริ่ มต้นสําคัญของการคิด เช่น
ตัวอย่างของปั ญหาที่ต้ งั ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความชัดเจน เช่นยังมีเรื่ องอะไรอีกในส่ วนนี้ที่เรายังไม่รู้
สามารถยกตัวอย่างมาอ้างอิงได้หรื อไม่ สามารถอธิบายขยายความส่ วนนั้นให้มากขึ้นได้หรื อไม่
2. ความเที่ยงตรง (Accuracy) เป็ นคําถามที่บอกว่าทุกคนสามารถตรวจสอบได้ถูกต้อง
ตรงกันหรื อไม่ เช่ น จริ งหรื อ เป็ นไปได้หรื อ ทําไมถึ งเป็ นไปได้ สามารถตรวจสอบได้หรื อไม่
ตรวจสอบอย่างไร เราจะหาข้อมูลหลักฐานได้อย่างไร ถ้าตรงนั้นเป็ นเรื่ องจริ งเราจะทดสอบมันได้
อย่างไร
3. ความกระชับ ความพอดี (Precision) เป็ นความกะทัดรัด ความเหมาะสม ความ
สมบูรณ์ ของข้อมูล เช่ น จําเป็ นต้องหาข้อมูลเพิ่ มเติ มในเรื่ องนี้ อีกหรื อไม่ ทําให้ดูดีกว่านี้ ได้อีก
หรื อไม่ ทําให้กระชับกว่านี้ได้อีกหรื อไม่
4. ความสัมพันธ์เกี่ ยวข้อง (Relevance) เป็ นการตั้งคําถามเพื่อคิดเชื่ อมโยงหา
ความสัมพันธ์ เช่ น สิ่ งนั้นเกี่ ยวข้องกับปั ญหาอย่างไร มันเกิ ดสิ่ งต่างๆ ขึ้ นตรงนั้นได้อย่าง ผลที่
เกิดขึ้นตรงนั้น มันมีที่มาอย่างไร ตรงส่ วนนั้นช่วยให้เราเข้าใจอะไรได้บา้ ง
5. ความลึก (Depth ) หมายถึงความหมายในระดับที่ลึกความคิดลึกซึ้ ง การตั้งคําถามที่
สามารถเชื่ อมโยงไปยังการคิ ด หาคําตอบที่ ลึก ซึ้ ง ถื อว่าคําถามนั้น มี คุณ ค่ายิ่ง เช่ น ตัว ประกอบ
อะไรบ้างที่ ทาํ ให้ตรงนี้ เป็ นปั ญหาสําคัญ อะไรที่ทาํ ให้ปัญหาเรื่ องนี้ มนั ซับซ้อน สิ่ งใดบ้างที่เป็ น
ความลําบากหรื อความยุง่ ยากที่เราจะต้องพบ
6. ความกว้างของการมอง (Breadth ) เป็ นการทดลองเปลี่ยนมุมมอง โดยให้ผอู ้ ื่นช่วย
เช่ น จําเป็ นจะต้องมองสิ่ งนี้ จากด้านอื่น คนอื่น ด้วยหรื อไม่ มองปั ญหานี้ โดยใช้วิถีทางอื่นๆ บ้าง
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หรื อไม่ ควรจะให้ความสําคัญของความคิดเห็นจากบุคคลอื่นหรื อไม่ ยังมีขอ้ มูลอะไรในเรื่ องนี้ อีก
หรื อไม่ที่ไม่นาํ มากล่าวถึง
7. หลักตรรกวิทยา (Logic ) มองในด้านของความคิดเห็นและการใช้เหตุผล เช่นทุก
เรื่ องที่เรารู ้ เราเข้าใจตรงกันหมดหรื อไม่ สิ่ งที่พดู มีหลักฐานอ้างอิงหรื อไม่ สิ่ งที่สรุ ปนั้นเป็ นเหตุผล
ที่สมบูรณ์หรื อไม่ สิ่ งที่กล่าวอ้างมีขอบข่ายครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดหรื อไม่
8. ความสําคัญ (Significance ) ซึ่งหมายถึง การตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบว่าสิ่ งเหล่านั้นมี
ความสําคัญอย่างแท้จริ งหรื อไม่ ทั้งนี้เนื่องจากในบางครั้งพบว่า ความสําคัญเป็ นสิ่ งที่เราต้องการจะ
ให้เป็ นมากกว่าเป็ นความสําคัญจริ งๆ เช่น ส่ วนไหนของความจริ งที่สาํ คัญที่สุด ยังมีเรื่ องอื่น ๆ ที่มี
ความสําคัญอยูอ่ ีกหรื อไม่ นี่ คือปั ญหาที่สาํ คัญที่สุดในเรื่ องนี้ใช่หรื อไม่ ตรงนี้ เป็ นจุดสําคัญที่ควรให้
ความสนใจหรื อเปล่า
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การคิดวิเคราะห์จะเกิดความสมบูรณ์ได้น้ นั นอกจากจะต้องอาศัย
ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้องแล้ว เรื่ องของเทคนิ คการตั้งคําถามเพื่อการวิเคราะห์ก็มี
ความสําคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน โดยที่องค์ประกอบทั้งสองส่ วนนี้ จะทํางานประสานสัมพันธ์กนั
อย่างกลมกลืนในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่ วนประกอบทั้งสองส่ วนจะต้องไป
ด้วยกัน คุณค่า ความสวยงาม ความลงตัว รวมทั้งประโยชน์อย่างสมบูรณ์จึงจะเกิดขึ้นได้
2.4.4 กระบวนการคิดวิเคราะห์
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็ นการแสดงให้เห็นจุดเริ่ มต้น สิ่ งที่สืบเนื่ องหรื อเชื่ อมโยง
สัม พัน ธ์ กัน ในระบบการคิ ด และจุ ด สิ้ น สุ ด ของการคิ ด โดยกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ มี ค วาม
สอดคล้องกับองค์ประกอบเรื่ องความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง รวมทั้งเทคนิ คการตั้ง
คําถามจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกๆขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระบุหรื อทําความเข้าใจกับประเด็นปั ญหา ผูท้ ี่จะทําการคิดวิเคราะห์จะต้องทํา
ความเข้าใจปั ญหาอย่างกระจ่างแจ้ง ด้วยการตั้งคําถามหลายๆ คําถาม เพื่อให้เข้าใจปั ญหาต่างๆ ที่
กําลังเผชิญอยูน่ ้ นั อย่างดีที่สุด ตัวอย่างคําถาม เช่น ปั ญหานี้เป็ นปั ญหาที่สาํ คัญที่สุดของบ้านเมืองใช่
หรื อไม่ (ความสําคัญ)ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่สาํ คัญไม่ยงิ่ หย่อนกว่ากันอีกหรื อไม่ (ความสําคัญ)ทราบได้
อย่างไรว่าเรื่ องนี้เป็ นปัญหาที่สาํ คัญที่สุด (ความชัดเจน)
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา ในขั้นนี้ ผทู ้ ี่จะทําการคิดวิเคราะห์ จะต้อง
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากการสังเกต จากการอ่าน จากข้อมูลการประชุม จากข้อเขียน
บันทึกการประชุม บทความ จากการสัมภาษณ์ การวิจยั และอื่นๆ การเก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง
และด้วยวิธีการหลายๆ วิธีจะทําให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ ชัดเจน และมีความเที่ยงตรงคําถามที่จะต้อง
ตั้งในตอนนี้ ได้แก่
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เราจะหาข้อมูลให้ครบถ้วนโดยวิธีใดได้อีกบ้างและหาอย่างไร (เที่ยงตรง)
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
จําเป็ นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องใดอีกบ้าง (ความกระชับพอดี)
ขั้น ที่ 3 พิ จ ารณาความน่ า เชื่ อถื อของข้อมูล หมายถึ ง ผูท้ ี่ คิด วิ เ คราะห์ พิ จ ารณาความ
ถูกต้องเที่ยงตรงของสิ่ งที่นาํ มาอ้าง รวมทั้งการประเมินความพอเพียงของข้อมูลที่จะนํามาใช้ คําถาม
ที่ควรจะนํามาใช้ในตอนนี้ได้แก่
ข้อมูลที่ได้มามีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงไร (ความเที่ยงตรง)
เราจะหาหลักฐานได้อย่างไรถ้าข้อมูลที่ได้มาเป็ นเรื่ องจริ ง (ความเที่ยงตรง)
ยังมีเรื่ องอะไรอีกในส่ วนนี้ที่ยงั ไม่รู้ (ความชัดเจน)
ยังมีขอ้ มูลอะไรในเรื่ องนี้อีกที่ยงั ไม่นาํ มากล่าวถึง (ความกว้างของการมอง)
ขั้นที่ 4 การจัดข้อมูลเข้าเป็ นระบบ เป็ นขั้นที่ผูค้ ิดจะต้องสร้างความคิด ความคิดรวบ
ยอด หรื อสร้างหลักการขึ้นให้ได้ดว้ ยการเริ่ มต้นจากการระบุลกั ษณะของข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริ ง
ข้อ คิ ด เห็ น จัด ลํา ดับ ความสํา คัญ ของข้อ มู ล พิ จ ารณาขี ด จํา กัด หรื อ ขอบเขตของปั ญ หารวมทั้ง
ข้อตกลงพื้นฐาน การสังเคราะห์ขอ้ มูลเข้าเป็ นระบบและกําหนดข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคําถามที่ควร
นํามาใช้ในตอนนี้ได้แก่
ข้อมูลส่ วนนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
จําเป็ นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องนี้อีกหรื อไม่ จากใครที่ใด (ความกว้างของการมอง)
อะไรบ้างที่ทาํ ให้การจัดข้อมูลในเรื่ องนี้เกิดความลําบาก (ความลึก)
จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าการจัดข้อมูลมีความถูกต้อง (ความเที่ยงตรง)
สามารถจัดข้อมูลโดยวิธีอื่นได้อีกหรื อไม่ (ความกว้างของการมอง)
ขั้นที่ 5 ตั้งสมมติฐาน เป็ นขั้นที่นกั คิดวิเคราะห์จะต้องนําข้อมูลที่จดั ระบบระเบียบแล้ว
มาตั้งเป็ นสมมติฐานเพื่อกําหนดขอบเขตและการหาข้อสรุ ปของข้อคําถาม หรื อปั ญหาที่กาํ หนดไว้
ซึ่งจะต้องอาศัยความคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ในเชิงของเหตุผลอย่างถูกต้อง สมมติฐานที่ต้ งั ขึ้นจะต้องมี
ความชัดเจนและมาจากข้อมูลที่ถูกต้องปราศจากอคติหรื อความลําเอียงของผูท้ ี่เกี่ยวข้องคําถามที่
ควรนํามาใช้ในตอนนี้ได้แก่
ถ้าสมมติฐานที่ต้ งั ขึ้นถูกต้อง เราจะมีวิธีตรวจสอบได้อย่างไร (ความเที่ยงตรง)
สามารถทําให้กระชับกว่านี้ได้อีกหรื อไม่ (ความกระชับ ความพอดี)
รายละเอียดแต่ละส่ วนเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
ขั้นที่ 6 การสรุ ป เป็ นขั้นตอนของการลงความเห็น หรื อการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุผลกับผลอย่างแท้จริ ง ซึ่ งผูค้ ิดวิเคราะห์จะต้องเลือกพิจารณาเลือกวิธีการที่เหมาะสมตามสภาพ
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ของข้อมูลที่ปรากฏ โดยใช้เหตุผลทั้งทางตรรกศาสตร์ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และพิจารณาถึง
ความเป็ นไปได้ตามสภาพที่เป็ นจริ งประกอบกัน คําถามที่ควรนํามาถามได้แก่
เราสามารถจะตรวจสอบได้หรื อไม่ ตรวจสอบอย่างไร (ความเที่ยงตรง)
ผลที่เกิดขึ้นมันมีที่มาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
ข้อสรุ ปนี้ทาํ ให้เราเข้าใจอะไรได้บา้ ง (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
สิ่ งที่สรุ ปนั้นเป็ นเหตุผลที่สมบูรณ์หรื อไม่ (หลักตรรกวิทยา)
ขั้นที่ 7 การประเมินข้อสรุ ป เป็ นขั้นสุ ดท้ายของการคิดวิเคราะห์ เป็ นการประเมินความ
สมเหตุสมผลของการสรุ ป และพิจารณาผลสื บเนื่องที่จะเกิดขั้นต่อไป เช่น การนําไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริ ง หรื อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งๆ คําถามที่ควรนํามาถามได้แก่
ส่ วนไหนของข้อสรุ ปที่มีความสําคัญที่สุด (ความสําคัญ)
ยังมีขอ้ สรุ ปเรื่ องใดอีกที่ควรนํามากล่าวถึง (ความกว้างของการมอง)
ถ้านําเรื่ องนี้ไปปฏิบตั ิจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง (ความกว้างของการมอง)
อะไรจะทําให้ปัญหามีความซับซ้อนยิง่ ขึ้น (ความลึก)
สรุ ปได้ว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการแก้ปัญหาต่างๆ
ของมนุ ษย์ การคิดวิเคราะห์เป็ นจะช่วยให้มนุ ษย์มองเห็นปั ญหา ทําความเข้าใจปั ญหา รู ้จกั ปั ญหา
อย่างแท้จริ ง และจะสามารถแก้ปัญหาทั้งหลายได้
2.4.5 ทักษะการคิดวิเคราะห์
ราชบัณฑิตยสถาน (2546, น. 1071) กล่าวไว้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึงความ
ชํานาญในการคิดใคร่ ครวญอย่างละเอียดรอบคอบในเรื่ องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่ วนดี
ส่ วนบกพร่ อง หรื อ จุ ดเด่ นจุ ดด้อยของเรื่ องนั้นๆ แล้ว เสนอแนะสิ่ งที่ ดีส่ิ งที่ เหมาะสมนั้นอย่าง
ยุติธรรม
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548, น. 5) ได้ให้ความหมายทักษะการคิด
วิ เ คราะห์ คื อ การระบุ เ รื่ อ งหรื อ ปั ญ หา การจํา แนกแยกแยะ การเปรี ย บเที ย บข้อ มู ล อื่ น ๆและ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างชํานาญหรื อหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้และแม่นยําเพียงพอแก่การตัดสิ นใจ
ซึ่ งอาจสรุ ปได้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการพิจารณาไตร่ ตรอง
แก้ปัญหาที่แม่นยํามีความละเอียดในการจําแนกแยกแยะ เปรี ยบเทียบข้อมูลเรื่ องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ
อย่างชํานาญ โดยการหาหลักฐานที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรื อข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนหรื อ
ยืนยันเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจเชื่อหรื อสรุ ป
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2.4.6 การจัดการเรี ยนเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นากระบวนการคิ ด ตามพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีผูศ้ ึกษาวิธีและ
เทคนิ คการสอนพัฒนาทักษะการคิ ดวิเ คราะห์ ไ ด้เนื่ องจากวิธีการคิ ด วิเ คราะห์ มีก ารปฏิ บตั ิ ตาม
หลักการเป็ นขั้นตอนอย่างมีระบบและมีความสําคัญอย่างยิง่ อีกทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์เป็ นทักษะ
ของการนําไปปรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดําเนิ นชี วิตประจําวันของมนุ ษย์ มีนักวิชาการที่ศึกษา
ข้อมูลจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ได้อธิบายไว้หลายประเด็นดังนี้
Jarolimek (อ้างถึงใน อาร์ม โพธิ์ พัฒน์, 2550, น. 16) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์
สามารถสอนได้เพราะเป็ นเรื่ องความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสมองตาม
ทฤษฎีของ Bloom ว่าด้วยการอธิบายขั้นตอนและการเริ่ มจากความรู ้ความเข้าใจ การนําไปใช้ซ่ ึ งเป็ น
จุ ด มุ่ งหมายของการสอนให้เ กิ ด พุทธิ พิสัย ระดับตํ่า ส่ ว นที่ อยู่ใ นระดับสู งคื อ การวิ เ คราะห์ ก าร
สังเคราะห์ และการประเมินผลในส่ วนของการวิเคราะห์ยงั ได้แยกแยะพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ คือ
ความสามารถที่จะนําความคิดต่าง ๆ มารวมกันเพื่อนเกิดมโนทัศน์ใหม่ๆ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์
ต่าง ๆ
สุ มน อมรวิวฒั น์ (254, น. 130) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์เป็ นการพัฒนาทักษะคิด
วิ เ คราะห์ ที่ ส อดคล้อ งกับ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ น้น ถึ ง กระบวนการการคิ ด เพื่ อ แก้ปั ญ หาการคิ ด
วิพากษ์วิจารณ์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบย้อนทวนการคิดจําแนก
แยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับ Gagne (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ,
2544, น. 16) กล่าวถึง การเรี ยนรู ้ที่เป็ นทักษะทางปั ญญาประกอบด้วย 4 ทักษะย่อยซึ่งแต่ละระดับ
เป็ นพื้นฐานของกันและกันตามลําดับซึ่ งเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนรู ้ที่เป็ นการเชื่อมโยงสิ่ งเร้ากับการ
ตอบสนองและความต่อเนื่องของการเรี ยนรู ้ต่างๆ เป็ นลูกโซ่ซ่ ึงทักษะย่อยแต่ละระดับ ได้แก่
1. การจําแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพ
ของวัตถุต่าง ๆ ที่รับรู ้เข้ามาว่าเหมือนหรื อไม่เหมือนกัน
2. การสร้างความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุ่มวัตถุหรื อสิ่ งต่างๆ
โดยระบุคุณสมบัติร่วมกันของวัตถุส่ิ งนั้นๆ ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่ทาํ ให้กลุ่มวัตถุหรื อสิ่ งต่างๆเหล่านั้น
ต่างจากกลุ่มวัตถุหรื อสิ่ งอื่น ๆ ในระดับรู ปธรรม และระดับนามธรรมที่กาํ หนดขึ้นในสังคมหรื อ
วัฒนธรรมต่างๆ
3. การสร้างกฎ หมายถึง ความสามารถในการนําความคิดรวบยอดต่างๆ มารวมเป็ น
กลุ่ม ตั้งเป็ นกฎเกณฑ์ข้ ึน เพื่อให้สามารถสรุ ปอ้างอิง และตอบสนองต่อสิ่ งเร้าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
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4. การสร้างกระบวนการหรื อกฎขั้นสูง หมายถึงความสามารถในการนํากฎหลาย ๆข้อที่
สัมพันธ์กนั มาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่ งนําไปสู่ ความรู ้ความเข้าใจที่ซบั ซ้อนยิ่งขึ้นประเวศ วะสี (อ้าง
ถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2548, น. 301-302) ได้กล่าวว่า ในการเรี ยนรู ้ตอ้ งให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสฝึ ก
คิด ฝึ กตั้งคําถาม เพราะคําถามเป็ นเครื่ องมือในการได้มาซึ่ งความรู ้ควรให้ผเู ้ รี ยนฝึ กการ ถาม-ตอบ
ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระจ่างในเรื่ องที่ศึกษารวมทั้งได้ฝึกการใช้เหตุผล การวิเคราะห์และ
การสังเคราะห์ ฝึ กค้นหาคําตอบจากเรื่ องที่เรี ยน
วีระ สุ ดสังข์ (2550, น. 26-28) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการคิดสามารถฝึ กสมองให้มีทกั ษะการ
คิดวิเคราะห์ให้พฒั นาขึ้น สามารถฝึ กตามขั้นตอนได้ดงั นี้
1. กําหนดสิ่ งที่ตอ้ งการวิเคราะห์ เป็ นการกําหนดวัตถุ สิ่ งของ เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์
ต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อเป็ นต้นเรื่ องที่จะใช้วิเคราะห์
2. กําหนดปั ญหาหรื อวัตถุประสงค์ เป็ นการกําหนดประเด็นสงสัยจากปั ญหาหรื อสิ่ งที่
วิเคราะห์ อาจจะกําหนดเป็ นคําถามหรื อกําหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความจริ ง
สาเหตุหรื อความสําคัญ
3. กําหนดหลักการหรื อกฎเกณฑ์ เพื่อใช้แยกส่ วนประกอบของสิ่ งที่กาํ หนดให้ เช่น
เกณฑ์ในการจําแนกสิ่ งที่มีความเหมือนกันหรื อแตกต่างกัน
4. กําหนดการพิจารณาแยกแยะ เป็ นการกําหนดการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ และ
กระจายสิ่ งที่กาํ หนดให้ออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ โดยอาจใช้เทคนิคคําถาม 5 W 1 H ประกอบด้วย What(
อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทําไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร)
5. สรุ ปคําตอบ เป็ นการรวบรวมประเด็นที่สาํ คัญเพื่อหาข้อสรุ ปเป็ นคําตอบหรื อตอบ
ปั ญหาของสิ่ งที่กาํ หนดให้
สรุ ป ได้ว่าการพัฒนาทัก ษะการคิ ด วิเ คราะห์ ท าํ ได้โ ดยการดํา เนิ น การจัด การเรี ย นรู ้
เทคนิคการสอนตามขั้นตอนอย่างมีระบบจะช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ประสบผลสําเร็ จตาม
ความมุ่งหมายซึ่ งในขณะเดี ยวกันกระบวนการทางสมองมีการปฏิบตั ิตามลําดับขั้นตอน เริ่ มจาก
ความรู ้ ความเข้าใจ การนําไปใช้ มีการเชื่อมโยงสิ่ งเร้ากับการตอบสนองของการคิดโดยฝึ กคิด ฝึ กตั้ง
คําถาม กําหนดสิ่ งที่ตอ้ งการวิเคราะห์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การคิดแบบ
ย้อนทวน การคิดจําแบบแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับเป็ นการปฏิบตั ิตาม
หลักการเป็ นขั้นตอนคือ การกําหนดปัญหาหรื อวัตถุประสงค์ กําหนดหลักการพิจารณาแยกแยะและ
สรุ ปหาคําตอบ
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2.4.7 เทคนิควิธีการสอนสร้างเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์
มีนกั วิชาการกล่าวถึงเทคนิคการสอนให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ ไว้ดงั นี้
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2546, น. 97-98) กล่าวโดยสรุ ปว่า เทคนิคการตั้งคําถามอยูใ่ น
ขอบข่าย “5 Ws 1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แท้จริ งคือการตอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับความสงสัยใคร่ รู้
ของผูถ้ าม เมื่ อ เห็ น สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดแล้ว อยากรู ้ เ กี่ ย วกับ สิ่ ง นั้น มากขึ้ น ในแง่ มุ ม ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้อเท็จจริ งใหม่ๆ ความเข้าใจใหม่ๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการอธิ บาย การประเมินการแก้ปัญหา
ขอบเขตของคํา ถามเชิ ง วิเ คราะห์ แ ละการตัด สิ น ใจที่ ร อบคอบมากขึ้ น ขอบเขตของคํา ถามเชิ ง
วิเคราะห์เกี่ยวกับการจําแนกแจกแจงองค์ประกอบและการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างเรื่ อง
ที่วิเคราะห์ โดยใช้คาํ ถามในขอบข่าย “ 5 Ws 1H” เพื่อนําไปสู่ การค้นหาความจริ งในเรื่ องนั้นๆทุก
แง่ทุกมุม โดยตั้งคําถาม ใคร (Who) ... ทําอะไร (What) ... ที่ไหน (Where) ... เมื่อไร (When) ...
อย่างไร (How) ... เพราะเหตุใด...ทําไม (Why)
อเนก พ.อนุ กูลบุตร (2547, น. 62-63) กล่าวไว้ดงั นี้ การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มุ่ง
หมายให้นกั เรี ยนคิดออย่างแยกแยะได้ และคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หรื อมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์
ได้ข้ นั แรก ครู ผูส้ อนต้องรู ้จกั ความคิดแบบวิเคราะห์น้ ี อย่างดีเสี ยก่อน ขั้นต่อๆ ไปจึงผสานการคิด
แบบนี้เข้าไปในกระบวนการเรี ยนการสอนไม่ว่าจะใช้ระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด โดย
แบ่งแนวทางการคิดในรู ปกิจกรรมหรื อคําถามให้พฒั นาการคิดแบบวิเคราะห์ข้ ึนในตัวนักเรี ยน การ
สอนการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย
1. การสอนการคิดวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (Analysis of elements) มุ่งให้นกั เรี ยนคิด
แบบแยกแยะว่าสิ่ งสําเร็ จรู ปหนึ่งมีองค์ประกอบอะไร มีแนวทางดังนี้
1.1 วิเคราะห์ชนิ ด โดยมุ่งให้นักเรี ยนคิดและวินิจฉัยว่า บรรดาข้อความ เรื่ องราว
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ใดๆ ที่พิจารณาอยู่น้ นั จัดเป็ นชนิ ดใด ประเภทใด ลักษณะใด ตามเกณฑ์
หรื อหลักการใหม่ที่กาํ หนด เช่น เสี ยชี พอย่าเสี ยสัตย์ ให้นักเรี ยนคิด (ช่วยกันคิด) ว่าเป็ นข้อความ
ชนิ ดใด และเพราะอะไรตามเกณฑ์ที่กาํ หนดให้ใหม่เหมือนในตํารา จุดสําคัญของการสอนให้คิด
แบบวิเคราะห์ชนิดก็คือ ต้องให้เกณฑ์ใหม่และบอกเหตุผลที่จดั ชนิดตามเกณฑ์ใหม่ที่กาํ หนด
1.2 วิเคราะห์สิ่งสําคัญ มุ่งให้คิดแยกแยะและวินิจฉัยว่าองค์ประกอบใด สําคัญ
หรื อไม่สาํ คัญ เช่น ให้คน้ หาสาระสําคัญ แก่นสาร ผลลัพธ์ ข้อสรุ ป จุดเด่น จุดด้อย
1.3 วิเคราะห์เลศนัย มุ่งให้คิดค้นหาสิ่ งที่พรางไว้ แฝงเร้นอยูม่ ิได้บ่งบอกไว้ตรงๆแต่
มีร่องรอยส่ งให้เห็นว่ามีความจริ งนั้นซ่อนอยู่
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2. การสอนการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationships) มุ่งให้นกั เรี ยนคิด
แบบแยกแยะว่า มีองค์ประกอบใดสัมพันธ์กนั สัมพันธ์กนั แบบใด สัมพันธ์ตามกันหรื อกลับกัน
สัมพันธ์กนั สู งตํ่าเพียงไร มีแนวทางดังนี้
2.1 วิเ คราะห์ ชนิ ด ความสัมพัน ธ์ มุ่ ง ให้คิด แบบค้น หาชนิ ด ของความสัมพัน ธ์ว่า
สัมพันธ์แบบตามกันกลับกันไม่สัมพันธ์กนั ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบกับองค์ประกอบ
องค์ประกอบกับเรื่ องทั้งหมด เช่น มุ่งให้คิดแบบค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งใดสอดคล้อง กับ
ไม่สอดคล้องกับเรื่ องนี้
คํากล่าวใดสรุ ปผิด เพราะอะไร ข้อเท็จจริ งใดไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไร
ข้อความในย่อหน้าที่... เกี่ยวข้องอย่างไรกับข้อความทั้งเรื่ อง
ร้อยละกับเศษส่ วน ทศนิยม เหมือนและต่างกันอย่างไรบ้าง
2.2 วิเ คราะห์ ขนาดของความสัมพัน ธ์ โดยมุ่ ง ให้คิด เพื่ อค้น หาขนาด ระดับ ของ
ความสัมพันธ์ เช่น สิ่ งนี้เกี่ยวข้องมากที่สุด (น้อยที่สุด) กับสิ่ งใด
2.3 วิเคราะห์ข้ นั ตอนของความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดเพื่อค้นลําดับขั้นของความสัมพันธ์
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ที่เป็ นเรื่ องแปลกใหม่ เช่น
สิ่ งใดเป็ นปฐมเหตุ ต้นกําเนิดของปัญหา เรื่ องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์
สิ่ งใดเป็ นผลที่ตามมา ผลสุ ดท้ายของเรื่ องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์
2.4 วิเคราะห์ วตั ถุประสงค์และวิธีการ มุ่งให้คิดและค้นว่าการกระทํา พฤติ กรรม
พฤติการณ์ มีเป้ าหมายอะไร เช่น ให้คิดและค้นหาว่า การกระทํานั้นเพื่อบรรลุผลอะไร ผลคือเกิด
วินยั ในตนเอง
ความไพเราะของดนตรี ข้ ึนอยูก่ บั อะไร ขึ้นอยูก่ บั จังหวะ
ความตอนที่...เกี่ยวข้องอย่างไรกับวัตถุประสงค์ของเรื่ อง ผลคือสนับสนุน หรื อ
ขยายความ
2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดตามมา มุ่งให้คิดแบบแยกแยะให้เห็นความสัมพันธ์
เชิงเหตุผล ซึ่งเป็ นยอดปรารถนาประการหนึ่งของการสอนให้คิดเป็ น คือ คิดหาเหตุและผลได้ดีเช่น
ให้คิดและค้นหาว่า
สิ่ งใดเป็ นผลของ... ( สาเหตุ) สิ่ งใดเป็ นเหตุของ... (ผล)
ตอนใดเป็ นสาเหตุที่สอดคล้องกับ.... เป็ นผลขัดแย้งกับข้อความ ....
เหตุการณ์คู่ใดสมเหตุสมผล เป็ นตัวอย่างสนับสนุน
2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ โดยให้คน้ หาแบบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่ งแล้ว
บอกแบบความสัมพันธ์น้ นั หรื อเปรี ยบเทียบกับความสัมพันธ์คู่อื่นๆ ที่คล้ายกัน ทํานองเดียวกันใน
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รู ปอุปมาอุปไมย เช่น เซนติเมตร : เมตร อธิบายได้วา่ เซนติเมตรเป็ นส่ วนย่อยของเมตรเพราะฉะนั้น
เซนติเมตร : เมตร คล้ายกับ ลูก : แม่
3. การสอนคิดวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles ) มุ่งให้
นักเรี ยนคิดอย่างแยกแยะจนจับหลักการได้ว่า สิ่ งสําเร็ จรู ปคุมองค์ประกอบต่างๆ อยูใ่ นระบบใด คือ
หลัก การอะไร ขั้น ตอนการวิ เ คราะห์ ห ลัก การต้อ งอาศัย การวิเ คราะห์ ข้ นั ต้น คื อ การวิเ คราะห์
องค์ประกอบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เสี ยก่อน กล่าวคือ ต้องแยกแยะสิ่ งสมบูรณ์หรื อระบบให้
เห็ น ว่า องค์ป ระกอบสํา คัญมี ห น้าที่ อย่า งไร และองค์ป ระกอบเหล่ า นั้น เกี่ ย วข้อ งพาดพิ ง อาศัย
สัมพันธ์กนั อย่างไร พิจารณาจนรู ้ความสัมพันธ์ตลอดจนสามารถสรุ ป จับหัวใจ หรื อหลักการได้ว่า
การที่ทุกส่ วนเหล่านั้นสามารถทํางานร่ วมกัน เกาะกลุ่มกันคุมกันจนเป็ นระบบอยูไ่ ด้ เพราะหลักการ
ใด ผลที่ได้เป็ นการวิเคราะห์หลักการ (principle) ซึ่งเป็ นแบบวิเคราะห์การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์
หลักการเน้นการสอนวิเคราะห์ดงั นี้
3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง มุ่งให้นกั เรี ยนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาโครงสร้างของสิ่ ง
สําเร็ จรู ปนั้น ไม่วา่ จะเป็ นปัญหาใหม่ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข้อความ การทดลอง เช่น
การค้นคว้านี้ (ทดลอง เนื้อเรื่ องนี้ การพิสูจน์) ดําเนินการแบบใด
คําตอบคือ นิยามแล้วพิสูจน์- ตั้งสมมติฐานแล้วตรวจสอบ
ข้อความนี้ (คําพูด จดหมาย รายงาน) มีลกั ษณะใด โฆษณาชวนเชื่อ
เรื่ องนี้มีการนําเสนอเช่นไร – ขู่ให้กลัวแล้วล่อให้หลง
3.2 การวิเคราะห์หลักการ มุ่งให้นกั เรี ยนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาความจริ งแม่บท
ของสิ่ งนั้น เรื่ องราวนั้น สิ่ งสําเร็ จรู ปนั้นโดยการคิดหาหลักการ เช่นหลักการสําคัญของเรื่ องนี้ มีว่า
อย่างไร- ยึดความเสมอภาคระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ เหตุการณ์ครั้งนี้ ลุกลามมากขึ้น (สงบ รุ นแรง)
เนื่องจากอะไรคําโฆษณา (แถลงการณ์ การกระทํา) ใช้วิธีใดจูงใจให้ความหวัง
ชาตรี สําราญ (2548, น. 40-41) ได้กล่าวถึ ง เทคนิ คการปูพ้ืนฐานให้นักเรี ยนคิด
วิเคราะห์ได้ สามารถสรุ ปรายละเอียด ดังนี้
1. ครู จะต้องฝึ กให้เด็กหัดคิดตั้งคําถาม โดยยึดหลักสากลของคําถาม คือ ใคร ทําอะไร ที่
ไหน เมื่อไร เพราะเหตุใด อย่างไร โดยการนําสถานการณ์มาให้นกั เรี ยนฝึ กค้นคว้าจากเอกสารที่ใกล้
ตัว หรื อสิ่ งแวดล้อม เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนตั้งคําถามเอง โดยสอนวิธีต้ งั คําถามแบบวิเคราะห์ใน
เบื้องต้น ฝึ กทําบ่อย ๆ นักเรี ยนจะฝึ กได้เอง
2. ฝึ กหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยอาศัยคําถามเจาะลึกเข้าไป โดยใช้คาํ ถามที่ช้ ีบ่งถึง
เหตุและผลกระทบที่ จะเกิ ด ฝึ กจากการตอบคําถามง่าย ๆ ที่ ใกล้ตวั นักเรี ยนจะช่ วยให้เด็ก ๆ นํา
ตัวเองเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดี ที่สาํ คัญครู จะต้องกระตุน้ ด้วยคําถามย่อยให้นกั เรี ยนได้
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คิดบ่อย ๆ จนเป็ นนิ สัย เป็ นคนช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสัยก่อน แล้วพฤติกรรมศึกษาวิเคราะห์ก็จะ
เกิดขึ้นแก่นกั เรี ยน
สุ วิทย์ มูลคํา (2548, น. 21-22) ได้กล่าวถึงเทคนิ คการวิเคราะห์ไว้ดงั นี้ การคิดวิเคราะห์
เป็ นการใช้สมองซีกซ้ายเป็ นหลัก เน้นคิดเชิงลึกจากเหตุไปสู่ ผลเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล
เชิงเงื่อนไข การจัดลําดับความสําคัญ และเชิงเปรี ยบเทียบ แต่เทคนิคที่ง่ายคือ 5 W 1H เป็ นที่นิยมใช้
คําตอบ What (อะไร) Where(ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทําไม) Who (ใคร) How(อย่างไร)
ชัดเจนในแต่ละเรื่ อง ทําให้เกิ ดความครบถ้วนสมบูรณ์ นิ ยมใช้เทคนิ คคําถามในช่ วงต้นหรื อช่ วง
เริ่ มต้น การคิดวิเคราะห์
นอกจากนี้ ไพริ นทร์ เหมบุตร (2549, น. 3-4) ได้บอกวิธีการและขั้นตอนในการฝึ กคิด
วิเคราะห์ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ
1. ศึกษาข้อมูลหรื อสิ่ งที่ตอ้ งการวิเคราะห์
2. กําหนดวัตถุประสงค์ / เป้ าหมายของการคิดวิเคราะห์
3. แยกแยะแจกแจงรายละเอียดสิ่ งของที่ตอ้ งการวิเคราะห์
4. ตรวจสอบโครงสร้างหรื อความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบใหญ่และย่อย
5. นําเสนอข้อมูลการคิดวิเคราะห์
6. นําผลมาวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามเป้ าหมาย
Bloom (1961, p. 56 อ้างถึงใน ประทีป ยอดเกตุ, 2550, น. 30) ได้จาํ แนกจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาด้านการคิดตอนต้น และได้เรี ยบเรี ยงลําดับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นง่ายไปสู่ พฤติกรรมที่
ซับซ้อนมี อยู่ 6 ระดับขั้น ดังนี้ ระดับความรู ้ ความเข้าใจ การนําไปใช้ การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากการศึกษาเทคนิคการสอนทางการคิดวิเคราะห์ สรุ ปได้ว่า เทคนิค
ในการสอนคิดวิเคราะห์ ครู ผสู ้ อนจะต้องเข้าใจความคิดแบบวิเคราะห์ จึงนําไปผสานเทคนิค คําถาม
“5W 1H”โดยการเปิ ดโอกาสให้เด็กตั้งคําถามตามเทคนิคดังกล่าวบ่อย ๆ จนเป็ นนิสัย เป็ นคนช่างคิด
ช่างถามช่างสงสัย แล้วพฤติกรรมวิเคราะห์ก็จะเกิดขึ้นกับนักเรี ยน เพื่อนําไปสู่ การค้นหาความจริ ง
ในเรื่ องพฤติกรรมที่บ่งชี้การคิดวิเคราะห์กลุ่มของนักการศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่
บ่งชี้ถึงคุณลักษณะการคิดวิเคราะห์ไว้ดงั นี้
ดิลก ดิลกานนท์ (2543, น. 64-65) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึ กให้คนมีพฤติกรรมที่บ่งชี้ทกั ษะ
การคิดวิเคราะห์ควรมีลกั ษณะที่รู้จกั คิดและตัดสิ นใจได้อย่างมีระบบ แนวทางการฝึ กทําได้โดยให้
พิจารณาจากเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ต่างๆ ทั้งที่ เป็ นเรื่ องจริ งและสมมติให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสคิด
วิเคราะห์ตามลําดับขั้นตอน
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1. วิเคราะห์ว่าอะไรคือปั ญหา ขั้นนี้ ผเู ้ รี ยนต้องรวบรวมปั ญหา หาข้อมูลพร้อมสาเหตุ
ของปัญหาจากการคิด การถาม การอ่าน หรื อพิจารณาจากข้อเท็จจริ งนั้นๆ
2. กําหนดทางเลือก เพื่อหาสาเหตุของปั ญหานั้นได้แล้ว ผูเ้ รี ยนจะต้องหาทางเลือกที่จะ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาความเป็ นไปได้และข้อจํากัดต่างๆ ทางเลือกที่จะแก้ปัญหานั้นไม่จาํ เป็ นต้อง
มีทางเลือกทางเดียว อาจมีหลายๆ ทางเลือก
3. ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เป็ นทางเลือกที่จะแก้ปัญหานั้น โดยมีเกณฑ์การตัดสิ นใจที่
สํา คัญ คื อ ผลได้ ผลเสี ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากทางเลื อ กนั้น ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น ในด้า นส่ ว นตัว สั ง คมและ
ส่ วนรวม
4. ตัดสิ นใจ เมื่อพิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบในขั้นที่ 3 แล้วตัดสิ นใจเลือกทางเลือก
ที่ดีที่สุดหลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้รับการฝึ กคิดวิเคราะห์ และตัดสิ นใจ เลือกที่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์
นั้น ๆ แล้วผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสเสนอความคิดและมีการอภิ ปรายร่ วมกันในกลุ่ม ยอมรั บฟั งความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่นซึ่งบางครั้งจะมีความขัดแย้งขึ้นผูท้ ี่จะประสานความเข้าใจในกลุ่มช่วงแรก ๆครู ตอ้ ง
แนะนํา และสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ จะพบว่าผูเ้ รี ยนจะมีพฤติกรรมที่มีการทํางานอย่างมีระบบและ
เป็ นผูท้ ี่มีความรอบคอบ มีเหตุมีผล แก้ปัญหา ตัดสิ นใจกับปัญหาต่างๆได้อย่างมัน่ ใจ
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544, น. 133) ได้กาํ หนดขอบเขตของทักษะการคิดวิเคราะห์
ไว้วา่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยทักษะย่อย 6 ทักษะคือ
1. การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรื อเรี ยบเรี ยงให้ง่ายแก่การทําความเข้าใจ
2. การกําหนดมิติหรื อแง่มุมที่จะวิเคราะห์โดยอาศัยองค์ประกอบ ที่มาจากความรู ้หรื อ
ประสบการณ์เดิม และการค้นพบลักษณะหรื อกลุ่มของข้อมูล
3. การกําหนดหมวดหมู่ในมิติหรื อแง่มุมที่จะวิเคราะห์
4. การแจกแจงข้อมูลที่มีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่ โดยคํานึ งถึงความเป็ นตัวอย่าง
เหตุการณ์ การเป็ นสมาชิก หรื อความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรง
5. การนําเสนอข้อมูลที่แจกแจงเสร็ จแล้วในแต่ละหมวดหมู่มาจัดลําดับ
6. การเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างหรื อแต่ละหมวดหมู่ ในแง่ของความมาก – น้อยความ
สอดคล้อง-ความขัดแย้ง ผลทางบวก- ทางลบ ความเป็ นเหตุ-เป็ นผล ลําดับความต่อเนื่อง
2.4.8 การวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์
ในการที่จะทราบว่าแต่ละบุคคลมีความสามารถหรื อมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์มาก
น้อยเพียงใดนั้น จําเป็ นต้องมีเครื่ องมือ วิธีการวัดถือว่าเป็ นการประเมินในหลักการเดียวกันดังที่กลุ่ม
นักวิชาการได้อธิบายไว้ดงั นี้
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ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539, น. 149-154) กล่าวว่า การวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์คือ การวัดความสามารถในการแยกแยะส่ วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์ เรื่ องราวหรื อ
เนื้ อหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุดหมายหรื อประสงค์สิ่งใด นอกจากการมีส่วนย่อย ๆที่สาํ คัญ
นั้น แต่ ล ะเหตุ ก ารณ์ เ กี่ ย วพัน กัน อย่ า งไรบ้า ง และเกี่ ย วพัน โดยอาศัย หลัก การใด จะเห็ น ว่ า
สมรรถภาพด้าน การวิเคราะห์จะเต็มไปด้วยการหาเหตุผลและผลที่เกี่ยวข้องกันเสมอ การวิเคราะห์
ต้อ งอาศัย พฤติ ก รรมด้า นความจํา ความเข้า ใจและการนํา ไปใช้ม าประกอบพิ จ ารณา การวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบ่งแยกย่อยออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1) การวิเคราะห์ความสําคัญ (Analysis of Elements) เป็ นการวิเคราะห์ว่าสิ่ งที่อยูน่ ้ นั
สําคัญอะไร หรื อจําเป็ นหรื อมีบทบาทมากที่สุด ตัวไหนเป็ นเหตุตวั ไหนเป็ นผล เหตุผลใดถูกต้อง
และ เหมาะสมที่สุด ตัวอย่างคําถาม เช่น ศีลห้าข้อใดสําคัญที่สุด
2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationships) เป็ นการหาความสัมพันธ์
หรื อความเกี่ยวข้องส่ วนย่อยในปรากฏการณ์หรื อเนื้อหานั้น เพื่อนํามาอุปมาอุปไมยหรื อค้นหาว่าแต่
ละเหตุการณ์น้ นั มีความสําคัญอะไรเกี่ยวพันกัน ตัวอย่างคําถาม เช่น เหตุใดแสงจึงเร็ วกว่าเสี ยง
3) การวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organization Principles) เป็ นความสามารถที่
จะจับเค้าเงื่อนของเรื่ องราวนั้นว่ายึดถือหลักการใด มีเทคนิ คการเขียนอย่างไรจึงชวนให้คนอ่านมี
มโนภาพหรื อยึดหลักปรัชญาใด อาศัยหลักการใดเป็ นสื่ อสัมพันธ์เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ ตัวอย่าง
คําถามเช่น รถยนต์วิ่งโดยอาศัยหลักการใด
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544, น. 169) กล่าวว่าการวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ทําได้หลายวิธีถา้ พิจารณาถึงรู ปแบบและแนวทางของการวัด สามารถจําแนกได้ 2
แนวทาง แนวทางของนักวัดกลุ่มจิตมิติ (Phychometrics) เป็ นแนวทางของกลุ่มนักวัดทางการศึกษา
และนักจิตวิทยาที่พยายามศึกษาและวัดคุณลักษณะภายในของมนุษย์เริ่ มจากการศึกษาและวัดเชาวน์
ปั ญญา ศึกษา 76 โครงสร้างทางสมองของมนุษย์ดว้ ยความเชื่อว่ามีลกั ษณะเป็ นองค์ประกอบและมี
ระดับความสามารถที่แตกต่างกันในแต่ละคนซึ่งสามารถวัดได้โดยการใช้แบบสอบมาตรฐานต่อมา
ได้ขยายแนวคิดของการ วัดความสามารถทางสมองสู่ การวัดผลสัมฤทธิ์ บุคลิกภาพ ความถนัดและ
ความสามารถในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการคิดแนวทางการวัดจากการปฏิบตั ิจริ ง
(Authentic Performance Measurement) แนวทางการวัดนี้เป็ นแนวทางเลือกใหม่ที่เสนอโดยกลุ่มนัก
วัดการเรี ยนรู ้ในบริ บทที่เป็ นธรรมชาติโดยเน้นการวัดจากการปฏิบตั ิในชีวิตจริ งหรื อคล้ายจริ งที่มี
คุณค่าต่อตัวผูป้ ฏิบตั ิมิติของ การวัดทักษะการคิดซับซ้อนในการปฏิบตั ิงาน ความร่ วมมือในการ
แก้ปัญหาและการประเมินตนเอง เทคนิ คการวัดใช้การสังเกตสภาพงานที่ปฏิบตั ิจากการเขียน
เรี ยงความ การแก้ปัญหาในสถานการณ์ เหมือนจริ ง และการรวบรวมในแฟ้ มสะสมงานซึ่ งแนว
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ทางการวัดจากการปฏิบตั ิจริ งที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มีนกั วิชาการให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
ศิริกาญจน์โกสุ ม และดารณี คาํ วัจนัง (2546, น. 51-53) ได้จาํ แนกพฤติกรรมย่อยของการ
วัดความสามารถในการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ข้อดังนี้
1) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็ นความสามารถในการหาส่ วนประกอบที่สาํ คัญของ
สิ่ งของหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ เป็ นความสามารถในการบอกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริ งและความ
คิดเห็น ความแตกต่างของข้อสรุ ปจากข้อเท็จจริ งที่นาํ มาสนับสนุน เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบ
ที่สาํ คัญ สาเหตุและสาระสําคัญของเรื่ อง
2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็ นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่ วนสําคัญ
ต่ างๆ เป็ นการระบุ ค วามสัมพัน ธ์ ร ะหว่างความคิ ด ความสัมพัน ธ์ ใ นเชิ ง เหตุ และผล และความ
แตกต่าง ระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
3) การวิเคราะห์หลักการเป็ นความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธ์ของ
ส่ วนสําคัญในเรื่ องนั้นๆ ว่าสัมพันธ์กนั อยูโ่ ดยอาศัยหลักการใด เป็ นความสามารถในการให้ผเู ้ รี ยน
ค้นหาหลักการของเรื่ อง ระบุจุดประสงค์ของผูเ้ รี ยน ประเด็นที่สาํ คัญของเรื่ อง เทคนิ คที่ใช้ในการ
ชักจูง ผูอ้ ่าน และรู ปแบบของภาษาที่ ใช้เช่ น การบอกหรื อการอธิ บายสิ่ งที่เป็ นใจความสําคัญ
ความสัมพันธ์ และหลักการของสิ่ งที่เรี ยน
สมนึ ก ภัททิยธนี (2546, น. 144-146) ได้แบ่งพฤติกรรมด้านการวิเคราะห์แยกย่อย
ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
1) การวิเคราะห์ความสําคัญ หมายถึง การพิจารณาหรื อจําแนกว่า ชิ้นใด ส่ วนใดเรื่ องใน
เหตุการณ์ใด ตอนใด สําคัญที่สุด หรื อหาจุดเด่น จุดประสงค์สาํ คัญ สิ่ งที่ซ่อนเร้น
2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์หมายถึง การค้นหาความเกี่ยวข้องระหว่างคุณลักษณะ
สําคัญของเรื่ องราวหรื อสิ่ งต่างๆ ว่าสองชิ้นส่ วนใดสัมพันธ์กนั รวมถึงการอุปมาอุปมัย
3) การวิเคราะห์หลักการ หมายถึง การให้พิจารณาดูชิ้นส่ วน หรื อส่ วนปลีกย่อยต่าง ๆ
ว่าทํางานหรื อเกาะยึดกันได้หรื อคงสภาพเช่ นนั้นได้เพราะใช้หลักการใดเป็ นแกนกลาง จึ งถาม
โครงสร้างหรื อหลัก หรื อวิธีการที่ยดึ ถือ
Watson and Glaser (1964 อ้างถึงใน อาร์ม โพธิ์ พัฒน์, 2550, น. 50-51) ได้กล่าวไว้ว่า
การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์จึงมี 5 ขั้นตอน คือ
1) การระบุปัญหา จะเป็ นการกําหนดปั ญหา และทําความเข้าใจกับปั ญหาพิจารณา
ข้อมูลหรื อกําหนดปั ญหาข้อโต้แย้งหรื อข้อมูลที่คลุมเครื อ รวมทั้งนิ ยามความหมายของคํา และ
ข้อความ การระบุปัญหาเป็ นกระบวนการเริ่ มต้นการคิดวิเคราะห์หรื อการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ น
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การกระตุน้ ให้บุคคลเริ่ มต้นคิด เมื่อตระหนักว่ามีปัญหา หรื อข้อโต้แย้งหรื อได้รับข้อมูลข่าวสารที่
คลุมเครื อ จะพยายามหาคําตอบที่ สมเหตุสมผล เพื่อคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2) การตั้งสมมติฐาน เป็ นการพิจารณาแนวทาง การสรุ ปอ้างอิงของปั ญหาข้อโต้แย้งหรื อ
ข้อมูลที่ คลุมเครื อ โดยนําข้อมูลที่ มีการจัดระบบแล้ว มาพิจารณาเชื่ อมโยงหาความสัมพันธ์เพื่อ
กําหนดแนวทางการสรุ ปที่ น่าเป็ นไปได้ว่า จากข้อมูลที่ปรากฏสามารถเป็ นไปในทิศทางใดบ้าง
เพื่อที่จะได้ พิจารณาเลือกแนวทางที่เป็ นไปได้มากที่สุด หรื อการตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผลในการ
สรุ ปอ้างอิง ต่อไป
3) การตรวจสอบสมมติฐาน เป็ นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยยข้องกับปั ญหาข้อโต้แย้งหรื อ
ข้อมูลที่ คลุมเครื อจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการดึงข้อมูล หรื อความรู ้จากประสบการณ์เดิมที่มีอยูม่ า
ใช้ เพื่อออกแบบการทดลอง หรื อวิธีการแก้ปัญหา เป็ นการตรวจสอบสมมติฐานที่ต้ งั ไว้เพื่อเป็ น
แนวทาง ในการตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผลในการสรุ ปอ้างอิงต่อไป
4)
การสรุ ป อ้า งอิ ง โดยใช้ห ลัก ตรรกศาสตร์ เ ป็ นการพิ จ ารณาเลื อ กแนวทางที่
สมเหตุสมผลที่สุดจากข้อมูลหรื อหลักฐานที่มีอยู่ หลังจากกําหนดแนวทางเลือกที่อาจเป็ นไปได้ก็จะ
พยายามเลือก วิธีการหรื อแนวทางที่เป็ นไปได้มากที่สุด ที่จะนําไปสู่ การสรุ ปที่สมเหตุสมผลการใช้
เหตุผลหรื อทักษะ การคิดที่จาํ เป็ นต่อการสรุ ปปั ญหาและเป็ นทักษะการคิดที่สําคัญของการคิด
วิเคราะห์หรื อคิดวิจารณญาณ เพราะการคิดที่ดีน้ นั ขึ้นยู่กบั การใช้เหตุผลที่ดีและข้อสรุ ปที่ดีที่สุด
จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก เหตุผลที่ดีที่สุดด้วย
5) การประเมินสรุ ปอ้างอิง เป็ นการประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุ ปอ้างอิง
หลังจากตัดสิ นใจสรุ ปโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ จะต้องประเมิ นข้อสรุ ปอ้างอิ งว่า สมเหตุสมผล
หรื อไม่ ผลที่เกิ ดจะเป็ นอย่างไร ถ้าข้อมูลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง และได้รับข้อมูลเพิ่มเติมต้อง
กลับไปรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่อีกครั้ งหนึ่ งเพื่อตั้งสมมติฐานสรุ ปอ้างอิงใหม่ สรุ ปได้ว่าการวัด
ความสามารถทักษะการคิดวิเคราะห์ทาํ ได้ดว้ ยใช้แบบสอบมาตรฐานวัด ผลสัมฤทธิ์ บุคลิกภาพ
ความถนัด และความสามารถในด้านต่าง ๆ หรื อใช้การสังเกตสภาพงานที่ปฏิบตั ิ จากการเขียน
เรี ยงความการแก้ปัญหาในสถานการณ์เหมือนจริ ง และการรวบรวมในแฟ้ มสะสมงาน อีกทั้งมี
ั
ขั้นตอนในการดําเนิ นกิจกรรมการระบุปัญหาการต้งสมมติ
ฐานการตรวจสอบสมมติฐาน การสรุ ป
อ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ และการประเมินสรุ ปอ้างอิง ซึ่ งจะบ่งชี้ถึงความสามารถด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์
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2.5 การเรียนรู้โดยใช้ กรณีศึกษา
การสอนแบบกรณี ศึกษา มีผใู ้ ห้ความหมายหลายท่าน ดังนี้
Shulman (1992, p.21) กล่าวว่า กรณี ศึกษาเป็ นเรื่ องราว เรื่ องเล่า หรื อชุดของเหตุการณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ นอยู่ตลอดในสถานที่ ที่เ ฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ แล้ว กรณี ศึ ก ษาเป็ นได้ท้ งั ลัก ษณะของ
เอกสารที่บนั ทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อในลักษณะของเรื่ องที่แต่งขึ้น
อัญชลี เครื อคําขาว (2540, น. 14) กล่าวว่า การสอนแบบกรณี ศึกษา หมายถึง การนํา
เรื่ องราวหรื อสภาพปั ญหาในชีวิตจริ งที่เกิดขึ้นในสังคมและนํามาผูกเป็ นตัวอย่างให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
กรณี ตอ้ งเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน มี คุณค่าส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม มีความละเอียดชัดเจนโดยให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้สึกเป็ นจริ งจนคิดว่าเป็ นเรื่ องราวของตนเอง ผูเ้ รี ยนสามารถแสดงความคิดเห็ นได้
อย่างอิสระในการคิดวิเคราะห์ซ่ ึ งการเสนอกรณี นําเสนอในรู ปของเอกสาร สไลด์ วีดิทศั น์ กรื อ
การ์ตูนเรื่ อง เป็ นต้น
ฤทัยวรรณ คงชาติ (2544, น. 37) กล่าวว่า การสอนแบบกรณี ศึกษา หมายถึง การนํา
เรื่ องราวหรื อสภาพปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตจริ งมาศึกษา ผูเ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
อภิปราย เพื่อสร้างความเข้าใจและนําไปสู่การตัดสิ นใจหาแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ และคนอื่น ๆ (2545, น. 111) กล่าวว่า การสอนแบบกรณี ศึกษา
หมายถึงการสอนที่ มีการนําเสนอเอาสถานการณ์ หรื อปั ญหา หรื อใช้กรณี หรื อเรื่ องราวต่างๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น จริ ง หรื อ อาจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ใ นชี วิ ต จริ ง มาดัด แปลงเพื่ อ เป็ นตัว อย่า งให้ ผูเ้ รี ย นได้ศึ ก ษา
วิ เ คราะห์ และมี ก ารฝึ กให้ผูเ้ รี ย นได้ท าํ ความเข้า ใจมองเห็ น ปั ญ หาอย่า งแท้จ ริ ง และฝึ กฝนหา
ทางแก้ไขปั ญหานั้นๆ ผูเ้ รี ยนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกัน
และกัน ตลอดจนการร่ วมกันตัดสิ นใจ
ทิศนา แขมมณี (2552, น. 362) กล่าวว่า การสอนแบบกรณี ศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ที่ผูส้ อนใช้ในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด โดยผูเ้ รี ยนศึกษาเรื่ องที่
สมมติข้ ึนจากความเป็ นจริ งและตอบประเด็นคําถามเกี่ยวกับเรื่ องนั้น แล้วนําคําตอบและเหตุผลที่มา
ของคําตอบนั้นมาใช้เป็ นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์
จากความหมายของการสอนแบบกรณี ศึกษา สรุ ปได้ว่า กรณี ศึกษาคือรู ปแบบวิธีการ
สอนที่เน้นการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนในห้องเรี ยน โดยการนําเรื่ องราวจากประสบการณ์ของบริ ษทั
ต่าง ๆ หรื อเหตุการณ์สมมุติ มาเป็ นตัวอย่างกรณี ศึกษา ทําให้ผูเ้ รี ยนได้วิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็น สามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจเนื้ อหาของรายวิชาได้ ผูเ้ รี ยนต้องคิด หาหลักการและเหตุผล มา
อภิ ป รายร่ ว มกับ เพื่ อ น ๆ ในกลุ่ ม เล็ ก หรื อ ในชั้น เรี ย น เพื่ อ เป็ นการสรุ ป ความรู ้ ข้อ คิ ด เห็ น
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้มากยิง่ ขึ้น
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2.5.1 ประเภทของกรณี ศึกษา
ประเภทของกรณี ศึกษา การจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานและในระดับอุดมศึกษา
ได้มีการนําเอากรณี ศึกษาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนอยูห่ ลายประเภท ดังที่ เรย์โนลด์ (Reynolds
1980, อ้างถึงใน เอกชัย กี่สุขพันธ์ 2530) ได้แบ่งประเภทของกรณี ศึกษาไว้ 9 ประการ คือ
1. The Background Case เป็ นกรณี ศึกษาที่เขียนขึ้นเพื่อเป็ นการให้ข่าวสารข้อมูลความ
จริ งแก่ผเู ้ รี ยนในสถานการณ์เฉพาะซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวพันกับสถานการณ์จริ งๆ
ได้โดยง่ าย การใช้ Background Case นี้ เหมาะกับผูเ้ รี ยนที่ มีประสบการณ์ ในการทํางานมาแล้ว
(Senior Learner) มากกว่า
2. The Exercise Case เป็ นกรณี ศึกษาที่คล้ายคลึงกับ Background Case แต่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิเทคนิ คต่าง ๆ จากกรณี ศึกษาที่เขียนขึ้นจากสถานการณ์ที่เป็ นจริ งมากกว่าการ
เป็ นแบบฝึ ดหัดทางวิชาการ
3. The Situation Case เป็ นกรณี ศึกษาที่เขียนขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิญกับสถานการณ์
หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่วา่ จะเป็ นเหตุการณ์ของความสําเร็ จหรื อความล้มเหลว
4. The Complex Case เป็ นกรณี ศึกษาที่มีความยุง่ ยากและซับซ้อนมากกว่า Situation
Case ข้อมูลที่ให้จะเป็ นเพียงผิวเผิน ซึ่ งดูเหมือนไม่มีความสัมพันธ์กนั และอาจทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความไขว้เขว แต่ในความเป็ นจริ งแล้วข้อมูลจะมีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน
5. The Decision Case กรณี ศึกษาแบบนี้ ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กการวิเคราะห์ เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ ต่าง ๆ จากข้อมูลที่ กาํ หนดให้ใ นกรณี ศึ กษา และฝึ กการตัดสิ นใจว่าจะทําอะไรใน
เหตุการณ์น้ นั ๆ แล้วเขียนเป็ นแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) ขึ้น
6. The Decision Case เป็ นกรณี ศึกษาที่เขียนขึ้นโดยมีพ้ืนฐานมาจากเอกสารต่างๆ ที่เข้า
มาสู่ ตะกร้า หรื อตะแกรงของผูเ้ ขียนกรณี ศึกษา กรณี ศึกษานี้ จะให้ขอ้ มูลแก่ผเู ้ รี ยนจะถูกจํากัดเวลา
ในการศึกษาเพื่อตัดสิ นใจดําเนินการในแต่ละเรื่ องที่กาํ หนดให้
7. The Critical Incident Case กรณี ศึกษาแบบนี้ผเู ้ รี ยนจะได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานการณ์
ที่เกิ ดขึ้ นเป็ นข้อ ๆ ซึ่ งไม่ ครบสมบูรณ์ ข้อมูลอื่ น ๆ จะให้ได้ต่อเมื่ อผูเ้ รี ยนได้มีการถามเพิ่มเติ ม
จนกว่าข้อมูลที่เพิ่มให้จะเพียงพอแก่การเข้าใจของผูเ้ รี ยนในการแก้ปัญหากรณี ตวั อย่างนั้น Critical
Incident Case นี้เหมาะสําหรับการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในการถามคําถามที่ถูกต้อง
8. The Sequential Case เทคนิ คของการใช้กรณี ศึกษาแบบนี้ คือ การหยุดเรื่ องหรื อ
สถานการณ์ที่จุดวิกฤติ (Critical Point) ของกรณี ศึกษา แล้วให้ผเู ้ รี ยนทํานายผลของเหตุการณ์น้ นั ๆ
ในขณะที่หยุดเรื่ องนั้นไว้ ตอจากนั้นจึงให้ผูเ้ รี ยนทราบเรื่ องราวต่อไป แล้ววิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ระหว่างผลของการคาดการณ์หรื อทํานายไว้ล่วงหน้ากับการปฏิบตั ิที่เกิดขึ้นจริ งของกรณี ศึกษานั้น
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9. The Role Play Case เป็ นการศึกษากรณี ศึกษาโดยการให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สดงบทบาท
สมมติตามสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณี ตวั อย่าง จะทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์
และความรู ้สึกโดยตรงจากเหตุการณ์น้ นั ในกรณี ศึกษา
นอกจากนั้น ประกอบ คุปรัตน์ (2537) ได้เสนอรู ปแบบของกรณี ศึกษาที่นิยมใช้กนั อยู่
ในปัจจุบนั ว่ามีอยู่ 5 รู ปแบบ ได้แก่
1. กรณี ศึกษาแบบวิกฤติการณ์ (Critical Incident Case) จะนําเสนอวิกฤติการณ์ไปทีละ
ขั้นตอนตั้งแต่สาเหตุจนถึงข้อขัดแย้งในกรณี
2. กรณี แบบบอกเล่าทิ้งไว้แล้วทั้งประเด็นให้ขบ (Next Stage Case) เป็ นการเล่าข้อมูล
ตามความเป็ นจริ ง เพื่อนําไปสู่ สภาพปั ญหา ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูค้ น้ หาคําตอบ การเล่าจะไม่บอก
ข้อมูลทั้งหมด แต่จะเผยข้อมูลเพิ่มทีละขั้น โดยแต่ละขั้นผูส้ อนจะตั้งคําถามทิ้งไว้ ผูเ้ รี ยนก็จะติดตาม
เหตุการณ์ คาดการณ์ พร้อมอธิบายความคิดของตน
3. กรณี ศึกษาที่ใช้เหตุการณ์และของจริ ง (Live Case) อาจนําเสนอข้อมูลที่เป็ นหรื อ
เหตุการณ์ขณะนั้น แล้วมีการอภิปรายคาดการณ์ หรื อปล่อยให้ผเู ้ รี ยนได้ตดั สิ นใจ แล้วจะมีความจริ ง
หรื อการตัดสิ นใจจริ งที่ได้เกิดขึ้น หรื อคลี่คลายในบางกรณี
4. กรณี ศึกษาแบบสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยข้อมูล (Major Issue Case or Comprehensive
Case) จะนําเสนอข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งอาจมีสถิติ กรณี เช่ นนี้ มีความยาวมาก เพราะ
ต้องการข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์
5. กรณี ศึกษาแบบในตะกร้า (In-basket Case) เป็ นการสร้างสถานการณ์ปัญหาในการ
ตัดสิ นใจหลายเรื่ องในสถานการณ์เดียว
ประเภทกรณี ที่นาํ เสนอมาแต่ ละลักษณะจะมีจุดเด่ นและข้อจํากัดที่ แตกต่างกัน การ
เลือกใช้กรณี ศึกษาประเภทหนึ่ งประเภทใดในการจัดการเรี ยนการสอนจึงต้องออกแบบ และพัฒนา
กรณี ศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอน ความสามารถของผูเ้ รี ยน และทักษะ
ความรู ้ในแต่ละเรื่ องด้วย
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การสอนโดยใช้กรณี ศึกษาแตกต่างจากการสอนแบบปกติอย่างไร
การสอนแบบปกติ
การสอนด้ วยกรณีศึกษา
ขึ้นอยู่กบั วิธีการถ่ายทอดความรู ้ของอาจารย์ให้ ขึ้นอยูก่ บั วิธีการจัดการและเชื่อมต่อองค์ความรู ้ที่
ชัดเจนและน่าสนใจ
ครบถ้วนเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
ผูส้ อนเป็ นจุ ดศู นย์กลางในการเรี ยนรู ้ โดยเป็ น ผู ้เ รี ยนเป็ นจุ ด ศู น ย์ก ลางในการเรี ยนรู ้ โ ดยมี
ผูบ้ รรยายหลัก และเป็ นผูน้ าํ เสนอข้อมูลและการ ผูส้ อนเป็ นผูค้ วบคุมทิศทางการเรี ยนรู ้
วิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีหน้าที่จดบันทึกอย่างรวดเร็ ว เพื่อ ผูเ้ รี ยนมีหน้าที่ต้ งั คําถาม โต้ตอบ คิด วิเคราะห์
ตามให้ทนั ผูส้ อนบรรยาย
ตามและต่อยอดในแนวความคิดจากเพื่อนร่ วม
ชั้น
ผูเ้ รี ยนได้รับองค์ความรู ้จากการสื่ อสารและบอก ผูเ้ รี ยนจะได้รับการฝึ กทักษะครบถ้วน ทั้งการฟั ง
เล่าจากผูส้ อนเพียงด้านเดียว
การคิ ดเชิ งวิเคราะห์ การวิเคราะห์ สถานการณ์
ทักษะการสื่ อสาร การใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การแก้ปัญหา
เนื้อหาในการเรี ยนมีความเจาะจงในรายวิชา
องค์ความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้รับครอบคลุมองค์ความรู ้
จากรายวิชาที่หลากหลายรวมถึงประสบการณ์ที่
แตกต่าง
ทีม่ า: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553
2.5.2 การสร้างกรณี ศึกษา
นักวิชาการได้เสนอแนวคิดในการสร้างกรณี ศึกษาให้สมบูรณ์และมีความเหมาะสมกับ
การนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนดังเช่น เฮอเรด (Herreid 1999, อ้างถึงใน นิ ตยา โสรี กุล
2547, น. 62) กล่าวว่าการสร้างกรณี ศึกษาที่ดีควรประกอบด้วย
1. การเล่าเรื่ องราวในกรณี ศึกษาที่มีความสัมพันธ์กบั เรื่ องที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนตั้งแต่ตน้ จนจบ
2. มีจุดเน้นและประเด็นในเรื่ องที่สนใจ มีความสําคัญ มีปัญหา และมีแนวคิด
3. มีความน่าสนใจ และประเด็นที่ทนั สมัย
4. ตัว ละคร หรื อ ตัว เนื้ อ เรื่ อ งในกรณี ศึ ก ษาสามารถกระตุ ้น ให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ สึ ก
เกี่ยวข้องที่จะต้องร่ วมในการแก้ปัญหา หรื อตอบประเด็นปัญหาในกรณี ศึกษา
5. ในกรณี ศึกษามีการเรี ยงลําดับ มีเป้ าหมายให้ผเู ้ รี ยนได้คิดและรู ้สึกอะไร กรณี ศึกษาที่
สามารถนําไปสู่ เป้ าหมายนั้นได้

39
6. เนื้อเรื่ องต้องมีความเชื่อมโยงให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดและแก้ปัญหาในกรณี ศึกษาได้
7. กรณี ศึกษามีจุดเด่นในการนํามาเป็ นบทบาทให้ผเู ้ รี ยนได้นาํ มาใช้ในการประยุกต์การ
เรี ยนเนื้อหาหัวข้อนั้น ๆ เพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์ในการเรี ยนได้ง่ายขึ้น
8. ในกรณี ศึกษา มีประเด็นอภิปรายและเกิดการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีการอภิปราย
9. มีการผลักดันให้เกิดการตัดสิ นใจ
10. ในกรณี ศึกษามีการแสดงออกถึงหลักการที่อยูบ่ นความเป็ นจริ ง
11. ต้องถูกจัดการภายใต้ในช่ วงเวลาที่มีเหตุผล กรณี ศึกษาที่ดีจะมี การสรุ ปและจับ
ประเด็น มีความยาวของกรณี ศึกษาที่มีความยาวพอเพียง สรุ ปย่อส่ วนสําคัญให้ผเู ้ รี ยนมีการกระตุน้
ความสนใจ และใช้กรณี ศึกษาที่ซบั ซ้อนในผูเ้ รี ยนที่มีความพร้อม
นอกจากนี้ นิ ต ยา โสรี กุ ล (2547, น. 61-62) กล่ า วถึ ง การสร้ า งกรณี ศึ ก ษาว่ า
ควรประกอบด้วย
1. การวางแผน ผูเ้ ขี ย นกรณี ศึ ก ษาจะต้องวางแผนหรื อแนวความคิ ด ไว้ล่ว งหน้าว่า
จะต้องการกรณี ศึกษาแบบใด ประเภทใด เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสอน
2. การรวบรวมข้อมู ล เมื่ อ ได้ว างแผนเรี ย บร้ อ ยแล้ว ว่า ต้อ งการกรณี ศึ ก ษาเรื่ อ งใด
ประเภทใด ขั้น ต่ อมาก็คือการศึ ก ษาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ ย วกับเรื่ องนั้น ๆ เพื่อนํามาเขี ย นเป็ น
กรณี ศึกษา
3. การเขียน เมื่อสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรณี ศึกษาที่ตอ้ งการได้แล้ว ขั้นต่อไปก้
คือ การนําข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นมาเขียนเป็ นเรื่ องราวโดยเรี ยงลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังตาม
สถานการณ์จริ ง ทั้งนี้ การเขียนกรณี ศึกษาโดยทัว่ ไป มักจะเขียนเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนนํา (Opening)
ส่ วนเนื้ อเรื่ อง (Case Body) และส่ วนท้าย (Closing) เมื่อได้เขียนกรณี ศึกษาเสร็ จแล้วควรมีการ
ทดลองนําไปใช้ในการสอนก่อน เพื่อทดสอบดูว่าผูเ้ รี ยนมีปฏิกิริยาไปในแนวทางที่ตอ้ งการหรื อไม่
จากนั้น ก็นํา มาปรั บ ปรุ ง ใหม่ แ ละทดลองใช้อีก จนเป็ นที่ แ น่ ใ จว่า สามารถบรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ที่
ต้องการได้
2.5.3 การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา (Case Based Learning)
2.5.3.1 ความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
Cliff (1999, อ้างถึงในนิตยา โสรี กุล 2547, น. 53) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ดว้ ยกรณี ศึกษา
(Case-based Learning) หมายถึง การเรี ยนการสอนโดยใช้กลวิธีในการแสดงออกถึงหลักการ เนื้อหา
ที่ มีความสัมพัน ธ์กันออกมาในรู ปของเรื่ องราว (Story) การวาดรู ป (Drawing) เอกสารรายงาน
(Documents) ข่าว (News) โทรทัศน์และละคร (TV and Drama) บทประพันธ์ (Poems) เสี ยงเพลง
(Songs) รู ปภาพ (Paintings) เสี ยง (Sounds) การ์ตูน (Cartoons) ปั ญหา (Problem) สถานการณ์ต่างๆ

40
(Situations) เป็ นต้น ซึ่ ง วิ ธี ที่ ใ ช้ใ นการแสดงออกของการสอนประกอบด้ว ย การบรรยาย การ
อภิปรายกลุ่มย่อยโดยเน้นทักษะการทํางานเป็ นทีม (Collaborative Skills) และการเรี ยนที่เน้นปั ญหา
เป็ นหลัก (Problem-Based Learning : PBL) เมื่อร่ วมกับกรณี ศึกษาแล้ว กรณี ศึกษาจะทําให้ผเู ้ รี ยน
สามารถเกิดการเรี ยนรู ้และเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา และการตัดสิ นใจได้ดี
นอกจากนี้แล้ว สมิธ และเรแกน (Smith and Ragan 1999, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี,
2552) กล่าวถึงการเรี ยนรู ้ดว้ ยกรณี ศึกษาด้วยกรณี ศึกษาว่าเป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการศึกษากรณี ปัญหา
ผูเ้ รี ยนจะได้รับการนําเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เป็ นสถานการณ์จริ ง และผูเ้ รี ยนจะต้องดําเนิ นการ
แก้ปัญหานั้น ซึ่ งในการแก้ปัญหาผูเ้ รี ยนจะเลือกจัดการกับหลักการต่าง ๆ การศึกษาเป็ นรายกรณี
เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้เพื่อแก้ปัญหาที่ไม่มีคาํ ตอบถูกต้องเพียงคําตอบเดียว โดยเฉพาะปั ญหานั้น
ต้องเป็ นปั ญหาที่ซบั ซ้อนมองได้หลาย ๆ มุมมอง การศึกษาเป็ นรายกรณี สามารถพัฒนาทักษะการ
ตัดสิ นใจได้ดว้ ยการพิจารณาหาทางแก้ปัญหาและนําเสนอแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งต้องเป็ นกรณี ศึกษา
ที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้ศึกษาและหาทางแก้ปัญหาโดยเฉพาะและต้องมีการเขียนตอบ
ทิศนา แขมมณี (2549) กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาว่าคือ กระบวนการที่
ผูส้ อนใช้ในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด โดยให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเรื่ องที่
สมมติข้ ึนจากความเป็ นจริ ง และตอบประเด็นคําถามเกี่ยวกับเรื่ องนั้น แล้วนําคําตอบและเหตุผลที่มา
ของคําตอบนั้นมาใช้เป็ นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์
จากความหมายที่ ก ล่ า วมาสามารถสรุ ป ความหมายของการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
กรณี ศึกษาได้ว่าเป็ นการนํากรณี ศึกษาที่สร้างขึ้นอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรี ยนรู ้ มาให้ผเู ้ รี ยนศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และตัดสิ นใจหาทางแก้ปัญหาหรื อหาคําตอบ ทั้งเป็ น
รายบุ คคล และเป็ นรายกลุ่ ม ซึ่ ง แต่ละกรณี อาจมี วิธีแก้ปัญหา หรื อคําตอบทางเดี ยว หรื อหลาย
แนวทางได้
2.5.3.2 วัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
Mason, Mayer and Ezell (1982, อ้างถึงใน เกรี ยงศักดิ์ เขียวยิง่ 2534, น. 6-7) กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา ไว้ดงั นี้
1. จุ ดเน้นของการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษาไม่ ใช่ ทฤษฎี หรื อหลักการที่ เป็ น
นามธรรม แต่ เ ป็ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ท ฤษฎี แ ละหลัก การต่ า ง ๆ กับ ปั ญ หาทั้ง หลายที่ มี อ ยู่ ใ น
สถานการณ์น้ นั
2. เป็ นการฝึ กวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อหาข้อตกลงใจว่า อะไร และสิ่ งใด สามารถ
ปฏิบตั ิการได้
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นอกจากนี้ แล้ว วารี รัตน์ แก้วอุไร (2541) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรณี ศึกษาไว้ดงั นี้
1. เพื่อฝึ กการใช้ความคิดวิเคราะห์ และแยกแยะประเด็นปั ญหาเมื่อเผชิญกับปั ญหาหรื อ
สถานการณ์หลาย ๆ แบบ ซึ่ งเป็ นการมุ่งเสริ มสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อนําไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริ ง
2. การพิจารณากรณี ศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล เพื่อให้เกิดข้อสรุ ปเป็ น
การทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การตัดสิ นใจอย่างมีหลักการและมีเหตุผลสนับสนุนได้ปฏิบตั ิการคิดทุกระดับ
จากง่ายไปจนถึงการประเมิน โดยจุดเน้นของกรณี ศึกษาจะอยู่ที่เนื้ อหาของเรื่ องและการอภิปราย
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วิธีการสื บค้นความรู ้ดว้ ยตนเอง และนําไปสู่ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จริ งได้
4. เพื่อเสริ มสร้างทักษะในการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม อย่างรู ้บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง
5. เพื่อฝึ กและให้โอกาสผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู ้สึก และ
เจตคติซ่ ึงกันและกัน
ทิศนา แขมมณี (2549) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาว่า
เป็ นวิธีการที่มุ่งช่ วยให้ผูเ้ รี ยนฝึ กฝนการเผชิ ญและแก้ปัญหาโดยไม่ตอ้ งรอให้เกิ ดปั ญหาจริ ง เป็ น
วิธีการที่เปิ ดโอกาสผูเ้ รี ยนคิดวิเคราะห์ และเรี ยนรู ้ความคิดของผูอ้ ื่น ช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้มีมุมมองที่กว้าง
ขึ้น
จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวเราสามารถสรุ ปได้ว่าวัตถุประสงค์ที่สาํ คัญของการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาคือ การฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิญปั ญหาหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้สืบค้น
ความรู ้ แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ จ ากกระบวนการกลุ่ ม ทํา ให้ เ กิ ด
ความสามารถวิเคราะห์ และตัดสิ นใจแก้ปัญหาหรื อหาคําตอบได้อย่างเหมาะสม นําสู่ ความสามารถ
ในการเผชิญกับสถานการณ์จริ งในอนาคตได้ต่อไป
5.3.3กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
Easton (1992, p. 12-14) กล่าวถึง ลําดับขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
ว่าประกอบด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
1. การทําความเข้าใจสถานการณ์
2. การวินิจฉัยขอบเขตของปัญหา
3. สร้างทางเลือกในวิธีการแก้ไขปัญหา
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4. ทํานายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
5. ประเมินทางเลือก
6. วิเคราะห์ผลออกมาชัดเจน
7. สื่ อสารผลลัพธ์ที่ได้
ขณะที่ Kolodner (1992, อ้างถึงใน นิ ตยา โสรี กุล 2547, น. 64) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาในการแก้ปัญหาว่ามี 3 ขั้น ดังนี้
1. การระลึกถึงประสบการณ์เดิม ขึ้นอยูก่ บั ว่ากรณี ศึกษานั้นสร้างได้ดีเพียงใดเหมาะสม
ที่จะดึ งประสบการณ์ เดิ มเพื่อเข้าไปอยู่ในความจําของผูเ้ รี ยนหรื อไม่ ถ้ากรณี ศึกษานั้น ๆ มีความ
ชัดเจนมากกว่าการรับรู ้ในกรณี ศึกษานั้นก็จะดียงิ่ ขึ้นตามไปด้วย
2. การตีความสถานการณ์ใหม่จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เป็ นกระบวนการของการ
เปรี ยบเทียบ และจําแนกความแตกต่างจากประสบการณ์เดิมไปสู่ประสบการณ์ใหม่
3. นําวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิ มที่จาํ เป็ นต้องใช้มาใช้ในสถานการณ์ใหม่ กล่าวคือ ถ้า
การแก้ปัญหาในกรณี ศึกษาเดิมมีส่วนสําคัญในการแก้ปัญหาใหม่ได้ ผูเ้ รี ยนก็จะยอมรับนําวิธีน้ นั เพื่อ
นํามาใช้ แต่ถา้ ไม่มีส่วนสําคัญในการแก้ปัญหาวิธีน้ นั ก็จะไม่ได้รับความสนใจ
สําหรั บนักการศึกษาไทย ได้มีการออกแบบและพัฒนาขั้นตอนการเรี ยนการสอนได้
หลายแบบด้วยกัน ดังเช่น
ทิ ศ นา แขมมณี (2552, น. 362-363) กล่ า วถึ ง ขั้น ตอนการเรี ย นการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาว่า ประกอบด้วย
1. ผูส้ อน หรื อผูเ้ รี ยนนําเสนอกรณี ศึกษา
2. ผูเ้ รี ยนศึกษากรณี ศึกษา
3. ผู ้ เรี ยนอภิปรายประเด็นคําถามเพื่อหาคําตอบ
4. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอภิปรายคําตอบ
5. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอภิปรายเกี่ยวกับปั ญหาและวิธีแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน และสรุ ปการ
เรี ยนรู ้ที่ได้รับ
6. ผูส้ อนประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
หากครู อาจารย์สนใจก็ลองศึกษาขั้นตอนของนักการศึกษาที่เอ่ยมาแล้วลองนําไปใช้ดู
หรื อจะประยุกต์ดดั แปลงให้สอดคล้องกับบริ บทในโรงเรี ยนที่อาจารย์กไ็ ด้
ข้อดี ของการจัดการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
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การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา มีขอ้ ดี อยู่มากมายในที่น้ ี ขอยกตัวอย่างนัก
การศึกษาโดย ทิศนา แขมมณี (2552, น. 364) กล่าวถึง ข้อดีของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
ไว้วา่
1. เป็ นวิ ธี ส อนที่ ช่ ว ยให้ ผู ้เ รี ยนได้พ ัฒ นาทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีมุมมองที่กว้างขึ้น
2. เป็ นวิธีสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริ ง และได้ฝึกแก
ปั ญหาโดยไม่ตอ้ งเสี่ ยงกับผลที่เกิดขึ้น ช่วยให้เกิดความพร้อมที่จะแก้ปัญหาเมื่อเผชิญปั ญหานั้นใน
สถานการณ์จริ ง
3. เป็ นวิธีสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนสู ง ส่ งเสริ มปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากกันและกัน
ข้อดีของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาดังกล่าว เราสารถมารถ สรุ ปได้ว่า
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษานั้น ช่วยทักษะการคิดที่หลากหลายของผูเ้ รี ยน ทั้งทักษะ
การคิดระดับตํ่า ไปจนถึงทักษะการคิดระดับสู ง ซึ่ งประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา
ตลอดจนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นการฝึ กการคิดและตัดสิ นใจอย่างรัดกุม รอบคอบก่อนเผชิญ
สถานการณ์ เป็ นวิธีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม และส่ งเสริ มทักษะการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
ข้อจํากัดของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา มีรักวิชาการบางท่านนําเสนอไว้โดย
สรุ ปว่า หากกลุ่มผูเ้ รี ยนรู ้มีความรู ้และประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน การเรี ยนรู ้อาจไม่กว้างเท่าที่ควร
เพราะผูเ้ รี ยนมักมีมุมมองคล้ายกัน นอกจากนี้แม้ปัญหาและสถานการณ์จะใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง
แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง ๆ กับผูเ้ รี ยน ความคิดในการแก้ปัญหาจึงมักเป็ นไปตามเหตุผลที่ถูกที่ควร ซึ่ ง
อาจไม่ตรงกับการปฏิบตั ิจริ งได้ (ทิศนา แขมมณี 2552 : 364) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ควรระมัดระวังเพื่อ
สามารถจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีดงั กล่าวได้บรรลุผลที่สุด
2.5.4 การเตรี ยมตัวของผูส้ อน
จากข้อมู ลสํานักงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา (2553) กล่ าวว่า กรณี ศึก ษาเป็ น
เครื่ องมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเชื่อมโยงองค์ความรู ้ ภาคทฤษฎีเข้ากับการดําเนิ นงาน
จริ งในภาคปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิผล ซึ้งผูส้ อนสามารถนําไปใช้ประกอบการสอนในหลากหลาย
สาขาวิชา ดังนั้นการสอนแบบกรณี ศึกษาจะบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ได้ผสู ้ อนควรมีการ
เตรี ยมตัว ดังนี้
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1. การกําหนดมิติความยากง่ายของกรณี ศึกษา
มิติความยากง่ายของกรณี ศึกษาแบบ Richard Ivey School of Business, The University
of Western Ontario แบ่งเป็ น 3 มิติ ซึ่ งทั้ง 3 มิติสามารถแบ่งเป็ นระดับความซับซ้อนได้เป็ น 3 ระดับ
ดังนี้
1.1 มิติการวิเคราะห์ (Analytical)
ระดับ 1 มีความซับซ้อนน้อยที่สุดจะมีการกําหนดปั ญหาสิ่ งที่ตอ้ งตัดสิ นใจมี
การกําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาและมีการวิเคราะห์ทางเลือกเบื้องต้นไว้ให้แล้ว
ระดับ 2 มีความซับซ้อนมากขึ้นจะมีการกําหนดปั ญหาและสิ่ งที่ตอ้ งตัดสิ นใจ
ไว้อย่างชัดเจนแต่ไม่ได้กาํ หนดทางเลือกไว้ให้
ระดับ 3 มีความซับซ้อนมากที่สุด จะไม่มีการระบุปัญหาและตัวเลือกไว้เลย
ผูอ้ ่านจึงต้องตัดสิ นใจเองทั้งหมดในการวางกรอบปั ญหาต่าง ๆ
1.2 มิติแนวคิดและทฤษฎี (Conceptual)
ระดับความยากง่ายของการศึกษาจะถูกกําหนดโดยการนําแนวคิดหรื อทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ถ้าเป็ นแนวคิกง่าย ๆ ไม่วบั ซ้อนก็จะถืออยู่ในระดับ 1 แต่หากต้องใช้
แนวคิดและทฤษฎีหลายๆ ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ร่วมกันก็ถือว่าอยูใ่ นระดับ 3
1.3 มิติการนําเสนอ (Presentation)
ระดับ 1 กรณี ศึกษาสั้น มีความชัดเจน อ่านง่าย มีขอ้ มูลที่จาํ เป็ นในกาวิเคราะห์
ระดับ 2 มีขอ้ มูลในภาพรวม และข้อมูลที่อาจไม่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์
ระดับ 3 ผูเ้ รี ยนต้องหาข้อมูลที่จาํ เป็ นเองจากแหล่งอื่น
2. โครงสร้างคู่มือการสอน (Teaching Note) โดยทัว่ ไปประกอบด้วย
2.1 ชื่อกรณี ศึกษา (Case’s Name)
2.2 ปัญหาและประเด็นหลัก (Current Problems and Issues)
2.3 แนวคิดหรื อทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Relevant Concept and Theory)
2.4 วัตถุประสงค์ในการเรี ยนด้วยกรณี ศึกษา
2.5 คําถามหลัก
2.6 แนวทางคําตอบ
3. การสอนกรณี ศึกษาต้องอาศัยการเตรี ยมความพร้อมเป็ นอย่างดีของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ทั้งก่อนเข้าห้องเรี ยน ระหว่างการเรี ยนการสอน และหลังเลิกเรี ยน
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ก่อนเข้ าห้ องเรียน
มอบหมายกรณี ศึกษาและหนังสื อให้นกั เรี ยนเพื่อเตรี ยมความพร้อมทั้งทางด้านเนื้ อหา
และกระบวนการสอน ทังนี้หมายรวมถึงวัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้ รายชื่อผูเ้ รี ยน (Call List) แผ่น
กระดาน (Board Plan) หัวข้อคําถามในการเปิ ดอภิปราย (Opening Question) คําถามสื บเนื่ อง
(Follow Up Question) และบทสรุ ป (Closing Comments)
ระหว่ างการเรียนการสอน
เป็ นผูน้ าํ การอภิ ปรายโดยการถามคําถามและควบคุมทิศทางการอภิ ปรายและเสนอ
ข้อคิดเห็น
1. เชื่อมโยงและจัดการความต่อเนื่องของข้อมูล และสามารถโต้ตอบกับเรี ยนได้อย่างมี
เหตุและผล มีความยืดหยุน่ ในคําตอบที่อาจมีการตั้งประเด็นไว้ก่อนหน้า
2. ให้ขอ้ มูล ทฤษฎีและความรู ้เพิ่มเติม
3. ตั้งคําถามชวนคิดในการแสดงความเห็นที่มีมุมมองที่แตกต่าง
4. กระตุน้ ให้การต่ อยอดเนื้ อหาระหว่างผูเ้ รี ย น โดยอาจต่อยอดในแนวคิด ทิ ศทาง
เดี ย วกัน แต่ มี ค วามลึ ก ซึ่ ง มากขึ้ น หรื อ ต่ อ ยอดจากผูเ้ รี ย นที่ มุม มองแนวคิ ด และประสบการณ์ ที่
แตกต่าง
5. ให้ผเู ้ รี ยนตอบตามความสมัครใจ (Warm Calls) หรื อเรี ยกสุ่ มตอบ (Cold Calls)
6. มี ก ารสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ และชี้ นําในการหาข้อมูลและองค์ความรู ้ เพิ่มเติ มนอก
ห้องเรี ยน
หลังการเรียนการสอน
ประเมินการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนประเมินแผนการสอนของเรื่ องนั้น ๆ ว่าเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการสอนหรื อไม่
1. ขนาดของชั้นเรี ยน
จํานวนผูเ้ รี ยนมีผลอย่างมากต่อคุณภาพการเรี ยนรู ้ในการสอนด้วยกรณี ศึกษา โดยทัว่ ไป
แล้ว จํา นวนนัก เรี ย นขั้น ตํ่า จะอยู่ที่ 12 คนแต่ ไ ม่ เ กิ น 100 คน แต่ จ าํ นวนที่ เ หมาะสมนั้น ควรอยู่
ระหว่าง 20-35 คน
2. การจัดวางอุปกรณ์ในชั้นเรี ยน
การจัดวางสิ่ งของในชั้นเรี ยนที่เหมาะสมนั้นมีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งหลักการง่ายๆ
ของผังของห้องเรี ยนที่เหมาะสมก็คือผูเ้ รี ยนทั้งหมด รวมทั้งผูส้ อน จะต้องสามารถมองเห็นทุกคนใน
ชั้น เรี ย นโดยไม่ มี สิ่ ง กี ด ขวางถ้า ผูส้ อนไม่ ส ามารถมองเห็ น ผูเ้ รี ย นที่ ก ํา ลัง พูด อยู่ไ ด้น้ ัน ความมี
ประสิ ทธิภาพของการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนก็จะลดลง

46
ผลกระทบทีม่ ีต่อผู้เรียน
1. ผูเ้ รี ยนมีการคิดวิเคราะห์ท้ งั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
2. ผูเ้ รี ยนสามารถตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์น้ นั ๆ
3. ผูเ้ รี ยนมีความคิดสร้างสรรค์
4. ผูเ้ รี ยนมีการปรับใช้เครื่ องมือและองค์ความรู ้ดา้ นต่างๆ
5. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะด้านการสื่ อสาร
6. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการเขียน
7. ผูเ้ รี ยนมีการบริ หารเวลา
8. ผูเ้ รี ยนมีการเข้าสังคมและรับฟังความคิดเห็นผูอ้ ื่น
ข้ อจํากัด
1. หากกลุ่มผูเ้ รี ยนมีความรู ้และประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน การเรี ยนรู ้อาจไม่กว้าง
เท่าที่ควรเพราะผูเ้ รี ยนมักมีมุมมองคล้ายกัน
2. แม้ปัญหาและสถานการณ์จะใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งๆ กับ
ผูเ้ รี ยนความคิดในการแก้ปัญหาจึงมักเป็ นไปตามเหตุผลที่ถูกที่ควร ซึ่งอาจไม่ตรงกับการปฏิบตั ิจริ ง
ได้
2.5.5 การวัดและประเมินผล
วารี รัตน์ แก้วอุไร (2541, น. 78) กล่าวว่า การประเมินผลการสอนแบบกรณี ตวั อย่างจะ
เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินตนเอง (Self Evaluation) และประเมินการปฏิบตั ิงานของสมชิกกลุ่ม (Peer
Evaluation) ฉะนั้น การประเมินจึงใช้เพื่อการประเมินผลความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
รู ้ว่าตนเรี ยนรู ้ อะไรและยังบกพร่ องในจุดใด โดยเน้นการประเมินกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning
Process) และนําข้อมูลเสนอให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบเพื่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไปมากกว่าที่จะ
ประเมินผลรวม (Summative Evaluation) แต่เพียงอย่างเดียว
สรุ ปได้วา่ จากสิ่ งที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาที่
มีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากจะดําเนิ นตามกระบวนการที่เหมาะสมแล้ว ยังมีความจําเป็ นที่จะต้องนํา
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ นักวิชาการหรื อนักการศึ กษาได้เสนอไว้เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนยังต้องปฏิบตั ิตนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายอย่างเหมาะสม จึงจะเป็ นปั จจัย
ของความสําเร็ จตามเป้ าหมายของวิธีการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาดังกล่าว
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2.6 ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process)
กระบวนการกลุ่ ม เป็ นวิทยาการที่ ศึ กษาเกี่ ยวกับกลุ่มคนเพื่อนําความรู ้ ไปใช้ในการ
ปรั บ เปลี่ ย นเจตคติ แ ละพฤติ ก รรมของคน ซึ่ ง จะนํา ไปสู่ ก ารเสริ ม สร้ า งความสั ม พัน ธ์ แ ละการ
พัฒนาการทํางานของกลุ่มคนให้มีประสิ ทธิภาพ
จุดเริ่ มต้นของค้นคว้าวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องนี้ก็คือ การศึกษากลุ่มคนด้านพลังกลุ่มและผูท้ ี่ได้
เชื่อว่าเป็ นบิดา ของกระบวนการกลุ่มก็คือ เคริ ร์ท เลวิน (Kurt Lewin) นักจิตวิทยาสังคมและ
นักวิทยาศาสตร์ ชาวเยอรมัน โดยเริ่ มศึ กษาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ 1920 เป็ นต้นมา และได้มีผูน้ ํา
หลักการของพลังกลุ่มไปใช้ในการพัฒนาพฤติ กรรมการทํางานกลุ่ม การพัฒนาบุคลิกภาพและ
จุดประสงค์อื่น ๆ วงการ รวมทั้งในวงการศึกษา
2.6.1 หลักการและแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม
แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการกลุ่มก็คือ แนวคิดในทฤษฎีภาคสนาน ของเคิร์ท เลวิน
ที่กล่าวโดยสรุ ปไว้ดงั นี้
พฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ของสมาชิ กในกลุ่มโครงสร้ างของ
กลุ่มจะเกิดจากการร่ วมกลุ่มของบุคคลที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน และจะมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป
ตามลักษณะของสมาชิกกลุ่ม
การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในด้านการกระทํา ความรู ้สึก และความคิด
สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและจะพยายามช่วยกันทํางานโดยอาศัยความสามารถของแต่
ละบุคคลซึ่งจะทําให้การปฏิบตั ิงานลุล่วงไปได้ตามเป้ าหมายของกลุ่ม
2.6.2 หลักการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการกลุ่ม ที่สาํ คัญมีดงั นี้
1. การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่เกิดจากแหล่งความรู ้ที่หลากหลาย การเรี ยนรู ้ที่เกิดจาก
การบรรยายเพียงอย่างเดียวไม่พอที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรม แต่การ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมผูเ้ รี ยนโดยกระบวนการกลุ่มจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้
ศักยภาพของแต่ละคนทั้งในด้านความคิด การกระทําและความรู ้สึกมาแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ซ่ ึงกันและกัน
2. การเรี ย นรู ้ ค วรจะเป็ นกระบวนการกลุ่ มที่ สร้ างสรรค์บ รรยากาศการทํา งานการ
ทํางานกลุ่มที่ให้ผูเ้ รี ยนมี อิสระในการแสดงความรู ้ สึกนึ กคิด มีบทบาทในการรั บผิดชอบต่อการ
เรี ยนรู ้ ของตนโดยมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนการสอนจะช่ วยให้ก ารเรี ยนรู ้ เ ป็ นไปอย่างมี
ชีวิตชีวาและช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
3. การเรี ยนรู ้ควรเป็ นระบวนการที่ผเู ้ รี ยนค้นพบด้วยตนเอง การเรี ยนรู ้ดว้ ยการกระทํา
กิ จ กรรมด้ว ยตนเองจะช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นมี โ อกาสเรี ย นรู ้ เ นื้ อ หาวิ ช าหรื อ สาระจากการมี ส่ ว นร่ ว ม
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ในกิจกรรม ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความใจอย่างลึกซึ้ง จดจําได้ดี อันจะนําไปสู่ การปรับเปลี่ยนเจต
คติและพฤติกรรมของตนได้รวมทั้งสามารถนําไปสู่การนําไปพัฒนาบุคลิกภาพทุกด้านของผูเ้ รี ยน
4. การเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นเครื่ องมื อที่จาํ เป็ นในการ
แสวงหาความรู ้ที่เป็ นต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตทุกด้าน ดังนั้นถ้าผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีระและมี
ขั้นตอนจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้หรื อตอบคําถามการรู ้ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.6.3 หลักการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
การเรี ยนแบบกระบวนการกลุ่ม คือ ประสบการณ์ทางการเรี ยนรู ้ที่นักเรี ยนได้รับจาก
การลงมือร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู ้ของแต่ละคนแต่ละคนในกลุ่ม
มีอิทธิพลและมีปฏิสมั พันธ์ต่อกันและกัน หลักการสอนโดยวิธีกระบวนการกลุ่ม มีหลักการเพื่อเป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน สรุ ปได้ดงั นี้ ( คณะกรรมการศึกษาแห่ งชาติ สํานักงาน 2540 )
1. เป็ นการเรี ยนการสอนที่ยดึ นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนโดยให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมี
โอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมมากที่สุด
2. เป็ นการเรี ยนการสอน ที่เน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จากกลุ่มให้มากที่สุด กลุ่มจะเป็ น
แหล่งความรู ้สาํ คัญที่จะฝึ กให้ผเู ้ กิดความรู ้ความใจ และสามารถปรับตัวและเข้ากับผูอ้ ื่นได้
3. เป็ นการสอนที่ยดึ หลักการค้นพบและสร้างสรรค์ความรู ้ดว้ ยตัวเองของนักเรี ยนเอง
โดยครู เป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพยายามค้นหา และพบคําตอบด้วยตนเอง
4. เป็ นการสอนที่ให้ความสําคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้ ว่าเป็ นเครื่ องมือที่จาํ เป็ นใน
การแสวงหาความรู ้ และคําตอบต่าง ๆ ครู จะต้องให้ความสําคัญของกระบวนการต่าง ๆ ในการ
แสวงหาคําตอบ
2.6.4 รู ปแบบและขั้นตอนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
รู ป แบบการสอนแบบกระบวนการกลุ่ ม รู ป แบบการสอนแบบกระบวนการกลุ่ ม
(สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2540 ) มีข้นั ตอนดังนี้
1. ตั้ง จุ ด มุ่ ง หมายของการเรี ย นการสอน ทั้ง จุ ด มุ่ ง หมายทั่ว ไปและจุ ด มุ่ ง หมายเชิ ง
พฤติกรรม
2. การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนลงมือประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง
และมีการเพื่อทํางานเป็ นกลุ่ม เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทํางานกลุ่ม ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
2.1 ขั้นนํา เป็ นการสร้างบรรยากาศและสมาธิ ของผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมในการ
เรี ยนการสอน การจัดสถานที่ การแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อย แนะนําวิธีดาํ เนิ นการสอน กติกา
หรื อกฎเกณฑ์การทํางาน ระยะเวลาการทํางาน
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2.2 ขั้นสอน เป็ นขั้นที่ครู ลงมือสอนโดยให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นกลุ่ม ๆ
เพื่อให้เกิ ดประสบการณ์ ตรง โดยที่ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องคัดเลื อกให้เหมาะสมกับเนื้ อเรื่ องใน
บทเรี ยน เช่นกิจกรรม เกมและเพลง บทบาทสมมติ สถานการณ์จาํ ลอง การอภิปรายกลุ่ม เป็ นต้น
2.3 ขั้นวิเคราะห์ เมื่อดําเนิ นการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้แล้ว จะให้นกั เรี ยนวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ความสัมพันธ์กนั ในกลุ่ม ตลอดจนความร่ วมมือใน
การทํางานร่ วมกัน โดยวิเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้รับจาการทํางานกลุ่มให้คนอื่นได้รับรู ้ เป็ นการ
ถ่ายทอดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของกันแนะกัน ขั้นวิเคราะห์จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจตนเอง เข้าใจ
ผูอ้ ื่น และมองเห็นปั ญหาและวิธีการทํางานที่เหมาะสม เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการทํางาน
เป็ นการถ่ายโอนประสบการณ์ การเรี ยนที่ ดี จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถค้นแนวคิดที่ ตอ้ งการด้วย
ตนเอง เป็ นการขยายประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้ถูกต้องเหมาะสม
2.4 ขั้นสรุ ปและนําหลักการไปประยุกต์ใช้ นักเรี ยนสรุ ป รวบรวมความคิดให้เป็ น
หมวดหมู่ โดยครู กระตุน้ ให้แนวทางและหาข้อสรุ ป จากนั้นนําข้อสรุ ปที่คน้ พบจากเนื้ อหาวิชาที่
เรี ยนไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตนเองและนําหลักการที่ได้ไปใช้เพื่อการปรับปรุ งตนเอง ประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับคนอื่ นประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาและสร้ างสรรค์ส่ิ งที่ เกิ ดประโยชน์ต่อสังคม ชุ มชน และ
ดํารงชี วิ ตประจําวันเช่ น การปรั บปรุ งบุ คลิ กภาพ เกิ ดความเห็ นอกเห็ นใจ เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่ น
แก้ปัญหา ประดิษฐ์สิ่งใหม่ เป็ นต้น
2.5 ขั้นประเมินผล เป็ นการประเมินผลว่า ผูเ้ รี ยนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายมากน้อย
เพียงใด โดยจะประเมินทั้งด้านเนื้ อหาวิชาและด้านกลุ่มมนุ ษยสัมพันธ์ ได้แก่ ประเมินด้านมนุ ษย์
สัมพัน ธ์ ผลสัมฤทธิ์ ของกลุ่ ม เช่ น ผลการทํางาน ความสามัคคี คุ ณ ธรรมหรื อค่านิ ยมของกลุ่ ม
ประเมินความสัมพันธ์ในกลุ่ม จากการให้สมาชิกติชมหรื อวิจารณ์แก่กนั โดยปราศจากอคติ จะทําให้
ผูเ้ รี ยนสามารถประเมินตนเองได้และจะทําผูส้ อนเข้าใจนักเรี ยนได้ อันจะทําให้ผเู ้ รี ยนผูส้ อนเข้าใจ
ปั ญหาซึ่ งกันและกันอันจะเป็ นหนทางในการนําไปพิจารณาแก้ปัญหาและจัดประสบการณ์ การ
เรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยน
2.6.5 ขนาดของกลุ่มและการแบ่งกลุ่ม
การแบ่งกลุ่มเพื่อให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิงานร่ วมกันนั้น ผูส้ อนอาจจะแบ่งกลุ่มโดยคํานึ งถึง
วัตถุประสงค์การจัดการเรี ยนการสอน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ, 2534,
น. 230) เช่น
1. แบ่งกลุ่มตามเพศ ใช้ในกรณี ครุ มีวตั ถุประสงค์ที่ช้ ีเฉพาะลงไป เช่น ต้องการสํารวจ
ความระหว่างเพศหญิงและชาย ในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ

50
2. แบ่งตามความสามารถ ใช้ในกรณี ที่ครู มีภาระงานมอบหมายให้แต่ละกลุ่มแตกต่าง
ไปตามความสามรถ หรื อต้องการศึกษาความแตกต่างในการทํางานระหว่างกลุ่มที่มีความสามารถ
สูงและตํ่า
3. แบ่งตามความถนัด โดยแบ่งกลุ่มที่มีความถนัดเรื่ องเดียวกันไว้ดว้ ยกัน
4. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ โดยให้สมาชิกเลือกเข้ากลุ่มดับคนที่ตนเองพอใจ ซึ่ งครู
ทําได้แต่ไม่ควรใช้บ่อยนักเพราะจะทําให้นกั เรี ยนขาดประสบการณ์ในการทํางานกับบุคคลที่หลาย
หลาย
5. แบ่งกลุ่มแบบเจาะจง ครู เจาะจงให้เด็กบางคนอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน เช่น ให้เด็กเรี ยน
เก่งกับเด็กที่เรี ยนอ่อนเพื่อให้เด็กเรี ยนเก่งช่วยเด็กที่เรี ยนอ่อน หรื อให้เด็กปรับตัวเข้าหากัน
6. แบ่งกลุ่มโดยการสุ่ ม ไม่เป็ นการเจาะจงว่าให้ใครอยูใ่ ครกับใคร
7. แบ่งกลุ่มตามประสบการณ์ คือ การรวมกลุ่มโดยโดยพิจารณาเด็กที่มีประสบการณ์
คล้า ยคลึ งกัน มาอยู่ด้ว ยกัน เพื่อ ประโยชน์ใ นการช่ ว ยกัน วิเ คราะห์ ห รื อ แก้ปัญ หาใดปั ญ หาหนึ่ ง
โดยเฉพาะ
2.6.6 วิธีการสอนที่สอดคล้องกับหลักการการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
1. การระดมความคิด เป็ นการรวมกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิก 4 -5 คน และให้ทุกคน
แสวงความคิ ดเห็ นอย่างทัว่ ถึ ง เพื่อรวบรวมความคิ ดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งให้ไ ด้หลายแง่ มุม ทุ ก
ความคิดได้รับการยอมรับโดยไม่มีการโต้แย้งกน แล้วนําความคิดทั้งมวลมาผสานกัน
2. ผูส้ อนสร้างสถานการณ์สมมติข้ ึนโดยให้ผเู ้ รี ยนตัดสิ นใจทําอย่างใดอย่างหนึ่ งซึ่ งมี
การสรุ ปผลในลักษณะของการแพ้การชนะ วิธีการนี้ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้วิเคราะห์ความรู ้สึกนึ กคิด
และพฤติกรรมต่าง ๆ วิธีการสอนนี้จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ขในการเรี ยนและเกิดความสนุกสนาน
3. บทบาทสมมติ เป็ นวิธีการสอนที่มีการกําหนดบทบาทของผูเ้ รี ยนในสถานการณ์ที่
สมมติข้ ึนมาโดยให้ผเู ้ รี ยนสวมบทบาทและแสดงออกโดยใช้บุคลิกภาพประสบการณ์และความรู ้สึก
นึ กคิดของตนเป็ นหลัก วิธีการสอนนี้ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีโอกาสศึกษาวิเคราะห์ความรู ้สึกและ
พฤติกรรมของตนอย่างลึกซึ้ง ทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่มีชีวิตชีวา
4. สถานการณ์ จ าํ ลอง เป็ นวิธีกาสอนโดยการจําลองสถานการณ์ จริ งหรื อสร้ าง
สถานการณ์ ใ ห้ ใ กล้เ คี ย งกับ ความเป็ นจริ ง แล้ว ให้ผูเ้ รี ย นอยู่ใ นสถานการณ์ น้ ัน พร้ อ มทั้ง แสดง
พฤติกรรมเมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ที่กาํ หนดให้ วิธีน้ ี จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการแสดงพฤตอกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งในสถานการณ์จริ งผูเ้ รี ยนอาจจะไม่กล้าแสดงออก
5. กรณี ตวั อย่าง เป็ นวิธีการสอนที่ใช้การสอนเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิ ดขั้นจริ ง แต่นาํ มา
ดัดแปลงเพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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ซึ่งกันและกันอันจะนําไปสู่ การสร้างความเข้าใจและฝึ กทักษะการแก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายสําหรับผูเ้ รี ยนยิง่ ขึ้น
6. การแสดงละคร เป็ นวิธีการสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนแสดงบทบาทตามบทที่มีผเู ้ ขียนหรื อ
กําหนดไว้ให้ โดยผูแ้ สดงจะต้องแสดงบทบาทตามที่กาํ หนดโดยไม่นาํ เอาบุคลิกภาพและความรู ้สึก
นึ ก คิ ด เข้า มาใส่ ใ นการแสดงบทบาทนั้น ๆ วิ ธี น้ ี จะช่ ว ยให้มี ป ระสบการณ์ ใ นการรั บ รู ้ เ หตุ ผ ล
ความรู ้ สึกนึ กคิดและพฤติ กรรมของผูอ้ ื่ นซึ่ งจะช่ วยฝึ กทักษะการทํางานร่ ว มกันและรั บผิดชอบ
ร่ วมกัน
7. เป็ นวิธีการสอนโดยการจัดผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อยที่มีสมาชิกประมาณ 6 -12 คน และมี
กากํา หนดให้ มี ผูน้ ํา กลุ่ ม ทํา หน้า ที่ เ ป็ นผูด้ ํา เนิ น การอภิ ป ราย สมาชิ ก ทุ ก คนมี ส วนร่ ว มในการ
แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น แล้วสรุ ป หรื อประมวลสาระที่ ไ ด้จากการแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น กัน
วิธีการนี้ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการเสนอข้อมูลหรื อประสบการณ์ของตนเอง
เพื่อให้กลุ่มได้ขอ้ มูลมากขึ้น
วิธีการสอนที่สนับสนุ นหลักการสอนแบบกระบวนการกลุ่มเหล่านี้ เป็ นวิธีการสอนที่
ช่วยให้การจัดประสบการณ์การสอนที่หลากหลายแลผูส้ อนอาจใช้วิธีสอนอื่น ๆ ได้อีก โดยยึดหลัก
สําคัญ คือ การเลือกใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสอนแต่ละครั้ง
2.6.7 การประเมินผลการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2522) มี
ดังนี้
1. การให้ผเู ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง ซึ่ งผูส้ อนควรสนับสนุน ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเองจะช่วยให้การเรี ยนรู ้มีความหมายและมีประโยชน์
ต่อผูเ้ รี ยนยิง่ ขึ้น
2. การให้ผูเ้ รี ย นร่ ว มประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ จากการทํางานร่ ว มกัน ซึ่ งสามารถ
ประเมินผลได้ 2 ลักษณะ คือ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม
2. การประเมินผลความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
2.6.8 บทบาทของครู และนักเรี ยนในการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
บทบาทครู (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักงาน 2540) มีดงั นี้
1. มีความเป้ ฯกันเอง มีความเห็นอกเห็นใจนักเรี ยน สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรี ยน
สนใจ ให้กาํ ลังใจ สนทนา ไถ่ถาม
2. พูดน้อย และจะเป็ นเพียง ผูป้ ระสานงาน แนะนํา ช่ วยเหลือเมื อนักเรี ยนต้องการ
เท่านั้น
3. ไม่ช้ ีนาํ หรื อโน้มน้าวความคิดของนักเรี ยน
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4. สนับสนุ น ให้ก าํ ลัง ใจ กระตุ น้ ให้นัก เรี ย นเกิ ด ความกระตื อรื อร้ น ในการทํา งาน
แสดงออกอย่างอิสระ และแสดงออกซึ่งความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคน
5. สนับสนุนให้นกั เรี ยนสมารถวิเคราะห์ สรุ ปผลการเรี ยนรู ้และประเมินผลการกระทํา
งานให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
2.7 ทฤษฎีความพึงพอใจ
2.7.1 ความหมายของความพึงพอใจ
สมหมาย เปี ยถนอม (2551, น. 4 - 6) ได้รวบรวมความหมายของความพึงพอใจจาก
นักวิชาการ นักวิจยั และผูเ้ ชี่ยวชาญ ไว้ดงั นี้
ชริ นี เดชจินดา (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกนึ กคิดหรื อทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดหรื อปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ความรู ้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของ
บุคคลได้รับการตอบสนองหรื อบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ ง ความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลงและไม่
เกิดขึ้นหากความต้องการหรื อจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
แน่ งน้อย พงษ์สามารถ มีความเห็นว่าความพึงพอใจ หมายถึง ท่าทีทว่ั ๆ ไปที่เป็ นผล
มาจากท่าทีที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ 3 ประการ คือ 1) ปัจจัยเกี่ยวกับกิจกรรม 2) ปั จจัยที่เกี่ยวกับบุคคล 3)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม พิทกั ษ์ ตรุ ษทิบ กล่าว่า ความพึงพอใจเป็ นเพียงปฏิกิริยาด้าน
ความรู ้ สึ ก ต่ อ สิ่ ง เร้ า หรื อ สิ่ ง กระตุ ้น ที่ แ สดงผลออกมาในลัก ษณะของผลลัพ ธ์ สุ ด ท้า ยของ
กระบวนการประเมิน โดยบอกทิศทางของผลการประเมินว่าเป็ นไปในลักษณะทิศทางบวกหรื อ
ทิศทางลบ หรื อไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ ต่อสิ่ งเร้า หรื อสิ่ งที่มากระตุน้
วิชยั เหลืองธรรมชาติ ได้กล่าวถึงความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับความต้องการของมนุษย์ คือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับ
การตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่วา่ อยูท่ ี่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน
สมพงศ์ เกษมสิ น ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลจะเกิดความพึง
พอใจจะต้องมีการจูงใจ และได้กล่าวถึงการจูงใจว่า การจูงใจเป็ นการชักจูงให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตาม โดยมี
มูลเหตุ 2 ประการ คือ ความต้องการทางร่ างกาย และความต้องการทางจิตใจ
สุ ภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจเป็ น
ความรู ้สึกส่ วนตัวที่รู้สึกเป็ นสุ ขหรื อยินดีที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่ งที่ขาดหายไป
หรื อสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งกําหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล
ซึ่งมีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบตั ิในกิจกรรมใด ๆ นั้น
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สง่ า ภู่ ณ รงค์ ได้ก ล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ได้รั บ
ความสําเร็ จตามความมุ่งหมายหรื อเป็ นความรู ้สึกขั้นสุ ดท้ายที่ได้รับผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
สนิ ท เหลื องบุ ตรนาค ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ท่าทีความรู ้ สึก ความ
คิ ด เห็ น ที่ มีผ ลต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ภายหลัง จากที่ ไ ด้รั บ ประสบการณ์ ใ นสิ่ ง นั้น มาแล้ว ในลัก ษณะ
ทางบวก คื อ พอใจ นิ ยม ชอบ สนับสนุ นหรื อมี เจตคติ ที่ดี ต่อบุ คคล เมื่ อได้รับตอบสนองความ
ต้องการในทางเดียวกัน หากไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการจะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้น
อุทยั หิ รัญโต ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ทุก
คนเกิดความสบายใจ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของเขา ทําให้เขาเกิดความสุ ข
อุทยั พรรณสุ ดใจ กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่
มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยอาจเป็ นไปในเชิ งประเมินค่าว่าความรู ้สึกหรื อทัศนคติต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดนั้น
เป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ
สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกนึกคิดหรื อทัศนคติที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ไม่
สามารถมองเห็ นรู ปร่ างได้ เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองในทางที่ดี ก็จะเกิดความรู ้สึกที่เป็ นสุ ข
และความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่กาํ หนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะ
ปฏิบตั ิในกิจกรรมนั้น ๆ
2.7.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้นของมาสโลว์(Maslow’s hierarchy of Need) มาสโลว์
เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาแนวคิ ด เกี่ ย วกับ แรงจู ง ใจในเรื่ อ ง ความต้อ งการตามลํา ดับ ขั้น (Pyramid
of
Requirements หรื อ Hierarchy of Needs) ขึ้นในปี 1943 โดยมีสมมติฐานเบื้องต้น ดังนี้ (Maslow,
1954, p. 253 – 258)
1. มนุ ษ ย์มี ค วามต้อ งการเป็ นลํา ดับ ขั้น เมื่ อ ความต้อ งการในระดับ ใดได้รั บ การ
ตอบสนองแล้ว ก็จะให้ความสําคัญกับความต้องการในลําดับนั้นน้อยลง แต่จะพยามยามเพื่อให้ได้
ความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไป
2. ความต้องการของมนุษย์เป็ นเรื่ องที่มีความซับซ้อน และความต้องการเป็ นสิ่ งที่มีผล
ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในเวลาใดเวลาหนึ่ง
3. ความต้องการระดับตํ่าต้องได้รับการตอบสนองก่อน จึงจะทําให้แสดงพฤติกรรมที่
จะผลักดันให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้น
4. มี ห ลายวิ ธีการที่ จ ะทํา ให้มนุ ษ ย์เ กิ ด ความพึง พอใจต่ อความต้อ งการในระดับสู ง
มากกว่าความต้องการในระดับตํ่า
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มาสโลว์ได้แบ่งความต้องการของมนุ ษย์ต้ งั แต่ระดับตํ่าสุ ดถึงระดับสู งสุ ด เป็ น 5 ขั้น
ดังนี้
1. ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการทางร่ างกายขั้น
พื้นฐานของมนุษย์และเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต ความต้องการเหล่านี้ ได้แก่อากาศ
เครื่ องนุ่ งห่ ม ยารั กษาโรค ที่อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ เป็ นต้น มนุ ษย์จะมีความต้องการใน
ลําดับถัดไปเมื่อความต้องการระดับกายภาพได้รับการตอบสนองแล้ว ดังนั้น ในขั้นแรกองค์กร
จะต้องตอบสนองความต้องการของพนักงานโดยการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเพื่อให้พนักงาน
สามารถนํ า เงิ น ไปใช้ จ่ า ยเพื่ อ แสวงหาสิ่ งจํา เป็ นพื้ น ฐานในการดํา รงชี วิ ต ของแต่ ล ะคน
2. ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety or Security Needs) เมื่อความต้องการ
ด้านร่ างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัยก็จะเข้ามามีบทบาทใน
พฤติกรรมของมนุษย์ ความปลอดภัยดังกล่าวมี 2 รู ปแบบ คือ ความต้องการความปลอดภัยทางด้าน
ร่ างกาย และความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งความต้องการความปลอดภัยทางด้านร่ างกายได้แก่
การมีความปลอดภัยในชีวิต การมีสุขภาพดี เป็ นต้น ส่ วนความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การมี
อาชีพการงานมัน่ คง การท างานที่มีหลักประกันอย่างเพียงพอจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ ในการท า
งานต่อไปอันจะเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจลาออกจากงานหรื อการพิจารณาเลือกงานใหม่แต่ตราบ
ใดที่ ความต้องการด้านร่ างกายยังไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการที่ จะได้รับความมัน่ คง
ปลอดภัยก็ค่อนข้างน้อย
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมื่อความต้องการทั้ง 2 ประการได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับที่สูงกว่า จะเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์ความ
ต้องการทางสังคม ได้แก่ความต้องการการยอมรับในผลงาน ความเอื้ออาทร ความเป็ นมิตรที่ดีความ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความรักจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน องค์การสามารถตอบสนอง
ความต้องการของพนักงานได้โดยการให้ลูกจ้างมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ให้ลูกจ้างทํางาน
เป็ นกระบวนกลุ่ม (Group Process) และมีลกั ษณะเป็ นการร่ วมมือร่ วมใจ (Collaboration) ในการท า
งานมากกว่าที่จะมุ่งการแข่งขัน (Competition) ตลอดจนองค์กรต้องมองเห็นคุณค่าของบุคลากร
ยอมรับความคิดเห็นของเขาเหล่านั้นด้วยการยกย่องชมเชยเมื่อมีโอกาสอันควร
4. ความต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริ ญในสังคม (Esteem Needs) หมายรวมถึง
ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ความสําเร็ จ ความรู ้ ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเป็ นอิ สระและ
เสรี ภ าพในการทํา งาน ตลอดจนต้อ งการมี ฐ านะเด่ น และเป็ นที่ ย อมรั บนับ ถื อ ของคนทั้ง หลาย
การมีตาํ แหน่งสู งในองค์กรหรื อการทีสามารถใกล้ชิดบุคคลสําคัญ ๆ ล้วนเป็ นการส่ งเสริ มให้ฐานะ
ของบุคคลเด่นขึ้นทั้งสิ้ น
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5. ความต้องการความสําเร็ จในชีวิต (Self-actualization Needs) เมื่อมนุษย์ได้รับการ
ตอบสนองทั้ง 4 ระดับแล้ว มนุษย์จะทํางานเพื่องานคือ อยากรู ้ว่าตนมีศกั ยภาพแค่ไหน และพยายาม
พัฒนาศักยภาพของตนไปสู่ จุดสู งสุ ด การท างานเกิดจากสนใจและรักในงานที่ทาํ และ ทําเพราะได้
มีโอกาศพัฒนาศักยภาพของตนให้ถึงจุดสูงสุ ด
มาสโลว์ได้จาํ แนกความต้องการทั้ง 5 ขั้นของมนุ ษย์เป็ น 2 ระดับใหญ่ ๆ คือ ระดับตํ่า
(Lower-order) ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ และความต้องการความมัน่ คง สําหรับความ
ต้องการในระดับสู ง (Higher-order Needs) ได้แก่ ความต้องการทางสังคม ความต้องการได้รับ
การยกย่อง และความต้องการความสําเร็ จในชีวิต ซึ่งความแตกต่างของความต้องการทั้ง 2 ระดับ คือ
ความต้องการในระดับสู งเป็ นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ขณะที่ความต้องการในระดับ
ตํ่า เป็ นความพึงพอใจที่เกิดจากภายนอก เช่น ค่าตอบแทน
2.8 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธิ ดารัตน์ คูหาพงศ์ (2546) ศึกษาผลของการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และ สังคม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดกระบี่พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู งกว่าหลังได้รับการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
มยุรี หรุ่ นขา (2544) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการคิดอย่างมี วิจารณญาณที่มี
ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในบริ บทของชุ มชนของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 3
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่ได้ใช้รูปแบบการสอนแบบพัฒนาการคิดอย่างมี วิจารณญาณมีคะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แลมีคะแนนความสามารถในการ คิดแก้ปัญหาในบริ บท
ของชุมชน หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
วรพรรณ กระต่ายทอง (2550) ทําการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรี ยนรายวิชา
สารถะและหลักการทางสังคมวิทยา เรื่ อง สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองโดยใช้วิธีสอนแบบ
กรณี ศึกษา (case study) ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ซึ่ งปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์
หลังการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อน การเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปได้ว่า แบบ
กรณี ศึกษา (case study) ที่ทาํ ให้นกั ศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และมองภาพในการศึกษาได้อย่าง
ชัดเจน ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่าย ทําให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ไปในทางที่ดี
ซึ่งสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ได้สรุ ปไว้ในงานวิจยั นี้วา่ ผลสัมฤทธิ์ หลังการเรี ยนสู งกว่า
ก่อนการเรี ยน
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ชูวิทย์ ไชยเบ้า (2552) ศึกษาวิธีการสอนแบบกรณี ศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
รายวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้น เรื่ องวัฒนธรรมพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมวิทยา
เบื้องต้น เรื่ องวัฒนธรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบกรณี ศึกษาของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การสอนแบบกรณี ศึกษาทําให้นกั ศึกษาสามารถ
คิดวิเคราะห์และมอง ภาพในการศึกษาได้อย่างชัดเจน ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อ
หน่าย ทําให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ไปในทางที่ดี
นุ ชนาถ ชูกลิ่น (2552) ศึกษาเรื่ องผลของการใช้กิจกรรมอภิปรายแบบผสมผสานและ
กระดานสนทนาในการเรี ย นรู ้ ด้ว ยกรณี ศึก ษาที่ มี ต่ อ การคิ ด อย่า งมี วิ จ ารญาณของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี่ 5 พบว่า 1)นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกรณี ศึกษา โดยใช้กรรมการการอภิปรายที่ต่างกันมี
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 และ 2)นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกรณี ศึกษาโดยใช้กิจกรรมการอภิ ปรายแบบผสมผสานกับ
นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกรณี ศึกษาโดยใช้กิจกรรมการอภิปรายบนกระดานสนทนา มีคะแนนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณไม่แตกแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Powell (1994) ศึกษาเรื่ อง วิธีการสอนของกรณี ศึกษาในการสอนระดับอุดมศึกษา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความมีประสิ ทธิภาพของวิธีการใช้กรณี ศึกษาในการเรี ยนการสอนวิชาสาขา
สัตวแพทย์ เพื่อนําไปสู่ การใช้วิธีการกรณี ศึกษาในการเรี ยนการสอนทางการฝึ กหัดครู รวบรวม
ข้อมูลจากการสังเกตในชั้นเรี ยน การจดบันทึกและบันทึกเทปในแต่ละครั้งเป็ นเวลา 1 ภาคเรี ยน
โดยการสังเกตปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รี ยน การอภิปรายในกลุ่มเล็ก ความถี่ของคําถาม และการตอบของ
ผูเ้ รี ยนรายบุคคล และการบรรยาย และอภิปรายของผูส้ อน ช่วงกลางภาคเรี ยน สมาชิก 10 คน ของ
ชั้นเรี ยนจะถูกนํามาสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะใช้คาํ ถามโดยทัว่ ไป และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนแสดงสิ่ งที่
ตนเองคิ ด อย่างชัดเจน ผูส้ อนพัฒนาผูเ้ รี ย นให้มีความสามารถด้านกาคิ ด ในระดับสู ง แต่ จ ะไม่
สามารถครอบคลุมการให้ให้ได้เนื้อหามากๆ เท่ากับวิธีการสอนแบบบรรยายที่นิยมใช้กนั ซึ่งผูส้ อน
จะต้องได้รับการอบรมในด้านการสอนวิธีน้ ี อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเสี ยก่อน และจะต้องมีการเพิ่ม
ความต้องการของผูเ้ รี ยนเมื่อใช้วีกรณี ศึกษาด้วย มีการเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยนในแต่ละบทเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละกรณี ตวั อย่าง การอภิปรายในชั้นเรี ยนจะต้องให้
ผูเ้ รี ยนมีการตอบสนองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรี ยน การศึกษาครั้งนี้ได้ขอ้ เสนอแนะว่า การ
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้วิธีการกรณี ศึกษาทําให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ที่จะมีการแก้ปัญหา
มีการคิดไตร่ ตรองเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั นอกจากนี้ยงั เกิดปฏิสมั พันธ์ท้ งั ในกลุ่มเล็กและเกลุ่มใหญ่
ในการอภิปรายกลุ่มร่ วมกัน ผูเ้ รี ยนจะต้องมีการนําความรู ้ในเนื้ อหาและทักษะการแก้ปัญหามาใช้
ในการแก้ปัญหาในกรณี ศึกษาด้วยจึงจะสมบูรณ์ ขอบเขตของกรณี ศึกษาที่นาํ มาใช้ในการเรี ยนการ
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สอนในทางการศึกษาจะต้องมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการของการเรี ยนใหม่ และมีการทําให้
สละสลวย การใช้กรณี ศึกษาจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง พิจารณาความเหมาะสมของกรณี ศึกษาที่
นํามาใช้ดว้ ย
ฤทัยวรรณ คงชาติ (2544) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิด วิเคราะห์เชิง
อธิบาย ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 ที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา ด้วยการสอนโดย
ใช้เทคนิคการจัดผังลายเส้นและการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณี ตวั อย่าง ผล การศึกษาพบว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดผังลายเส้นและนักเรี ยนที่เรี ยน ด้วยการสอนแบบ
เทคนิคศึกษากรณี ตวั อย่าง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาและการ คิดวิเคราะห์เชิงอธิบาย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Rosman (1966) ได้ศึกษาการคิดแบบวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 และ
2 พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 คิดแบบวิเคราะห์มากกว่าชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 และยังพบ
อีกว่า การคิดแบบวิเคราะห์มีความสัมพันธ์ในทางลบกับ แบบทดสอบวัดสติปัญญาของเวชเลอร์
(Wechsler Intelligence Scale for Children) ในฉบับเติมภาพให้สมบูรณ์ (Picture Completion) การ
จัดเรี ยงรู ป (Picture Arrangement) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั แบบทดสอบที่เกี่ยวกับด้านภาษา
(Verbal test) นอกจากนั้นการคิดแบบ 44 วิเคราะห์ยงั มีแนวโน้มที่จะเพิม่ ขึ้นตามอายุและมี
ความสัมพันธ์กบั ความพร้อมการเรี ยนรู ้และ แรงจูงใจอีกด้วย
Lumpkin (1991) ได้ศึกษาผลการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยนระดับ 5 และ 6 ผลการวิจยั พบว่า เมื่อได้สอน
ทักษะการคิดวิเคราะห์แล้ว นักเรี ยนระดับ 5 และ 6 มี ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่าง
กัน นักเรี ยนระดับ 5 ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความคงทนใน
เนื้ อหาวิชาสังคมศึกษาไม่แตกต่างกัน สําหรับ นักเรี ยนระดับ 6 ที่เป็ นกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ประจวบ เพิ่มสุ วรรณ (2552)ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการ
สอนโดยใช้วิธีกรณี ศึกษา พบว่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนการ สอนโดยใช้
กรณี ศึกษาอยูใ่ นระดับสูงและความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละภาควิชาไม่แตกต่างกัน
เขมวัน ต์ กระดัง งา (2554) ได้ศึ ก ษาผลการเรี ย นด้ว ยกระบวนการกลุ่ ม ร่ ว มกับ เว็บ
สนับสนุ นการเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ต่อการเรี ยนและพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกระบวนการกลุ่ มร่ วมกับเว็บสนับสนุ นการเรี ยน วิชาการ
พัฒ นาเว็บ ไซต์เ บื้ อ งต้น หลัง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 2)
พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนด้วยกระบวนการกลุ่มร่ วมกับเว็บ
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สนับสนุนการเรี ยน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นอยูใ่ นระดับดี 3) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่
เรี ยนด้วยด้วยกระบวนการกลุ่มร่ วมกับเว็บสนับสนุนการเรี ยน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น อยู่
ในระดับมาก
Johnson & Johnson (1978, p.53) เสนอแนะว่า การเรี ยนรู ้แบบกระบวนการกลุ่มถือเป็ น
วิธีการหนึ่ งของการเรี ยนแบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่
น่ า สนใจและเป็ นการสอนที่ เ น้น ให้นัก เรี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง การเรี ย นด้ว ยกระบวนการกลุ่ ม จะ
สามารถกระตุน้ ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องพยายามช่วยเหลือกันและกันอย่างเต็มความสามารถ
หากยิ่งครู มีการให้คะแนนใบงาน หรื อคะแนนพฤติ กรรมกลุ่ม นักเรี ยนในฐานะสมาชิ กกลุ่มจะ
ตระหนักดีวา่ ตนเองควรมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
พระมหาไกรสร โชติปญโญ (แสนวงค์) (2554) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้
ภายใต้กระบวนการทํางานกลุ่มโดยเน้นการนําเสนองานห้องเรี ยนตามประเด็นคําถามปลายเปิ ดเพื่อ
ส่ งเสริ มกาคิดวิเคราะห์เชิ งบูรณาการ พบว่า การศึกษาค้นคว้าและการนําเสนองานในห้องเกิดแรง
กระตุน้ ในการวิเคราะห์ และศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม นิสิตสามารถเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาจากประเด็นคําถาม
ปลายเปิ ด สามารถตอบโจทย์ของประเด็นนั้น โดยการศึ กษาค้นคว้าข้อมูล และเมื่ อนําเสนอใน
ห้องเรี ยน การสอบถามจากครู ในรู ปแบบคําถามปลายเปิ ด พร้อมทั้งให้ผฟู ้ ั งตั้งคําถามปลายเปิ ด ถาม
กลุ่ ม นํา เสนอ เพื่ อ เสาะหาองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ปรากฎว่ า กลุ่ ม นิ สิต ที่ นํา เสนอมี ก ารแสดงเหตุ ผ ลที่
สมบูรณ์ ชัดเจน อย่างมีเหตุผล ไม่คลุมเครื อ รวมถึงการอธิ บายที่สละสลวย การใช้ตวั อย่างประกอบ
อธิบายอย่างถูกต้อง
อรอุมา คําประกอบ (2550) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม หลังจาก
ได้รับการจัดการเรี ยนการสอน แบบร่ วมมื อพบว่า นักศึกษาที่รับการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ร่ วมมือ มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน สมาชิ กทุกคนในกลุ่มตระหนักถึง
หน้าที่ของตนเอง และพยายามปฏิบตั ิในการทํางานกลุ่มในฐานะสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ธนกฤต พลูนอ้ ย (2554) ได้ทาํ การศึกษาผลของการใช้กรณี ศึกษาจัดการเรี ยนการสอน
ในรายวิชา LSC405 การจัดการโซ่ อุปทานเชิ งกลยุทธ์ สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่
อุปทานโดยใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั ด้าน
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาพบว่ า กระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก รณี ศึ ก ษาส่ ง ผลให้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน ส่ วนผลของความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกระบวนการ
เรี ยนรู ้โดยกรณี ศึกษา พบว่ามีความพึงพอใจมาก
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ศิระ สัตยไพศาล (2544 ) ได้ศึกษาผลของการใช้กรณี ศึกษาจัดการเรี ยนการสอนใน
รายวิชา IMG462 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม พบว่า กระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาจะ
ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาดีข้ ึน และนักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้ารวม
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
จากงานวิจ ัย ข้างต้น ทําให้ทราบว่าการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก รณี ศึ กษาจะส่ งผลให้ผูเ้ รี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาดีข้ ึน และทําให้ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสูงขึ้น
2.9 กรอบแนวคิดการวิจัย

การเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา

เนือ้ หาสาระวิชา
เนือ้ หาในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
-หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 การจัดองค์ การ
-หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 การเพิม่ ประสิ ทธิภาพในองค์ การ
-หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การบริหารความขัดแย้ งในองค์ การ
-หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 การบริหารความเสี่ ยง-หน่ วยการ
เรียนรู้ ที่ 5 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่

แบบฝึ กกรณีศึกษาจํานวน 5 แบบฝึ ก
เพือ่ ฝึ กการคิดวิเคราะห์
ตัวแปรต้ น (Primary Variable)
การใช้ กรณีศึกษา
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
1.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2. พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
3. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
4. ความพึงพอใจต่ อการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ ก ษาเรื่ อ งการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก รณี ศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ วิ ช าการ
บริ หารงานคุ ณ ภาพในองค์ก าร ระดับประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ ชั้น สู ง ปี ที่ 2 มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ
ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ ร ายวิ ช าการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพในองค์ก าร โดยใช้ก รณี ศึ ก ษา ศึ ก ษา
พฤติ ก รรม และผลสั ม ฤทธิ์ ของนั ก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้ นสู ง ปี ที่ 2 ซึ่ งมี
วิธีดาํ เนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 กลุ่มเป้ าหมาย
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
3.4 การรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจยั
3.1 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ ในการวิจัย
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การปี การศึกษา 2/2560
จํานวน 35 คน
3.2 เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือการวิจยั ในครั้งนี้ประกอบด้วย
3.2.1 แผนการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา รายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
3.2.2 แบบประเมินการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณี ศึกษา
3.3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
3.3.4 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3.3.5 แบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณี ศึกษาในการเรี ยนรู ้
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3.3 การสร้ างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
3.3.1 แผนการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา รายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ จํานวน 5 แผน
3.3.1.1 ศึ กษาหลักวิธีการสอนโดยใช้กรณี กรณี ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
3.3.1.2 ศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 มาตรฐาน
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาหลักการจัดการ
3.3.1.3
สร้ า งแผนจัด การเรี ย นรู ้ วิ ช าการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพในองค์ก าร ชั้น
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ให้สอดคล้องกับคําอธิ บายรายวิชา โดยเลือกหน่วยการเรี ยนรู ้จาํ นวน
5 หน่วยการเรี ยนรู ้ 5 แผน จํานวน 15 ชัว่ โมง ดังนี้
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์การ
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 การเพิ่มประสิ ทธิภาพในองค์การ
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 การบริ หารความขัดแย้งในองค์การ
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การบริ หารความเสี่ ยง
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3.3.1.4 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาที่สร้างขึ้นให้ผชู ้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
วิชาการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาสาระ
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การวัด ผลประเมิ น ผล ให้ ข ้อ เสนอแนะ และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตาม
ข้อแนะนําของผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
3.3.1.5 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษาและความเที่ยงตรงของ
เนื้ อหา (Content validity) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผล
ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และนําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence) ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 0.5 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าแผนจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วดั
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วดั
-1
หมายถึง แน่ใจว่าแผนจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วดั
แผนจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา มีค่า IOC เท่ากับ .66-1.00
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3.3.1.6 นําแผนจัดการเรี ยนรู ้ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ และนําแผน
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาไปใช้ในการดําเนินการวิจยั ต่อไป
3.3.2 แบบประเมินการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณี ศึกษา
ในการสร้ า งแบบประเมิ น การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก รณี ศึ ก ษา ผูว้ ิ จ ัย ดํา เนิ น การสร้ า งตาม
ขั้นตอนดังนี้
3.3.2.1 ศึ กษาค้น คว้าเอกสาร หนังสื อ การประเมิ นผลการเรี ยนตามสภาพจริ ง และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3.3.2.2 สร้างแบบประเมินการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาซึ่งเป็ นแบบประเมินกรณี ศึกษา
ซึ่งกําหนดเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
4 หมายถึง ผลการประเมินการเรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
3 หมายถึง ผลการประเมินการเรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์ ดี
2 หมายถึง ผลการประเมินการเรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์ พอใช้
1 หมายถึง ผลการประเมินการเรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์ ปรับปรุ ง
และกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2535 : 100)
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.00 หมายถึง มีพฤติกรรมกลุ่มในระดับ ดีมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมกลุ่มในระดับ ดี
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมกลุ่มในระดับ พอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมกลุ่มในระดับ ปรับปรุ ง
3.3.2.3 นําแบบประเมินที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญให้คะแนนความสอดคล้องกับ
หัวข้อการประเมิน และนําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 0.5 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยกําหนดเกณฑ์การพิจาณาดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วดั
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วดั
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วดั
แบบประเมินการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา มีค่า IOC เท่ากับ .66-1.00
3.3.2.4 นําแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปใช้กบั นักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
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3.3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
3.3.3.1 ศึกษาค้นคว้า เอกสาร หนังสื อ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลและ
แนวทางในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
3.3.3.2 กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน เนื้อหาที่จะวัด และเลือกรู ปแบบเครื่ องมือที่จะวัด
3.3.3.3 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มซึ่งมีหวั ข้อในการประเมิน 5 หัวข้อ
คื อ ขั้น ตอนการทํา งาน การให้ค วามร่ ว มมื อ การแสดงความคิ ด เห็ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
การตั้งใจทํางาน และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีกาํ หนดการให้คะแนน ดังนี้
4 หมายถึง มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในเกณฑ์ ดีมาก
3 หมายถึง มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในเกณฑ์ ดี
2 หมายถึง มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในเกณฑ์ พอใช้
1 หมายถึง มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในเกณฑ์ ปรับปรุ ง
และกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2535, น. 100)
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับ ดีมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับ ดี
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับ พอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มในระดับ ปรับปรุ ง
3.3.3.4 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มจากการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
วิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ ตรวจให้คะแนนความสอดคล้องระหว่างหัวข้อการประเมินกับพฤติกรรม
ที่ จ ะวัด และนํา ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมจากความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญมาคํา นวณหาค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ซึ่งมีค่าเท่ากับ
0.5 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่วดั
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่วดั
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่วดั
แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม มีค่า IOC เท่ากับ .66-1.00
3.3.3.5 นําแบบสังเกตพฤติ กรรมการทํางานกลุ่ มจากการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษาที่
ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง

64
3.3.4 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ในการสร้ างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบริ หารงานคุ ณภาพในองค์การ
ผูว้ ิจยั ดําเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
3.3.4.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3.3.4.2 วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และผลการเรี ยนรู ้ที่
คาดหวัง เพื่อกําหนดจํานวนข้อสอบและเพื่อวัดความสามารถด้านคิดวิเคราะห์ คือ ความสําคัญ
ความสัมพันธ์ และ หลักการ
3.3.4.3 สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
ของนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งปี ที่ 2 แบบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลื อก
จํานวน 20 ข้อ
3.3.4.4 นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาความ
เหมาะสมของจุดประสงค์และพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด ความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษา
ให้ขอ้ เสนอแนะ และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.3.4.5 นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะอาจารย์ที่ปรึ กษา
เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของจุดประสงค์และพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด ความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ตลอดจนข้อบกพร่ องอื่นๆ โดยคํานวณหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรี สะอาด: 2550: น. 58-66) ซึ่ งมี
ค่าเท่ากับ 0.66 – 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยกําหนดเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน มีค่า IOC เท่ากับ .66-1.00
3.3.4.6 นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งปี ที่ 2 ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างคือ วิทยาลัยอาชี วศึกษาศาสน
บริ หารธุ รกิ จ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 20 คน ตรวจสอบคะแนนของนักเรี ยน นําคะแนนมา
วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยตรวจสอบหาค่าความยากง่าย(p) และอํานาจจําแนก
(r) เป็ นรายข้อโดยใช้เทคนิ ค 27% ของจุง เตห์ ฟาง (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ, น. 197-198)
แล้วเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20-.80 และค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.2
ขึ้นไป จํานวน 20 ข้อ
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3.3.4.7 นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ
และนํา ไปใช้ในการดําเนินการวิจยั ต่อไป
3.3.5 แบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณี ศึกษาในการเรี ยนรู ้
3.3.5.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
3.3.5.2 กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน เนื้อหาที่จะวัด และเลือกรู ปแบบเครื่ องมือที่จะวัด
3.3.5.3 สร้ า งแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก รณี ศึ ก ษา สํา หรั บ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยสอบถามความพึงพอใจในด้านวัตถุประสงค์ ด้าน
กิจกรรมการสอน ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ ลักษณะของรู ปแบบการวัดเป็ นแบบใช้มาตราส่ วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีระดับคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีความระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความระดับความพึงพอใจระดับ มาก
3 หมายถึง มีความระดับความพึงพอใจระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความระดับความพึงพอใจระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความระดับความพึงพอใจระดับ น้อยที่สุด
ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 105 – 106)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด
3.3.5.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา สําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษา ตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความตรงเชิ งเนื้ อหา ความชัดเจนของคําถาม ความถูกต้องด้านภาษา และให้ขอ้ เสนอแนะ ทําการ
ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.3.5.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา สําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ ตรวจให้คะแนนคุณภาพด้าน
ความตรงเชิงเนื้ อหาของแบบสอบถาม (Content validity) และนําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง (Index of
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Item Objective Congruence) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.5 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่วดั
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่วดั
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่วดั
แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่า IOC เท่ากับ .66-1.00
3.3.5.6 นําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาที่ปรับปรุ งแก้ไข
แล้วไปใช้กบั นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิ ธีด าํ เนิ น การวิ จ ัย การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก รณี ศึ ก ษาเพื่ อส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ร ายวิ ช าการ
บริ หารงานคุ ณภาพในองค์การ ของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งปี ที่2 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเจริ ญพัฒนาบริ หารธุรกิจ จํานวน 35 คน มีวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนี้
3.4.1 ขั้น เตรี ย ม ผูส้ อนชี้ แ จงการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก รณี ศึ ก ษา จุ ด ประสงค์ร ายวิ ชา สมรรถนะ
รายวิชา และคําอธิ บายรายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ แจ้งการวัดและประเมินผลใน
รายวิชาให้นกั ศึกษาได้รับทราบ
3.4.2 ขั้นทดลอง การวิจยั ครั้งนี้ ดาํ เนินการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ผูส้ อน
ดําเนิ นการสอนตามแผนการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาโดยเลือกหน่ วยการเรี ยนรู ้ จํานวน 5 หน่ วย
5 แผนการเรี ยนรู ้ เรี ยนสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง รวมเป็ น 15 ชัว่ โมง ดังนี้
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์การ จํานวน 3 ชัว่ โมง
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 การเพิม่ ประสิ ทธิภาพในองค์การ จํานวน 3 ชัว่ โมง
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 การบริ หารความขัดแย้งในองค์การ จํานวน 3 ชัว่ โมง
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การบริ หารความเสี่ ยง
จํานวน 3 ชัว่ โมง
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
3.4.3 ก่อนที่ให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้วิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ โดยใช้กรณี ศึกษา
ผูส้ อนได้ท าํ การทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อ นเรี ย น(pre-test) และเริ่ ม สอน ในขณะที่
นักศึกษาเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา ครู จะเป็ นผูส้ งั เกตการทํางานกลุ่ม และประเมินผลการเรี ยนรู ้
3.4.4 เมื่อเรี ยนรู ้ครบทั้ง 5 แผนการเรี ยนรู ้ ทําแบบฝึ กจํานวน 5 ชุ ด ผูส้ อนได้ดาํ เนิ นการ
ทดสอบการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณี ศึกษาที่สร้างขึ้นอีก 1 ชุด
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3.4.5 หลังจากนั้นทิ้งระยะเวลา 1 สัปดาห์ ครู ให้นกั ศึกษาไปทบทวนเรื่ องที่เรี ยนทั้งหมด และ
นัดทดสอบการคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจํานวน 1 ชุด เป็ นปรนัย
4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ซึ่งเป็ นชุดเดิมกับก่อนเรี ยน เพื่อเก็บเป็ นข้อมูล
3.4.6 ให้นกั ศึกษาทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา เพื่อเก็บเป็ น
ข้อมูล
3.4.7 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และแปลผล
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 4 ตอนคือ
3.5.1 วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา โดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage)
3.5.2 วิเคราะห์ผลการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มจากการเรี ยนรู ้โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean)
3.5.3 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (Pair t-test)
3.5.4 วิเคราะห์ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาของ
นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งปี ที่ 2 โดยหา ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3.6 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน
3.6.1.1 ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตรดังนี้
P = × 100
เมื่อ

P
f
N

แทน ร้อยละ
แทน ความถี่ที่ตอ้ งการแปลงร้อยละ
แทน จํานวนความถี่ท้ งั หมด
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3.6.1.2 ค่าเฉลี่ย (mean) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, น.105)
∑

̅=

โดย

แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน
แทน ผลรวมของคะแนน
แทน จํานวนทั้งหมด

̅
∑

N

3.6.1.3 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, น.106)
S.D. =
โดย

S.D.
∑

(∑
n

)

แทน
แทน
แทน
แทน

∑

(∑ )
(

)

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง
กําลังสองของคะแนนผลรวม
จํานวนข้อมูลทั้งหมด

3.6.2 สถิติในการหาคุณภาพเครื่ องมือ
3.6.2.1 ค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
โดยใช้ดชั นี ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง IOC : Index of objective
Congruence (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, น. 64) จากสูตร ดังนี้
=

โดย

IOC

∑

แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง
∑
แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
แทน จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.6.2.2 การหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
โดยใช้สูตร P ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2541, น. 195)
P=
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เมื่อ

P
แทน ค่าความยากของข้อสอบ
R
แทน จํานวนผูต้ อบถูก
N
แทน จํานวนคนทั้งหมด
เกณฑ์พิจารณาการหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
เกณฑ์การพิจารณาระดับค่าความยากของข้อสอบแต่ละข้อที่ได้จากการคํานวณจากสู ตร
ที่มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ที่มีรายละเอียดเกณฑ์ของเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิ น ดังนี้
ได้ 0.80 ≤ p ≥ 1.00 เป็ นข้อสอบที่ง่ายมาก ควรตัดทิ้ง หรื อนําไปปรับปรุ ง
0.60 ≤ p < 0.80 เป็ นข้อสอบที่ค่อนข้างง่ายใช้ได้ดี
0.40 ≤ p < 0.60 เป็ นข้อสอบที่ความยากง่ายปานกลาง ดีมาก
เป็ นข้อสอบที่ยากมาก ควรตัดทิ้งหรื อนําไปปรับปรุ ง
p < 0.20
โดยที่ขอ้ สอบที่จะสามารถนําไปใช้ในการวัดผลที่มีประสิ ทธิ ภาพจะมีค่าความยากอยู่
ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80
3.6.2.3
ค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (บุญชม
ศรี สะอาดและคณะ, 2550, น. 85)
r=
เมื่อ r
แทน ค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบ
H
แทน จํานวนคนในกลุ่มสู งตอบถูก
L
แทน จํานวนคนในกลุ่มตํ่าตอบถูก
N
แทน จํานวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เกณฑ์พิจารณาหาค่าอํานาจจําแนกมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบจะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 1 ถึง -1 มีรายละเอียดของเกณฑ์การ
พิจารณาตัดสิ น ดังนี้
ได้ 0.40 ≤ r
เป็ นข้อสอบที่มีอาํ นาจจําแนกดีมาก
0.30 ≤ r < 0.39 เป็ นข้อสอบที่มีอาํ นาจจําแนกดี
0.20 ≤ r < 0.29 เป็ นข้อสอบที่มีอาํ นาจจําแนกพอใช้ ปรับปรุ งตัวเลือก
r ≤ 0.19
เป็ นข้อสอบที่มีอาํ นาจจําแนกตํ่า ควรตัดทิ้ง
2) ถ้าค่าอํานาจจําแนกมีค่ามากๆ เข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นสามารถจําแนกคน
เก่งและคนอ่อนออกจากกันได้ดี
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3.6.2.4
หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR20 ตามวิธีของ KuderRichardson (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 ข, น. 85-86)
rtt 

เมื่อ

k  pq 
1  2 
k -1 
S 

rtt

แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
k แทน จํานวนข้อ
P แทน สัดส่ วนของผูต้ อบถูกในแต่ละข้อ
q แทน สัดส่ วนของผูต้ อบผิดในแต่ละข้อ
S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนน
3.6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ใช้สถิติ t –
test(Dependent Samples (บุญชม ศรี สะอาด, 2548) ดังนี้

เมื่อ
T
แทน สถิติทดสอบที่จะใช้เปรี ยบเทียบกับค่าวิกฤต จากการแจ
dแจง แบบ t เพื่อทราบนัยสําคัญ
D
แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
n
แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่างหรื อจํานวนคู่คะแนน

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การเรี ย นรู ้ แ บบกรณี ศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ วิ ช าการ
บริ หารงานคุณภาพในองค์การ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2 มีวตั ถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2 โดยใช้กรณี ศึกษา
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2
3. เพื่ อศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพในองค์ก าร ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาในรายวิชา การ
บริ หารงานคุณภาพในองค์การ
ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2 โดยใช้กรณี ศึกษา
ตอนที่ 2 ผลของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2
ตอนที่ 3 ผลของการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน รายวิชาการบริ หารงาน
คุณภาพในองค์การ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาใน
รายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ

72
ตอนที่ 1 ผลการส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ รายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์ การ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2 โดยใช้ กรณีศึกษา
ตารางที่ 4.1 แสดงคะแนน/ร้อยละจากการทําแบบฝึ กและแบบทดสอบกรณี ศึกษา นักศึกษาจํานวน
35 คน
แบบฝึ กจํานวน 5 ชุดๆละ 16 คะแนน
กลุ่ม

ชุดที่
1

ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7

14
15
12
14
12
14
14

15
14
13
16
13
14
12

14
13
13
12
13
13
13

13
13
14
15
13
14
14

14
13
12
14
12
14
13

แบบ
รวม
คิดเป็ น ทดสอบ
80
16
ร้อยละ
คะแนน
คะแนน
70
68
64
71
63
69
66

87.50
85.00
80.00
88.75
78.75
86.25
82.50

14
13
13
14
12
13
13.2

คิดเป็ น
ร้อยละ

87.50
81.25
81.25
87.50
75.00
81.25
82.50

จากตารางที่ 4.1 แสดงคะแนน/ร้อยละจากการทําแบบฝึ กและแบบทดสอบกรณี ศึกษา
โดยนักศึกษาจํานวน 35 คน แบ่งเป็ นกลุ่มๆละ 5 คน พบว่า นักศึกษามีคะแนนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80
จากการทําแบบฝึ กและแบบทดสอบกรณี ศึกษา ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 6 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 85.71 และ
ไม่ผา่ นเกณฑ์จาํ นวน 1 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 14.29

เกณฑ์
ผ่าน
คะแนน
ไม่ต่าํ
กว่าร้อย
ละ 80




××
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ตอนที่ 2 ผลของการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยใช้กรณี ศึกษา จากแบบฝึ ก 5 ชุด
นักศึกษาจํานวน 35 คน
กลุ่ม
1
2
3
4
5
6
7

1
3.8
4
4
3.6
4
3.2
4

แบบฝึ กจํานวน 5 ชุด
2
3
4
3.8
3.8
3.6
3.2
3.8
4
3.6
3.4
3.8
4
3.6
3.4
3.4
3.8
4
3.8
3.6
3.8
3.8
3.6
3.8

5
4
3.6
4
3.8
4
3.8
4

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ลําดับ

3.80
3.72
3.76
3.68
3.84
3.64
3.84

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2
4
3
5
1
6
1

จากตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยใช้กรณี ศึกษาโดยใช้
แบบฝึ กจํานวน 5 ชุดนักศึกษาจํานวน 35 คน แบ่งเป็ นกลุ่มๆละ 5 คน พบว่านักศึกษาทุกกลุ่ม
พฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีมาก
ตอนที่ 3 ผลของการทําแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบริหารงาน
คุณภาพในองค์ การ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2
ตารางที่ 4.3 เปรี ยบเทียบการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักศึกษาจํานวน 35 คน
การทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง Mean
ก่อนเรี ยน
35
7.62
หลังเรี ยน
35
13.08
*อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D
1.53
2.93

t
18.95 *

Sig.(2-tailed)
.000
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จากตารางที่ 4.3 เปรี ยบเทียบการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักศึกษา
จํานวน 35 คนพบว่านักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 18.95,sig = .000)
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษาใน
รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
ตารางที่ 4.4 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู ้โดยกรณี ศึกษาในรายวิชาการ
บริ หารงานคุณภาพในองค์การ นักเรี ยนจํานวน 35 คน
ࢄ

SD

แปลผล

ลําดับ
ที่

1. ด้ านผู้สอน

4.36

0.07

มาก

1

1.1 เนื้อหาวิชาที่ใช้สอนมีความเหมาะสม
1.2 มีการแจ้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา รายวิชาก่อนการเรี ยนการสอนอย่างชัดเจน
1.3 อธิบายวิธีการที่จะสอนเข้าใจได้ง่าย
1.4 กระตุน้ และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ และทํางานร่ วมกัน
2. ด้ านการจัดกิจกรรม
2.1 ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องที่เรี ยนมากขึ้น
2.2 ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.3 ทําให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
2.4 เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานอย่างอิสระ
2.5 ทําให้นกั เรี ยนนําวิธีการเรี ยนรู ้ไปใช้ในรายวิชาอื่นๆ ได้
3. ด้ านเนือ้ หาของกรณีศึกษา
3.1 กรณี ศึกษาที่นาํ มาใช้ตรงตามเนื้อหาและครอบคลุมตามจุดประสงค์ในรายวิชา
3.2 กรณี ศึกษาที่นาํ มาใช้สามารถเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับ ความรู ้ใหม่
3.3เนื้อหาทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์
3.4 รู ปแบบ และความยากง่ายของกรณี ศึกษาเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
3.5 เนื้อหาให้แนวคิดที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนในระดับที่สูงขึ้น
ภาพโดยรวม

4.34

0.64

มาก

3

4.06

0.59

มาก

4

4.46

0.51

มาก

2

4.57

0.50

มากที่สุด

1

4.27

0.10

มาก

2

4.11

0.68

มาก

5

4.29

0.46

มาก

3

4.31

0.47

มาก

2

4.23

0.43

มาก

4

4.40

0.50

มาก

1

4.14

0.17

มาก

3

3.97

0.75

มาก

4

4.57

0.50

มากที่สุด

1

4.23

0.84

มาก

3

3.52

0.49

มาก

5

4.54

0.51

มากที่สุด

2

4.25

0.64

มาก

ประเด็นการประเมิน

75
จากตารางที่ 4.3 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
ในรายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ นักศึกษาจํานวน 35 คน พบว่าภาพโดยรวมของความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean =4.25,S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยคือ ด้านผูส้ อน(Mean =4.36,S.D.=0.07) ด้านกิจกรรม (Mean =4.27,S.D.=0.10)
ด้านเนื้อหาของกรณี ศึกษา (Mean =4.14,S.D.=0.17) มีรายละเอียดดังนี้
ด้านผูส้ อนมีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก (Mean =4.36,S.D.=0.07) คือ กระตุน้ และ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ และทํางานร่ วมกัน (Mean =4.57,S.D.=0.50) อธิ บายวิธีการที่จะ
สอนเข้าใจได้ง่าย(Mean= 4.46, S.D.= 0.51) เนื้ อหาวิชาที่ ใช้สอนมี ความเหมาะสม
(Mean =4.34,S.D.= 0.64)มีการแจ้งวัตถุประสงค์ เนื้ อหา รายวิชาก่อนการเรี ยนการสอนอย่างชัดเจน
(Mean =4.06,S.D.= 0.59)
ด้านการจัดกิ จกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean =4.27,S.D.=0.10) คือ
ช่วยให้นกั เรี ยนนําวิธีการเรี ยนรู ้ไปใช้ในรายวิชาอื่นๆได้(Mean =4.40,S.D.=0.50)ทําให้นกั เรี ยนมี
ความกระตือรื อร้นในการเรี ยน (Mean =4.31, S.D.=0.47) ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Mean =4.29, S.D.=0.46) เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานอย่างอิสระ
(Mean
=4.23,
S.D.=0.43) ทํา ให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในเรื่ อ งที่ เ รี ย นมากขึ้ น
(Mean =4.11, S.D.=0.68)
ด้านเนื้ อหาของกรณี ศึกษา มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (Mean =4.14,S.D.=0.75)
คือกรณี ศึกษาที่นาํ มาใช้สามารถเชื่ อมโยงความรู ้เดิมกับ ความรู ้ใหม่ (Mean =4.57,S.D.=0.50)
เนื้อหาให้แนวคิดที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนในระดับที่สูงขึ้น (Mean =4.54,S.D.=0.51)
เนื้อหาทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ (Mean =4.23,S.D.=0.84) กรณี ศึกษาที่นาํ มาใช้ตรงตามเนื้อหา
และครอบคลุมตามจุดประสงค์ในรายวิชา (Mean =3.97,S.D.=0.75) รู ปแบบ และความยากง่ายของ
กรณี ศึกษาเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน (Mean =3.52,S.D.=0.49)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง การเรี ยนรู ้ โดยกรณี ศึกษาเพื่อส่ งเสริ มการคิ ด วิเคราะห์ วิชาการ
บริ หารงานคุณภาพในองค์การ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2 สรุ ปผลตามลําดับได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2 โดยใช้กรณี ศึกษา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการทํา งานกลุ่ ม โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาในรายวิชา การ
บริ หารงานคุณภาพในองค์การ
สมมติฐานของการวิจัย
1. หลังการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาในรายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ นักศึกษา
สามารถคิดวิเคราะห์ มีคะแนนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80
2. พฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยใช้กรณี ศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง ปี ที่ 2 อยูใ่ นระดับดี
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาในรายวิชา การบริ หารงาน
คุณภาพในองค์การอยูใ่ นระดับมาก
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ขอบเขตงานวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้มีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการบริ หารงาน
คุณภาพในองค์การ จํานวน 35 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริ ญ
พัฒนาบริ หารธุรกิจ
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
ตัวแปรตาม 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2. พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4. ความพึงพอใจ
3. เนื้อหางานวิจยั
เนื้ อหาในรายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ เป็ นไปตามจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557 ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์การ
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 การเพิ่มประสิ ทธิภาพในองค์การ
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 การบริ หารความขัดแย้งในองค์การ
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การบริ หารความเสี่ ยง
- หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
4. เครื่ องมือในการวิจยั
เครื่ องมือการวิจยั ในครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แผนการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา รายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
2. แบบประเมินการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณี ศึกษา
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
5. แบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณี ศึกษาในการเรี ยนรู ้
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5. การรวบรวมข้อมูล
วิ ธีด าํ เนิ น การวิ จ ัย การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก รณี ศึ ก ษาเพื่ อส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ร ายวิ ช าการ
บริ หารงานคุณภาพในองค์การ ของนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งปี ที่ 2 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเจริ ญพัฒนาบริ หารธุรกิจ จํานวน 35 คน มีวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนี้
1. ขั้น เตรี ยม ผู ้ส อนชี้ แจงการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ก รณี ศึ ก ษา จุ ด ประสงค์ร ายวิ ช า
สมรรถนะรายวิ ช า และคํา อธิ บ ายรายวิ ช าการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพในองค์ก าร แจ้ง การวัด และ
ประเมินผลในรายวิชาให้นกั ศึกษาได้รับทราบ
2. ขั้นทดลอง การวิจยั ครั้งนี้ ดาํ เนิ นการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
ผูส้ อนดําเนิ นการสอนตามแผนการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา โดยเลือกหน่ วยการเรี ยนรู ้ จํานวน 5
หน่วย 5 แผนการเรี ยนรู ้ เรี ยนสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง รวมเป็ น 15 ชัว่ โมง ดังนี้
- หน่วยที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์การ จํานวน 3 ชัว่ โมง
- หน่วยที่ 2 การเพิ่มประสิ ทธิภาพในองค์การ
จํานวน 3 ชัว่ โมง
- หน่วยที่ 3 การบริ หารความขัดแย้งในองค์การ จํานวน 3 ชัว่ โมง
- หน่วยที่ 4 การบริ หารความเสี่ ยง
จํานวน 3 ชัว่ โมง
- หน่วยที่ 5 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
จํานวน 3 ชัว่ โมง
3.
ก่อนที่ให้นักศึกษาเรี ยนรู ้วิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ โดยใช้
กรณี ศึ ก ษา ผูส้ อนได้ทาํ การทดสอบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อนเรี ย น(pre-test) และเริ่ ม สอน
ในขณะที่ นัก ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก รณี ศึ ก ษา ครู จ ะเป็ นผูส้ ั ง เกตพฤติ ก รรมจากการเรี ย นรู ้ และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
4. เมื่อเรี ยนรู ้ครบทั้ง 5 แผนการเรี ยนรู ้ ทําแบบฝึ กจํานวน 5 ชุด ผูส้ อนได้ดาํ เนินการ
ทดสอบการคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณี ศึกษาที่สร้างขึ้นอีก 1 ชุด
5. หลัง จากนั้น ทิ้ ง ระยะเวลา 1 สัป ดาห์ ครู ใ ห้นัก ศึ ก ษาไปทบทวนเรื่ อ งที่ เ รี ย น
ทั้งหมด และนัดทดสอบการคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจํานวน 1
ชุด เป็ นปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ซึ่งเป็ นชุดเดิมกับก่อนเรี ยน เพื่อเก็บเป็ นข้อมูล
6. ให้นกั ศึกษาทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา เพื่อ
เก็บเป็ นข้อมูล
7. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และแปลผล
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 4 ตอนคือ
1. วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา โดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ผลการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มจากการเรี ยนรู ้โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (Pair t-test)
4. วิเคราะห์ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
ของนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งปี ที่ 2 โดยหา ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
5.1 สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2 โดยใช้กรณี ศึกษา พบว่า นักศึกษามีคะแนนไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จากการทําแบบฝึ กและแบบทดสอบกรณี ศึกษา ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 6 กลุ่ม คิดเป็ น
ร้อยละ 85.71 และไม่ผา่ นเกณฑ์จาํ นวน 1 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 14.29
ตอนที่ 2 ผลของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้แบบกรณี ศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ปี ที่ 2 โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบกรณี ศึกษา พบว่า นักศึกษาทุกกลุ่มมี
พฤติกรรมการทํางานอยูใ่ นระดับดีมาก
ตอนที่ 3 เปรี ยบเทียบการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักศึกษาจํานวน
35 คนพบว่านักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05(t = 18.95, sig = .000)
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาใน
รายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรณี ศึกษาในรายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ นักศึกษาจํานวน 35 คน พบว่าภาพ
โดยรวมของความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (Mean =4.25,S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านผูส้ อน (Mean =4.36,S.D.=0.07) ด้านกิจกรรม (Mean
=4.27,S.D.=0.10)ด้านเนื้อหาของกรณี ศึกษา (Mean =4.14,S.D.=0.17)
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5.2 อภิปรายผล
ตอนที่ 1 ผลการส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2 โดยใช้กรณี ศึกษา พบว่า นักศึกษามีคะแนนไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จากการทําแบบฝึ กและแบบทดสอบกรณี ศึกษา ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 6 กลุ่ม คิดเป็ น
ร้อยละ 85.71 และไม่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 1 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 14.29 จากข้อมูลดังกล่าวนักศึกษา
กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ถ้าไปดูคะแนนการทําแบบฝึ กและแบบทดสอบมีคะแนนต่างจากกลุ่มอื่นไม่
มาก ซึ่ งถื อ ได้ว่ า กลุ่ ม นั้น ผ่ า นเกณฑ์เ ช่ น เดี ย วกัน จะเห็ น ได้ว่ า การเรี ย นรู โ ดยใช้ก รณี ศึ ก ษามี
ประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้วิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ ซึ่ งทิศนา แขมมณี (2552 : 364)
กล่าวถึ ง ข้อดี ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาไว้ว่าช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้พฒ
ั นาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา ช่วยให้ผูเ้ รี ยนมีมุมมองที่กว้างขึ้นและ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนสู ง ส่ งเสริ มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
จากกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรพรรณ กระต่ายทอง (2550) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังเรี ยนรายวิชาสารถะและหลักการทางสังคมวิทยา เรื่ อง สถาบันครอบครัว
สถาบันการเมืองโดยใช้วิธีสอนแบบกรณี ศึกษา (case study) ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 โปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา ซึ่งปรากฏว่า แบบกรณี ศึกษา (case study) ที่ทาํ ให้นกั ศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และ
มองภาพในการศึกษาได้อย่างชัดเจน ได้รับความสนุ กสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่ าย ทําให้
นักศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ไปในทางที่ดี และชูวิทย์ ไชยเบ้า (2552) ศึกษาวิธีการสอนแบบกรณี ศึกษาที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้น เรื่ องวัฒนธรรม การสอนแบบกรณี ศึกษา
ทําให้นักศึ กษาสามารถคิดวิเคราะห์ และมอง ภาพในการศึ กษาได้อย่างชัดเจน ได้รับความ
สนุ กสนานเพลิดเพลิ น ไม่เบื่อหน่ าย ทําให้นักศึกษาเกิ ดการเรี ยนรู ้ ไปในทางที่ดี นอกจากนั้น
นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ โดยใชกรณี ศึกษาได้ดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระมหาไกรสร
โชติปญโญ (แสนวงค์) (2554) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ภายใต้กระบวนการทํางานกลุ่ม
โดยเน้นการนําเสนองานห้องเรี ยนตามประเด็นคําถามปลายเปิ ดเพื่อส่ งเสริ มกาคิดวิเคราะห์เชิ ง
บูรณาการ พบว่า การศึกษาค้นคว้าและการนําเสนองานในห้องเกิดแรงกระตุน้ ในการวิเคราะห์ และ
ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม นิสิตสามารถเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาจากประเด็นคําถามปลายเปิ ด สามารถตอบโจทย์
ของประเด็นนั้น โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และเมื่อนําเสนอในห้องเรี ยน การสอบถามจากครู ใน
รู ปแบบคําถามปลายเปิ ด พร้อมทั้งให้ผูฟ้ ั งตั้งคําถามปลายเปิ ด ถามกลุ่มนําเสนอ เพื่อเสาะหาองค์
ความรู ้ใหม่ ปรากฎว่ากลุ่มนิ สิตที่นาํ เสนอมีการแสดงเหตุผลที่สมบูรณ์ ชัดเจน อย่างมีเหตุผล ไม่
คลุมเครื อ รวมถึงการอธิบายที่สละสลวย การใช้ตวั อย่างประกอบ อธิบายอย่างถูกต้อง
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ตอนที่ 2 ผลของการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้แบบกรณี ศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ปี ที่ 2 โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบกรณี ศึกษา พบว่า นักศึกษาทุกกลุ่ม
พฤติ กรรมอยู่ใ นระดับดี มาก ตามสมมติ ฐ านที่ ก าํ หนดไว้ เนื่ องจากนัก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
ร่ วมมือ การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟั งความคิดเห็น การตั้งใจทํางาน และความรับผิดชอบ
ต่องานที่ ได้รับมอบหมาย เป็ นผลให้นักศึ กษาทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้ดี ซึ่ งเคิร์ท เลวิน กล่าวว่า
พฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มโครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจาก
การร่ วมกลุ่มของบุคคลที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน และจะมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
ของสมาชิกกลุ่ม การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ด้านการกระทํา ความรู ้สึก
และความคิ ด สมาชิ ก กลุ่ ม จะมี ก ารปรั บ ตัว เข้า หากัน และจะพยายามช่ ว ยกัน ทํา งานโดยอาศัย
ความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่ งจะทําให้การปฏิบตั ิงานลุล่วงไปได้ตามเป้ าหมายของกลุ่ม ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เขมวันต์ กระดังงา (2554) ได้ศึกษาผลการเรี ยนด้วยกระบวนการกลุ่ม
ร่ วมกับเว็บสนับสนุ นการเรี ยนที่ มีผลสัมฤทธิ์ ต่อการเรี ยนและพฤติ กรรมการทํางานกลุ่ม พบว่า
พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนด้วยกระบวนการกลุ่มร่ วมกับเว็บ
สนับสนุ นการเรี ยน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นอยู่ในระดับดี และอรอุมา คําประกอบ (2550)
ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม หลังจากได้รับการจัดการเรี ยนการสอน แบบร่ วมมือ
พบว่า นักศึกษาที่รับการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือ มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน สมาชิกทุกคนในกลุ่มตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง และพยายามปฏิบตั ิในการทํางาน
กลุ่มในฐานะสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ตอนที่ 3 เปรี ย บเที ย บการทํา แบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นของ
นักศึกษาจํานวน 35 คนพบว่านักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 18.95, sig = .000) จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ วรพรรณ กระต่ายทอง (2550) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรี ยน
รายวิชาสารถะและหลักการทางสังคมวิทยา เรื่ อง สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองโดยใช้วิธีสอน
แบบกรณี ศึกษา (case study) ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ซึ่ งปรากฏว่า
ผลสัมฤทธิ์ หลังการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อน การเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปได้ว่า
แบบกรณี ศึกษา (case study) ที่ทาํ ให้นกั ศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และมองภาพในการศึกษาได้
อย่างชัดเจน ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่าย ทําให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ไปในทาง
ที่ดีซ่ ึงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ได้สรุ ปไว้ในงานวิจยั นี้ ว่าผลสัมฤทธิ์หลังการเรี ยนสู ง
กว่าก่อนการเรี ยน และชูวิทย์ ไชยเบ้า (2552) ศึกษาวิธีการสอนแบบกรณี ศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้น เรื่ องวัฒนธรรมพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชา
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สังคมวิทยาเบื้องต้น เรื่ องวัฒนธรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบกรณี ศึกษาของกลุ่มตัวอย่างหลังการ
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กาสอนแบบกรณี ศึกษาทําให้นกั ศึกษา
สามารถคิดวิเคราะห์และมอง ภาพในการศึกษาได้อย่างชัดเจน ได้รับความสนุ กสนานเพลิดเพลิน
ไม่เบื่อหน่าย ทําให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ไปในทางที่ดี
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาใน
รายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู ้
แบบกรณี ศึกษาในรายวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ นักศึกษาจํานวน 35 คน พบว่าภาพ
โดยรวมของความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (Mean =4.25,S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านผูส้ อน ด้านกิจกรรม และด้านเนื้ อหาของกรณี ศึกษา
อาจกล่าวได้ว่านักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในการเรี ยนรู ้ และได้รับประโยชน์จากการเรี ยนรู ้โดย
ใช้กรณี ศึกษา จึ งทําให้ผลสํารวจความพึงพอใจ ออกมาในทางที่ดี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ประจวบ เพิ่มสุ วรรณ (2552)ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้
วิธีกรณี ศึกษา พบว่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนการ สอนโดยใช้กรณี ศึกษาอยูใ่ น
ระดับสูงและความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละภาควิชาไม่แตกต่างกัน และธนกฤต พลูนอ้ ย (2554)
ได้ทาํ การศึกษาผลของการใช้กรณี ศึกษาจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา LSC405 การจัดการโซ่
อุปทานเชิ งกลยุทธ์ สาขาวิชาการจัดการลอจิ สติ กส์ และโซ่ อุปทาน พบว่าความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการเข้าร่ วมกระบวนการเรี ยนรู ้โดยกรณี ศึกษา มีความพึงพอใจระดับมาก
5.3 ข้ อค้ นพบในงานวิจัย
5.3.1 การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษามีขอ้ ดีคือ
1. เมื่ อให้นักศึ กษาแบ่งกลุ่มเพื่อช่ วยกันวิ เคราะห์ กรณี ศึกษา นักศึ กษาสามารถที่ จ ะ
เรี ยนรู ้ และแสดงออก โดยการร่ วมกันคิด ร่ วมกันทํา ทําให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงเข้าสู่ เนื้ อหาและสรุ ป
บทเรี ยนในตอนท้ายชัว่ โมงได้เป็ นอย่างดี
2. ในขณะที่ นั ก ศึ ก ษาร่ วมกัน วิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาบางคนที่ ข าดความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้แบบปกติ แต่เมื่อเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา นักศึกษาได้เปลี่ยนมาเป็ นให้
ความสนใจ และมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
3. จากการทําแบบฝึ กกรณี ศึกษาและแบบทดสอบจะเห็ นได้ว่านัก ศึ กษากลุ่ มที่ 5 มี
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กรณี ศึกษามีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ แต่มีพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่ดีมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากนักศึกษากลุ่มดังกล่าวมีความร่ วมมือ กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับ
ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผูร้ ่ ว มงาน ตั้ง ใจทํา งาน และมี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย
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มากกว่ากลุ่มอื่น และอีกประการเป็ นกลุ่มนักศึกษาที่เรี ยนไม่เก่ง แต่ถือว่าประสบความสําเร็ จ เพราะ
คะแนนแบบฝึ กอยูท่ ี่ร้อยละ 78.75 และคะแนนแบบทดสอบอยูท่ ี่ร้อยละ 75.00
5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ในช่วงแรกนักศึกษายังไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา ดังนั้นครู จาํ เป็ นต้อง
อธิบายและยกตัวอย่าง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กบั นักศึกษา หลังจากที่นกั ศึกษาเข้าใจแล้วก็สามารถ
ที่จะดําเนินการเรี ยนรู ้เรื่ องกรณี ศึกษาได้
2. สําหรับกรณี ศึกษากับการคิดวิเคราะห์ ครู จะต้องอธิ บายถึงหลักการวิเคราะห์ในแต่
ละขั้นให้นักศึ กษาเข้าใจ และอาจต้องมีตวั อย่างหลายๆตัวอย่างประกอบให้เห็ นชัดเจนเพื่อเป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์
3. การเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา มีขอ้ จํากัดในด้านเวลา โดยเฉพาะบางกรณี ศึกษา
ที่ให้นักศึกษา ศึกษาจําเป็ นต้องให้นักศึกษาทํานอกเวลาเรี ยนด้วย และให้นาํ มาเสนอในชั้นเรี ยน
จึงทําให้ผสู ้ อนไม่สามารถติดตามการเรี ยนรู ้ การทํางานกลุ่มแต่ละกลุ่มได้ ดังนั้น ครู ผสู ้ อนอาจให้
นักศึกษาถ่ายเป็ นคลิปวีดีโอส่ งด้วย เพื่อให้เห็นการทํางานของแต่ละกลุ่ม
5.4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจยั ในประเด็นความคิดเห็นในเรื่ องของการจัดการเรี ยนการสอนในหัวข้อ
ที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ ให้ลึกซึ้งและกว้างขวาง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์กบั นักศึกษา
ในการประยุกต์ใช้กรณี ศึกษาร่ วมกับวิชาอื่นๆ และนําไปใช้เรี ยนรู ้ในระดับที่สูงขึ้น
2. ควรมี ก ารใช้กรณี ศึ ก ษาในรู ปแบบที่ ห ลากหลายขึ้ น เช่ น จากสื่ อ อี เ ล็กทรอนิ ก ส์
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เช่ น กรณี ศึกษาที่เป็ นวีดีโอในยูทูป (YouTube) หรื อ โปรแกรม
ประยุกต์ที่หน่วยงาน หรื อองค์กรต่างๆ ใช้ในการทํางานจริ ง
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ภาคผนวก ก
แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพพื้นฐาน
รหัสวิชา 3001-1001
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์การ
ชั้นปวส.ปี ที่ 2
เรื่อง การจัดองค์การและการวางแผน
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
เวลาเรียนจํานวน 3 ชัว่ โมง
สาระการเรียนรู้
1.ความหมายและความสําคัญขององค์การ
2.ทฤษฎีองค์การ
3.การจัดองคการและการวางแผน
4.การจัดองค์การสมัยใหม่
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การและการจัดองค์การ ในด้านความหมายและ
ความสําคัญขององค์การ ตลอดจนถึงการจัดองค์การ การวางแผน และแนวโน้มของการจัดองค์การ
สมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
สมรรถนะการเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับความหมายขององค์การ รายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดองค์การและมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์การสมัยใหม่พอสังเขป
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กิจกรรมการเรียนรู้
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1.อธิบายความหมายและ
ความสําคัญขององค์การได้
2.อธิบายและเปรี ยบเทียบแนวคิด
ทฤษฎีองค์การต่างๆได้ถูกต้อง
3.จําแนกรายละเอียดของการจัด
องค์การ และชี้แจงเกี่ยวกับการ
วางแผนในการบริ หารจัดการได้
4.ระบุแนวโน้มของการจัด
องค์การสมัยใหม่ซ่ ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อ อุปกรณ์ การสอนและ
ชิ้นงาน/การวัดผลประเมินผล

ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1.กรณี ศึกษาเรื่ องการ
1.ครู เชื่อมโยงความคิดเรื่ องการจัดองค์การ
และการมอบหมายงาน โดยการซักถาม
มอบหมายงานอย่ างมี
นักเรี ยนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่นกั เรี ยนได้พบ ประสิ ทธิผล”
หรื ออ่าน
และเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรี ยน
2. ครู แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตาม
ความสมัครใจ

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.ครู นาํ กรณี ศึกษาเรื่ อง “การมอบหมายงาน
อย่างมีประสิ ทธิผล” พร้อมอธิบายให้นกั เรี ยน
ทราบว่า นักเรี ยนต้องช่วยกันวิเคราะห์ประเด็น
ปั ญหา และช่วยกันสรุ ปปั ญหา
3.นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายประเด็น
คําถามเพื่อหาคําตอบโดยครู คอยกระตุน้ ให้
นักเรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น โดยเฉพาะการตั้งคําถามชวนคิดใน
การแสดงความเห็น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีมุมมอง
ความคิดที่แตกต่าง จากประสบการณ์ของ
นักเรี ยน
4.ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการ
อภิปรายหน้าชั้นเรี ยน โดยครู สรุ ปประเด็น
คําตอบที่นกั เรี ยนนําเสนอ
5.นักเรี ยนแต่ละคนช่วยกันสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับ
กรณี ศึกษา

2.แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
(ครู ผปู ้ ระเมิน)
2.ประเมินการนําเสนอ
กรณี ศึกษา
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จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสรุปและนําหลักการไปประยุกต์ ใช้
1.ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมเรื่ องการจัดองค์การ
และเปิ ดอภิปราย

สื่ อ อุปกรณ์ การสอนและ
ชิ้นงาน/การวัดผลประเมินผล
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แบบฝึ กที่ 1
กรณีศึกษา: การมอบหมายงานอย่ างมีประสิ ทธิผล
เรื่อง “สั บสนว่ างานไหนควรมอบหมาย งานไหนควรทําเอง”
การแข่งขันในปัจจุบนั ทําให้ทุกคนมีภาระหน้าที่เยอะและต้องทําให้เสร็ จตามกําหนด ทําเท่าไหร่ กท็ าํ
ไม่หมด จะมอบหมายให้ผอู ้ ื่นทําแทนตนเองก็ไม่ค่อยจะไว้วา่ งใจ หากทําเองก็จะทําไม่ทนั ไม่ทาํ ก็ไม่ได้ จึงเกิด
ความเครี ยด ถึงแม้จะมีลกู น้องหรื อทีมงานรองรับงานอยูจ่ าํ นวนหนึ่ง แต่กไ็ ม่แน่ใจว่าจะมอบหมายให้ใครทําดี ?
คุณกรกนกมักเกิดอาการนี้บ่อยๆ เพราะคิดว่างานที่มาถึงมือตัวเอง หรื องานที่ตวั เองต้องรับผิดชอบ
นั้น เป็ นงานทีส่ ํ าคัญ และงานเร่ งด่ วน เสมอ ทําให้ไม่สามารถมอบหมายให้ใครช่วยได้เลย
หากนักเรี ยนเป็ นคุณกนกพรจะมีวิธีแบ่งงานของตัวเองให้ผอู ้ ื่นได้อย่างไรบ้าง และใช้เทคนิคใดใน
การมอบหมายงานเพื่อให้งานออกมาได้ตามที่ตอ้ งการ เพือ่ ภาระงานของคุณกรกนกจะได้เบาลง

ประเด็นอภิปราย
1.หลุมพรางที่ทาํ ให้คิดในเชิงลบ
2.สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความคิดนี้
3.เทคนิคในการมอบหมายงาน พร้อมเหตุผลสนับสนุน
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพพื้นฐาน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 การเพิม่ ประสิ ทธิภาพในองค์การ
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ โดยใช้แนวคิดเชิงระบบ
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560

รหัสวิชา 3001-1001
ชั้นปวส.ปี ที่ 2
เวลาเรียนจํานวน 3 ชัว่ โมง

สาระการเรียนรู้
1.องค์ประกอบของการเพิ่มประสิ ทธิภาพในองค์การ
2.ความมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3.พฤติกรรมการทํางานและวัฒนธรรมองค์การ
4.การติดต่อสื่ อสารในองค์การ
5.การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการของการเพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของ
องค์การในด้านบุคลากร เทคโนโลยี การสื่ อสาร และสามารถนําความรู ้ไปใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาองค์การไปสู่ ความมีประสิ ทธิภาพได้
สมรรถนะการเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ หลักการเพิ่มประสิ ทธิภาพ การทํางานในองค์การซึ่งต้องอาศัย
ปั จจัยด้านบุคลากร การสื่ อสาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การไปสู่ความสําเร็ จ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ไปสู่ การทํางานอาชีพ และพัฒนาองค์การได้
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กิจกรรมการเรียนรู้
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1.อธิบายหลักของการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในองค์การได้
2.ระบุความหมายและ
เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลได้
3.ชี้แจงและอธิบาย
พฤติกรรมการทํางาน และ
วัฒนธรรมองค์การซึ่งช่วย
เพิ่มประสิ ทธิภาพใน
องค์การได้
4.วิเคราะห์การ
ติดต่อสื่ อสารในองค์การได้
5.อธิบายหลักการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนา
องค์การไปสู่ ความมี
ประสิ ทธิภาพได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อ อุปกรณ์ การสอน
และชิ้นงาน/การวัดผล
ประเมินผล

ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1.ครู ต้ งั คําถามเรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิภาพในองค์การ
โดยการซักถามนักเรี ยนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่
นักเรี ยนได้พบหรื ออ่านและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาที่จะ
เรี ยน
2. ครู แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6คน ตามความ
สมัครใจ

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.ครู นาํ กรณี ศึกษาเรื่ อง เรื่องการนําระบบใหม่ เข้ ามา
ในองค์ การพร้อมอธิบายให้นกั เรี ยนทราบว่า นักเรี ยน
ต้องช่วยกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และช่วยกันสรุ ป
ปั ญหา
3.นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายประเด็นคําถาม
เพื่อหาคําตอบโดยครู คอยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนทุกคนมี
ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการตั้ง
คําถามชวนคิดในการแสดงความเห็น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี

1.กรณี ศึกษาเรื่องการ
นําระบบใหม่ เข้ ามาใน
องค์ การ
2.แบบสังเกต
พฤติกรรมกลุ่ม(ครู ผู ้
ประเมิน)
2.ประเมินการนําเสนอ
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กิจกรรมการเรียนรู้
มุมมองความคิดที่แตกต่าง จากประสบการณ์ของ
นักเรี ยน
4.ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการอภิปราย
หน้าชั้นเรี ยน โดยครู สรุ ปประเด็นคําตอบที่นกั เรี ยน
นําเสนอ
5.นักเรี ยนแต่ละคนช่วยกันสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับ
กรณี ศึกษา
ขั้นสรุ ปและนําหลักการไปประยุกต์ ใช้
1.ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมเรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
องค์การ และตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ

สื่ อ อุปกรณ์ การสอน
และชิ้นงาน/การวัดผล
ประเมินผล
กรณี ศึกษา
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แบบฝึ กที่ 2
กรณีศึกษา: การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาองค์ การ
เรื่อง “การนําระบบใหม่ เข้ ามาในองค์ การ”

การนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในองค์กรเพือ่ ให้เกิดประสิ ทธิผลในการทํางานที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้
พนักงานเกิดความสะดวกและให้ขอ้ มูลในการตุดสิ นใจที่รวดเร็ ว แต่มกั เกิดการต่อต้านของพนักงานเป็ น
ส่ วนใหญ่เพราะไม่เข้าใจและไม่คุน้ เคยกับระบบใหม่ๆ เนื่องจากแนวคิดของพนักงานส่ วนใหญ่ไมได้
มองเชิงระบบ มองเพียงเหตุการณ์ที่จะมากระทบกับการทํางานของเขาเท่านั้น เช่น......
 ระบบงานใหม่กต็ อ้ งเรี ยนรู ้ใหม่ เสี ยเวลาในการเรี ยนรู ้อีก ไม่ดีเลย
 เราคุน้ เคยกับวิธีน้ ีแล้วมาเปลี่ยน งานก็จะไม่ดีเหมือนเดิมนะ
 ทําไมต้องใช้ระบบที่ยงุ่ ยากด้วย ทํางานง่ายๆแบบเดิมๆก็ดีอยูแ่ ล้วนี่
 ลงทุนไปตั้งเยอะ ไม่เหมาะกับองค์กรเราด้วย นําเงินมาเป็ น Bonus ดีกว่า
 ทํางานด้วยระบบใหม่อีกหน่อยเราอาจไม่มีงานทําก็ได้
สงสัยผูบ้ ริ หารตั้งใจลดคนงานมั้ง เลยเอาระบบใหม่มาใช้
ประเด็นอภิปราย
1. เหตุการณ์น้ ีมีผลกระทบกับเรื่ องใดบ้าง
่มของคุหณลักในฐานที
มงานผูบ้ ไริขปั
หาร
(หัวหน้
างาน) ควรดําเนินการอย่างไรเพื่อให้บุคลากร
2. กลุการใช้
คิดใดในการแก้
ญหาเชิ
งระบบ
ทราบถึง3.ประโยชน์
ที่เกิ่ตดอขึ้ ้งดํ
น โดยทํ
าให้เขาคิ
งระบบมากกว่
แนวทางที
าเนินการเพื
่อให้ดเชิ
สถานการณ์
ดีข้ ึนามองเป็ นเพียงเหตุการณ์ที่จะมากระทบ
เท่านั้น เพื่อให้สถานการณ์ดีข้ ึน ลองวางแผนแล้วนํามาอภิปรายกัน
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพพื้นฐาน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 การบริ หารความขัดแย้งในองค์การ
เรื่อง ความขัดแย้งในองค์การ
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560

รหัสวิชา 3001-1001
ชั้นปวส.ปี ที่ 2
เวลาเรียนจํานวน 3 ชัว่ โมง

สาระการเรียนรู้
1.ความขัดแย้งในองค์การ
2.ประเภทของความขัดแย้ง
3.การบริ หารความขัดแย้งในองค์การ
4.การเจรจาต่อรอง
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์การ ประเภทของความ
ขัดแย้ง เช่น ความขัดแย้งของบุคคล ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มและความขัดแย้งในองค์การ การ
บริ หารความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปั ญหา และการเจรจาต่อรอง
สมรรถนะการเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ ในเรื่ องความขัดแย้ง ซึ่งเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นในองค์การจากการอยู่
ร่ วมกันของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน การบริ หารความขัดแย้งเพื่อแก้ไจปั ญหาอุปสรรคที่จะเป็ น
ผลกระทบต่อการทํางาน เพือ่ สามารถนําไปใช้ในการทํางานและการประกอบอาชีพ และสามารถ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจําวันได้
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กิจกรรมการเรียนรู้
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม

1.อธิบายความหมายและ
รายละเอียดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นในองค์การ
2.จําแนกประเภทของความ
ขัดแย้งรู ปแบบต่างๆได้
3.ระบุหลักการบริ หารความ
ขัดแย้งในองค์การได้
4.อธิบายความมายและ
ความสําคัญของการเจรจาต่อรอง
ได้พอสังเขป

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อ อุปกรณ์ การ
สอนและชิ้นงาน/
การวัดผล
ประเมินผล

ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
-ครู ต้ งั คําถามเรื่ องความขัดแย้งว่านักเรี ยนเคยมีปัญหา
เรื่ องการทํางาน หรื อความขัดแย้งระหว่างเพื่อน หรื อ
คนอื่นๆหรื อไม่ เพื่อนําเข้าสู่กรณี ศึกษาประเด็นเรื่ อง
การบริ หารความขัดแย้ง
2. ครู แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6คน ตามความ
สมัครใจ

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.ครู นาํ กรณี ศึกษาเรื่ อง ความขัดแย้งเนื่องจากอยู่คนละ
ฝ่ ายงานพร้อมอธิบายให้นกั เรี ยนทราบว่า นักเรี ยนต้อง
ช่วยกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และช่วยกันสรุ ป
ปั ญหา
3.นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายประเด็นคําถาม
เพื่อหาคําตอบโดยครู คอยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนทุกคนมี
ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการตั้ง
คําถามชวนคิดในการแสดงความเห็น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
มุมมองความคิดที่แตกต่าง จากประสบการณ์ของ
นักเรี ยน
4.ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการอภิปรายหน้า
ชั้นเรี ยน โดยครู สรุ ปประเด็นคําตอบที่นกั เรี ยนนําเสนอ
5.นักเรี ยนแต่ละคนช่วยกันสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับ
กรณี ศึกษา

1.กรณี ศึกษาเรื่อง
ความขัดแย้ ง
เนื่องจากอยู่คนละ
ฝ่ ายงาน
2.แบบสังเกต
พฤติกรรมกลุ่ม(ครู
ผูป้ ระเมิน)
2.ประเมินการ
นําเสนอกรณี ศึกษา

103

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสรุปและนําหลักการไปประยุกต์ ใช้
1.ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมเรื่ องการจัดองค์การ และเปิ ด
อภิปราย

สื่ อ อุปกรณ์ การ
สอนและชิ้นงาน/
การวัดผล
ประเมินผล
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แบบฝึ กที่ 3
กรณีศึกษา: ความขัดแย้งภายในบริษัท
เรื่อง “ความขัดแย้ งเนื่องจากอยู่คนละฝ่ ายงาน”

บริ ษทั พลาสติก จํากัด เป็ นบริ ษทั ระดับชั้นแนวหน้าที่ทาํ การผลิตอุปกรณ์เครื่ องใช้ จึงมี
ความจําเป็ นที่ตอ้ งมีฝ่ายงานหลักที่สาํ คัญ เช่น ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายขาย และฝ่ ายการเงิน คุณยรรยง เป็ น
พนักงานคนหนึ่งของบริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นพนักงานขับ รถบรรทุก ขนผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตไป
ยังตัวอาคารใหญ่ เขาจะ ออกเวรได้เมื่อเวลา 15.00 น. พอได้เวลาออกเวร เขาก็จอดรถไว้ ทั้งๆที่มี
สิ นค้าอยูเ่ ต็มคันรถ
เป็ นผลทําให้คุณชิดชัย ผูบ้ ริ หารระดับกลาง ซึ่งนัง่ อยูบ่ นรถบรรทุกคันนั้น มีหน้าที่
รับผิดชอบที่ตรวจรับสิ นค้าจากโรงงานไปยังสถานที่เก็บ ก็ได้ออกเดินตามคุณยรรยงไปและพยายาม
พูดให้เขาขับรถไปจนถึงสถานีปลายทาง แต่คุณยรรยงปฏิเสธ ด้วยความโมโหที่ตนมีหน้าที่เป็ น
พนักงานบริ หาร จึงตั้งใจที่จะใช้กาํ ลังบังคับ โดยลืมไปว่าอยูค่ นละฝ่ ายงาน ซึ่งก็มีการผลักกันไปผลัก
กันมาและในที่สุดก็เกิดการชกต่อยกัน
หลังเกิดปัญหาชกต่อยกันระหว่างคุณยรรยง กับคุณชิดชัย ได้มีการ สอบสวนขึ้น และมี
มติตดั เงินเดือนคณยรรยง ว่าเป็ นฝ่ ายผิด โทษฐาน ไม่ให้เกียรติผบ้ ริ หารและไม่รับผิดชอบในงานที่
ประเด็นอภิปราย
1.ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
2.สาเหตุความขัดแย้ง
3. จะเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของพนักงานในองค์การอย่างไร
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพพื้นฐาน
รหัสวิชา 3001-1001
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 การบริ หารความเสี่ ยง
ชั้นปวส.ปี ที่ 2
เรื่อง การบริ หารความเสี่ ยงในองค์การ
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
เวลาเรียนจํานวน 3 ชัว่ โมง
สาระการเรียนรู้
1.ความหมายและคําจํากัดความของการบริ หารความเสี่ ยง
2.การระบุความเสี่ ยงและการประเมินความเสี่ ยง
3.กรอบการบริ หารความเสี่ ยงขององค์การตามแนวคิดของ COSO
4.ประโยชน์ของการบริ หารความเสี่ ยง
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งเป็ นหลักการบริ หารที่จาํ เป็ น
ในปั จจุบนั การระบุความเสี่ ยง ตลอดจนกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงภายใต้กรอบแนวคิดของ
COSO
สมรรถนะการเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนสามารถทําความเข้าใจและมีความรู ้เกี่ยวกับ การบริ หารความเสี่ ยงซึ่งเป็ นหลักการ
บริ หารจัดการองค์การที่จาํ เป็ นอย่างยิง่ ในปัจจุบนั สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้
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กิจกรรมการเรียนรู้
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม

1.อธิบายความหมายและคํ่า
จํากัดความเกี่ยวกับการบริ หาร
ความเสี่ ยงได้
2.อธิบายการระบุความเสี่ ยง
และการประเมินความเสี่ ยงได้
3.บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
แนวคิดการบริ หารความเสี่ ยง
4.ระบุประโยชน์ของการ
บริ หารความเสี่ ยงได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อ อุปกรณ์ การ
สอนและชิ้นงาน/
การวัดผล
ประเมินผล

ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1.ครู ต้ งั คําถามเกี่ยวกับความเสี่ ยง ว่านักเรี ยนให้คาํ
จํากัดความเกี่ยวกับความเสี่ ยงว่าอย่างไร และนักเรี ยน
เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเสี ยโอกาสในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ง หรื อความผิดพลาดในการตัดสิ นใจ เพื่อนํา
ข้าสู่ประเด็นเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง
2. ครู แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6คน ตามความ
สมัครใจ
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.ครู นาํ กรณี ศึกษา บริ ษทั เถ้าแก่นอ้ ย ฟู้ ดแอนด์มาร์เก็ต
ติ้งจํากัด มหาชน พร้อมอธิบายให้นกั เรี ยนทราบว่า
นักเรี ยนต้องช่วยกันวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา และ
ช่วยกันสรุ ปปัญหา
3.นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายประเด็นคําถาม
เพื่อหาคําตอบโดยครู คอยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนทุกคนมี
ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการตั้ง
คําถามชวนคิดในการแสดงความเห็น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
มุมมองความคิดที่แตกต่าง จากประสบการณ์ของ
นักเรี ยน
4.ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการอภิปรายหน้า
ชั้นเรี ยน โดยครู สรุ ปประเด็นคําตอบที่นกั เรี ยนนําเสนอ
5.นักเรี ยนแต่ละคนช่วยกันสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับ
กรณี ศึกษา

1.กรณี ศึกษาบริ ษทั
เถ้าแก่นอ้ ย ฟู้ ด
แอนด์มาร์เก็ตติ้ง
จํากัด มหาชน2.
แบบสังเกต
พฤติกรรมกลุ่ม(ครู
ผูป้ ระเมิน)
2.ประเมินการ
นําเสนอกรณี ศึกษา
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสรุปและนําหลักการไปประยุกต์ ใช้
1.ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมเรื่ องการจัดองค์การ และเปิ ด
อภิปราย

สื่ อ อุปกรณ์ การ
สอนและชิ้นงาน/
การวัดผล
ประเมินผล
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แบบฝึ กที่ 4
กรณีศึกษา: การบริหารความเสี่ ยง
บริษัท เถ้ าแก่ น้อย ฟู๊ ดแอนด์ มาร์ เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ
เป็ นบริ ษทั ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายสาหร่ ายแปรรู ปภายใต้ตราสิ นค้า "เถ้าแก่นอ้ ย"
รวมถึงขนมขบเคี้ยวประเภทอื่นๆ เช่น ข้าวโพดอบกรอบ เป็ นต้น โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์และ
บริ การแบ่งเป็ น 5 ประเภทได้แก่ 1) สาหร่ ายทอดกรอบ 2) สาหร่ ายย่าง 3) สาหร่ ายเทมปุระ 4)
สาหร่ ายอบ 5) ผลิตภัณฑ์อื่น ประกอบด้วย ธุรกิจข้าวโพดอบกรอบ ธุรกิจร้านจําหน่ายขนมขบเคี้ยว
และของฝาก และธุรกิจขนมปั งอบกรอบและข้าวโพดอบกรอบ
วิสัยทัศน์
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็ นเลิศ และสร้างตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั
และยอมรับในตลาดโลก
เป้าหมาย
บริ ษทั ฯ ต้องการพัฒนาตราสิ นค้า “เถ้าแก่นอ้ ย” ให้เป็ นผูน้ าํ ตลาดขนมขบเคี้ยวใน เอเชีย
(Asian Brand) ด้วยยอดขาย 5,000 ล้านบาท ภายในปี 2561 และเป็ นแบรนด์ระดับโลก (Global
Brand) ด้วยยอดขาย 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2567
นโยบายของบริษัท
- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy)
- นโยบายการเปิ ดเผยสารสนเทศและความโปร่ งใส
- นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistleblower Policy)
- นโยบายการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility; CSR)
ปัญหาและความล้ มเหลวทีเ่ กิดขึน้
1. การขยายตลาดของสิ นค้า เนื่องจากสิ นค้าไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน
2. รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไม่สวยงาม ไม่สามารถนํามาขายบนห้างสรรพสิ นค้าได้
3. ไม่สามารถส่ งขายได้ เนื่องจากขั้นตอนการผลิตในโรงงานไม่ได้มาตรฐาน
4. การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯหยุดชะงัก เนื่องจากกระบวนการผลิตเกิดปั ญหา
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วิธีการดําเนินการแก้ ปัญหา
หลังจากที่บริ ษทั ได้รู้ถึงสาเหตุในการเกิดปัญหา บริ ษทั ได้เริ่ มปรับปรุ งพัฒนาทางด้านกล
ยุทธ์ทางการตลาด ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย และปรับปรุ ง
ขั้นตอนการผลิตโดยมีการควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง และบริ ษทั ฯ ได้วางแนวทางในการ
ป้ องกันและลดผลกระทบจากการดําเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั ด้วยการวิเคราะห์
ความเสี่ ยงในการผลิตทั้ง กระบวนการและควบคุมดูแลด้านอาชีวอนามัยในบริ เวณโรงงานให้
เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยมีการจัดตั้งตัวแทนฝ่ ายบริ หารระบบคุณภาพ (Quality Management
Representative: QMR) เพื่อทําหน้าที่เป็ นทีมที่ปรึ กษาให้คาํ แนะนําและตรวจสอบตามกระบวนการ
บริ หารคุณภาพ และควบคุมระบบคุณภาพให้มีประสิ ทธิผล รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร
โรงงานเป็ นประจําทุกปี รวมถึงการทํา Big Cleaning เพื่อลดความเป็ นไปได้ที่จะเกิดเหตุสุดวิสยั
มาตรฐานในการดําเนินธุรกิจ
หลักการ 4P
1. Passion คือความหลงใหลในงานที่คุณทํา
2. Product คือตัวสิ นค้า สร้างสิ นค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. People คือ คนเป็ นหัวใจหลักในการประกอบธุรกิจต้องคัดเลือกบุคคลที่ร่วมสร้าง
Vision ที่ดีในองค์กร
4. Partnership คือคุณต้องหาหุน้ ส่ วนที่มีความแข็งแกร่ งและมีความได้เปรี ยบในธุรกิจที่
คุณจะสร้าง
ความสํ าเร็จของบริษัท
ในวันนี้ สิ นค้าแบรนด์เถ้าแก่นอ้ ย สามารถครองส่ วนแบ่งการ ตลาดในประเทศไทยได้
กว่า 70% และเรากําลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้างแบรนด์เถ้าแก่นอ้ ยทั้งในประเทศ และ
ตลาดต่างประเทศให้เป็ นที่รู้จกั ในสากล
ประเด็นอภิปราย
- วิเคราะห์ SWOT
- การบริ หารความเสี่ ยง
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพพื้นฐาน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 7 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
เรื่อง การบริ หารองค์การด้วยเทคนิคการจัดการสมัยใหม่
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560

รหัสวิชา 3001-1001
ชั้นปวส.ปี ที่ 2
เวลาเรียนจํานวน 3 ชัว่ โมง

จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ ได้แก่ 6 เทคนิคการบริ หารงาน
ซึ่งได้ใช้กนั มาพอสมควร และที่กาํ ลังเป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่ หลาย เช่น ISO 14000 , OHSAS
18001, GMP Codex เป็ นต้น
สมรรถนะการเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อสามารถวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
และนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการบริ หารจัดการองค์การประเภทต่างๆ ได้พอสังเขป
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่ อ อุปกรณ์ การสอนและ
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้
ชิ้นงาน/การวัดผล
ประเมินผล
1.อธิบายหลักการเบื้องต้นของ
ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ได้
1.ครู ต้ งั คําถามว่านักเรี ยนเคยดูข่าวทาง
ถูกต้อง
อินเตอร์เน็ต หนังสื อพิมพ์เกี่ยวกับองค์การที่
2.สามารถวิเคราะห์แนวทางการใช้ ประสบความสําเร็ จ หรื อล้มเหลวหรื อไม่
เทคนิคการจัดการสมัยใหม่กบั การ และองค์การนั้นๆ ใช้กลยุทธ์หรื อเทคนิค
นําไปประยุกต์ใช้ในองค์การต่างๆ อะไรมาบริ หารองค์การ เพื่อเชื่อมโยงเข้า
ได้
ประเด็นเรื่ องเทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3.เปรี ยบเทียบการจัดการมัยใหม่
2. ครู แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6คน
รู ปแบบต่างๆ ซึ่งได้รับการยอมรับ ตามความสมัครใจ
แพร่ หลายในองค์การธุรกิจสาขา
ต่างๆ
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จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.ครู นาํ กรณี ศึกษา บริ ษทั รักษ์ไทย พร้อม
อธิบายให้นกั เรี ยนทราบว่า นักเรี ยนต้อง
ช่วยกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และช่วยกัน
สรุ ปปัญหา
3.นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปราย
ประเด็นคําถามเพื่อหาคําตอบโดยครู คอย
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการตั้งคําถาม
ชวนคิดในการแสดงความเห็น เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
มีมุมมองความคิดที่แตกต่าง จาก
ประสบการณ์ของนักเรี ยน
4.ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการ
อภิปรายหน้าชั้นเรี ยน โดยครู สรุ ปประเด็น
คําตอบที่นกั เรี ยนนําเสนอ
5.นักเรี ยนแต่ละคนช่วยกันสรุ ปความรู ้
เกี่ยวกับกรณี ศึกษา
ขั้นสรุ ปและนําหลักการไปประยุกต์ ใช้
1.ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมเรื่ องการจัดองค์การ
และเปิ ดอภิปราย

สื่ อ อุปกรณ์ การสอนและ
ชิ้นงาน/การวัดผล
ประเมินผล
1.กรณี ศึกษาบริ ษทั รักษ์
ไทย
2.แบบสังเกตพฤติกรรม
กลุ่ม(ครู ผปู ้ ระเมิน)
3.ประเมินการนําเสนอ
กรณี ศึกษา
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แบบฝึ กที่ 5
กรณีศึกษา: เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
บริษัท รักษ์ ไทย จํากัด
บริ ษทั รักษ์ไทย จํากัด เป็ นผูส้ ่ งออก สิ นค้าหัตถกรรมที่ทาํ จากเครื่ องจักรสาน หรื อสิ นค้า
OTOP เพื่อส่ งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ตะกร้า ผ้ารองจาน กระเป๋ าสาน ผ้าทอ ก่อตั้งโดยคุณศุภ
ฤกษ์ เมื่อปี พ.ศ. 2559 บริ ษทั รักษ์ไทยไม่ได้ผลิตสิ นค้าด้วยตนเอง แต่ใช้วิธีจา้ งโรงงานในแถบ
ภาคเหนือให้ผลิตสิ นค้าตามคําสัง่ ซื้อที่บริ ษทั ฯได้รับจากลูกค้า
ปั จจุบนั คุณศุภฤกษ์อายุ 39 ปี สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททางด้านบริ หารธุรกิจ
หลักสู ตรผูบ้ ริ หาร (Executive MBA) มีประสบการณ์การทํางานในบริ ษทั ส่ งออกขนาดเล็กแห่งหนึ่ง
เป็ นเวลา 5 ปี ก่อนที่จะลาออกมาก่อตั้งบริ ษทั รักษ์ไทย จํากัด
เริ่ มแรกบริ ษทั รักษ์ไทยมีพนักงานเพียง 5 คน พนักงานหนึ่งในห้าคนเป็ นเพื่อนร่ วมงานใน
บริ ษทั เก่าที่คุณศุภฤกษ์เคยทํางานอยู่ พนักงานที่เหลือเป็ นบุคคลที่รับเข้าทํางานโดยการแนะนําของ
ผูท้ ี่คุน้ เคยกับคุณศูภฤกษ์ และคุณศุภฤกษ์เป็ นผูฝ้ ึ กอบรมทักษะการทํางานให้กบั พนักงานทุกคน
ด้วยตนเอง การฝึ กอบรมเป็ นลักษณะของการสอนงานในขณะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง พนักงานทุกคนจึงมี
ความรู ้สึกคุน้ เคยและผูกพันกับคุณศุภฤกษ์มาก
วิสยั ทัศน์ของบริ ษทั รักษ์ไทย จํากัด
“เราจะเป็ นองค์กรสมัยใหม่ที่ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยจําหน่ายสิ นค้าที่มี
คุณภาพและการให้บริ การที่ดีแก่ลูกค้า”
ธุรกิจของรักษ์ไทยดําเนินไปได้ดว้ ยดี สิ นค้ามีคุณภาพและการส่ งมอบที่ตรงเวลาเป็ นปั จจัย
ที่ทาํ ให้ธุรกิจของรักษ์ไทยประสบความสําเร็ จ โชคดีที่รักษ์ไทยได้โรงงานที่มีความสามารถในการ
ผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพสูงเป็ นพันธมิตรธุรกิจ (Strategic Partner) สิ นค้าจากโรงงานเหล่านี้บางแห่ ง
ได้รับคัดเลือกเป็ นสิ นค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP: One Tambon One Product) ปั จจุบนั
รักษ์ไทยมีลกู ค้าประจํา 5 ราย ซึ่งแต่ละรายได้ทาํ ธุรกิจกับรักษ์ไทยอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน บาง
รายเป็ นลูกค้าตั้งแต่บริ ษทั ฯ เริ่ มก่อตั้งจนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั ความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างรักษ์ไทย
กับลูกค้าทุกรายเป็ นไปด้วยดี ลูกค้าของรักษ์ไทยเป็ นผูน้ าํ เข้าที่ขายสิ นค้าให้กบั ห้างสรรพสิ นค้า
ลูกค้าของรักษ์ไทยส่ วนใหญ่เป็ นธุรกิจขนาดย่อม สิ นค้าของรักษ์ไทยทั้งหมดเป็ นสิ นค้าที่ผลิตเพื่อ
การส่ งออกตามคําสัง่ ซื้อของลูกค้าเท่านั้น ไม่มีการจําหน่ายภายในประเทศแต่อย่างใด ออร์เดอร์ที่
ลูกค้าสัง่ แต่ละคราวจะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก นอกจากชนิด ขนาดและจํานวนของสิ นค้าที่
แตกต่างกันแล้ว บริ ษทั ฯ ยังต้องใช้ผา้ และวัสดุอื่นๆ ที่มีลวดลายและสี ตามที่ลูกค้าระบุในการผลิต
สิ นค้า พนักงานที่รับผิดชอบออร์เดอร์ของลูกค้ามักจะมีขอ้ มูลปริ มาณมากให้ตอ้ งพิจารณาเพื่อการ
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ตัดสิ นใจ พนักงานเหล่านี้ได้สงั่ สมประสบการณ์จากการทํางานดังกล่าวมาพอสมควร จึงจะมีความ
ชํานาญและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิผล
นอกจากลูกค้าประจําแล้ว ยังมีลูกค้ารายใหม่ๆ ให้ความสนใจกับสิ นค้าของรักษ์ไทยเช่นกัน
การเจรจาธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ๆ บางครั้งก็ประสบความสําเร็ จจนสามารถขายสิ นค้าได้ แต่
บางครั้งก็ไม่ประสบความสําเร็ จ สําหรับรายที่ สามารถขายสิ นค้าได้ บริ ษทั ฯ จะพยายามพัฒนา
ความสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยนให้ลูกค้าเหล่านี้เป็ นลูกค้าประจํา แต่ส่วนใหญ่มกั จะไม่ประสบความสําเร็ จ
เนื่องจากลูกค้าขาดศักยภาพในการจําหน่ายสิ นค้าของรักษ์ไทยซึ่งมีคุณภาพและราคาสู งกว่าคู่แข่ง
รักษ์ไทยได้รับพนักงานเพิม่ ขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ บริ ษทั ฯ ใช้วิธีรับบุคคลที่
พนักงานหรื อคู่คา้ แนะนํามาให้ พนักงานที่รับเข้าทํางานทั้งหมดเป็ นนักศึกษาจบใหม่ที่ยงั ไม่มี
ประสบการณ์การทํางานมาก่อน คุณศุภฤกษ์ยงั คงช่วยให้การฝึ กอบรมพนักงานใหม่เช่นเคย โดย
เน้นที่การให้ความรู ้ที่เป็ นภาพรวมของธุรกิจ ส่ วนรายละเอียดของงานจริ ง พนักงานใหม่จะได้รับ
การฝึ กอบรมจากพนักงานเก่าในลักษณะ On-the-job Training เช่นกัน
คุณศุภฤกษ์พยายามสร้างองค์กรให้มีทกั ษะและความสามารถในการจัดหาสิ นค้าและบริ การที่มี
คุณภาพจากพันธมิตรธุรกิจ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกบั คู่คา้ ทุกราย
คุณศุภฤกษ์เป็ นผูบ้ ริ หารที่เน้นการบริ หารแบบเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนตัดสิ นใจเกี่ยวกับงาน
ประจําของตนรวมทั้งสามารถขอคําปรึ กษาจากคุณศุภฤกษ์ได้ตลอดเวลา ทําให้คุณศุภฤกษ์มีความ
ใกล้ชิดกับพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ตัวคุณศุภฤกษ์ ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งยังมีความเชื่อมัน่
(Confidence) ในตัวพนักงาน และให้ความไว้วาง (Trust) ต่อพนักงานพอสมควร พนักงานแต่ละ
ฝ่ ายงานสามารถติดต่อสื่ อสารซึ่งกันและกันได้โดยตรงและยังมีความสัมพันธ์ต่อกันค่อนข้างดี
พนักงานทุกคนของรักษ์ไทยสามารถทํางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี มีการปรึ กษาหารื อและร่ วมกัน
แก้ไขปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ถือได้วา่ การประสานงานระหว่างหน่วยย่อยในองค์กรเป็ นไปอย่าง
ดี
ตั้งแต่ปี 2560 เป็ นต้นมา รักษ์ไทยมีพนักงานทั้งหมด 7 คน โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ฯ มี
ลักษณะดังนี้
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คุณศุภฤกษ์
กรรมการผ้ จัดการ (กก. ผจก.)

ฝ่ ายขาย

พนักงาน 1
พนักงาน 2
พนักงาน 3

ฝ่ ายบรรจุหีบห่ อ
ฝ่ ายบริหารจัดการทัว่ ไป

พนักงาน 1
พนักงาน 2

พนักงาน1
พนักงาน 2

1. ฝ่ ายขาย ประกอบด้วยพนักงานผูห้ ญิง 3 คน ทุกคนมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ฝ่ ายขายยัง
ไม่มีหวั หน้าฝ่ าย พนักงานทุกคนอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของ กก. ผจก. งานของพนักงานใน
ฝ่ ายขายได้แก่
- ประชุมเรื่ องรายละเอียดของออร์เดอร์กบั กรรมการผูจ้ ดั การ(กก. ผจก.): ลูกค้าสัง่ สิ นค้าและ
ติดต่อกับบริ ษทั ฯ ทางอีเมล์เป็ นภาษาอังกฤษ แต่พนักงานในฝ่ ายขายยังขาดทักษะที่ดีพอใน
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ จึงต้องปรึ กษากับ กก. ผจก. ทุกครั้ง เพื่อทําความเข้าใจ
รายละเอียดของออร์เดอร์ก่อนที่จะนําข้อมูลไปปฏิบตั ิงานในขั้นตอนต่อไป
- เตรี ยมวัตถุดิบ: พนักงานในฝ่ ายขายต้องประสานงานกับ Supplier ในเรื่ องเกี่ยวกับวัตถุดิบ
สําหรับผลิตออร์เดอร์ เช่น รายละเอียด (Specification) ปริ มาณ เวลาส่ งมอบ ฯลฯ เมื่อได้
ข้อสรุ ปแล้ว Supplier จะส่ งวัตถุดิบดังกล่าวไปให้โรงงานที่รับจ้างผลิตสิ นค้าให้บริ ษทั ฯ
ตามรายละเอียดที่ตกลง
- จัดทําใบสัง่ ผลิตสิ นค้า: พนักงานในฝ่ ายขายต้องติดต่อกับผูจ้ ดั การโรงงานที่รับจ้างผลิต
สิ นค้าให้บริ ษทั ฯ เพื่อทําความเข้าใจรายละเอียดของออร์เดอร์ พร้อมทั้งส่ งใบสัง่ ผลิตสิ นค้า
ที่มีรายละเอียดที่ชดั เจนของออร์เดอร์ไปให้กบั ผูจ้ ดั การโรงงานดังกล่าว
- ติดต่อประสานงานกับผูจ้ ดั การโรงงานที่รับจ้างผลิตสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ฯ : พนักงานในฝ่ าย
ขายต้องติดตามความคืบหน้าของออร์เดอร์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อป้ องกันความล่าช้า
ในการผลิตและร่ วมกันแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
- ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า: พนักงานในฝ่ ายขายต้องตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าที่โรงงานผลิต
ก่อนที่จะส่ งมอบให้ลูกค้า หากสิ นค้ามีคุณภาพที่ไม่ตรงตามความต้องการ พนักงานจะส่ ง
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สิ นค้ากลับไปให้โรงงานปรับปรุ งแก้ไข โดยปกติ โรงงานจะต้องทําสิ นค้าต้นแบบที่มี
คุณภาพตามต้องการให้บริ ษทั ฯ อนุมตั ิก่อนเริ่ มผลิตสิ นค้าจริ ง
- ติดต่อประสานกับบริ ษทั ช้อปปิ้ ง: พนักงานในฝ่ ายขายต้องประสานงานกับบริ ษทั ช้อปปิ้ ง
เพื่อให้สามารถจัดทําเอกสารและดําเนินพิธีการศุลกากรสําหรับการส่ งออกสิ นค้าได้
- รับชําระเงินจากลูกค้า : เมื่อส่ งสิ นค้าเรี ยบร้อยแล้ว พนักงานในฝ่ ายต้องจัดทําเอกสารให้กบั
ธนาคารเพื่อขอรับชําระเงินค่าสิ นค้าตาม L/C (Letter of Credit) ของลูกค้า
กก. ผจก. แบ่งลูกค้าให้พนักงานในฝ่ ายขายรับผิดชอบเป็ นรายๆ ไป กล่าวคือ ลูกค้ารายหนึ่งๆ จะอยู่
ในความรับผิดชอบของพนักงานคนเดิมตลอดเวลา เมื่อลูกค้ารายนี้สงั่ ซื้อสิ นค้า พนักงานคนเดิมก็จะ
ทํางานดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด จนกระทัง่ สิ นค้าถูกส่ งมอบและบริ ษทั ฯ ได้รับชําระเงิน
2. ฝ่ ายบรรจุหีบห่ อ ประกอบด้วยพนักงานชาย 2 คน ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปวช/ปวส ฝ่ ายบรรจุ
หี บห่อยังไม่มีหวั หน้าฝ่ าย พนักงานทุกคนอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของ กก. ผจก. งานของฝ่ าย
บรรจุหีบห่อ ได้แก่
- บรรจุสินค้าลงกล่องและปิ ดผนึก
- ติดต่อหน่วยงานภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการรับส่ งเอกสาร ตัวอย่างสิ นค้า ตัวอย่างวัตถุดิบ
นอกจากนี้ พนักงานในฝ่ ายบรรจุหีบห่อยังต้องช่วยฝ่ ายอื่นรับส่ งเอกสาร หรื อติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกตามที่ได้รับการร้องขอ
3. ฝ่ ายบริหารจัดการทัว่ ไป ประกอบด้วยพนักงานสตรี 2 คน ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ฝ่ ายบริ หารจัดการทัว่ ไปยังไม่มีหวั หน้าฝ่ าย พนักงานทุกคนอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของ กก.
ผจก. งานของฝ่ ายนี้ได้แก่
- การชําระเงิน : รับวางบิล จัดทําเช็ค ฯลฯ
- จัดทําเงินเดือนและดูแลสวัสดิการของพนักงาน
- จัดหา ดูแลและบํารุ งรักษาอุปกรณ์และเครื่ องใช้สาํ นักงาน
- จัดเตรี ยมเอกสารและประสานงานกับสํานักงานบัญชีภายนอกเพื่อการจัดทําบัญชีและการ
เสี ยภาษีอากรของบริ ษทั ฯ รักษ์ไทยว่าจ้างสํานักงานบัญชีอิสระให้จดั ทําบัญชีเพื่อการเสี ย
ภาษีอากร)
- รับผิดชอบงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ขององค์กร
- ฯลฯ

116
ในฝ่ ายบรรจุหีบห่ อและฝ่ ายบริ หารจัดการทัว่ ไป พนักงานทุกคนสามารถทํางานทุกอย่างในฝ่ ายของ
ตนได้ และช่วยกันทํางานของฝ่ ายตนโดยไม่เกี่ยงงานกัน
พนักงานมีความจงรักภักดีกบั องค์กรสูง การลาออก (Turnover) และการขาดงาน (Absenteeism) อยู่
ในระดับตํ่า บริ ษทั ฯ ไม่ได้เข้มงวดกับเวลาเริ่ มทํางานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละวัน อย่างไรก็
ตาม อัตราการมาทํางานสายของพนักงานก็อยูใ่ นระดับตํ่าเช่นกัน พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ทํางานกับองค์กรพอสมควร ถึงแม้วา่ งานของบริ ษทั ฯจะมีปัญหาในช่วงใกล้การส่ งมอบสิ นค้า
ค่อนข้างมาก จนทําให้พนักงานเกิดความเครี ยดก็ตาม บริ ษทั ฯ จ่ายเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ
ให้กบั พนักงานในอัตราที่พอๆ กับเกณฑ์เฉลี่ยของตลาดแรงงาน บริ ษทั ฯ ปรับเงินเดือนให้พนักงาน
ปี ละครั้ง โดยไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ชดั เจนในการพิจารณา มักจะใช้ดุลพินิจของ กก. ผจก. เป็ นหลัก
รักษ์ไทยยังไม่มีกฎระเบียบบริ ษทั ที่ชดั เจน พนักงานถือเอาธรรมเนียมปฏิบตั ิเดิมๆ เป็ นเกณฑ์ในการ
ปฏิบตั ิตน
ผลประกอบการทางด้านการเงินของรักษ์ไทยดีข้ ึนอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในระยะหลังลูกค้าประจํา
ทุกรายสัง่ ซื้อสิ นค้าเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ อาจกล่าวได้วา่ บริ ษทั ฯ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับยอดขายและผลกําไร
แต่อย่างใด ตั้งแต่กลางปี 2560 เป็ นต้นมา รักษ์ไทยได้ลูกค้าใหม่เพิ่มอีก 2 – 3 ราย ยอดขายของ
บริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นถึง 100% เป็ นผลให้ความจําเป็ นในการติดต่อสื่ อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้าแต่ละ
รายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย บริ ษทั ฯ เริ่ มมีปัญหาความล่าช้าในการสื่ อสารกับลูกค้า ลูกค้าได้รับ
คําตอบจากบริ ษทั ฯ ช้าเนื่องจาก กก. ผจก. ตอบอีเมล์ไม่ทนั นอกจากนี้ พนักงานในฝ่ ายขายเริ่ มมี
ปัญหาในการทํางาน กล่าวคือไม่สามารถสื่ อสารกับหน่วยงานภายนอกองค์กรได้อย่างรวดเร็ ว
เท่าที่ควร เนื่องจากต้องรอ กก.ผจก. ถ่ายทอดคําตอบจากลูกค้า ต้องรอปรึ กษาปั ญหาที่เกิดขึ้นกับ
กก. ผจก. ต้องรอ กก. ผจก. เขียนอีเมล์ถามข้อมูลจากลูกค้า ฯลฯ ทําให้งานต่างๆ เกิดความล่าช้า
นอกจากนี้ พนักงานในฝ่ ายขายเริ่ มมีงานล้นมือ เนื่องจากปริ มาณออร์เดอร์เพิ่มขึ้น ทําให้บางครั้งเกิด
ความล่าช้าในการเตรี ยมวัตถุดิบให้กบั โรงงาน เพราะพนักงานในฝ่ ายขายติดพันอยูก่ บั ออร์เดอร์เดิม
จึงไม่สามารถปลีกตัวมาประสานงานกับ Supplier เพื่อเตรี ยมวัตถุดิบสําหรับออร์เดอร์ใหม่ได้
บางครั้งพนักงานในฝ่ ายขายก็ยงุ่ กับออร์เดอร์หนึ่งๆ จนไม่มีเวลาติดตามความคืบหน้าของออร์เดอร์
อื่นอย่างใกล้ชิด ทําให้งานมีปัญหาค่อนข้างมาก ในส่วนของฝ่ ายหี บห่อก็มีปัญหาเกี่ยวกับการทํางาน
ไม่ทนั เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ปริ มาณออร์เดอร์ที่เพิ่มขึ้นทําให้พนักงานในฝ่ ายบรรจุหีบห่อต้องใช้
เวลาในบรรจุสินค้าลงกล่องและปิ ดผนึกเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาที่เกิดจากการทํางานของ
พนักงานในฝ่ ายขายก็ทาํ ให้การผลิตสิ นค้าเกิดความล่าช้าจนสิ นค้าเสร็ จใกล้กบั กําหนดส่ งมอบมาก
พนักงานในฝ่ ายบรรจุหีบห่อต้องบรรจุสินค้าอย่างเร่ งรี บเพื่อให้ทนั ตามกําหนด ความเครี ยดของ
พนักงานทุกคนโดยเฉพาะพนักงานในฝ่ ายขายและฝ่ ายบรรจุหีบห่อในช่วงใกล้การส่ งมอบสิ นค้าจึง
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มีมากขึ้นเรื่ อยๆ พนักงานในสองฝ่ ายนี้มกั จะต้องทํางานล่วงเวลาบ่อยๆ หรื อบางครั้งต้องทํางานใน
วันหยุดเพื่อให้สามารถส่ งมอบสิ นค้าได้ตรงตามกําหนด พนักงานเริ่ มท้อแท้และผลัดกันลางาน
หลังจากการส่ งมอบสิ นค้าแต่ละครั้ง
คุณศุภฤกษ์เองก็หนักใจกับงานที่ลน้ มือเช่นกัน ระยะหลังไม่มีเวลาให้คาํ ปรึ กษาและดูแลพนักงาน
อย่างใกล้ชิดเหมือนที่เคยปฏิบตั ิเสมอมา นอกจากนี้ คุณอภิรักษ์ยงั ต้องยุง่ อยูก่ บั งานประจําวันที่เพิ่ม
มากขึ้นจนไม่มีเวลาสําหรับงานบริ หารองค์กร เช่น การพัฒนากลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร การมองหา
โอกาส (Opportunity) และการป้ องกันอุปสรรค (Threat) ต่างๆ ทางธุรกิจ เป็ นต้น คุณศุภฤกษ์กงั วล
กับสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างมาก และพยายามคิดหาหนทางแก้ไข แต่กไ็ ม่สามารถหาคําตอบได้
***********************************
ประเด็นวิเคราะห์/อภิปราย
- วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั รักษ์ไทย
- วิเคราะห์ SWOT ของบริ ษทั รักษ์ไทย
- เขียนประเด็นปัญหา หรื อประเด็นที่สะท้อนให้เห็นปัญหานั้นๆ
- นักเรี ยนจะนําเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ในเรื่ องใดบ้างมาบริ หารองค์การ
- ร่ วมแสดงความคิดเห็น จากต่างความคิด มาสู่ การลงมติเดียวกัน

ภาคผนวก ข
แบบประเมินการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ กรณีศึกษา
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
แบบประเมินความพึงพอใจต่ อการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
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แบบประเมินการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ กรณีศึกษา
กรณีศึกษา : ……………………………………………….
เกณฑ์ การประเมิน (16 คะแนน)
กําหนดประเด็น
ปั ญหา
กลุ่ม (จําแนกแยกแยะ
ข้อมูล)
ที่
4 คะแนน
4 3 2

1

การวิเคราะห์
แสดงวิธีการ
แก้ปัญหา
4 คะแนน

เปรี ยบเทียบจัด หาความสัมพันธ์
ระเบียบข้อมูล
ของข้อมูล
4 คะแนน
4 คะแนน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
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เกณฑ์ การประเมินการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา
รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
แยกแยะข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง

1. กําหนดประเด็น
ปั ญหาการจําแนก
แยกแยะข้อมูล
2.การวิเคราะห์
2.1 เปรี ยบเทียบการ สามารถเปรี ยบเทียบ
ข้อมูล และนํามาจัด
จัดระบบข้อมูล
ให้เป็ นระบบ ได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
2.การวิเคราะห์
ระบุความสัมพันธ์
2.2 การหา
ความสัมพันธ์ของ ของข้อมูลให้
เชื่อมโยงเข้ากับ
ข้อมูล
ทฤษฎีได้ชดั เจน
ครบถ้วน
3. วิธีการแก้ปัญหา เสนอวิธีการ
แก้ปัญหาและ
ทางเลือกได้อย่างคล
อบคลุมและ
เหมาะสม

ดี(3)
แยกแยะได้ถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วน

พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
แยกแยะได้บางส่ วน ไม่สามารถ
ไม่ครบ
แยกแยะได้

สามารถเปรี ยบเทียบ สามารเปรี ยบเทียบ ไม่สามารถ
ข้อมูล และนํามาจัด ข้อมูล แต่ยงั ไม่เป็ น เปรี ยบเทียบข้อมูล
ให้เป็ นระบบได้ แต่ ระบบและไม่ถูกต้อง ได้
ยังไม่ถูกต้อง

ระบุความสัมพันธ์
ของข้อมูลให้
เชื่อมโยงเข้ากับ
ทฤษฎีได้ชดั เจน แต่
ยังไม่ครบถ้วน
เสนอวิธีการ
แก้ปัญหาและ
ทางเลือกได้อย่าง
เหมาะสม

ระบุความสัมพันธ์
ของข้อมูลให้
เชื่อมโยงเข้ากับ
ทฤษฎีได้ไม่ชดั เจน
และไม่ครบถ้วน
เสนอวิธีการ
แก้ปัญหาและ
ทางเลือกได้ แต่ไม่
เหมาะสม

ไม่สารถระบุ
ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลให้เชื่อมโยง
เข้ากับทฤษฎีได้
ไม่สามารถเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา
และทางเลือกได้
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน(รายกลุ่ม)
กรณีศึกษา : ...................................................................................

ชื่อ - นามสกุล

การให้ความ
ร่ วมมือ
(4 คะแนน)

กลุ่มที่

…..

การแสดง
ความ
คิดเห็น
(4 คะแนน)

การยอมรับ
ฟั ง
ความ
คิดเห็น
(4 คะแนน)

การตั้งใจ
ทํางาน
(4 คะแนน)

ความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
(4 คะแนน)

คะแนนรวม
20 คะแนน
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ตอนที่ 1 แบบประเมินสําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญในการหาความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการเรี ยนรู ้แบบกรณี ศึกษา

ประเด็นการประเมิน
1. ด้ านผู้สอน

1.1 เนื้อหาวิชาที่ใช้สอนมีความเหมาะสม
1.2 มีการแจ้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา รายวิชาก่อนการเรี ยน
การสอนอย่างชัดเจน
1.3 อธิบายวิธีการที่จะสอนเข้าใจได้ง่าย
1.4 กระตุน้ และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ และ
ทํางานร่ วมกัน
2. ด้ านการจัดกิจกรรม
2.1 ช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องที่เรี ยน
มากขึ้น
2.2 ช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

2.3 ทําให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
2.4 เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานอย่างอิสระ
2.5 ช่วยให้นกั เรี ยนนําวิธีการเรี ยนรู ้ไปใช้ในรายวิชาอื่นๆ
ได้
3. ด้ านเนือ้ หาของกรณีศึกษา
3.1 กรณี ศึกษาที่นาํ มาใช้ตรงตามเนื้อหาและครอบคลุมตาม

จุดประสงค์ในรายวิชา

3.2 กรณี ศึกษาที่นาํ มาใช้สามารถเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับ
ความรู ้ใหม่
3.3เนื้อหาทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์
3.4 รู ปแบบ และความยากง่ายของกรณี ศึกษาเหมาะสม
กับผูเ้ รี ยน
3.5 เนื้อหาให้แนวคิดที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั
การเรี ยนในระดับที่สูงขึ้น

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ภาคผนวก ค
ตารางแสดงการหาค่ า IOC ของเครื่องมือ
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ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา วิชา การ
บริ หารงานคุณภาพในองค์การ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2 จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 หน่ วยการเรียนรู้ การจัดองค์ การและการวางแผน
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่

คะแนน

IOC

1

2

3

1.1 มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

+1

+1

+1

3

1.0

1.2 มีความสอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

+1

3

1.0

1.3 มีความชัดเจนของการใช้ภาษา

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1
+1
+1
+1
+1

+1
-1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

1. หน่ วยการเรียนรู้

2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
2.1 จุดประสงค์ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ระบุ
ชัดเจน
2.2 จุดประสงค์ของกิจกรรมระบุชดั เจน
2.3 จุดประสงค์มีความเป็ นไปได้
3. กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา
3.2 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
3.3 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
3.4 เนื้อหาที่นาํ มาใช้กิจกรรมเหมาะสม
3.5 เวลาที่กาํ หนดเหมาะสม
4. การวัดและประเมินผล
4.1 เกณฑ์การประเมินผลชัดเจน ครอบคลุมกับ
จุดประสงค์
4.2 วิธีการวัดผลและเครื่ องมือสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และกิจกรรม
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2 หน่ วยการเรียนรู้ การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาองค์ การ
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่

คะแนน

IOC

1

2

3

1.1 มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

+1

+1

+1

3

1.0

1.2 มีความสอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

+1

3

1.0

1.3 มีความชัดเจนของการใช้ภาษา

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1
+1
+1
0
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
2
3

1.0
1.0
1.0
.66
1.0

0

+1

+1

2

.66

+1

+1

+1

3

1.0

1. หน่ วยการเรียนรู้

2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
2.1 จุดประสงค์ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ระบุ
ชัดเจน
2.2 จุดประสงค์ของกิจกรรมระบุชดั เจน
2.3 จุดประสงค์มีความเป็ นไปได้
3. กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา
3.2 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
3.3 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
3.4 เนื้อหาที่นาํ มาใช้กิจกรรมเหมาะสม
3.5 เวลาที่กาํ หนดเหมาะสม
4. การวัดและประเมินผล
4.1 เกณฑ์การประเมินผลชัดเจน ครอบคลุมกับ
จุดประสงค์
4.2 วิธีการวัดผลและเครื่ องมือสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และกิจกรรม
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3 หน่ วยการเรียนรู้ ความขัดแย้งในองค์ การ
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่

คะแนน

IOC

1

2

3

1.1 มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

+1

+1

+1

3

1.0

1.2 มีความสอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

+1

3

1.0

1.3 มีความชัดเจนของการใช้ภาษา

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

+1

+1

+1

3

1.0

0

+1

+1

2

.66

1. หน่ วยการเรียนรู้

2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
2.1 จุดประสงค์ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ระบุ
ชัดเจน
2.2 จุดประสงค์ของกิจกรรมระบุชดั เจน
2.3 จุดประสงค์มีความเป็ นไปได้
3. กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา
3.2 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
3.3 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
3.4 เนื้อหาที่นาํ มาใช้กิจกรรมเหมาะสม
3.5 เวลาที่กาํ หนดเหมาะสม
4. การวัดและประเมินผล
4.1 เกณฑ์การประเมินผลชัดเจน ครอบคลุมกับ
จุดประสงค์
4.2 วิธีการวัดผลและเครื่ องมือสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และกิจกรรม
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4 หน่ วยการเรียนรู้ การบริหารความเสี่ ยงในองค์ การ
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่

คะแนน

IOC

1

2

3

1.1 มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

+1

+1

+1

3

1.0

1.2 มีความสอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

+1

3

1.0

1.3 มีความชัดเจนของการใช้ภาษา

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1
+1
+1
+1
+1

+1
0
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

3
2
3
3
3

1.0
.66
1.0
1.0
1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

1. หน่ วยการเรียนรู้

2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
2.1 จุดประสงค์ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ระบุ
ชัดเจน
2.2 จุดประสงค์ของกิจกรรมระบุชดั เจน
2.3 จุดประสงค์มีความเป็ นไปได้
3. กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา
3.2 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
3.3 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
3.4 เนื้อหาที่นาํ มาใช้กิจกรรมเหมาะสม
3.5 เวลาที่กาํ หนดเหมาะสม
4. การวัดและประเมินผล
4.1 เกณฑ์การประเมินผลชัดเจน ครอบคลุมกับ
จุดประสงค์
4.2 วิธีการวัดผลและเครื่ องมือสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และกิจกรรม
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 หน่ วยการเรียนรู้ การบริหารองค์ การด้ วยเทคนิคการจัดการสมัยใหม่
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่

คะแนน

IOC

1

2

3

1.1 มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

+1

+1

+1

3

1.0

1.2 มีความสอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

+1

3

1.0

1.3 มีความชัดเจนของการใช้ภาษา

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1

0

+1

2

1.0

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

0

+1

+1

2

.66

0

+1

+1

2

.66

1. หน่ วยการเรียนรู้

2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
2.1 จุดประสงค์ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ระบุ
ชัดเจน
2.2 จุดประสงค์ของกิจกรรมระบุชดั เจน
2.3 จุดประสงค์มีความเป็ นไปได้
3. กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา
3.2 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
3.3 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
3.4 เนื้อหาที่นาํ มาใช้กิจกรรมเหมาะสม
3.5 เวลาที่กาํ หนดเหมาะสม
4. การวัดและประเมินผล
4.1 เกณฑ์การประเมินผลชัดเจน ครอบคลุมกับ
จุดประสงค์
4.2 วิธีการวัดผลและเครื่ องมือสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และกิจกรรม
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ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ คะแนนของแบบฝึ กกรณีศึกษา จํานวน 5 กรณีศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่ าน
1.1กรณีศึกษา: การมอบหมายงานอย่างมีประสิ ทธิผล
เรื่อง สั บสนว่ างานไหนควรมอบหมาย งานไหนควรทําเอง
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่

คะแนน

IOC

+1

3

1.0

+1

+1

3

1.0

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1

2

3

1.1 มีความสอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

1.2 มีความชัดเจนของการใช้ภาษา

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.ชื่อเรื่อง

2. เนือ้ หากรณีศึกษา
2.1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์
2.2 เนื้อหามีเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
2.3 การใช้ภาษาชัดเจน
2.4 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
2.5 ครอบคลุมเนื้อหา
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1.2. กรณีศึกษา: การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาองค์ การ
เรื่อง “การนําระบบใหม่ เข้ ามาในองค์ การ”
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่

คะแนน IOC

1

2

3

1.1 มีความสอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

+1

3

1.0

1.2 มีความชัดเจนของการใช้ภาษา

+1

+1

+1

3

1.0

+1
+1
+1
0
+1

+1
0
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

3
2
3
2
3

1.0
.66
1.0
1.0
1.0

1.ชื่อเรื่อง

2. เนือ้ หากรณีศึกษา
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2.2 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 การใช้ภาษาชัดเจน
2.4 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
2.5 ครอบคลุมเนื้อหา
1.3. กรณีศึกษา: ความขัดแย้งภายในบริษัท
เรื่อง “ความขัดแย้ งเนื่องจากอยู่คนละฝ่ ายงาน”
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่

คะแนน IOC

1

2

3

1.1 มีความสอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

+1

3

1.0

1.2 มีความชัดเจนของการใช้ภาษา

+1

+1

+1

3

1.0

+1
0
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

3
2
3
3
3

1.0
.66
1.0
1.0
1.0

1.ชื่อเรื่อง

2. เนือ้ หากรณีศึกษา
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2.2 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 การใช้ภาษาชัดเจน
2.4 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
2.5 ครอบคลุมเนื้อหา
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1.4 กรณีศึกษา: การบริหารความเสี่ ยง
บริษัท เถ้ าแก่ น้อย ฟู๊ ดแอนด์ มาร์ เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน)
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่

คะแนน

IOC

+1

3

1.0

+1

+1

3

1.0

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1

2

3

1.1 มีความสอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

1.2 มีความชัดเจนของการใช้ภาษา

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.ชื่อเรื่อง

2. เนือ้ หากรณีศึกษา
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2.2 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 การใช้ภาษาชัดเจน
2.4 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
2.5 ครอบคลุมเนื้อหา
1.5. กรณีศึกษา: เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
เรื่อง บริษัท รักษ์ ไทย จํากัด
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่

คะแนน IOC

1

2

3

1.1 มีความสอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

+1

3

1.0

1.2 มีความชัดเจนของการใช้ภาษา

+1

+1

+1

3

1.0

+1
+1
+1
+1
+1

+1
0
+1
0
+1

+1
+1
+1
+1
+1

3
2
3
2
3

1.0
.66
1.0
.66
1.0

1.ชื่อเรื่อง

2. เนือ้ หากรณีศึกษา
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2.2 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 การใช้ภาษาชัดเจน
2.4 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
2.5 ครอบคลุมเนื้อหา
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ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ คะแนนของแบบประเมินการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา รายวิชาการ
บริหารงานคุณภาพในองค์ การ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่ าน
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่

คะแนน IOC

1

2

3

1. กําหนดประเด็นปัญหา

+1

+1

+1

3

1.0

2.การวิเคราะห์
2.1 เปรี ยบเทียบจัดระเบียบข้อมูล

+1

+1

+1

3

1.0

2.2 หาความสัมพันธ์ของข้อมูล

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

3. แสดงวิธีการแก้ปัญหา

ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ คะแนนของแบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานของผู้เรียน จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่ าน

รายการประเมิน
1.การให้ความร่ วมมือ

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่ )
คะแนน
1
2
3
+1
+1
+1
3

2.การแสดงความคิดเห็น

+1

+1

+1

3

3.การยอมรับฟังความคิดเห็น

+1

+1

+1

3

4.มีความตั้งใจทํางาน

+1

+1

+1

3

5.ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

+1

+1

+1

3

IOC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ คะแนนแบบสอบถอมความพึงพอใจต่ อการเรียนรู้โดยใช้ แบบ
กรณีศึกษารายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์ การ จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่ าน
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่ )

คะแนน

IOC

1.0

1

2

3

+1

+1

+1

3

+1

+1

+1

3

1.3 อธิบายวิธีการที่จะสอนเข้าใจได้ง่าย

+1

+1

+1

3

1.0

1.4 กระตุน้ และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ และทํางานร่ วมกัน
2. ด้ านการจัดกิจกรรม

+1

+1

+1

3

1.0

2.1 ช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องที่เรี ยนมากขึ้น
2.2 ช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

2.3 ทําให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน

+1

+1

+1

3

1.0

2.4 เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานอย่างอิสระ

+1

+1

+1

3

1.0

2.5 ช่วยให้นกั เรี ยนนําวิธีการเรี ยนรู ้ไปใช้ในรายวิชาอื่นๆ ได้
3. ด้ านเนือ้ หาของกรณีศึกษา
3.1 กรณี ศึกษาที่นาํ มาใช้ตรงตามเนื้อหาและครอบคลุมตาม
จุดประสงค์ในรายวิชา
3.2 กรณี ศึกษาที่นาํ มาใช้สามารถเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับ ความรู ้
ใหม่
3.3เนื้อหาทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์
3.4 รู ปแบบ และความยากง่ายของกรณี ศึกษาเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
3.5 เนื้อหาให้แนวคิดที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนใน
ระดับที่สูงขึ้น

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1

+1

+1

3

1.0

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1.0
1.0

+1

+1

+1

3

1.0

1. ด้ านผู้สอน
1.1 เนื้อหาวิชาที่ใช้สอนมีความเหมาะสม
1.2 มีการแจ้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา รายวิชาก่อนการเรี ยนการสอน
อย่างชัดเจน

1.0

1.0

ภาคผนวก ง
แบบทดสอบกรณีศึกษา
แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพ
ในองค์ การระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2
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แบบทดสอบก่อเนเรียนและหลังเรียน
วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
จงเลือกคําตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงคําตอบเดียว แล้ว X ลงในกระดาษคําตอบ
1. ข้อใดเป็ นลักษณะทีเ่ น้ นในการจัดองค์ การแบบวิทยาศาสตร์ ( Scientific Management) ของ
เฟรด เดอริ ค เทย์เล่อร์ (Frederic Taylor)แนวความคิดทฤษฎีด้ งั เดิม
ก. นําวิธีการศึกษาวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ข. หาความสัมพันธ์ระหว่างงานและหัวหน้างาน
ค. ศึกษาถึงแรงจูงใจ อารมณ์ และความต้องการ
ง. ศึกษาความต้องการในสังคมของกลุ่มคนงาน
2. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการจัดองค์การ (Process of Organizing)
ก. ทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description
ข. จัดวางความสัมพันธ์ (Establishment of Relationship)
ค. จัดค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือน
ง. แยกประเภทงาน จัดกลุ่มงาน และออกแบบงาน
3. ข้อใด ไม่ใช่หลักเกณฑ์พ้นื ฐานที่จะใช้สาํ หรับการจัดแผนกงาน
ก. ตามหรื อลูกค้า (Departmentation by Customer)
ข. ตามกระบวนการผลิต (Departmentation by Process)
ค. ตามความรับผิดชอบ (Responsibility)
ง. ตามหน้าที่ (Departmentation by Function)
4. ข้ อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ ของการมอบหมายงาน.
ก. สร้างขวัญกาลังใจให้แก่ทีมงาน
ข. ผูบ้ ริ หารมีเวลาว่างมากขึ้น
ค. เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน
ง. พนักงานได้ใช้ความรู ้ความสามารถ
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5. วิธีการข้อใด ที่องค์กรจะไปสู่คุณภาพ หรื อสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ก. เพิ่มต้นทุน
ข. การปรับปรุ งคุณภาพ
ค. การเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
ง. ถูกทุกข้อ
6. พฤติกรรมองค์การ (Organizational behavior : OB) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ
ก. บุคคล (Individual)
ข. กลุ่ม (Group)
ค. โครงสร้าง (Structure)
ง. ถูกทุกข้อ
7.การที่บุคลากรในหน่วยงานขาดงานอาจมีสาเหตุมากจาก
ก. ความขัดแย้งระหว่างบุคลากร
ข. ทางเทคนิค
ค. ทางความคิด
ง.มนุษยสัมพันธ์
8. ข้อใดไม่ได้เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
ก. การทํางานเป็ นทีม
ข. ค่าตอบแทน
ค. การเพิ่มรายได้
ง. งานที่มีลกั ษณะท้าทาย
9.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ก. การทํางานไม่ควรมีความขัดแย้ง
ข.ความขัดแย้งเพียงเล็กน้อยไม่จาํ เป็ นต้องแก้ไข
ค.ความขัดแย้งที่มีขนาดปานกลางทําให้เกิดความร่ วมมือ
ง.ความขัดแย้งเป็ นเรื่ องปกติ เพราะทุกคนย่อมมีความคิดต่างกัน
10.ข้อใดเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดจากเหตุผล
ก. ค่าตอบแทน
ข. เพื่อนร่ วมงาน
ค. บุคลิกภาพ
ง. ความพึงพอใจ
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11. สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล คือข้อใด
ก. ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข. การขาดข้อมูล
ค. บทบาทที่ไม่สอดคล้องกัน
ง. ความกดดันจากสภาพแวดล้อม
12. การที่บุคคลได้เลื่อนตําแหน่งงาน แต่รู้สึกสับสนในการปฏิบตั ิงานตนในตําแหน่งใหม่ ตรงกับ
ความขัดแย้งแบบใด
ก. ความขัดแย้งส่ วนตัวกับบทบาท
ข. ความขัดแย้งเนื่องจากไม่เข้าใจบทบาท
ค. ความขัดแย้งระหว่างบทบาท
ง. ความขัดแย้งกับตนเอง
13. ความหมายของความเสี่ ยงในมุมมองขององค์กรทัว่ ไป จะเกิดผลกระทบคือข้อใด
ก. ไม่แน่นอน
ข. เชิงบวกและเชิงลบ
ค. เชิงบวก
ง. เชิงลบ
14. การไม่ส่งเสริ มหรื อพัฒนาบุคคลากรให้มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงาน เพื่อยกระดับประสิ ทธิ ภาพ
ขององค์กรเป็ นประเภทของความเสี่ ยง ประเภทใด
ก. ความเสี่ ยงที่เป็ นอุปสรรคหรื ออันตราย (Hazard)
ข. ความเสี่ ยงที่เป็ นความไม่แน่นอน (Uncertainly)
ค. ความเสี่ ยงที่เป็ นโอกาส (Opportunity)
ง. ความเสี่ ยงโดยรวม
15. ลักษณะที่สาํ คัญของการบริ หารความเสี่ ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และ
วัฒนธรรมองค์กร ประกอบเข้าด้วยกันคือข้อใด
ก. มีความคิดแบบมองไปข้างหน้า
ข. ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่ วม เฉพาะในส่ วนที่มีความเสี่ ยง
ค. ผสมผสานทํางานกับภายนอกองค์กร
ง. แผนการดําเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรควรชัดเจน
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16. สิ่ งสําคัญที่จะทําให้การจัดทําระบบไม่ประสบความสําเร็ จ คือข้อใด
ก. ผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรมีความศรัทธา และมุ่งมัน่
ข. บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องมีความตั้งใจจริ ง และสมานสามัคคี ร่ วมแรงร่ วมใจ
ค. ทุกคนในองค์กรเห็นว่าการจัดทําระบบเป็ นภาระ
ง. การนําเอาภาระงานทั้งหมดมาจัดให้เป็ นระบบตามข้อกําหนดของมาตรฐาน และเขียนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
17. ข้อใดเป็ นประโยชน์แก่องค์ กร/บริษัท ในการนําระบบการบริ หารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9000มาใช้
ก. สะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยไม่ตอ้ งตรวจสอบคุณภาพซํ้า
ข. มัน่ ใจในผลิตภัณฑ์และบริ การว่ามีคุณภาพตามที่ตอ้ งการ
ค. มีการทํางานเป็ นระบบและมีขอบเขตที่ชดั เจน
ง. ขจัดข้อโต้แย้งและการกีดกันการค้าระหว่างประเทศ
18. ข้อใด ไม่ใช่ “หลักการสําคัญของ TQM”
ก. การให้ทุกคนมีส่วนร่ วม (Total Involvement)
ข. การบริ หารกระบวนการ (Process Management)
ค. การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus)
ง. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
19. ข้อใดเป็ นกลยุทธสําคัญของการสร้างความพึงพอใจ /ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Customer
Relationship Management : CRM)
ก. ฐานข้อมูลลูกค้า และเครื่ องมือลดอัตราการสูญเสี ยลูกค้าให้ต่าํ ลง
ข. ผลลัพธ์ดา้ นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ค. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ง. การจัดการกระบวนการ
20. หลักการข้อใดเป็ นนโยบายและเป็ นเป้ าหมายถาวรขององค์กร
ก. ความสัมพันธ์กบั ผูข้ ายเพือ่ ประโยชน์ร่วมกัน
ข. การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
ค. การบริ หารที่เป็ นระบบ
ง. การดํา เนินงานเชิงกระบวนการ

ภาคผนวก จ
คะแนนก่ อนเรียนและหลังเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
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ตาราง แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการบริ หารงานคุณภาพในองค์การ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 2 หลังจากการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ก่อนเรี ยน
9
10
8
6
7
7
9
8
6
6
10
7
5
7
8
7
6
7
8
6
7
7
10
10
7

หลังเรี ยน
13
16
14
9
11
10
15
18
10
9
16
12
8
11
14
12
10
13
14
10
15
12
18
17
13
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ตารางที่ (ต่อ)
คนที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ก่อนเรี ยน
7
8
7
6
10
10
9
5
7
10

หลังเรี ยน
12
14
13
10
16
17
18
9
12
17
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

ตําแหน่งและสถานที่ทาํ งานปั จจุบนั

นางวันเพ็ญ สุ ลง
ปี พ.ศ. 2554
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริ ญพัฒนาบริ หารธุรกิจ
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