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หวัขอ้วิทยานิพนธ์ การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาการบริหารงาน
คุณภาพในองคก์าร ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 

ช่ือผูเ้ขียน        วนัเพญ็  สุลง 
อาจารยท่ี์ปรึกษา      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อญัชลี  ทองเอม 
สาขาวิชา       หลกัสูตรและการสอน 
ปีการศึกษา      2560 
 

บทคดัย่อ 
 

งานวิจัยน้ีเป็นวิจัยเชิงทดลอง มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชา           
การบ ริหารงาน คุณภาพในองค์ก ารของนัก ศึกษาระดับประกาศ นียบัตรวิ ช า ชีพชั้ น สู ง  
ปีท่ี  2 โดยใช้กรณีศึกษา  2) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยใช้กรณีศึกษาของนักศึกษา 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2  3) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพ
ในองค์การ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2  ซ่ึงเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  
จาํนวน 35 คน  เคร่ืองมือการวิจยัประกอบดว้ย 1)แผนการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษารายวิชาการ
บริหารงานคุณภาพในองคก์าร  2)แบบประเมินการคิดวิเคราะห์โดยใชก้รณีศึกษา 3)แบบสังเกต
พฤติกรรมกลุ่ม 4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการใชก้รณีศึกษาในการเรียนรู้ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล
ทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจยั พบวา่ 
1) การคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร ของนักศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 โดยใชก้รณีศึกษา นกัศึกษามีคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาก
การทาํแบบฝึกและแบบทดสอบ คือผ่านเกณฑ์จาํนวน 6 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 85.71 และไม่ผ่าน
เกณฑจ์าํนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 14.29 

2) นกัศึกษาทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการทาํงานอยูใ่นระดบัดีมาก 
3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05(t = 18.95, sig = .000) 
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4) ภาพโดยรวมของความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   (Mean =4.25,S.D.=0.64)   
คาํสาํคญั:  :  การใชก้รณีศึกษา,การคิดวิเคราะห์,นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 

Thesis Title Promotion of Analytical Thinking by Using Case-Study Learning for 
Quality Administration in Organization Program, 2nd Level of High 
Vocational Certificate 

Author      Wanpen Sulong 
Thesis Advisor  Ass.Prof.Dr.Anchali Thongaime 
Department      Curriculum and Instruction 
Academic Year   2017 
 

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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มารดา ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีกรุณาวางรากฐานการศึกษาใหแ้ก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา 
 
 

วนัเพญ็  สุลง 
 



ซ 

สารบัญ 
 

 หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย  ฆ 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  จ 
กิตติกรรมประกาศ  ช 
สารบญัตาราง  ญ 
สารบญัภาพ  ฎ 
บทท่ี 

1.  บทนาํ  1 
1.1  ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา  1 
1.2  วตัถุประสงคข์องการวิจยั  3 
1.3  สมมติฐานของการวิจยั  4 
1.4  ขอบเขตของการวิจยั  4 
1.5  นิยามศพัทเ์ฉพาะ  5 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  6 

2.  แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  7 
2.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพพทุธศกัราช 2557  7 
2.2  หลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 2557  9 
2.3  คาํอธิบายรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร  11 
2.4  ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์  12 
2.5  การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  35 
2.6  ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม  47 
2.7  ทฤษฎีความพึงพอใจ  52 
2.8  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  55 
2.9  กรอบแนวคิดการวจยั  59 

3.  ระเบียบวิธีวิจยั  60 
3.1  ประชากรเป้าหมาย  60 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  60 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  61 



ฌ 

สารบัญ (ต่อ) 
บทที ่  หน้า 

3.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  66 
3.5  การวิเคราะห์ขอ้มูล  67 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  67 

4.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  71 
ตอนท่ี  1  ผลการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร       

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 โดยใช ้             
กรณีศึกษา  72 

ตอนท่ี  2  ผลของการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาของนกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2  73 

ตอนท่ี  3  ผลของการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาการบริหารงาน
คุณภาพในองคก์าร ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง                  
ปีท่ี 2  73 

ตอนท่ี  4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
  ในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร  74 

5.   สรุป  อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ  76 
5.1  สรุปผลการวิจยั  79 
5.2  อภิปรายผล         80 
5.3  ขอ้คน้พบของงานวิจยั  82 
5.4  ขอ้เสนอแนะ  83 

บรรณานุกรม         84 
ภาคผนวก  91 

ก  แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร  92 

ข  แบบประเมินความคิดสร้างสรรคแ์บบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  118 

ค  ตารางแสดงการหาค่า IOC ของเคร่ืองมือ  123 

ง  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน และ แบบทดสอบกรณีศึกษา   133 

จ  คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร  138 

ประวติัผูเ้ขียน  141  
 



ญ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่  หน้า 
4.1  แสดงคะแนน/ร้อยละจากการทาํแบบฝึกและแบบทดสอบกรณีศึกษานกัศึกษา    

จาํนวน  35 คน                                     72 

4.2  แสดงค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยใชก้รณีศึกษาจากแบบฝึก 5 ชุด   
นกัศึกษาจาํนวน 35 คน                                                                73 

4.3   เปรียบเทียบการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาจาํนวน        
35 คน  73 

4.4   แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้โดยกรณีศึกษาในราย        
วิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร นกัเรียนจาํนวน 35 คน  74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฎ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
2.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั  59 



 
 

 
 

บทที ่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ทีม่าและความสําคญัของปัญหา              
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 สรุปไดว้่าการปฏิรูปการเรียนรู้เป็นการพฒันาผูเ้รียนแบบองค์
รวม บูรณาการการจัดการการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน  
ชุมชน และสงัคม ปฏิรูปการสอนของครูโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย วิธีประเมินผล
ท่ีเนน้การประเมินในสภาพท่ีแทจ้ริง มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสม กบัสาระการ
เรียนรู้ เนน้การคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหา สอดคลอ้งกบัการใชชี้วิตประจาํวนั และส่งเสริมการเรียนรู้         
การพฒันาผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพ และเต็มความสามารถ (2560) ดงันั้นในการปรับปรุงและแกไ้ข
สภาพการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์ารนั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัวิธีการท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียนมาช่วยในการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงในระยะหลายสิบปีท่ีผา่นมา มีทฤษฎีการ
เรียนรู้ใหม่ๆเกิดข้ึนหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจกนัมาก คือ
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism Learning theory) ซ่ึงแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบั
การจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มากท่ีสุดคือเช่ือว่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้
ท่ีเป็นของตนเองข้ึนมาจากความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมหรือจากความรู้ท่ีรับเขา้มาใหม่ดว้ยเหตุผลน้ีห้องเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 จึงไม่ควรเป็นห้องเรียนท่ีผูส้อนเป็นผูจ้ดัการทุกส่ิงทุกอยา่งโดยผูเ้รียนเป็นฝ่ายรับ
แต่ตอ้งให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัเองสร้างความรู้ท่ีเกิดจากความรู้ความเขา้ใจของตนเองและมีส่วน
ร่วมในการ เรียนมากข้ึน (มณัฑรา ธรรมบุศย,์ 2545 ) 
 รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวคิดน้ีมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกนั การเรียนรู้โดยการคน้ควา้อยา่งอิสระ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา เป็นตน้  

 วิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร เป็นรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง  จะมีเน้ือหาเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัองคก์าร การเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคก์าร การบริหารความขดัแยง้ในองคก์าร การบริหารความเส่ียง การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิม
ผลผลิต กิจกรรมระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต และเทคนิคการจดัการสมยัใหม่ ซ่ึงผูส้อนตอ้ง
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สอนนกัศึกษาตามจุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคาํอธิบายรายวิชา ซ่ึงนอกจากเน้ือหา
ท่ีผูส้อนตอ้งมีการบรรยายให้เขา้ใจแลว้ ยงัตอ้งให้นกัศึกษามีการคิดวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ซ่ึงสภาพการจดัการเรียนการสอนยงัเนน้ผูส้อนเป็นสาํคญั การสอนส่วนใหญ่ครูผูส้อนจะเป็น
ผูบ้รรยาย หรืออธิบาย เปิดโอกาสให้ซกัถามเร่ืองท่ีครูบรรยาย หรือเพียงทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายต่อการเรียน ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น ไม่สามารถคิดวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาได้ ส่งผลให้ผูเ้รียนขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  ซ่ึงสุมน อมรวิวฒัน์ 
(2544) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์เป็นการพฒันาทักษะคิดวิเคราะห์ท่ีสอดคล้องกับทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นถึงกระบวนการคิดเพ่ือแกปั้ญหาการคิด วิพากษว์ิจารณ์ การคิดตีความ การคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบยอ้นทวนการคิดจาํแนกแยกแยะ การคิดเช่ือมโยงสัมพนัธ์และ
การคิดจดัอนัดบั  ดงัท่ีธิดารัตน์ คูหาพงศ ์(2546) ไดศึ้กษาผลของการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดกระบ่ีพบว่า นักศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าหลงัไดรั้บการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และ 
มยุรี หรุ่นขา (2544)  ไดศึ้กษาผลการใชรู้ปแบบการพฒันาการคิดอย่างมี วิจารณญาณท่ีมีต่อ
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในบริบทของชุมชนของนกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยั
พบว่านักเรียนท่ีได้ใช้รูปแบบการสอนแบบพฒันาการคิดอย่างมี วิจารณญาณมีคะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาใน
บริบทของชุมชน หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

 สาํหรับการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา เป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีนาํมาใชเ้รียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ซ่ึงเน้นให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ แกไ้ขปัญหาเป็น  และถือว่าเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีนาํมาใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ช่วยใหผู้เ้รียนมีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  มีการตดัสินใจอย่างมีหลกัการและเหตุผล มีทกัษะในการแกไ้ข
ปัญหาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเกิดข้ึน อาจเป็นเร่ืองจริงในองคก์รธุรกิจ หรือทางดา้นการตลาดเขา้มา
ประยุกต์กบัเน้ือหาวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในคร้ังนั้นๆ ทาํให้เกิดการจดจาํ เกิดทกัษะการคิด
วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดด้งัท่ีทิศนา  แขมมณี (2552, น.362-364) กล่าวว่า การเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษาเป็นกระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์
กาํหนด โดยใหผู้เ้รียนศึกษาเร่ืองท่ีสมมติข้ึนจากความเป็นจริงและตอบประเด็นคาํถามเก่ียวกบัเร่ือง
นั้น แลว้นาํคาํตอบและเหตุผลท่ีมาของคาํตอบนั้นมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการอภิปราย เพื่อใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์เป็นวิธีการท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนฝึกฝนการเผชิญและแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งรอ
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ให้เกิดปัญหาจริง เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น ช่วยให้
ผูเ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชูวิทย ์ ไชยเบา้ (2552) ซ่ึงศึกษาวิธีการสอน
แบบกรณีศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมวิทยาเบ้ืองตน้ เร่ืองวฒันธรรมพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมวิทยาเบ้ืองต้น เร่ืองวฒันธรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบ
กรณีศึกษาของกลุ่มตวัอย่างหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
การสอนแบบกรณีศึกษาทาํให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และมองภาพในการศึกษาไดอ้ย่าง
ชดัเจน ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบ่ือหน่าย ทาํใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปในทางท่ีดี  
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรพรรณ  กระต่ายทอง (2550)  ไดท้าํการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ก่อนและหลงัเรียนรายวิชาสารถะและหลกัการทางสังคมวิทยา เร่ือง สถาบนัครอบครัว สถาบนั
การเมืองโดยใชว้ิธีสอนแบบกรณีศึกษา (case study) ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 โปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา ซ่ึงปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05       

  สรุปไดว้่า การเรียนรู้โดยกรณีศึกษา (case study) นั้น ทาํให้นกัศึกษาสามารถคิด
วิเคราะห์และมองภาพในการศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบ่ือหน่าย 
ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไปในทางท่ีดีซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดส้รุปไวใ้น
งานวิจยัน้ีวา่ผลสมัฤทธ์ิหลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน  

 จากขอ้มูลและเหตุผลดงักล่าวจึงทาํใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบกรณีศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ และทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงจะ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเอง และเรียนรู้จากเหตุการณ์ หรือจากประสบการณ์จริงมาช่วย
แกปั้ญหาในชีวิตจริงได ้และนาํไปใชใ้นการเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์ารของนกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 โดยใชก้รณีศึกษา 

  2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยใชก้รณีศึกษาของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2   
      3.  เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร ของนกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 
      4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในรายวิชา การ
บริหารงานคุณภาพในองคก์าร  
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1.3  สมมติฐานของการวจัิย  
1. หลังการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ นักศึกษา

สามารถคิดวิเคราะห์ มีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 
2. พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยใชก้รณีศึกษาของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  

ปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัดี 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
4. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใชว้ิธีการสอนโดยใชก้รณีศึกษาในรายวิชา การบริหารงาน

คุณภาพในองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก 
 
1.4  ขอบเขตงานวจัิย 
       การวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขตดงัน้ี 
1.ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั คือนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบริหารงาน

คุณภาพในองคก์าร จาํนวน 35 คน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเจริญ-
พฒันาบริหารธุรกิจ  
      ตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรตน้    การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
ตวัแปรตาม 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

   2. พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
   3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

   4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยกรณีศึกษา 
 
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 เน้ือหาในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร เป็นไปตามจุดประสงคร์ายวิชา 
สมรรถนะรายวิชา และคาํอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
พทุธศกัราช 2557 ประกอบไปดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
            - หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัองคก์าร 

- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคก์าร  
- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  การบริหารความขดัแยง้ในองคก์าร      
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- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  การบริหารความเส่ียง 
- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  เทคนิคการจดัการสมยัใหม่   

        3.ระยะเวลา 
    ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2560 

 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา หมายถึง เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยใช้กรณีศึกษา 
สําหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 วิชาการบริหารงาน
คุณภาพในองคก์าร โดยการนาํเร่ืองราวและประสบการณ์ของบริษทัต่าง ๆ หรือเหตุการณ์สมมุติ  
มาใชเ้ป็นตวัอย่างกรณีศึกษา ทาํให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ หาหลกัการและเหตุผลมาแสดงความ
คิดเห็น   อภิปรายร่วมกบัเพ่ือน ๆ ในกลุ่มเลก็และในชั้นเรียน นอกจากนั้นยงัเป็นการสรุป ความรู้ 
ขอ้คิดเห็น แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นกบัเพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
และเขา้ใจเน้ือหาของรายวิชา 
 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน
จาํนวน 5 แบบฝึกและแบบทดสอบ  ทาํให้ผูเ้รียนสามารถแยกแยะเหตุการณ์หรือเร่ืองราวต่างๆท่ี
เกิดข้ึนได ้โดยอาศยัหลกัการ การอา้งอิงจากแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งเน้ือหาท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
และประสบการณ์จริง เพื่อหาคาํตอบ และเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

 พฤติกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การกระทาํของนกัศึกษา ท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน
ระหว่างการทาํการกลุ่ม ประเมินไดจ้ากการให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟัง
ความคิดเห็น การตั้งใจทาํงาน และความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย จากการทาํแบบฝึก
และแบบทดสอบกรณีศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากแบบทดสอบท่ีพฒันาข้ึน เม่ือเทียบกบัการทาํ
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จากผูเ้รียนรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร  

ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนกัศึกษาท่ีมีต่อรายวิชาการบริหารงานคุณภาพ
ในองคก์ารในการนาํกรณีศึกษามาใชใ้นการเรียนรู้ เป็นความรู้สึกในดา้นผูส้อน ดา้นกิจกรรมการ
สอน และดา้นเน้ือหาของกรณีศึกษา 
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1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 1. จากการศึกษาการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาสามารถส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้กบันกัศึกษา
มากข้ึน 
         2. นาํผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา
อ่ืนๆ ท่ีเป็นประเภทวิชาบริหารธุรกิจได ้ 
 



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการวิจัยเร่ืองการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาการ

บริหารงานคุณภาพในองคก์าร  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
2.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพพทุธศกัราช 2557 
2.2   หลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 2557 
2.3   คาํอธิบายรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 
2.4   ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ 
2.5   การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
2.6   ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม 
2.7   ทฤษฎีความพึงพอใจ 
2.8   งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.9   กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
2.1  หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพพุทธศักราช 2557 
 2.1.1  หลกัการของหลกัสูตร 

2.1.1.1  เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพฒันากาํลงัคนระดบั
เทคนิคใหมี้สมรรถนะมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดต้รง
ตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 

2.1.1.2  เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหเ้ลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะดว้ย
การปฏิบติัจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
สามารถเทียบโอนผลการเรียนสะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ 
สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 
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2.1.1.3  เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ใหผู้ส้าํเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มี
ความรู้เตม็ภูมิ ปฏิบติัไดจ้ริง มีความเป็นผูน้าํและสามารถทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้ 

2.1.1.4  เป็นหลกัสูตรท่ีสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.1.1.5  เป็นหลกัสูตร ท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและทอ้งถ่ิน มีส่วนในการ
พฒันาหลกัสูตรให้ตรงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 2.1.2  จุดหมายของหลกัสูตร 

2.1.2.1  เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดาํรงชีวิต สามารถศึกษาค้นควา้
เพิ่มเติมหรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

2.1.2.2  เพื่อใหมี้ทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.1.2.3  เพื่อใหส้ามารถบูรณาการความรู้ ทกัษะจากการศาสตร์ต่างๆ ประยกุตใ์ชใ้นงาน

อาชีพ สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี
2.1.2.4  เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัง่ใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รัก

องคก์ร สามารถทาํงานเป็นหมูคณะไดดี้ และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 
2.1.2.5  เพื่อใหปั้ญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถในการจดัการ 

การตดัสินใจและการแกปั้ญหา รู้จกัแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาพฒันาตนเอง ประยกุตใ์ชค้วามรู้ใน
การสร้างงานใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพและการพฒันางานอาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

2.1.2.6  เพ่ือให้บุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์มีวินัย มีสุขภาพสมบรูณ์
แขง็แรงทั้งร่างการและจิตใจ เหมาะสมกบัการปฏิบติัในอาชีพนั้นๆ 

2.1.2.7  เพื่อให้เป็นผูมี้พฤติกรมทางสังคมท่ีดีงาม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
ทั้งในการทาํงานการอยู่ร่วมกนั มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องคก์ร ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 
อุทิศตนเพ่ือสังคม เขา้ใจและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตระหนักใน
ปัญหาและความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม 

2.1.2.8  เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเป็นกาํลงัสาํคญัในดา้นการผลิตและใหบ้ริการ 

2.1.2.9  เพื่อให้เห็นคุณค่าและดาํรงไวซึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
ปฏิบติัตนในฐานพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นระมุข  
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2.2  หลกัเกณฑ์การใช้หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
       2.2.1  การเรียนการสอน 
  2.2.1.1  การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียน
ท่ีกาํหนดและนาํผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามมารถเทียบโอนผลกาเรียน และ
ของเทียบความรู้และประสบการณ์ได ้
  2.2.1.2  การจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนได้
หลากหลายรูปแบบ  เพ่ือให้ผูเ้รียนสามมารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในวิชาการท่ีสัมพนัธ์กบั
วิชาชีพในการวางแผนแกปั้ญญาและจดัการทรัพยากรในการดาํเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสม มีส่วน
ร่วมในการพฒันาวิชาการ ริเร่ิมส่ิงใหม่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและหมู่คณะ เป็นอิสระใน
การปฏิบติังานท่ีซับซ้อนหรือจดัการงานผูอ่ื้นมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การประสานงาน
และการประเมินผล รวมทั้ งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ี
เหมาะสมในการทาํงาน 
 2.2.2  โครงสร้าง 

โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 แบ่งเป็น 3 
หมวดวิชา และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 

2.2.2.1  หมวดวิชาทกัษะชีวิต 
1)  กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 
1.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

2)  กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 
2.1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

2.2.2.2  หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
1)  กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน 
 2)  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 
 3)  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก 
 4)  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 
 5)  โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 
2.2.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
2.2.2.4  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
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จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตร ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้น
โครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบนัสามารถจดัตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และหรือพฒันาไดต้ามความเหมาะสมตามสม
ตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศทั้งน้ี สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งกาํหนดรหสัวิชาจาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นหลกัสูตร 
2.2.3  การประเมินผลการเรียน 

เนน้การประเมินสภาพจริง ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการ
จดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 
2557 
2.2.4  การสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

2.2.4.1  ไดร้ายวิชาและจาํนวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทกัษะชีวิต หมวดวิชาทกัษะ
วิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากาํหนด 

2.2.4.2  ไดค่้าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 
2.2.4.3  ผา่นเกณฑป์ระเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2.2.4.4  ไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมหลกัสูตรและ “ผา่น” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียน

ท่ีสถานศึกษากาํหนด 
2.2.5  การพฒันารายวิชาในหลกัสูตร 

2.2.5.1  หมวดวิชาทกัษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบนัสามารถพฒันา
รายวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทกัษะชีวิต ในลกัษณะจาํแนกเป็นรายวิชาหรือ
ลกัษณะบูรณาการใดๆก็ไดโ้ดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่ม
วิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้นๆ 
เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวิชาทกัษะชีวิต 

2.2.5.2  หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบนัสามารถปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจดัการเรียนรู้ และหรือพฒันา
รายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกได ้โดยพิจารณาจากจุดประสงคส์าขาวิชาและมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการหรือสภาพ
ยทุธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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2.2.5.3  หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถพฒันา
รายวิชาเพ่ิมเติมไดต้ามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือสภาพ
ยทุธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษา
ต่อ ทั้งน้ี การกาํหนดรหสัวิชา จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
2.2.6  การปรับปรุงแกไ้ข พฒันารายวิชา กลุ่มวิชาและอนุมติัหลกัสูตร 

2.2.6.1  การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระสาํคญัของหลกัสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2.2.6.2  การอนุมติัหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.2.6.3  การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2.6.4  การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาน

บนัสามารถดาํเนินการไดโ้ดยตอ้งรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
2.2.7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

ให้ทุกหลกัสูตรกาํหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้ห้ชดัเจน อย่างน้อยประกอบดว้ย 4 
ประเดน็ คือ 

2.2.7.1  คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 
2.2.7.2  การบริหารหลกัสูตร 
2.2.7.3  ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 
2.2.7.4  ความตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน 
ให้สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาให้

มีการประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
 
2.3  คาํอธิบายรายวชิา การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 

คําอธิบายราวิชาหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 กลุ่มบริหารและจดัการวิชาชีพ 3200–1001         
การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 
2.3.1  จุดประสงคร์ายวิชา เพื่อให ้

 1.  เขา้ใจเก่ียวกับการจัดการองค์การ หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
หลกัการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทาํงาน  และ การประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 
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2.  สามารถวางแผนการจดัการงานอาชีพ โดยประยกุตใ์ช ้หลกัการจดัการองคก์ารการ
เพิ่ม ประสิทธิภาพขององคก์ารและกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
 3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มี
วินยัขยนั ประหยดัอดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 
2.3.2  สมรรถนะรายวิชา 

 1.  แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการองค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต การจดัการความเส่ียงการจดัการความขดัแยง้ การเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน  
 2.  วางแผนการจดัการองคก์ารและเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ารตามหลกัการ  

 3.  กาํหนดแนวทางจดัการความเส่ียงและความขดัแยง้ในงานอาชีพตามสถานการณ์ 
 4.  เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและ

เพิ่มผลผลิต  
 5.  ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 
2.3.3  คาํอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาเก่ียวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงาน
คุณภาพและ เพิ่มผลผลิต การจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร กลยทุธ์การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทาํงาน การนาํกิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ
งานอาชีพ 

 
2.4  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการคดิวเิคราะห์ 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพฒันากระบวนการคิดตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 มีผูศึ้กษาวิธีและ
เทคนิคการสอนพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ได้เน่ืองจากวิธีการคิดวิเคราะห์มีการปฏิบติัตาม
หลกัการเป็นขั้นตอนอยา่งมีระบบและมีความสาํคญัอยา่งยิง่อีกทั้งทกัษะการคิดวิเคราะห์เป็นทกัษะ
ของการนาํไปปรับแกปั้ญหาต่างๆ ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์มีนักวิชาการท่ีศึกษา
ขอ้มูลจากอดีตจนถึงปัจจุบนัไดอ้ธิบายไวห้ลายประเดน็ดงัน้ี 
 Jarolimek (อา้งถึงใน อาร์ม โพธ์ิพฒัน์, 2550) ไดก้ล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์สามารถ
สอนไดเ้พราะเป็นเร่ืองความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมทางสมองตามทฤษฎีของ 
Bloom วา่ดว้ยการอธิบายขั้นตอนและการเร่ิมจากความรู้ความเขา้ใจ การนาํไปใชซ่ึ้งเป็นจุดมุ่งหมาย
ของการสอนให้เกิดพุทธิพิสัยระดบัตํ่า ส่วนท่ีอยูใ่นระดบัสูงคือ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
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การประเมินผลในส่วนของการวิเคราะห์ยงัไดแ้ยกแยะพฤติกรรมการเรียนรู้คือ ความสามารถท่ีจะ
นาํความคิดต่างๆ มารวมกนัเพื่อเกิดมโนทศัน์ใหม่ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจสถานการณ์ต่างๆ  
 Bloom (1961, p. 56 อา้งถึงใน ประทีป ยอดเกตุ, 2560) ไดจ้าํแนกจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาด้านการคิดตอนตน้ และได้เรียบเรียงลาํดับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนง่ายไปสู่พฤติกรรมท่ี
ซบัซอ้นมีอยู ่6 ระดบัขั้น ดงัน้ี ระดบัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้ การคิดวิเคราะห์ การ
สงัเคราะห์ สรุปไดว้่า เทคนิคในการสอนคิดวิเคราะห์ ครูผูส้อนจะตอ้งเขา้ใจความคิดแบบวิเคราะห์ 
จึงนาํไปผสานเทคนิค คาํถาม “5W 1 H” โดยการเปิดโอกาสให้เด็กตั้งคาํถามตามเทคนิคดงักล่าว
บ่อยๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิด ช่างถามช่างสงสัย แล้วพฤติกรรมวิเคราะห์ก็จะเกิดข้ึนกับ
นกัเรียน เพื่อนาํไปสู่การคน้หาความจริงในเร่ือง 
 สุมน อมรวิวฒัน์ (2544) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์เป็นการพฒันาทักษะคิด 
วิ เคราะห์ท่ีสอดคล้องกับทางวิทยาศาสตร์ท่ี เน้นถึงกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาการคิด 
วิพากษว์ิจารณ์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบยอ้นทวนการคิดจาํแนก
แยกแยะ การคิดเช่ือมโยงสมัพนัธ์และการคิดจดัอนัดบั 
 Gagne (อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี และคณะ, 2544) กล่าวถึง การเรียนรู้ท่ีเป็นทกัษะทาง
ปัญญา ประกอบด้วย 4 ทกัษะย่อยซ่ึงแต่ละระดับเป็นพื้นฐานของกันและกันตามลาํดับซ่ึงเป็น
พื้นฐานของการเรียนรู้ท่ีเป็นการเช่ือมโยงส่ิงเร้ากบัการตอบสนองและความต่อเน่ืองของการเรียนรู้
ต่างๆ เป็นลูกโซ่ซ่ึงทกัษะยอ่ยแต่ละระดบัไดแ้ก่ 

1.  การจาํแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบติัทางกายภาพ
ของวตัถุต่างๆโดยระบุคุณสมบติัร่วมกนัของวตัถุส่ิงนั้นๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีทาํใหก้ลุ่มวตัถุหรือส่ิง
ต่างๆเหล่านั้นต่างจากกลุ่มวตัถุหรือส่ิงอ่ืนๆ ในระดบัรูปธรรม และระดบันามธรรมท่ีกาํหนดข้ึนใน
สงัคมหรือวฒันธรรมต่างๆ 

   2.  การสร้างความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการจดักลุ่ม วตัถุหรือส่ิงต่างๆ 
โดยระบุคุณสมบติัร่วมกนัของวตัถุส่ิงนั้นๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีทาํใหก้ลุ่มวตัถุหรือส่ิงต่างๆ เหล่านั้น
ต่างจากกลุ่มวตัถุหรือส่ิงอ่ืนๆ ในระดบัรูปธรรม และระดบันามธรรมท่ีกาํหนดข้ึนในสังคมหรือ
วฒันธรรมต่างๆ   

 3.  การสร้างกฎ หมายถึง ความสามารถในการนาํความคิดรวบยอดต่างๆ มารวมเป็น
กลุ่ม ตั้งเป็นกฎเกณฑข้ึ์น เพื่อใหส้ามารถสรุปอา้งอิง และตอบสนองส่ิงเร้าต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4.  การสร้างกระบวนการหรือกฎขั้นสูง หมายถึงความสามารถในการนาํกฎหลายๆขอ้ท่ี
สมัพนัธ์กนัมาประมวลเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงนาํไปสู่ความรู้ความเขา้ใจท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึน 
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 ประเวศ วะสี (อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2548) ไดก้ล่าววา่ ในการเรียนรู้ตอ้งใหน้กัเรียน
มีโอกาสฝึกคิด ฝึกตั้งคาํถาม เพราะคาํถามเป็นเคร่ืองมือในการไดม้าซ่ึงความรู้ควรให้ผูเ้รียนฝึกการ 
ถาม-ตอบ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความกระจ่างในเร่ืองท่ีศึกษารวมทั้งได้ฝึกการใช้เหตุผล การ
วิเคราะห์และการสงัเคราะห์ ฝึกคน้หาคาํตอบจากเร่ืองท่ีเรียน 
2.4.1  ความหมายของการการคิดวิเคราะห์ 

 การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) พจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติพุทธศกัราช 
2530 (2530, น. 492) คาํว่า คิดหมายถึง นึกคิด ระลึก ตรึกตรอง ส่วนคาํว่า วิเคราะห์หมายถึง 
ว่า ดู สังเกต ใคร่ครวญ อย่างละเอียดรอบครอบในเร่ืองราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี  
ส่วนบกพร่อง หรือจุดเด่นจุดดอ้ยของเร่ืองนั้นๆ แลว้ เสนอแนะส่ิงท่ีดีท่ีท่ีเหมาะสมอย่างยุติธรรม  
มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการคิดไวด้งัน้ี 

 Bloom  (1956, อา้งถึงใน ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ, 2539, น. 41-44 )  
ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาส่วนย่อยของเหตุการณ์
เร่ืองราวหรือเน้ือหาต่างๆ ว่าประกอบดว้ยอะไร มีความสําคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล 
และท่ีเป็นอยา่งนั้นอาศยัหลกัการของอะไร  

 Dewey (1933, อา้งถึงในชาํนาญ เอ่ียมสาํอาง, 2539, น. 51) ให้ความหมายการคิด
วิเคราะห์ หมายถึง การคิดอยา่งใคร่ครวญ ไตร่ตรอง โดยอธิบายขอบเขตการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการ
คิดท่ีเร่ิมตน้จากสถานการณ์ท่ีมีความยุง่ยาก และส้ินสุดลงดว้ยสถานการณ์ท่ีมีความชดัเจน 

 Russel (1956, อา้งถึงใน วิไลวรรณ ปิยปกรณ์, 2540, น. 25) ให้ความหมายการคิด
วิเคราะห์เป็นการคิดเพื่อแกปั้ญหาชนิดหน่ึงโดยผูคิ้ดจะตอ้งใชก้ารพิจารณาตดัสินในเร่ืองราวต่างๆ
ว่าเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย การคิดวิเคราะห์จึงเป็นกระบวนการประเมินหรือการจดัหมวดหมู่โดย
อาศยัเกณฑท่ี์เคยยอมรับกนัมาแต่ก่อนๆ แลว้สรุปหรือพิจารณาตดัสิน 

 Ennis (1985, p. 83) ไดใ้หค้วามหมายของการคิดวิเคราะห์ เป็นการประเมินขอ้ความได้
ถูกตอ้ง เป็นการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพ่ือการตดัสินใจก่อนท่ีจะเช่ือหรือก่อนท่ีจะลงมือ
ปฏิบติั 

 Watsan and Glaser (1964, p. 11) ใหค้วามหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นส่ิงท่ีเกิด
จากส่วนประกอบของทศันคติ ความรู้และทกัษะ โดยทศันคติเป็นการแสดงออกทางจิตใจ ตอ้งการ
สืบคน้ปัญหาท่ีมีอยู่ ความรู้จะเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้หตุผลในการประเมินสถานการณ์การสรุปความ
อย่างเท่ียงตรงและการเขา้ใจในความเป็นนามธรรม ส่วนทกัษะจะประยุกตร์วมอยู่ในทศันคติและ
ความรู้ 
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 สมจิต สวธนไพบูลย ์(2541, น. 94) การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิด
พิจารณาอยา่งรอบครอบโดยใชเ้หตุผล ประกอบการตดัสินใจ 

 ชยัอนนัต ์สมุทวณิช (2542, น. 14) ใหค้วามหมายของการคิดวิเคราะห์ คือการแสวงหา
ขอ้เท็จจริงดว้ยการระบุ จาํแนก แยกแยะ ขอ้มูลในสถานการณ์ท่ีเป็นแหล่งคิดวิเคราะห์ ทั้งท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงกบัความคิดเห็น หรือจุดเด่น จุดดอ้ย ในสถานการณ์เป็นการจดัขอ้มูลให้เป็น ระบบเพื่อ
ไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการคิดระดบัอ่ืนๆ 

 อรพรรณ พรสีมา (2543, น. 24) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ เป็นทกัษะการคิดระดบักลาง
ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อจากทกัษะการคิดพ้ืนฐาน มีการพฒันาแง่มุมของขอ้มูลโดยรอบดา้น
เพื่อหาเหตุผลและความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ 

 ราชบณัฑิตยสถาน (2546, น. 251, 1071) ใหค้วามหมายคาํว่า “คิด” หมายความว่า ทาํ
ให้ปรากฏเป็นรูป หรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเร่ืองข้ึนในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คาดคะเน
คาํนวณ มุ่ง จงใจ ตั้งใจ ส่วนคาํว่า “วิเคราะห์” มีความหมายว่าใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือ
ศึกษาให้ถ่องแท ้ดงันั้นคาํว่า คิดวิเคราะห์ จึงมีความหมายว่า เป็นการใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่าง
ละเอียดรอบคอบแยกเป็นส่วน ๆ ในเร่ืองราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาจุดเด่น จุดดอ้ยของเร่ือง
นั้น ๆ และเสนอแนะส่ิงท่ีเหมาะสมอยา่งมีความเป็นธรรมและเป็นไปได ้ดงันั้นการพฒันาคุณภาพ
การคิดวิเคราะห์จึงสามารถกระทาํได้โดยการฝึกทกัษะการคิดและให้นักเรียนมีโอกาสได้คิด
วิเคราะห์ สามารถเสนอความคิดของตนและอภิปรายร่วมกนัในกลุ่มอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ โดยครู
และนักเรียนต่างยอมรับเหตุผลและความคิดของแต่ละคน โดยเช่ือว่า ไม่มีคาํตอบท่ีถูกตอ้งเพียง
คาํตอบเดียว 

 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546, น. 24) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็น
ความสามารถในการจาํแนกแจกแจงและแยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล
ระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

 
 สุวิทย ์มูลคาํ (2547, น. 9)ให้ความหมายของการวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ว่าการ

วิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การจาํแนก แยกแยะองคป์ระกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึงออกเป็นส่วน ๆ 
เพื่อคน้หาว่ามีองคป์ระกอบยอ่ย ๆ อะไรบา้ง ทาํมาจากอะไร ประกอบข้ึนมาไดอ้ยา่งไรและมีความ
เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งไร การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการ
จาํแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุส่ิงของ เร่ืองราว หรือ
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เหตุการณ์และหาความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หา สภาพความเป็น
จริงหรือส่ิงสาํคญัของส่ิงท่ีกาํหนดให ้

 ชาตรี สําราญ (2548, น. 40-41) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า การคิด
วิเคราะห์คือ การรู้จักพิจารณา คน้หาใคร่ครวญ ประเมินค่าโดยใช้เหตุผลเป็นหลักในการหา
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยง หล่อหลอมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างสมเหตุสมผล
ก่อนท่ีจะตดัสินใจ 

 สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549, น. 5) ใหค้วามหมายของการคิดวิเคราะห์
ว่าเป็นการระบุเร่ืองหรือปัญหา จาํแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอ้มูลเพื่อจดักลุ่มอยา่งเป็นระบบ ระบุ
เหตุผลหรือเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และตรวจสอบขอ้มูลหรือหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อให้
เพียงพอในการตดัสินใจ/แกปั้ญหา/คิดสร้างสรรค ์

 นักการศึกษาและนักวิจัยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับความหมายของการคิด
วิเคราะห์ท่ีสอดคลอ้งกัน คือ การคิดวิเคราะห์หมายถึง การพิจารณาส่ิงต่างๆ ในส่วนย่อยๆ ซ่ึง
ประกอบดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา ดา้นความสัมพนัธ์และดา้นหลกัการจดัการโครงสร้างของการส่ือ
ความหมาย และสอดคล้องกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ คือ การคิดจาํแนก 
รวบรวมเป็นหมวดหมู่ และจบัประเดน็ต่างๆ เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ ดงันั้น การคิดเชิงวิเคราะห์เป็น
ทกัษะการคิดท่ีสามารถพฒันาให้เกิดกบัผูเ้รียนได ้และให้คงทนจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั เพื่อให้
นกัเรียนสามารถคิดไดด้ว้ยตวัเอง เกิดความสาํเร็จในการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ท่ีดีตอ้งเป็นเร่ือง
ของการรู้จกัคิด ผูว้ิจยัจึงสนใจพฒันารูปแบบการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เพื่อกระตุน้ให้
นกัเรียนคิดเป็น เรียนรู้เป็น สามารถจาํแนก ใหเ้หตุผล จบัประเด็นเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ตดัสินใจ
และแกปั้ญหาต่างๆได ้จากขอ้มูลท่ีไดรั้บการพินิจพิจารณา 
2.4.2  ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ 

 เสง่ียม โตรัตน์ (2546, น. 28) กล่าวถึง ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ของการคิดวิเคราะห์ 
ไวว้่า การคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 2 องคป์ระกอบ คือ ทกัษะในการจดัระบบ
ขอ้มูล ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล และการใชท้กัษะเหล่านั้นอย่างมีปัญญาเพื่อการช้ีนาํพฤติกรรม
ดงันั้น การคิดวิเคราะห์จึงมีลกัษณะต่อไปน้ี 

 1. การคิดวิเคราะห์จะไม่เป็นเพียงการรู้หรือการจาํขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว เพราะการคิด
วิเคราะห์จะเป็นการแสวงหาขอ้มูลและการนาํขอ้มูลไปใช ้

 2. การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การมีทกัษะเท่านั้น แต่การคิดวิเคราะห์จะตอ้งเก่ียวกบัการ
ใชท้กัษะอยา่งต่อเน่ือง 
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 3. การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การฝึกทกัษะอยา่งเดียวเท่านั้น แต่จะตอ้งมีทกัษะท่ีจะตอ้ง
คาํนึงถึงผลท่ียอมรับได ้

 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546, น. 15-16) กล่าวถึง ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์และ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวิเคราะห์ไวว้่า การจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีประกอบเป็นการคิดวิเคราะห์
แตกต่างไปตามทฤษฎี การเรียนรู้ โดยทัว่ไปสามารถแยกแยะกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวิเคราะห์ 
ไดด้งัน้ี 

 1. การสงัเกต จากการสงัเกตขอ้มูลมากๆ สามารถสร้างเป็นขอ้เทจ็จริงได ้
 2. ขอ้เทจ็จริง จากกการรวบรวมขอ้เทจ็จริง และการเช่ือมโยงขอ้เทจ็จริงบางอยา่งท่ีขาด

หายไป สามารถทาํใหมี้การตีความได ้
 3. การตีความ เป็นการทดสอบความเท่ียงตรงของการอา้งอิง จึงทาํให้เกิดการตั้ง

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
 4. การตั้งขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ทาํใหส้ามารถมีความคิดเห็น 
 5. ความคิดเห็น เป็นการแสดงความคิดจะตอ้งมีหลกัและเหตุผลเพ่ือพฒันาขอ้วิเคราะห์ 
 นอกจากนั้น เป็นกระบวนการท่ีอาศยัองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ทุกอยา่งร่วมกนั โดยทัว่ไป

นักเรียนจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการสังเกตและขอ้เท็จจริง หากนักเรียนเขา้ใจถึงความ
แตกต่างกจ็ะทาํใหน้กัเรียนเร่ิมพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ได ้

 สุวิทย ์มูลคาํ (2548, น. 23-24) ไดจ้าํแนกลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ ไวเ้ป็น 3 ดา้น คือ 
 1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการแยกแยะคน้หาส่วนประกอบท่ี

สําคญัของส่ิงหรือเร่ืองราวต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช หรือเหตุการณ์ต่างๆ
ตวัอยา่งคาํถาม เช่น อะไรเป็นสาเหตุสาํคญัของการระบาดไขห้วดันกในประเทศไทย 

 2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เป็นความสามารถในการหาความสมัพนัธ์ของส่วนสาํคญั
ต่างๆ โดยระบุความสัมพนัธ์ระหว่างความคิด ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผล หรือความแตกต่าง
ระหวา่งขอ้โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งคาํถาม เช่น การพฒันาประเทศกบัการศึกษามี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

 3. การวิเคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลกัความสัมพนัธ์ส่วนสาํคญัใน
เร่ืองนั้นๆ ว่าสัมพนัธ์กนัอยู่โดยอาศยัหลกัการใด ตวัอย่างคาํถาม เช่น หลกัการสําคญัของศาสนา
พทุธ ไดแ้ก่อะไร 

 จะเห็นไดว้่าการวิเคราะห์นั้นจะตอ้งกาํหนดส่ิงท่ีจะตอ้งวิเคราะห์ กาํหนดจุดประสงคท่ี์
ตอ้งการจะวิเคราะห์ แลว้จึงวิเคราะห์อย่างมีหลกัเกณฑ์ โดยใช้วิธีการพิจารณาแยกแยะ เทคนิค
วิธีการในการวิเคราะห์ เพื่อรวบรวมประเด็นสาํคญัหาคาํตอบให้กบัคาํถาม โดยมีลกัษณะของการ
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คิดวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ วิเคราะห์ความสาํคญัและวิเคราะห์หลกัการของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์
ต่างๆ 

 1. การคิดวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงขอ้มูล ตรวจสอบแนวคิดสาํคญั
และความเป็นเหตุเป็นผล แลว้นาํมาหาความสมัพนัธ์และขอ้ขดัแยง้ในแต่ละสถานการณ์ได ้

 2. การคิดวิเคราะห์ความสําคญั ไดแ้ก่ การจาํแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
ขอ้เทจ็จริงและสมมติฐานแลว้นาํมาสรุปความได ้

 3. การคิดวิเคราะห์หลกัการ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์รูปแบบ โครงสร้าง เทคนิค วิธีการและ
การเช่ือมโยงความคิดรวบยอด โดยสามารถแยกความแตกต่างระหว่างขอ้เทจ็จริงและทศันคติของ
ผูเ้ขียนได ้

 ไพรินทร์ เหมบุตร (2549, น. 1) กล่าวถึง ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ย 4
ประการ คือ 
 1. การมีความเขา้ใจ และให้เหตุผลแก่ส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ เพ่ือแปลความส่ิงนั้น ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัความรู้ ประสบการณ์ และค่านิยม 
 2. การตีความ ความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ 
 3. การช่างสังเกต ช่างถาม ขอบเขตของคาํถาม ยดึหลกั 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร 
(What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When) อยา่งไร (How) เพราะเหตุใด (Why) 
 4. ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ใชค้าํถามคน้หาคาํตอบ หาสาเหตุ หาการเช่ือมโยง ส่งผล
กระทบ วิธีการ ขั้นตอน แนวทางแกปั้ญหา คาดการณ์ขา้งหนา้ในอนาคต 
2.4.3  องคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห์ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548, น. 52) กล่าวว่า องคป์ระกอบของ
การคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ย 

 1.  การตีความ ความเขา้ใจ และให้เหตุผลแก่ส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์เพื่อแปลความของ
ส่ิงนั้นข้ึนกบัความรู้ประสบการณ์และค่านิยม 

2.  การมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ 
3.  การช่างสงัเกต สงสยั ช่างถาม ขอบเขตของคาํถาม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดเชิงวิเคราะห์

จะยดึหลกั 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When)ทาํไม (Why) 
อยา่งไร (How) 

4.  การหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล (คาํถาม) คน้หาคาํตอบไดว้่า อะไรเป็นสาเหตุให้
เร่ืองนั้ นเช่ือมกับส่ิงน้ีได้อย่างไร เร่ืองน้ีใครเก่ียวข้อง เม่ือเกิดเร่ืองน้ีส่งผลกระทบอย่างไรมี
องคป์ระกอบใดบา้งท่ีนาํไปสู่ส่ิงนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการทาํให้เกิดส่ิงน้ีอย่างไร มีแนวทางแกไ้ข
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ปัญหาอยา่งไรบา้ง ถา้ทาํเช่นน้ีจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต ลาํดบัเหตุการณ์น้ีดูว่าเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรเขา
ทาํส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการท่ีใช้ปัญญา หรือใช้ความคิดนําพฤติกรรม ผูท่ี้คิด
วิเคราะห์เป็น จึงสามารถใชปั้ญญานาํชีวิตไดใ้นทุกๆ สถานการณ์ เป็นบุคคลท่ีไม่โลภไม่เห็นแก่ตวั
ไม่ยึดเอาตวัเองเป็นศูนยก์ลาง มีเหตุผล ไม่มีอคติ มีความยุติธรรม และพร้อมท่ีจะสร้างสันติสุขใน
ทุกโอกาส การคิดวิเคราะห์จะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีสําคญัสองเร่ือง คือ เร่ืองความสามารถใน
การให้เหตุผลอย่างถูกตอ้งกับเทคนิคการตั้งคาํถามเพ่ือใช้ในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงทั้งสองเร่ืองมี
ความสาํคญัต่อการคิดวิเคราะห์เป็นอยา่งยิง่ (วนิช สุธารัตน์, 2547, น. 125-128) 

ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกตอ้ง การท่ีจดัให้เร่ืองของการให้เหตุผลอย่าง
ถูกตอ้งว่ามีความสําคญัก็เน่ืองจากในเร่ืองของการคิดการใชปั้ญญาทั้งหลายนั้น เร่ืองของเหตุผล
จะตอ้งมีความสําคญั ถา้เหตุผลท่ีให้ในเบ้ืองแรกไม่ถูกตอ้ง หรือมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนแลว้ 
กระบวนการคิดก็จะมีความไม่ชัดเจนตามไปด้วยการเช่ือมโยงสาระต่างๆ เขา้ด้วยกันย่อมไม่
สามารถกระทาํได ้และมีผลสืบเน่ืองต่อไปคือ ทาํให้การสรุปประเด็นท่ีตอ้งการทั้งหลายขาดความ
ชัดเจน หรืออาจผิดพลาดตามไปดว้ย ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกตอ้งประกอบดว้ย 
(Center for Critical Thinking, 1996, p. 8-9) 

1. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการใหเ้หตุผล วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการให้
เหตุผลตอ้งมีความชดัเจนโดยปกติการให้เหตุผลในเร่ืองต่างๆบุคคลจะตอ้งให้เหตุผลท่ีสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของเร่ืองนั้น เช่นในการเขียนเรียงความ งานวิจยั การอภิปราย ฯลฯถา้
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีกาํหนดไวมี้ความชัดเจน การให้เหตุผลก็จะเป็นเร่ืองง่าย แต่ถา้ไม่
ชดัเจน หรือมีความสลบัซับซ้อน จะตอ้งทาํให้ชดัเจนการให้เหตุผลก็จะเป็นเร่ืองง่าย หรืออาจจะ
ตอ้งแบ่งแยกออกเป็นขอ้ย่อยๆเพื่อลดความสลบัซบัซอ้นลง และนอกจากน้ีเป็นเป้าหมายจะตอ้งมี
ความสาํคญัและมองเห็นวา่สามารถจะทาํใหส้าํเร็จไดจ้ริงๆ 

2. ความคิดเห็นหรือกรอบความจริงท่ีนาํมาอา้ง เม่ือมีการใหเ้หตุผล ตอ้งมีความคิดเห็น
หรือกรอของความจริงท่ีนาํมาสนบัสนุน ถา้ส่ิงท่ีนาํมาอา้งมีขอ้บกพร่อง การใหเ้หตุผลก็จะผดิพลาด
หรือบกพร่องตามไปดว้ย ความคิดเห็นท่ีแคบเฉพาะตวั ซ่ึงอาจเกิดจากอคติหรือการเทียบเคียงท่ีผิด 
ทาํใหก้ารใหเ้หตุผลทาํไดใ้นขอบเขตอนัจาํกดั เท่ียงตรง และมีเสถียรภาพ 

3. ความถูกตอ้งของส่ิงท่ีอา้งอิง การอา้งอิงขอ้มูล ข่าวสาร เหตุการณ์ หรือส่ิงต่างๆ มี
หลกัการอยูว่่า ส่ิงท่ีนาํมาอา้งจะตอ้งมีความชดัเจน มีความสอดคลอ้ง และมีความถูกตอ้งแน่นอนถา้
ส่ิงท่ีนาํมาอา้งผดิพลาดการสรุปผลหรือการสร้างกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองยอ่มผดิพลาดดว้ย 
ส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงัก็คือ ตอ้งเขา้ใจขอ้จาํกดัของขอ้มูลต่างๆลองหาขอ้มูลอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะตรงกนั
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ขา้ม หรือขดัแยง้กบัขอ้มูลท่ีเรามีอยู่บา้งว่ามีหรือไม่และก็ตอ้งแน่ใจว่าขอ้มูลท่ีใชอ้า้งนั้นมีความ
สมบูรณ์เพียงพอด้วยขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่มีความถูกต้อง มีการบิดเบือนหรือการนําเสนอเพียง
บางส่วนและปิดบงัหรือมีเจตนาปล่อยปละละเลยในบางส่วน ทาํให้การนาํไปอา้งอิงหรือเผยแพร่
ขาดความสมบูรณ์ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบหรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลองคก์ารหรือ
สังคมไดด้งันั้นการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารก่อนท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในการ
อา้งอิงทุกๆเร่ืองจึงเป็นเร่ืองท่ีควรจะกระทาํดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่ 

4.  การสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอด การให้เหตุผลจะตอ้งอาศยัการสร้าง
ความคิดหรือความคิดรวบยอด ซ่ึงมีตวัประกอบท่ีสาํคญัคือทฤษฎี กฎ หลกัการ อนัเป็นตวัประกอบ
สําคญัของการสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดถา้หากเขา้ใจผิดพลาดในเร่ืองของทฤษฎี กฎ 
หรือหลกัการต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ การสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดก็จะผิดพลาด การให้
เหตุผลกจ็ะไม่ถูกตอ้งดว้ย ดงันั้นเม่ือสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดข้ึนมาไดแ้ลว้ จะตอ้งแสดง
หรืออธิบาย เพื่อบ่งบอกออกมาใหช้ดัเจน ลกัษณะของความคิดรวบยอดท่ีดีจะตอ้งมีความกระจ่างมี
ความเช่ือมโยงสมัพนัธ์มีความลึกซ้ึง และมีความเป็นกลางไม่โนม้เอียงไปทางใดทางหน่ึง 

5.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุผลกบัสมมติฐาน การใหเ้หตุผลข้ึนอยูก่บัสมมติฐานเม่ือใด
มีการกาํหนดสมมติฐานข้ึนมาในกระบวนการแกปั้ญหา ตอ้งแน่ใจว่าสมมุติฐานนั้น กาํหนดข้ึนจาก
ส่ิงท่ีเป็นความจริงและจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู ่ความบกพร่องในการให้เหตุผลสามารถเกิดข้ึนได้
เม่ือบุคคลไปติดยึดในสมติฐานท่ีตั้งข้ึน จนทาํให้ความคิดเห็นโนม้เอียงหรือผิดไปจากสภาพท่ีควร
จะเป็น สมมติฐานท่ีดีจะตอ้งมีความชดัเจน สามารถตดัสินใจ และมีเสถียรภาพเช่นเดียวกนั 

6.  การลงความเห็น การใหเ้หตุผลในทุกๆเร่ือง จะตอ้งแสดงถึงความเขา้ใจดว้ยการสรุป
และใหค้วามหมายของขอ้มูล ลกัษณะการใหเ้หตุผลนั้นโดยธรรมชาติจะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ี
เช่ือมโยงกนัอยูร่ะหวา่งเหตุกบัผล เช่นเพราะวา่ส่ิงน้ีเกิดส่ิงนั้นจึงเกิดข้ึน หรือเพราะว่าส่ิงน้ีเป็นอยา่ง
น้ีส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงน้ีจึงเป็นอย่างนั้น ถา้ความเขา้ใจในขอ้มูลเบ้ืองตน้ผิดพลาดการให้เหตุผลย่อม
ผิดพลาดดว้ย ทางออกท่ีดีก็คือ การลงความเห็นจะทาํไดก้็ต่อเม่ือมีหลกัฐานบ่งบอกอย่างชัดเจน 
จะตอ้งตรวจสอบความเห็นนั้นสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ไหนและมีอะไรเป็น
ตวัช้ีนาํอยูอี่กบา้ง ซ่ึงอาจทาํใหก้ารลงความเห็นผดิพลาด 

7.  การนาํไปใช ้เม่ือมีขอ้สรุปแลว้จะตอ้งมีการนาํไปใชห้รือมีผลสืบเน่ือง จะตอ้งมี
ความคิดเห็นประกอบว่าขอ้สรุปท่ีเกิดข้ึนนั้น สามารถนาํไปใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด ควรจะนาํไปใช้
ลกัษณะใดจึงจะถูกตอ้ง ลกัษณะใดไม่ถูกตอ้ง โดยพยายามคิดถึงทุกส่ิงท่ีอาจเป็นผลต่อเน่ืองท่ี
สามารถเกิดข้ึนไดด้งันั้นจะเห็นไดว้่า การคิดวิเคราะห์ท่ีดีหรือมีมาตรฐาน ในอนัดบัแรกจะตอ้งรู้จกั
การให้เหตุผลท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายอย่าง ตามท่ีไดแ้สดงรายละเอียดมาแลว้ 
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เร่ืองท่ีสําคญัและเป็นหัวใจของการคิดวิเคราะห์อีกเร่ืองหน่ึงก็คือ เทคนิคการตั้งคาํถาม เพื่อการ
วิเคราะห์เป็นการบอกให้ทราบว่า นกัคิดวิเคราะห์จะตอ้งใชค้าํถามอยา่งไร เพื่อเป็นการนาํความคิด
ไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

เทคนิคการตั้ งค ําถามเพื่อการคิดวิ เคราะห์  เ ป็นเ ร่ือง ท่ี มีความสําคัญพอๆกับ
ความสามารถในการใหเ้หตุผลอยา่งถูกตอ้ง การตั้งคาํถามท่ีดีจะช่วยส่งเสริมใหก้ารใชเ้หตุผลเป็นไป
ดว้ยความสะดวก มีระบบและช่วยแกปั้ญหาได ้นกัคิดวิเคราะห์ตอ้งมีความสามารถในการตั้งคาํถาม
หลายๆแบบ คาํถามท่ีตอ้งการคาํตอบกวา้ง ๆ ตอ้งการหลายๆ คาํตอบ คาํถามตอ้งการคาํตอบเดียวแต่
มีความลึกซ้ึง ลกัษณะคาํถามท่ีจะช่วยให้คิดหาเหตุผลในระดบัลึก หรือมีเหตุผลจากการใชปั้ญญา
ของการคิดวิเคราะห์นั้น จะตอ้งมีคุณสมบติั 8 ประการ (Center for Critical Thinking, 1996, p. 8-9 
อา้งถึงใน วนิช สุธารัตน์, 2547, น. 128-130 ) ดงัต่อไปน้ี 

1.  ความชดัเจน (Clarity) ความชดัเจนของปัญหาเป็นจุดเร่ิมตน้สาํคญัของการคิด เช่น 
ตวัอยา่งของปัญหาท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อตรวจสอบความชดัเจน เช่นยงัมีเร่ืองอะไรอีกในส่วนน้ีท่ีเรายงัไม่รู้
สามารถยกตวัอยา่งมาอา้งอิงไดห้รือไม่ สามารถอธิบายขยายความส่วนนั้นใหม้ากข้ึนไดห้รือไม่ 

2.  ความเท่ียงตรง (Accuracy) เป็นคาํถามท่ีบอกว่าทุกคนสามารถตรวจสอบไดถู้กตอ้ง
ตรงกันหรือไม่ เช่น จริงหรือ เป็นไปได้หรือ ทาํไมถึงเป็นไปได้ สามารถตรวจสอบได้หรือไม่
ตรวจสอบอยา่งไร เราจะหาขอ้มูลหลกัฐานไดอ้ยา่งไร ถา้ตรงนั้นเป็นเร่ืองจริงเราจะทดสอบมนัได้
อยา่งไร 

3.  ความกระชบั ความพอดี (Precision) เป็นความกะทดัรัด ความเหมาะสม ความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล เช่น จาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองน้ีอีกหรือไม่ ทาํให้ดูดีกว่าน้ีได้อีก
หรือไม่ ทาํใหก้ระชบักวา่น้ีไดอี้กหรือไม่ 

4. ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง (Relevance) เป็นการตั้งคาํถามเพ่ือคิดเช่ือมโยงหา
ความสัมพนัธ์ เช่น ส่ิงนั้นเก่ียวขอ้งกับปัญหาอย่างไร มนัเกิดส่ิงต่างๆ ข้ึนตรงนั้นได้อย่าง ผลท่ี
เกิดข้ึนตรงนั้น มนัมีท่ีมาอยา่งไร ตรงส่วนนั้นช่วยใหเ้ราเขา้ใจอะไรไดบ้า้ง 

5.  ความลึก (Depth ) หมายถึงความหมายในระดบัท่ีลึกความคิดลึกซ้ึง การตั้งคาํถามท่ี
สามารถเช่ือมโยงไปยงัการคิดหาคาํตอบท่ีลึกซ้ึง ถือว่าคาํถามนั้นมีคุณค่ายิ่ง เช่น ตวัประกอบ
อะไรบา้งท่ีทาํให้ตรงน้ีเป็นปัญหาสําคญั อะไรท่ีทาํให้ปัญหาเร่ืองน้ีมนัซับซ้อน ส่ิงใดบา้งท่ีเป็น
ความลาํบากหรือความยุง่ยากท่ีเราจะตอ้งพบ 

6.  ความกวา้งของการมอง (Breadth ) เป็นการทดลองเปล่ียนมุมมอง โดยใหผู้อ่ื้นช่วย
เช่น จาํเป็นจะตอ้งมองส่ิงน้ีจากดา้นอ่ืน คนอ่ืน ดว้ยหรือไม่ มองปัญหาน้ีโดยใชว้ิถีทางอ่ืนๆ บา้ง
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หรือไม่ ควรจะให้ความสาํคญัของความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนหรือไม่ ยงัมีขอ้มูลอะไรในเร่ืองน้ีอีก
หรือไม่ท่ีไม่นาํมากล่าวถึง 

7.  หลกัตรรกวิทยา (Logic ) มองในดา้นของความคิดเห็นและการใชเ้หตุผล เช่นทุก
เร่ืองท่ีเรารู้ เราเขา้ใจตรงกนัหมดหรือไม่ ส่ิงท่ีพดูมีหลกัฐานอา้งอิงหรือไม่ ส่ิงท่ีสรุปนั้นเป็นเหตุผล
ท่ีสมบูรณ์หรือไม่ ส่ิงท่ีกล่าวอา้งมีขอบข่ายครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดหรือไม่ 

8.  ความสาํคญั (Significance ) ซ่ึงหมายถึง การตั้งคาํถามเพ่ือตรวจสอบว่าส่ิงเหล่านั้นมี
ความสาํคญัอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากในบางคร้ังพบว่า ความสาํคญัเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งการจะ
ให้เป็นมากกว่าเป็นความสาํคญัจริงๆ เช่น ส่วนไหนของความจริงท่ีสาํคญัท่ีสุด ยงัมีเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีมี
ความสาํคญัอยูอี่กหรือไม่ น่ีคือปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุดในเร่ืองน้ีใช่หรือไม่ ตรงน้ีเป็นจุดสาํคญัท่ีควรให้
ความสนใจหรือเปล่า 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่า การคิดวิเคราะห์จะเกิดความสมบูรณ์ไดน้ั้น นอกจากจะตอ้งอาศยั
ความสามารถในการให้เหตุผลอยา่งถูกตอ้งแลว้ เร่ืองของเทคนิคการตั้งคาํถามเพ่ือการวิเคราะห์ก็มี
ความสาํคญัท่ีไม่ยิ่งหย่อนกว่ากนั โดยท่ีองคป์ระกอบทั้งสองส่วนน้ีจะทาํงานประสานสัมพนัธ์กนั
อยา่งกลมกลืนในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่วนประกอบทั้งสองส่วนจะตอ้งไป
ดว้ยกนั คุณค่า ความสวยงาม ความลงตวั รวมทั้งประโยชน์อยา่งสมบูรณ์จึงจะเกิดข้ึนได ้
2.4.4  กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นการแสดงให้เห็นจุดเร่ิมตน้ ส่ิงท่ีสืบเน่ืองหรือเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กันในระบบการคิด และจุดส้ินสุดของการคิด โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์มีความ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบเร่ืองความสามารถในการให้เหตุผลอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งเทคนิคการตั้ง
คาํถามจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งในทุกๆขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ระบุหรือทาํความเขา้ใจกบัประเด็นปัญหา ผูท่ี้จะทาํการคิดวิเคราะห์จะตอ้งทาํ
ความเขา้ใจปัญหาอย่างกระจ่างแจง้ ดว้ยการตั้งคาํถามหลายๆ คาํถาม เพื่อให้เขา้ใจปัญหาต่างๆ ท่ี
กาํลงัเผชิญอยูน่ั้นอยา่งดีท่ีสุด ตวัอยา่งคาํถาม เช่น ปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุดของบา้นเมืองใช่
หรือไม่ (ความสาํคญั)ยงัมีปัญหาอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นกว่ากนัอีกหรือไม่ (ความสาํคญั)ทราบได้
อยา่งไรวา่เร่ืองน้ีเป็นปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุด (ความชดัเจน) 

ขั้นท่ี 2 รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา ในขั้นน้ีผูท่ี้จะทาํการคิดวิเคราะห์ จะตอ้ง
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากการสังเกต จากการอ่าน จากขอ้มูลการประชุม จากขอ้เขียน 
บนัทึกการประชุม บทความ จากการสัมภาษณ์ การวิจยั และอ่ืนๆ การเก็บขอ้มูลจากหลายๆ แหล่ง 
และดว้ยวิธีการหลายๆ วิธีจะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ ชดัเจน และมีความเท่ียงตรงคาํถามท่ีจะตอ้ง
ตั้งในตอนน้ี ไดแ้ก่ 
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เราจะหาขอ้มูลใหค้รบถว้นโดยวิธีใดไดอี้กบา้งและหาอยา่งไร (เท่ียงตรง) 
ขอ้มูลน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาอยา่งไร (ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง) 
จาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองใดอีกบา้ง (ความกระชบัพอดี) 
ขั้นท่ี 3 พิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มูล หมายถึงผูท่ี้คิดวิเคราะห์พิจารณาความ

ถูกตอ้งเท่ียงตรงของส่ิงท่ีนาํมาอา้ง รวมทั้งการประเมินความพอเพียงของขอ้มูลท่ีจะนาํมาใช ้คาํถาม
ท่ีควรจะนาํมาใชใ้นตอนน้ีไดแ้ก่ 

ขอ้มูลท่ีไดม้ามีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงไร (ความเท่ียงตรง) 
เราจะหาหลกัฐานไดอ้ยา่งไรถา้ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นเร่ืองจริง (ความเท่ียงตรง) 
ยงัมีเร่ืองอะไรอีกในส่วนน้ีท่ียงัไม่รู้ (ความชดัเจน) 
ยงัมีขอ้มูลอะไรในเร่ืองน้ีอีกท่ียงัไม่นาํมากล่าวถึง (ความกวา้งของการมอง) 
ขั้นท่ี 4 การจดัขอ้มูลเขา้เป็นระบบ เป็นขั้นท่ีผูคิ้ดจะตอ้งสร้างความคิด ความคิดรวบ

ยอด หรือสร้างหลกัการข้ึนใหไ้ดด้ว้ยการเร่ิมตน้จากการระบุลกัษณะของขอ้มูล แยกแยะขอ้เทจ็จริง 
ขอ้คิดเห็น จัดลาํดับความสําคัญของขอ้มูล พิจารณาขีดจาํกัดหรือขอบเขตของปัญหารวมทั้ ง
ขอ้ตกลงพื้นฐาน การสงัเคราะห์ขอ้มูลเขา้เป็นระบบและกาํหนดขอ้สันนิษฐานเบ้ืองตน้คาํถามท่ีควร
นาํมาใชใ้นตอนน้ีไดแ้ก่ 

ขอ้มูลส่วนน้ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาอยา่งไร (ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง) 
จาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองน้ีอีกหรือไม่ จากใครท่ีใด (ความกวา้งของการมอง) 
อะไรบา้งท่ีทาํใหก้ารจดัขอ้มูลในเร่ืองน้ีเกิดความลาํบาก (ความลึก) 
จะตรวจสอบไดอ้ยา่งไรวา่การจดัขอ้มูลมีความถูกตอ้ง (ความเท่ียงตรง) 
สามารถจดัขอ้มูลโดยวิธีอ่ืนไดอี้กหรือไม่ (ความกวา้งของการมอง) 
ขั้นท่ี 5 ตั้งสมมติฐาน เป็นขั้นท่ีนกัคิดวิเคราะห์จะตอ้งนาํขอ้มูลท่ีจดัระบบระเบียบแลว้

มาตั้งเป็นสมมติฐานเพ่ือกาํหนดขอบเขตและการหาขอ้สรุปของขอ้คาํถาม หรือปัญหาท่ีกาํหนดไว้
ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความคิดเช่ือมโยงสมัพนัธ์ในเชิงของเหตุผลอยา่งถูกตอ้ง สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนจะตอ้งมี
ความชดัเจนและมาจากขอ้มูลท่ีถูกตอ้งปราศจากอคติหรือความลาํเอียงของผูท่ี้เก่ียวขอ้งคาํถามท่ี
ควรนาํมาใชใ้นตอนน้ีไดแ้ก่ 

ถา้สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนถูกตอ้ง เราจะมีวิธีตรวจสอบไดอ้ยา่งไร (ความเท่ียงตรง) 
สามารถทาํใหก้ระชบักวา่น้ีไดอี้กหรือไม่ (ความกระชบั ความพอดี) 
รายละเอียดแต่ละส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาอยา่งไร (ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง) 
ขั้นท่ี 6 การสรุป เป็นขั้นตอนของการลงความเห็น หรือการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ระหว่าง

เหตุผลกบัผลอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงผูคิ้ดวิเคราะห์จะตอ้งเลือกพิจารณาเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมตามสภาพ
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ของขอ้มูลท่ีปรากฏ โดยใช้เหตุผลทั้งทางตรรกศาสตร์ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และพิจารณาถึง
ความเป็นไปไดต้ามสภาพท่ีเป็นจริงประกอบกนั คาํถามท่ีควรนาํมาถามไดแ้ก่ 

เราสามารถจะตรวจสอบไดห้รือไม่ ตรวจสอบอยา่งไร (ความเท่ียงตรง) 
ผลท่ีเกิดข้ึนมนัมีท่ีมาอยา่งไร (ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง) 
ขอ้สรุปน้ีทาํใหเ้ราเขา้ใจอะไรไดบ้า้ง (ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง) 
ส่ิงท่ีสรุปนั้นเป็นเหตุผลท่ีสมบูรณ์หรือไม่ (หลกัตรรกวิทยา) 
ขั้นท่ี 7 การประเมินขอ้สรุป เป็นขั้นสุดทา้ยของการคิดวิเคราะห์ เป็นการประเมินความ

สมเหตุสมผลของการสรุป และพิจารณาผลสืบเน่ืองท่ีจะเกิดขั้นต่อไป เช่น การนาํไปประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณ์จริง หรือการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงๆ คาํถามท่ีควรนาํมาถามไดแ้ก่ 

ส่วนไหนของขอ้สรุปท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด (ความสาํคญั) 
ยงัมีขอ้สรุปเร่ืองใดอีกท่ีควรนาํมากล่าวถึง (ความกวา้งของการมอง) 
ถา้นาํเร่ืองน้ีไปปฏิบติัจะมีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบา้ง (ความกวา้งของการมอง) 
อะไรจะทาํใหปั้ญหามีความซบัซอ้นยิง่ข้ึน (ความลึก) 
สรุปไดว้่ากระบวนการคิดวิเคราะห์มีความสําคญัอย่างยิ่งสําหรับการแกปั้ญหาต่างๆ 

ของมนุษย ์การคิดวิเคราะห์เป็นจะช่วยให้มนุษยม์องเห็นปัญหา ทาํความเขา้ใจปัญหา รู้จกัปัญหา
อยา่งแทจ้ริง และจะสามารถแกปั้ญหาทั้งหลายได ้
2.4.5  ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2546, น. 1071) กล่าวไวว้่าทกัษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึงความ
ชาํนาญในการคิดใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบในเร่ืองราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี 
ส่วนบกพร่อง หรือ จุดเด่นจุดดอ้ยของเร่ืองนั้นๆ แลว้ เสนอแนะส่ิงท่ีดีส่ิงท่ีเหมาะสมนั้นอย่าง
ยติุธรรม 

สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548, น. 5) ไดใ้หค้วามหมายทกัษะการคิด
วิเคราะห์ คือ การระบุเร่ืองหรือปัญหา การจําแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบข้อมูลอ่ืนๆและ
ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งชาํนาญหรือหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใหแ้ละแม่นยาํเพียงพอแก่การตดัสินใจ 

ซ่ึงอาจสรุปไดว้่าทกัษะการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรอง
แกปั้ญหาท่ีแม่นยาํมีความละเอียดในการจาํแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอ้มูลเร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆ
อยา่งชาํนาญ โดยการหาหลกัฐานท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงหรือขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมาสนบัสนุนหรือ
ยนืยนัเพื่อพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจเช่ือหรือสรุป 
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2.4.6  การจดัการเรียนเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์  
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพฒันากระบวนการคิดตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 มีผูศึ้กษาวิธีและ
เทคนิคการสอนพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ได้เน่ืองจากวิธีการคิดวิเคราะห์มีการปฏิบติัตาม
หลกัการเป็นขั้นตอนอยา่งมีระบบและมีความสาํคญัอยา่งยิง่อีกทั้งทกัษะการคิดวิเคราะห์เป็นทกัษะ
ของการนาํไปปรับแกปั้ญหาต่าง ๆ ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์มีนักวิชาการท่ีศึกษา
ขอ้มูลจากอดีตจนถึงปัจจุบนัไดอ้ธิบายไวห้ลายประเดน็ดงัน้ี 

Jarolimek (อา้งถึงใน อาร์ม โพธ์ิพฒัน์, 2550, น. 16) ไดก้ล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์
สามารถสอนไดเ้พราะเป็นเร่ืองความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมทางสมองตาม
ทฤษฎีของ Bloom วา่ดว้ยการอธิบายขั้นตอนและการเร่ิมจากความรู้ความเขา้ใจ การนาํไปใชซ่ึ้งเป็น
จุดมุ่งหมายของการสอนให้เกิดพุทธิพิสัยระดับตํ่า ส่วนท่ีอยู่ในระดับสูงคือ การวิเคราะห์การ
สังเคราะห์ และการประเมินผลในส่วนของการวิเคราะห์ยงัไดแ้ยกแยะพฤติกรรมการเรียนรู้คือ
ความสามารถท่ีจะนาํความคิดต่าง ๆ มารวมกนัเพื่อนเกิดมโนทศัน์ใหม่ๆ เพ่ือให้เขา้ใจสถานการณ์
ต่าง ๆ 

สุมน อมรวิวฒัน์ (254, น. 130) ไดก้ล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์เป็นการพฒันาทกัษะคิด
วิเคราะห์ท่ีสอดคล้องกับทางวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นถึงกระบวนการการคิดเพื่อแก้ปัญหาการคิด
วิพากษว์ิจารณ์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบยอ้นทวนการคิดจาํแนก
แยกแยะ การคิดเช่ือมโยงสัมพนัธ์และการคิดจดัอนัดบั Gagne (อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 
2544, น. 16) กล่าวถึง การเรียนรู้ท่ีเป็นทกัษะทางปัญญาประกอบดว้ย 4 ทกัษะยอ่ยซ่ึงแต่ละระดบั
เป็นพื้นฐานของกนัและกนัตามลาํดบัซ่ึงเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ท่ีเป็นการเช่ือมโยงส่ิงเร้ากบัการ
ตอบสนองและความต่อเน่ืองของการเรียนรู้ต่างๆ เป็นลูกโซ่ซ่ึงทกัษะยอ่ยแต่ละระดบั ไดแ้ก่ 

1. การจาํแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบติัทางกายภาพ
ของวตัถุต่าง ๆ ท่ีรับรู้เขา้มาวา่เหมือนหรือไม่เหมือนกนั 

2. การสร้างความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการจดักลุ่มวตัถุหรือส่ิงต่างๆ 
โดยระบุคุณสมบติัร่วมกนัของวตัถุส่ิงนั้นๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีทาํใหก้ลุ่มวตัถุหรือส่ิงต่างๆเหล่านั้น
ต่างจากกลุ่มวตัถุหรือส่ิงอ่ืน ๆ ในระดบัรูปธรรม และระดบันามธรรมท่ีกาํหนดข้ึนในสังคมหรือ
วฒันธรรมต่างๆ 

3. การสร้างกฎ หมายถึง ความสามารถในการนาํความคิดรวบยอดต่างๆ มารวมเป็น
กลุ่ม ตั้งเป็นกฎเกณฑข้ึ์น เพื่อใหส้ามารถสรุปอา้งอิง และตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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4. การสร้างกระบวนการหรือกฎขั้นสูง หมายถึงความสามารถในการนาํกฎหลาย ๆขอ้ท่ี
สัมพนัธ์กนัมาประมวลเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงนาํไปสู่ความรู้ความเขา้ใจท่ีซบัซอ้นยิ่งข้ึนประเวศ วะสี (อา้ง
ถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2548, น. 301-302) ไดก้ล่าวว่า ในการเรียนรู้ตอ้งใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสฝึก
คิด ฝึกตั้งคาํถาม เพราะคาํถามเป็นเคร่ืองมือในการไดม้าซ่ึงความรู้ควรให้ผูเ้รียนฝึกการ ถาม-ตอบ 
ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความกระจ่างในเร่ืองท่ีศึกษารวมทั้งไดฝึ้กการใชเ้หตุผล การวิเคราะห์และ
การสงัเคราะห์ ฝึกคน้หาคาํตอบจากเร่ืองท่ีเรียน 

วีระ สุดสงัข ์(2550, น. 26-28) ไดก้ล่าวไวว้่า วิธีการคิดสามารถฝึกสมองใหมี้ทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ใหพ้ฒันาข้ึน สามารถฝึกตามขั้นตอนไดด้งัน้ี 

1. กาํหนดส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ เป็นการกาํหนดวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ข้ึนมา เพื่อเป็นตน้เร่ืองท่ีจะใชว้ิเคราะห์ 

2. กาํหนดปัญหาหรือวตัถุประสงค ์เป็นการกาํหนดประเด็นสงสัยจากปัญหาหรือส่ิงท่ี
วิเคราะห์ อาจจะกาํหนดเป็นคาํถามหรือกาํหนดวตัถุประสงค์การวิเคราะห์ เพื่อคน้หาความจริง
สาเหตุหรือความสาํคญั 

3. กาํหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ ์เพื่อใชแ้ยกส่วนประกอบของส่ิงท่ีกาํหนดให้ เช่น
เกณฑใ์นการจาํแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั 

4. กาํหนดการพิจารณาแยกแยะ เป็นการกาํหนดการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ และ
กระจายส่ิงท่ีกาํหนดใหอ้อกเป็นส่วนยอ่ย ๆ โดยอาจใชเ้ทคนิคคาํถาม 5 W 1 H ประกอบดว้ย What(
อะไร) Where (ท่ีไหน) When (เม่ือไร) Why (ทาํไม) Who (ใคร) และ How (อยา่งไร) 

5. สรุปคาํตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีสาํคญัเพื่อหาขอ้สรุปเป็นคาํตอบหรือตอบ
ปัญหาของส่ิงท่ีกาํหนดให ้

สรุปได้ว่าการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ทาํได้โดยการดาํเนินการจัดการเรียนรู้ 
เทคนิคการสอนตามขั้นตอนอยา่งมีระบบจะช่วยใหเ้กิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ประสบผลสาํเร็จตาม
ความมุ่งหมายซ่ึงในขณะเดียวกนักระบวนการทางสมองมีการปฏิบติัตามลาํดบัขั้นตอน เร่ิมจาก
ความรู้ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้มีการเช่ือมโยงส่ิงเร้ากบัการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้ง
คาํถาม กาํหนดส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การคิดแบบ
ยอ้นทวน การคิดจาํแบบแยกแยะ การคิดเช่ือมโยงสัมพนัธ์และการคิดจดัอนัดบัเป็นการปฏิบติัตาม
หลกัการเป็นขั้นตอนคือ การกาํหนดปัญหาหรือวตัถุประสงค ์กาํหนดหลกัการพิจารณาแยกแยะและ
สรุปหาคาํตอบ 
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2.4.7  เทคนิควิธีการสอนสร้างเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
มีนกัวิชาการกล่าวถึงเทคนิคการสอนใหน้กัเรียนคิดวิเคราะห์ ไวด้งัน้ี 
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546, น. 97-98) กล่าวโดยสรุปวา่ เทคนิคการตั้งคาํถามอยูใ่น

ขอบข่าย “5 Ws 1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แทจ้ริงคือการตอบคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสงสัยใคร่รู้
ของผูถ้าม เม่ือเห็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดแล้ว อยากรู้เก่ียวกับส่ิงนั้ นมากข้ึนในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ได้
ขอ้เท็จจริงใหม่ๆ ความเขา้ใจใหม่ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการแกปั้ญหา
ขอบเขตของคาํถามเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจท่ีรอบคอบมากข้ึน ขอบเขตของคาํถามเชิง
วิเคราะห์เก่ียวกบัการจาํแนกแจกแจงองคป์ระกอบและการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างเร่ือง
ท่ีวิเคราะห์ โดยใชค้าํถามในขอบข่าย “ 5 Ws 1H” เพื่อนาํไปสู่การคน้หาความจริงในเร่ืองนั้นๆทุก
แง่ทุกมุม โดยตั้งคาํถาม ใคร (Who) ... ทาํอะไร (What) ... ท่ีไหน (Where) ... เม่ือไร (When) ...
อยา่งไร (How) ... เพราะเหตุใด...ทาํไม (Why) 

อเนก พ.อนุกูลบุตร (2547, น. 62-63) กล่าวไวด้งัน้ี การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มุ่ง
หมายให้นกัเรียนคิดออยา่งแยกแยะได ้และคิดไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว หรือมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์
ไดข้ั้นแรก ครูผูส้อนตอ้งรู้จกัความคิดแบบวิเคราะห์น้ีอย่างดีเสียก่อน ขั้นต่อๆ ไปจึงผสานการคิด
แบบน้ีเขา้ไปในกระบวนการเรียนการสอนไม่ว่าจะใชร้ะเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด โดย
แบ่งแนวทางการคิดในรูปกิจกรรมหรือคาํถามใหพ้ฒันาการคิดแบบวิเคราะห์ข้ึนในตวันกัเรียน การ
สอนการคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ย 

1.  การสอนการคิดวิเคราะห์แยกองคป์ระกอบ (Analysis of elements) มุ่งใหน้กัเรียนคิด
แบบแยกแยะวา่ส่ิงสาํเร็จรูปหน่ึงมีองคป์ระกอบอะไร มีแนวทางดงัน้ี 

1.1  วิเคราะห์ชนิด โดยมุ่งให้นักเรียนคิดและวินิจฉัยว่า บรรดาขอ้ความ เร่ืองราว
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ใดๆ ท่ีพิจารณาอยู่นั้น จดัเป็นชนิดใด ประเภทใด ลกัษณะใด ตามเกณฑ์
หรือหลกัการใหม่ท่ีกาํหนด เช่น เสียชีพอย่าเสียสัตย ์ให้นักเรียนคิด (ช่วยกนัคิด) ว่าเป็นขอ้ความ
ชนิดใด และเพราะอะไรตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดให้ใหม่เหมือนในตาํรา จุดสาํคญัของการสอนให้คิด
แบบวิเคราะห์ชนิดกคื็อ ตอ้งใหเ้กณฑใ์หม่และบอกเหตุผลท่ีจดัชนิดตามเกณฑใ์หม่ท่ีกาํหนด 

1.2  วิเคราะห์ส่ิงสําคญั มุ่งให้คิดแยกแยะและวินิจฉัยว่าองคป์ระกอบใด สําคญั
หรือไม่สาํคญั เช่น ใหค้น้หาสาระสาํคญั แก่นสาร ผลลพัธ์ ขอ้สรุป จุดเด่น จุดดอ้ย 

1.3  วิเคราะห์เลศนยั มุ่งใหคิ้ดคน้หาส่ิงท่ีพรางไว ้แฝงเร้นอยูมิ่ไดบ่้งบอกไวต้รงๆแต่
มีร่องรอยส่งใหเ้ห็นวา่มีความจริงนั้นซ่อนอยู ่



28 

2.  การสอนการคิดวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ (Analysis of relationships) มุ่งใหน้กัเรียนคิด
แบบแยกแยะว่า มีองคป์ระกอบใดสัมพนัธ์กนั สัมพนัธ์กนัแบบใด สัมพนัธ์ตามกนัหรือกลบักนั 
สมัพนัธ์กนัสูงตํ่าเพียงไร มีแนวทางดงัน้ี 

2.1  วิเคราะห์ชนิดความสัมพนัธ์ มุ่งให้คิดแบบคน้หาชนิดของความสัมพนัธ์ว่า
สัมพนัธ์แบบตามกนักลบักนัไม่สัมพนัธ์กนั ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบกบัองคป์ระกอบ
องคป์ระกอบกบัเร่ืองทั้งหมด เช่น มุ่งให้คิดแบบคน้หาความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงใดสอดคลอ้ง กบั 
ไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองน้ี                                                               

คาํกล่าวใดสรุปผดิ เพราะอะไร ขอ้เทจ็จริงใดไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไร 
ขอ้ความในยอ่หนา้ท่ี... เก่ียวขอ้งอยา่งไรกบัขอ้ความทั้งเร่ือง 
ร้อยละกบัเศษส่วน ทศนิยม เหมือนและต่างกนัอยา่งไรบา้ง 

2.2  วิเคราะห์ขนาดของความสัมพนัธ์ โดยมุ่งให้คิดเพื่อคน้หาขนาด ระดับของ
ความสมัพนัธ์ เช่น ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด (นอ้ยท่ีสุด) กบัส่ิงใด 

2.3  วิเคราะห์ขั้นตอนของความสมัพนัธ์ มุ่งใหคิ้ดเพ่ือคน้ลาํดบัขั้นของความสัมพนัธ์
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีเป็นเร่ืองแปลกใหม่ เช่น 

ส่ิงใดเป็นปฐมเหตุ ตน้กาํเนิดของปัญหา เร่ืองราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 
ส่ิงใดเป็นผลท่ีตามมา ผลสุดทา้ยของเร่ืองราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 

2.4  วิเคราะห์วตัถุประสงค์และวิธีการ มุ่งให้คิดและคน้ว่าการกระทาํ พฤติกรรม
พฤติการณ์ มีเป้าหมายอะไร เช่น   ใหคิ้ดและคน้หาว่า การกระทาํนั้นเพื่อบรรลุผลอะไร ผลคือเกิด
วินยัในตนเอง 

ความไพเราะของดนตรีข้ึนอยูก่บัอะไร ข้ึนอยูก่บัจงัหวะ 
ความตอนท่ี...เก่ียวขอ้งอยา่งไรกบัวตัถุประสงคข์องเร่ือง ผลคือสนบัสนุน หรือ

ขยายความ 
2.5  วิเคราะห์สาเหตุและผลท่ีเกิดตามมา มุ่งใหคิ้ดแบบแยกแยะใหเ้ห็นความสัมพนัธ์

เชิงเหตุผล ซ่ึงเป็นยอดปรารถนาประการหน่ึงของการสอนใหคิ้ดเป็น คือ คิดหาเหตุและผลไดดี้เช่น 
ใหคิ้ดและคน้หาวา่ 

ส่ิงใดเป็นผลของ... ( สาเหตุ) ส่ิงใดเป็นเหตุของ... (ผล) 
ตอนใดเป็นสาเหตุท่ีสอดคลอ้งกบั.... เป็นผลขดัแยง้กบัขอ้ความ .... 
เหตุการณ์คู่ใดสมเหตุสมผล เป็นตวัอยา่งสนบัสนุน 

2.6  วิเคราะห์แบบความสัมพนัธ์ โดยใหค้น้หาแบบความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 ส่ิงแลว้
บอกแบบความสัมพนัธ์นั้น หรือเปรียบเทียบกบัความสัมพนัธ์คู่อ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกนั ทาํนองเดียวกนัใน
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รูปอุปมาอุปไมย เช่น เซนติเมตร : เมตร อธิบายไดว้า่ เซนติเมตรเป็นส่วนยอ่ยของเมตรเพราะฉะนั้น
เซนติเมตร : เมตร คลา้ยกบั ลูก : แม่ 

3. การสอนคิดวิเคราะห์หลกัการ (Analysis of Organizational Principles ) มุ่งให้
นกัเรียนคิดอยา่งแยกแยะจนจบัหลกัการไดว้่า ส่ิงสาํเร็จรูปคุมองคป์ระกอบต่างๆ อยูใ่นระบบใด คือ
หลกัการอะไร ขั้นตอนการวิเคราะห์หลกัการต้องอาศัยการวิเคราะห์ขั้นต้น คือ การวิเคราะห์
องคป์ระกอบ และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เสียก่อน กล่าวคือ ตอ้งแยกแยะส่ิงสมบูรณ์หรือระบบให้
เห็นว่าองค์ประกอบสําคญัมีหน้าท่ีอย่างไร และองค์ประกอบเหล่านั้นเก่ียวขอ้งพาดพิง อาศัย
สัมพนัธ์กนัอยา่งไร พิจารณาจนรู้ความสัมพนัธ์ตลอดจนสามารถสรุป จบัหวัใจ หรือหลกัการไดว้่า
การท่ีทุกส่วนเหล่านั้นสามารถทาํงานร่วมกนั เกาะกลุ่มกนัคุมกนัจนเป็นระบบอยูไ่ด ้เพราะหลกัการ
ใด ผลท่ีไดเ้ป็นการวิเคราะห์หลกัการ (principle) ซ่ึงเป็นแบบวิเคราะห์การสอนใหคิ้ดแบบวิเคราะห์
หลกัการเนน้การสอนวิเคราะห์ดงัน้ี 

3.1  วิเคราะห์โครงสร้าง มุ่งใหน้กัเรียนคิดแบบแยกแยะแลว้คน้หาโครงสร้างของส่ิง
สาํเร็จรูปนั้น ไม่วา่จะเป็นปัญหาใหม่ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ขอ้ความ การทดลอง เช่น 

การคน้ควา้น้ี (ทดลอง เน้ือเร่ืองน้ี การพิสูจน์) ดาํเนินการแบบใด 
คาํตอบคือ นิยามแลว้พิสูจน์- ตั้งสมมติฐานแลว้ตรวจสอบ 
ขอ้ความน้ี (คาํพดู จดหมาย รายงาน) มีลกัษณะใด โฆษณาชวนเช่ือ 
เร่ืองน้ีมีการนาํเสนอเช่นไร – ขู่ใหก้ลวัแลว้ล่อใหห้ลง 

3.2  การวิเคราะห์หลกัการ มุ่งใหน้กัเรียนคิดแบบแยกแยะแลว้คน้หาความจริงแม่บท
ของส่ิงนั้น เร่ืองราวนั้น ส่ิงสาํเร็จรูปนั้นโดยการคิดหาหลกัการ เช่นหลกัการสาํคญัของเร่ืองน้ีมีว่า
อย่างไร- ยึดความเสมอภาคระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เหตุการณ์คร้ังน้ีลุกลามมากข้ึน (สงบ รุนแรง) 
เน่ืองจากอะไรคาํโฆษณา (แถลงการณ์ การกระทาํ) ใชว้ิธีใดจูงใจใหค้วามหวงั 

ชาตรี สําราญ (2548, น. 40-41) ไดก้ล่าวถึง เทคนิคการปูพื้นฐานให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์ได ้สามารถสรุปรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ครูจะตอ้งฝึกใหเ้ดก็หดัคิดตั้งคาํถาม โดยยดึหลกัสากลของคาํถาม คือ ใคร ทาํอะไร ท่ี
ไหน เม่ือไร เพราะเหตุใด อยา่งไร โดยการนาํสถานการณ์มาใหน้กัเรียนฝึกคน้ควา้จากเอกสารท่ีใกล้
ตวั หรือส่ิงแวดลอ้ม เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งคาํถามเอง โดยสอนวิธีตั้งคาํถามแบบวิเคราะห์ใน
เบ้ืองตน้ ฝึกทาํบ่อย ๆ นกัเรียนจะฝึกไดเ้อง 

2. ฝึกหาความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล โดยอาศยัคาํถามเจาะลึกเขา้ไป โดยใชค้าํถามท่ีช้ีบ่งถึง
เหตุและผลกระทบท่ีจะเกิด ฝึกจากการตอบคาํถามง่าย ๆ ท่ีใกลต้วันักเรียนจะช่วยให้เด็ก ๆ นํา
ตวัเองเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์เหล่านั้นไดดี้ ท่ีสาํคญัครูจะตอ้งกระตุน้ดว้ยคาํถามยอ่ยให้นกัเรียนได้
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คิดบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสัยก่อน แลว้พฤติกรรมศึกษาวิเคราะห์ก็จะ
เกิดข้ึนแก่นกัเรียน 

สุวิทย ์มูลคาํ (2548, น. 21-22) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์ไวด้งัน้ี การคิดวิเคราะห์
เป็นการใชส้มองซีกซา้ยเป็นหลกั เนน้คิดเชิงลึกจากเหตุไปสู่ผลเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ในเชิงเหตุผล 
เชิงเง่ือนไข การจดัลาํดบัความสาํคญั และเชิงเปรียบเทียบ แต่เทคนิคท่ีง่ายคือ 5 W 1H เป็นท่ีนิยมใช้
คาํตอบ What (อะไร) Where(ท่ีไหน) When (เม่ือไร) Why (ทาํไม) Who (ใคร) How(อยา่งไร) 
ชดัเจนในแต่ละเร่ือง ทาํให้เกิดความครบถว้นสมบูรณ์ นิยมใชเ้ทคนิคคาํถามในช่วงตน้หรือช่วง
เร่ิมตน้ การคิดวิเคราะห์ 

นอกจากน้ี ไพรินทร์ เหมบุตร (2549, น. 3-4) ไดบ้อกวิธีการและขั้นตอนในการฝึกคิด
วิเคราะห์ ประกอบดว้ย 6 ขั้น คือ 

1.  ศึกษาขอ้มูลหรือส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ 
2.  กาํหนดวตัถุประสงค ์/ เป้าหมายของการคิดวิเคราะห์ 
3.  แยกแยะแจกแจงรายละเอียดส่ิงของท่ีตอ้งการวิเคราะห์ 
4.  ตรวจสอบโครงสร้างหรือความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบใหญ่และยอ่ย 
5.  นาํเสนอขอ้มูลการคิดวิเคราะห์ 
6.  นาํผลมาวิเคราะห์ไปใชป้ระโยชน์ตามเป้าหมาย 
Bloom (1961, p. 56 อา้งถึงใน ประทีป ยอดเกตุ, 2550, น. 30) ไดจ้าํแนกจุดมุ่งหมาย

ของการศึกษาดา้นการคิดตอนตน้ และไดเ้รียบเรียงลาํดบัพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนง่ายไปสู่พฤติกรรมท่ี
ซับซ้อนมีอยู่ 6 ระดบัขั้น ดงัน้ี ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ การนาํไปใช้ การคิดวิเคราะห์ การ
สงัเคราะห์ และการประเมินค่าจากการศึกษาเทคนิคการสอนทางการคิดวิเคราะห์ สรุปไดว้่า เทคนิค
ในการสอนคิดวิเคราะห์ ครูผูส้อนจะตอ้งเขา้ใจความคิดแบบวิเคราะห์ จึงนาํไปผสานเทคนิค คาํถาม 
“5W 1H”โดยการเปิดโอกาสใหเ้ดก็ตั้งคาํถามตามเทคนิคดงักล่าวบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิด 
ช่างถามช่างสงสัย แลว้พฤติกรรมวิเคราะห์ก็จะเกิดข้ึนกบันกัเรียน เพ่ือนาํไปสู่การคน้หาความจริง
ในเร่ืองพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีการคิดวิเคราะห์กลุ่มของนกัการศึกษาไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนท่ี
บ่งช้ีถึงคุณลกัษณะการคิดวิเคราะห์ไวด้งัน้ี 

ดิลก ดิลกานนท ์(2543, น. 64-65) ไดก้ล่าวไวว้่า การฝึกใหค้นมีพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ควรมีลกัษณะท่ีรู้จกัคิดและตดัสินใจไดอ้ยา่งมีระบบ แนวทางการฝึกทาํไดโ้ดยให้
พิจารณาจากเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเร่ืองจริงและสมมติให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสคิด
วิเคราะห์ตามลาํดบัขั้นตอน 
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1. วิเคราะห์ว่าอะไรคือปัญหา ขั้นน้ีผูเ้รียนตอ้งรวบรวมปัญหา หาขอ้มูลพร้อมสาเหตุ
ของปัญหาจากการคิด การถาม การอ่าน หรือพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงนั้นๆ 

2. กาํหนดทางเลือก เพื่อหาสาเหตุของปัญหานั้นไดแ้ลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งหาทางเลือกท่ีจะ
แกปั้ญหา โดยพิจารณาความเป็นไปไดแ้ละขอ้จาํกดัต่างๆ ทางเลือกท่ีจะแกปั้ญหานั้นไม่จาํเป็นตอ้ง
มีทางเลือกทางเดียว อาจมีหลายๆ ทางเลือก 

3. ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นทางเลือกท่ีจะแกปั้ญหานั้น โดยมีเกณฑก์ารตดัสินใจท่ี
สําคญั คือผลได้ ผลเสีย ท่ีจะเกิดข้ึนจากทางเลือกนั้ นซ่ึงจะเกิดข้ึนในด้านส่วนตัว สังคมและ
ส่วนรวม  

4. ตดัสินใจ เม่ือพิจารณาทางเลือกอยา่งรอบคอบในขั้นท่ี 3 แลว้ตดัสินใจเลือกทางเลือก
ท่ีดีท่ีสุดหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดรั้บการฝึกคิดวิเคราะห์ และตดัสินใจ เลือกท่ีจะแกปั้ญหาในสถานการณ์ 
นั้น ๆ แลว้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเสนอความคิดและมีการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นซ่ึงบางคร้ังจะมีความขดัแยง้ข้ึนผูท่ี้จะประสานความเขา้ใจในกลุ่มช่วงแรก ๆครูตอ้ง
แนะนาํ และสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ จะพบว่าผูเ้รียนจะมีพฤติกรรมท่ีมีการทาํงานอย่างมีระบบและ
เป็นผูท่ี้มีความรอบคอบ มีเหตุมีผล แกปั้ญหา ตดัสินใจกบัปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544, น. 133) ไดก้าํหนดขอบเขตของทกัษะการคิดวิเคราะห์
ไวว้า่ทกัษะการคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย 6 ทกัษะคือ 

1. การรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาจดัระบบหรือเรียบเรียงใหง่้ายแก่การทาํความเขา้ใจ 
2. การกาํหนดมิติหรือแง่มุมท่ีจะวิเคราะห์โดยอาศยัองคป์ระกอบ ท่ีมาจากความรู้หรือ

ประสบการณ์เดิม และการคน้พบลกัษณะหรือกลุ่มของขอ้มูล 
3. การกาํหนดหมวดหมู่ในมิติหรือแง่มุมท่ีจะวิเคราะห์ 
4. การแจกแจงขอ้มูลท่ีมีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่ โดยคาํนึงถึงความเป็นตวัอย่าง

เหตุการณ์ การเป็นสมาชิก หรือความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งโดยตรง 
5. การนาํเสนอขอ้มูลท่ีแจกแจงเสร็จแลว้ในแต่ละหมวดหมู่มาจดัลาํดบั 
6. การเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างหรือแต่ละหมวดหมู่ ในแง่ของความมาก – นอ้ยความ

สอดคลอ้ง-ความขดัแยง้ ผลทางบวก- ทางลบ ความเป็นเหตุ-เป็นผล ลาํดบัความต่อเน่ือง 
2.4.8  การวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ 

  ในการท่ีจะทราบว่าแต่ละบุคคลมีความสามารถหรือมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์มาก
นอ้ยเพียงใดนั้น จาํเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือ วิธีการวดัถือวา่เป็นการประเมินในหลกัการเดียวกนัดงัท่ีกลุ่ม 
นกัวิชาการไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี   
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ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2539, น. 149-154) กล่าวว่า การวดัความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์คือ การวดัความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์เร่ืองราวหรือ 
เน้ือหาต่างๆ ว่าประกอบดว้ยอะไร มีจุดหมายหรือประสงคส่ิ์งใด นอกจากการมีส่วนยอ่ย ๆท่ีสาํคญั
นั้ น แต่ละเหตุการณ์เก่ียวพันกันอย่างไรบ้าง และเก่ียวพันโดยอาศัยหลักการใด  จะเห็นว่า
สมรรถภาพดา้น การวิเคราะห์จะเตม็ไปดว้ยการหาเหตุผลและผลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเสมอ การวิเคราะห์
ต้องอาศัยพฤติกรรมด้านความจําความเข้าใจและการนําไปใช้มาประกอบพิจารณา การวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบ่งแยกยอ่ยออกเป็น 3 ประเภทคือ          

  1)  การวิเคราะห์ความสาํคญั (Analysis of Elements) เป็นการวิเคราะห์ว่าส่ิงท่ีอยูน่ั้น
สาํคญัอะไร หรือจาํเป็นหรือมีบทบาทมากท่ีสุด ตวัไหนเป็นเหตุตวัไหนเป็นผล เหตุผลใดถูกตอ้ง
และ เหมาะสมท่ีสุด ตวัอยา่งคาํถาม  เช่น ศีลหา้ขอ้ใดสาํคญัท่ีสุด 

 2)  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Analysis of Relationships) เป็นการหาความสัมพนัธ์ 
หรือความเก่ียวขอ้งส่วนยอ่ยในปรากฏการณ์หรือเน้ือหานั้น เพื่อนาํมาอุปมาอุปไมยหรือคน้หาว่าแต่ 
ละเหตุการณ์นั้นมีความสาํคญัอะไรเก่ียวพนักนั ตวัอยา่งคาํถาม เช่น เหตุใดแสงจึงเร็วกวา่เสียง 

  3)  การวิเคราะห์หลกัการ (Analysis of Organization Principles) เป็นความสามารถท่ี
จะจบัเคา้เง่ือนของเร่ืองราวนั้นว่ายึดถือหลกัการใด มีเทคนิคการเขียนอย่างไรจึงชวนให้คนอ่านมี
มโนภาพหรือยึดหลกัปรัชญาใด อาศยัหลกัการใดเป็นส่ือสัมพนัธ์เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ ตวัอย่าง 
คาํถามเช่น รถยนตว์ิ่งโดยอาศยัหลกัการใด 

  ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544, น. 169) กล่าวว่าการวดัความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ทาํไดห้ลายวิธีถา้พิจารณาถึงรูปแบบและแนวทางของการวดั สามารถจาํแนกได ้2 
แนวทาง แนวทางของนกัวดักลุ่มจิตมิติ (Phychometrics) เป็นแนวทางของกลุ่มนกัวดัทางการศึกษา
และนกัจิตวิทยาท่ีพยายามศึกษาและวดัคุณลกัษณะภายในของมนุษยเ์ร่ิมจากการศึกษาและวดัเชาวน์
ปัญญา ศึกษา 76 โครงสร้างทางสมองของมนุษยด์ว้ยความเช่ือว่ามีลกัษณะเป็นองคป์ระกอบและมี
ระดบัความสามารถท่ีแตกต่างกนัในแต่ละคนซ่ึงสามารถวดัไดโ้ดยการใชแ้บบสอบมาตรฐานต่อมา
ไดข้ยายแนวคิดของการ วดัความสามารถทางสมองสู่การวดัผลสัมฤทธ์ิ บุคลิกภาพ ความถนดัและ
ความสามารถในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการคิดแนวทางการวดัจากการปฏิบติัจริง 
(Authentic Performance Measurement) แนวทางการวดัน้ีเป็นแนวทางเลือกใหม่ท่ีเสนอโดยกลุ่มนกั
วดัการเรียนรู้ในบริบทท่ีเป็นธรรมชาติโดยเนน้การวดัจากการปฏิบติัในชีวิตจริงหรือคลา้ยจริงท่ีมี
คุณค่าต่อตวัผูป้ฏิบติัมิติของ การวดัทกัษะการคิดซบัซอ้นในการปฏิบติังาน ความร่วมมือในการ
แกปั้ญหาและการประเมินตนเอง เทคนิคการวดัใชก้ารสังเกตสภาพงานท่ีปฏิบติัจากการเขียน
เรียงความ การแกปั้ญหาในสถานการณ์ เหมือนจริง และการรวบรวมในแฟ้มสะสมงานซ่ึงแนว
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ทางการวดัจากการปฏิบติัจริงท่ีจะใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดมี้นกัวิชาการให้รายละเอียดเพ่ิมเติม
ดงัต่อไปน้ี  

 ศิริกาญจน์โกสุม และดารณีคาํวจันงั (2546, น. 51-53) ไดจ้าํแนกพฤติกรรมยอ่ยของการ 
วดัความสามารถในการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขอ้ดงัน้ี 

 1) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบท่ีสาํคญัของ
ส่ิงของหรือเร่ืองราวต่าง ๆ เป็นความสามารถในการบอกความแตกต่างระหว่างขอ้เทจ็จริงและความ 
คิดเห็น ความแตกต่างของขอ้สรุปจากขอ้เทจ็จริงท่ีนาํมาสนบัสนุน เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบ
ท่ีสาํคญั สาเหตุและสาระสาํคญัของเร่ือง 

  2) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เป็นความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ของส่วนสาํคญั 
ต่างๆ เป็นการระบุความสัมพนัธ์ระหว่างความคิด ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผล และความ
แตกต่าง ระหวา่งขอ้โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง  

 3) การวิเคราะห์หลกัการเป็นความสามารถในการหาหลกัการของความสัมพนัธ์ของ
ส่วนสาํคญัในเร่ืองนั้นๆ ว่าสัมพนัธ์กนัอยูโ่ดยอาศยัหลกัการใด เป็นความสามารถในการให้ผูเ้รียน 
คน้หาหลกัการของเร่ือง ระบุจุดประสงคข์องผูเ้รียน ประเด็นท่ีสาํคญัของเร่ือง  เทคนิคท่ีใชใ้นการ
ชกัจูง ผูอ่้าน และรูปแบบของภาษาท่ีใชเ้ช่น การบอกหรือการอธิบายส่ิงท่ีเป็นใจความสําคญั
ความสมัพนัธ์ และหลกัการของส่ิงท่ีเรียน  

สมนึก ภทัทิยธนี (2546, น. 144-146) ไดแ้บ่งพฤติกรรมดา้นการวิเคราะห์แยกย่อย
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี   

1) การวิเคราะห์ความสาํคญั หมายถึง การพิจารณาหรือจาํแนกว่า ช้ินใด ส่วนใดเร่ืองใน
เหตุการณ์ใด ตอนใด สาํคญัท่ีสุด หรือหาจุดเด่น จุดประสงคส์าํคญั ส่ิงท่ีซ่อนเร้น  

2) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์หมายถึง การคน้หาความเก่ียวขอ้งระหว่างคุณลกัษณะ 
สาํคญัของเร่ืองราวหรือส่ิงต่างๆ วา่สองช้ินส่วนใดสมัพนัธ์กนั รวมถึงการอุปมาอุปมยั 

  3) การวิเคราะห์หลกัการ หมายถึง การใหพ้ิจารณาดูช้ินส่วน หรือส่วนปลีกยอ่ยต่าง ๆ 
ว่าทาํงานหรือเกาะยึดกันได้หรือคงสภาพเช่นนั้นไดเ้พราะใช้หลกัการใดเป็นแกนกลาง จึงถาม 
โครงสร้างหรือหลกั หรือวิธีการท่ียดึถือ 

  Watson and Glaser (1964 อา้งถึงใน อาร์ม โพธ์ิ พฒัน์, 2550, น. 50-51) ไดก้ล่าวไวว้่า 
การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์จึงมี 5 ขั้นตอน คือ  

  1) การระบุปัญหา จะเป็นการกาํหนดปัญหา และทาํความเขา้ใจกบัปัญหาพิจารณา 
ขอ้มูลหรือกาํหนดปัญหาขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้มูลท่ีคลุมเครือ รวมทั้งนิยามความหมายของคาํ และ 
ขอ้ความ การระบุปัญหาเป็นกระบวนการเร่ิมตน้การคิดวิเคราะห์หรือการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็น 
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การกระตุน้ให้บุคคลเร่ิมตน้คิด เม่ือตระหนกัว่ามีปัญหา หรือขอ้โตแ้ยง้หรือไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ี
คลุมเครือ จะพยายามหาคาํตอบท่ี สมเหตุสมผล เพื่อคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  

2) การตั้งสมมติฐาน เป็นการพิจารณาแนวทาง การสรุปอา้งอิงของปัญหาขอ้โตแ้ยง้หรือ 
ขอ้มูลท่ีคลุมเครือ โดยนาํขอ้มูลท่ีมีการจดัระบบแลว้ มาพิจารณาเช่ือมโยงหาความสัมพนัธ์เพื่อ
กาํหนดแนวทางการสรุปท่ีน่าเป็นไปไดว้่า จากขอ้มูลท่ีปรากฏสามารถเป็นไปในทิศทางใดบา้ง
เพื่อท่ีจะได ้พิจารณาเลือกแนวทางท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด หรือการตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผลในการ
สรุปอา้งอิง ต่อไป  

3) การตรวจสอบสมมติฐาน เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียยขอ้งกบัปัญหาขอ้โตแ้ยง้หรือ 
ขอ้มูลท่ี คลุมเครือจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการดึงขอ้มูล หรือความรู้จากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูม่า
ใช ้ เพื่อออกแบบการทดลอง หรือวิธีการแกปั้ญหา เป็นการตรวจสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้พื่อเป็น
แนวทาง ในการตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผลในการสรุปอา้งอิงต่อไป 

4) การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์เป็นการพิจารณาเลือกแนวทางท่ี
สมเหตุสมผลท่ีสุดจากขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมีอยู ่หลงัจากกาํหนดแนวทางเลือกท่ีอาจเป็นไปไดก้็จะ
พยายามเลือก วิธีการหรือแนวทางท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด ท่ีจะนาํไปสู่การสรุปท่ีสมเหตุสมผลการใช้
เหตุผลหรือทกัษะ การคิดท่ีจาํเป็นต่อการสรุปปัญหาและเป็นทกัษะการคิดท่ีสําคญัของการคิด
วิเคราะห์หรือคิดวิจารณญาณ เพราะการคิดท่ีดีนั้นข้ึนยู่กบัการใชเ้หตุผลท่ีดีและขอ้สรุปท่ีดีท่ีสุด
จะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจาก เหตุผลท่ีดีท่ีสุดดว้ย  

5) การประเมินสรุปอา้งอิง เป็นการประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุปอา้งอิง 
หลงัจากตดัสินใจสรุปโดยใช้หลกัตรรกศาสตร์จะตอ้งประเมินขอ้สรุปอา้งอิงว่า สมเหตุสมผล
หรือไม่ ผลท่ีเกิดจะเป็นอย่างไร ถา้ขอ้มูลท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลง และไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมตอ้ง
กลบัไปรวบรวมขอ้มูลท่ีมีอยู่อีกคร้ังหน่ึงเพื่อตั้งสมมติฐานสรุปอา้งอิงใหม่ สรุปไดว้่าการวดั
ความสามารถทกัษะการคิดวิเคราะห์ทาํไดด้ว้ยใชแ้บบสอบมาตรฐานวดั ผลสัมฤทธ์ิ บุคลิกภาพ 
ความถนัด และความสามารถในดา้นต่าง ๆ หรือใชก้ารสังเกตสภาพงานท่ีปฏิบติั จากการเขียน
เรียงความการแกปั้ญหาในสถานการณ์เหมือนจริง และการรวบรวมในแฟ้มสะสมงาน อีกทั้งมี
ขั้นตอนในการดาํเนินกิจกรรมการระบุปัญหาการต้งัสมมติฐานการตรวจสอบสมมติฐาน การสรุป
อา้งอิงโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์และการประเมินสรุปอา้งอิง ซ่ึงจะบ่งช้ีถึงความสามารถดา้นทกัษะ 
การคิดวิเคราะห์ 
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2.5  การเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 
การสอนแบบกรณีศึกษา มีผูใ้หค้วามหมายหลายท่าน ดงัน้ี 
Shulman (1992, p.21) กล่าวว่า กรณีศึกษาเป็นเร่ืองราว เร่ืองเล่า หรือชุดของเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดในสถานท่ีท่ีเฉพาะเจาะจง นอกจากน้ีแลว้กรณีศึกษาเป็นได้ทั้ งลกัษณะของ
เอกสารท่ีบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง หรือในลกัษณะของเร่ืองท่ีแต่งข้ึน 
 อญัชลี เครือคาํขาว (2540, น. 14) กล่าวว่า การสอนแบบกรณีศึกษา หมายถึง การนาํ
เร่ืองราวหรือสภาพปัญหาในชีวิตจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมและนาํมาผกูเป็นตวัอยา่งให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา 
กรณีตอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียน มีคุณค่าส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีความละเอียดชัดเจนโดยให้
ผูเ้รียนมีความรู้สึกเป็นจริงจนคิดว่าเป็นเร่ืองราวของตนเอง ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระในการคิดวิเคราะห์ซ่ึงการเสนอกรณี นาํเสนอในรูปของเอกสาร สไลด์ วีดิทศัน์ กรือ
การ์ตูนเร่ือง เป็นตน้ 
 ฤทยัวรรณ คงชาติ (2544, น. 37) กล่าวว่า การสอนแบบกรณีศึกษา หมายถึง การนาํ
เร่ืองราวหรือสภาพปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในชีวิตจริงมาศึกษา ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น วิเคราะห์ 
อภิปราย เพื่อสร้างความเขา้ใจและนาํไปสู่การตดัสินใจหาแนวทางแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคนอ่ืน ๆ (2545, น. 111) กล่าวว่า การสอนแบบกรณีศึกษา 
หมายถึงการสอนท่ีมีการนาํเสนอเอาสถานการณ์หรือปัญหา หรือใช้กรณี หรือเร่ืองราวต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริง หรืออาจจะเกิดข้ึนได้ในชีวิตจริงมาดัดแปลงเพ่ือเป็นตัวอย่างให้ผูเ้รียนได้ศึกษา 
วิเคราะห์ และมีการฝึกให้ผูเ้รียนได้ทาํความเขา้ใจมองเห็นปัญหาอย่างแท้จริง และฝึกฝนหา
ทางแกไ้ขปัญหานั้นๆ ผูเ้รียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนั
และกนั ตลอดจนการร่วมกนัตดัสินใจ 
 ทิศนา แขมมณี (2552, น. 362) กล่าววา่ การสอนแบบกรณีศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด โดยผูเ้รียนศึกษาเร่ืองท่ี
สมมติข้ึนจากความเป็นจริงและตอบประเด็นคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองนั้น แลว้นาํคาํตอบและเหตุผลท่ีมา
ของคาํตอบนั้นมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการอภิปราย เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์
 จากความหมายของการสอนแบบกรณีศึกษา สรุปไดว้่า กรณีศึกษาคือรูปแบบวิธีการ
สอนท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนในห้องเรียน โดยการนาํเร่ืองราวจากประสบการณ์ของบริษทั
ต่าง ๆ หรือเหตุการณ์สมมุติ มาเป็นตวัอย่างกรณีศึกษา  ทาํให้ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็น  สามารถเรียนรู้และเขา้ใจเน้ือหาของรายวิชาได ้  ผูเ้รียนตอ้งคิด หาหลกัการและเหตุผล มา
อภิปรายร่วมกับเพื่อน  ๆ ในกลุ่มเล็กหรือในชั้ นเรียน  เพื่อเป็นการสรุป ความรู้ ข้อคิดเห็น 
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นกบัเพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้มากยิง่ข้ึน 
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2.5.1  ประเภทของกรณีศึกษา 
ประเภทของกรณีศึกษา การจดัการศึกษาในระดบัขั้นพื้นฐานและในระดบัอุดมศึกษา 

ไดมี้การนาํเอากรณีศึกษาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอยูห่ลายประเภท ดงัท่ี เรยโ์นลด ์(Reynolds 
1980, อา้งถึงใน เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์ 2530) ไดแ้บ่งประเภทของกรณีศึกษาไว ้9 ประการ คือ 
 1.  The Background Case เป็นกรณีศึกษาท่ีเขียนข้ึนเพื่อเป็นการใหข่้าวสารขอ้มูลความ
จริงแก่ผูเ้รียนในสถานการณ์เฉพาะซ่ึงผูเ้รียนสามารถรับทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวพนักบัสถานการณ์จริงๆ
ได้โดยง่าย การใช้ Background Case น้ี เหมาะกับผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานมาแลว้ 
(Senior Learner) มากกวา่ 
 2.  The Exercise Case เป็นกรณีศึกษาท่ีคลา้ยคลึงกบั Background Case แต่เนน้ให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัเทคนิคต่าง ๆ จากกรณีศึกษาท่ีเขียนข้ึนจากสถานการณ์ท่ีเป็นจริงมากกว่าการ
เป็นแบบฝึดหดัทางวิชาการ 
 3.  The Situation Case เป็นกรณีศึกษาท่ีเขียนข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นเหตุการณ์ของความสาํเร็จหรือความลม้เหลว 
 4.  The Complex Case เป็นกรณีศึกษาท่ีมีความยุง่ยากและซบัซอ้นมากกว่า Situation 
Case ขอ้มูลท่ีให้จะเป็นเพียงผิวเผิน ซ่ึงดูเหมือนไม่มีความสัมพนัธ์กนั และอาจทาํให้ผูเ้รียนเกิด
ความไขวเ้ขว แต่ในความเป็นจริงแลว้ขอ้มูลจะมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
 5.  The Decision Case กรณีศึกษาแบบน้ี ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกการวิเคราะห์ เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ จากขอ้มูลท่ีกาํหนดให้ในกรณีศึกษา และฝึกการตดัสินใจว่าจะทาํอะไรใน
เหตุการณ์นั้น ๆ แลว้เขียนเป็นแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ข้ึน 
 6.  The Decision Case เป็นกรณีศึกษาท่ีเขียนข้ึนโดยมีพื้นฐานมาจากเอกสารต่างๆ ท่ีเขา้
มาสู่ตะกร้า หรือตะแกรงของผูเ้ขียนกรณีศึกษา กรณีศึกษาน้ีจะให้ขอ้มูลแก่ผูเ้รียนจะถูกจาํกดัเวลา
ในการศึกษาเพื่อตดัสินใจดาํเนินการในแต่ละเร่ืองท่ีกาํหนดให ้
 7.  The Critical Incident Case กรณีศึกษาแบบน้ีผูเ้รียนจะไดข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึนเป็นขอ้ ๆ ซ่ึงไม่ครบสมบูรณ์ ขอ้มูลอ่ืน ๆ จะให้ได้ต่อเม่ือผูเ้รียนได้มีการถามเพ่ิมเติม
จนกว่าขอ้มูลท่ีเพ่ิมให้จะเพียงพอแก่การเขา้ใจของผูเ้รียนในการแกปั้ญหากรณีตวัอยา่งนั้น Critical 
Incident Case น้ีเหมาะสาํหรับการฝึกใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการถามคาํถามท่ีถูกตอ้ง 
 8.  The Sequential Case เทคนิคของการใชก้รณีศึกษาแบบน้ี คือ การหยดุเร่ืองหรือ
สถานการณ์ท่ีจุดวิกฤติ (Critical Point) ของกรณีศึกษา แลว้ใหผู้เ้รียนทาํนายผลของเหตุการณ์นั้น ๆ 
ในขณะท่ีหยุดเร่ืองนั้นไว ้ตอจากนั้นจึงให้ผูเ้รียนทราบเร่ืองราวต่อไป แลว้วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหวา่งผลของการคาดการณ์หรือทาํนายไวล่้วงหนา้กบัการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจริงของกรณีศึกษานั้น 
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 9.  The Role Play Case เป็นการศึกษากรณีศึกษาโดยการใหผู้เ้รียนเป็นผูแ้สดงบทบาท
สมมติตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในกรณีตวัอยา่ง จะทาํให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์
และความรู้สึกโดยตรงจากเหตุการณ์นั้นในกรณีศึกษา 

นอกจากนั้น ประกอบ คุปรัตน์ (2537) ไดเ้สนอรูปแบบของกรณีศึกษาท่ีนิยมใชก้นัอยู่
ในปัจจุบนัวา่มีอยู ่5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1.  กรณีศึกษาแบบวิกฤติการณ์ (Critical Incident Case) จะนาํเสนอวิกฤติการณ์ไปทีละ
ขั้นตอนตั้งแต่สาเหตุจนถึงขอ้ขดัแยง้ในกรณี 

2.  กรณีแบบบอกเล่าท้ิงไวแ้ลว้ทั้งประเด็นใหข้บ (Next Stage Case) เป็นการเล่าขอ้มูล
ตามความเป็นจริง เพ่ือนาํไปสู่สภาพปัญหา ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูค้น้หาคาํตอบ การเล่าจะไม่บอก
ขอ้มูลทั้งหมด แต่จะเผยขอ้มูลเพิ่มทีละขั้น โดยแต่ละขั้นผูส้อนจะตั้งคาํถามท้ิงไว ้ผูเ้รียนก็จะติดตาม
เหตุการณ์ คาดการณ์ พร้อมอธิบายความคิดของตน 

3.  กรณีศึกษาท่ีใชเ้หตุการณ์และของจริง (Live Case) อาจนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นหรือ
เหตุการณ์ขณะนั้น แลว้มีการอภิปรายคาดการณ์ หรือปล่อยใหผู้เ้รียนไดต้ดัสินใจ แลว้จะมีความจริง
หรือการตดัสินใจจริงท่ีไดเ้กิดข้ึน หรือคล่ีคลายในบางกรณี 

4.  กรณีศึกษาแบบสมบูรณ์ท่ีเตม็ไปดว้ยขอ้มูล (Major Issue Case or Comprehensive 
Case) จะนาํเสนอขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงอาจมีสถิติ กรณีเช่นน้ีมีความยาวมาก เพราะ
ตอ้งการขอ้มูลท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ 

5. กรณีศึกษาแบบในตะกร้า (In-basket Case) เป็นการสร้างสถานการณ์ปัญหาในการ
ตดัสินใจหลายเร่ืองในสถานการณ์เดียว 

ประเภทกรณีท่ีนาํเสนอมาแต่ละลกัษณะจะมีจุดเด่นและขอ้จาํกดัท่ีแตกต่างกัน การ
เลือกใชก้รณีศึกษาประเภทหน่ึงประเภทใดในการจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งออกแบบ และพฒันา
กรณีศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน ความสามารถของผูเ้รียน และทกัษะ
ความรู้ในแต่ละเร่ืองดว้ย 
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การสอนโดยใชก้รณีศึกษาแตกต่างจากการสอนแบบปกติอยา่งไร 
การสอนแบบปกติ    การสอนด้วยกรณศึีกษา 

ข้ึนอยู่กบัวิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารยใ์ห้
ชดัเจนและน่าสนใจ 

ข้ึนอยูก่บัวิธีการจดัการและเช่ือมต่อองคค์วามรู้ท่ี
ครบถว้นเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ผูส้อนเป็นจุดศูนยก์ลางในการเรียนรู้โดยเป็น
ผูบ้รรยายหลกั และเป็นผูน้าํเสนอขอ้มูลและการ
วิเคราะห์ 

ผู ้เ รียนเป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้โดยมี
ผูส้อนเป็นผูค้วบคุมทิศทางการเรียนรู้ 

ผูเ้รียนเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดบนัทึกอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ตามใหท้นัผูส้อนบรรยาย 

ผูเ้รียนมีหน้าท่ีตั้งคาํถาม โตต้อบ คิด วิเคราะห์
ตามและต่อยอดในแนวความคิดจากเพื่อนร่วม
ชั้น 

ผูเ้รียนไดรั้บองคค์วามรู้จากการส่ือสารและบอก
เล่าจากผูส้อนเพียงดา้นเดียว 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึกทกัษะครบถว้น ทั้งการฟัง 
การคิดเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์สถานการณ์ 
ทกัษะการส่ือสาร การใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์น
การแกปั้ญหา 

เน้ือหาในการเรียนมีความเจาะจงในรายวิชา องคค์วามรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บครอบคลุมองคค์วามรู้
จากรายวิชาท่ีหลากหลายรวมถึงประสบการณ์ท่ี
แตกต่าง 

ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553 
 
2.5.2  การสร้างกรณีศึกษา 

นกัวิชาการไดเ้สนอแนวคิดในการสร้างกรณีศึกษาให้สมบูรณ์และมีความเหมาะสมกบั
การนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนดงัเช่น เฮอเรด (Herreid 1999, อา้งถึงใน นิตยา โสรีกุล 
2547, น. 62) กล่าววา่การสร้างกรณีศึกษาท่ีดีควรประกอบดว้ย 

1.  การเล่าเร่ืองราวในกรณีศึกษาท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเร่ืองท่ีผูเ้รียนเรียนตั้งแต่ตน้จนจบ 
2.  มีจุดเนน้และประเดน็ในเร่ืองท่ีสนใจ มีความสาํคญั มีปัญหา และมีแนวคิด 
3.  มีความน่าสนใจ และประเดน็ท่ีทนัสมยั 
4.  ตัวละคร หรือตัวเน้ือเร่ืองในกรณีศึกษาสามารถกระตุ้นให้ผูเ้รียนมีความรู้สึก

เก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งร่วมในการแกปั้ญหา หรือตอบประเดน็ปัญหาในกรณีศึกษา 
5.  ในกรณีศึกษามีการเรียงลาํดบั มีเป้าหมายใหผู้เ้รียนไดคิ้ดและรู้สึกอะไร กรณีศึกษาท่ี

สามารถนาํไปสู่เป้าหมายนั้นได ้
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6.  เน้ือเร่ืองตอ้งมีความเช่ือมโยงใหผู้เ้รียนสามารถคิดและแกปั้ญหาในกรณีศึกษาได ้
7.  กรณีศึกษามีจุดเด่นในการนาํมาเป็นบทบาทใหผู้เ้รียนไดน้าํมาใชใ้นการประยกุตก์าร

เรียนเน้ือหาหวัขอ้นั้น ๆ เพื่อเอ้ืออาํนวยประโยชน์ในการเรียนไดง่้ายข้ึน 
8.  ในกรณีศึกษา มีประเดน็อภิปรายและเกิดการกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีการอภิปราย 
9.  มีการผลกัดนัใหเ้กิดการตดัสินใจ 
10.  ในกรณีศึกษามีการแสดงออกถึงหลกัการท่ีอยูบ่นความเป็นจริง 
11.  ตอ้งถูกจดัการภายใตใ้นช่วงเวลาท่ีมีเหตุผล กรณีศึกษาท่ีดีจะมีการสรุปและจบั

ประเด็น มีความยาวของกรณีศึกษาท่ีมีความยาวพอเพียง สรุปยอ่ส่วนสาํคญัให้ผูเ้รียนมีการกระตุน้
ความสนใจ และใชก้รณีศึกษาท่ีซบัซอ้นในผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม  

นอกจากน้ี  นิตยา  โสรีกุล  (2547 ,  น .  61-62)  กล่าวถึงการสร้างกรณีศึกษาว่า  
ควรประกอบดว้ย 

1.  การวางแผน ผูเ้ขียนกรณีศึกษาจะตอ้งวางแผนหรือแนวความคิดไวล่้วงหน้าว่า
จะตอ้งการกรณีศึกษาแบบใด ประเภทใด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการสอน 

2.  การรวบรวมขอ้มูล เม่ือได้วางแผนเรียบร้อยแล้วว่าต้องการกรณีศึกษาเร่ืองใด 
ประเภทใด ขั้นต่อมาก็คือการศึกษาเพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับเร่ืองนั้น ๆ เพื่อนํามาเขียนเป็น
กรณีศึกษา 

3.  การเขียน เม่ือสามารถรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักรณีศึกษาท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ ขั้นต่อไปก้
คือ การนาํขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านั้นมาเขียนเป็นเร่ืองราวโดยเรียงลาํดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงัตาม
สถานการณ์จริง ทั้งน้ีการเขียนกรณีศึกษาโดยทัว่ไป มกัจะเขียนเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนนาํ (Opening) 
ส่วนเน้ือเร่ือง (Case Body) และส่วนทา้ย (Closing) เม่ือไดเ้ขียนกรณีศึกษาเสร็จแลว้ควรมีการ
ทดลองนาํไปใชใ้นการสอนก่อน เพื่อทดสอบดูว่าผูเ้รียนมีปฏิกิริยาไปในแนวทางท่ีตอ้งการหรือไม่ 
จากนั้ นก็นํามาปรับปรุงใหม่และทดลองใช้อีกจนเป็นท่ีแน่ใจว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการได ้
2.5.3  การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (Case Based Learning) 

2.5.3.1  ความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
Cliff (1999, อา้งถึงในนิตยา โสรีกุล 2547, น. 53) กล่าวว่า การเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษา 

(Case-based Learning) หมายถึง การเรียนการสอนโดยใชก้ลวิธีในการแสดงออกถึงหลกัการ เน้ือหา 
ท่ีมีความสัมพนัธ์กันออกมาในรูปของเร่ืองราว (Story) การวาดรูป (Drawing) เอกสารรายงาน 
(Documents) ข่าว (News) โทรทศัน์และละคร (TV and Drama) บทประพนัธ์ (Poems) เสียงเพลง 
(Songs) รูปภาพ (Paintings) เสียง (Sounds) การ์ตูน (Cartoons) ปัญหา (Problem) สถานการณ์ต่างๆ 



40 

(Situations) เป็นต้น ซ่ึงวิธีท่ีใช้ในการแสดงออกของการสอนประกอบด้วย การบรรยาย การ
อภิปรายกลุ่มยอ่ยโดยเนน้ทกัษะการทาํงานเป็นทีม (Collaborative Skills) และการเรียนท่ีเนน้ปัญหา
เป็นหลกั (Problem-Based Learning : PBL) เม่ือร่วมกบักรณีศึกษาแลว้ กรณีศึกษาจะทาํใหผู้เ้รียน
สามารถเกิดการเรียนรู้และเกิดกระบวนการคิดแกปั้ญหา และการตดัสินใจไดดี้ 

นอกจากน้ีแลว้ สมิธ และเรแกน (Smith and Ragan 1999, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 
2552) กล่าวถึงการเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษาดว้ยกรณีศึกษาว่าเป็นการเรียนรู้ดว้ยการศึกษากรณีปัญหา 
ผูเ้รียนจะไดรั้บการนาํเสนอสถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นสถานการณ์จริง และผูเ้รียนจะตอ้งดาํเนินการ
แกปั้ญหานั้น ซ่ึงในการแกปั้ญหาผูเ้รียนจะเลือกจดัการกบัหลกัการต่าง ๆ การศึกษาเป็นรายกรณี
เหมาะสมกบัการเรียนรู้เพื่อแกปั้ญหาท่ีไม่มีคาํตอบถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว โดยเฉพาะปัญหานั้น
ตอ้งเป็นปัญหาท่ีซบัซอ้นมองไดห้ลาย ๆ มุมมอง การศึกษาเป็นรายกรณีสามารถพฒันาทกัษะการ
ตดัสินใจไดด้ว้ยการพิจารณาหาทางแกปั้ญหาและนาํเสนอแนวทางแกปั้ญหา ซ่ึงตอ้งเป็นกรณีศึกษา
ท่ีเขียนข้ึนมาเพื่อใหศึ้กษาและหาทางแกปั้ญหาโดยเฉพาะและตอ้งมีการเขียนตอบ 

ทิศนา แขมมณี (2549) กล่าวถึง การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาวา่คือ กระบวนการท่ี
ผูส้อนใชใ้นการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด โดยให้ผูเ้รียนศึกษาเร่ืองท่ี
สมมติข้ึนจากความเป็นจริง และตอบประเดน็คาํถามเก่ียวกบัเร่ืองนั้น แลว้นาํคาํตอบและเหตุผลท่ีมา
ของคาํตอบนั้นมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการอภิปราย เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์

จากความหมายท่ีกล่าวมาสามารถสรุปความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาไดว้่าเป็นการนาํกรณีศึกษาท่ีสร้างข้ึนอย่างสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัการ
เรียนรู้ มาให้ผูเ้รียนศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และตดัสินใจหาทางแกปั้ญหาหรือหาคาํตอบ ทั้งเป็น
รายบุคคล และเป็นรายกลุ่ม ซ่ึงแต่ละกรณีอาจมีวิธีแก้ปัญหา หรือคาํตอบทางเดียว หรือหลาย
แนวทางได ้

2.5.3.2  วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
Mason, Mayer and Ezell (1982, อา้งถึงใน เกรียงศกัด์ิ เขียวยิง่ 2534, น. 6-7) กล่าวถึง

วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ไวด้งัน้ี 
1.  จุดเน้นของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาไม่ใช่ทฤษฎี หรือหลกัการท่ีเป็น

นามธรรม แต่เป็น  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ กับปัญหาทั้ งหลายท่ีมีอยู่ใน
สถานการณ์นั้น 

2.  เป็นการฝึกวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาขอ้ตกลงใจว่า อะไร และส่ิงใด สามารถ
ปฏิบติัการได ้
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นอกจากน้ีแลว้ วารีรัตน์ แกว้อุไร (2541) กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษาไวด้งัน้ี 

1.  เพื่อฝึกการใชค้วามคิดวิเคราะห์ และแยกแยะประเด็นปัญหาเม่ือเผชิญกบัปัญหาหรือ
สถานการณ์หลาย ๆ แบบ ซ่ึงเป็นการมุ่งเสริมสร้างทกัษะการคิดวิเคราะห์เพื่อนาํไปใชแ้กปั้ญหาใน
สถานการณ์จริง 

2.  การพิจารณากรณีศึกษาอยา่งละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล เพื่อใหเ้กิดขอ้สรุปเป็น
การทาํให้ผูเ้รียนรู้จกัการตดัสินใจอยา่งมีหลกัการและมีเหตุผลสนบัสนุนไดป้ฏิบติัการคิดทุกระดบั
จากง่ายไปจนถึงการประเมิน โดยจุดเน้นของกรณีศึกษาจะอยู่ท่ีเน้ือหาของเร่ืองและการอภิปราย
ประเดน็ปัญหาต่าง ๆ 

3.  เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัวิธีการสืบคน้ความรู้ดว้ยตนเอง และนาํไปสู่การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
จริงได ้

4.  เพื่อเสริมสร้างทกัษะในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม อย่างรู้บทบาทและหน้าท่ีของ
ตนเอง 

5.  เพื่อฝึกและให้โอกาสผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู้สึก และ
เจตคติซ่ึงกนัและกนั 

ทิศนา แขมมณี (2549) กล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาว่า
เป็นวิธีการท่ีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนฝึกฝนการเผชิญและแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งรอให้เกิดปัญหาจริง เป็น
วิธีการท่ีเปิดโอกาสผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น ช่วยใหผู้เ้รียนรู้มีมุมมองท่ีกวา้ง
ข้ึน 

จากแนวคิดของนกัวิชาการดงักล่าวเราสามารถสรุปไดว้่าวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัของการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาคือ การฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ไดสื้บคน้
ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์จากกระบวนการกลุ่ม  ทําให้เกิด
ความสามารถวิเคราะห์ และตดัสินใจแกปั้ญหาหรือหาคาํตอบไดอ้ยา่งเหมาะสม นาํสู่ความสามารถ
ในการเผชิญกบัสถานการณ์จริงในอนาคตไดต่้อไป 
5.3.3กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

Easton (1992, p. 12-14) กล่าวถึง ลาํดบัขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
วา่ประกอบดว้ยขั้นตอน 7 ขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 

1.  การทาํความเขา้ใจสถานการณ์ 
2.  การวินิจฉยัขอบเขตของปัญหา 
3.  สร้างทางเลือกในวิธีการแกไ้ขปัญหา 
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4.  ทาํนายผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน 
5.  ประเมินทางเลือก 
6.  วิเคราะห์ผลออกมาชดัเจน 
7.  ส่ือสารผลลพัธ์ท่ีได ้
ขณะท่ี Kolodner (1992, อา้งถึงใน นิตยา โสรีกุล 2547, น. 64) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการ

เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาในการแกปั้ญหาวา่มี 3 ขั้น ดงัน้ี 
1.  การระลึกถึงประสบการณ์เดิม ข้ึนอยูก่บัวา่กรณีศึกษานั้นสร้างไดดี้เพียงใดเหมาะสม

ท่ีจะดึงประสบการณ์เดิมเพื่อเขา้ไปอยู่ในความจาํของผูเ้รียนหรือไม่ ถา้กรณีศึกษานั้น ๆ มีความ
ชดัเจนมากกวา่การรับรู้ในกรณีศึกษานั้นกจ็ะดียิง่ข้ึนตามไปดว้ย 

2.  การตีความสถานการณ์ใหม่จากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่เป็นกระบวนการของการ
เปรียบเทียบ และจาํแนกความแตกต่างจากประสบการณ์เดิมไปสู่ประสบการณ์ใหม่ 

3.  นาํวิธีการแกปั้ญหาแบบเดิมท่ีจาํเป็นตอ้งใชม้าใชใ้นสถานการณ์ใหม่ กล่าวคือ ถา้
การแกปั้ญหาในกรณีศึกษาเดิมมีส่วนสาํคญัในการแกปั้ญหาใหม่ได ้ผูเ้รียนกจ็ะยอมรับนาํวิธีนั้นเพื่อ
นาํมาใช ้แต่ถา้ไม่มีส่วนสาํคญัในการแกปั้ญหาวิธีนั้นกจ็ะไม่ไดรั้บความสนใจ 

สําหรับนักการศึกษาไทย ไดมี้การออกแบบและพฒันาขั้นตอนการเรียนการสอนได้
หลายแบบดว้ยกนั ดงัเช่น 

ทิศนา แขมมณี (2552, น. 362-363) กล่าวถึง ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาวา่ ประกอบดว้ย 

1.  ผูส้อน หรือผูเ้รียนนาํเสนอกรณีศึกษา 
2.  ผูเ้รียนศึกษากรณีศึกษา 
3.  ผู ้เรียนอภิปรายประเดน็คาํถามเพ่ือหาคาํตอบ 
4.  ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายคาํตอบ 
5.  ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาและวิธีแกปั้ญหาของผูเ้รียน และสรุปการ

เรียนรู้ท่ีไดรั้บ 
6.  ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
หากครูอาจารยส์นใจก็ลองศึกษาขั้นตอนของนกัการศึกษาท่ีเอ่ยมาแลว้ลองนาํไปใชดู้ 

หรือจะประยกุตด์ดัแปลงใหส้อดคลอ้งกบับริบทในโรงเรียนท่ีอาจารยก์ไ็ด ้
ขอ้ดี ของการจดัการสอนโดยใชก้รณีศึกษา 
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การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษา มีขอ้ดีอยู่มากมายในท่ีน้ีขอยกตวัอย่างนัก
การศึกษาโดย ทิศนา แขมมณี (2552, น. 364) กล่าวถึง ขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
ไวว้า่ 

1.  เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู ้เ รียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิ เคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดแกปั้ญหา ช่วยใหผู้เ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน 

2.  เป็นวิธีสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์จริง และไดฝึ้กแก
ปัญหาโดยไม่ตอ้งเส่ียงกบัผลท่ีเกิดข้ึน ช่วยให้เกิดความพร้อมท่ีจะแกปั้ญหาเม่ือเผชิญปัญหานั้นใน
สถานการณ์จริง 

3.  เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนสูง ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รียน และส่งเสริมการเรียนรู้จากกนัและกนั 

ขอ้ดีของการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาดงักล่าว เราสารถมารถ สรุปไดว้่า 
การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษานั้น ช่วยทกัษะการคิดท่ีหลากหลายของผูเ้รียน ทั้งทกัษะ
การคิดระดบัตํ่า ไปจนถึงทกัษะการคิดระดบัสูง ซ่ึงประกอบดว้ย การคิดวิเคราะห์ การคิดแกปั้ญหา 
ตลอดจนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นการฝึกการคิดและตดัสินใจอยา่งรัดกุม รอบคอบก่อนเผชิญ
สถานการณ์ เป็นวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้เป็นกลุ่ม และส่งเสริมทกัษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

ขอ้จาํกดัของการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา มีรักวิชาการบางท่านนาํเสนอไวโ้ดย
สรุปว่า หากกลุ่มผูเ้รียนรู้มีความรู้และประสบการณ์ไม่แตกต่างกนั การเรียนรู้อาจไม่กวา้งเท่าท่ีควร 
เพราะผูเ้รียนมกัมีมุมมองคลา้ยกนั นอกจากน้ีแมปั้ญหาและสถานการณ์จะใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง 
แต่ก็ไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง ๆ กบัผูเ้รียน ความคิดในการแกปั้ญหาจึงมกัเป็นไปตามเหตุผลท่ีถูกท่ีควร ซ่ึง
อาจไม่ตรงกบัการปฏิบติัจริงได ้(ทิศนา แขมมณี 2552 : 364) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรระมดัระวงัเพื่อ
สามารถจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีดงักล่าวไดบ้รรลุผลท่ีสุด 
2.5.4  การเตรียมตวัของผูส้อน 

จากขอ้มูลสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553) กล่าวว่า กรณีศึกษาเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้กิดการพฒันาทกัษะในการเช่ือมโยงองคค์วามรู้ ภาคทฤษฎีเขา้กบัการดาํเนินงาน
จริงในภาคปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ซ้ึงผูส้อนสามารถนาํไปใชป้ระกอบการสอนในหลากหลาย
สาขาวิชา ดงันั้นการสอนแบบกรณีศึกษาจะบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ไดผู้ส้อนควรมีการ
เตรียมตวั ดงัน้ี 

 
 



44 

1.  การกาํหนดมิติความยากง่ายของกรณีศึกษา 
มิติความยากง่ายของกรณีศึกษาแบบ Richard Ivey School of Business, The University 

of Western Ontario แบ่งเป็น 3 มิติ ซ่ึงทั้ง 3 มิติสามารถแบ่งเป็นระดบัความซบัซอ้นไดเ้ป็น 3 ระดบั 
ดงัน้ี 

1.1  มิติการวิเคราะห์ (Analytical) 
ระดบั 1 มีความซับซ้อนน้อยท่ีสุดจะมีการกาํหนดปัญหาส่ิงท่ีตอ้งตดัสินใจมี

การกาํหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาและมีการวิเคราะห์ทางเลือกเบ้ืองตน้ไวใ้หแ้ลว้ 
ระดบั 2  มีความซบัซอ้นมากข้ึนจะมีการกาํหนดปัญหาและส่ิงท่ีตอ้งตดัสินใจ

ไวอ้ยา่งชดัเจนแต่ไม่ไดก้าํหนดทางเลือกไวใ้ห ้
ระดบั 3   มีความซับซ้อนมากท่ีสุด จะไม่มีการระบุปัญหาและตวัเลือกไวเ้ลย 

ผูอ่้านจึงตอ้งตดัสินใจเองทั้งหมดในการวางกรอบปัญหาต่าง ๆ  
1.2  มิติแนวคิดและทฤษฎี (Conceptual) 

ระดบัความยากง่ายของการศึกษาจะถูกกาํหนดโดยการนาํแนวคิดหรือทฤษฎีมา
ประยุกตใ์ชใ้นการวิเคราะห์ ถา้เป็นแนวคิกง่าย ๆ ไม่วบัซ้อนก็จะถืออยู่ในระดบั 1 แต่หากตอ้งใช้
แนวคิดและทฤษฎีหลายๆ ทฤษฎีมาประยกุตใ์ชร่้วมกนักถื็อวา่อยูใ่นระดบั 3 

1.3  มิติการนาํเสนอ (Presentation) 
ระดบั 1 กรณีศึกษาสั้น มีความชดัเจน อ่านง่าย มีขอ้มูลท่ีจาํเป็นในกาวิเคราะห์ 
ระดบั 2 มีขอ้มูลในภาพรวม และขอ้มูลท่ีอาจไม่เก่ียวขอ้งในการวิเคราะห์ 
ระดบั 3 ผูเ้รียนตอ้งหาขอ้มูลท่ีจาํเป็นเองจากแหล่งอ่ืน 

2.  โครงสร้างคู่มือการสอน (Teaching Note) โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 
2.1  ช่ือกรณีศึกษา (Case’s Name) 
2.2  ปัญหาและประเดน็หลกั (Current Problems and Issues) 
2.3  แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง (Relevant Concept and Theory) 
2.4  วตัถุประสงคใ์นการเรียนดว้ยกรณีศึกษา 
2.5  คาํถามหลกั 
2.6  แนวทางคาํตอบ 

3.  การสอนกรณีศึกษาตอ้งอาศยัการเตรียมความพร้อมเป็นอยา่งดีของผูส้อนและผูเ้รียน
ทั้งก่อนเขา้หอ้งเรียน ระหวา่งการเรียนการสอน และหลงัเลิกเรียน 
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ก่อนเข้าห้องเรียน 
มอบหมายกรณีศึกษาและหนงัสือให้นกัเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นเน้ือหา

และกระบวนการสอน ทงัน้ีหมายรวมถึงวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้  รายช่ือผูเ้รียน (Call List) แผน่
กระดาน (Board Plan) หัวขอ้คาํถามในการเปิดอภิปราย (Opening Question) คาํถามสืบเน่ือง 
(Follow Up Question) และบทสรุป (Closing Comments) 

ระหว่างการเรียนการสอน 
เป็นผูน้าํการอภิปรายโดยการถามคาํถามและควบคุมทิศทางการอภิปรายและเสนอ

ขอ้คิดเห็น 
1.  เช่ือมโยงและจดัการความต่อเน่ืองของขอ้มูล และสามารถโตต้อบกบัเรียนไดอ้ยา่งมี

เหตุและผล มีความยดืหยุน่ในคาํตอบท่ีอาจมีการตั้งประเดน็ไวก่้อนหนา้ 
2.  ใหข้อ้มูล ทฤษฎีและความรู้เพิ่มเติม 
3.  ตั้งคาํถามชวนคิดในการแสดงความเห็นท่ีมีมุมมองท่ีแตกต่าง 
4.  กระตุน้ให้การต่อยอดเน้ือหาระหว่างผูเ้รียน โดยอาจต่อยอดในแนวคิดทิศทาง

เดียวกัน แต่มีความลึกซ่ึงมากข้ึนหรือต่อยอดจากผูเ้รียนท่ีมุมมองแนวคิดและประสบการณ์ท่ี
แตกต่าง 

5.  ใหผู้เ้รียนตอบตามความสมคัรใจ (Warm Calls) หรือเรียกสุ่มตอบ (Cold Calls) 
6.  มีการสรุปผลการเรียนรู้ และช้ีนําในการหาขอ้มูลและองค์ความรู้เพิ่มเติมนอก

หอ้งเรียน 
หลงัการเรียนการสอน 
ประเมินการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนประเมินแผนการสอนของเร่ืองนั้น ๆ ว่าเป็นไปตาม

วตัถุประสงคใ์นการสอนหรือไม่ 
1.  ขนาดของชั้นเรียน 
จาํนวนผูเ้รียนมีผลอยา่งมากต่อคุณภาพการเรียนรู้ในการสอนดว้ยกรณีศึกษา โดยทัว่ไป

แลว้จาํนวนนักเรียนขั้นตํ่าจะอยู่ท่ี 12 คนแต่ไม่เกิน 100 คน แต่จาํนวนท่ีเหมาะสมนั้นควรอยู่
ระหวา่ง 20-35 คน 

2.  การจดัวางอุปกรณ์ในชั้นเรียน 
การจดัวางส่ิงของในชั้นเรียนท่ีเหมาะสมนั้นมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่งหลกัการง่ายๆ

ของผงัของหอ้งเรียนท่ีเหมาะสมกคื็อผูเ้รียนทั้งหมด รวมทั้งผูส้อน จะตอ้งสามารถมองเห็นทุกคนใน
ชั้นเรียนโดยไม่มีส่ิงกีดขวางถ้าผูส้อนไม่สามารถมองเห็นผูเ้รียนท่ีกําลังพูดอยู่ได้นั้ นความมี
ประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนกจ็ะลดลง 



46 

ผลกระทบทีมี่ต่อผู้เรียน 
1.  ผูเ้รียนมีการคิดวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
2.  ผูเ้รียนสามารถตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในสถานการณ์นั้นๆ 
3.  ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์
4.  ผูเ้รียนมีการปรับใชเ้คร่ืองมือและองคค์วามรู้ดา้นต่างๆ 
5.  ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นการส่ือสาร 
6.  ผูเ้รียนมีทกัษะการเขียน 
7.  ผูเ้รียนมีการบริหารเวลา 
8.  ผูเ้รียนมีการเขา้สงัคมและรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น 
ข้อจํากดั 
1.  หากกลุ่มผูเ้รียนมีความรู้และประสบการณ์ไม่แตกต่างกนั การเรียนรู้อาจไม่กวา้ง

เท่าท่ีควรเพราะผูเ้รียนมกัมีมุมมองคลา้ยกนั 
2.  แมปั้ญหาและสถานการณ์จะใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง แต่ก็ไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงๆ กบั

ผูเ้รียนความคิดในการแกปั้ญหาจึงมกัเป็นไปตามเหตุผลท่ีถูกท่ีควร ซ่ึงอาจไม่ตรงกบัการปฏิบติัจริง
ได ้
2.5.5  การวดัและประเมินผล 

 วารีรัตน์ แกว้อุไร (2541, น. 78) กล่าวว่า การประเมินผลการสอนแบบกรณีตวัอยา่งจะ
เนน้ใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินตนเอง (Self Evaluation) และประเมินการปฏิบติังานของสมชิกกลุ่ม (Peer 
Evaluation) ฉะนั้น การประเมินจึงใชเ้พื่อการประเมินผลความกา้วหนา้ของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนได้
รู้ว่าตนเรียนรู้อะไรและยงับกพร่องในจุดใด โดยเน้นการประเมินกระบวนการเรียนรู้ (Learning 
Process) และนาํขอ้มูลเสนอให้ผูเ้รียนไดท้ราบเพื่อการพฒันาการเรียนการสอนต่อไปมากกว่าท่ีจะ
ประเมินผลรวม (Summative Evaluation) แต่เพียงอยา่งเดียว 
 สรุปไดว้า่จากส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะพบวา่ การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพ นอกจากจะดาํเนินตามกระบวนการท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีนักวิชาการหรือนักการศึกษาได้เสนอไวเ้พื่อนําไปประยุกต์ใช้ นอกจากน้ี
ผูส้อนและผูเ้รียนยงัตอ้งปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายอยา่งเหมาะสม จึงจะเป็นปัจจยั
ของความสาํเร็จตามเป้าหมายของวิธีการสอนโดยใชก้รณีศึกษาดงักล่าว 
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2.6  ทฤษฎกีระบวนการกลุ่ม (Group Process) 
 กระบวนการกลุ่มเป็นวิทยาการท่ีศึกษาเก่ียวกับกลุ่มคนเพ่ือนําความรู้ไปใช้ในการ

ปรับเปล่ียนเจตคติและพฤติกรรมของคน ซ่ึงจะนําไปสู่การเสริมสร้างความสัมพนัธ์และการ
พฒันาการทาํงานของกลุ่มคนใหมี้ประสิทธิภาพ 

จุดเร่ิมตน้ของคน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีก็คือ การศึกษากลุ่มคนดา้นพลงักลุ่มและผูท่ี้ได้
เช่ือว่าเป็นบิดา ของกระบวนการกลุ่มก็คือ เคริร์ท  เลวิน (Kurt  Lewin) นกัจิตวิทยาสังคมและ
นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนั โดยเร่ิมศึกษาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ 1920 เป็นตน้มา และได้มีผูน้ํา
หลกัการของพลงักลุ่มไปใช้ในการพฒันาพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม การพฒันาบุคลิกภาพและ
จุดประสงคอ่ื์น ๆ วงการ รวมทั้งในวงการศึกษา 
2.6.1  หลกัการและแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม 

แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการกลุ่มกคื็อ แนวคิดในทฤษฎีภาคสนาน ของเคิร์ท  เลวิน 
ท่ีกล่าวโดยสรุปไวด้งัน้ี 

พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่มโครงสร้างของ
กลุ่มจะเกิดจากการร่วมกลุ่มของบุคคลท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั และจะมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป
ตามลกัษณะของสมาชิกกลุ่ม 
การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มในดา้นการกระทาํ ความรู้สึก และความคิด 
สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตวัเขา้หากนัและจะพยายามช่วยกนัทาํงานโดยอาศยัความสามารถของแต่
ละบุคคลซ่ึงจะทาํใหก้ารปฏิบติังานลุล่วงไปไดต้ามเป้าหมายของกลุ่ม 
2.6.2  หลกัการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย การเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
การบรรยายเพียงอยา่งเดียวไม่พอท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาพฤติกรรม แต่การ
จดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาพฤติกรรมผูเ้รียนโดยกระบวนการกลุ่มจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ช้
ศกัยภาพของแต่ละคนทั้งในดา้นความคิด การกระทาํและความรู้สึกมาแลกเปล่ียนความคิดและ
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

2.  การเรียนรู้ควรจะเป็นกระบวนการกลุ่มท่ีสร้างสรรค์บรรยากาศการทาํงานการ
ทาํงานกลุ่มท่ีให้ผูเ้รียนมีอิสระในการแสดงความรู้สึกนึกคิด มีบทบาทในการรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ชีวิตชีวาและช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 

3.  การเรียนรู้ควรเป็นระบวนการท่ีผูเ้รียนคน้พบดว้ยตนเอง การเรียนรู้ดว้ยการกระทาํ
กิจกรรมด้วยตนเองจะช่วยให้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้เน้ือหาวิชาหรือสาระจากการมีส่วนร่วม 
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ในกิจกรรม ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความใจอยา่งลึกซ้ึง จดจาํไดดี้ อนัจะนาํไปสู่การปรับเปล่ียนเจต
คติและพฤติกรรมของตนไดร้วมทั้งสามารถนาํไปสู่การนาํไปพฒันาบุคลิกภาพทุกดา้นของผูเ้รียน 

4.  การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการ
แสวงหาความรู้ท่ีเป็นต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตทุกดา้น ดงันั้นถา้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างมีระและมี
ขั้นตอนจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้หรือตอบคาํถามการรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.6.3  หลกัการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 

การเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม คือ ประสบการณ์ทางการเรียนรู้ท่ีนักเรียนไดรั้บจาก
การลงมือร่วมปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของแต่ละคนแต่ละคนในกลุ่ม
มีอิทธิพลและมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัและกนั หลกัการสอนโดยวิธีกระบวนการกลุ่ม มีหลกัการเพื่อเป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอน สรุปไดด้งัน้ี ( คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สาํนกังาน 2540 ) 

1.  เป็นการเรียนการสอนท่ียดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนโดยใหผู้เ้รียนทุกคนมี
โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด 

2.  เป็นการเรียนการสอน ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากกลุ่มใหม้ากท่ีสุด กลุ่มจะเป็น
แหล่งความรู้สาํคญัท่ีจะฝึกใหผู้เ้กิดความรู้ความใจ และสามารถปรับตวัและเขา้กบัผูอ่ื้นได ้

3.  เป็นการสอนท่ียดึหลกัการคน้พบและสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตวัเองของนกัเรียนเอง 
โดยครูเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพยายามคน้หา และพบคาํตอบดว้ยตนเอง 

4.  เป็นการสอนท่ีให้ความสําคญัของกระบวนการเรียนรู้ ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นใน
การแสวงหาความรู้ และคาํตอบต่าง ๆ ครูจะตอ้งให้ความสําคญัของกระบวนการต่าง ๆ ในการ
แสวงหาคาํตอบ 
2.6.4  รูปแบบและขั้นตอนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 

รูปแบบการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม รูปแบบการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
(สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2540 ) มีขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ตั้ งจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน ทั้ งจุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรม 

2.  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเนน้ใหผู้เ้รียนลงมือประกอบกิจกรรมดว้ยตนเอง
และมีการเพื่อทาํงานเป็นกลุ่ม เพื่อใหมี้ประสบการณ์ในการทาํงานกลุ่ม ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

2.1  ขั้นนาํ เป็นการสร้างบรรยากาศและสมาธิของผูเ้รียนให้มีความพร้อมในการ
เรียนการสอน การจดัสถานท่ี การแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ย แนะนาํวิธีดาํเนินการสอน กติกา
หรือกฎเกณฑก์ารทาํงาน ระยะเวลาการทาํงาน 
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2.2  ขั้นสอน เป็นขั้นท่ีครูลงมือสอนโดยใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม ๆ 
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง โดยท่ีกิจกรรมต่าง ๆ จะตอ้งคดัเลือกให้เหมาะสมกับเน้ือเร่ืองใน
บทเรียน เช่นกิจกรรม เกมและเพลง บทบาทสมมติ สถานการณ์จาํลอง การอภิปรายกลุ่ม เป็นตน้ 

2.3  ขั้นวิเคราะห์ เม่ือดาํเนินการจดัประสบการณ์เรียนรู้แลว้ จะใหน้กัเรียนวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมต่าง ๆ ความสัมพนัธ์กนัในกลุ่ม ตลอดจนความร่วมมือใน
การทาํงานร่วมกนั โดยวิเคราะห์ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจาการทาํงานกลุ่มให้คนอ่ืนไดรั้บรู้ เป็นการ
ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ของกนัแนะกนั ขั้นวิเคราะห์จะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจตนเอง เขา้ใจ
ผูอ่ื้น และมองเห็นปัญหาและวิธีการทาํงานท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทาํงาน 
เป็นการถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนท่ีดี จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถคน้แนวคิดท่ีตอ้งการด้วย
ตนเอง เป็นการขยายประสบการณ์การเรียนรู้ใหถู้กตอ้งเหมาะสม 

2.4  ขั้นสรุปและนาํหลกัการไปประยกุตใ์ช ้นกัเรียนสรุป รวบรวมความคิดใหเ้ป็น
หมวดหมู่ โดยครูกระตุน้ให้แนวทางและหาขอ้สรุป จากนั้นนาํขอ้สรุปท่ีคน้พบจากเน้ือหาวิชาท่ี
เรียนไปประยกุตใ์ชใ้ห้เขา้กบัตนเองและนาํหลกัการท่ีไดไ้ปใชเ้พ่ือการปรับปรุงตนเอง ประยกุตใ์ช้
ให้เขา้กบัคนอ่ืนประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
ดาํรงชีวิตประจาํวนัเช่น การปรับปรุงบุคลิกภาพ เกิดความเห็นอกเห็นใจ เคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
แกปั้ญหา ประดิษฐส่ิ์งใหม่ เป็นตน้ 

2.5  ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินผลว่า ผูเ้รียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายมากนอ้ย
เพียงใด โดยจะประเมินทั้งดา้นเน้ือหาวิชาและดา้นกลุ่มมนุษยสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ประเมินดา้นมนุษย์
สัมพนัธ์ ผลสัมฤทธ์ิของกลุ่ม เช่น ผลการทาํงาน ความสามคัคี คุณธรรมหรือค่านิยมของกลุ่ม 
ประเมินความสมัพนัธ์ในกลุ่ม จากการใหส้มาชิกติชมหรือวิจารณ์แก่กนัโดยปราศจากอคติ จะทาํให้
ผูเ้รียนสามารถประเมินตนเองไดแ้ละจะทาํผูส้อนเขา้ใจนกัเรียนได ้อนัจะทาํให้ผูเ้รียนผูส้อนเขา้ใจ
ปัญหาซ่ึงกนัและกนัอนัจะเป็นหนทางในการนาํไปพิจารณาแกปั้ญหาและจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน 
2.6.5  ขนาดของกลุ่มและการแบ่งกลุ่ม 

การแบ่งกลุ่มเพื่อให้นกัเรียนปฏิบติังานร่วมกนันั้น ผูส้อนอาจจะแบ่งกลุ่มโดยคาํนึงถึง
วตัถุประสงคก์ารจดัการเรียนการสอน (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2534, 
น. 230) เช่น 

1.  แบ่งกลุ่มตามเพศ ใชใ้นกรณีครุมีวตัถุประสงคท่ี์ช้ีเฉพาะลงไป เช่น ตอ้งการสาํรวจ
ความระหวา่งเพศหญิงและชาย ในดา้นต่าง ๆ เช่น ทศันคติ ค่านิยม ฯลฯ 
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2.  แบ่งตามความสามารถ ใชใ้นกรณีท่ีครูมีภาระงานมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มแตกต่าง
ไปตามความสามรถ หรือตอ้งการศึกษาความแตกต่างในการทาํงานระหว่างกลุ่มท่ีมีความสามารถ
สูงและตํ่า 

3.  แบ่งตามความถนดั โดยแบ่งกลุ่มท่ีมีความถนดัเร่ืองเดียวกนัไวด้ว้ยกนั 
4.  แบ่งกลุ่มตามความสมคัรใจ โดยใหส้มาชิกเลือกเขา้กลุ่มดบัคนท่ีตนเองพอใจ ซ่ึงครู

ทาํไดแ้ต่ไม่ควรใชบ่้อยนกัเพราะจะทาํใหน้กัเรียนขาดประสบการณ์ในการทาํงานกบับุคคลท่ีหลาย
หลาย 

5.  แบ่งกลุ่มแบบเจาะจง ครูเจาะจงให้เด็กบางคนอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั เช่น ให้เด็กเรียน
เก่งกบัเดก็ท่ีเรียนอ่อนเพื่อใหเ้ดก็เรียนเก่งช่วยเดก็ท่ีเรียนอ่อน หรือใหเ้ดก็ปรับตวัเขา้หากนั 

6.  แบ่งกลุ่มโดยการสุ่ม ไม่เป็นการเจาะจงวา่ใหใ้ครอยูใ่ครกบัใคร 
7.  แบ่งกลุ่มตามประสบการณ์ คือ การรวมกลุ่มโดยโดยพิจารณาเด็กท่ีมีประสบการณ์

คลา้ยคลึงกันมาอยู่ด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการช่วยกันวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึง
โดยเฉพาะ 
2.6.6  วิธีการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 

1.  การระดมความคิด เป็นการรวมกลุ่มท่ีประกอบดว้ยสมาชิก 4 -5 คน และใหทุ้กคน
แสวงความคิดเห็นอย่างทัว่ถึง เพื่อรวบรวมความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้ได้หลายแง่มุม ทุก
ความคิดไดรั้บการยอมรับโดยไม่มีการโตแ้ยง้กน แลว้นาํความคิดทั้งมวลมาผสานกนั 

2.  ผูส้อนสร้างสถานการณ์สมมติข้ึนโดยใหผู้เ้รียนตดัสินใจทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงมี
การสรุปผลในลกัษณะของการแพก้ารชนะ วิธีการน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิด 
และพฤติกรรมต่าง ๆ วิธีการสอนน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียนและเกิดความสนุกสนาน 

3.  บทบาทสมมติ เป็นวิธีการสอนท่ีมีการกาํหนดบทบาทของผูเ้รียนในสถานการณ์ท่ี
สมมติข้ึนมาโดยใหผู้เ้รียนสวมบทบาทและแสดงออกโดยใชบุ้คลิกภาพประสบการณ์และความรู้สึก
นึกคิดของตนเป็นหลกั วิธีการสอนน้ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีโอกาสศึกษาวิเคราะห์ความรู้สึกและ
พฤติกรรมของตนอยา่งลึกซ้ึง ทั้งยงัช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีมีชีวิตชีวา 

4. สถานการณ์จาํลอง เป็นวิธีกาสอนโดยการจาํลองสถานการณ์จริงหรือสร้าง
สถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วให้ผูเ้รียนอยู่ในสถานการณ์นั้ นพร้อมทั้ งแสดง
พฤติกรรมเม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ วิธีน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะการแสดงพฤตอกรรม
ต่าง ๆ ซ่ึงในสถานการณ์จริงผูเ้รียนอาจจะไม่กลา้แสดงออก 

5.  กรณีตวัอย่าง เป็นวิธีการสอนท่ีใช้การสอนเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดขั้นจริง แต่นาํมา
ดดัแปลงเพื่อให้ผูเ้รียนใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น



51 

ซ่ึงกนัและกนัอนัจะนาํไปสู่การสร้างความเขา้ใจและฝึกทกัษะการแกปั้ญหา การรับฟังความคิดเห็น
ซ่ึงกนัและกนัซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายสาํหรับผูเ้รียนยิง่ข้ึน 

6.  การแสดงละคร เป็นวิธีการสอนท่ีให้ผูเ้รียนแสดงบทบาทตามบทท่ีมีผูเ้ขียนหรือ
กาํหนดไวใ้ห ้โดยผูแ้สดงจะตอ้งแสดงบทบาทตามท่ีกาํหนดโดยไม่นาํเอาบุคลิกภาพและความรู้สึก
นึกคิดเข้ามาใส่ในการแสดงบทบาทนั้ น ๆ วิธีน้ีจะช่วยให้มีประสบการณ์ในการรับรู้เหตุผล 
ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผูอ่ื้นซ่ึงจะช่วยฝึกทกัษะการทาํงานร่วมกันและรับผิดชอบ
ร่วมกนั 

7.  เป็นวิธีการสอนโดยการจดัผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ยท่ีมีสมาชิกประมาณ 6 -12 คน และมี
กากําหนดให้มีผูน้ํากลุ่มทาํหน้าท่ีเป็นผูด้ ําเนินการอภิปราย สมาชิกทุกคนมีสวนร่วมในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นแลว้สรุปหรือประมวลสาระท่ีได้จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 
วิธีการน้ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอขอ้มูลหรือประสบการณ์ของตนเอง
เพื่อใหก้ลุ่มไดข้อ้มูลมากข้ึน 

วิธีการสอนท่ีสนบัสนุนหลกัการสอนแบบกระบวนการกลุ่มเหล่าน้ี เป็นวิธีการสอนท่ี
ช่วยใหก้ารจดัประสบการณ์การสอนท่ีหลากหลายแลผูส้อนอาจใชว้ิธีสอนอ่ืน ๆ ไดอี้ก โดยยดึหลกั
สาํคญั คือ การเลือกใชว้ิธีการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการสอนแต่ละคร้ัง 
2.6.7  การประเมินผลการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม   (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2522) มี

ดงัน้ี 
1. การใหผู้เ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงผูส้อนควรสนบัสนุน ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองจะช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายและมีประโยชน์
ต่อผูเ้รียนยิง่ข้ึน 

2. การให้ผูเ้รียนร่วมประเมินผลการเรียนรู้จากการทาํงานร่วมกัน ซ่ึงสามารถ
ประเมินผลได ้2 ลกัษณะ คือ  1. การประเมินผลสมัฤทธ์ิของกลุ่ม 
                                          2. การประเมินผลความสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม 
2.6.8  บทบาทของครูและนกัเรียนในการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 

        บทบาทครู (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกังาน 2540) มีดงัน้ี 
1.  มีความเป้ฯกนัเอง มีความเห็นอกเห็นใจนกัเรียน สร้างบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียน 

สนใจ ใหก้าํลงัใจ สนทนา ไถ่ถาม 
2.  พูดน้อย และจะเป็นเพียง ผูป้ระสานงาน แนะนาํ ช่วยเหลือเมือนักเรียนตอ้งการ

เท่านั้น 
3.  ไม่ช้ีนาํหรือโนม้นา้วความคิดของนกัเรียน 
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4.  สนับสนุน ให้กาํลังใจ กระตุน้ให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทาํงาน
แสดงออกอยา่งอิสระ และแสดงออกซ่ึงความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน 

5.  สนบัสนุนใหน้กัเรียนสมารถวิเคราะห์ สรุปผลการเรียนรู้และประเมินผลการกระทาํ
งานใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้

 
2.7  ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 
2.7.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

 สมหมาย เปียถนอม (2551, น. 4 - 6) ไดร้วบรวมความหมายของความพึงพอใจจาก
นกัวิชาการ นกัวิจยั และผูเ้ช่ียวชาญ ไวด้งัน้ี 

ชรินี  เดชจินดา (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือทศันคติ
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของ
บุคคลไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงและไม่
เกิดข้ึนหากความตอ้งการหรือจุดหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

    แน่งนอ้ย  พงษส์ามารถ  มีความเห็นว่าความพึงพอใจ หมายถึง ท่าทีทัว่ ๆ ไปท่ีเป็นผล
มาจากท่าทีท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ 3 ประการ คือ 1)  ปัจจยัเก่ียวกบักิจกรรม 2)  ปัจจยัท่ีเก่ียวกบับุคคล 3)  
ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม พิทกัษ์ ตรุษทิบ กล่าว่า ความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาดา้น
ความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือ  ส่ิงกระตุ้นท่ีแสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของ
กระบวนการประเมิน โดยบอกทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือ
ทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ ต่อส่ิงเร้า หรือส่ิงท่ีมากระตุน้ 

     วิชยั  เหลืองธรรมชาติ  ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัความตอ้งการของมนุษย ์คือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บ       
การตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูท่ี่ใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 

 สมพงศ ์ เกษมสิน ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจไวว้่า บุคคลจะเกิดความพึง
พอใจจะตอ้งมีการจูงใจ และไดก้ล่าวถึงการจูงใจวา่ การจูงใจเป็นการชกัจูงใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม โดยมี
มูลเหตุ 2 ประการ คือ ความตอ้งการทางร่างกาย และความตอ้งการทางจิตใจ 

สุภาลกัษณ์ ชัยอนันต์ ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในส่ิงท่ีขาดหายไป 
หรือส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นส่ิงกาํหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล 
ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใด ๆ นั้น 
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 สง่า ภู่ณรงค์ ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้รับ
ความสาํเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

   สนิท เหลืองบุตรนาค ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ท่าทีความรู้สึก ความ
คิดเห็นท่ีมีผลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงภายหลงัจากท่ีได้รับประสบการณ์ในส่ิงนั้นมาแล้ว ในลักษณะ
ทางบวก คือ พอใจ นิยม ชอบ สนับสนุนหรือมีเจตคติท่ีดีต่อบุคคล เม่ือได้รับตอบสนองความ
ตอ้งการในทางเดียวกนั หากไม่ไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการจะเกิดความไม่พอใจเกิดข้ึน 

อุทยั หิรัญโต ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีทาํให้ทุก
คนเกิดความสบายใจ เน่ืองจากสามารถตอบสนองความตอ้งการของเขา ทาํใหเ้ขาเกิดความสุข  

อุทยัพรรณสุดใจ กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ี
มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้น 
เป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 

สรุปไดว้า่ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือทศันคติท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม ไม่
สามารถมองเห็นรูปร่างได ้เม่ือบุคคลไดรั้บการตอบสนองในทางท่ีดี ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีเป็นสุข 
และความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีจะ
ปฏิบติัในกิจกรรมนั้น ๆ 
2.7.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

ทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของมาสโลว(์Maslow’s hierarchy of Need) มาสโลว์
เป็นผูพ้ฒันาแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในเร่ือง ความต้องการตามลาํดับขั้น (Pyramid of 
Requirements  หรือ Hierarchy of Needs)  ข้ึนในปี 1943  โดยมีสมมติฐานเบ้ืองตน้ ดงัน้ี (Maslow, 
1954, p. 253 – 258) 

1.  มนุษย์มีความต้องการเป็นลําดับขั้น เม่ือความต้องการในระดับใดได้รับการ
ตอบสนองแลว้ ก็จะให้ความสาํคญักบัความตอ้งการในลาํดบันั้นนอ้ยลง แต่จะพยามยามเพื่อให้ได้
ความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 

2.  ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ีมีความซบัซอ้น และความตอ้งการเป็นส่ิงท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมของมนุษยใ์นเวลาใดเวลาหน่ึง 

3.  ความตอ้งการระดบัตํ่าตอ้งไดรั้บการตอบสนองก่อน จึงจะทาํให้แสดงพฤติกรรมท่ี
จะผลกัดนัใหเ้กิดความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน 

4.  มีหลายวิธีการท่ีจะทาํให้มนุษยเ์กิดความพึงพอใจต่อความตอ้งการในระดับสูง
มากกวา่ความตอ้งการในระดบัตํ่า  
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มาสโลวไ์ดแ้บ่งความตอ้งการของมนุษยต์ั้งแต่ระดบัตํ่าสุดถึงระดบัสูงสุด เป็น 5 ขั้น 
ดงัน้ี 

1.  ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs)  เป็นความตอ้งการทางร่างกายขั้น
พื้นฐานของมนุษยแ์ละเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีสุดสาํหรับการดาํรงชีวิต ความตอ้งการเหล่าน้ี ไดแ้ก่อากาศ  
เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศยั ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ มนุษยจ์ะมีความตอ้งการใน
ลาํดบัถดัไปเม่ือความตอ้งการระดบักายภาพไดรั้บการตอบสนองแลว้ ดงันั้น ในขั้นแรกองค์กร
จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของพนักงานโดยการจ่ายค่าจา้งและผลตอบแทนเพ่ือให้พนักงาน
สามารถนํา เ งินไปใช้จ่ายเพื่อแสวงหาส่ิงจํา เ ป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของแต่ละคน 
              2.  ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety or Security Needs) เม่ือความตอ้งการ
ดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัก็จะเขา้มามีบทบาทใน
พฤติกรรมของมนุษย ์ความปลอดภยัดงักล่าวมี 2  รูปแบบ คือ ความตอ้งการความปลอดภยัทางดา้น
ร่างกาย และความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงความตอ้งการความปลอดภยัทางดา้นร่างกายไดแ้ก่ 
การมีความปลอดภยัในชีวิต การมีสุขภาพดี เป็นตน้ ส่วนความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่      การมี
อาชีพการงานมัน่คง การท างานท่ีมีหลกัประกนัอย่างเพียงพอจะมีผลต่อการตดัสินใจ  ในการท า
งานต่อไปอนัจะเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจลาออกจากงานหรือการพิจารณาเลือกงานใหม่แต่ตราบ
ใดท่ีความตอ้งการด้านร่างกายยงัไม่ได้รับการตอบสนอง ความตอ้งการท่ีจะได้รับความมัน่คง
ปลอดภยักค่็อนขา้งนอ้ย 

3.  ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เม่ือความตอ้งการทั้ง 2  ประการไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ ความตอ้งการในระดบัท่ีสูงกว่า จะเขา้มามีบทบาทต่อพฤติกรรมของมนุษยค์วาม
ตอ้งการทางสงัคม ไดแ้ก่ความตอ้งการการยอมรับในผลงาน ความเอ้ืออาทร ความเป็นมิตรท่ีดีความ
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และความรักจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน องคก์ารสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของพนกังานไดโ้ดยการให้ลูกจา้งมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ให้ลูกจา้งทาํงาน
เป็นกระบวนกลุ่ม (Group Process) และมีลกัษณะเป็นการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ในการท า
งานมากกว่าท่ีจะมุ่งการแข่งขนั (Competition)  ตลอดจนองคก์รตอ้งมองเห็นคุณค่าของบุคลากร 
ยอมรับความคิดเห็นของเขาเหล่านั้นดว้ยการยกยอ่งชมเชยเม่ือมีโอกาสอนัควร 

4.  ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญในสังคม (Esteem Needs) หมายรวมถึง
ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสําเร็จ ความรู้ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเป็นอิสระและ
เสรีภาพในการทาํงาน ตลอดจนต้องการมีฐานะเด่นและเป็นท่ียอมรับนับถือของคนทั้ งหลาย        
การมีตาํแหน่งสูงในองคก์รหรือการทีสามารถใกลชิ้ดบุคคลสาํคญั ๆ ลว้นเป็นการส่งเสริมใหฐ้านะ
ของบุคคลเด่นข้ึนทั้งส้ิน 
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5.  ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต (Self-actualization Needs) เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการ
ตอบสนองทั้ง 4 ระดบัแลว้ มนุษยจ์ะทาํงานเพ่ืองานคือ อยากรู้ว่าตนมีศกัยภาพแค่ไหน และพยายาม
พฒันาศกัยภาพของตนไปสู่จุดสูงสุด การท างานเกิดจากสนใจและรักในงานท่ีทาํ และ ทาํเพราะได้
มีโอกาศพฒันาศกัยภาพของตนใหถึ้งจุดสูงสุด 

มาสโลวไ์ดจ้าํแนกความตอ้งการทั้ง 5 ขั้นของมนุษยเ์ป็น 2 ระดบัใหญ่ ๆ คือ ระดบัตํ่า
(Lower-order)  ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางกายภาพ และความตอ้งการความมัน่คง สาํหรับความ
ตอ้งการในระดบัสูง (Higher-order Needs)  ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางสังคม ความตอ้งการไดรั้บ     
การยกยอ่ง และความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต ซ่ึงความแตกต่างของความตอ้งการทั้ง 2 ระดบั คือ
ความตอ้งการในระดบัสูงเป็นความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล ขณะท่ีความตอ้งการในระดบั
ตํ่า เป็นความพึงพอใจท่ีเกิดจากภายนอก เช่น ค่าตอบแทน  

 
2.8  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ธิดารัตน์ คูหาพงศ ์(2546) ศึกษาผลของการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และ สังคม ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณของนกัศึกษาวิทยาลยัพลศึกษา จงัหวดักระบ่ีพบว่า นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงกวา่หลงัไดรั้บการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละสงัคมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

มยรีุ หรุ่นขา (2544) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการพฒันาการคิดอยา่งมี วิจารณญาณท่ีมี
ต่อความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในบริบทของชุมชนของนักเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีไดใ้ชรู้ปแบบการสอนแบบพฒันาการคิดอยา่งมี วิจารณญาณมีคะแนน
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ แลมีคะแนนความสามารถในการ คิดแกปั้ญหาในบริบท
ของชุมชน หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

วรพรรณ  กระต่ายทอง (2550) ทาํการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนรายวิชา
สารถะและหลกัการทางสังคมวิทยา เร่ือง สถาบนัครอบครัว สถาบนัการเมืองโดยใชว้ิธีสอนแบบ
กรณีศึกษา (case study) ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ซ่ึงปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิ
หลงัการเรียนรู้สูงกว่าก่อน การเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สรุปไดว้่า แบบ
กรณีศึกษา (case study) ท่ีทาํให้นกัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และมองภาพในการศึกษาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบ่ือหน่าย ทาํใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปในทางท่ีดี
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดส้รุปไวใ้นงานวิจยัน้ีวา่ผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียนสูงกว่า
ก่อนการเรียน 
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ชูวิทย ์ ไชยเบา้ (2552) ศึกษาวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาสังคมวิทยาเบ้ืองตน้ เร่ืองวฒันธรรมพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมวิทยา
เบ้ืองตน้ เร่ืองวฒันธรรมโดยใชว้ิธีการสอนแบบกรณีศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งหลงัการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 การสอนแบบกรณีศึกษาทาํให้นกัศึกษาสามารถ
คิดวิเคราะห์และมอง ภาพในการศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบ่ือ
หน่าย ทาํใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปในทางท่ีดี 

นุชนาถ ชูกล่ิน (2552) ศึกษาเร่ืองผลของการใชกิ้จกรรมอภิปรายแบบผสมผสานและ
กระดานสนทนาในการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาท่ีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารญาณของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาป่ี 5 พบว่า 1)นักเรียนท่ีเรียนดว้ยกรณีศึกษา โดยใชก้รรมการการอภิปรายท่ีต่างกนัมี
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 และ 2)นักเรียนท่ีเรียนดว้ยกรณีศึกษาโดยใช้กิจกรรมการอภิปรายแบบผสมผสานกบั
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกรณีศึกษาโดยใชกิ้จกรรมการอภิปรายบนกระดานสนทนา มีคะแนนการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณไม่แตกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

Powell (1994) ศึกษาเร่ือง วิธีการสอนของกรณีศึกษาในการสอนระดบัอุดมศึกษา มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของวิธีการใชก้รณีศึกษาในการเรียนการสอนวิชาสาขา
สัตวแพทย ์เพื่อนาํไปสู่การใชว้ิธีการกรณีศึกษาในการเรียนการสอนทางการฝึกหัดครู รวบรวม
ขอ้มูลจากการสังเกตในชั้นเรียน การจดบนัทึกและบนัทึกเทปในแต่ละคร้ังเป็นเวลา 1 ภาคเรียน 
โดยการสงัเกตปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียน การอภิปรายในกลุ่มเลก็ ความถ่ีของคาํถาม และการตอบของ
ผูเ้รียนรายบุคคล และการบรรยาย และอภิปรายของผูส้อน ช่วงกลางภาคเรียน สมาชิก 10 คน ของ
ชั้นเรียนจะถูกนาํมาสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์จะใชค้าํถามโดยทัว่ไป และกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงส่ิงท่ี
ตนเองคิดอย่างชัดเจน ผูส้อนพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถด้านกาคิดในระดับสูง แต่จะไม่
สามารถครอบคลุมการใหใ้หไ้ดเ้น้ือหามากๆ เท่ากบัวิธีการสอนแบบบรรยายท่ีนิยมใชก้นั ซ่ึงผูส้อน
จะตอ้งไดรั้บการอบรมในดา้นการสอนวิธีน้ีอย่างมีประสิทธิภาพเสียก่อน และจะตอ้งมีการเพ่ิม
ความตอ้งการของผูเ้รียนเม่ือใชว้ีกรณีศึกษาดว้ย มีการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนในแต่ละบทเรียน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อจะแกปั้ญหาในแต่ละกรณีตวัอยา่ง การอภิปรายในชั้นเรียนจะตอ้งให้
ผูเ้รียนมีการตอบสนองแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน การศึกษาคร้ังน้ีไดข้อ้เสนอแนะว่า การ
จดัการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการกรณีศึกษาทาํใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ท่ีจะมีการแกปั้ญหา 
มีการคิดไตร่ตรองเพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั นอกจากน้ียงัเกิดปฏิสมัพนัธ์ทั้งในกลุ่มเลก็และเกลุ่มใหญ่ 
ในการอภิปรายกลุ่มร่วมกนั ผูเ้รียนจะตอ้งมีการนาํความรู้ในเน้ือหาและทกัษะการแกปั้ญหามาใช้
ในการแกปั้ญหาในกรณีศึกษาดว้ยจึงจะสมบูรณ์ ขอบเขตของกรณีศึกษาท่ีนาํมาใชใ้นการเรียนการ
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สอนในทางการศึกษาจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของการเรียนใหม่ และมีการทาํให้
สละสลวย การใชก้รณีศึกษาจะตอ้งใชอ้ย่างระมดัระวงั พิจารณาความเหมาะสมของกรณีศึกษาท่ี
นาํมาใชด้ว้ย 

ฤทยัวรรณ คงชาติ (2544) ไดศึ้กษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการคิด วิเคราะห์เชิง
อธิบาย ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสงัคมศึกษา ดว้ยการสอนโดย
ใชเ้ทคนิคการจดัผงัลายเสน้และการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอยา่ง ผล การศึกษาพบวา่
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการสอนโดยใชเ้ทคนิคการจดัผงัลายเสน้และนกัเรียนท่ีเรียน ดว้ยการสอนแบบ
เทคนิคศึกษากรณีตวัอยา่ง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาและการ คิดวเิคราะห์เชิงอธิบาย 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

Rosman (1966) ไดศึ้กษาการคิดแบบวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 และ
2 พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 คิดแบบวเิคราะห์มากกวา่ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 และยงัพบ
อีกวา่ การคิดแบบวิเคราะห์มีความสมัพนัธ์ในทางลบกบั แบบทดสอบวดัสติปัญญาของเวชเลอร์
(Wechsler Intelligence Scale for Children) ในฉบบัเติมภาพใหส้มบูรณ์ (Picture Completion) การ
จดัเรียงรูป (Picture Arrangement) แต่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัแบบทดสอบท่ีเก่ียวกบัดา้นภาษา 
(Verbal test) นอกจากนั้นการคิดแบบ 44 วิเคราะห์ยงัมีแนวโนม้ท่ีจะเพิม่ข้ึนตามอายแุละมี
ความสมัพนัธ์กบัความพร้อมการเรียนรู้และ แรงจูงใจอีกดว้ย 

Lumpkin (1991) ไดศึ้กษาผลการสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความคงทนในเน้ือหาวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนระดบั 5 และ 6 ผลการวิจยัพบว่า เม่ือไดส้อน
ทกัษะการคิดวิเคราะห์แลว้ นกัเรียนระดบั 5 และ 6 มี ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่าง
กนั นักเรียนระดบั 5 ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคงทนใน
เน้ือหาวิชาสังคมศึกษาไม่แตกต่างกนั สาํหรับ นกัเรียนระดบั 6 ท่ีเป็นกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความคงทนในเน้ือหาวิชาสงัคมศึกษาสูงกวา่กลุ่มควบคุม 
 ประจวบ   เพิ่มสุวรรณ (2552)ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการ
สอนโดยใชว้ิธีกรณีศึกษา พบว่าระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการ สอนโดยใช้
กรณีศึกษาอยูใ่นระดบัสูงและความพึงพอใจของนกัศึกษาแต่ละภาควิชาไม่แตกต่างกนั 

เขมวนัต์ กระดังงา (2554) ได้ศึกษาผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บ
สนบัสนุนการเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนและพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียน วิชาการ
พัฒนาเว็บไซต์เบ้ืองต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) 
พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยกระบวนการกลุ่มร่วมกบัเวบ็
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สนบัสนุนการเรียน วิชาการพฒันาเวบ็ไซตเ์บ้ืองตน้อยูใ่นระดบัดี  3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยดว้ยกระบวนการกลุ่มร่วมกบัเวบ็สนบัสนุนการเรียน วิชาการพฒันาเวบ็ไซตเ์บ้ืองตน้ อยู่
ในระดบัมาก 

Johnson & Johnson (1978, p.53) เสนอแนะวา่ การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มถือเป็น
วิธีการหน่ึงของการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ี
น่าสนใจและเป็นการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนเป็นศูนยก์ลาง การเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มจะ
สามารถกระตุน้ใหส้มาชิกในกลุ่มทุกคนจะตอ้งพยายามช่วยเหลือกนัและกนัอยา่งเตม็ความสามารถ 
หากยิ่งครูมีการให้คะแนนใบงาน หรือคะแนนพฤติกรรมกลุ่ม นักเรียนในฐานะสมาชิกกลุ่มจะ
ตระหนกัดีวา่ตนเองควรมีความรับผดิชอบต่อกลุ่มเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  

พระมหาไกรสร โชติปญโญ (แสนวงค์) (2554) ไดศึ้กษาแนวทางการจดัการเรียนรู้
ภายใตก้ระบวนการทาํงานกลุ่มโดยเนน้การนาํเสนองานหอ้งเรียนตามประเด็นคาํถามปลายเปิดเพื่อ
ส่งเสริมกาคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการ พบว่า การศึกษาคน้ควา้และการนาํเสนองานในห้องเกิดแรง
กระตุน้ในการวิเคราะห์ และศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติม นิสิตสามารถเรียบเรียงเน้ือหาจากประเด็นคาํถาม
ปลายเปิด สามารถตอบโจทยข์องประเด็นนั้น โดยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล และเม่ือนําเสนอใน
หอ้งเรียน การสอบถามจากครูในรูปแบบคาํถามปลายเปิด พร้อมทั้งใหผู้ฟั้งตั้งคาํถามปลายเปิด ถาม
กลุ่มนําเสนอ เพื่อเสาะหาองค์ความรู้ใหม่ ปรากฎว่ากลุ่มนิสิตท่ีนําเสนอมีการแสดงเหตุผลท่ี
สมบูรณ์ ชดัเจน อยา่งมีเหตุผล ไม่คลุมเครือ รวมถึงการอธิบายท่ีสละสลวย การใชต้วัอยา่งประกอบ 
อธิบายอยา่งถูกตอ้ง 

อรอุมา คาํประกอบ (2550) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม หลงัจาก
ไดรั้บการจดัการเรียนการสอน แบบร่วมมือพบว่า นักศึกษาท่ีรับการจดัการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ มีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สมาชิกทุกคนในกลุ่มตระหนักถึง
หนา้ท่ีของตนเอง และพยายามปฏิบติัในการทาํงานกลุ่มในฐานะสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 

ธนกฤต  พลูนอ้ย (2554) ไดท้าํการศึกษาผลของการใชก้รณีศึกษาจดัการเรียนการสอน
ในรายวิชา LSC405 การจดัการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ สาขาวิชาการจดัการลอจิสติกส์และโซ่
อุปทานโดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อหาค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพบว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ส่วนผลของความพึงพอใจของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกระบวนการ
เรียนรู้โดยกรณีศึกษา พบวา่มีความพึงพอใจมาก 
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ศิระ สัตยไพศาล (2544 ) ไดศึ้กษาผลของการใชก้รณีศึกษาจดัการเรียนการสอนใน
รายวิชา IMG462 สัมมนาการจดัการอุตสาหกรรม พบว่า กระบวนการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาจะ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดีข้ึน และนักศึกษามีความพึงพอใจในการเขา้รวม
กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาอยูใ่นระดบัมาก  

จากงานวิจัยขา้งตน้ทาํให้ทราบว่าการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจะส่งผลให้ผูเ้รียนมี 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาดีข้ึน และทาํใหร้ะดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาสูงข้ึน 
 
2.9  กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

เนือ้หาสาระวชิา 
เนือ้หาในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ 
-หน่วยการเรียนรู้ที ่1  การจัดองค์การ 
-หน่วยการเรียนรู้ที ่2  การเพิม่ประสิทธิภาพในองค์การ  
-หน่วยการเรียนรู้ที ่3  การบริหารความขดัแย้งในองค์การ 
-หน่วยการเรียนรู้ที ่4  การบริหารความเส่ียง-หน่วยการ
เรียนรู้ที ่5  เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 

แบบฝึกกรณศึีกษาจํานวน 5 แบบฝึก 
เพือ่ฝึกการคดิวเิคราะห์ 

ตัวแปรต้น (Primary Variable) 
การใช้กรณศึีกษา 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
1.ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
2. พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4. ความพงึพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 

การเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 



 
 

 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การศึกษาเร่ืองการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาการ

บริหารงานคุณภาพในองค์การ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ โดยใช้กรณีศึกษา ศึกษา
พฤติกรรม  และผลสัมฤทธ์ิ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง  ปีท่ี  2 ซ่ึงมี
วิธีดาํเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
3.4  การรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
 
3.1  กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวจัิย  

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์ารปีการศึกษา 2/2560   
จาํนวน 35 คน  
 
3.2  เคร่ืองมือในการวจัิย  

        เคร่ืองมือการวิจยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย  
3.2.1  แผนการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร  
3.2.2  แบบประเมินการคิดวิเคราะห์โดยใชก้รณีศึกษา 
3.3.3  แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  
3.3.4  แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.3.5  แบบสอบถามความพึงพอในของนกัศึกษาต่อการใชก้รณีศึกษาในการเรียนรู้  
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3.3   การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวจัิย 
3.3.1  แผนการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 5 หน่วยการเรียนรู้ จาํนวน 5 แผน 
3.3.1.1  ศึกษาหลกัวิธีการสอนโดยใช้กรณีกรณีศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
3.3.1.2  ศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 มาตรฐาน

รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคาํอธิบายรายวิชาหลกัการจดัการ  
3.3.1.3  สร้างแผนจัดการเรียนรู้วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ ชั้ น

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ใหส้อดคลอ้งกบัคาํอธิบายรายวิชา โดยเลือกหน่วยการเรียนรู้จาํนวน 
5 หน่วยการเรียนรู้ 5 แผน จาํนวน 15 ชัว่โมง ดงัน้ี 

-  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัองคก์าร 
-  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคก์าร  
-  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การบริหารความขดัแยง้ในองคก์าร      
-  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การบริหารความเส่ียง 
-  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เทคนิคการจดัการสมยัใหม่ 

3.3.1.4  นาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาท่ีสร้างข้ึนให้ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย
วิชาการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้แนะนาํของผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

3.3.1.5  นาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในแผนการจดัการเรียนรู้ดา้นภาษาและความเท่ียงตรงของ
เน้ือหา (Content validity) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล 
ความชดัเจน ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objective Congruence) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้
โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี  

+1 หมายถึง   แน่ใจวา่แผนจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
 0 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่แผนจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
 -1 หมายถึง   แน่ใจวา่แผนจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
แผนจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา มีค่า IOC  เท่ากบั .66-1.00 
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3.3.1.6 นาํแผนจดัการเรียนรู้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ และนาํแผน
จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาไปใชใ้นการดาํเนินการวิจยัต่อไป 
3.3.2  แบบประเมินการคิดวิเคราะห์โดยใชก้รณีศึกษา  

ในการสร้างแบบประเมินการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ผูว้ิจัยดําเนินการสร้างตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 

3.3.2.1  ศึกษาคน้ควา้เอกสาร หนังสือ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

3.3.2.2  สร้างแบบประเมินการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาซ่ึงเป็นแบบประเมินกรณีศึกษา 
ซ่ึงกาํหนดเกณฑก์ารประเมินตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

4 หมายถึง ผลการประเมินการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก 
3 หมายถึง ผลการประเมินการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑ ์ดี 
2 หมายถึง  ผลการประเมินการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑ ์พอใช ้
1 หมายถึง ผลการประเมินการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑ ์ปรับปรุง 
และกาํหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 100) 
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมกลุ่มในระดบั ดีมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมกลุ่มในระดบั ดี 
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมกลุ่มในระดบั พอใช ้
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีพฤติกรรมกลุ่มในระดบั ปรับปรุง 
3.3.2.3  นาํแบบประเมินท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนความสอดคลอ้งกบั

หัวขอ้การประเมิน และนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั 0.5 ข้ึนไปถือวา่มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจาณาดงัน้ี 

+1 หมายถึง   แน่ใจวา่แผนจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
  0 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่แผนจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
 -1 หมายถึง   แน่ใจวา่แผนจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  
แบบประเมินการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา มีค่า IOC  เท่ากบั .66-1.00 
3.3.2.4 นาํแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บันกัศึกษา

กลุ่มตวัอยา่งในการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
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3.3.3   แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
3.3.3.1  ศึกษาคน้ควา้ เอกสาร หนงัสือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลและ

แนวทางในการสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
3.3.3.2  กาํหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนน เน้ือหาท่ีจะวดั และเลือกรูปแบบเคร่ืองมือท่ีจะวดั  
3.3.3.3  สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มซ่ึงมีหวัขอ้ในการประเมิน 5 หวัขอ้ 

คือ ขั้นตอนการทาํงาน การให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็น   
การตั้งใจทาํงาน และความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีกาํหนดการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

4  หมายถึง มีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มในเกณฑ ์ดีมาก 
3  หมายถึง มีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มในเกณฑ ์ดี 
2  หมายถึง มีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มในเกณฑ ์พอใช ้
1  หมายถึง มีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มในเกณฑ ์ปรับปรุง 

และกาํหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, น. 100) 
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มในระดบั ดีมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มในระดบั ดี 
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มในระดบั พอใช ้
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มในระดบั ปรับปรุง 
3.3.3.4  นาํแบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มจากการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

วิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร สาํหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจใหค้ะแนนความสอดคลอ้งระหว่างหวัขอ้การประเมินกบัพฤติกรรม
ท่ีจะวดั  และนําข้อมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 
0.5 ข้ึนไปถือวา่มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

+1      หมายถึง   แน่ใจวา่แบบประเมินมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
 0       หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่แบบประเมินมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
-1       หมายถึง    แน่ใจวา่แบบประเมินไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม มีค่า IOC  เท่ากบั .66-1.00 
3.3.3.5  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มจากการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาท่ี

ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
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3.3.4  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
ในการสร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ 

ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 
3.3.4.1  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.3.4.2  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงั เพื่อกาํหนดจาํนวนขอ้สอบและเพ่ือวดัความสามารถดา้นคิดวิเคราะห์ คือ ความสําคญั  
ความสมัพนัธ์ และ หลกัการ 

3.3.4.3  สร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 
ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 แบบปรนัย   ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จาํนวน 20  ขอ้  

3.3.4.4 นาํแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความ
เหมาะสมของจุดประสงคแ์ละพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของภาษา 
ใหข้อ้เสนอแนะ และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.3.4.5 นาํแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของจุดประสงคแ์ละพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ความ
ถูกตอ้งและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ตลอดจนขอ้บกพร่องอ่ืนๆ โดยคาํนวณหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)   (บุญชม ศรีสะอาด: 2550: น. 58-66) ซ่ึงมี
ค่าเท่ากบั 0.66 – 1.00  ถือว่ามีความสอดคลอ้งอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้โดยกาํหนดเกณฑ์การ
พิจารณาดงัน้ี  

+1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
  0    หมายถึง       ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
-1    หมายถึง        แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีค่า IOC  เท่ากบั .66-1.00 
3.3.4.6  นาํแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปทดลองใช ้(try out) กบันกัศึกษา

ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างคือ วิทยาลยัอาชีวศึกษาศาสน
บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 20 คน ตรวจสอบคะแนนของนักเรียน นาํคะแนนมา
วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิ โดยตรวจสอบหาค่าความยากง่าย(p) และอาํนาจจาํแนก 
(r) เป็นรายขอ้โดยใชเ้ทคนิค 27% ของจุง เตห์ ฟาง (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ, น. 197-198) 
แลว้เลือกเฉพาะขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20-.80 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตั้งแต่ 0.2 
ข้ึนไป จาํนวน 20 ขอ้ 
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3.3.4.7  นาํแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 
และนาํ ไปใชใ้นการดาํเนินการวิจยัต่อไป 
 3.3.5   แบบสอบถามความพึงพอในของนกัศึกษาต่อการใชก้รณีศึกษาในการเรียนรู้ 

3.3.5.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

3.3.5.2 กาํหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนน เน้ือหาท่ีจะวดั และเลือกรูปแบบเคร่ืองมือท่ีจะวดั  
3.3.5.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา สําหรับ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง โดยสอบถามความพึงพอใจในดา้นวตัถุประสงค ์ ดา้น
กิจกรรมการสอน  ดา้นส่ือการเรียนรู้   ลกัษณะของรูปแบบการวดัเป็นแบบใชม้าตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีระดบัคะแนน ดงัน้ี 

 5  หมายถึง มีความระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง มีความระดบัความพึงพอใจระดบั มาก 
 3  หมายถึง มีความระดบัความพึงพอใจระดบั ปานกลาง 
 2  หมายถึง มีความระดบัความพึงพอใจระดบั นอ้ย 
 1  หมายถึง มีความระดบัความพึงพอใจระดบั นอ้ยท่ีสุด 
ใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105 – 106) 

ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั มาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ยท่ีสุด 

3.3.5.4 นาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา สาํหรับนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพดา้น
ความตรงเชิงเน้ือหา ความชดัเจนของคาํถาม ความถูกตอ้งดา้นภาษา และให้ขอ้เสนอแนะ ทาํการ
ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.3.5.5 นาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา สาํหรับนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจใหค้ะแนนคุณภาพดา้น
ความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content validity) และนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
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Item Objective Congruence) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับ
ได ้โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

+1 หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
          0    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 

 -1   หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
      แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่า IOC  เท่ากบั .66-1.00 

3.3.5.6 นาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาท่ีปรับปรุงแกไ้ข
แลว้ไปใชก้บันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วิธีดาํเนินการวิจัย การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาการ
บริหารงานคุณภาพในองค์การ ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี2 วิทยาลยั
อาชีวศึกษาเจริญพฒันาบริหารธุรกิจ จาํนวน 35 คน มีวิธีดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 
3.4.1 ขั้นเตรียม ผูส้อนช้ีแจงการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ

รายวิชา และคาํอธิบายรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร แจง้การวดัและประเมินผลใน
รายวิชาใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ 
3.4.2  ขั้นทดลอง การวิจยัคร้ังน้ีดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ผูส้อน

ดาํเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาโดยเลือกหน่วยการเรียนรู้ จาํนวน 5 หน่วย  
5 แผนการเรียนรู้ เรียนสปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง รวมเป็น 15 ชัว่โมง ดงัน้ี 

- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัองคก์าร จาํนวน 3 ชัว่โมง   
- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคก์าร         จาํนวน 3  ชัว่โมง 
- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การบริหารความขดัแยง้ในองคก์าร       จาํนวน 3 ชัว่โมง 

- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  การบริหารความเส่ียง                         จาํนวน 3 ชัว่โมง 
- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เทคนิคการจดัการสมยัใหม่                  จาํนวน 3 ชัว่โมง 
3.4.3  ก่อนท่ีให้นกัศึกษาเรียนรู้วิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร  โดยใชก้รณีศึกษา 

ผูส้อนได้ทาํการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน(pre-test) และเร่ิมสอน  ในขณะท่ี
นกัศึกษาเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ครูจะเป็นผูส้งัเกตการทาํงานกลุ่ม และประเมินผลการเรียนรู้  
3.4.4  เม่ือเรียนรู้ครบทั้ง 5 แผนการเรียนรู้ ทาํแบบฝึกจาํนวน 5 ชุด  ผูส้อนไดด้าํเนินการ

ทดสอบการคิดวิเคราะห์โดยใชก้รณีศึกษาท่ีสร้างข้ึนอีก 1 ชุด  
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3.4.5  หลงัจากนั้นท้ิงระยะเวลา 1 สัปดาห์ ครูใหน้กัศึกษาไปทบทวนเร่ืองท่ีเรียนทั้งหมด  และ
นดัทดสอบการคิดวิเคราะห์โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาํนวน 1 ชุด เป็นปรนยั 
4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ ซ่ึงเป็นชุดเดิมกบัก่อนเรียน เพื่อเกบ็เป็นขอ้มูล 
3.4.6  ใหน้กัศึกษาทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา เพื่อเก็บเป็น

ขอ้มูล 
3.4.7  รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และแปลผล  

 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ 
3.5.1  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา โดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) 
3.5.2  วิเคราะห์ผลการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มจากการเรียนรู้โดยใช้

ค่าเฉล่ีย (Mean)  
3.5.3  การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Pair t-test) 
3.5.4  วิเคราะห์ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 โดยหา ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
  
3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
3.6.1  สถิติพื้นฐาน 

3.6.1.1  ร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 

  P =  × 100 
 
เม่ือ   P  แทน ร้อยละ 

  f  แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงร้อยละ 
N  แทน จาํนวนความถ่ีทั้งหมด 
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3.6.1.2  ค่าเฉล่ีย (mean) โดยใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.105) ̅ = 	∑  
 

โดย  ̅  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 
  ∑  แทน ผลรวมของคะแนน 
  N แทน จาํนวนทั้งหมด 

 
3.6.1.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.106) 

 

S.D.   =   
∑ (∑ )( )  

 
โดย  S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  ∑    แทน ผลรวมของคะแนนยกกาํลงัสอง 
  (∑ )  แทน กาํลงัสองของคะแนนผลรวม 
  n แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

 
3.6.2  สถิติในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ	 

3.6.2.1  ค่าความเท่ียงตรง (Validity)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั IOC : Index of objective 
Congruence  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 64) จากสูตร  ดงัน้ี 				 = 						 ∑  

   โดย     IOC          แทน      ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
   ∑ 	          แทน    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
   N               แทน      จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
3.6.2.2  การหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

โดยใชสู้ตร P ดงัน้ี (สมนึก ภทัทิยธนี, 2541, น. 195) 

     P =  
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เม่ือ   P  แทน ค่าความยากของขอ้สอบ 
R  แทน จาํนวนผูต้อบถูก 
N  แทน จาํนวนคนทั้งหมด 

เกณฑ์พิจารณาการหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

เกณฑก์ารพิจารณาระดบัค่าความยากของขอ้สอบแต่ละขอ้ท่ีไดจ้ากการคาํนวณจากสูตร
ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.00 ถึง 1.00 ท่ีมีรายละเอียดเกณฑข์องเกณฑใ์นการพิจารณาตดัสิน ดงัน้ี 

ได ้ 0.80  ≤  p   ≥  1.00  เป็นขอ้สอบท่ีง่ายมาก ควรตดัท้ิง หรือนาํไปปรับปรุง 
  0.60  ≤  p   <  0.80 เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งง่ายใชไ้ดดี้ 
  0.40  ≤  p   <  0.60 เป็นขอ้สอบท่ีความยากง่ายปานกลาง ดีมาก 
  p   <  0.20  เป็นขอ้สอบท่ียากมาก ควรตดัท้ิงหรือนาํไปปรับปรุง 

โดยท่ีขอ้สอบท่ีจะสามารถนาํไปใชใ้นการวดัผลท่ีมีประสิทธิภาพจะมีค่าความยากอยู่
ระหวา่ง 0.20 ถึง 0.80   

3.6.2.3  ค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (บุญชม  
ศรีสะอาดและคณะ, 2550, น. 85) 

 

   r =     
เม่ือ       r  แทน ค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ 

H  แทน จาํนวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 
L แทน จาํนวนคนในกลุ่มตํ่าตอบถูก 
N  แทน จาํนวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

เกณฑพ์ิจารณาหาค่าอาํนาจจาํแนกมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
1)  ค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบจะมีค่าอยูร่ะหว่าง 1 ถึง -1 มีรายละเอียดของเกณฑก์าร

พิจารณาตดัสิน ดงัน้ี 
ได ้ 0.40  ≤  r   เป็นขอ้สอบท่ีมีอาํนาจจาํแนกดีมาก 

  0.30  ≤  r   <  0.39 เป็นขอ้สอบท่ีมีอาํนาจจาํแนกดี 
  0.20  ≤  r   <  0.29 เป็นขอ้สอบท่ีมีอาํนาจจาํแนกพอใช ้ปรับปรุงตวัเลือก 
       r   ≤  0.19  เป็นขอ้สอบท่ีมีอาํนาจจาํแนกตํ่า ควรตดัท้ิง 

2)  ถา้ค่าอาํนาจจาํแนกมีค่ามากๆ เขา้ใกล ้1 แสดงว่าขอ้สอบขอ้นั้นสามารถจาํแนกคน
เก่งและคนอ่อนออกจากกนัไดดี้ 
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3.6.2.4  หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR20 ตามวิธีของ Kuder-
Richardson  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 ข, น. 85-86) 
 

 
 
เม่ือ            rtt แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

 k แทน จาํนวนขอ้ 
           P แทน สดัส่วนของผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ 
           q แทน สดัส่วนของผูต้อบผดิในแต่ละขอ้ 
           S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนน 

3.6.3  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั  
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ใชส้ถิติ t – 

test(Dependent Samples (บุญชม ศรีสะอาด, 2548) ดงัน้ี 
 

      
 

เม่ือ            T  แทน  สถิติทดสอบท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤต จากการแจ
dแจง แบบ t  เพื่อทราบนยัสาํคญั 
   D  แทน  ค่าผลต่างระหวา่งคู่คะแนน  
   n  แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งหรือจาํนวนคู่คะแนน 
 
 

 

 







 


2tt S

pq
1

1 -k 

k
  r  



  
 

บทที ่4  
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง การเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาการ

บริหารงานคุณภาพในองคก์าร  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 มีวตัถุประสงค ์
1.  เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์ารของนักศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 โดยใชก้รณีศึกษา 
2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2   
3.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 
4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาในรายวิชา การ

บริหารงานคุณภาพในองคก์าร  
ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัแบ่งเป็น 4 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 โดยใชก้รณีศึกษา  
ตอนท่ี 2 ผลของการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2  
ตอนท่ี 3 ผลของการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการบริหารงาน

คุณภาพในองคก์าร ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 
ตอนท่ี  4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาใน

รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 
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 ตอนที่ 1 ผลการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ปีที ่2 โดยใช้กรณศึีกษา 

 

  ตารางที ่4.1 แสดงคะแนน/ร้อยละจากการทาํแบบฝึกและแบบทดสอบกรณีศึกษา นกัศึกษาจาํนวน        
35 คน 

 

กลุ่ม 

แบบฝึกจาํนวน 5 ชุดๆละ 16 คะแนน 

รวม      
80 

คะแนน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

แบบ   
ทดสอบ 
16 

คะแนน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เกณฑ์
ผา่น 

คะแนน
ไม่ตํ่า
กวา่ร้อย
ละ 80 

ชุดท่ี 
1 
 

ชุดท่ี 
2 
 

ชุดท่ี 
3 
 

ชุดท่ี 
4 
 

ชุดท่ี 
5 
 

1 14 15 14 13 14 70 87.50 14 87.50  

2 15 14 13 13 13 68 85.00 13 81.25  

3 12 13 13 14 12 64 80.00 13 81.25  

4 14 16 12 15 14 71 88.75 14 87.50  

5 12 13 13 13 12 63 78.75 12 75.00 × × 
6 14 14 13 14 14 69 86.25 13 81.25  

7 14 12 13 14 13 66 82.50 13.2 82.50  
 

จากตารางท่ี 4.1  แสดงคะแนน/ร้อยละจากการทาํแบบฝึกและแบบทดสอบกรณีศึกษา 
โดยนกัศึกษาจาํนวน  35 คน แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 5 คน พบว่า นกัศึกษามีคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
จากการทาํแบบฝึกและแบบทดสอบกรณีศึกษา ผา่นเกณฑจ์าํนวน 6 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 85.71  และ
ไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 14.29 
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ตอนที่ 2 ผลของการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ปีที ่2  
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยใชก้รณีศึกษา จากแบบฝึก 5 ชุด 
นกัศึกษาจาํนวน 35 คน  
 

กลุ่ม 
แบบฝึกจาํนวน 5 ชุด 

ค่าเฉล่ีย แปลผล ลาํดบั 
1 2 3 4 5 

1 3.8 3.8 3.8 3.6 4 3.80 ดีมาก 2 
2 4 3.2 3.8 4 3.6 3.72 ดีมาก  4 
3 4 3.6 3.4 3.8 4 3.76 ดีมาก  3 
4 3.6 4 3.6 3.4 3.8 3.68 ดีมาก  5 
5 4 3.4 3.8 4 4 3.84 ดีมาก  1 
6 3.2 3.8 3.6 3.8 3.8 3.64 ดีมาก  6 
7 4 3.8 3.6 3.8 4 3.84 ดีมาก  1 

 
จากตารางท่ี 4.2  แสดงค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยใชก้รณีศึกษาโดยใช้

แบบฝึกจาํนวน 5 ชุดนกัศึกษาจาํนวน 35 คน แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 5 คน พบว่านกัศึกษาทุกกลุ่ม
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก  

 
ตอนที่ 3 ผลของการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการบริหารงาน

คุณภาพในองค์การ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ปีที ่2 
 
ตารางที ่4.3 เปรียบเทียบการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาจาํนวน  35 คน 

 
การทดสอบ กลุ่มตวัอยา่ง Mean S.D t Sig.(2-tailed) 
ก่อนเรียน 35 7.62 1.53 18.95 * .000 
หลงัเรียน 35 13.08 2.93   
*อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  



74 

   
 

จากตารางท่ี 4.3 เปรียบเทียบการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษา
จาํนวน  35 คนพบวา่นกัศึกษา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05   (t = 18.95,sig = .000) 
 

 ตอนที่  4 ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาใน
รายวชิาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ 

 
ตารางท่ี 4.4  แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้โดยกรณีศึกษาในรายวิชาการ
บริหารงานคุณภาพในองคก์าร นกัเรียนจาํนวน 35 คน 
 

ประเดน็การประเมนิ  SD แปลผล 
ลาํดบั
ที ่

1. ด้านผู้สอน 4.36 0.07 มาก 1 

1.1 เน้ือหาวิชาท่ีใชส้อนมีความเหมาะสม 4.34 0.64 มาก 3 

1.2 มีการแจง้วตัถุประสงค ์เน้ือหา รายวิชาก่อนการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน 4.06 0.59 มาก 4 

1.3 อธิบายวิธีการท่ีจะสอนเขา้ใจไดง่้าย 4.46 0.51 มาก 2 

1.4 กระตุน้และส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดวิเคราะห์ และทาํงานร่วมกนั 4.57 0.50 มากท่ีสุด 1 

2. ด้านการจัดกจิกรรม 4.27 0.10 มาก 2 

 2.1 ทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนมากข้ึน 4.11 0.68 มาก 5 

 2.2 ส่งเสริมนกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 4.29 0.46 มาก 3 

2.3 ทาํใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.31 0.47 มาก 2 

2.4 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้าํงานอยา่งอิสระ 4.23 0.43 มาก 4 

2.5 ทาํใหน้กัเรียนนาํวิธีการเรียนรู้ไปใชใ้นรายวิชาอ่ืนๆ ได ้ 4.40 0.50 มาก 1 

3. ด้านเนือ้หาของกรณศึีกษา 4.14 0.17 มาก 3 

3.1 กรณีศึกษาท่ีนาํมาใชต้รงตามเน้ือหาและครอบคลุมตามจุดประสงคใ์นรายวิชา 3.97 0.75 มาก 4 

3.2 กรณีศึกษาท่ีนาํมาใชส้ามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกบั ความรู้ใหม่ 4.57 0.50 มากท่ีสุด 1 

3.3เน้ือหาทนัสมยั และทนัต่อเหตุการณ์ 4.23 0.84 มาก 3 

3.4 รูปแบบ และความยากง่ายของกรณีศึกษาเหมาะสมกบัผูเ้รียน 3.52 0.49 มาก 5 

3.5 เน้ือหาใหแ้นวคิดท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน 4.54 0.51 มากท่ีสุด 2 

ภาพโดยรวม 4.25 0.64 มาก  
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จากตารางท่ี 4.3 แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
ในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร นกัศึกษาจาํนวน 35 คน พบว่าภาพโดยรวมของความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก   (Mean =4.25,S.D.=0.64)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ยคือ   ดา้นผูส้อน(Mean =4.36,S.D.=0.07) ดา้นกิจกรรม (Mean =4.27,S.D.=0.10)
ดา้นเน้ือหาของกรณีศึกษา (Mean =4.14,S.D.=0.17) มีรายละเอียดดงัน้ี  

ดา้นผูส้อนมีความพึงพอใจอยู่ระดบัมาก (Mean =4.36,S.D.=0.07) คือ กระตุน้และ
ส่งเสริมให้นกัเรียนคิดวิเคราะห์ และทาํงานร่วมกนั (Mean =4.57,S.D.=0.50) อธิบายวิธีการท่ีจะ
สอนเขา้ใจได้ง่าย(Mean= 4.46, S.D.= 0.51) เน้ือหาวิชาท่ีใช้สอนมีความเหมาะสม 
(Mean =4.34,S.D.= 0.64)มีการแจง้วตัถุประสงค ์เน้ือหา รายวิชาก่อนการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน  
(Mean =4.06,S.D.= 0.59) 

ดา้นการจดักิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (Mean =4.27,S.D.=0.10) คือ  
ช่วยให้นกัเรียนนาํวิธีการเรียนรู้ไปใชใ้นรายวิชาอ่ืนๆได(้Mean =4.40,S.D.=0.50)ทาํให้นกัเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน (Mean =4.31, S.D.=0.47) ส่งเสริมนกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้ และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น (Mean =4.29, S.D.=0.46)  เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดท้าํงานอยา่งอิสระ
(Mean =4.23, S.D.=0.43) ทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนมากข้ึน  
(Mean =4.11, S.D.=0.68)   

ดา้นเน้ือหาของกรณีศึกษา มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (Mean =4.14,S.D.=0.75) 
คือกรณีศึกษาท่ีนาํมาใชส้ามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกบั ความรู้ใหม่ (Mean =4.57,S.D.=0.50)
เน้ือหาใหแ้นวคิดท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน (Mean =4.54,S.D.=0.51)
เน้ือหาทนัสมยั และทนัต่อเหตุการณ์ (Mean =4.23,S.D.=0.84) กรณีศึกษาท่ีนาํมาใชต้รงตามเน้ือหา
และครอบคลุมตามจุดประสงคใ์นรายวิชา (Mean =3.97,S.D.=0.75) รูปแบบ และความยากง่ายของ
กรณีศึกษาเหมาะสมกบัผูเ้รียน (Mean =3.52,S.D.=0.49) 

 
 

 
 



 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การเรียนรู้โดยกรณีศึกษาเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาการ

บริหารงานคุณภาพในองคก์าร  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สรุปผลตามลาํดบัไดด้งัน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์ารของนักศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 โดยใชก้รณีศึกษา 

2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยใช้กรณีศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2   

3.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร ของ
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 

4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาในรายวิชา การ
บริหารงานคุณภาพในองคก์าร  
 
สมมติฐานของการวจัิย  

1.  หลงัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร นกัศึกษา
สามารถคิดวิเคราะห์ มีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 

2.  พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยใชก้รณีศึกษาของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง  ปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัดี 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร ของนกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

4.  นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใชก้รณีศึกษาในรายวิชา การบริหารงาน
คุณภาพในองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก 
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ขอบเขตงานวจัิย 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีขอบเขตดงัน้ี 
1.   ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั คือนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบริหารงาน

คุณภาพในองคก์าร จาํนวน 35 คน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเจริญ
พฒันาบริหารธุรกิจ  

2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
  ตวัแปรตน้     การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

  ตวัแปรตาม   1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
        2. พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
        3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
        4. ความพึงพอใจ 

3.  เน้ือหางานวิจยั 
เน้ือหาในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร เป็นไปตามจุดประสงคร์ายวิชา 

สมรรถนะรายวิชา และคาํอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
พทุธศกัราช 2557 ประกอบไปดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

-  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัองคก์าร 
-  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคก์าร  
-  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  การบริหารความขดัแยง้ในองคก์าร      
-  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  การบริหารความเส่ียง 
-  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  เทคนิคการจดัการสมยัใหม่ 

4.   เคร่ืองมือในการวิจยั  
เคร่ืองมือการวิจยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย  

1.  แผนการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร  
2.  แบบประเมินการคิดวิเคราะห์โดยใชก้รณีศึกษา 
3.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.  แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  
5.  แบบสอบถามความพึงพอในของนกัศึกษาต่อการใชก้รณีศึกษาในการเรียนรู้  
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5.  การรวบรวมขอ้มูล 
วิธีดาํเนินการวิจัย การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาการ

บริหารงานคุณภาพในองค์การ ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี2 วิทยาลยั
อาชีวศึกษาเจริญพฒันาบริหารธุรกิจ จาํนวน 35 คน มีวิธีดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

1.   ขั้นเตรียม  ผู ้สอนช้ีแจงการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา จุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะรายวิชา และคาํอธิบายรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ แจ้งการวดัและ
ประเมินผลในรายวิชาใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ 

2. ขั้นทดลอง การวิจยัคร้ังน้ีดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
ผูส้อนดาํเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา โดยเลือกหน่วยการเรียนรู้ จาํนวน 5 
หน่วย 5 แผนการเรียนรู้ เรียนสปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง รวมเป็น 15 ชัว่โมง ดงัน้ี 

-  หน่วยท่ี 1  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัองคก์าร จาํนวน 3 ชัว่โมง   
-  หน่วยท่ี 2  การเพิ่มประสิทธิภาพในองคก์าร          จาํนวน 3  ชัว่โมง 
-  หน่วยท่ี 3  การบริหารความขดัแยง้ในองคก์าร       จาํนวน 3 ชัว่โมง 
-  หน่วยท่ี 4   การบริหารความเส่ียง                           จาํนวน 3 ชัว่โมง 
-  หน่วยท่ี 5  เทคนิคการจดัการสมยัใหม่                   จาํนวน 3 ชัว่โมง 

3.  ก่อนท่ีให้นักศึกษาเรียนรู้วิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร  โดยใช้
กรณีศึกษา ผูส้อนได้ทาํการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน(pre-test) และเร่ิมสอน  
ในขณะท่ีนักศึกษาเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ครูจะเป็นผูส้ังเกตพฤติกรรมจากการเรียนรู้ และ
ประเมินผลการเรียนรู้  

4.  เม่ือเรียนรู้ครบทั้ง 5 แผนการเรียนรู้ ทาํแบบฝึกจาํนวน 5 ชุด  ผูส้อนไดด้าํเนินการ
ทดสอบการคิดวิเคราะห์โดยใชก้รณีศึกษาท่ีสร้างข้ึนอีก 1 ชุด  

5.  หลังจากนั้ นท้ิงระยะเวลา 1 สัปดาห์ ครูให้นักศึกษาไปทบทวนเร่ืองท่ีเรียน
ทั้งหมด  และนดัทดสอบการคิดวิเคราะห์โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาํนวน 1 
ชุด เป็นปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ ซ่ึงเป็นชุดเดิมกบัก่อนเรียน เพื่อเกบ็เป็นขอ้มูล 

6.  ให้นกัศึกษาทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา เพื่อ
เกบ็เป็นขอ้มูล 

7.  รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และแปลผล  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ 
1.  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา โดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) 
2.  วิเคราะห์ผลการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มจากการเรียนรู้โดยใช้

ค่าเฉล่ีย (Mean)  
3.  การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Pair t-test) 
4.  วิเคราะห์ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 โดยหา ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

ตอนท่ี 1 ผลการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร ของ
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 โดยใชก้รณีศึกษา พบว่า นกัศึกษามีคะแนนไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 80  จากการทาํแบบฝึกและแบบทดสอบกรณีศึกษา ผา่นเกณฑจ์าํนวน 6 กลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 85.71  และไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 14.29 

ตอนท่ี 2 ผลของการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาของนกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 โดยใชก้ารเรียนรู้แบบกรณีศึกษา พบว่า นกัศึกษาทุกกลุ่มมี
พฤติกรรมการทาํงานอยูใ่นระดบัดีมาก  

ตอนท่ี 3  เปรียบเทียบการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาจาํนวน  
35 คนพบวา่นกัศึกษา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05(t = 18.95, sig = .000) 

ตอนท่ี  4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาใน
รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร พบว่า ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษาในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร นกัศึกษาจาํนวน 35 คน พบว่าภาพ
โดยรวมของความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   (Mean =4.25,S.D.=0.64)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ   ดา้นผูส้อน (Mean =4.36,S.D.=0.07) ดา้นกิจกรรม (Mean 
=4.27,S.D.=0.10)ดา้นเน้ือหาของกรณีศึกษา (Mean =4.14,S.D.=0.17)  
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5.2  อภิปรายผล 
ตอนท่ี 1 ผลการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 โดยใชก้รณีศึกษา พบว่า นกัศึกษามีคะแนนไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 80  จากการทาํแบบฝึกและแบบทดสอบกรณีศึกษา ผา่นเกณฑจ์าํนวน 6 กลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 85.71  และไม่ผ่านเกณฑจ์าํนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 14.29 จากขอ้มูลดงักล่าวนกัศึกษา
กลุ่มท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ถา้ไปดูคะแนนการทาํแบบฝึกและแบบทดสอบมีคะแนนต่างจากกลุ่มอ่ืนไม่
มาก ซ่ึงถือได้ว่ากลุ่มนั้ นผ่านเกณฑ์เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าการเรียนรูโดยใช้กรณีศึกษามี
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร  ซ่ึงทิศนา แขมมณี (2552 : 364) 
กล่าวถึง ขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาไวว้่าช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแกปั้ญหา ช่วยให้ผูเ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึนและ
ช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนสูง ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน และส่งเสริมการเรียนรู้
จากกนัและกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   วรพรรณ  กระต่ายทอง (2550) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนรายวิชาสารถะและหลกัการทางสังคมวิทยา เร่ือง สถาบนัครอบครัว 
สถาบนัการเมืองโดยใชว้ิธีสอนแบบกรณีศึกษา (case study) ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 โปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา ซ่ึงปรากฏว่า แบบกรณีศึกษา (case study) ท่ีทาํใหน้กัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และ
มองภาพในการศึกษาไดอ้ย่างชดัเจน ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบ่ือหน่าย ทาํให้
นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปในทางท่ีดี และชูวิทย ์ ไชยเบา้ (2552) ศึกษาวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาท่ี
มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมวิทยาเบ้ืองตน้ เร่ืองวฒันธรรม การสอนแบบกรณีศึกษา
ทาํให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และมอง ภาพในการศึกษาได้อย่างชัดเจน ได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบ่ือหน่าย ทาํให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปในทางท่ีดี  นอกจากนั้น 
นกัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ โดยใชกรณีศึกษาไดดี้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระมหาไกรสร 
โชติปญโญ (แสนวงค)์ (2554) ไดศึ้กษาแนวทางการจดัการเรียนรู้ภายใตก้ระบวนการทาํงานกลุ่ม
โดยเน้นการนาํเสนองานห้องเรียนตามประเด็นคาํถามปลายเปิดเพื่อส่งเสริมกาคิดวิเคราะห์เชิง
บูรณาการ พบวา่ การศึกษาคน้ควา้และการนาํเสนองานในหอ้งเกิดแรงกระตุน้ในการวิเคราะห์ และ
ศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติม นิสิตสามารถเรียบเรียงเน้ือหาจากประเด็นคาํถามปลายเปิด สามารถตอบโจทย์
ของประเด็นนั้น โดยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล และเม่ือนาํเสนอในห้องเรียน การสอบถามจากครูใน
รูปแบบคาํถามปลายเปิด พร้อมทั้งให้ผูฟั้งตั้งคาํถามปลายเปิด ถามกลุ่มนาํเสนอ เพื่อเสาะหาองค์
ความรู้ใหม่ ปรากฎว่ากลุ่มนิสิตท่ีนาํเสนอมีการแสดงเหตุผลท่ีสมบูรณ์ ชดัเจน อย่างมีเหตุผล ไม่
คลุมเครือ รวมถึงการอธิบายท่ีสละสลวย การใชต้วัอยา่งประกอบ อธิบายอยา่งถูกตอ้ง 



81 
 

ตอนท่ี 2 ผลของการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาของนกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 โดยใชก้ารเรียนรู้แบบกรณีศึกษา พบว่า นักศึกษาทุกกลุ่ม
พฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก ตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว  ้เน่ืองจากนักศึกษาส่วนใหญ่ มีความ
ร่วมมือ  การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็น การตั้งใจทาํงาน และความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผลให้นักศึกษาทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นไดดี้  ซ่ึงเคิร์ท  เลวิน กล่าวว่า
พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่มโครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจาก
การร่วมกลุ่มของบุคคลท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั และจะมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะ
ของสมาชิกกลุ่ม  การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม  ดา้นการกระทาํ ความรู้สึก 
และความคิด สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและจะพยายามช่วยกันทาํงานโดยอาศัย
ความสามารถของแต่ละบุคคลซ่ึงจะทาํให้การปฏิบติังานลุล่วงไปไดต้ามเป้าหมายของกลุ่ม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เขมวนัต ์กระดงังา (2554) ไดศึ้กษาผลการเรียนดว้ยกระบวนการกลุ่ม
ร่วมกบัเว็บสนับสนุนการเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนและพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม พบว่า 
พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยกระบวนการกลุ่มร่วมกบัเวบ็
สนบัสนุนการเรียน วิชาการพฒันาเวบ็ไซตเ์บ้ืองตน้อยู่ในระดบัดี และอรอุมา คาํประกอบ (2550) 
ไดศึ้กษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม หลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนการสอน แบบร่วมมือ
พบว่า นกัศึกษาท่ีรับการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ มีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน สมาชิกทุกคนในกลุ่มตระหนกัถึงหนา้ท่ีของตนเอง และพยายามปฏิบติัในการทาํงาน
กลุ่มในฐานะสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม  

ตอนท่ี 3  เปรียบเทียบการทาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
นกัศึกษาจาํนวน  35 คนพบวา่นกัศึกษา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 18.95, sig = .000) จะเห็นไดว้่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน  สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ   วรพรรณ  กระต่ายทอง (2550) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียน
รายวิชาสารถะและหลกัการทางสงัคมวิทยา เร่ือง สถาบนัครอบครัว สถาบนัการเมืองโดยใชว้ิธีสอน
แบบกรณีศึกษา (case study) ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ซ่ึงปรากฏว่า
ผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียนรู้สูงกว่าก่อน การเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สรุปไดว้่า 
แบบกรณีศึกษา (case study) ท่ีทาํให้นกัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และมองภาพในการศึกษาได้
อยา่งชดัเจน ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบ่ือหน่าย ทาํใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปในทาง
ท่ีดีซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดส้รุปไวใ้นงานวิจยัน้ีว่าผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียนสูง
กว่าก่อนการเรียน และชูวิทย ์ ไชยเบา้ (2552) ศึกษาวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาสังคมวิทยาเบ้ืองตน้ เร่ืองวฒันธรรมพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
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สังคมวิทยาเบ้ืองตน้ เร่ืองวฒันธรรมโดยใชว้ิธีการสอนแบบกรณีศึกษาของกลุ่มตวัอย่างหลงัการ
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กาสอนแบบกรณีศึกษาทาํใหน้กัศึกษา
สามารถคิดวิเคราะห์และมอง ภาพในการศึกษาไดอ้ย่างชดัเจน ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
ไม่เบ่ือหน่าย ทาํใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปในทางท่ีดี  

ตอนท่ี  4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาใน
รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร พบว่า ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้
แบบกรณีศึกษาในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร นกัศึกษาจาํนวน 35 คน พบว่าภาพ
โดยรวมของความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   (Mean =4.25,S.D.=0.64)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ   ดา้นผูส้อน ดา้นกิจกรรม และดา้นเน้ือหาของกรณีศึกษา  
อาจกล่าวไดว้่านกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในการเรียนรู้ และไดรั้บประโยชน์จากการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษา จึงทาํให้ผลสํารวจความพึงพอใจ ออกมาในทางท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ประจวบ   เพิ่มสุวรรณ (2552)ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีกรณีศึกษา พบวา่ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการ สอนโดยใชก้รณีศึกษาอยูใ่น
ระดบัสูงและความพึงพอใจของนกัศึกษาแต่ละภาควิชาไม่แตกต่างกนั และธนกฤต  พลูนอ้ย (2554) 
ไดท้าํการศึกษาผลของการใชก้รณีศึกษาจดัการเรียนการสอนในรายวิชา LSC405 การจดัการโซ่
อุปทานเชิงกลยุทธ์ สาขาวิชาการจดัการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน พบว่าความพึงพอใจของ
นกัศึกษาในการเขา้ร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษา มีความพึงพอใจระดบัมาก 
 
5.3  ข้อค้นพบในงานวจัิย 
5.3.1  การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษามีขอ้ดีคือ 

1.  เม่ือให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันวิเคราะห์กรณีศึกษา นักศึกษาสามารถท่ีจะ
เรียนรู้ และแสดงออก โดยการร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ ทาํใหง่้ายต่อการเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาและสรุป
บทเรียนในตอนทา้ยชัว่โมงไดเ้ป็นอยา่งดี  

2.  ในขณะท่ีนักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษา นักศึกษาบางคนท่ีขาดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้แบบปกติ แต่เม่ือเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  นกัศึกษาไดเ้ปล่ียนมาเป็นให้
ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 

3.  จากการทาํแบบฝึกกรณีศึกษาและแบบทดสอบจะเห็นได้ว่านักศึกษากลุ่มท่ี 5 มี
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์กรณีศึกษามีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ แต่มีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ท่ีดีมาก  ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัศึกษากลุ่มดงักล่าวมีความร่วมมือ  กลา้แสดงความคิดเห็น ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน ตั้ งใจทาํงาน และมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   
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มากกวา่กลุ่มอ่ืน และอีกประการเป็นกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนไม่เก่ง แต่ถือว่าประสบความสาํเร็จ เพราะ
คะแนนแบบฝึกอยูท่ี่ร้อยละ 78.75 และคะแนนแบบทดสอบอยูท่ี่ร้อยละ 75.00  

 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
5.4.1  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

1.  ในช่วงแรกนกัศึกษายงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ดงันั้นครูจาํเป็นตอ้ง
อธิบายและยกตวัอยา่ง เพื่อสร้างความเขา้ใจใหก้บันกัศึกษา หลงัจากท่ีนกัศึกษาเขา้ใจแลว้ก็สามารถ
ท่ีจะดาํเนินการเรียนรู้เร่ืองกรณีศึกษาได ้ 

2.  สาํหรับกรณีศึกษากบัการคิดวิเคราะห์ ครูจะตอ้งอธิบายถึงหลกัการวิเคราะห์ในแต่
ละขั้นให้นักศึกษาเขา้ใจ และอาจตอ้งมีตวัอย่างหลายๆตวัอย่างประกอบให้เห็นชัดเจนเพ่ือเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ 

3.  การเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษา มีขอ้จาํกดัในดา้นเวลา โดยเฉพาะบางกรณีศึกษา
ท่ีให้นักศึกษา ศึกษาจาํเป็นตอ้งให้นักศึกษาทาํนอกเวลาเรียนดว้ย และให้นาํมาเสนอในชั้นเรียน  
จึงทาํใหผู้ส้อนไม่สามารถติดตามการเรียนรู้ การทาํงานกลุ่มแต่ละกลุ่มได ้ ดงันั้น ครูผูส้อนอาจให้
นกัศึกษาถ่ายเป็นคลิปวีดีโอส่งดว้ย เพื่อใหเ้ห็นการทาํงานของแต่ละกลุ่ม 
5.4.2  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป  

1.  ควรมีการวิจยัในประเด็นความคิดเห็นในเร่ืองของการจดัการเรียนการสอนในหวัขอ้
ท่ีเฉพาะเจาะจงในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ใหลึ้กซ้ึงและกวา้งขวาง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบันกัศึกษา
ในการประยกุตใ์ชก้รณีศึกษาร่วมกบัวิชาอ่ืนๆ และนาํไปใชเ้รียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

2.  ควรมีการใช้กรณีศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายข้ึน เช่น จากส่ืออีเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ  เช่น กรณีศึกษาท่ีเป็นวีดีโอในยูทูป (YouTube) หรือ โปรแกรม
ประยกุตท่ี์หน่วยงาน หรือองคก์รต่างๆ ใชใ้นการทาํงานจริง 
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เร่ือง การจดัองคก์ารและการวางแผน     
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560                                                                เวลาเรียนจํานวน  3 ชัว่โมง 
สาระการเรียนรู้ 
 1.ความหมายและความสาํคญัขององคก์าร 
 2.ทฤษฎีองคก์าร 
 3.การจดัองคการและการวางแผน 
 4.การจดัองคก์ารสมยัใหม่ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 จุดประสงค์ทัว่ไป 
 เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคก์ารและการจดัองคก์าร ในดา้นความหมายและ
ความสาํคญัขององคก์าร ตลอดจนถึงการจดัองคก์าร การวางแผน และแนวโนม้ของการจดัองคก์าร
สมยัใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
 สมรรถนะการเรียนรู้  
 ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและอธิบายเก่ียวกบัความหมายขององคก์าร รายละเอียดต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัองคก์ารและมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัองคก์ารสมยัใหม่พอสงัเขป 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือ อุปกรณ์การสอนและ

ช้ินงาน/การวดัผลประเมินผล 
1.อธิบายความหมายและ
ความสาํคญัขององคก์ารได ้
2.อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิด
ทฤษฎีองคก์ารต่างๆไดถู้กตอ้ง 
3.จาํแนกรายละเอียดของการจดั
องคก์าร และช้ีแจงเก่ียวกบัการ
วางแผนในการบริหารจดัการได ้
4.ระบุแนวโนม้ของการจดั
องคก์ารสมยัใหม่ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงได ้

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูเช่ือมโยงความคิดเร่ืองการจดัองคก์าร 
และการมอบหมายงาน  โดยการซกัถาม
นกัเรียนเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีนกัเรียนไดพ้บ
หรืออ่าน 
และเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
2. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตาม
ความสมคัรใจ 
 

 
1.กรณีศึกษาเร่ืองการ
มอบหมายงานอย่างมี
ประสิทธิผล”  
 
 
 

 ขั้นจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1.ครูนาํกรณีศึกษาเร่ือง “การมอบหมายงาน
อยา่งมีประสิทธิผล” พร้อมอธิบายใหน้กัเรียน
ทราบวา่ นกัเรียนตอ้งช่วยกนัวิเคราะห์ประเดน็
ปัญหา และช่วยกนัสรุปปัญหา  
3.นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายประเดน็
คาํถามเพ่ือหาคาํตอบโดยครูคอยกระตุน้ให้
นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น โดยเฉพาะการตั้งคาํถามชวนคิดใน
การแสดงความเห็น เพื่อใหผู้เ้รียนมีมุมมอง
ความคิดท่ีแตกต่าง จากประสบการณ์ของ
นกัเรียน 
4.ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการ
อภิปรายหนา้ชั้นเรียน โดยครูสรุปประเดน็
คาํตอบท่ีนกัเรียนนาํเสนอ  
5.นกัเรียนแต่ละคนช่วยกนัสรุปความรู้เก่ียวกบั
กรณีศึกษา 

 
2.แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม
(ครูผูป้ระเมิน) 
2.ประเมินการนาํเสนอ
กรณีศึกษา 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กจิกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือ อุปกรณ์การสอนและ

ช้ินงาน/การวดัผลประเมินผล 

 ขั้นสรุปและนําหลกัการไปประยุกต์ใช้ 
1.ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมเร่ืองการจดัองคก์าร 
และเปิดอภิปราย 
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แบบฝึกที ่1 
กรณศึีกษา: การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล 

เร่ือง “สับสนว่างานไหนควรมอบหมาย งานไหนควรทาํเอง” 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นอภิปราย 
1.หลุมพรางท่ีทาํใหคิ้ดในเชิงลบ 
2.สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความคิดน้ี 
3.เทคนิคในการมอบหมายงาน พร้อมเหตุผลสนบัสนุน 
 
 

  การแข่งขนัในปัจจุบนั ทาํใหทุ้กคนมีภาระหนา้ท่ีเยอะและตอ้งทาํใหเ้สร็จตามกาํหนด ทาํเท่าไหร่กท็าํ
ไม่หมด จะมอบหมายใหผู้อ่ื้นทาํแทนตนเองกไ็ม่ค่อยจะไวว้า่งใจ หากทาํเองกจ็ะทาํไม่ทนั ไม่ทาํกไ็ม่ได ้จึงเกิด
ความเครียด ถึงแมจ้ะมีลูกนอ้งหรือทีมงานรองรับงานอยูจ่าํนวนหน่ึง แต่กไ็ม่แน่ใจวา่จะมอบหมายใหใ้ครทาํดี ? 
   
  คุณกรกนกมกัเกิดอาการน้ีบ่อยๆ เพราะคิดวา่งานท่ีมาถึงมือตวัเอง หรืองานท่ีตวัเองตอ้งรับผดิชอบ
นั้น เป็นงานทีสํ่าคญั และงานเร่งด่วน เสมอ ทาํใหไ้ม่สามารถมอบหมายใหใ้ครช่วยไดเ้ลย 
   
  หากนกัเรียนเป็นคุณกนกพรจะมีวิธีแบ่งงานของตวัเองใหผู้อ่ื้นไดอ้ยา่งไรบา้ง และใชเ้ทคนิคใดใน
การมอบหมายงานเพ่ือใหง้านออกมาไดต้ามท่ีตอ้งการ เพือ่ภาระงานของคุณกรกนกจะไดเ้บาลง  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิชาชีพพื้นฐาน                  รหัสวชิา 3001-1001 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 การเพิม่ประสิทธิภาพในองคก์าร   ช้ันปวส.ปีท่ี 2 
เร่ือง การเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์าร โดยใชแ้นวคิดเชิงระบบ 
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560                                                                เวลาเรียนจํานวน  3 ชัว่โมง 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1.องคป์ระกอบของการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคก์าร 
 2.ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.พฤติกรรมการทาํงานและวฒันธรรมองคก์าร 
 4.การติดต่อส่ือสารในองคก์าร 
 5.การเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์าร 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 จุดประสงค์ทัว่ไป 
 เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการของการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคก์ารในดา้นบุคลากร เทคโนโลย ีการส่ือสาร และสามารถนาํความรู้ไปใชเ้พื่อการเปล่ียนแปลง
และพฒันาองคก์ารไปสู่ความมีประสิทธิภาพได ้
 สมรรถนะการเรียนรู้  
 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ หลกัการเพิ่มประสิทธิภาพ การทาํงานในองคก์ารซ่ึงตอ้งอาศยั
ปัจจยัดา้นบุคลากร การส่ือสาร รวมถึงการเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์ารไปสู่ความสาํเร็จ 
สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไปสู่การทาํงานอาชีพ และพฒันาองคก์ารได ้
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือ อุปกรณ์การสอน
และช้ินงาน/การวดัผล

ประเมินผล 
1.อธิบายหลกัของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในองคก์ารได ้
2.ระบุความหมายและ
เปรียบเทียบความแตกต่าง 
ของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได ้
3.ช้ีแจงและอธิบาย
พฤติกรรมการทาํงาน และ
วฒันธรรมองคก์ารซ่ึงช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพใน
องคก์ารได ้
4.วิเคราะห์การ
ติดต่อส่ือสารในองคก์ารได ้
5.อธิบายหลกัการ
เปล่ียนแปลงและพฒันา
องคก์ารไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพได ้

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูตั้งคาํถามเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพในองคก์าร 
โดยการซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ี
นกัเรียนไดพ้บหรืออ่านและเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะ
เรียน 
2. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6คน ตามความ
สมคัรใจ 
 

 
 

 ขั้นจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1.ครูนาํกรณีศึกษาเร่ือง เร่ืองการนําระบบใหม่เข้ามา
ในองค์การพร้อมอธิบายใหน้กัเรียนทราบวา่ นกัเรียน
ตอ้งช่วยกนัวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา และช่วยกนัสรุป
ปัญหา  
3.นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายประเดน็คาํถาม
เพื่อหาคาํตอบโดยครูคอยกระตุน้ใหน้กัเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการตั้ง 
คาํถามชวนคิดในการแสดงความเห็น เพื่อใหผู้เ้รียนมี

 
1.กรณีศึกษาเร่ืองการ
นําระบบใหม่เข้ามาใน
องค์การ 
 
2.แบบสงัเกต
พฤติกรรมกลุ่ม(ครูผู ้
ประเมิน) 
2.ประเมินการนาํเสนอ
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือ อุปกรณ์การสอน
และช้ินงาน/การวดัผล

ประเมินผล 
มุมมองความคิดท่ีแตกต่าง จากประสบการณ์ของ
นกัเรียน 
4.ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการอภิปราย
หนา้ชั้นเรียน โดยครูสรุปประเดน็คาํตอบท่ีนกัเรียน
นาํเสนอ  
5.นกัเรียนแต่ละคนช่วยกนัสรุปความรู้เก่ียวกบั
กรณีศึกษา 
 
ขั้นสรุปและนําหลกัการไปประยุกต์ใช้ 
1.ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพใน
องคก์าร และตอบขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะ 

กรณีศึกษา 
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แบบฝึกที ่2 
กรณศึีกษา: การเปลีย่นแปลงและพฒันาองค์การ 

เร่ือง “การนําระบบใหม่เข้ามาในองค์การ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นอภิปราย 

1. เหตุการณ์น้ีมีผลกระทบกบัเร่ืองใดบา้ง 
2. การใชห้ลกัคิดใดในการแกไ้ขปัญหาเชิงระบบ 
3. แนวทางท่ีตอ้งดาํเนินการเพ่ือใหส้ถานการณ์ดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การนาํเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้นองคก์รเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิผลในการทาํงานท่ีเพิ่มข้ึน ช่วยให้
พนกังานเกิดความสะดวกและใหข้อ้มูลในการตุดสินใจท่ีรวดเร็ว แต่มกัเกิดการต่อตา้นของพนกังานเป็น
ส่วนใหญ่เพราะไม่เขา้ใจและไม่คุน้เคยกบัระบบใหม่ๆ เน่ืองจากแนวคิดของพนกังานส่วนใหญ่ไมได้
มองเชิงระบบ มองเพียงเหตุการณ์ท่ีจะมากระทบกบัการทาํงานของเขาเท่านั้น เช่น...... 
 
    ระบบงานใหม่กต็อ้งเรียนรู้ใหม่ เสียเวลาในการเรียนรู้อีก ไม่ดีเลย 
    เราคุน้เคยกบัวิธีน้ีแลว้มาเปล่ียน งานกจ็ะไม่ดีเหมือนเดิมนะ 
    ทาํไมตอ้งใชร้ะบบท่ียุง่ยากดว้ย ทาํงานง่ายๆแบบเดิมๆกดี็อยูแ่ลว้น่ี 
    ลงทุนไปตั้งเยอะ ไม่เหมาะกบัองคก์รเราดว้ย นาํเงินมาเป็น Bonus ดีกวา่ 
    ทาํงานดว้ยระบบใหม่อีกหน่อยเราอาจไม่มีงานทาํกไ็ด ้
    สงสยัผูบ้ริหารตั้งใจลดคนงานมั้ง เลยเอาระบบใหม่มาใช ้
  
  กลุ่มของคุณในฐานทีมงานผูบ้ริหาร (หวัหนา้งาน) ควรดาํเนินการอยา่งไรเพ่ือใหบุ้คลากร
ทราบถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน โดยทาํใหเ้ขาคิดเชิงระบบมากกวา่มองเป็นเพียงเหตุการณ์ท่ีจะมากระทบ
เท่านั้น เพื่อใหส้ถานการณ์ดีข้ึน ลองวางแผนแลว้นาํมาอภิปรายกนั 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิชาชีพพื้นฐาน         รหัสวชิา 3001-1001 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การบริหารความขดัแยง้ในองคก์าร                 ช้ันปวส.ปีท่ี 2 
เร่ือง ความขดัแยง้ในองคก์าร  
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560                                                               เวลาเรียนจํานวน  3 ชัว่โมง 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1.ความขดัแยง้ในองคก์าร 
 2.ประเภทของความขดัแยง้ 
 3.การบริหารความขดัแยง้ในองคก์าร 
 4.การเจรจาต่อรอง 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 จุดประสงค์ทัว่ไป 
 เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร ประเภทของความ
ขดัแยง้ เช่น ความขดัแยง้ของบุคคล ระหวา่งบุคคล ระหวา่งกลุ่มและความขดัแยง้ในองคก์าร การ
บริหารความขดัแยง้เพื่อแกไ้ขปัญหา และการเจรจาต่อรอง 
 สมรรถนะการเรียนรู้  
 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ ในเร่ืองความขดัแยง้  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารจากการอยู่
ร่วมกนัของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั การบริหารความขดัแยง้เพื่อแกไ้จปัญหาอุปสรรคท่ีจะเป็น
ผลกระทบต่อการทาํงาน เพือ่สามารถนาํไปใชใ้นการทาํงานและการประกอบอาชีพ และสามารถ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนัได ้
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ส่ือ อุปกรณ์การ
สอนและช้ินงาน/

การวดัผล
ประเมินผล 

1.อธิบายความหมายและ
รายละเอียดเก่ียวกบัความขดัแยง้
ท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร 
2.จาํแนกประเภทของความ
ขดัแยง้รูปแบบต่างๆได ้
3.ระบุหลกัการบริหารความ
ขดัแยง้ในองคก์ารได ้
4.อธิบายความมายและ
ความสาํคญัของการเจรจาต่อรอง
ไดพ้อสงัเขป 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
-ครูตั้งคาํถามเร่ืองความขดัแยง้วา่นกัเรียนเคยมีปัญหา
เร่ืองการทาํงาน หรือความขดัแยง้ระหวา่งเพ่ือน หรือ
คนอ่ืนๆหรือไม่  เพื่อนาํเขา้สู่กรณีศึกษาประเดน็เร่ือง
การบริหารความขดัแยง้ 
2. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6คน ตามความ
สมคัรใจ 
 

 
 

 ขั้นจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1.ครูนาํกรณีศึกษาเร่ือง ความขัดแย้งเน่ืองจากอยู่คนละ
ฝ่ายงานพร้อมอธิบายใหน้กัเรียนทราบวา่ นกัเรียนตอ้ง
ช่วยกนัวเิคราะห์ประเดน็ปัญหา และช่วยกนัสรุป
ปัญหา  
3.นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายประเดน็คาํถาม
เพื่อหาคาํตอบโดยครูคอยกระตุน้ใหน้กัเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการตั้ง
คาํถามชวนคิดในการแสดงความเห็น เพื่อใหผู้เ้รียนมี
มุมมองความคิดท่ีแตกต่าง จากประสบการณ์ของ
นกัเรียน 
4.ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการอภิปรายหนา้
ชั้นเรียน โดยครูสรุปประเดน็คาํตอบท่ีนกัเรียนนาํเสนอ  
5.นกัเรียนแต่ละคนช่วยกนัสรุปความรู้เก่ียวกบั
กรณีศึกษา 

 
1.กรณีศึกษาเร่ือง
ความขัดแย้ง
เน่ืองจากอยู่คนละ
ฝ่ายงาน 
2.แบบสงัเกต
พฤติกรรมกลุ่ม(ครู
ผูป้ระเมิน) 
2.ประเมินการ
นาํเสนอกรณีศึกษา 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ส่ือ อุปกรณ์การ
สอนและช้ินงาน/

การวดัผล
ประเมินผล 

 ขั้นสรุปและนําหลกัการไปประยุกต์ใช้ 
1.ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมเร่ืองการจดัองคก์าร และเปิด
อภิปราย 
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แบบฝึกที ่3 
กรณศึีกษา: ความขัดแย้งภายในบริษัท 

เร่ือง “ความขดัแย้งเน่ืองจากอยู่คนละฝ่ายงาน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเดน็อภิปราย 
1.ประเดน็ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
2.สาเหตุความขดัแยง้ 
3. จะเสนอทางเลือกในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของพนกังานในองคก์ารอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษทั พลาสติก จาํกดั เป็นบริษทัระดบัชั้นแนวหนา้ท่ีทาํการผลิตอุปกรณ์เคร่ืองใช ้จึงมี
ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีฝ่ายงานหลกัท่ีสาํคญั เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายการเงิน คุณยรรยง  เป็น
พนกังานคนหน่ึงของบริษทั ทาํหนา้ท่ีเป็นพนกังานขบั รถบรรทุก ขนผลิตภณัฑจ์ากโรงงานผลิตไป
ยงัตวัอาคารใหญ่ เขาจะ ออกเวรไดเ้ม่ือเวลา 15.00 น. พอไดเ้วลาออกเวร เขากจ็อดรถไว ้ทั้งๆท่ีมี
สินคา้อยูเ่ตม็คนัรถ 

            เป็นผลทาํใหคุ้ณชิดชยั ผูบ้ริหารระดบักลาง ซ่ึงนัง่อยูบ่นรถบรรทุกคนันั้น  มีหนา้ท่ี
รับผดิชอบท่ีตรวจรับสินคา้จากโรงงานไปยงัสถานท่ีเกบ็ กไ็ดอ้อกเดินตามคุณยรรยงไปและพยายาม
พดูใหเ้ขาขบัรถไปจนถึงสถานีปลายทาง แต่คุณยรรยงปฏิเสธ ดว้ยความโมโหท่ีตนมีหนา้ท่ีเป็น
พนกังานบริหาร จึงตั้งใจท่ีจะใชก้าํลงับงัคบั โดยลืมไปวา่อยูค่นละฝ่ายงาน ซ่ึงกมี็การผลกักนัไปผลกั
กนัมาและในท่ีสุดกเ็กิดการชกต่อยกนั 

              หลงัเกิดปัญหาชกต่อยกนัระหวา่งคุณยรรยง กบัคุณชิดชยั ไดมี้การ สอบสวนข้ึน และมี
มติตดัเงินเดือนคณยรรยง วา่เป็นฝ่ายผดิ โทษฐาน ไม่ใหเ้กียรติผบ้ริหารและไม่รับผดิชอบในงานท่ี
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิชาชีพพื้นฐาน          รหัสวชิา 3001-1001 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การบริหารความเส่ียง       ช้ันปวส.ปีท่ี 2 
เร่ือง การบริหารความเส่ียงในองคก์าร 
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560                                                                เวลาเรียนจํานวน  3 ชัว่โมง 
สาระการเรียนรู้ 
 1.ความหมายและคาํจาํกดัความของการบริหารความเส่ียง 
 2.การระบุความเส่ียงและการประเมินความเส่ียง 
 3.กรอบการบริหารความเส่ียงขององคก์ารตามแนวคิดของ COSO 
 4.ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 จุดประสงค์ทัว่ไป 
 เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นหลกัการบริหารท่ีจาํเป็น
ในปัจจุบนั การระบุความเส่ียง ตลอดจนกระบวนการบริหารความเส่ียงภายใตก้รอบแนวคิดของ 
COSO 
 สมรรถนะการเรียนรู้  
 ผูเ้รียนสามารถทาํความเขา้ใจและมีความรู้เก่ียวกบั การบริหารความเส่ียงซ่ึงเป็นหลกัการ
บริหารจดัการองคก์ารท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ในปัจจุบนั สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ส่ือ อุปกรณ์การ
สอนและช้ินงาน/

การวดัผล
ประเมินผล 

1.อธิบายความหมายและคํ่า
จาํกดัความเก่ียวกบัการบริหาร
ความเส่ียงได ้
2.อธิบายการระบุความเส่ียง
และการประเมินความเส่ียงได ้
3.บอกรายละเอียดเก่ียวกบั
แนวคิดการบริหารความเส่ียง 
4.ระบุประโยชน์ของการ
บริหารความเส่ียงได ้

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูตั้งคาํถามเก่ียวกบัความเส่ียง วา่นกัเรียนใหค้าํ
จาํกดัความเก่ียวกบัความเส่ียงวา่อยา่งไร และนกัเรียน
เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเสียโอกาสในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง หรือความผดิพลาดในการตดัสินใจ เพื่อนาํ
ขา้สู่ประเดน็เร่ืองการบริหารความเส่ียง 
2. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6คน ตามความ
สมคัรใจ 

 
 

 ขั้นจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1.ครูนาํกรณีศึกษา บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู้ ดแอนดม์าร์เกต็
ต้ิงจาํกดั มหาชน พร้อมอธิบายใหน้กัเรียนทราบวา่ 
นกัเรียนตอ้งช่วยกนัวเิคราะห์ประเดน็ปัญหา และ
ช่วยกนัสรุปปัญหา  
3.นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายประเดน็คาํถาม
เพื่อหาคาํตอบโดยครูคอยกระตุน้ใหน้กัเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการตั้ง
คาํถามชวนคิดในการแสดงความเห็น เพื่อใหผู้เ้รียนมี
มุมมองความคิดท่ีแตกต่าง จากประสบการณ์ของ
นกัเรียน 
4.ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการอภิปรายหนา้
ชั้นเรียน โดยครูสรุปประเดน็คาํตอบท่ีนกัเรียนนาํเสนอ  
5.นกัเรียนแต่ละคนช่วยกนัสรุปความรู้เก่ียวกบั
กรณีศึกษา 
 

 
1.กรณีศึกษาบริษทั 
เถา้แก่นอ้ย ฟู้ ด
แอนดม์าร์เกต็ต้ิง
จาํกดั มหาชน2.
แบบสงัเกต
พฤติกรรมกลุ่ม(ครู
ผูป้ระเมิน) 
2.ประเมินการ
นาํเสนอกรณีศึกษา 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ส่ือ อุปกรณ์การ
สอนและช้ินงาน/

การวดัผล
ประเมินผล 

 ขั้นสรุปและนําหลกัการไปประยุกต์ใช้ 
1.ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมเร่ืองการจดัองคก์าร และเปิด
อภิปราย 
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แบบฝึกที ่4 
กรณศึีกษา: การบริหารความเส่ียง 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จํากดั (มหาชน) 
 
ลกัษณะธุรกจิ 
                เป็นบริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสาหร่ายแปรรูปภายใตต้ราสินคา้ "เถา้แก่นอ้ย" 
รวมถึงขนมขบเค้ียวประเภทอ่ืนๆ เช่น ขา้วโพดอบกรอบ เป็นตน้ โดยลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการแบ่งเป็น 5 ประเภทไดแ้ก่ 1) สาหร่ายทอดกรอบ 2) สาหร่ายยา่ง 3) สาหร่ายเทมปุระ 4) 
สาหร่ายอบ 5) ผลิตภณัฑอ่ื์น ประกอบดว้ย ธุรกิจขา้วโพดอบกรอบ ธุรกิจร้านจาํหน่ายขนมขบเค้ียว
และของฝาก และธุรกิจขนมปังอบกรอบและขา้วโพดอบกรอบ 
วสัิยทศัน์              
                บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความเป็นเลิศ และสร้างตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
และยอมรับในตลาดโลก 
เป้าหมาย               
                บริษทัฯ ตอ้งการพฒันาตราสินคา้ “เถา้แก่นอ้ย” ใหเ้ป็นผูน้าํตลาดขนมขบเค้ียวใน เอเชีย 
(Asian Brand) ดว้ยยอดขาย 5,000 ลา้นบาท ภายในปี 2561 และเป็นแบรนดร์ะดบัโลก (Global 
Brand) ดว้ยยอดขาย 10,000 ลา้นบาท ภายในปี 2567 
นโยบายของบริษัท 
                - นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy) 
                - นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
                - นโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิ (Whistleblower Policy) 
               - นโยบายการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคม  (Corporate  Social 
Responsibility; CSR) 
ปัญหาและความล้มเหลวทีเ่กดิขึน้ 
                1. การขยายตลาดของสินคา้ เน่ืองจากสินคา้ไม่สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน 
                2. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์ม่สวยงาม ไม่สามารถนาํมาขายบนหา้งสรรพสินคา้ได ้
                3. ไม่สามารถส่งขายได ้เน่ืองจากขั้นตอนการผลิตในโรงงานไม่ไดม้าตรฐาน 
                4. การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯหยดุชะงกั เน่ืองจากกระบวนการผลิตเกิดปัญหา 
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วธีิการดําเนินการแก้ปัญหา 
                หลงัจากท่ีบริษทัไดรู้้ถึงสาเหตุในการเกิดปัญหา บริษทัไดเ้ร่ิมปรับปรุงพฒันาทางดา้นกล
ยทุธ์ทางการตลาด ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุง
ขั้นตอนการผลิตโดยมีการควบคุมคุณภาพการผลิตอยา่งต่อเน่ือง และบริษทัฯ ไดว้างแนวทางในการ
ป้องกนัและลดผลกระทบจากการดาํเนินงานหยดุชะงกัเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสยั ดว้ยการวิเคราะห์
ความเส่ียงในการผลิตทั้ง กระบวนการและควบคุมดูแลดา้นอาชีวอนามยัในบริเวณโรงงานให้
เป็นไปอยา่งเหมาะสม โดยมีการจดัตั้งตวัแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management 
Representative: QMR) เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นทีมท่ีปรึกษาใหค้าํแนะนาํและตรวจสอบตามกระบวนการ
บริหารคุณภาพ และควบคุมระบบคุณภาพใหมี้ประสิทธิผล รวมทั้งจดัใหมี้การตรวจสอบอาคาร
โรงงานเป็นประจาํทุกปี รวมถึงการทาํ Big Cleaning เพื่อลดความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดเหตุสุดวิสยั 
 
มาตรฐานในการดําเนินธุรกจิ 
หลกัการ 4P 
                1. Passion คือความหลงใหลในงานท่ีคุณทาํ 
                2. Product คือตวัสินคา้ สร้างสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
                3. People คือ คนเป็นหวัใจหลกัในการประกอบธุรกิจตอ้งคดัเลือกบุคคลท่ีร่วมสร้าง
Vision ท่ีดีในองคก์ร 
                4. Partnership คือคุณตอ้งหาหุน้ส่วนท่ีมีความแขง็แกร่งและมีความไดเ้ปรียบในธุรกิจท่ี
คุณจะสร้าง 
 
ความสําเร็จของบริษัท 
                ในวนัน้ี สินคา้แบรนดเ์ถา้แก่นอ้ย สามารถครองส่วนแบ่งการ ตลาดในประเทศไทยได้
กวา่ 70% และเรากาํลงัเดินหนา้อยา่งต่อเน่ืองในการสร้างแบรนดเ์ถา้แก่นอ้ยทั้งในประเทศ และ
ตลาดต่างประเทศใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในสากล 
 
ประเด็นอภิปราย 

-  วิเคราะห์ SWOT  
- การบริหารความเส่ียง 
- ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



110 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิชาชีพพื้นฐาน        รหัสวชิา 3001-1001 
หน่วยการเรียนรู้ที ่7  เทคนิคการจดัการสมยัใหม่       ช้ันปวส.ปีท่ี 2 
เร่ือง การบริหารองคก์ารดว้ยเทคนิคการจดัการสมยัใหม่ 
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560                                                                เวลาเรียนจํานวน  3 ชัว่โมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 จุดประสงค์ทัว่ไป 
 เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเทคนิคการจดัการสมยัใหม่ ไดแ้ก่ 6 เทคนิคการบริหารงาน
ซ่ึงไดใ้ชก้นัมาพอสมควร และท่ีกาํลงัเป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลาย เช่น ISO 14000 , OHSAS 
18001, GMP Codex เป็นตน้ 
 สมรรถนะการเรียนรู้  
 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเทคนิคการจดัการสมยัใหม่ เพื่อสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
และนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการบริหารจดัการองคก์ารประเภทต่างๆ ไดพ้อสงัเขป 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือ อุปกรณ์การสอนและ

ช้ินงาน/การวดัผล
ประเมินผล 

1.อธิบายหลกัการเบ้ืองตน้ของ
เทคนิคการจดัการสมยัใหม่ได้
ถูกตอ้ง 
2.สามารถวิเคราะห์แนวทางการใช้
เทคนิคการจดัการสมยัใหม่กบัการ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารต่างๆ
ได ้
3.เปรียบเทียบการจดัการมยัใหม่
รูปแบบต่างๆ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับ
แพร่หลายในองคก์ารธุรกิจสาขา
ต่างๆ  
 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูตั้งคาํถามวา่นกัเรียนเคยดูข่าวทาง
อินเตอร์เน็ต หนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบัองคก์ารท่ี
ประสบความสาํเร็จ หรือลม้เหลวหรือไม่ 
และองคก์ารนั้นๆ ใชก้ลยทุธ์หรือเทคนิค
อะไรมาบริหารองคก์าร เพื่อเช่ือมโยงเขา้
ประเดน็เร่ืองเทคนิคการจดัการสมยัใหม่ 
2. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6คน 
ตามความสมคัรใจ 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือ อุปกรณ์การสอนและ

ช้ินงาน/การวดัผล
ประเมินผล 

 ขั้นจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1.ครูนาํกรณีศึกษา บริษทั รักษไ์ทย พร้อม
อธิบายใหน้กัเรียนทราบวา่ นกัเรียนตอ้ง
ช่วยกนัวเิคราะห์ประเดน็ปัญหา และช่วยกนั
สรุปปัญหา  
3.นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย
ประเดน็คาํถามเพ่ือหาคาํตอบโดยครูคอย
กระตุน้ใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการตั้งคาํถาม
ชวนคิดในการแสดงความเห็น เพื่อใหผู้เ้รียน
มีมุมมองความคิดท่ีแตกต่าง จาก
ประสบการณ์ของนกัเรียน 
4.ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการ
อภิปรายหนา้ชั้นเรียน โดยครูสรุปประเดน็
คาํตอบท่ีนกัเรียนนาํเสนอ  
5.นกัเรียนแต่ละคนช่วยกนัสรุปความรู้
เก่ียวกบักรณีศึกษา 

 
1.กรณีศึกษาบริษทั รักษ์
ไทย 
2.แบบสงัเกตพฤติกรรม
กลุ่ม(ครูผูป้ระเมิน) 
3.ประเมินการนาํเสนอ
กรณีศึกษา 
 
 
 
 
 

 ขั้นสรุปและนําหลกัการไปประยุกต์ใช้ 
1.ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมเร่ืองการจดัองคก์าร 
และเปิดอภิปราย 
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แบบฝึกที ่5 
กรณศึีกษา: เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 

บริษัท รักษ์ไทย จํากดั 
 บริษทั รักษไ์ทย จาํกดั เป็นผูส่้งออก สินคา้หตัถกรรมท่ีทาํจากเคร่ืองจกัรสาน หรือสินคา้ 
OTOP เพื่อส่งออกไปยงัต่างประเทศ เช่น ตะกร้า ผา้รองจาน กระเป๋าสาน ผา้ทอ ก่อตั้งโดยคุณศุภ
ฤกษ ์เม่ือปี พ.ศ. 2559 บริษทัรักษไ์ทยไม่ไดผ้ลิตสินคา้ดว้ยตนเอง แต่ใชว้ิธีจา้งโรงงานในแถบ
ภาคเหนือใหผ้ลิตสินคา้ตามคาํสัง่ซ้ือท่ีบริษทัฯไดรั้บจากลูกคา้ 
 ปัจจุบนัคุณศุภฤกษอ์าย ุ39 ปี สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททางดา้นบริหารธุรกิจ
หลกัสูตรผูบ้ริหาร (Executive MBA) มีประสบการณ์การทาํงานในบริษทัส่งออกขนาดเลก็แห่งหน่ึง
เป็นเวลา 5 ปีก่อนท่ีจะลาออกมาก่อตั้งบริษทั รักษไ์ทย  จาํกดั 
 เร่ิมแรกบริษทัรักษไ์ทยมีพนกังานเพยีง 5 คน พนกังานหน่ึงในหา้คนเป็นเพื่อนร่วมงานใน
บริษทัเก่าท่ีคุณศุภฤกษเ์คยทาํงานอยู ่พนกังานท่ีเหลือเป็นบุคคลท่ีรับเขา้ทาํงานโดยการแนะนาํของ
ผูท่ี้คุน้เคยกบัคุณศูภฤกษ ์ และคุณศุภฤกษเ์ป็นผูฝึ้กอบรมทกัษะการทาํงานใหก้บัพนกังานทุกคน
ดว้ยตนเอง การฝึกอบรมเป็นลกัษณะของการสอนงานในขณะท่ีปฏิบติังานจริง พนกังานทุกคนจึงมี
ความรู้สึกคุน้เคยและผกูพนักบัคุณศุภฤกษม์าก 
วิสยัทศัน์ของบริษทัรักษไ์ทย จาํกดั 
 “เราจะเป็นองคก์รสมยัใหม่ท่ีประกอบธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ โดยจาํหน่ายสินคา้ท่ีมี
คุณภาพและการใหบ้ริการท่ีดีแก่ลูกคา้” 
 ธุรกิจของรักษไ์ทยดาํเนินไปไดด้ว้ยดี สินคา้มีคุณภาพและการส่งมอบท่ีตรงเวลาเป็นปัจจยั
ท่ีทาํใหธุ้รกิจของรักษไ์ทยประสบความสาํเร็จ โชคดีท่ีรักษไ์ทยไดโ้รงงานท่ีมีความสามารถในการ
ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงเป็นพนัธมิตรธุรกิจ (Strategic Partner) สินคา้จากโรงงานเหล่าน้ีบางแห่ง
ไดรั้บคดัเลือกเป็นสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP: One Tambon One Product)  ปัจจุบนั
รักษไ์ทยมีลูกคา้ประจาํ 5 ราย ซ่ึงแต่ละรายไดท้าํธุรกิจกบัรักษไ์ทยอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน บาง
รายเป็นลูกคา้ตั้งแต่บริษทัฯ เร่ิมก่อตั้งจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ความสมัพนัธ์โดยรวมระหวา่งรักษไ์ทย
กบัลูกคา้ทุกรายเป็นไปดว้ยดี ลูกคา้ของรักษไ์ทยเป็นผูน้าํเขา้ท่ีขายสินคา้ใหก้บัหา้งสรรพสินคา้ 
ลูกคา้ของรักษไ์ทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดยอ่ม สินคา้ของรักษไ์ทยทั้งหมดเป็นสินคา้ท่ีผลิตเพื่อ
การส่งออกตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้เท่านั้น ไม่มีการจาํหน่ายภายในประเทศแต่อยา่งใด ออร์เดอร์ท่ี
ลูกคา้สัง่แต่ละคราวจะมีรายละเอียดค่อนขา้งมาก นอกจากชนิด ขนาดและจาํนวนของสินคา้ท่ี
แตกต่างกนัแลว้ บริษทัฯ ยงัตอ้งใชผ้า้และวสัดุอ่ืนๆ ท่ีมีลวดลายและสีตามท่ีลูกคา้ระบุในการผลิต
สินคา้ พนกังานท่ีรับผดิชอบออร์เดอร์ของลูกคา้มกัจะมีขอ้มูลปริมาณมากใหต้อ้งพิจารณาเพ่ือการ
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ตดัสินใจ พนกังานเหล่าน้ีไดส้ัง่สมประสบการณ์จากการทาํงานดงักล่าวมาพอสมควร จึงจะมีความ
ชาํนาญและสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 นอกจากลูกคา้ประจาํแลว้ ยงัมีลูกคา้รายใหม่ๆ ใหค้วามสนใจกบัสินคา้ของรักษไ์ทยเช่นกนั 
การเจรจาธุรกิจกบัลูกคา้รายใหม่ๆ บางคร้ังกป็ระสบความสาํเร็จจนสามารถขายสินคา้ได ้แต่
บางคร้ังกไ็ม่ประสบความสาํเร็จ สาํหรับรายท่ี สามารถขายสินคา้ได ้บริษทัฯ จะพยายามพฒันา
ความสมัพนัธ์เพื่อเปล่ียนใหลู้กคา้เหล่าน้ีเป็นลูกคา้ประจาํ แต่ส่วนใหญ่มกัจะไม่ประสบความสาํเร็จ 
เน่ืองจากลูกคา้ขาดศกัยภาพในการจาํหน่ายสินคา้ของรักษไ์ทยซ่ึงมีคุณภาพและราคาสูงกวา่คู่แข่ง 
 รักษไ์ทยไดรั้บพนกังานเพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ บริษทัฯ ใชว้ิธีรับบุคคลท่ี
พนกังานหรือคู่คา้แนะนาํมาให ้พนกังานท่ีรับเขา้ทาํงานทั้งหมดเป็นนกัศึกษาจบใหม่ท่ียงัไม่มี
ประสบการณ์การทาํงานมาก่อน คุณศุภฤกษย์งัคงช่วยใหก้ารฝึกอบรมพนกังานใหม่เช่นเคย โดย
เนน้ท่ีการใหค้วามรู้ท่ีเป็นภาพรวมของธุรกิจ ส่วนรายละเอียดของงานจริง พนกังานใหม่จะไดรั้บ
การฝึกอบรมจากพนกังานเก่าในลกัษณะ On-the-job Training เช่นกนั  
คุณศุภฤกษพ์ยายามสร้างองคก์รใหมี้ทกัษะและความสามารถในการจดัหาสินคา้และบริการท่ีมี
คุณภาพจากพนัธมิตรธุรกิจ รวมทั้งการสร้างและพฒันาสมัพนัธภาพท่ีดีกบัคู่คา้ทุกราย  
คุณศุภฤกษเ์ป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การบริหารแบบเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคนตดัสินใจเก่ียวกบังาน
ประจาํของตนรวมทั้งสามารถขอคาํปรึกษาจากคุณศุภฤกษไ์ดต้ลอดเวลา ทาํใหคุ้ณศุภฤกษมี์ความ
ใกลชิ้ดกบัพนกังานทุกคน  นอกจากน้ี ตวัคุณศุภฤกษ ์ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงยงัมีความเช่ือมัน่ 
(Confidence) ในตวัพนกังาน และใหค้วามไวว้าง (Trust) ต่อพนกังานพอสมควร พนกังานแต่ละ
ฝ่ายงานสามารถติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนัไดโ้ดยตรงและยงัมีความสมัพนัธ์ต่อกนัค่อนขา้งดี 
พนกังานทุกคนของรักษไ์ทยสามารถทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี มีการปรึกษาหารือและร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ถือไดว้า่การประสานงานระหวา่งหน่วยยอ่ยในองคก์รเป็นไปอยา่ง
ดี 

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา รักษไ์ทยมีพนกังานทั้งหมด 7 คน โครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ มี
ลกัษณะดงัน้ี 
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                                  พนกังาน 1                                   พนกังาน 1                                 พนกังาน1 
                                   พนกังาน 2                                  พนกังาน 2                                พนกังาน 2 
          พนกังาน 3    
 
1. ฝ่ายขาย  ประกอบดว้ยพนกังานผูห้ญิง 3 คน ทุกคนมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี ฝ่ายขายยงั

ไม่มีหวัหนา้ฝ่าย พนกังานทุกคนอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของ กก. ผจก. งานของพนกังานใน
ฝ่ายขายไดแ้ก่ 
- ประชุมเร่ืองรายละเอียดของออร์เดอร์กบักรรมการผูจ้ดัการ(กก. ผจก.): ลูกคา้สัง่สินคา้และ

ติดต่อกบับริษทัฯ ทางอีเมลเ์ป็นภาษาองักฤษ แต่พนกังานในฝ่ายขายยงัขาดทกัษะท่ีดีพอใน
การอ่านและเขียนภาษาองักฤษ จึงตอ้งปรึกษากบั กก. ผจก. ทุกคร้ัง เพื่อทาํความเขา้ใจ
รายละเอียดของออร์เดอร์ก่อนท่ีจะนาํขอ้มูลไปปฏิบติังานในขั้นตอนต่อไป 

- เตรียมวตัถุดิบ: พนกังานในฝ่ายขายตอ้งประสานงานกบั Supplier ในเร่ืองเก่ียวกบัวตัถุดิบ
สาํหรับผลิตออร์เดอร์ เช่น รายละเอียด (Specification) ปริมาณ เวลาส่งมอบ ฯลฯ เม่ือได้
ขอ้สรุปแลว้ Supplier จะส่งวตัถุดิบดงักล่าวไปใหโ้รงงานท่ีรับจา้งผลิตสินคา้ใหบ้ริษทัฯ 
ตามรายละเอียดท่ีตกลง 

- จดัทาํใบสัง่ผลิตสินคา้: พนกังานในฝ่ายขายตอ้งติดต่อกบัผูจ้ดัการโรงงานท่ีรับจา้งผลิต
สินคา้ใหบ้ริษทัฯ เพื่อทาํความเขา้ใจรายละเอียดของออร์เดอร์ พร้อมทั้งส่งใบสัง่ผลิตสินคา้
ท่ีมีรายละเอียดท่ีชดัเจนของออร์เดอร์ไปใหก้บัผูจ้ดัการโรงงานดงักล่าว 

- ติดต่อประสานงานกบัผูจ้ดัการโรงงานท่ีรับจา้งผลิตสินคา้ใหก้บับริษทัฯ : พนกังานในฝ่าย
ขายตอ้งติดตามความคืบหนา้ของออร์เดอร์อยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลา เพื่อป้องกนัความล่าชา้
ในการผลิตและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

- ตรวจสอบคุณภาพสินคา้: พนกังานในฝ่ายขายตอ้งตรวจสอบคุณภาพสินคา้ท่ีโรงงานผลิต
ก่อนท่ีจะส่งมอบใหลู้กคา้ หากสินคา้มีคุณภาพท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการ พนกังานจะส่ง

คุณศุภฤกษ์ 
กรรมการผ้จัดการ (กก. ผจก.) 

ฝ่ายขาย 
ฝ่ายบรรจุหีบห่อ 

ฝ่ายบริหารจัดการทัว่ไป
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สินคา้กลบัไปใหโ้รงงานปรับปรุงแกไ้ข โดยปกติ โรงงานจะตอ้งทาํสินคา้ตน้แบบท่ีมี
คุณภาพตามตอ้งการใหบ้ริษทัฯ อนุมติัก่อนเร่ิมผลิตสินคา้จริง 

- ติดต่อประสานกบับริษทัชอ้ปป้ิง: พนกังานในฝ่ายขายตอ้งประสานงานกบับริษทัชอ้ปป้ิง
เพื่อใหส้ามารถจดัทาํเอกสารและดาํเนินพธีิการศุลกากรสาํหรับการส่งออกสินคา้ได ้

- รับชาํระเงินจากลูกคา้ : เม่ือส่งสินคา้เรียบร้อยแลว้ พนกังานในฝ่ายตอ้งจดัทาํเอกสารใหก้บั
ธนาคารเพ่ือขอรับชาํระเงินค่าสินคา้ตาม L/C (Letter of Credit) ของลูกคา้ 

กก. ผจก. แบ่งลูกคา้ใหพ้นกังานในฝ่ายขายรับผดิชอบเป็นรายๆ ไป กล่าวคือ ลูกคา้รายหน่ึงๆ จะอยู่
ในความรับผดิชอบของพนกังานคนเดิมตลอดเวลา เม่ือลูกคา้รายน้ีสัง่ซ้ือสินคา้ พนกังานคนเดิมกจ็ะ
ทาํงานดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด จนกระทัง่สินคา้ถูกส่งมอบและบริษทัฯ ไดรั้บชาํระเงิน 
 
2. ฝ่ายบรรจุหีบห่อ ประกอบดว้ยพนกังานชาย 2 คน ท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปวช/ปวส ฝ่ายบรรจุ

หีบห่อยงัไม่มีหวัหนา้ฝ่าย พนกังานทุกคนอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของ กก. ผจก. งานของฝ่าย
บรรจุหีบห่อ ไดแ้ก่ 
- บรรจุสินคา้ลงกล่องและปิดผนึก 
- ติดต่อหน่วยงานภายนอกองคก์รเก่ียวกบัการรับส่งเอกสาร ตวัอยา่งสินคา้ ตวัอยา่งวตัถุดิบ 

 
นอกจากน้ี พนกังานในฝ่ายบรรจุหีบห่อยงัตอ้งช่วยฝ่ายอ่ืนรับส่งเอกสาร หรือติดต่อกบัหน่วยงาน
ภายนอกตามท่ีไดรั้บการร้องขอ 
 
3. ฝ่ายบริหารจัดการทัว่ไป ประกอบดว้ยพนกังานสตรี 2 คน ท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ฝ่ายบริหารจดัการทัว่ไปยงัไม่มีหวัหนา้ฝ่าย พนกังานทุกคนอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของ กก. 
ผจก. งานของฝ่ายน้ีไดแ้ก่ 
- การชาํระเงิน : รับวางบิล จดัทาํเช็ค ฯลฯ 
- จดัทาํเงินเดือนและดูแลสวสัดิการของพนกังาน 
- จดัหา ดูแลและบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 
- จดัเตรียมเอกสารและประสานงานกบัสาํนกังานบญัชีภายนอกเพื่อการจดัทาํบญัชีและการ

เสียภาษีอากรของบริษทัฯ รักษไ์ทยวา่จา้งสาํนกังานบญัชีอิสระใหจ้ดัทาํบญัชีเพื่อการเสีย
ภาษีอากร) 

- รับผดิชอบงานโฆษณาประชาสมัพนัธ์ขององคก์ร 
- ฯลฯ 
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ในฝ่ายบรรจุหีบห่อและฝ่ายบริหารจดัการทัว่ไป พนกังานทุกคนสามารถทาํงานทุกอยา่งในฝ่ายของ
ตนได ้และช่วยกนัทาํงานของฝ่ายตนโดยไม่เก่ียงงานกนั 
พนกังานมีความจงรักภกัดีกบัองคก์รสูง การลาออก (Turnover) และการขาดงาน (Absenteeism) อยู่
ในระดบัตํ่า บริษทัฯ ไม่ไดเ้ขม้งวดกบัเวลาเร่ิมทาํงานของพนกังานแต่ละคนในแต่ละวนั อยา่งไรก็
ตาม อตัราการมาทาํงานสายของพนกังานกอ็ยูใ่นระดบัตํ่าเช่นกนั พนกังานมีความพงึพอใจในการ
ทาํงานกบัองคก์รพอสมควร ถึงแมว้า่งานของบริษทัฯจะมีปัญหาในช่วงใกลก้ารส่งมอบสินคา้
ค่อนขา้งมาก จนทาํใหพ้นกังานเกิดความเครียดกต็าม บริษทัฯ จ่ายเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการ
ใหก้บัพนกังานในอตัราท่ีพอๆ กบัเกณฑเ์ฉล่ียของตลาดแรงงาน บริษทัฯ ปรับเงินเดือนใหพ้นกังาน
ปีละคร้ัง โดยไม่ไดก้าํหนดเกณฑช์ดัเจนในการพิจารณา มกัจะใชดุ้ลพนิิจของ กก. ผจก. เป็นหลกั 
รักษไ์ทยยงัไม่มีกฎระเบียบบริษทัท่ีชดัเจน พนกังานถือเอาธรรมเนียมปฏิบติัเดิมๆ เป็นเกณฑใ์นการ
ปฏิบติัตน 
ผลประกอบการทางดา้นการเงินของรักษไ์ทยดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา ในระยะหลงัลูกคา้ประจาํ
ทุกรายสัง่ซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อาจกล่าวไดว้า่บริษทัฯ ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัยอดขายและผลกาํไร
แต่อยา่งใด ตั้งแต่กลางปี 2560 เป็นตน้มา รักษไ์ทยไดลู้กคา้ใหม่เพิ่มอีก 2 – 3 ราย ยอดขายของ
บริษทัฯ เพิ่มข้ึนถึง 100% เป็นผลใหค้วามจาํเป็นในการติดต่อส่ือสารระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้แต่ละ
รายเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย บริษทัฯ เร่ิมมีปัญหาความล่าชา้ในการส่ือสารกบัลูกคา้ ลูกคา้ไดรั้บ
คาํตอบจากบริษทัฯ ชา้เน่ืองจาก กก. ผจก. ตอบอีเมลไ์ม่ทนั นอกจากน้ี พนกังานในฝ่ายขายเร่ิมมี
ปัญหาในการทาํงาน กล่าวคือไม่สามารถส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอกองคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว
เท่าท่ีควร เน่ืองจากตอ้งรอ กก.ผจก. ถ่ายทอดคาํตอบจากลูกคา้ ตอ้งรอปรึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั 
กก. ผจก. ตอ้งรอ กก. ผจก. เขียนอีเมลถ์ามขอ้มูลจากลูกคา้ ฯลฯ ทาํใหง้านต่างๆ เกิดความล่าชา้  
นอกจากน้ี พนกังานในฝ่ายขายเร่ิมมีงานลน้มือ เน่ืองจากปริมาณออร์เดอร์เพิ่มข้ึน ทาํใหบ้างคร้ังเกิด
ความล่าชา้ในการเตรียมวตัถุดิบใหก้บัโรงงาน เพราะพนกังานในฝ่ายขายติดพนัอยูก่บัออร์เดอร์เดิม 
จึงไม่สามารถปลีกตวัมาประสานงานกบั Supplier เพื่อเตรียมวตัถุดิบสาํหรับออร์เดอร์ใหม่ได ้
บางคร้ังพนกังานในฝ่ายขายกย็ุง่กบัออร์เดอร์หน่ึงๆ จนไม่มีเวลาติดตามความคืบหนา้ของออร์เดอร์
อ่ืนอยา่งใกลชิ้ด ทาํใหง้านมีปัญหาค่อนขา้งมาก ในส่วนของฝ่ายหีบห่อกมี็ปัญหาเก่ียวกบัการทาํงาน
ไม่ทนัเช่นเดียวกนั กล่าวคือ ปริมาณออร์เดอร์ท่ีเพิ่มข้ึนทาํใหพ้นกังานในฝ่ายบรรจุหีบห่อตอ้งใช้
เวลาในบรรจุสินคา้ลงกล่องและปิดผนึกเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ี ปัญหาท่ีเกิดจากการทาํงานของ
พนกังานในฝ่ายขายกท็าํใหก้ารผลิตสินคา้เกิดความล่าชา้จนสินคา้เสร็จใกลก้บักาํหนดส่งมอบมาก 
พนกังานในฝ่ายบรรจุหีบห่อตอ้งบรรจุสินคา้อยา่งเร่งรีบเพื่อใหท้นัตามกาํหนด ความเครียดของ
พนกังานทุกคนโดยเฉพาะพนกังานในฝ่ายขายและฝ่ายบรรจุหีบห่อในช่วงใกลก้ารส่งมอบสินคา้จึง
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มีมากข้ึนเร่ือยๆ พนกังานในสองฝ่ายน้ีมกัจะตอ้งทาํงานล่วงเวลาบ่อยๆ หรือบางคร้ังตอ้งทาํงานใน
วนัหยดุเพื่อใหส้ามารถส่งมอบสินคา้ไดต้รงตามกาํหนด พนกังานเร่ิมทอ้แทแ้ละผลดักนัลางาน
หลงัจากการส่งมอบสินคา้แต่ละคร้ัง 
คุณศุภฤกษเ์องกห็นกัใจกบังานท่ีลน้มือเช่นกนั ระยะหลงัไม่มีเวลาใหค้าํปรึกษาและดูแลพนกังาน
อยา่งใกลชิ้ดเหมือนท่ีเคยปฏิบติัเสมอมา นอกจากน้ี คุณอภิรักษย์งัตอ้งยุง่อยูก่บังานประจาํวนัท่ีเพิ่ม
มากข้ึนจนไม่มีเวลาสาํหรับงานบริหารองคก์ร เช่น การพฒันากลยทุธ์ การพฒันาองคก์ร การมองหา
โอกาส (Opportunity) และการป้องกนัอุปสรรค (Threat) ต่างๆ ทางธุรกิจ เป็นตน้ คุณศุภฤกษก์งัวล
กบัสถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งมาก และพยายามคิดหาหนทางแกไ้ข แต่กไ็ม่สามารถหาคาํตอบได ้
*********************************** 
ประเดน็วิเคราะห์/อภิปราย 

- วิเคราะห์โครงสร้างองคก์รของบริษทัรักษไ์ทย 
- วิเคราะห์ SWOT ของบริษทัรักษไ์ทย 
- เขียนประเดน็ปัญหา หรือประเดน็ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นปัญหานั้นๆ 
- นกัเรียนจะนาํเทคนิคการจดัการสมยัใหม่ในเร่ืองใดบา้งมาบริหารองคก์าร 
- ร่วมแสดงความคิดเห็น จากต่างความคิด มาสู่การลงมติเดียวกนั 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินการคดิวเิคราะห์โดยใช้กรณศึีกษา 

แบบประเมินพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม 
แบบประเมินความพงึพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 
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แบบประเมินการคดิวเิคราะห์โดยใช้กรณศึีกษา 
กรณศึีกษา : ……………………………………………….  

 
เกณฑ์การประเมิน (16 คะแนน) 

กลุ่ม
ท่ี  

กาํหนดประเดน็
ปัญหา 

(จาํแนกแยกแยะ
ขอ้มูล) 

4 คะแนน 

การวิเคราะห์ 
 แสดงวิธีการ

แกปั้ญหา 
4 คะแนน 

รวม เปรียบเทียบจดั
ระเบียบขอ้มูล 

4 คะแนน 

หาความสมัพนัธ์
ของขอ้มูล 
4 คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
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เกณฑ์การประเมินการเรียนรู้แบบกรณศึีกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1.  กาํหนดประเดน็
ปัญหาการจาํแนก
แยกแยะขอ้มูล 

แยกแยะขอ้มูลได้
ครบถว้นถูกตอ้ง 

แยกแยะไดถู้กตอ้ง
แต่ไม่ครบถว้น 

แยกแยะไดบ้างส่วน
ไม่ครบ 

ไม่สามารถ
แยกแยะได ้

2.การวิเคราะห์   
2.1 เปรียบเทียบการ
จดัระบบขอ้มูล 

 

สามารถเปรียบเทียบ
ขอ้มูล และนาํมาจดั
ใหเ้ป็นระบบ ได้
อยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

 

สามารถเปรียบเทียบ
ขอ้มูล และนาํมาจดั
ใหเ้ป็นระบบได ้แต่
ยงัไม่ถูกตอ้ง  

 

สามารเปรียบเทียบ
ขอ้มูล แต่ยงัไม่เป็น
ระบบและไม่ถูกตอ้ง 
 

 

ไม่สามารถ
เปรียบเทียบขอ้มูล
ได ้

2.การวิเคราะห์ 
2.2 การหา
ความสมัพนัธ์ของ
ขอ้มูล 

 
ระบุความสมัพนัธ์
ของขอ้มูลให้
เช่ือมโยงเขา้กบั
ทฤษฎีไดช้ดัเจน 
ครบถว้น 

 
ระบุความสมัพนัธ์
ของขอ้มูลให้
เช่ือมโยงเขา้กบั
ทฤษฎีไดช้ดัเจน แต่
ยงัไม่ครบถว้น 

 
ระบุความสมัพนัธ์
ของขอ้มูลให้
เช่ือมโยงเขา้กบั
ทฤษฎีไดไ้ม่ชดัเจน 
และไม่ครบถว้น 

 
ไม่สารถระบุ
ความสมัพนัธ์ของ
ขอ้มูลใหเ้ช่ือมโยง
เขา้กบัทฤษฎีได ้

3.  วิธีการแกปั้ญหา เสนอวิธีการ
แกปั้ญหาและ
ทางเลือกไดอ้ยา่งคล
อบคลุมและ
เหมาะสม 

เสนอวิธีการ
แกปั้ญหาและ
ทางเลือกไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม  

เสนอวิธีการ
แกปั้ญหาและ
ทางเลือกได ้แต่ไม่
เหมาะสม 

ไม่สามารถเสนอ
วิธีการแกปั้ญหา
และทางเลือกได ้
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานของนักเรียน(รายกลุ่ม) 
กรณศึีกษา : ................................................................................... 

 

กลุ่มท่ี 
 ….. 

ช่ือ -  นามสกลุ 
 

การใหค้วาม 
ร่วมมือ 

(4 คะแนน) 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

(4 คะแนน) 

การยอมรับ
ฟัง 
ความ
คิดเห็น 

(4 คะแนน) 

การตั้งใจ 
ทาํงาน 

(4 คะแนน) 

ความรับผดิชอบ 
ต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
(4 คะแนน) 

 
คะแนนรวม 
20 คะแนน 
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ตอนที ่1  แบบประเมินสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญในการหาความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา  
 

ประเดน็การประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอ้ย 

นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ด้านผู้สอน      
1.1 เน้ือหาวิชาท่ีใชส้อนมีความเหมาะสม      
1.2 มีการแจง้วตัถุประสงค ์เน้ือหา รายวิชาก่อนการเรียน
การสอนอยา่งชดัเจน     

 

1.3 อธิบายวิธีการท่ีจะสอนเขา้ใจไดง่้าย      
1.4 กระตุน้และส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดวิเคราะห์ และ
ทาํงานร่วมกนั     

 

2. ด้านการจัดกจิกรรม      
 2.1 ช่วยทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียน
มากข้ึน     

 

 2.2 ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั     

 

2.3 ทาํใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน      
2.4 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้าํงานอยา่งอิสระ      
2.5 ช่วยใหน้กัเรียนนาํวิธีการเรียนรู้ไปใชใ้นรายวิชาอ่ืนๆ 
ได ้     

 

3. ด้านเนือ้หาของกรณศึีกษา      
3.1 กรณีศึกษาท่ีนาํมาใชต้รงตามเน้ือหาและครอบคลุมตาม
จุดประสงคใ์นรายวิชา     

 

3.2 กรณีศึกษาท่ีนาํมาใชส้ามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกบั 
ความรู้ใหม่     

 

3.3เน้ือหาทนัสมยั และทนัต่อเหตุการณ์      
3.4 รูปแบบ และความยากง่ายของกรณีศึกษาเหมาะสม
กบัผูเ้รียน     

 

3.5 เน้ือหาใหแ้นวคิดท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บั 
การเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน     

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงการหาค่า IOC ของเคร่ืองมอื 
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ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา วิชา  การ
บริหารงานคุณภาพในองคก์าร ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1  หน่วยการเรียนรู้ การจัดองค์การและการวางแผน 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 

คะแนน IOC 
1 2 3 

1.  หน่วยการเรียนรู้  

     1.1 มีความสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.0 

     1.2 มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 

     1.3 มีความชดัเจนของการใชภ้าษา +1 +1 +1 3 1.0 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
     2.1 จุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้ระบุ
ชดัเจน 

+1 +1 +1 3 1.0 

     2.2 จุดประสงคข์องกิจกรรมระบุชดัเจน +1 +1 +1 3 1.0 

     2.3 จุดประสงคมี์ความเป็นไปได ้ +1 +1 +1 3 1.0 

3. กจิกรรมการเรียนรู้  
     3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 
     3.2 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน +1 -1 +1 3 1.0 
     3.3 เรียงลาํดบักิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 
     3.4 เน้ือหาท่ีนาํมาใชกิ้จกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 
     3.5 เวลาท่ีกาํหนดเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 
4.  การวดัและประเมินผล  
     4.1  เกณฑก์ารประเมินผลชดัเจน ครอบคลุมกบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 3 1.0 

     4.2  วิธีการวดัผลและเคร่ืองมือสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคแ์ละกิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1.0 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2  หน่วยการเรียนรู้ การเปลีย่นแปลงและพฒันาองค์การ  

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 

คะแนน IOC 
1 2 3 

1.  หน่วยการเรียนรู้  

     1.1 มีความสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.0 

     1.2 มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 

     1.3 มีความชดัเจนของการใชภ้าษา +1 +1 +1 3 1.0 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
     2.1 จุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้ระบุ
ชดัเจน 

+1 +1 +1 3 1.0 

     2.2 จุดประสงคข์องกิจกรรมระบุชดัเจน +1 +1 +1 3 1.0 

     2.3 จุดประสงคมี์ความเป็นไปได ้ +1 +1 +1 3 1.0 

3. กจิกรรมการเรียนรู้  
     3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 
     3.2 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน +1 +1 +1 3 1.0 
     3.3 เรียงลาํดบักิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 
     3.4 เน้ือหาท่ีนาํมาใชกิ้จกรรมเหมาะสม 0 +1 +1 2 .66 
     3.5 เวลาท่ีกาํหนดเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 
4.  การวดัและประเมินผล  
     4.1  เกณฑก์ารประเมินผลชดัเจน ครอบคลุมกบั
จุดประสงค ์

0 +1 +1 2 .66 

     4.2  วิธีการวดัผลและเคร่ืองมือสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคแ์ละกิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1.0 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3  หน่วยการเรียนรู้ ความขัดแย้งในองค์การ 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 

คะแนน IOC 
1 2 3 

1.  หน่วยการเรียนรู้  

     1.1 มีความสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.0 

     1.2 มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 

     1.3 มีความชดัเจนของการใชภ้าษา +1 +1 +1 3 1.0 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
     2.1 จุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้ระบุ
ชดัเจน 

+1 +1 +1 3 1.0 

     2.2 จุดประสงคข์องกิจกรรมระบุชดัเจน +1 +1 +1 3 1.0 

     2.3 จุดประสงคมี์ความเป็นไปได ้ +1 +1 +1 3 1.0 

3. กจิกรรมการเรียนรู้  
     3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 
     3.2 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน +1 +1 +1 3 1.0 
     3.3 เรียงลาํดบักิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 
     3.4 เน้ือหาท่ีนาํมาใชกิ้จกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 
     3.5 เวลาท่ีกาํหนดเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 
4.  การวดัและประเมินผล  
     4.1  เกณฑก์ารประเมินผลชดัเจน ครอบคลุมกบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 3 1.0 

     4.2  วิธีการวดัผลและเคร่ืองมือสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคแ์ละกิจกรรม 

0 +1 +1 2 .66 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4  หน่วยการเรียนรู้ การบริหารความเส่ียงในองค์การ 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 

คะแนน IOC 
1 2 3 

1.  หน่วยการเรียนรู้  

     1.1 มีความสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.0 

     1.2 มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 

     1.3 มีความชดัเจนของการใชภ้าษา +1 +1 +1 3 1.0 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
     2.1 จุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้ระบุ
ชดัเจน 

+1 +1 +1 3 1.0 

     2.2 จุดประสงคข์องกิจกรรมระบุชดัเจน +1 +1 +1 3 1.0 

     2.3 จุดประสงคมี์ความเป็นไปได ้ +1 +1 +1 3 1.0 

3. กจิกรรมการเรียนรู้  
     3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 
     3.2 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน +1 0 +1 2 .66 
     3.3 เรียงลาํดบักิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 
     3.4 เน้ือหาท่ีนาํมาใชกิ้จกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 
     3.5 เวลาท่ีกาํหนดเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 
4.  การวดัและประเมินผล  
     4.1  เกณฑก์ารประเมินผลชดัเจน ครอบคลุมกบั
จุดประสงค ์

+1 +1 +1 3 1.0 

     4.2  วิธีการวดัผลและเคร่ืองมือสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคแ์ละกิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1.0 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5  หน่วยการเรียนรู้ การบริหารองค์การด้วยเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 

คะแนน IOC 
1 2 3 

1.  หน่วยการเรียนรู้  

     1.1 มีความสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1.0 

     1.2 มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 

     1.3 มีความชดัเจนของการใชภ้าษา +1 +1 +1 3 1.0 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
     2.1 จุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้ระบุ
ชดัเจน 

+1 +1 +1 3 1.0 

     2.2 จุดประสงคข์องกิจกรรมระบุชดัเจน +1 +1 +1 3 1.0 

     2.3 จุดประสงคมี์ความเป็นไปได ้ +1 0 +1 2 1.0 

3. กจิกรรมการเรียนรู้  
     3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 
     3.2 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน +1 +1 +1 3 1.0 
     3.3 เรียงลาํดบักิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 
     3.4 เน้ือหาท่ีนาํมาใชกิ้จกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 
     3.5 เวลาท่ีกาํหนดเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 
4.  การวดัและประเมินผล  
     4.1  เกณฑก์ารประเมินผลชดัเจน ครอบคลุมกบั
จุดประสงค ์

0 +1 +1 2 .66 

     4.2  วิธีการวดัผลและเคร่ืองมือสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคแ์ละกิจกรรม 

0 +1 +1 2 .66 
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ตาราง แสดงผลการวเิคราะห์คะแนนของแบบฝึกกรณศึีกษา จํานวน 5 กรณศึีกษา จากผู้เช่ียวชาญ 3 
ท่าน 
1.1กรณศึีกษา: การมอบหมายงานอยา่งมีประสิทธิผล  
 เร่ือง สับสนว่างานไหนควรมอบหมาย งานไหนควรทาํเอง 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 

คะแนน IOC 
1 2 3 

1.ช่ือเร่ือง  

    1.1 มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 

    1.2 มีความชดัเจนของการใชภ้าษา +1 +1 +1 3 1.0 

2. เนือ้หากรณศึีกษา  
2.1 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ +1 +1 +1 3 1.0 
2.2 เน้ือหามีเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน +1 +1 +1 3 1.0 
2.3 การใชภ้าษาชดัเจน +1 +1 +1 3 1.0 
2.4 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน +1 +1 +1 3 1.0 
2.5 ครอบคลุมเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 
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1.2. กรณศึีกษา: การเปลีย่นแปลงและพฒันาองค์การ 
เร่ือง “การนําระบบใหม่เข้ามาในองค์การ” 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 

คะแนน IOC 
1 2 3 

1.ช่ือเร่ือง  

    1.1 มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 

    1.2 มีความชดัเจนของการใชภ้าษา +1 +1 +1 3 1.0 

2. เนือ้หากรณศึีกษา  
2.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม +1 +1 +1 3 1.0 
2.2 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ +1 0 +1 2 .66 
2.3 การใชภ้าษาชดัเจน +1 +1 +1 3 1.0 
2.4 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 0 +1 +1 2 1.0 
2.5 ครอบคลุมเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 
 
1.3. กรณศึีกษา: ความขัดแย้งภายในบริษัท 
เร่ือง “ความขดัแย้งเน่ืองจากอยู่คนละฝ่ายงาน” 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 

คะแนน IOC 
1 2 3 

1.ช่ือเร่ือง  

    1.1 มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 

    1.2 มีความชดัเจนของการใชภ้าษา +1 +1 +1 3 1.0 

2. เนือ้หากรณศึีกษา  
2.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม +1 +1 +1 3 1.0 
2.2 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 0 +1 +1 2 .66 
2.3 การใชภ้าษาชดัเจน +1 +1 +1 3 1.0 
2.4 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน +1 +1 +1 3 1.0 
2.5 ครอบคลุมเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 
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1.4 กรณศึีกษา: การบริหารความเส่ียง 
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จํากดั (มหาชน) 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 

คะแนน IOC 
1 2 3 

1.ช่ือเร่ือง  

    1.1 มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 

    1.2 มีความชดัเจนของการใชภ้าษา +1 +1 +1 3 1.0 

2. เนือ้หากรณศึีกษา  
2.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม +1 +1 +1 3 1.0 
2.2 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ +1 +1 +1 3 1.0 
2.3 การใชภ้าษาชดัเจน +1 +1 +1 3 1.0 
2.4 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน +1 +1 +1 3 1.0 
2.5 ครอบคลุมเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 

 
1.5. กรณศึีกษา: เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 
เร่ือง บริษัท รักษ์ไทย จํากดั 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 

คะแนน IOC 
1 2 3 

1.ช่ือเร่ือง  

    1.1 มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 

    1.2 มีความชดัเจนของการใชภ้าษา +1 +1 +1 3 1.0 

2. เนือ้หากรณศึีกษา  
2.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม +1 +1 +1 3 1.0 
2.2 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ +1 0 +1 2 .66 
2.3 การใชภ้าษาชดัเจน +1 +1 +1 3 1.0 
2.4 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน +1 0 +1 2 .66 
2.5 ครอบคลุมเน้ือหา +1 +1 +1 3 1.0 
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ตาราง แสดงผลการวเิคราะห์คะแนนของแบบประเมินการเรียนรู้แบบกรณศึีกษา รายวชิาการ
บริหารงานคุณภาพในองค์การ จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 

คะแนน IOC 
1 2 3 

1.  กาํหนดประเดน็ปัญหา +1 +1 +1 3 1.0 

2.การวิเคราะห์  
   2.1 เปรียบเทียบจดัระเบียบขอ้มูล +1 +1 +1 3 1.0 

   2.2 หาความสมัพนัธ์ของขอ้มูล +1 +1 +1 3 1.0 

3. แสดงวิธีการแกปั้ญหา +1 +1 +1 3 1.0 
 
ตาราง แสดงผลการวเิคราะห์คะแนนของแบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานของผู้เรียน จาก
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ  (คนที ่) 

คะแนน IOC 
1 2 3 

1.การใหค้วามร่วมมือ +1 +1 +1 3 1.0 
2.การแสดงความคิดเห็น +1 +1 +1 3 1.0 

3.การยอมรับฟังความคิดเห็น +1 +1 +1 3 1.0 

4.มีความตั้งใจทาํงาน +1 +1 +1 3 1.0 

5.ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย +1 +1 +1 3 1.0 

 
 
 
 
 
 



133 

ตาราง แสดงผลการวเิคราะห์คะแนนแบบสอบถอมความพงึพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบ
กรณศึีกษารายวชิาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ จากผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน  

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ  (คนที ่) 

คะแนน IOC 
1 2 3 

1. ด้านผู้สอน      

1.1 เน้ือหาวิชาท่ีใชส้อนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 

1.2 มีการแจง้วตัถุประสงค ์เน้ือหา รายวิชาก่อนการเรียนการสอน
อยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 3 1.0 

1.3 อธิบายวิธีการท่ีจะสอนเขา้ใจไดง่้าย +1 +1 +1 3 1.0 

1.4 กระตุน้และส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดวิเคราะห์ และทาํงานร่วมกนั +1 +1 +1 3 1.0 

2. ด้านการจัดกจิกรรม      

 2.1 ช่วยทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนมากข้ึน +1 +1 +1 3 1.0 

 2.2 ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

+1 +1 +1 3 1.0 

2.3 ทาํใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน +1 +1 +1 3 1.0 

2.4 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้าํงานอยา่งอิสระ +1 +1 +1 3 1.0 

2.5 ช่วยใหน้กัเรียนนาํวิธีการเรียนรู้ไปใชใ้นรายวิชาอ่ืนๆ ได ้ +1 +1 +1 3 1.0 

3. ด้านเนือ้หาของกรณศึีกษา      
3.1 กรณีศึกษาท่ีนาํมาใชต้รงตามเน้ือหาและครอบคลุมตาม
จุดประสงคใ์นรายวิชา 

+1 +1 +1 3 1.0 

3.2 กรณีศึกษาท่ีนาํมาใชส้ามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกบั ความรู้
ใหม่ 

+1 +1 +1 3 1.0 

3.3เน้ือหาทนัสมยั และทนัต่อเหตุการณ์ +1 +1 +1 3 1.0 
3.4 รูปแบบ และความยากง่ายของกรณีศึกษาเหมาะสมกบัผูเ้รียน +1 +1 +1 3 1.0 
3.5 เน้ือหาใหแ้นวคิดท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

+1 +1 +1 3 1.0 

 
 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบกรณศึีกษา 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนวชิาการบริหารงานคุณภาพ 
ในองค์การระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ปีที ่2 
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แบบทดสอบก่อเนเรียนและหลงัเรียน 
วชิาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ 

 
 จงเลอืกคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดียว แล้ว X ลงในกระดาษคาํตอบ 
 
1. ขอ้ใดเป็นลกัษณะทีเ่น้นในการจัดองค์การแบบวทิยาศาสตร์ ( Scientific Management) ของ      

เฟรด   เดอริค  เทยเ์ล่อร์ (Frederic Taylor)แนวความคิดทฤษฎีดั้งเดิม 
 ก. นาํวิธีการศึกษาวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์และแกปั้ญหา 
 ข. หาความสมัพนัธ์ระหวา่งงานและหวัหนา้งาน 
 ค. ศึกษาถึงแรงจูงใจ อารมณ์ และความตอ้งการ 
 ง.  ศึกษาความตอ้งการในสงัคมของกลุ่มคนงาน 

2.   ขอ้ใดไม่ใช่กระบวนการจดัองคก์าร (Process of Organizing)  
 ก. ทาํคาํบรรยายลกัษณะงาน (Job Description 
 ข. จดัวางความสมัพนัธ์ (Establishment of Relationship) 
 ค. จดัค่าตอบแทน ค่าจา้ง เงินเดือน  
 ง. แยกประเภทงาน จดักลุ่มงาน และออกแบบงาน 
3.  ขอ้ใด ไม่ใช่หลกัเกณฑพ์ื้นฐานท่ีจะใชส้าํหรับการจดัแผนกงาน 
 ก. ตามหรือลูกคา้ (Departmentation by Customer) 
 ข. ตามกระบวนการผลิต (Departmentation by Process) 
 ค. ตามความรับผดิชอบ (Responsibility) 
 ง. ตามหนา้ท่ี (Departmentation by Function) 
4.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการมอบหมายงาน.                                                                                                              
  ก. สร้างขวญักาลงัใจใหแ้ก่ทีมงาน 
 ข. ผูบ้ริหารมีเวลาวา่งมากข้ึน 
  ค. เกิดการพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีในการทาํงาน 
  ง. พนกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ 
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 5. วิธีการขอ้ใด ท่ีองคก์รจะไปสู่คุณภาพ  หรือสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 
       ก. เพิ่มตน้ทุน 
      ข. การปรับปรุงคุณภาพ 
 ค. การเพิ่มผลผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
6. พฤติกรรมองคก์าร (Organizational  behavior : OB) เป็นการศึกษาเก่ียวกบั 
 ก. บุคคล (Individual) 
 ข. กลุ่ม (Group)  
 ค. โครงสร้าง (Structure) 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
7.การท่ีบุคลากรในหน่วยงานขาดงานอาจมีสาเหตุมากจาก 
 ก. ความขดัแยง้ระหวา่งบุคลากร 
 ข. ทางเทคนิค 
 ค. ทางความคิด 
 ง.มนุษยสมัพนัธ์ 
8. ขอ้ใดไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจ 
 ก. การทาํงานเป็นทีม  
 ข. ค่าตอบแทน 
  ค. การเพิ่มรายได ้
  ง. งานท่ีมีลกัษณะทา้ทาย  
9.ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัความขดัแยง้ 

ก. การทาํงานไม่ควรมีความขดัแยง้ 
ข.ความขดัแยง้เพียงเลก็นอ้ยไม่จาํเป็นตอ้งแกไ้ข 

   ค.ความขดัแยง้ท่ีมีขนาดปานกลางทาํใหเ้กิดความร่วมมือ 
   ง.ความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติ เพราะทุกคนยอ่มมีความคิดต่างกนั 

10.ขอ้ใดเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดจากเหตุผล 
    ก. ค่าตอบแทน 
    ข. เพื่อนร่วมงาน 
    ค. บุคลิกภาพ 
    ง. ความพึงพอใจ  
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11. สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล คือขอ้ใด 
 ก. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 ข. การขาดขอ้มูล 
 ค. บทบาทท่ีไม่สอดคลอ้งกนั 
 ง. ความกดดนัจากสภาพแวดลอ้ม  
12. การท่ีบุคคลไดเ้ล่ือนตาํแหน่งงาน แต่รู้สึกสบัสนในการปฏิบติังานตนในตาํแหน่งใหม่ ตรงกบั
ความขดัแยง้แบบใด 
 ก. ความขดัแยง้ส่วนตวักบับทบาท 
 ข. ความขดัแยง้เน่ืองจากไม่เขา้ใจบทบาท 
 ค. ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาท 
 ง. ความขดัแยง้กบัตนเอง 
13. ความหมายของความเส่ียงในมุมมองขององคก์รทัว่ไป  จะเกิดผลกระทบคือขอ้ใด 
 ก. ไม่แน่นอน 
 ข. เชิงบวกและเชิงลบ 
 ค. เชิงบวก 
        ง. เชิงลบ 
14. การไม่ส่งเสริมหรือพฒันาบุคคลากรให้มีทกัษะในการปฏิบติังาน เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพ
ขององคก์รเป็นประเภทของความเส่ียง ประเภทใด 

ก. ความเส่ียงท่ีเป็นอุปสรรคหรืออนัตราย (Hazard) 
 ข. ความเส่ียงท่ีเป็นความไม่แน่นอน (Uncertainly) 
 ค. ความเส่ียงท่ีเป็นโอกาส (Opportunity) 
 ง.  ความเส่ียงโดยรวม 
  15.   ลกัษณะท่ีสาํคญัของการบริหารความเส่ียงโดยมีโครงสร้างองคก์ร กระบวนการ และ
วฒันธรรมองคก์ร ประกอบเขา้ดว้ยกนัคือขอ้ใด 
   ก. มีความคิดแบบมองไปขา้งหนา้  
        ข.  ไดรั้บการสนบัสนุนและมีส่วนร่วม เฉพาะในส่วนท่ีมีความเส่ียง 
        ค.  ผสมผสานทาํงานกบัภายนอกองคก์ร 
        ง. แผนการดาํเนินงานต่าง ๆ ขององคก์รควรชดัเจน 
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16. ส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารจดัทาํระบบไม่ประสบความสาํเร็จ คือขอ้ใด 
     ก.  ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รมีความศรัทธา และมุ่งมัน่  
     ข.   บุคลากรทุกคนในองคก์รตอ้งมีความตั้งใจจริง และสมานสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจ 
 ค.  ทุกคนในองคก์รเห็นวา่การจดัทาํระบบเป็นภาระ 

  ง.  การนาํเอาภาระงานทั้งหมดมาจดัใหเ้ป็นระบบตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน และเขียนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

17. ขอ้ใดเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร/บริษัท ในการนาํระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9000มาใช ้
        ก. สะดวกประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย โดยไม่ตอ้งตรวจสอบคุณภาพซํ้า  
        ข. มัน่ใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการวา่มีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ  
        ค.  มีการทาํงานเป็นระบบและมีขอบเขตท่ีชดัเจน  

 ง.  ขจดัขอ้โตแ้ยง้และการกีดกนัการคา้ระหวา่งประเทศ 
    18. ขอ้ใด ไม่ใช่ “หลกัการสาํคญัของ TQM” 
            ก. การใหทุ้กคนมีส่วนร่วม (Total Involvement) 
            ข. การบริหารกระบวนการ (Process Management) 
            ค.  การมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้ (Customer Focus) 
            ง. การวางแผนเชิงกลยทุธ์ (Strategic Planning) 
      19. ขอ้ใดเป็นกลยทุธสาํคญัของการสร้างความพึงพอใจ /ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร (Customer 
Relationship   Management : CRM) 
             ก. ฐานขอ้มูลลูกคา้ และเคร่ืองมือลดอตัราการสูญเสียลูกคา้ใหต้ ํ่าลง 
             ข.  ผลลพัธ์ดา้นธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม 
             ค. การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
             ง. การจดัการกระบวนการ 
20. หลกัการขอ้ใดเป็นนโยบายและเป็นเป้าหมายถาวรขององคก์ร 
  ก. ความสมัพนัธ์กบัผูข้ายเพือ่ประโยชน์ร่วมกนั 
            ข.  การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
            ค.  การบริหารท่ีเป็นระบบ  
            ง.  การดาํ เนินงานเชิงกระบวนการ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนวชิาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ 
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ตาราง แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร ของนกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2  หลงัจากการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
 

คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน  
1 9 13 
2 10 16 
3 8 14 
4 6 9 
5 7 11 
6 7 10 
7 9 15 
8 8 18 
9 6 10 
10 6 9 
11 10 16 
12 7 12 
13 5 8 
14 7 11 
15 8 14 
16 7 12 
17 6 10 
18 7 13 
19 8 14 
20 6 10 
21 7 15 
22 7 12 
23 10 18 
24 10 17 
25 7 13 



140 

ตารางท่ี (ต่อ) 
คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน  
26 7 12 
27 8 14 
28 7 13 
29 6 10 
30 10 16 
31 10 17 
32 9 18 
33 5 9 
34 7 12 
35 10 17 

 



141 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกลุ     นางวนัเพญ็    สุลง 
ประวติัการศึกษา    ปี พ.ศ. 2554 

บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาการจดัการทัว่ไป  
คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั วิทยาลยัอาชีวศึกษาเจริญพฒันาบริหารธุรกิจ  
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

 
 


	Titlepage
	Abstract
	Acknowledge
	Contents
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Reference
	Appendix
	Profile

