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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

การเรียนการสอนโดยใชวิธีกรณีศึกษา และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลและภาควิชา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยใน
ครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ช้ันปที่ 3 และปที่ 4 ที่มี
การเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษาประกอบการเรียนในปการศึกษา 2552 จํานวน 
350 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว ผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอนโดย
ใชกรณีศึกษาอยูในระดับสูง และความพึงพอใจของนักศึกษาแตละภาควิชาไม
แตกตางกัน 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research are to study the level of student’s 
satisfaction toward learning by using the case study method, and to compare 
the students’ satisfaction according to their personal characteristics and 
departments.  The sample group of this study included 350 junior and senior 
students of Bangkok University whose classes used the case study method.  
The questionnaire technique was used to collect data.  Statistical methods 
include a percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA.  
The results revealed that students are highly satisfied with learning by using 
the case study method, and the students’ from different departments do not 
have a significant difference in their satisfaction. 
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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ 

วิธีการสําคัญที่สามารถสรางและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณ-
ลักษณะตางๆ ที่ตองการในยุคโลกาภิวัตน เนื่องจากเปนการ
จัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมให
ผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคลองกับ
ความสามารถและความตองการของตนเองและไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา 
ในรูปแบบนี้เปนแนวคิดที่มีรากฐานมาจากปรัชญาการศึกษา 
และทฤษฎีการเรียนรูตางๆ ที่ไดพัฒนามาอยางตอเนื่องยาว 
นาน และเปนแนวทางที่ไดรับการพิสูจนมาแลววาสามารถ
พัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะตามตองการอยางไดผล  
(วัฒนาพร  ระงับทุกข, 2542) 

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนี้ ผูเรียนจะ
ไดรับการสงเสริมใหมีความรับผิดชอบและมีสวนรวมตอ
การเรียนรูของตนเอง ซึ่งแนวความคิดแบบผูเรียนเปนสําคัญ
จะยึดหลักการศึกษาแบบความกาวหนาของผูเรียนเปนสําคัญ 
ผูเรียนแตละคนมีคุณคาสมควรไดรับความเชื่อ ถือไววางใจ 
แนวทางนี้จึงเปนแนวทางที่จะผลักดันผูเรียน ไปสูการบรรลุ
ศักยภาพของตน โดยสงเสริมความคิดของผูเรียนและอํานวย
ความสะดวกใหไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่  
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัด
กระบวนการเรียนรูแบบใหมที่มีลักษณะแตกตางจากการ   
จัดกระบวนการเรียนรูแบบดั้งเดิมทั่วไป 

วิธีการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) 
มีมาเปนเวลานานแลว ในป 1880 คณะนิติศาสตรของฮาร-
วาด (Harvard Law School) โดย คริสโตเฟอร โคลัมบัส 
แลงเดล (Cristopher Columbus Langdell) เปนผูที่คิดและ 

คณะบริหารธุรกิจก็ไดนํามาใชบาง มีเรื่องเลากันวาการ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะสํานักปรญิญา
โททางการบริหาร (MBA) ของมหาวิทยาลัยฮารวาด (Har-
vard) ขึ้นช่ือลือชาวาเชี่ยวชาญในการสรางกรณีศึกษา เพื่อให
เหลานักศึกษาชั้นนําจากทุกมุมโลกไดขบคิดกัน ใครก็ตาม  
ที่เรียนจบจากสํานักนี้จะเปนผูเช่ียวชาญในการแกไขปญหา
ทางดานธุรกิจและก็ไดแพรหลายไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ
รวมทั้งในประเทศไทย ในประเทศไทยมีการใชกรณีศึกษา 
 

 

ที่เกิดขึ้นจริงจํานวนไมมาก การที่จะพัฒนากรณีศึกษาจาก
ธุรกิจไทย ยังเปนสิ่งที่ไมคอยเปดเผยหรือไมแพรหลายมาก
นัก การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญยังใช
กรณีศึกษาจากตางประเทศ (ดนัย  เทียนพุฒ, 2552) 

กรณีศึกษาจะเปนการเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในองคกร
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหนึ่งๆ ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
หรืออาจจะเรียกวา เปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆ (Real Life) ที่
เกิดในโลกธุรกิจ สิ่งที่สําคัญคือการเขียนกรณีศึกษา จะเปน
การเขียนสถานการณหรือปรากฏการณตางๆ การจัดการกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร โดยมีการรวมเอาความรู ทฤษฎี 
และหลักการเขาไวในกรณีศึกษา สวนใหญของกรณีศึกษา  
ที่เขียนขึ้นมักจะมีจุดมุงหมายหลายๆประการ คือ หนึ่งเพื่อ
บรรยายหรืออธิบายเรื่องราวขององคกรในชวงเวลาใดเวลา
หนึ่ง โดยอาจจะเนนประเด็นทั่วๆ ไป หรือประเด็นเฉพาะ
เรื่อง สองมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนหรือผูศึกษาในหัวขอ
หรือประเด็นนั้นๆ ไดใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาความคิด 
และทักษะการแกปญหา สามกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยใชกรณี 
ศึกษาจะทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุมหรือ
ในหองเรียน ที่จะรวมกันแสดงความคิดเห็นแงมุมตางๆ ของ
สมาชิกแตละคน และนําไปสูความคิดที่ไดรับการยอมรับ
ทามกลางสมาชิกทั้งหมด สุดทายเปนการพัฒนาทักษะใน
การประเมินหรือวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นซึ่งผูเรียน
สามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน 

การสอนโดยใชกรณีศึกษาเปนวิธีการหนึ่งที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ จึงเปนที่มาของปญหาในการวิจัยวา รูปแบบการ
สอนโดยใชกรณีศึกษาสรางความพึงพอใจใหแกนักศึกษา
มากนอยเพียงใด และปจจัยสวนบุคคลหรือภาควิชามีผล  
ตอความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอนโดยใช
กรณีศึกษาหรือไม 

 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอวิธีการ
เรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
เรียนการสอนตอปจจัยสวนบุคคลและระหวางภาควิชา
ตางๆ 
 
 
 



 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอ 

ใจตอการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษาแตกตางกัน 
2. วิธีการสอนที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจตอ

การเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษาแตกตางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปที่ 3 และ 4 ของภาควิชา

ตางๆ รวม 7 ภาค ที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2/2552 
โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ 

1. ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ภาค 
วิชา ช้ันปที่กําลังศึกษา หลักสูตร ผลการเรียน และวิธีการ
สอนโดยใชกรณีศึกษา  

2. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา 

 
 

กรอบแนวความคิด 
 
      ตัวแปรตน                                                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
นิยามศัพท 

กรณีศึกษา (Case Study) หมายถึง การนําเสนอสถาน-
การณ ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับองคการและบุคคลตางๆ อาจ
ไมเปดเผยชื่อสถานที่ ตัวบุคคลจริง และมีการปรับเปลี่ยน
ตัวเลขขอมูลบางอยางเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ หรือความ
เสียหายที่อาจจะไดรับ ทั้งนี้กรณีศึกษาจะตองไมมีการ
วิเคราะหอยูในตัวเนื้อหา 

วิธีการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา  เปนการ
วิเคราะหขอมูล และเหตุการณทางธุรกิจ ทั้งที่เกิดขึ้นจริง 
และสถานการณสมมติขึ้นซึ่งมีรากฐานหรือจําลองมาจาก
เหตุการณจริง การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาเปนวิธีการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและอยูในกรอบของเหตุผล ทฤษฎี 
และประสบการณ ไปประยุกตใชในการวิเคราะห เพื่อเปน
แนวทางในการเสนอแนะหรือแกไขปญหาทางธุรกิจ 

นักศึกษา หมายถึง ผูเรียนในระดับปริญญาตรีคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกอบดวย 7 ภาควิชา 
คือ ภาคการเงิน ภาคการจัดธุรกิจสมัยใหม ภาคการตลาด 
ภาคการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ภาคคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ภาคการบริหารองคการและทรัพยากรมนุษย และภาคการ
เปนเจาของธุรกิจ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ แตถาเมื่อใดที่สิ่งนั้น
สามารถตอบสนองความตองการหรือทาํใหบรรลุจุดมุงหมาย
ได ก็จะเกิดความรูสึกทางบวก แตในทางตรงกันขามถาสิ่งใด
สรางความรูสึกผิดหวังไมบรรลุจุดมุงหมาย ก็จะทําใหเกิด
ความรูสึกทางลบเปนความรูสึกไมพึงพอใจ (สายจิตร, 2546: 
14)  
 

ดานประชากรศาสตร 

วิธีการสอนโดย 
ใชกรณีศึกษา 

ความพึงพอใจ 
ของนักศึกษา 



 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดการสอนโดยใชกรณีศึกษาหรือกรณีตัวอยาง 

(Case Study) เปนวิธีสอนที่ใชกรณีหรือเรื่องตางๆ ที่เกิด 
ขึ้นจริงมาดัดแปลงเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา วิเคราะห เพื่อให
เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ทําใหผูเรียนไดรูจักวิธีการคิด 
วิธีการนําขอมูลตางๆ มาประกอบการพิจารณาในการตัดสิน
เรื่องหนึ่งเรื่องใด ลักษณะสําคัญการเรียนการสอนโดยใช
กรณีตัวอยาง เปนการวิเคราะหถามตอบโดยการตั้งประเด็น
คําถาม กรณีที่ยกมาเปนตัวอยางคือกิจกรรมที่รวมเอาการ
บรรยาย การอภิปราย การโตวาที และบทบาทสมมติเขามาไว
ในกระบวนการเรียนรูทั้งหมด 

วัตถุประสงคของการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา 
1. เพื่อเปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
2. เพื่อใหผูเรียนไดแกปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุ 

ผล 
3. เพื่อใหผูเรียนรูจักคิดอยางเปนระบบ 
4. เพื่อฝกใหผูเรียนรูจักรับฟงและยอมรับความคิด เห็น 

ของผูอื่น 
จํานวนผูเรียน ในวิธีการสอนโดยใชกรณีศึกษาอาจจะ

ใชสอนผูเรียนพรอมกันทั้งช้ันเรียน หรืออาจจะแบงเปน
การศึกษารายบุคคลหรือแบงเปนกลุมยอยๆ ก็ได ทั้งนี้ขึ้น 
อยูกับปญหาหรือวัตถุประสงคของการเรียนในแตละหัวขอ 
บางครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนทั้งช้ันศึกษาในกรณี
เดียวกัน หรือบางครั้งตองการใหผูเรียนแตละคนไปศึกษา
กรณีที่ตัวเองสนใจ (จีรศักดิ์ , 2549) 

ระยะเวลา การสอนโดยใชกรณีศึกษาจะใชเวลามาก
นอยเพียงใด ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและกรณีที่ยกมาเปน
ตัวอยางเพื่อศึกษา 

ลักษณะหองเรียน หากเปนการศึกษากรณีเดียวโดยทุก
คนทําพรอมกันก็จัดช้ันเรียนในลักษณะปกติ แตถาตองการ
แบงกลุมเพื่อศึกษากรณีรายบุคคลแตกตางกันก็ตองจัดช้ัน
เรียนเปนกลุมๆ ตามจํานวนกลุมที่แบง 

ลักษณะเนื้อหา การสอนโดยใชกรณีศึกษานั้นสามารถ
สอนในเนื้อหาไดทุกรูปแบบ แตถาเปนเรื่องราวเหตุการณ
ประจําวัน ขอมูล ขาวสารบานเมืองและความเปนไปของโลก
ก็จะเหมาะกับวิชาภาษาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร ศิลปะ และ
วรรณคดี แตถึงอยางไรอาจารยผูสอนก็สามารถที่จะดัดแปลง
หรือเลือกกรณีที่มาศึกษาใชไดกับทุกวิชา 

บทบาทอาจารยผูสอน 
1. ผูสอนเปนผูเตรียมกรณีศึกษาจากขอมูลขาวสาร สื่อ 

เรื่องราวเหตุการณตางๆ  
2. ผูสอนเปนผูนําเสนอกรณีใหผูเรียนไดทราบหรือ

อาจจะมอบใหผูเรียนเปนการสมมุติขึ้นก็ได 
3. ผูสอนตองตั้งคําถามยั่วยุใหผู เรียนเกิดความคิด

วิเคราะหและเชื่อมโยงกรณีศึกษานั้นกับเรื่องราวอื่นๆ  
4. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเรื่องราวของกรณีศึกษานั้น 
5. ผูสอนใหผูเรียนสรุปแนวคิดที่ไดจากกรณีศึกษา 

 
บทบาทผูเรียน 

1. นําเสนอกรณีตัวอยาง 
2. ชวยกันอภิปราย วิเคราะห แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ชวยกันสรุปแนวคิดที่ได โดยใชทฤษฎีตางมาอางอิง 
4. นําผลที่ไดไปใชเช่ือมโยงกับวิชาอื่นๆตอไป 

 
วิธีสอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Study Method) 

อาจารยผูสอนเปนผูเตรียมกรณีศึกษาที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่ตองการใหเกิดกับ
ผูเรียนแลวใชคําถามกระตุนใหผูเรียนคิดและตอบคําถาม 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอน อาจจะเตรียมสื่อตางๆ มาชวย 
ก็ได เชน วีดิทัศน ภาพยนตร หนังสือพิมพ หรือวารสาร ฯลฯ 
เพื่อใหผูเรียนเห็นภาพพจนเดนชัดยิ่งขึ้น  
 
ขั้นนําเสนอ 

อาจารยผูสอนนําเสนอประเด็นหลังกรณีศึกษา ถาเปน
ผูเรียนนําเสนอผูสอนก็ควรตองมีการแจงใหทราบไวลวง 
หนา ทั้งนี้การนําเสนอกรณีศึกษา อาจจะใชสื่อที่เตรียมมา
หรืออาจจะใชเปนบทบาทสมมติหรือสถานการณจําลองก็ได 
 
ขั้นอภิปราย ผูสอนและผูเรียนชวยกันอภิปราย วิเคราะห 
กรณีที่เกิดขึ้นนั้น 
 
ขั้นสรุป ผูเรียนชวยกันสรุปแนวคิดหรือประเด็นที่ได 
 
สื่อการเรียนเมื่อสอนโดยใชกรณีศึกษา 

1. สื่อการสอนเมื่อสอนโดยใชกรณีศึกษา ในการ
นําเสนอกรณีศึกษาจะใชสื่อหลากหลายรูปแบบ เชน วีดิทัศน 
หนังสือพิมพ รูปภาพ กราฟก หรือบทบาทสมมติ ฯลฯ 



 

2. การวัดและประเมินผล อาจารยผูสอนจําเปนที่จะตอง
วัดและประเมินผลโดยดูจากการตอบคําถามวา ผูเรียนตอบ
คําถามตรงประเด็นหรือไม ผูเรียนเอาใจใส วิเคราะหเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นอยางไรและสรุปเปนอยางไร 
 
ขอดีและขอจํากัด 

ขอดี 
1. ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลก 

เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
2. ทําใหผูเรียนไดเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห 
3. ทําใหผูเรียนไดรูจักวิธีแกปญหาและการตัดสินใจ 
4. ทําใหผูเรียนไดเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 
5. ทําใหผูเรียนไดรูจักรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิด 

เห็นของผูอื่น 
 

ขอจํากัด 
1. หากใชกับกลุมผูเรียนมากเกินไป ผูเรียนก็จะแสดง 

ออกไมทั่วถึง 
2. หากผูสอนขาดทักษะในการตั้ งคําถามกระตุน 

บรรยากาศของการเรียนรูก็เกิดไดยาก 
3. ถาผูเรียนไมรวมมือ ไมกระตือรือรนก็จะทําใหผล

การเรียนไมเปนไปตามที่กําหนดไว (จีรศักดิ์, 2549) 
 
การปรับใชเมื่อสอนโดยใชกรณีศึกษาเพื่อเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

1. พยายามเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกใหมาก
ที่สดุ 

2. ควรเลือกกรณีศึกษาที่ผู เรียนรูจักและเขาใจพอ 
สมควร เพื่อจะไดวิเคราะหและตอบคําถามได 

3. กรณีตัวอยางที่ดีคือกรณีศึกษาที่ใกลเคียงกับผูเรียน
เองหรือเปนกรณีศึกษาที่กําลังเปนที่สนใจในขณะนั้น 

 
รูปแบบของกรณีศึกษาที่นิยมใชกัน จะเปนดังนี้ 

1. กรณีศึกษาเชิงวิเคราะหเหตุการณ (Critical In-
cident) เปนกรณีศึกษาที่มีลักษณะเปนสถานการณหรือ
เหตุการณปญหาของบริษัทหนึ่งๆ อยางสั้นๆ (เฉพาะที่เปน
ปญหา) จะไมกลาวลึกลงไปในรายละเอียดอื่นใด นอกจาก
ขอมูลพ้ืนฐานที่กอใหเกิดปญหาเทานั้น Case Study ลักษณะ
นี้ตองการคําตอบที่มีผลกระทบในทันที 

2. กรณีศึกษาชนิดสมบูรณ (Comprehensive Case 
Study) เปนกรณีศึกษาที่ยากขึ้นโดยระบุรายละเอียดสําหรับ
การพิจารณาปญหาและตองตัดสินใจเพื่อแกปญหาอยางสม 
เหตุสมผล พรอมแนวคิดหรือมีทฤษฎีสนับสนุน 

กรณีศึกษาจะมีรายละเอียดทั้งหมดของปญหาไมวาจะ
เปนขั้นตอนหรือมีระยะเวลาอันยาวนานและเหตุการณ
หลายๆ เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องกัน เปดเผยให
ทราบถึงสถานการณของปญหาและตนเหตุของปญหาที่
บางครั้งบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของที่สําคัญในเรื่อง ก็อาจจะไม
ทราบถึงปญหาบางดานของกรณีศึกษา ในลักษณะนี้จะเนน
การวิเคราะหองคประกอบที่กอใหเกิดปญหา เชน องคกร 
สภาพทางสังคม การเมืองและพฤติกรรมของพนักงานหรือ
ผูบริหาร ซึ่งมีอิทธิพลตอปญหาหรืออาจจะตองการคําตอบ
ในลักษณะมุมมองอีกดานหนึ่งของธุรกิจก็เปนได (ดนัย 
เทียนพุฒ, 2548)  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

ประชากร คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในระดับ
ปริญญาตรีช้ันปที่ 3 และ 4 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่
ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2552 จํานวน 1,823 คน (ฝาย
รับสมัครนักศึกษา: 2552) 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจช้ันปที่ 3 
และ 4 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยสุมแยกตามสัดสวน
จํานวนนักศึกษาของแตละภาควิชามาจํานวน 350 คน (ตาม
สูตรของ Taro Yamane’s 1967) 

การหาขนาดตัวอยางดวยสูตรของ Yamane’s 
 
n    =           N  
              (1+Ne2) 

 
n = จํานวนกลุมตัวอยาง  
N = จํานวน 

 e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางในการศึกษา 
       ในที่นี้มีคาเทากับรอยละ 5 (0.05) 
 
 
 



 

แทนคาจํานวนประชากรลงในสูตร 
 

 N     =              N             =              1,823 
            (1+Ne2)                 [1+ (1,823 * 0.052)] 
  

         =       328 คน 
 

ดังนั้น จํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เทากับ 
350 คน โดยผูวิจัยเพิ่มอีก 22 คน เพื่อปองกันความผิดพลาด
หรือขอบกพรอง จากการตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ผูวิจัยได
ดําเนินการสํารวจขอมูลระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 
2553 

 
เคร่ืองมือในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถามมี 3 สวน กลาว 
คือ 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวน
บุคคลของนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ภาควิชา 
ช้ันปที่กําลังศึกษา หลักสูตร ผลการเรียน และวิธีการสอน
โดยใชกรณีศึกษา 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา ไดแก 
การดําเนินการสอนของอาจารย วิธีการสอนของอาจารย 
เนื้อหาวิชา และอาจารยผูสอน 

สวนที่ 3 เปนการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ที่นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การสรางเครื่องมือในการวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิดานบริหารธุรกิจ 
จํานวน 2 ทาน ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา โดย
พิจารณาเปนรายขอวาแตละขอคําถามนั้น มีความสอดคลอง
กับวัตถุประสงคหรือไม เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค (IOC) และหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
การนําแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน (Tryout) ผูวิจัยได
ดําเนินการสํารวจขอมูลในระหวางวันที่ 23-24 กุมภาพันธ 
2553 โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) และนําไปทดสอบความเชื่อมั่นรวมโดยใชวิธี
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคแอลฟา 
(Cronbach’s Coeffient Alpha) ไดคาเทากับ .873 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บจากนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 ทุกภาควิชาที่นักศึกษา
เคยผานการเรียนหรือกําลังเรียนโดยใชกรณีศึกษาจํานวน 
350 ชุด ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดยขอความ
รวมมือจากอาจารยผูสอนที่สอนโดยใชกรณีศึกษาประกอบ 
การสอนในวิชาสัมมนา และการจัดการเชิงกลยุทธและ
นโยบายธุรกิจ เปนผูแจกแบบสอบถาม และใหอาจารยผูสอน
เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบเสร็จเรียบรอยแลวกลับคืน 

 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรมแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ใน
การคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน (S.D.) และหาคา p-value ดวยการทดสอบคา  
ที (t-test) และทดสอบความสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
Correlation) 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัย สรุปผลไดดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

1.1  นักศึกษาเปนเพศชาย 152 คน คิดเปนรอยละ 
43.4 เพศหญิง 198 คน คิดเปนรอยละ 56.6    

1.2  เปนนักศึกษาภาคการเงิน 99 คน คิดเปนรอยละ 
28.3 เปนนักศึกษาภาคการจัดการธุรกิจสมัยใหม 64 คน คิด
เปนรอยละ 18.3 เปนนักศึกษาภาคการตลาด 104 คน คิด  
เปนรอยละ 29.7 เปนนักศึกษาภาคการจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ 22 คน คิดเปนรอยละ 6.3 เปนนักศึกษาภาคการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ 6 คน คิดเปนรอยละ 1.7 เปนนักศึกษาภาค
การบริหารองคการและทรัพยากรมนุษย 17 คน คิดเปนรอย
ละ 4.9 และเปนภาคการเปนเจาของธุรกิจ 38 คน คิดเปนรอย
ละ 10.9  

1.3  เปนนักศึกษาที่ กําลังศึกษาอยู ในชั้นปที่  3 
จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 32.3 เปนนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 64.3 
และเปนนักศึกษานอกรุน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.4 



 

1.4  เปนนักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ 272 คน คิด
เปนรอยละ 77.7 เปนนักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ (ตอเนื่อง) 
43 คน คิดเปนรอยละ 12.3 เปนนักศึกษาหลักสูตรภาค
พิเศษ 29 คน คิดเปนรอยละ 8.3 เปนนักศึกษาหลักสูตรภาค
พิเศษ (ตอเนื่อง) 6 คน คิดเปนรอยละ 1.7 

1.5  ผลการเรียนของนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากวา 2.00 มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 6.3 ผล
การเรียนของนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง 
2.00–2.74 มีจํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 57.7 ผลการ
เรียนของนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.7– 
3.49 มีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 29.7 และผลการ
เรียนของนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.5– 
4.00 มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 6.3 

1.6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาควรใชภาษาใด 
ผลวิจัยสรุปไดวาควรเปนภาษาไทยทั้งหมด 95 คนคิดเปน
รอยละ 27.1 เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษปนกัน 223 
คนคิดเปนรอยละ 63.7 และเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด 32 
คนคิดเปนรอยละ 9.2  

1.7  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่มีการสอนโดยใช
กรณีศึกษาควรจะมีกรณีศึกษากี่เรื่องในแตละภาคการศึกษา 
ผลวิจัยสรุปไดวาควรมีจํานวน 1-3 เรื่อง 140 คน คิดเปน
รอยละ 40 ควรจะมีกรณีศึกษาจํานวน 4-6 เรื่อง 159 คน คิด
เปนรอยละ 45.4 ควรจะมีกรณีศึกษาจํานวน 7–9 เรื่อง 28 
คน คิดเปนรอยละ 8 และควรจะมีกรณีศึกษา จํานวน 10–
12 เรื่อง 23 คน คิดเปนรอยละ 6.6 

 1.8  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช
กรณีศึกษา ผลวิจัยสรุปไดวาควรจะมีอาจารยสอน 1 ทาน 

193 คน คิดเปนรอยละ 55.1 ควรจะมีอาจารยสอน 2 ทาน 
139 คน คิดเปนรอยละ 39.7 ควรจะมีอาจารยสอน 3 ทาน 7 
คน คิดเปนรอยละ 2 และควรจะมีอาจารยสอน 4 ทาน 11 
คิดเปนรอยละ 3.2 
 1.9  ความคิดเห็นเกี่ยวกับช่ัวโมงเรียนในแตละ
สัปดาห ผลวิจัยสรุปไดวาควรเรียนสัปดาหละ 3 ช.ม. 229 
คน คิดเปนรอยละ 65.4 ควรเรียนสัปดาหละ 6 ช.ม. 94 คน 
คิดเปนรอยละ 26.9 ควรเรียนสัปดาหละ 9 ช.ม. 11 คน คิด
เปนรอยละ 3.1 และควรเรียนสัปดาหละ 12 ช.ม. 16 คน คิด
เปนรอยละ 4.5 
   1.10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความชอบหรือไมชอบ
ใหใชกรณีศึกษาในการเรียน ผลวิจัยสรุปไดวาชอบ 230 
คน คิดเปนรอยละ 65.7 บอกวาไมชอบ 18 คน คิดเปนรอย
ละ 5.1 และบอกวาเฉยๆ ถึง 102 คน คิดเปนรอยละ 29.2 

2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา ในดานการดําเนินการ
สอนของอาจารย ตอวิธีการสอนของอาจารย ตอเนื้อหาวิชา 
และตออาจารยผูสอน 
 2.1  นักศึกษามีความพึงพอใจตอการดําเนินการสอน 
ของอาจารย ในระดับสูง ( X = 4.02) 
 2.2  นักศึกษามีความพึงพอใจตอวิธีการสอนของ
อาจารย ในระดับสูง ( X = 4.11) 
 2.3  นักศึกษามีความพึงพอใจตอเนื้อหาวิชา ใน
ระดับคอนขางสูง ( X = 3.99) 
 2.4  นักศึกษามีความพึงพอใจตออาจารยผูสอนของ
อาจารย ในระดับสูง ( X = 4.13) 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 
 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจตอการเรียนการสอนเปนรายดาน 

ความพึงพอใจ    X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ดานการดําเนินการสอนของอาจารย 4.02 0.52 สูง 
ดานวิธีการสอนของอาจารย 4.11 0.61 สูง 
ดานเนื้อหาวิชา 3.99 0.58 คอนขางสูง 
ดานอาจารยผูสอน 4.13 0.55 สูง 

 
 
 



 

จากผลการทดสอบความสัมพันธกันของขอมูล พบวา 
1. จากการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรทาง

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ ภาควิชา ช้ันป และคะแนน
เฉลี่ยสะสม กับความพึงพอใจของนักศึกษา พบวา เพศไมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจตอเนื้อหาวิชา และความพึง
พอใจตออาจารยผูสอน ภาควิชามีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจตอเนื้อหาวิชา และความพึงพอใจตออาจารยผู 
สอน ซึ่งมีขนาดความสัมพันธเปน 0.402 และ 0.414 ตาม 
ลําดับ ช้ันปไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอเนื้อหา 
วิชา แตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตออาจารยผูสอน 
ซึ่งมีขนาดความสัมพันธเปน 0.173 และคะแนนเฉลี่ย
สะสมของนักศึกษาไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ
ความพึงพอใจตอเนื้อหาวิชา และความพึงพอใจตออาจารย
ผูสอน  

2. จากการทดความสัมพันธระหวางวิธีการสอนกับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาพบวาวิธีการดําเนินการสอนของ
อาจารยมีความสัมพันธกับวิธีการสอนของอาจารย ความพึง
พอใจตอเนื้อหาวิชา และความพึงพอใจตออาจารยผูสอน ซึ่ง
มีขนาดความสัมพันธเปน 0.787 0.697 และ 0.730 ตามลําดับ 
วิธีการสอนของอาจารยมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอ
เนื้อหาวิชา และความพึงพอใจตออาจารยผูสอน ซึ่งมีขนาด
ความสัมพันธเปน 0.687 และ 0.768 ตามลําดับ และความพึง
พอใจตอเนื้อหาวิชา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.01 กับความพึงพอใจตออาจารยผูสอน ซึ่งมีขนาดความ 
สัมพันธเปน 0.719  

3.  การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่
แตกตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจตอการเรียนการสอน
โดยใชกรณีศึกษาแตกตางกัน และวิธีการสอนที่แตกตางกัน
ไมมีผลตอความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดยใชกรณี 
ศึกษาแตกตางกัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายได ดังนี้ 
1. ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอดานการดําเนินการสอนของอาจารยอยูในระดับ 
สูง ทั้งนี้ เพราะอาจารยมีการเตรียมตัวการสอนมาเปนอยางดี 
มีกิจกรรมหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความครบ 
ถวนในการสอนตามเนื้อหาวิชา มีวิธีการวัดผลและการประ-
เมินผลอยางชัดเจน 

2. ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอดานวิธีการสอนของอาจารยอยูในระดับสูง ทั้งนี้ 
เพราะอาจารยมีเทคนิคการสอนและกระตุนใหผูเรียนเกิด 
การเรียนรู มีการใชสื่ออุปกรณที่ทันสมัย มีการอธิบายตรง
ประเด็น มีการยกตัวอยางประกอบ มีการเปดโอกาสใหผู 
เรียนไดซักถาม และมีการรับฟงความคิดเห็นและขอวิจารณ
จากผูเรียน 

3. ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอดานเนื้อหาวิชา อยูในระดับคอนขางสูง ทั้งนี้
เพราะมีเนื้อหาวิชาตรงกับความตองการของผูเรียน เนื้อหา 
วิชามีความเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน ผูเรียน
สามารถทําความเขาใจบทเรียนดวยตนเอง และเนื้อหาวิชา
สามารถเชื่อโยงไปสูวิชาความรูอื่นๆ ทําใหศึกษาไดอยาง
กวางขวาง 

4. ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอดานอาจารยผูสอน อยูในระดับสูง ทั้งนี้ เพราะ
อาจารยมีความตั้งใจมุงมั่นตอการถายถอดความรู อาจารยให
ความสนใจและเปนกันเองกับผูเรียน อาจารยทําใหผูเรียน
สนุกกับการเรียนและมีความสุขจากการเรียนวิชานี้ อาจารย
ยอมรับฟงความคิดเห็นและใหผูเรียนมีสวนรวม และอาจารย
มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเพื่อการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนโดยใชวิธีกรณีศึกษา เพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนาและ
ปรับปรุงใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุด 

2. ควรมีการวิจัยวิธีการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย
เปรียบเทียบกับวิธีการเรียนการสอนโดยวิธีกรณีศึกษา เพื่อ
นําผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการการศึกษา และการจัด 
การเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทุกคณะตอไป 
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