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บทคัดย่อ 
 

 ความสําคัญของรายวิชาการพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership Development) คือเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนในอนาคตได้ จากการ
เรียนการสอนท่ีผ่านมา ผู้สอนพบปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอน คือ หลังจากท่ีสอนแนวคิดและทฤษฎีแล้ว       
นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาในบางบทเรียนเท่าท่ีควร เกิดช่องว่างในการทําความเข้าใจและการต่อยอดในการ
นําไปปฏิบัติท่ีดี 
  ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย จึงเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยใช้กรณีศึกษาประกอบเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นและเป็นการกระตุ้นและดึงดูดความสนใจให้เกิดกับนักศึกษา วัตถุประสงค์สําหรับการวิจัยค ร้ังนี้คือ                  
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการพัฒนาภาวะผู้นําของนักศึกษา ระหว่างก่อนกับหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้
กรณีศึกษา โดยผู้วิจัยเก็บตัวอย่างการวิจัยจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร                
ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาภาวะผู้นํา ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 59 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t – test Dependence Sample)  
 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา เท่ากับ 26.19 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนซ่ึงค่าเท่ากับ 20.31 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ5.07 และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 5.71 ตามลําดับ  

เม่ือทําการเปรียบเทียบผลคะแนนเฉล่ียการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยจาก
การทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยคะแนน
เฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 
ได้แก่ ด้านรูปแบบการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้และด้านความรู้และความเข้าใจในกรณีศึกษา พบว่า โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก โดยความพึงพอใจด้านความรู้และความเข้าใจในกรณีศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกว่า
ด้านอ่ืน 
คําสําคัญ: การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา, ความพึงพอใจ, ผลการจัดการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT 
 

The Leadership Development Course is provided to students as it is important to gain 
knowledge and learn with understanding. Students could literally use their knowledge in daily life 
and working with others in the future. According to the previous teaching strategy, teachers found 
problems after teaching the concept of each lesson in forms of not understanding the content in 
some lessons as expected.  So, the researcher found some gaps in the instructional system. 
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 As a result, the researcher focused on a child-center method. The researcher adopted a case 
study to address the aforementioned problems, and encourage students in learning. The purposes of 
this research were to compare student achievement in leadership development before and after 
learning using a case study, and to study student's satisfaction towards learning using a case study. 
Data were collected from students studying in Kamphaengphet Rajabhat University enrolled in the 
Leadership Development Course. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, 
t-test dependent variable. 
 The findings showed that the mean score of instructional management using a case study 
was found to be higher (26.19) than the average score (20.31), with S.D. of after learning at 5.07, and 
S.D. before learning at 5.71. When comparing the average scores of pre-test and post-test, the mean 
scores were significantly different (r = 0.95); the mean score of post-test test was found to be higher 
than of the pre-test. And, the satisfaction towards learning using a case study, it was found that 
behavioral learning, knowledge, understanding in a case study were found at the overall level of high. 
In this study, knowledge and understanding in a case study was found to he higher than other 
aspects. 
Keywords: Teaching Stratgegy Using a Case Study, Satisfaction, Learning Outcomes 
 

บทนํา 

  แนวทางการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามความสนใจและความถนัด   
ของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างของบุคคลโดยยึดทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ซ่ึงพันธกิจหลักของอาจารย์ 
ระดับอุดมศึกษาน้ัน มีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน การทําวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังนี้
อาจารย์ส่วนใหญ่ท่ีสอนในระดับอุดมศึกษา สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ท่ีไม่ใช่ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ และ
ไม่ได้ศึกษาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนมาก่อน ทําให้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเร่ืองทักษะในการจัดการเรียนการสอน
หรือเทคนิควิธีสอนแบบต่างๆซ่ึงแนวโน้มของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันให้ความสําคัญในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยอาศัยปรัชญาการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อประกอบการ
สอน และการวัดและประเมินผล (ธีวินท์ นฤนาท, 2555) การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นแนวการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ก่อให้เกิดกระบวนการทางปัญญาและกระบวนการ
ทางสังคม ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 
2545) 
 การเรียนการสอนโดยการใช้กรณีศึกษาเร่ืองราวต่างๆท่ีอาจจะเป็นเร่ืองจริงหรือเร่ืองที่สมมติขึ้น โดยมีการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยการเชื่อมโยงความรู้เดิม กับความรู้ใหม่ (ฆมัท    
ธาตุทอง, 2550) โดยท่ีการสอนโดยใช้กรณีศึกษา หมายถึง รูปแบบกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้โดยมีลักษณะเนื้อหาท่ีท้าทายต่อกระบวนการคิดจากสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์สมมติ  โดยนํามาอภิปรายร่วมกันเพื่อเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้ รวมท้ังการเชื่อมโยงแนวคิดตามเนื้อหา
ความรู้ท่ีได้เรียนรู้ (ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์, 2554) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาท่ีเรียนในบริบทต่าง ๆ หรือ
สภาพแวดล้อมท่ีผู้เรียนรู้แล้ว ทําให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นนามธรรมกับสิ่งท่ีผู้เรียนเคยรู้      
เคยเห็นและเคยใช้ในชีวิตประจําวัน ดังนั้นจึงทําให้กรณีศึกษาทําให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership Development) รายวิชานี้มีความสําคัญ
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญกําลังใจ          
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การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง และความสําคัญของการทํางาน
เป็นทีมซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการนําความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมถึงการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนในองค์การ ซ่ึงเป็นวิชาท่ีสําคัญทางด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจท้ังปัจจุบันและในอนาคต ประยุกต์ใช้      
ในการจัดการองค์กรได้อย่างประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึนจึงมีความต้องการพัฒนาการสอน โดยการใช้กรณีศึกษาในรายวิชา
ดังกล่าว การใช้กรณีศึกษาเป็นสื่อการเรียนรู้ จะทําให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติ
จริงในระหว่างการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการพัฒนาภาวะผู้นําและพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยผ่านกระบวนการคิด เป็นการฝึกให้นักศึกษาเกิดการใฝ่เรียน ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเกิดการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างตัวนักศึกษาและเพื่อนร่วมชั้นเรียน และระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้มีโอกาสอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิด เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา การพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership Development) 
วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ให้ความสําคัญความรู้ความเข้าใจการพัฒนาภาวะผู้นําตามจุดมุ่งหมายดังนี้ 1. เพ่ือให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํา และบทบาทหน้าท่ีของผู้นําในการทํางานเป็นทีม 2. เพ่ือให้นักศึกษา
อธิบายลักษณะและรูปแบบของการพัฒนาภาวะผู้นํา ตามแนวคิดหรือทฤษฎีได้ 3.เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์ถึงลักษณะของการพัฒนาภาวะผู้นําในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ4.เพ่ือให้นักศึกษาเกิด
แนวคิดของการเป็นผู้นําท่ีดี สามารถตัดสินใจ จูงใจ สร้างขวัญกําลังใจ ติดต่อสื่อสาร จัดการความขัดแย้ง และจัดการ     
กับการเปลี่ยนแปลง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์การได้ นักศึกษาประยุกต์ใช้แนวคิดทางทฤษฎีหลังจาก
การเรียนเนื้อหาและการยกตัวอย่างท้ังเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงและเหตุการณ์สมมุติ เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นําและ
สภาวะการทางธุรกิจในปัจจุบันได้  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาการพัฒนาภาวะผู้นําและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และจากปัญหา     
ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน รายวิชาการพัฒนาภาวะผู้นํา คือหลังจากท่ีอาจารย์สอนแนวคิดและทฤษฎีแล้วนั้น นักศึกษา
ส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นภาพและไม่เข้าใจเนื้อหาในบางบทเรียนเท่าท่ีควร เกิดช่องว่างในการทําความเข้าใจและการต่อยอด
ในการนําไปปฏิบัติท่ีดี ผู้วิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาภาวะ
ผู้นําของนักศึกษา ระหว่างก่อนกับหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าว สามารถแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของผู้เรียนในการคิด การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยวิธีการจัดการ
สอนโดยใช้กรณีศึกษา อีกท้ังสามารถประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน เพ่ือนําผลที่ได้มาเป็น
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการพัฒนาภาวะผู้นําของนักศึกษา ระหว่างก่อนกับหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา  
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยฉบับนี้คือ 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังก่อนและหลังการใช้กรณีศึกษา
ในการเรียนการสอน 2. กรณีศึกษา และ3. แบบสอบถามความพึงพอของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียน      
การสอน แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ ตอนท่ี 2 ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียน     
ของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิด rating scale 5 ระดับ และตอนท่ี 3 
เป็นข้อเสนอแนะ โดยใช้แผนการเรียนรู้รายวิชา 3501001 การพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership Development) เพ่ือใช้
เป็นแบบแผนและแนวทางในการเรียนการสอน 
 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร             
ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาการพัฒนาภาวะผู้นํา 2. ดําเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังก่อนและหลังการ   
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ใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอนโดยนําแบบทดสอบดังกล่าวเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินความความเท่ียงตรง         
เชิงเนื้อหาและเชิงทฤษฎี 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีกรณีศึกษาเป็นหลัก     
ซ่ึงมีวิธารเก็บข้อมูลดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบเน้ือหาในแต่ละบทเรียน จากน้ันทําการประเมินผล       
ก่อนเรียน (pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ และบันทึกผลคะแนน     
ก่อนเรียน   

2. ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาพร้อมกับอภิปรายร่วมกับนักศึกษาโดยการเชื่อมโยง
เนื้อหาในแต่ละบทเรียน 
 3. ทําการประเมินผลหลังเรียน (posttest) โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็นฉบับเดียวกัน 
กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน (pretest) 
 4. นําคะแนน pretest / posttest มาวิเคราะห์ทาง สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
 5. ทําการประเมินแบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การศึกษาความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในระยะเวลา      
ท่ีกําหนดของผู้เรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา และการวิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียน     
ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยายโดยนําข้อมูลไปหาค่าเฉล่ีย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การศึกษาการเปรียบเทียบผลสัทฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีมีต่อรายวิชาการพัฒนาภาวะผู้นํา       
ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ความแตกต่างด้วยการทดสอบค่า t-test โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการวิจัยเพ่ือใช้
ในการทดสอบสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนก่อนและหลังจากการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้กรณีศึกษาแตกต่างกัน 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรสําหรับการศึกษาในครั้งนี้คือ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร           
ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership Development) ประจําศึกษา 2560  

ขั้นตอนการสุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจากนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนา
ภาวะผู้นํา (Leadership Development) ประจําศึกษา 1/2560 ท่ีผู้วิจัยเป็นผู้สอนอยู่เท่านั้นจํานวน 3 หมู่เรียน          
มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 59 คน จากจํานวนนักศึกษาที่จะต้องเรียนวิชาดังกล่าวท้ังสิ้น 12 หมู่เรียน โดยผู้วิจัยกําหนด
ประชากรท้ังหมด 59 คนท่ีลงทะเบียนเรียนและผู้วิจัยเป็นผู้สอนเท่านั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยฉบับนี้  ซ่ึงเป็น
งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียนท่ีผู้วิจัยได้ค้นพบช่องว่างทางการวิจัยเป็นหลัก  
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ท้ังนี้เนื่องจากปัญหาจากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา นักศึกษาได้ออกความเห็นกับผู้วิจัยว่าควร
มีกรณีศึกษา เพ่ือการมองเห็นภาพจากเน้ือหาในรายวิชาได้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน ในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงจากนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในการพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership Development) ประจําศึกษา 1/2560 
ท่ีผู้วิจัยเป็นผู้สอนอยู่เท่านั้น  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาในรายวิชา การพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership Development)  อีกท้ังเอกสาร
วิชาการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยกรณีศึกษา โดยผู้วิจัยพิจารณาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ีผ่านมา
และจากการสอบถามนักศึกษาในภาคเรียนท่ีผ่านมาเช่นกัน ถึงความต้องการในการใช้กรณีศึกษาเข้ามาใช้ในแต่ละ
บทเรียน จากบทเรียนวิชาการพัฒนาภาวะผู้นํา จํานวน 8 บท ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กรณีศึกษา ในการวิจัยจํานวน 4 บทเรียน
ได้แก ่บทท่ี 1 ความหมายและทฤษฎีของภาวะผู้นํา 

   บทท่ี 2 การพัฒนาภาวะผู้นํา 
   บทท่ี 5 การพัฒนาทีมงาน 
   บทท่ี 7  การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
 

ผลการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการ
พัฒนาภาวะผู้นําและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. 
ก่อนเรียน 59 40 20.31 5.07 
หลังเรียน 59 40 26.19 5.71 

  
 จากตารางแสดงคะแนนค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ กรณีศึกษา เท่ากับ 26.19 สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ของคะแนนก่อนเรียนซ่ึงเท่ากับ 20.31 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 5.07 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนเรียนเท่ากับ 5.71 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

แบบทดสอบ N  S.D. t sig 
ก่อนเรียน 59 20.31 5.07 -10.91 0.000 
หลังเรียน 59 26.19 5.71 

  
 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% โดยคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียน  
 
 

รวมบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | หน้า 478 |



 ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยการใช้กรณีศึกษา ด้านรูปแบบการเรียนรู้ 

 

ลําดบั รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
1 มีการระบุแผนการเรียนรู้ไว้ในราชวิชาอย่างชัดเจน 3.71 0.77 มาก 
2 เป็นรูปแบบท่ีก่อให้เกิดความน่าสนใจท่ีจะเลือกประเด็นการเรียนรู้ 3.62 0.72 มาก 
3 บรรยากาศในการเรียนการสอนกระตุ้นให้อยากเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 3.76 0.88 มาก 
4 เป็นรูปแบบท่ีทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเพ่ิมข้ึน 3.84 0.83 มาก 
5 เป็นรูปแบบท่ีผู้เรียนมีอิสระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 3.80 0.83 มาก 
6 บรรยากาศในการเรียนทําให้รู้สึกอิสระในการคิดและการเสนอเหตุผล 3.93 0.81 มาก 
7 บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนไม่ทําใหผู้้เรียนเกิดความรูส้ึกอึดอัด 3.74 0.97 มาก 
8 วิธีการสอนช่วยใหผู้้เรียนเกิดความตืน่ตัวในการเรียนและการศึกษาค้นคว้า 3.86 0.82 มาก 

รวม 3.78 0.83  
 
 จากตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ด้านรูปแบบการเรียนรู้ สามลําดับแรกท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด พบว่า 
บรรยากาศในการเรียนทําให้รู้สึกอิสระในการคิดและการเสนอเหตุผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 วิธีการสอนช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความตื่นตัวในการเรียนและการศึกษาค้นคว้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 และเป็นรูปแบบท่ีทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนเพ่ิมข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยการใช้กรณีศึกษา ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลําดับ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
1 ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียน 4.00 0.83 มาก 
2 ได้ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล 3.88 0.77 มาก 
3 มีโอกาสซักถามได้ตามความต้องการ 3.85 0.81 มาก 
4 มีโอกาสนําความรู้จากการศึกษามาผสมผสานใช้ในการแก้ปัญหา 3.86 0.68 มาก 
5 ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี 4.00 0.77 มาก 
6 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 3.83 0.83 มาก 
7 ผู้เรียนมีความมั่นใจท่ีจะนําความรู้ท่ีเรียนไปประยุกตใ์ช้ในสถานการณจ์ริง 3.92 0.70 มาก 
8 ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ร่วมเรียน 3.95 0.70 มาก 
9 ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพ่ิมข้ึน 3.92 0.75 มาก 
10 โดยภาพรวมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาช่วยส่งเสริมการปรับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
4.05 0.80 มาก 

รวม 3.93 0.76  
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 จากตารางท่ี4 แสดงค่าเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับ     
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ สามลําดับแรกท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด พบว่า 
โดยภาพรวมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาช่วยส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 ผู้เรียนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นในขณะเรียนและผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.00 และผู้เรียน         
ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ร่วมเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 
 
ตารางท่ี 5 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ด้านความรู้และความเข้าใจในกรณีศึกษา 
 

ลําดบั รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
1 ผู้สอนถ่ายทอดความรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็น เครื่องมือช่วยให้ผู้เรียน 

เข้าใจบทเรียนเพ่ิมข้ึน 
4.03 0.74 มาก 

2 กรณีศึกษาสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดของ รายวิชามากขึ้น 3.98 0.75 มาก 
3 กรณีศึกษามีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้เกิด กระบวนการคิด     

วิเคราะห์การเรียนรู้ 
4.08 0.70 มาก 

4 กรณีศึกษามีประสิทธิภาพในการสร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้า
ของชิ้นงานนั้น 

4.02 0.66 มาก 

5 กรณีศึกษามีประสิทธิภาพในการช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์และการเรียน
รู้ร่วมกับผู้อ่ืนมากข้ึน 

4.00 0.72 มาก 

6 กรณีศึกษามีประสิทธิภาพในการเพ่ิมเติมความเข้าใจ ด้านทฤษฎีท่ี
มีอยู่เดิมได้มากขึ้น 

4.05 0.65 มาก 

7 กรณีศึกษาช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความเข้าใจและ เชื่อมโยงความรู้ท่ี
ได้รับจากรายวิชามากขึ้น 

4.03 0.72 มาก 

8 กรณีศึกษาสามารถนํามาใช้เป็นแนวปฏิบัติสําหรับ การประยุกต์ใช้
ได้เป็นอย่างดี 

3.96 0.67 มาก 

9 โดยภาพรวมความรู้ท่ีได้จากการใช้กรณีศึกษาทําให้ผู้เรียนมีความ   
เข้าใจท่ีชัดเจนมากขึ้น 

4.03 0.69 มาก 

รวม 4.02 0.70  
  
 จากตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ด้านความรู้และความเข้าใจในกรณีศึกษา สามลําดับแรกท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจ
สูงสุด พบว่า กรณีศึกษามีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้เกิด กระบวนการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 
กรณีศึกษามีประสิทธิภาพในการเพ่ิมเติมความเข้าใจ ด้านทฤษฎีท่ีมีอยู่เดิมได้มากข้ึนมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.05 และผู้
สอนถ่ายทอดความรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู ้เรียนเข้าใจบทเรียนเพ่ิมข้ึนและกรณีศึกษาช่วยให้ผู ้เรียน
พัฒนาความเข้าใจและเชื่อมโยงความรู้ท่ีได้รับจากรายวิชามากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 การวิจัย เรื่องผลของการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาภาวะ
ผู้นําและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรโดยใช้วิธีการในการเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา ภาคเรียนท่ี 1/2560 ท่ี เข้าชั้นเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 
จํานวน 59 คน จากการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการใช้
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กรณีศึกษา วิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดยการทําแบบทดสอบท้ังก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 26.19สอดคล้องกับ กนิษฐา        
ศรีอเนก (2555) ศึกษาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กรณีศึกษากับการเรียนรายวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทางธุรกิจ พบว่า พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉล่ียการทําแบบทดสอบหลังเรียน สูงกว่า คะแนนเฉล่ียการทํา 
แบบทดสอบก่อนเรียน และการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาการพัฒนาภาวะผู้นําและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ด้านรูปแบบการ
เรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ข้อแรกคือ บรรยากาศ
ในการเรียนทําให้รู้สึกอิสระในการคิดและการเสนอเหตุผล วิธีการสอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความต่ืนตัวในการเรียนและ
การศึกษาค้นคว้า และเป็นรูปแบบท่ีทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับผลการวิจัยของวันชัย ปาน
จันทร์ (2557) พบว่า ผลการจัดการเรียนรู้กระบวนวิชา HRD 4405 ภาวะผู้นําในองค์กรโดยใช้กรณีศึกษาด้านรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนไม่ทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอึดอัด 
บรรยากาศในการเรียนการสอนกระตุ้นให้อยากเรียนรู้เพ่ิมข้ึน วิธีการสอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความต่ืนตัวในการเรียนและ
การศึกษาค้นคว้า และเป็นรูปแบบท่ีผู้เรียนมีอิสระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ควรจัดให้มีการอภิปรายกลุ่มมากข้ึนเพ่ือให้นักศึกษา
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน นอกจากนั้นผลการวิจัยของทวี วัชระเกียรติศักด์ิ (2557) พบว่าผู้สอนมีการเตรียม
ความพร้อมในระดับท่ีดี โดยภาพรวม เห็นว่า การออกแบบการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ พึงพอใจ
ต่อบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง ส่งเสริมความเข้าใจจากเนื้อหาความรู้ท่ีต้องนํามาใช้ในการวิเคราะห์ 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาการพัฒนาภาวะผู้นําและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ด้านพฤติกรรม
การเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 3 ข้อแรกคือ       
โดยภาพรวมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาช่วยส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่าง
เต็มท่ี ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียนและผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ร่วม
เรียน ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของรุ่งโรจน์ พุ่มริ้วและคณะ (2557) พบว่าการมีอิสระทางความคิดในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นหาสาเหตุและการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา ให้โอกาสทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 
และร่วมมือกันตอบโจทย์ใบงาน ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในคู่เป็นไปด้วยดี รวมทั้งการได้ข้อคิดข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม     
จากอาจารย์ผู้สอน สิ่งเหล่านี้น่าจะส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รวมท้ังสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียนด้วย ท้ังนี้น่าจะเป็นเพราะผู้สอนได้สร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน 
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาการพัฒนาภาวะผู้นําและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ด้านความรู้และ
ความเข้าใจในกรณีศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 3 ข้อ
แรกคือ กรณีศึกษามีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้เกิด กระบวนการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ กรณีศึกษามีประสิทธิภาพ    
ในการเพ่ิมเติมความเข้าใจ ด้านทฤษฎีท่ีมีอยู่เดิมได้มากขึ้น ซ่ึงอันดับท่ี 3 พบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียน      
ของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ด้านความรู้และความเข้าใจในกรณีศึกษาได้แก่ ผู้สอน        
ถ่ายทอดความรู้โดยใช้กรณีศึกษา เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเพ่ิมข้ึน กรณีศึกษาช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความ  
เข้าใจและ เชื่อมโยงความรู้ท่ีได้รับจากรายวิชามากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของพัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2553)  ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิของการใช้กรณีศึกษาในการสอนวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของนักศึกษา พบว่า การใช้
กรณีศึกษาเป็นการฝึกทักษะทั้งทางด้านการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการสื่อสารด้วยการนาเสนอด้วยการเขียน การพูด 
และการโต้ตอบในส่ิงท่ีครูผู้สอนต้องการให้เกิดการเรียนรู้ในความรู้ท่ีเป็นวิชาการและทักษะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ย่ิงมีการเรียนรู้
บ่อยครั้งมากเท่าใดก็ย่ิงจะทาให้ผู้เรียนรู้เกิดทักษะด้านต่างๆ มากข้ึนเท่านั้น สิ่งนี้จึงนําไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ       
ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวม และยังสอดคล้องกับภัทราทิพย์ ทรงบุญญา (2556) กล่าวว่า 
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาส่งผลให้ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้นกว่าก่อนใช้กรณีศึกษา และ
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
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ข้อเสนอแนะ  
 
 1. การใช้กรณีศึกษา ผู้สอนควรเลือกใช้กรณีศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับเรื่องท่ีกําลังศึกษาอยู่เพ่ือให้เกิด
ความสนใจ อยากรู้อยากเห็น บรรยากาศในการเรียนไม่น่าเบื่อ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น 
 2. ผู้สอนควรอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการทฤษฏีการพัฒนาภาวะผู้นํา เพ่ือความเข้าใจ     
ในกรณีศึกษามากย่ิงข้ึนและนําไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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