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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชา MNGT3404 

จริยธรรมทางธุรกิจในการวิจัยนี้ท าการส ารวจจากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 17 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) หลังจากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น ส่วนผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษาอยู่ในระดับ 
“มาก”  อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบส ารวจได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ เช่น ควรมีการ
จัดกิจกรรมให้มีเวลามากขึ้น และในหัวข้ออื่นๆ ของวิชานี้ รวมทั้งควรมีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อ
ประกอบการสอน 

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา จริยธรรมทางธุรกิจ 

Abstract 
This research is a survey study, the objective is to study the effect of using Case Studies Method in 

the course MNGT3404 Business ethics. Enrolled in the first semester of the academic year 2018, the 
number of 17 students. The data was analyzed to find statistics such as percentage, mean and standard 
deviation. 

The results of the students' learning achievement revealed that average score before and after 
participation in activities with significant differences at the level of 0.05 it means that the learning process 
using Case Studies Method leaded to the better student achievement. 

As for the results of analyzing student satisfaction in participating in the learning process using Case 
Studies, it was found that the respondents had satisfaction in participating in the learning process by case 
studies at the "Good" level. Responding to the survey gave suggestions to improve teaching and learning 
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in various areas. For example, activities should be held for more time. And on other topics of this course, 
including the use of more diverse teaching materials for teaching 

Keywords: Learning outcome, Case Study Approach, Business Ethic 

1. บทน า  

 ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่  ท าให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในทางการศึกษาก็

เช่นกัน ได้มีการคิดค้นเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ทันสมัยกับสังคมยุค

ปัจจุบัน  การเรียนการสอนจะประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งครูผู้สอนได้คัดเลือกให้เหมาะสม การสอน

ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้น จากประสบการณ์การสอน

วิชา MNGT3404 จริยธรรมทางธุรกิจ ปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยได้พบในการเรียนการสอนคือ ปัญหาเกี่ยวกับความสนใจในการ

เรียนของนักศึกษา และปัญหาในการท างานเป็นกลุ่ม  นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่  ขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้า

แสดงออก ไม่กล้าพูด ขาดทักษะในการน าเสนอ ท าให้ผู้เรียนไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญทางด้าน

การเรียนการสอนอยู่เสมอ หากไม่ได้รับการพัฒนา จะส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา ดั้งนั้นเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้พบว่าใช้กรณีศึกษา เป็นวิธีการ

สอน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และมองภาพในการศึกษาได้อย่างชัดเจน ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อ

หน่ายท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปในทางที่ดี และเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22  และมาตรา 24 

เน้นการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัด

เต็มศักยภาพ โดยฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการจากประสบการณ์จริง ให้คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

 ส าหรับการเรียนในรายวิชา MNGT3404 จริยธรรมทางธุรกิจ นั้น นักศึกษาต้องเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม

ทางธุรกิจ เพื่อช่วยคาดการณ์และท านายความส าเร็จที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการควบคุมพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ เพื่อ

ลดปัญหาความเครียด ความขัดแย้งและการต่อต้านจากบุคคลในองค์การ เพื่อสร้างประสิทธิภาพทางการจัดการ การเรียนวิชา

นี้เป็นเร่ืองที่กว้างและเป็นวิชาบรรยาย   ซึ่งนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะไม่มีประสบการณ์

จริงในการท างาน ท าให้ไม่สามารถใช้ทฤษฏีที่ได้ศึกษามาในการวิเคราะห์ในองค์การธุรกิจได้ จึงมีความต้องการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนเช่น การใช้กรณีศึกษาในรายวิชาดังกล่าว เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ

สอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการใช้กรณีศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน   ใน MNGT3404 จริยธรรมทางธุรกิจ  

 2. เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา MNGT3404 จริยธรรมทางธุรกิจ  

 



 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ MNGT3404 จริยธรรมทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 1/2561 จ านวน 17 คน การ

วิจัยคร้ังนี้ได้เก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Case Study Approach) 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาบริหารธุรกิจ ในวิชาการ MNGT3404 จริยธรรมทาง

ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

4. ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 4.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา 

การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษานี้จึงเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนได้เข้าใจถึง

สภาพการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น สามารถเข้าใจและแยกแยะปัญหาที่แท้จริง สามารถวินิจฉัย วางแผน และก าหนดแนวทางแก้ไข

ปัญหาภายใต้สภาพการณ์ที่เป็นจริงได้ การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับข้อมูลที่เป็น

จริงเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น ผู้เรียนจะมีโอกาสประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการในการปฏิบัติด้วยตนเองโดยตรง 

ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นประโยชน์จากสิ่งที่ตนก าลังศึกษาอยู่ และประโยชน์ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการท างาน 

กรณีศึกษา (Case Study) คือ “เรื่องราวที่มีข้อความบรรยาย” หรือ “เรื่องราวที่ใช้ส าหรับศึกษา” (Herried, 1997) สาขา

แรกเริ่มที่ใช้กรณีศึกษามาช่วยในการเรียนการสอนคือกลุ่มสาขาธุรกิจและสาขาการแพทย์ ทั้งนี้เพราะลักษณะของกรณีศึกษา

จะมีเนื้อหาที่เป็นปัญหาท้าทายให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหาก่อนที่จะได้ลงมือปฏิบัตินั่นเอง (Dori and Herscovitz, 2005) ซึ่ง

การน ากรณีศึกษาเข้ามาใช้จัดเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า Problem-based Learning (PBL) เป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน หรือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เป็นผลมาจากการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ผู้เรียนท าการสืบค้นเอง (Barrows and 

Tamblyn, 1980) ซึ่งการสอนโดยใช้กรณีศึกษานั้นจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในบริบทของสิ่งต่างๆ หรือสภาพแวดล้อมที่ผู้

เรียนรู้แล้ว ท าให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงแนวคิดที่เป็นนามธรรมกับสิ่งต่างๆ ที่ผู้เรียนเคยรู้ เคยเห็น และเคยใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับว่ากรณีศึกษาท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ (Bransford et al., 1999) ด้วย

เหตุผลดังนี้คือ 

1. ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองบนพื้นฐานจากสิ่งที่รู้อยู่แล้วกับสิ่งที่ผู้เรียนสนใจน ามาสัมพันธ์กับ

กรณีศึกษา ท าให้พัฒนาการสร้างค าถามที่มีความหมาย น าไปสู่การสืบค้นต่อไป 

2. ในระหว่างที่ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษานั้น ผู้เรียนจะต้องท างานเป็นกลุ่มอย่างร่วมมือร่วมใจกันเพื่อหาข้อสรุปของ

กลุ่มว่าได้รู้อะไรบ้างจากกรณีศึกษา และอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง 

3. ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเคารพความคิดซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีกระบวนการปรับแนวความคิดที่คลาดเคลื่อนของ

สมาชิกในระหว่างที่มีการอภิปรายในกลุ่ม 

 



 

 

4.2 เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีศึกษา 

1.การเตรียมการก่อนการสอน ผู้สอนต้องเตรียมกรณีตัวอย่างให้พร้อม ต้องมีสาระซึ่งจะช่วยท าให้ ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้และมีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง กรณีที่น ามาใช้ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่มี สถานการณ์ปัญหาขัดแย้ง ซึ่งจะช่วย

กระตุ้นความคิดของผู้เรียน หากไม่มีสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ขัดแย้ง ผู้สอนอาจใช้วิธีการตั้งประเด็นค าถามที่ท้าทายให้ผู้เรียน

คิดก็ได้ ผู้สอนอาจน าเรื่องจริงมาเขียน เป็นกรณีตัวอย่าง หรืออาจใช้เรื่องจากหนังสือพิมพ์  ข่าว และเหตุการณ์รวมทั้งสื่อ

ต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เป็นได้กรณีที่ต้องการแล้ว ผู้สอนจะต้องเตรียมประเด็นค าถามส าหรับการอภิปรายเพื่อน าไปสู่

การเรียนรู้ที่ต้องการ 

2. การน าเสนอกรณีตัวอย่าง ผู้สอนอาจเป็นผู้น าเสนอกรณีตัวอย่าง หรืออาจใช้เร่ืองจริงจากผู้เรียนเป็นกรณี ตัวอย่าง

ก็ได้ วิธีการน าเสนอท าได้หลายวิธี เช่น การพิมพ์เป็นข้อมูลมาให้ผู้เรียนอ่าน การเล่ากรณี ตัวอย่างให้ฟัง หรือน าเสนอโดยใช้

สื่อ เล่น สไลด์ วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ หรืออาจให้ผู้เรียนแสดงเป็น ละครหรือบทบาทสมมติก็ได้  

3.การศึกษากรณีตัวอย่างและการอภิปราย ผู้สอนควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้เวลาอย่างเพียงพอในการศึกษา

กรณี ตัวอย่างและคิดหาค าตอบ แล้วจึงร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่มและน าเสนอผลการอภิปรายระหว่างกลุ่ม เป็นการ

แลกเปลี่ยนกัน ผู้สอนพึงตระหนักว่าการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง มิได้มุ่งที่ค าตอบใด ค าตอบหนึ่ง ไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิด

อย่างชัดเจนแน่นอน แต่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นค าตอบและ เหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดที่กว้างขึ้น มอง

ปัญหาในแง่มุมที่หลากหลายขึ้น อันจะช่วยให้การตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้น ด้วยเหตุนี้การอภิปรายจึงควรมุ่งความสนใจไป

ที่ เหตุผลหรือที่มาของความคิดที่ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหาเป็นส าคัญ 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experiment Design) 

แบบ Pre-test และ Post-test Design เพื่ออธิบายถึง ความแตกต่างของคะแนนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา

ที่ 1/2561 จ านวนทั้งหมด 17 ราย ก่อนและหลังการน ากรณีศึกษามาใช้ในการสอนในรายวิชา MNGT3404 จริยธรรมทาง

ธุรกิจ โดยใช้ข้อสอบและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา เป็นเครื่องมือในการรวบรวม

ข้อมูล 

5.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนของการศึกษาไว้ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ และ

แบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน   แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิด rating scale 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ซึ่งเป็นจ านวนประชากรทั้งหมด 17 ราย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณ   โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบที (t – test Dependence Sample) และ 

สังเคราะห์จากข้อค าถามปลายเปิด  



 

 

5. สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาและผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัย 

6. ด าเนินการเขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน รวมทั้งสรุปผลงานเผยแพร่ 

5.2 เครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 

1. แผนการเรียนรู้ รายวิชาการ MNGT3404 จริยธรรมทางธุรกิจ โดยท าการศึกษาจากหลักสูตร เอกสาร ต ารา 

ขอบข่าย โครงสร้าง เนื้อหา และค าอธิบายรายวิชา  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบอัตนัย โดยได้รับการตรวจสอบ

คุณภาพด้านความสอดคล้องกับเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. แบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ

ด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.3 การรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2555  – มีนาคม 2555 โดยมีขั้นตอนใน

การด าเนินการทดลองดังนี้  

1. ท าการประเมินผลก่อนเรียน (pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ 

และบันทึกผลคะแนนก่อนเรียน  

2. ด าเนินการทดลองสอน  

3. ท าการประเมินผลหลังเรียน (posttest) โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นฉบับเดียวกัน กับ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (pretest)  

4. น าคะแนน pretest / posttest มาวิเคราะห์ทาง สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 

 5. ท าการประเมินแบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 

1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Arithmetic Mean) 

2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Standard Deviation) 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน MNGT3404 จริยธรรมทางธุรกิจ  โดยการทดสอบความมีนัยส าคัญของ

ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทั้ง สองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติทดสอบที (t – test Dependence Sample) 

4. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์การแปรผลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ใช้หลักเกณฑ์ 

ดังนี้  

  4.51 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด 

  3.51 – 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก 

  2.51 – 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง 



 

 

  1.51 – 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อย 

                     1.00 – 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

6. ผลและวิจารณ ์

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา MNGT3404 จริยธรรมทางธุรกิจ ของนักศึกษาสาขาการจัดการชั้นปีที่ 2 หลังจากใช้

กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษา มีผลการทดสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือ 

ร้อยละ 95 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการ MNGT3404 จริยธรรมทางธุรกิจ  ก่อนเรียนและหลังเรียน  

(N = 17) 

 

รายการ 

 

N 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนรายวิชาการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ 

t-test P-Value 

ทดสอบก่อนเรยีน หลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนราย 

วิชาการ MNGT3404 จริยธรรม

ทางธุรกิจ   

17 6.45 18.58 18.854* 0.02 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการ  MNGT3404 จริยธรรมทางธุรกิจ  ของกลุ่ม 

ประชากรตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 

18.58 สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนที่ค่าเฉลี่ย 6.45 และเมื่อพิจารณาค่า t – test จะเห็นได้ว่ามี

ค่าที่ 18.854* แสดงให้เห็นถึงความต่างของค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ 

Learning Together  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเรียนรู้ด้านกิจกรรมการเรียนรูแบบร่วมมือ ท าให้ผู้ เรียน                            

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผลส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้วิธีเรียนแบบกรณีศึกษา  

การวิจัยคร้ังนี้  ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน  17 คน จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ  

ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาดัง พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม

มีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหาในรายวิชา MNGT3404 จริยธรรมทางธุรกิจ อยู่ใน

ระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 

 



 

 

7. สรุปผล 

 เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post-test) ด้วยการ

ท าสอบ  t – test Dependence Sample พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อการน ากล

ยุทธ์มาใช้ในรายวิชา MNGT3404 จริยธรรมทางธุรกิจ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 

 จากผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา พบว่า ผู้ที่

ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษาใน  MNGT3404 จริยธรรมทางธุรกิจ   

อยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 โดยมีค่าเฉลี่ยในหัวข้อกิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาชัดเจนมากที่สุดคือ 4.54   รองลงมาคือ โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรม

กระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 แสดงให้เห็นว่าทั้งทางด้านจิตวิทยาที่วัดจากความพึงพอใจ

ในการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอนสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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