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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรี ย นรู แบบกรณี ศึกษากลุมตั วอย า งคื อนั กเรีย นชั้น มั ธยมศึ กษาป ที่ 1/1 ภาคเรีย นที่ 2 ปการศึกษา 2560
โรงเรี ย นเทพวิ ทยา อํ า เภอบ า นโป ง จั งหวั ด ราชบุรี จํานวน 33 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
แผนการจัดการเรียนรูแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหและแบบสอบถามความคิดเห็นการ
วิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย (x̄ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ (One Sample t-test) และการ
วิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิ จั ย พบว า 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรีย นชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1
หลังการจัดการเรีย นรู แบบกรณีศึกษาอยูในระดับดีมาก อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 ซึ่งยอมรั บ
สมมติฐานของการวิจัยขอที่ 1 ที่ตั้งไว 2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัด การ
เรียนรูแบบกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมากโดยดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูมีระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูในระดับ
มากที่สุด
คําสําคัญ : การคิดวิเคราะห์/การจัดการเรี ยนรู ้แบบกรณี ศึกษา
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Abstract
The purposes of this study were to :1) study analytical thinking abilities of the seventh
grade students after the implementation of case based learning, 2) study students opinions
towards the case based learning. The research samples were 33 grade 7th students who were
studying in the first semester of academic year 2017 at Thepwitthaya School, Amphoe Ban
Pong, Ratchaburi.The research instruments were lesson plans, analytical thinking abilities tests,
and questionnaires on opinions toward the case based learning. The data were analyzed by
mean (x̄ ), standard deviation (S.D.), one sample t-test and content analysis.
The research findings of this study: 1) the analytical thinking abilities of the seventh
grade students were higher after the implementation of the case based learning, a statistical
significance at . 05 level, 2) the seventh grade students opinions towards the case based
learning model to development of analytical thinking abilities, more specifically, students
strongly agreed that, after applying the case based learning, the academic benefits were the
most important
Keywords: Analytical Thinking Abilities / Case Based Learning
บทนํา
การศึ กษาเป น เครื่ องมื อในการพัฒ นาคน เนื่องจากคนเปน ทรัพยากรที่ มีคุ ณคาสูง ของสั ง คม
การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยนั้น
จําเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับกระแส การเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติ
และสังคมในยุคปจจุบันสงผลใหสังคมโลกเปนยุคแหงขอมูลขาวสาร มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและ
การติดตอขาวสาร สงผลตอการพัฒนาในทุกๆ ดานทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา โดยเฉพาะดาน
การศึกษาอยูภายใตกรอบของวัฒนธรรม ทุนนิยม เปาหมายหนึ่งของการศึกษาคือ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน ทั้งภายในประเทศและสูความเปนสากล ผูเรียนตองมีสมรรถนะดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามที่สังคมมุงหวัง ความรูความสามารถของประชากรเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนา
ประเทศ ที่เรียกวา “สังคมอุดมปญญา” Intellectual Society หากประเทศใดมีการพัฒนาการศึกษาใหเจริญ
มี คุณภาพมาตรฐานเป น ที่ ย อมรั บ ได แล ว ประเทศนั้น ยอมไดรับ ความเชื่อมั่น ไดรับ การยอมรับ จากนานา
ประเทศอยางตอเนื่องยาวนาน ซึ่งสงผลเจริญดานเศรษฐกิจ สังคมของประเทศอยางยั่งยืนตอไป (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองคการมหาชน 2549 : 1)
“การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรู ความคิด ความสามารถ และความดีแกเขาดวยการให
การศึกษาอบรมวิชาความรูตาง ๆ ไมวาวิชาสามัญ วิชาชีพ หรือวิชาศาสนา ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับเยาวชน
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สํ า หรั บ แต ล ะคน จะนํ า ไปสร า งอนาคตที่ มั่น คงแจม ใส ถาโรงเรีย นสอนวิช าการไดดี ฝกหัดใหรูจักหน า ที่
และความเปนพลเมืองดีใหไดผลจริง ๆ พรอมทั้งอบรมใหเขาใจศาสนาดวย ก็นับวาใหการศึกษาแกเยาวชน
อยางครบถวน โดยเฉพาะความรู วิชาการนั้น นอกจากจะทําใหบุคคลเฉลียวฉลาดมีโอกาสที่เปดกวางแลว
ยังจะชวยใหศึกษา ศาสนาไดเขาใจชัดเจนและกวางขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา ใหถูกตอง
มั่งคงและชวยใหอนุชนเติบโตเปนพลเมืองดี เปนศาสนิกชนที่สมบูรณแบบ”จะเห็นไดวาศาสนาเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ และหลักเกณฑคําสอนตาง ๆ ทางศาสนาที่บุคคลยึดถือปฏิบัติ ชวยอบรมจิตใจใหเปนคนดีอยูใน
ศีลธรรม เคารพกฎเกณฑของสังคม ไมใหเบียดเบียน หรือ ทําความเดือดรอนแกผูอื่นพระราชบัญญัติการศึกษา
แห ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 ที่ เ น น ว า ในด า นศาสนาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสอนเรื่ อ งเกี่ ย วศาสนาใน
สถาบันการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา 6 วา การจัดการศึกษาตอง
เป น ไปเพื่ อพั ฒ นาคนไทย ให เ ป น มนุ ษย ที่ส มบูร ณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญ ญา ความรู และคุณธรรม มี
จริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการดํ า รงชี วิ ต สามารถอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข ทั้ ง พระราชบั ญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดใหความสําคัญตอศาสนา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดบรรจุ
การเรียน ศาสนาและจริยธรรมไวในหลักสูตร อันจะชวยปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชนของชาติ
โดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียน
นโยบายแผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศขาวดีคริสตศักราช 2016-2020 สังฆมณฑลราชบุรี
ไดกลาวเนนวาสถานศึกษาคาทอลิกไดรับการปฏิรูปจริงจังและเปดใจใหเปนสนามแหงการอบรมและเปนฐาน
แหงการประกาศขาวดีในบริบทของสังคมไทย โดยการสรางอัตลักษณของการศึกษาอบรมในสถานศึ ก ษา
คาทอลิกใหเดนชัดและมีเอกภาพจนกระทั่งทุกคนที่เขามามีสวนในการศึกษาอบรมแบบคาทอลิกไดซึมซับ
คุณคาของ พระวรสารจนปรากฏในการดําเนินชีวิต ตองทําใหคุณคาของพระวรสารศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม
จิตอาสาและชีวิตภาวนาอยูในบรรยากาศการเรียนการสอนในทุกกิจกรรมโดยมุงใหผูเรียนรูจักรักและรับใช
สามารถอยูรวมกับผูอื่นเสริมสรางสังคมที่ดีงามและเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิกมีการจัดการศึกษา เพื่อชวยพัฒนาเด็กและเยาวชนมาชานานเพื่อใหเปนอนาคตที่ดีมี
คุณภาพดวยการอบรมหลอหลอมคุณธรรมในหลักศาสนาโดยตระหนักถึงสภาพการพัฒนาในสังคมยุคปจจุบัน
ทํานองเดียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดกลาวไวในวิสัยทัศนวามุงพัฒนา
ผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกายความรูคุณธรรมมีจิตสํานึกใน
ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขมีความรูและทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็ม
ตามศักยภาพซึ่งในโครงสรางของหลักสูตรไดกําหนดโครงสรางไดกําหนดสาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ไว 1 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู โดยมีมาตรฐานการเรียนรู สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม มาตรฐาน ส 1.1 รูและเขาใจประวัติความสําคัญหลักธรรมขอพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
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นับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักเพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข และมาตรฐาน
ส 1.2 เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
กลาวคือ นอกจากจะมุงเนนใหผูเรียนมีความรูแลว ยังมุงเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึง
ประสงครวมทั้งแสดงบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งตอตนเองตอผูอื่น และตอสภาพแวดลอม ทําใหผูเรียน
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
จากการติดตามผลการใชหลักสูตร วิชาคริสตศาสนา ในโรงเรียนคาทอลิก ตามที่ศูนยวิชาการ
โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ไดเพิ่มเติมใหวิชาคริสตศาสนา เปนวิชาเลือกเสรี ในกลุมวิชา สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งแตป 2551 จนถึงปจจุบัน พบวาปญหาเกี่ยวกับการใชหลักสูตร วิชาคริสตศาสนา มี
หลายประการ สรุปดังนี้ คือ 1) ครูขาดความรู ความเขาใจในหลักธรรมของคริสตศาสนา ครูสอนแบบบรรยาย
มุงการทองจํามากกวาการวิเคราะห และขาดการอธิบายใหผูเรียนเขาใจอยางกระจาง จึงสงผลตอการเรียนการ
สอนวิชานี้เปนอยางมาก 2) เนื้อหาวิชา มีความซับซอนยากเกินไป และลึกซึ้ง เกินกวาที่ครูจะนําไปถายทอดได
3) สื่อการสอนตาง ๆ ยังมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของนักเรียน สื่อการเรียนรูไมทันสมัยขาดการใช
สื่อแบบกรณีศึกษาใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหเปน 4) นักเรียนมีเจตคติวาการเรียนวิชา คริสตศาสนา นักเรียน
สวนใหญคิดวาเปนเรื่องนาเบื่อหนาย ไมอยากเรียน ไมใหความสนใจ เพราะไมสามารถมองเห็นแนวทางที่จะทํา
ใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน การเรียนการสอนจึงไมบังเกิดผล 5) ดานการบริหารจัดการบางครั้งขาด
ความเขาใจในวิชานี้ ทําใหจัดครูเขาสอนไมเหมาะสม โดยไมเห็นความสําคัญและคิดวา วิชาคริสตศาสนาเปน
เพียงสวนประกอบเทานั้น
จากรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนพบวาปญหาเหลานี้ทําใหการจัดการเรียน
การสอน วิชา คริสตศาสนา ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรจากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คริสตศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทพวิทยา ปการศึกษา 2559 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคริสตศาสนาที่เปนระดับผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทพวิทยา
จะต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
ส 21201 คริสตศาสนา คิดเปนรอยละ 63.00 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในเปาหมายของโรงเรียนเทพวิทยาที่
กําหนดวานักเรียนจะตองมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคริสตศาสนา โดยเฉลี่ยรอยละ 65 เมื่อศึกษาป ญหาที่
เกิดขึ้นโดยมีการประชุมครูผูสอนในวิชาคริสตศาสนาของโรงเรียนเทพวิทยา เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา
ดังกลาว โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหขอสอบปลายภาค พบวาผลการเรียนรูที่มีปญหา คือ หนวยการ
เรียนรูที่ 3 เรื่อง อุปมาของพระเยซูเจา ซึ่งสอดคลองกับรายงานการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนในวิชา
คริสตศาสนาวานักเรียนควรไดรับการพัฒนาความสามารถในการคิด เพื่อสงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและการ
จั ด การเรี ย นการสอน พบว า ในการจั ดการเรียนการสอนใหมีป ระสิทธิภาพ และได ป ระโยชนสูงสุด นั้นครู
จําเปนตองนํากิจกรรมที่หลากหลายมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดรวบรวม
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ขอมูลจากประสบการณตรงในการสอนวิชาคริสตศาสนา และเพื่อนครูที่สอนวิชาคริสตศาสนาในโรงเรียน
ผู วิ จั ย ได พิจ ารณาพบป ญ หาดั งกล า วพบว า มีส าเหตุ มาจากการที่ ค รู ยั ง ไม ใชวิ ธี ก ารสอนแบบนั ก เรี ย นเป น
ศูนยกลางใชการอธิบาย ไมมีเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ทําใหนักเรียนขาดความเขาใจในบทเรียน ไมมีความ
กระตือรือรนในการเรียน สาเหตุดังกลาวจึงสงผลใหนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนวิชาคริสตศาสนา และ
จากการประชุมฝายจิตตาภิบาลอยางไมเปนทางการในเรื่อง ปญหาในการสอนคริสตศาสนา พบวา นักเรียน
ส ว นใหญ เ ปน นักเรีย นที่ นั บถื อศาสนาพุ ทธ ไมมีพื้น ความรูเดิมในวิชาคริสตศาสนา และเนื้อหานักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําหรือเปนปญหา เปนเนื้อหาในหนวยการเรียนรูที่ 3 หลักธรรมคําสอน เรื่อง อุปมา
ของพระเยซูเจา ปญหาเหลานี้สืบเนื่องกันมาตลอด พบวา ควรจะตองหาวิธีแกไข โดยที่ครูผูสอนตองแสวงหา
วิธีสอนแบบตาง ๆ ที่ชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
การจั ด การเรี ย นรู แ บบกรณี ศึ ก ษา เป น แนวคิ ด ในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให นั ก เรี ย น
ได เ รี ย นรู แ ละปฏิ บั ติ กิ จ กรรมให บ รรลุ ผ ลสํา เร็ จ ตามจุ ด มุ ง หมาย เป น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น
ผู เ รี ย นเป น สํา คั ญ แบบหนึ่ ง ซึ่ ง แนวคิ ด ในการจั ด การเรี ย นรู แ บบกรณี ศึ ก ษานี้ ไ ด รั บ การพั ฒ นาขี้ น โดย
มหาวิ ท ยาลั ย ฮาร ว าร ด เพื่ อ ใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู ก รณี ศึ ก ษาถู ก นํา ไปใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู ทั้ ง
ด า นการบริ ห าร การแพทย และกฎหมาย รวมทั้ ง ทางการศึ ก ษา การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช
กรณี ศึ ก ษาเป น วิ ธี ที่ นิ ย มมากในการศึ ก ษาทางวิ ช าชี พ กรณี ศึ ก ษาเป น การจั ด การเรี ย นรู ที่ มี ก ารนํา
กรณี ตั ว อย า งในรู ป แบบต า ง ๆ มาใช เ ป น สื่ อ ให ผู เ รี ย นศึ ก ษาและแก ป ญ หา โดยการจั ด การเรี ย นรู
โดยใช ก รณี ศึ ก ษา (อ า งถึ ง ใน ปรณั ฐ กิ จ รุ ง เรื อ ง 2553)
ผลดี ข องการจั ด การเรี ย นรู แ บบกรณี ศึ ก ษาจะช ว ยให นั ก เรี ย นได พั ฒ นาความสามารถในการคิ ด
วิ เ คราะห เพื่ อให นั กเรี ย นได ศึก ษาวิ เ คราะห อภิป รายแลกเปลี่ย นข อมูล ซึ่ง กัน และกัน ในการหาแนวทาง
แกปญหา โดยใหนักเรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเปนจริงและตอบประเด็นคําถามเกี่ยวกับเรื่ องนั้น
แลวนําคําตอบและเหตุผลที่มาของคําตอบนั้นมาใชเปนขอมูลในการอภิปราย เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคจากความหมายของการสอนแบบกรณีศึกษา สรุปไดวา การสอนแบบกรณีศึกษา หมายถึง
กระบวนการสอนที่ครูนําเสนอกรณีศึกษา หรือตัวอยาง หรือเรื่องราวที่เกิดจากสถานการณใดๆ ซึ่งมีปญหา
ความขัดแยงอยู โดยนําเสนอในรูปแบบตางๆ จะชวยใหนักเรียนมีความเขาใจพื้นฐานของปญหาและตัดสินใจ
แกปญหาไดดวยตนเองดังตัวอยางงานวิจัยของชูวิทย ไชยเบา (2552) ไดศึกษาวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมวิทยาเบื้องตนเรื่องวัฒนธรรมของนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาสังคมวิทยาเบื้องตนเรื่องวัฒนธรรมโดยใชวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาของกลุมตัวอยางหลังการ
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากคาเฉลี่ยรวมหลังการเรียนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 8.26 ซึ่งสูงกวากอนเรียน ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.33 ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมวิทยา
เบื้องตนเรื่องวัฒนธรรมโดยใชวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
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หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวสรุปไดวาการสอนแบบกรณีศึกษา (Case
Study) ที่ทําใหนักศึกษาสามารถ คิดวิเคราะหและมองภาพในการศึกษาไดอยางชัดเจนไดรับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินไมเบื่อหนายทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูไปในทางที่ดีซึ่งสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตั้ง
ไว งานวิจัยของ ปรณัฐ กิจรุงเรือง (2553) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชกรณีศึกษาทาง
ศาสตรการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชี พครู
พบวา ผลคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครูกอนและหลังการ
ทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวขอที่ 1 ทั้งนี้
คะแนนเฉลี่ ย ความสามารถด า นการคิ ดอย า งมีวิจ ารณญาณของนักศึกษาวิช าชีพครูหลังการทดลองอยูใน
ระดับสูง ซึ่งสูงกวากอนการทดลอง และงานวิจัยของ กนิษฐา ศรีอเนก (2555) ทําการวิจัยเรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษากับการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ ไดจัดการเรียน
การสอนโดยใชกรณีศึกษากับการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ จากการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกรณีศึกษาในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจพบวากลุมเปาหมายมีคะแนน
เฉลี่ ย การทํ า แบบทดสอบหลังเรี ย นสู งกว าคะแนนเฉลี่ย การทําแบบทดสอบกอนเรียนการเปรียบเทียบผล
คะแนนเฉลี่ยการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนพบวาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยคะแนนเฉลี่ยจาก
การทําแบบทดสอบหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน
วัตถุประสงค์
1.เพื่ อศึ กษาความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู แ บบ
กรณีศึกษาเรื่องอุปมาของพระเยซูเจา

สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู
แบบกรณีศึกษา อยูในระดับดีขึ้นไป
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 อยูในระดับเห็นดวยมากขึ้นไป

-88-

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2562 – มิถุนายน 2562)

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องอุปมาของพระเยซูเจาสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยการจัดการเรียนรูแ บบกรณีศึกษา

กมลวจี พรมแสง, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

วิธีดําเนินการวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทพวิทยาอําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน
กลุ มตั ว อย า งที่ ใช ในการวิ จั ย ไดแก นักเรีย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1/1 ของโรงเรีย นเทพวิ ท ยา
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มี
นั ก เรี ย นจํ า นวน 33 คนได ม าโดยวิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบง า ย (Sample Random Sampling) โดยใช
หองเรียนเปนหนวยสุม
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตน (independent variables) คือ การจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา
2.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) ไดแก
2.2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห
2.2.2ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา
3. เนื้อหา
เนื้ อหาในการวิ จั ย ครั้ งนี้ นํ า มาสรางหนว ยการเรีย นรู วิเคราะหจ ากหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทพวิทยา สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง อุปมาของ
พระเยซูเจา แลวนําขอมูลมาวิเคราะหและเลือกผลการเรียนรูที่สอดคลอง จํานวน 8 ผลการเรียนรู ดังนี้ 1)
นักเรียนเรียนรูและเขาใจหลักธรรมคําสอนของพระเยซูเจาเรื่องการเปนเพื่อนแทตอเพื่อนมนุษย 2) นักเรียน
เรียนรูและเขาใจภารกิจความรักของพระเจาผานทางเรื่องบุตร 2 คน 3) นักเรียนตระหนักถึงประโยชนคุณคา
ความสําคัญของทําดีไดดีในการดําเนินชีวิต 4) นักเรียนเรียนรูถึงประโยชนคุณคาความสําคัญของการแบงปน
และสามารถนําขอคิดที่ไดรับมาปรับใชในการดําเนินชีวิต 5) นักเรียนตระหนักถึงประโยชนคุณคาความสําคัญ
ของการใหเกียรติผูใหญหรือผูที่อาวุโส 6) นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการรูจักกาลเทศะและสามารถ
ปฏิบัติตนไดถูกตอง 7) นักเรียนเรียนรูถึงประโยชนคุณคาความสําคัญของการเตรียมพรอมและสามารถนํา
ขอคิดที่ไดรับมาปรับใชในการดําเนินชีวิต 8) นักเรียนตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของความขยันและ
สามารถนําขอคิดไปปรับใชในการดําเนินชีวิต
4. ระยะเวลา
ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ไดนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
โดยใชเวลาสอน 8 สัปดาห จํานวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1.แผนการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา เรื่องอุปมาของพระเยซูเจา เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
คิ ด วิ เ คราะห ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1จํ า นวน 8 แผนแผนละ 1 ชั่ ว โมง รวมทั้ ง หมด 8 ชั่ ว โมง
ประกอบดวยเนื้อหาจากอุปมาของพระเยซูเจามีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูมีคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเ คราะห อุป มาของพระเยซูเ จา เปนแบบทดสอบที่ ใช
ทดสอบหลังการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษาจํานวน 1 ฉบับ เปนขอสอบอัตนัยจํานวน 6 ขอ 24 คะแนน
เพื่อวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานความสัมพันธ และดานหลักการ มี
คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหอยู 1.00
3. แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา จํานวน 15 ขอ ซึ่งถามในประเด็น
1) การจัดการเรียนรู 5 ขอ 2) บรรยากาศในการเรียนรู จํานวน 5 ขอ 3) ประโยชนที่ไดรับจากการรวมกิจกรรม
การเรียนรู จํานวน 5 ขอ เปนแบบทดสอบแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) มี 5 ระดับ มีคาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษาอยูระหวาง 0.67 –
1.00
วิธีดําเนินการทดลอง
การดําเนินการทดลอง ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาที่ผูวิจัยไดนําไปใชในงานวิจัย
มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.ขั้นการเตรียมตัวผูเรียนเปนขั้นตอนที่ครูแนะนําจุดมุงหมาย ทบทวนประสบการณเดิม และเติมเต็ม
ความรูพื้นฐานใหเพียงพอตอการเรียนรูจากกรณีศึกษานั้นครูเตรียมตัวนักเรียนดวยการสวดภาวนาหรือนั่ง
สมาธิ ครูแนะนําจุดมุงหมายหรือป ญหาที่นักเรียนตองพิจารณากอนลงมือศึกษาครู กระตุน ความสนใจให
นักเรียนไดศึกษาบทเรียนดวยความตั้งใจอยางแทจริง นักเรียนไดฝกสมาธิกอนเรียนนักเรียนไดศึกษาบทเรียนที่
ครูแนะนําดวยความตั้งใจนักเรียนแสวงหารวบรวมขอมูลไดดวยตนเอง
2.ขั้นการนําเสนอกรณีศึกษาเปนขั้นตอนที่ครูนําเสนอกรณีศึกษาผานสื่อที่หลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ
และสื่อที่เปนเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตนครูนําเสนอกรณีศึกษาเปนเอกสารสไลดวีดีทัศนบทเรียนการตูน
บทบาทสมมติและการเลานิทานซึ่งในแตละบทเรียนครูจะใชสอื่ การสอนเพียงหนึ่งประเภทเทานั้นในกรณีที่ครู
ใชวิธีการเลานิทานนั้นครูจะใชสื่อตางๆประกอบการเลาเชนรูปภาพขอความสําคัญคติพจนคติธรรมและติดภาพ
หรือขอความไวตามลับดับขั้นตอนเพื่อใหนักเรียนกลับมาศึกษาเพิ่มเติมไดภายหลัง เพื่อไมใหนักเรียนลืมและจะ
ไดกลับมาศึกษา ในขั้นวิเคราะหนักเรียนไดศึกษา วิเคราะห ทําความเขาใจกับเรื่องกรณีศึกษาตามที่ครู ได
นําเสนอและนักเรียนระดมความคิดของตนเองออกมาเพื่อจะไดนํามาวินิจฉัยและอภิปรายแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
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3.ขั้นการวินิจฉัยและอภิปรายกรณีศึกษาเปนขั้นตอนที่นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง
ตอปญหาตามหลักการเหตุผลครูคอยสังเกต สนับสนุน และสรางบรรยากาศใหกับนักเรียนจนกระทั้งนักเรียน
ไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเจตคติกันจนไดขอสรุปคําถามเพื่อยุติคําตอบรวมกัน นักเรียนไดระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษา และวิเคราะหถึงขอบเขตของปญหาและนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือเจตคติกันจนไดขอสรุปคําถามเพื่อยุติคําตอบรวมกัน
4.ขั้นการประเมินและตัดสินเปนขั้นตอนที่นักเรียนคิดและตัดสินใจลงสรุปคําตอบหรือแนวทางการ
แกปญหาเกี่ยวกับกรณีศึกษาและรายงานผลการคิด ครูอภิปรายรวมกันทั้งชั้นเรียนอีกครั้งเพื่อเปนการหา
ขอสรุปรวมกัน นักเรียนทั้งชั้นเรียนรวมกับครูอภิปรายหาขอสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของปญหาและแนวทางในการ
ตัดสินใจแกปญหาจากกรณีศึกษาและบันทึกสาระสําคัญเปนการสรุปขอคิดทีไ่ ดจากการวิเคราะห
ผลการวิจัย
1 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบกรณีศึกษา ปรากฏผลในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1ความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
กรณีศึกษา
ความสามารถ

N

ในการคิด

คะแนน
เต็ม

วิเคราะห

x̄

S.D.

เกณฑที่

t- test

Sig.

4.15

.00

กําหนด
(ระดับ
ดีมาก)

33

24

20.81

1.13

20 - 24

จากตารางที่ 1 พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา อยูในระดับดีมาก ( x̄ =20.81, S.D. =1.13) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานของการวิจัยขอที่ 1
2. ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู แ บบ
กรณีศึกษา ปรากฏผลในตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู
N
Mean
S.D.
แบบกรณีศึกษา
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

33

3.95

.57

ดานบรรยากาศในการเรียนรู

33

4.08

.50

ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู

33

4.15

.52

33

4.06

.48

รวมทั้ง 3 ดาน

จากตารางที่ 2 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมทั้ง 3 ดานอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก (x̄ = 4.06, S.D. = 0.48)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ กรณีศึกษา
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก เปนลําดับที่ 1
(x̄ = 4.15, S.D. = 0.52) รองลงมา ไดแก ดานบรรยากาศในการเรียนรูเปนลําดับสุดทาย มีคาเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (x̄ = 4.08, S.D. = 0.50) และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคาเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก (x̄ = 3.95, S.D. = 0.57) จากการพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบวา คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในทุกดานมีคานอยกวา 1.00 แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการ
จัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา สามารถอภิปรายผลในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1.ความสามารถในการคิดวิ เคราะหของนักเรีย นชั้น มัธยมศึ กษาปที่ 1 โดยการจัดการเรีย นรู แ บบ
กรณีศึกษา พบวาหลังการจัดการเรียนรู นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับดีมาก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว ทั้งนี้เปนเพราะการจัดการเรียนรูโดย
โดยใชกรณีศึกษาเปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันและนักเรียนเปนสวนสําคัญในการดําเนินกิจกรรมและ
ขั้นตอนตางๆโดยเรียนรูจากกรณีศึกษานํามากําหนดปญหาการวางแผนและแสวงหาความรูดวยตนเองซึ่งมีสวน
สําคัญที่กระตุนใหนักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดทั้งสวนบุคคลและเปนกลุมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากการแสดงความคิ ดเห็น การระดมความคิดในการพิจารณาขั้น ตอนตางๆในการแกปญหาและสามารถ
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ตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหาที่ดีที่สุดตอกรณีศึกษาที่ครูกําหนดโดยครูมีหนาใหคําปรึกษาและอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูใหสมบูรณและเนื่องดวยนักเรียนไดผานการฝกการคิดวิเคราะห
จากแผนการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษาทั้ง 8 แผน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูแตละแผนนั้น ผูวิจัยไดดําเนิน
จัดการเรียนรูตามขั้นตอนของกรณีศึกษา ทั้ง 4 ขัน้ ไดแก ขั้นที่ 1 การเตรียมตัวผูเรียน เปนขั้นตอนที่ครูแนะนํา
จุดมุงหมาย ทบทวนประสบการณเดิม และเติมเต็มความรูพื้นฐานใหเพียงพอตอการเรียนรูจากกรณีศึกษานั้น
โดยครูเตรียมตัวนักเรียนดวยการสวดภาวนาหรือนั่งสมาธิสั้น ครูแนะนําจุดมุงหมายหรือปญหาที่นักเรียนตอง
พิ จ ารณาก อนลงมื อศึ กษาครู กระตุ น ความสนใจใหนั กเรี ย นไดศึ กษาบทเรีย นดว ยความตั้งใจอย างแท จ ริ ง
ซึ่งนักเรียนจะใหความสนใจในการเรียนรู ขั้นที่ 2 การนําเสนอกรณีศึกษาเปนขั้นตอนที่ครูนําเสนอกรณีศึกษา
ผานสื่อที่หลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ และสื่อที่เปนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครูนําเสนอกรณีศึกษา ในรูปแบบ
วีดีทัศน ซึ่งนักเรียนจะให ความสนใจในการเรีย นรู ในรูป แบบของวีดีทัศน เนื่องจากมีภ าพเคลื่ อนไหวและ
รูปภาพประกอบที่ชัด เจน ทําใหสามารถดึ งความสนใจผูเรี ยนได อย างดี ขั้นที่ 3 การวินิจฉัยและอภิ ป ราย
กรณีศึกษาเปนขั้นตอนที่ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองตอปญหาตามหลักการเหตุผล โดยการ
แสดงความคิดเห็นตอปญหาจากกรณีศึกษา ซึ่งในขั้นนี้นักเรียนไดฝกการใชความคิดในการแสดงเหตุผล เนน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินกิจกรรม โดยตอนแรกนักเรียนยังไมเขาใจกระบวนการศึกษาจาก
กรณีศึกษา และขาดทักษะในการอภิปราย การแสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา จึงทําใหนักเรียนวิเคราะห
และตอบคําถามจากความรูสึ กนึ กคิด ของตนเองโดยขาดการนําข อมูลมาประกอบ ขาดการอธิบายและให
เหตุผลที่ชัดเจน ครูจึงตองใหคําแนะนําและขอเสนอแนะกระตุนใหนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู ครูจะสนับสนุน
ใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น ดวยการเสริมแรง หรือยกตัวอยางใหนักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น ขั้นที่ 4 การ
ประเมินและตัดสินเปนขั้นตอนที่นักเรียนคิดและตัดสินใจลงสรุปคําตอบหรือแนวทางการแกปญหาเกี่ยวกับ
กรณีศึกษาและรายงานผลการคิด โดยนักเรียนนําขอมูลที่รวบรวมขอคิดที่ไดจากการวิเคราะหมาสรุปเกี่ยวกับ
สาเหตุ ของปญหาและแนวทางในการตัดสินใจแกปญหาจากกรณีศึกษา และบันทึกสาระสําคัญ เปนการสรุป
จากกิจกรรมดังกลาวสงผลใหความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนอยูในระดับดีมากผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับแนวคิดของเอสตัน (Easton 1992: 7-9) ที่กลาววาการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาสามารถ
พัฒนาการแกปญหาอยางสรางสรรคโดยชวยพัฒนาความสามารถในดานตางๆ 9 ดานประกอบดวยความรู
ทักษะการคิดวิเคราะหทักษะการประยุกตใชทักษะความสรางสรรคทักษะการตัดสินใจทักษะการสื่อสารทักษะ
ทางสังคมทักษะการวิเคราะหตนเองทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและเจตคติ
นอกจากนี้ในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษานั้นสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนไดอยางดี ซึ่งทิศนาแขมมณี (2551: 364) ระบุประโยชนการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษาวาเปน
วิธีสอนที่ชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดแกปญหาชวยให
นักเรียนมีมุมมองที่กวางขึ้นและชวยใหนักเรียนไดเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณจริงและไดฝกแกปญหา
โดยไมตองเสี่ยงกับผลที่จะเกิดขึ้นชวยใหเกิดความพรอมที่จะแกปญหาเมื่อเผชิญปญหาในสถานการณจริง
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นักเรียนจะไดรับการฝกคุณลักษณะอันพึงประสงคควบคูไปกับการพัฒนาความสามารถในการคิด เชนใฝเรียนรู
โดยการแสวงหาความรู ต า งๆจากแหล ง เรี ย นรู เ ลื อ กใช สื่ อ และสรุ ป องค ค วามรู ที่ ไ ด จ ากการสื บ ค น ข อ มู ล
เสริมสรางทักษะที่จําเปน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นุชนาถ ชูกลิ่นและปราวีณยา สุวรรณณัฐ
โชติ (2555:156-160) ไดศึกษาเรื่องผลของการใชกิจกรรมการอภิปรายแบบผสมผสานและกระดานสนทนาใน
การเรียนรูดวยกรณีศึกษาที่มตี อการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา
1)นักเรียนที่เรียนดวยกรณีศึกษาโดยใชกิจกรรมอภิปรายที่ตางกันมีคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณกอน
เรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 2) นักเรียนที่เรียนดวยกรณีศึกษาโดยใชกิจกรรมการอภิปรายแบบผสมผสาน
กับนักเรียนที่เรียนดวยกรณีศึกษาโดยใชกิจกรรมการอภิปรายบนกระดานสนทนามี คะแนนการคิดอยา งมี
วิจารณญาณไมแตกตางกัน และงานวิจัยของ ปรณัฐ กิจรุงเรือง (2553) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
สอนโดยใชกรณีศึกษาทางศาสตรการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาวิชาชีพครู พบวาผลคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครูกอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไวขอที่ 1 ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู
หลังการทดลองอยูในระดับสูง ซึ่งสูงกวากอนการทดลอง
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษาเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
กรณีศึกษา อยูในระดับเห็นดวยมากทั้ง 3 ดานโดยดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก เปนลําดับที่ 1 รองลงมา ไดแก ดานบรรยากาศในการเรียนรู และดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนลําดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนแบบกรณีศึกษาแตกตางจาก
การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติ ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ และมีความกระตือรือรนในการเรียน
ยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกรณีศึกษาดําเนินไปตามลําดับขั้นตอน ทั้ง 4 ขั้นตอนเพื่อใหสอดคลอง
กับแบบการเรียนของนักเรียนที่ชวยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาตามธรรมชาติอยางสมดุล นักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะหเรื่องราวอุปมาของพระเยซูเจาจากการตอบ
คําถาม ไดเรียนรูและแสดงความคิดเห็นรวมกันกับเพื่อนๆ ไดรวมกันฝกคิดวิเคราะหเรื่องที่อานจนเกิดความรู
และความสามารถในการคิดวิเคราะหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อนๆจึงสามารถอภิปรายหา
ขอสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของปญหาและแนวทางในการตัดสินใจแกปญหาจากกรณีศึกษาและบันทึกสาระสําคัญ
เปนการสรุปคําตอบหรือแนวทางการแกปญหาที่มีความสมเหตุสมผลและมีความเปนไปได รวมทั้งแนวทางการ
นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช อ นาคต จากกรณี ศึ ก ษาที่ ไ ด จ ากการคิ ด วิ เ คราะห นั ก เรี ย นจึ ง ค น พบว า นั ก เรี ย นเองมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหไดจริง ๆ จึงทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา
มีประโยชนมาก ทั้งนี้เปนเพราะนักเรียนเห็นความสําคัญของการนําความรูความคิดที่ไดจากการเรียนรูแบบ
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กรณีศึกษาไปใชเปนประโยชนในอนาคต และยังสามารถทําใหผูเรียนไดสรางความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนๆ ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นรวมกันและทําใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางมีความสุข
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา ควรนํากรณีศึกษาที่นาสนใจและหลากหลาย เพื่อกระตุนความ
สนใจใหกับผูเรียน โดยใชกรณีศึกษาที่กะทัดรัด เขาใจงาย และเปนเรื่องที่ใกลเคียงกับบริบทของนักเรี ย น
จัดเตรียมสื่อใหเพียงพอ
2. ครูผูสอนตองมีการเตรียมความพรอมและจัดลําดับขั้นตอนในการศึกษากรณีศึกษาที่ชัดเจน และ
อธิ บ ายขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมอย า งละเอีย ด พรอมทั้งยกตัว อยาง และฝกนักเรีย นใหรูจักคน ควา
กอนเริ่มการจัดกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ครูควรพยายามกระตุนใหนักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ อาจใช
คําพูดในการเสริมแรง และอธิบายแนวทางการศึกษากรณีศึกษาใหชัดเจน ดวยการยกตัวอยางแนวคําตอบใน
แตละขั้น เพื่อใหนักเรียนเขาใจและตอบคําถามชัดเจน ไมสับสนในประเด็นคําถาม
4. ครูควรฝกฝนใหผูเรียนเกิดทักษะในการสรุปความ พยายามฝกใหผูเรียนหาคําสําคัญและขอความ
ที่สําคัญจากกรณีศึกษา แลวพยายามหาใจความสําคัญและรายละเอียดที่จําเปนที่ใชในการสรุปผล เพราะเปน
ทักษะสําคัญในการดําเนินขั้นตอนของการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนํ า วิ ธี การจั ดการเรี ย นรูโ ดยใชกรณีศึกษาไปใช พั ฒ นาความสามารถการคิดขั้น สูงสําหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเชนความสามารถการคิดอยางมีวิจารณญาณความ สามารถการคิดแกปญหา
เชิงสรางสรรค เปนตน
2. ควรมี การวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นาความสามารถในการคิดวิเคราะห ที่ ไดรับ จากการจัดการเรีย นรูดวย
รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษารวมกับรูปแบบการสอนแบบการใชปญหาเปนฐาน หรือการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชซิปปาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
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