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บทคัดย่ อ
จากปั ญหาที่พบในห้องเรี ยนวิชาการตลาดระดับโลก คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
บูรพา ซึ่ งจัดขึ้นสาหรั บนิ สิตสาขาการตลาดหลักสู ตรที่จบการศึกษาพื้นฐานระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสู ง (ปวส.) และมาศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี โดยปั ญหาที่พบคือว่านิ สิตส่ วนใหญ่จะไม่ค่อยตั้งใจเรี ยน
ในชั้นเรี ยนหลังจากอาจารย์ได้สอนด้วยวิธีบรรยายไปสัก 30 นาที ถึง 60 นาที ดังนั้น จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั
จึงจะใช้การเรี ยนการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยใช้กรณี ศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบ
กับวิธีการเรี ยนการสอนแบบบรรยายเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวข้างต้น
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงทาการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์จากการเรี ยนการสอนซึ่ งวัดด้วยความ
ตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนและความเข้าใจเนื้ อหาในชั้นเรี ยนเมื่อผูว้ ิจยั ใช้กรณี ศึกษาภาษาไทยและกรณี ศึกษา
ภาษาอังกฤษประกอบการบรรยายในรู ปแบบของทฤษฎีเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บตัวอย่าง
จากนิสิตสาขาการตลาดในช่วงปลายของภาคการเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่านิสิตสาขาการตลาดมีความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนและความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยน
สู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ เมื่อใช้กรณี ศึกษาภาษาไทยประกอบการเรี ยนการสอน แต่ผวู้ ิจยั พบว่านิ สิต
การตลาดมี ความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนและความเข้าใจเนื้ อหาในชั้นเรี ยนไม่ได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติเมื่อผูว้ จิ ยั ใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษประกอบการเรี ยนการสอน
คาสาคัญ: การเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา, ความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยน, ความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยน
*

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์และอาจารย์ประจาสาขาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

69

69

Abstract
From the global marketing class designed for marketing students in faculty of
management and tourism, Burapha University, the researcher found that most of students in
this classroom didn’t intend to study after the researcher lectured them around 30 minutes to
60 minutes with the normal lecture method. From the mentioned problem, the researcher tried
to solve the problem by employing the learner centered teaching methods. That is, the
researcher employed both Thai and English case studies as a tool in solving this problem.
Thus, the researcher did the classroom action research to find the results from
employing Thai and English case studies together with normal lecture. For the results of this
study, the researcher measured it with student’s learning intention in classroom and global
marketing comprehension in classroom. The researcher did the data collection at the end of
semester from the students studying in global marketing class which the researcher was the
lecturer.
For the findings, I found that the respondents had the higher learning intention in
classroom and comprehension about global marketing in classroom statistical significantly
from employing the Thai case studies as the teaching method. However, I also found that the
respondents didn’t have the higher learning intention in classroom and comprehension about
global marketing in classroom statistical significantly from employing the English case
studies as teaching methods.
Keywords: Case Studies, Learning Intention and Learning Comprehension

บทนา

สาหรับการวิจยั ในชั้นเรี ยนครั้งนี้เป็ นการวิจยั ในชั้นเรี ยนที่มุ่งเน้นเพื่อแก้ปัญหาในการเรี ยนการสอน
วิชาการตลาดระดับโลกที่จดั สาหรับนิสิตที่จบการศึกษาพื้นฐานระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)
และมาศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี การเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนนี้ ผวู ้ ิจยั พบว่านิ สิตที่เรี ยนวิชานี้ ส่วนใหญ่
ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเรี ยนมากนัก เมื่ออาจารย์สอนด้วยวิธีบรรยาย โดยนิ สิตส่ วนใหญ่จะตั้งใจฟังและมี
ความสนใจเรี ยนน้อย แล้วก็จะไม่ต้ งั ใจเรี ยนต่อ ซึ่ งทางผูว้ ิจยั ได้ลองสอบถามดูจากอาจารย์ผสู้ อนท่านอื่นที่
สอนนิสิตการตลาดที่มีพ้นื ฐานที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) กลุ่มเหล่านี้ และลองสอบถาม
ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้วิเคราะห์พ ฤติก รรมของนิ สิตเหล่ านี้ โดยผลการสอบถามเบื้ องต้นมี ขอ้ สังเกตหนึ่ งว่า นิ สิ ต
เหล่านี้ทุกคนเป็ นนิสิตที่จบมาจากการเรี ยนการสอนที่เน้นการปฏิบตั ิเป็ นส่ วนใหญ่ โดยไม่ได้เน้นการเรี ยนใน
เชิ งทฤษฎีมากนักเหมือนในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นการที่อาจารย์สอนทฤษฎีมากเกิ นไปนิ สิตจะเบื่อไม่
สนใจเรี ยนและจะไม่ต้ งั ใจเรี ยน ดังนั้นอย่างไรที่จะทาให้นิสิตมีความตั้งใจเรี ยนมากขึ้นและสนใจการเรี ยน
และสามารถเข้าใจเนื้อหาการเรี ยนมากขึ้น จึงเป็ นคาถามงานวิจยั ในชั้นเรี ยนสาหรับวิชาการตลาดระดับโลก
สาหรับนิ สิตที่ จบการศึ กษาพื้นฐานระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) และมาศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาตรี และเป็ นคาถามงานวิจยั ที่ผวู้ จิ ยั สนใจจะศึกษา
ทางผูว้ ิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อนเป็ นแนวทางที่สาคัญในการพัฒนา
คุ ณภาพการสอนให้สูงขึ้น ผูส้ อนใช้วิธีการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญซึ่ งมีหลายวิธีที่
นามาซึ่ ง ผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนการสอน เช่ น การเรี ยนการสอนโดยการใช้กรณี ศึกษา (กรรพุ ม บุญทวี
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2548; สิ ริพร ปุณประเสริ ฐ์, 2550) สาหรับการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาก็สามารถถูกนาไปใช้ร่วมกับ
การเรี ยนการสอนแบบบรรยายปกติได้ซ่ ึ งจัดเป็ นการเรี ยนการสอนโดยใช้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญรู ปแบบหนึ่ ง
(กรรพุม บุญทวี, 2548) โดยการเรี ยนการสอนรู ปแบบนี้ จดั เป็ นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างความรู้ในทางปฎิบตั ิ ที่
พวกนิสิตจะต้องพบเจอนอกห้องเรี ยนในอนาคต (MitChem, Fitzgeral, Hollingsead, Koury, Miller and Tsai,
2008) และเป็ นวิธีที่เหมาะสมและทรงคุณค่าที่จะสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูเ้ รี ยน (Williams, 2009) และเป็ น
วิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพมากในการเพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อหาที่เรี ยน (Ramburuth and Daniel,
2011) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลจากการใช้กรณี ศึกษาทั้งในรู ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
วิชาการตลาดระดับโลกสาหรับนิ สิตสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพาในประเด็นเรื่ องความตั้งใจเรี ยน
ในชั้น เรี ย นและความเข้า ใจเนื้ อ หาในชั้นเรี ย นในวิช าการตลาดระดับ โลกซึ่ งยัง มี ง านวิ จ ัย ไม่ ม ากนัก ที่
ทาการศึกษาในประเด็นเฉพาะดังกล่ าวในประเทศไทย สาหรับวิชาการตลาดระดับโลกเป็ นวิชาเอกของ
สาขาวิชาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิ ดให้นิสิตการตลาดได้ศึกษา
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทางผูว้ จิ ยั จึงขอนาเสนอวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู ้และการเปรี ยบเทียบระดับการรับรู ้ของนิ สิตของนิ สิตต่อความตั้งใจเรี ยน
ในชั้นเรี ยน และความเข้าใจเนื้ อหาในชั้นเรี ยนก่อนและหลังการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทยในการจัดการเรี ยน
การสอน สาหรับวิชาการตลาดระดับโลก
2) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้และการเปรี ยบเทียบระดับการรับรู ้ของนิ สิตของนิสิตต่อความตั้งใจเรี ยน
ในชั้นเรี ยน และความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยนก่อนและหลังการใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยน
การสอน สาหรับวิชาการตลาดระดับโลก

ทบทวนวรรณกรรม

แนวความคิดการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)
การวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ (Action Research) ได้ถูกนาเสนอ
และถูกนิ ยามอย่างสอดคล้องกันเป็ นส่ วนใหญ่จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาจะพบได้วา่ งานวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนให้ความหมายเหมือนกันในภาพรวมโดยแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด ซึ่ งพอจะสามารถแยกเป็ น 2
แนวความคิ ดดัง นี้ โดยกลุ่ ม แนวความคิ ดแรกของงานวิ จยั ในชั้น เรี ย นได้ใ ห้ค วามหมายของงานวิจยั ใน
ชั้นเรี ย นโดยเน้น ไปที่ ผลลัพ ธ์ ข องการท าวิจยั ในชั้น เรี ย นอันที่ จะนามาซึ่ ง การได้ม าของความรู้ ใ หม่ท าง
การศึกษา และสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ทางการศึกษาเช่นวิธีการสอนใหม่ เทคนิคการสอนใหม่ ทฤษฎีการสอนใหม่
รู ปแบบการสอนสมัยใหม่ เป็ นต้น (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี , 2544; พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ
2551; นพเก้า ณ พัทลุง, 2551) ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่ งจะให้ความหมายของการวิจยั ในชั้นเรี ยนว่าเป็ นรู ปแบบ
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หนึ่งของการวิจยั ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนซึ่ งกลุ่มนี้จะให้ความหมายเน้นไปที่สาเหตุ
หรื อปั ญหาของการที่ตอ้ งทาวิจยั ในชั้นเรี ยน (รัตนา ศรี เทวัญ, 2543 และพิสณุ ฟองศรี , 2552)
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสามารถสรุ ปความหมายของการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนโดยอาศัยการคิดค้นและค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
เรี ยนการสอน เช่น เทคนิคการสอนใหม่ รู ปแบบการสอนใหม่ วิธีการสอนใหม่ ทฤษฎีการศึกษาใหม่ เป็ นต้น
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องรี ยน ตามที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการโดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นพื้นฐาน
แนวความคิดการเรียนการสอนโดยใช้ กรณีศึกษา
การใช้กรณี ศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยนการสอนจัดเป็ นการเรี ยนการสอนรู ปแบบหนึ่ งของการ
เรี ยนการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (กรรพุม บุญทวี, 2548) ซึ่ งจะทาให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจเนื้อหาในชั้น
เรี ยนได้กระจ่างชัดมากขึ้น (Michem, Fitzgerald, Hollingsead, Koury and Tsai, 2008) โดยการเรี ยนการสอน
แบบใช้กรณี ศึกษาได้มีงานวิจยั จานวนมากได้ทาการศึ กษาการวิจยั ในประเด็นที่เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน
แบบใช้กรณี ศึกษา และให้คานิยามของการศึกษาการเรี ยนการสอนแบบใช้กรณี ศึกษาไว้แตกต่างกันดังนี้ ทาง
ผูว้ จิ ยั จึงขอนาเสนอคานิยามของการบรรยายแบบกรณี ศึกษาทางธุ รกิจที่ใช้ในงานวิจยั นี้ โดยให้ความหมายว่า
เป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้นทั้งการบรรยายโดยอาจารย์ผสู้ อนหน้าชั้นเรี ยนและการอภิปรายกรณี ศึกษาทาง
ธุ รกิ จสลับ กันเพื่ อ ให้นิสิ ตเกิ ดความเข้า ใจเนื้ อ หาทางด้า นวิช าการทั้ง ทางทฤษฎี และในทางปฎิ บ ัติ โดย
กรณี ศึกษาที่ใช้เป็ นกรณี ศึกษาที่เขียนขึ้นจากสถานการณ์จริ งหรื อสถานการณ์สมมุติ
นิยามความตั้งใจเรียนในชั้นเรียน
ความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนจัดเป็ นตัวแปรที่ให้ความหมายไว้ในระดับของทัศนคติและพฤติกรรม
โดยความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนในความหมายเชิงพฤติกรรม หมายถึง การที่นิสิตมีพฤติกรรมที่มุ่งในการเรี ยน
เป็ นหลัก โดยการทาแบบฝึ กหัดตามที่อาจารย์สั่ง ไม่วอกแวกมองออกไปนอกห้องเรี ยน การไม่คุยกันขณะ
เรี ยน การไม่เหม่อลอยขณะเรี ยน การฟังครู พูดขณะเรี ยน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และ ราเชน มีศรี ,
2544) ความตั้งใจในการเรี ยนในเชิ งพฤติกรรมยังถู กให้ความหมายว่าเป็ น การประเมินถึ งศักยภาพว่าจะ
กระทาหรื อไม่กระทาพฤติกรรมหนึ่ง (Garbarino and Johnson 1999; Alenezi, Abdul and Veloo 2010)
ขณะที่มุมมองของความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนเชิงทัศนคติ คือ การที่นิสิตมีความสนใจในการเรี ยน (พิชิต ฤทธิ์
จรู ญ 2551; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และ ราเชน มีศรี , 2544) มีความเอาใจใส่ และตั้งใจจริ งในการ
เรี ยนในชั้นเรี ยน (พิสณุ ฟองศรี , 2552) ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นผูเ้ ขี ยนสามารถให้ความ
หมายความตั้งใจในการเรี ยน หมายถึง การที่นิสิตประเมินถึงศักยภาพของตนเองว่า มีความสนใจในการเรี ยน
มีจิตใจมุ่งในการเรี ยนเป็ นหลัก เอาใจใส่ และตั้งใจจริ งในการศึกษาเล่าเรี ยน
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นิยามความเข้ าใจเนือ้ หาในชั้นเรียน
ความเข้าใจเนื้ อหาในชั้นเรี ยนได้มีงานวิจยั หลายงานวิจยั ได้ให้ความหมายและนิ ยามที่แตกต่างกัน
ออกไปตามเนื้ อหาที่งานวิจยั นั้นได้ทาการวิจยั เช่น ความเข้าใจในการอ่านหมายถึงความสามารถในการอ่าน
ของนิ สิ ต ในการจับ ใจความส าคัญ การแปลความ การตี ค วามและการขยายความจากเรื่ องที่ ไ ด้อ่ า นไป
(เสาวนีย ์ ดารงโรจน์สกุล, 2548) ขณะที่ ลฎาภา สุ ทธกูล มฤมล ยุตาคม และ บุญเกื้อ วัชรเสถียร (2554) ได้ให้
ค านิ ย ามความเข้า ใจในเนื้ อ หาวิ ช าเรี ยนโดยเน้ น ไปที่ ก ารเข้า ใจธรรมชาติ ของวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า เป็ น
ความสามารถในการระบุ อธิ บ าย บรรยาย และยกตัวอย่า ง ประกอบการอธิ บ ายเกี่ ย วกับ ธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ คือในเรื่ องของการได้มาซึ่ งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
ความสัม พันธ์ ระหว่า งวิทยาศาสตร์ และสั งคม ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า ความเข้า ใจในการเรี ย นคื อ การที่ นิสิ ต
นักศึกษา นักเรี ยน มีความรู้ในเรื่ องที่เรี ยนและสามารถอธิ บาย บรรยาย แปลความหมายของความรู้ในเรื่ องที่
เรี ยนนั้น ดังนั้นผูว้ จิ ยั สามารถนิยาม ความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยนวิชาการตลาดระดับโลก ว่าเป็ นการที่นิสิตมี
ความรู้ในวิชาการตลาดระดับโลก และสามารถอธิ บาย บรรยาย และแปลความหมายของความรู้ในวิชาการ
ตลาดระดับโลกได้เป็ นอย่างดี
เนือ้ หาวิชาและแนวคิดทฤษฎีการตลาดระดับโลก
สาหรับเนื้อหาวิชาและแนวคิดทฤษฎีการตลาดระดับโลกจะเป็ นไปตามคาอธิ บายรายวิชาการตลาด
ระดับโลก โดยคาอธิบายรายวิชาการตลาดระดับโลกถูกให้คานิยามไว้ในหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขา
การตลาด ฉบับปรับปรุ ง 2553 ดังนี้คือ
“ความหมาย ความสาคัญของการจัดการการตลาดระดับโลก ระบบและแนวคิ ดการค้า ระหว่า ง
ประเทศ สภาพแวดล้อมและสถาบันส าคัญของตลาดระดับโลก โครงสร้ าง และข้อมูล ประชากรของ
ตลาดโลก วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในตลาดระดับโลก กลยุทธ์การตลาดระดับโลก การจัดสาย
งานและการควบคุมกิจกรรมการตลาดระดับโลก”
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

รู ปแบบของการเรียนการสอน

ความตั้งใจเรียนในชั้นเรียน

- แบบบรรยายเชิงทฤษฎี
- การใช้กรณี ศึกษาภาษาไทย
- การใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษ

ความเข้ าใจเนือ้ หาในชั้นเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากภาพที่ 1 คือ กรอบแนวความคิดในการศึษาในครั้งนี้ ซึ่ งคือการศึกษาการเปรี ยบเทียบระดับการ
รั บ รู้ ข องนิ สิ ต ต่ อ ความตั้ง ใจเรี ย นในชั้น เรี ย น และความเข้า ใจเนื้ อ หาในชั้น เรี ย นก่ อ นและหลัง การใช้
กรณี ศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยนการสอน ในวิชาการตลาดระดับโลกสาหรับนิ สิต
สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา

สมมติฐานการวิจัย

ทางผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมุติฐานของงานวิจยั นี้โดยการเสนอตามความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตามโดยสามารถกล่าวโดยสรุ ปใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. ระดับการรั บรู้ ของนิสิตต่ อความตั้งใจเรี ยนในชั้ นเรี ยนขณะเรี ยนโดยใช้ กรณีศึกษาเปรี ยบเทียบกับความ
ตั้งใจในชั้นเรียนขณะเรียนโดยวิธีการบรรยายเชิงทฤษฎีเพียงรู ปแบบเดียว
สมมติ ฐ านที่ 1 คื อ ระดับ การรั บ รู้ ข องนิ สิ ต ต่ อ ความตั้ง ใจเรี ย นในชั้น เรี ย น ขณะเรี ย นโดยใช้
กรณี ศึ ก ษาภาษาไทย สู ง กว่า ความตั้ง ใจเรี ย นในชั้น เรี ย นขณะเรี ย นด้ว ยวิธี ก ารบรรยายเชิ ง ทฤษฎี เ พี ย ง
รู ปแบบเดียว
สมมติ ฐ านที่ 2 คื อ ระดับ การรั บ รู ้ ข องนิ สิ ต ต่ อ ความตั้ง ใจเรี ย นในชั้น เรี ย น ขณะเรี ย นโดยใช้
กรณี ศึ กษาภาษาอังกฤษ สู งกว่าความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนขณะเรี ยนด้วยวิธี การบรรยายเชิ งทฤษฎี เพีย ง
รู ปแบบเดียว
2. ระดับการรั บรู้ ของนิสิตต่ อความเข้ าใจเนื้อหาในชั้ นเรี ยนการตลาดระดับโลกก่ อนและหลังการใช้ วิธีการ
เรียนการสอนแบบกรณีศึกษา
สมมติฐานที่ 3 คือ ระดับการรับรู ้ ของนิ สิตต่อความเข้าใจเนื้ อหาในชั้นเรี ยนหลังการใช้กรณี ศึกษา
ภาษาไทย สู งกว่าความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยนก่อนการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทย
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สมมติฐานที่ 4 คือ ระดับการรับรู้ ของนิ สิตต่อความเข้าใจเนื้ อหาในชั้นเรี ยนหลังการใช้กรณี ศึกษา
ภาษาอังกฤษ สู งกว่าความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยนก่อนการใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษ

ระเบียบวิธีวจิ ัย

การออกแบบงานวิจัย
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive Research) โดยผูว้ ิจยั จะจัดการเรี ยนการสอนและ
ดาเนิ นการการเรี ยนการสอนโดยปกติซ่ ึ งจะใช้ท้ งั การเรี ยนการสอนแบบบรรยายเชิ งทฤษฎีทวั่ ไปและการ
เรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาทั้งรู ปแบบที่เป็ นภาษาไทยและรู ปแบบที่เป็ นภาษาอังกฤษ โดยไม่ได้แจ้ง
ผูเ้ รี ยนว่าจะมีการแจกแบบสอบถามเพื่อวัดผลการเรี ยนการสอนหลังจากจบภาคการศึกษา โดยการเรี ยนการ
สอนวิชาการตลาดระดับโลกจะทาการเรี ยนการสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยจัดการเรี ยนการสอนครั้งละ
3 ชัว่ โมงต่อเนื่ องกันและการเรี ยนการสอนของวิชาการตลาดระดับโลกจะใช้ระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์
จึ ง จะท าการเรี ย นการสอนครบตามเนื้ อหาที่ ใ ห้ไ ว้ใ นค าอธิ บ ายรายวิช าการตลาดระดับ โลก และภายใน
ระยะเวลา 3 ชัว่ โมงต่อเนื่ องกันนั้นจะมีการใช้การเรี ยนการสอนแบบใช้การบรรยายเชิ งทฤษฎีสลับกับการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ท้ งั กรณี ศึกษาภาษาไทยและกรณี ศึกษาภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอน โดยผูส้ อนใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การบรรยายเชิ งทฤษฎีใน 2 ชั่วโมงแรกและใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
แบบการใช้กรณี ศึกษาใน 1 ชัว่ โมงหลัง
โดยในส่ วนแรกของภาคการศึกษาผูว้ จิ ยั จะใช้การเรี ยนการสอนแบบบรรยายเชิ งทฤษฎีควบคู่กบั การ
เรี ยนการสอนโดยการใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นในช่วงครึ่ งหลังของภาคการศึกษา ผูว้ ิจยั จะใช้
การเรี ยนการสอนแบบบรรยายเชิ งทฤษฎีควบคู่กบั การเรี ยนการสอนแบบใช้กรณี ศึกษาภาษาไทยโดยจะจัด
กลุ่มนิ สิตโดยให้นิสิตกลุ่มเดิ มที่ได้จดั กลุ่มไปแล้วในช่วงแรกของภาคการศึกษา โดยนิ สิตทุกกลุ่มจะได้รับ
มอบหมายกรณี ศึกษาไปอ่านที่บา้ นทุกคน เพื่อนามาใช้ในการนาเสนอและอภิปรายในประเด็นทางธุ รกิจโดย
มีรูปแบบเหมือนกับช่วงที่ใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษเป็ นวิธีการเรี ยนการสอน
หลังจากทาการเรี ยนการสอนเสร็ จทั้งในรู ปแบบการบรรยายเชิ งทฤษฎีและการใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนโดยการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทยและกรณี ศึกษาภาษาอังกฤษ ทางผูว้ จิ ยั ก็จะแจกแบบสอบถามให้นิสิต
ในชั้นเรี ยนการตลาดระดับโลกที่ผวู ้ ิจยั เป็ นผูส้ อนอยูจ่ านวน 2 ห้องเรี ยนโดยช่วงเวลาเก็บแบบสอบถามจะอยู่
ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการเรี ยนการสอนวิชาการตลาดระดับโลก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรสาหรั บการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นนิ สิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการตลาด
ระดับโลกใน จานวน 189 คน
สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ จิ ยั ทาการศึกษาคือกลุ่มนิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนในวิชาการตลาดระดับโลกที่
ผูว้ จิ ยั รับผิดชอบโดยเป็ นผูส้ อน จานวน 2 ห้องซึ่งประกอบด้วย จานวนนิสิตทั้งหมด 80 คน
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ขั้นตอนการสุ่ มตัวอย่ าง
เนื่ องจากงานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั ในชั้นเรี ยนซึ่ งเป็ นงานวิจยั เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรี ยนเป็ นหลัก ทาง
ผูว้ ิจยั จึงใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายโดยการเก็บตัวอย่างจากนิ สิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรี ยนในวิชาการตลาด
ระดับโลก มหาวิทยาลัยบูรพาที่ผวู้ จิ ยั เป็ นผูส้ อนอยู่

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ ค่าความน่ าเชื่อถือและค่ าความเทีย่ งตรง (Reliability and Validity)
ตามการวัดที่ถูกแสดงไว้ในภาคผนวก ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบค่าความน่าเชื่ อถือโดยใช้วิธี Cronbach
Alpha ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรทุกตัวมีค่าความน่าเชื่อถือสู งกว่าค่ามาตรฐานที่ 0.700 (Nunnally 1959) โดย
ค่าความน่าเชื่ อถือของตัวแปรทุกตัวมีค่าอยู่ระหว่าง 0.886 ถึง 0.930 และในการประเมิ นค่าความเที่ยงตรง
ผูว้ จิ ยั พบว่าข้อคาถามที่ใช้วดั ผูว้ จิ ยั ได้ดดั แปลงมาจากงานวิจยั ที่ผา่ นมาดังนั้น ในการทดสอบค่าความเที่ยงตรง
ในการทดสอบผลการวิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์แยกปั จจัย โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)
ของตัวแปรทุกตัวมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.708 ถึง 0.937 โดยทุกตัวแปรมีค่าสู งกว่าค่ามาตรฐานซึ่ งคือค่า 0.5 (Hair,
Anderson, Tatham and Black 1995) ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้วา่ ตัวแปรทุกตัวแปรมีค่าความเที่ยงตรงอยูใ่ น
ระดับ ที่ ย อมรั บ ได้ ดังนั้นจากค่าความน่ า เชื่ อถื อและค่ า ความเที่ ย งตรงที่ย อมรั บ ได้จึง บ่ง บอกได้ว่า ผูว้ ิจยั
สามารถดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไปได้
ผลการทดสอบเพือ่ ศึกษาผลการเปรียบเทียบระหว่ างความตั้งใจเรียนในชั้ นเรียนและความเข้ าใจเนื้อหาในชั้ น
เรียนโดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายเชิงทฤษฎีและการใช้ กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จากผลการทดสอบค่าความน่าเชื่อถือและค่าความเที่ยงตรงของตัวแปรต่างๆตามกรอบแนวคิด ผูว้ ิจยั
จึงทาการทดสอบผลการเปรี ยบเทียบความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนและความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยน จากการใช้
กรณี ศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผลการทดสอบแสดงได้ดงั ตารางที่ 1 ตารางที่ 2 ตารางที่ 3 และ
ตารางที่ 4
ตารางที่ 1 เป็ นการทดสอบการเปรี ย บเที ย บความตั้ง ใจเรี ย นในชั้นเรี ย นก่ อนการใช้ก รณี ศึ ก ษา
ภาษาไทย และขณะเรี ยนโดยการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทย
ตารางที่ 1: การทดสอบการเปรี ยบเทียบความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนก่อนการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทย
และขณะเรี ยนโดยการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทย
ความตั้งใจเรียนในชั้น
เรียน
การเรียนแบบบรรยาย
ก่ อนการใช้ กรณีศึกษา
ภาษาไทย

ขณะเรี ยนโดยการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทย

x

.3.795
2.316*

3.563

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากผลการทดสอบตามตารางที่ 1 พบว่า ระดับของความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนโดยเฉลี่ยของนิ สิต
การตลาดมหาวิทยาลัยบูรพาก่อนการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทยอยูใ่ นระดับมากที่ระดับมากคือ 3.563 และระดับ
ของความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนขณะเรี ยนโดยการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทยอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกันคืออยูท่ ี่
ระดับ 3.795 และระดับของความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนโดยเฉลี่ยของนิสิตการตลาดมหาวิทยาลัยบูรพาขณะ
เรี ยนโดยการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทยสู งกว่าระดับของความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนก่ อนการใช้กรณี ศึกษา
ภาษาไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจากผลการทดสอบในตารางที่ 1 นี้ ทางผูว้ ิจยั สามารถ
สรุ ปได้วา่ สมมติฐานที่1สามารถถูกสนับสนุนได้
ตารางที่ 2 เป็ นการทดสอบการเปรี ยบเที ยบความเข้าใจเนื้ อหาในชั้นเรี ยนก่อนการใช้กรณี ศึกษา
ภาษาไทย และหลังการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทย
ตารางที่ 2 : การทดสอบการเปรี ยบเทียบความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยนก่อนและหลังการใช้กรณี ศึกษา
ภาษาไทย
หลังการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทย
ความเข้ าใจเนือ้ หาใน
x
3.676
ชั้นเรียน
การเรียนแบบบรรยาย
0.613*
ก่อนการใช้ กรณีศึกษา
3.063
ภาษาไทย
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการทดสอบตามตารางที่ 2 พบว่า ระดับของความเข้าใจเนื้ อหาในชั้นเรี ยนโดยเฉลี่ยของนิสิต
การตลาดมหาวิทยาลัยบูรพาก่อนการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทยอยูใ่ นระดับมากที่ระดับปานกลางคือ 3.063 และ
ระดับของความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยนหลังการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทยอยูใ่ นระดับมากคือ 3.676 และ ระดับ
ของความเข้าใจเนื้ อหาในชั้นเรี ยนโดยเฉลี่ ยของนิ สิตการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพาหลังการใช้กรณี ศึกษา
ภาษาไทยสู งกว่าระดับของความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยนก่อนการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทยอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจากผลการทดสอบในตารางที่ 2 นี้ ทางผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่าสมมติฐานที่ 3 นี้
สามารถถูกสนับสนุนได้
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ตารางที่ 3 เป็ นการทดสอบการเปรี ย บเที ย บความตั้ง ใจเรี ย นในชั้นเรี ย นก่ อนการใช้ก รณี ศึ ก ษา
ภาษาอังกฤษ และหลังการใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 3 การทดสอบการเปรี ยบเทียบความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนก่อนการใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษ และ
ขณะเรี ยนโดยการใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษ
ขณะเรี ยนโดยการใช้กรณี ศึกษา
ความตั้งใจเรียนในชั้น
ภาษาอังกฤษ
x
เรียน
3.275
การเรียนแบบบรรยาย
0.171
3.446
ก่อนการใช้ กรณีศึกษา
ภาษาไทย
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการทดสอบตามตารางที่ 3 พบว่า ระดับของความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนโดยเฉลี่ยของนิ สิต
การตลาดมหาวิทยาลัยบูรพาก่อนการใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากคือ 3.446 และระดับของ
ความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนหลังการใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับปานกลางคือที่ระดับ 3.275 และ
ระดับของความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนโดยเฉลี่ยของนิ สิตการตลาดต่อเนื่ อง 2 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา หลังการ
ใช้ก รณี ศึ ก ษาภาษาอัง กฤษเปรี ย บเที ย บกับ ระดับ ของความตั้ง ใจเรี ย นในชั้นเรี ย นก่ อนการใช้ก รณี ศึ ก ษา
ภาษาอังกฤษไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจากผลการทดสอบในตาราง
ที่ 3 นี้ ทางผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ สมมติฐานที่ 2 นี้ไม่สามารถถูกสนับสนุนได้
ตารางที่ 4 เป็ นการทดสอบการเปรี ยบเที ยบความเข้าใจเนื้ อหาในชั้นเรี ยนก่ อนการใช้กรณี ศึกษา
ภาษาอังกฤษ และหลังการใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 4 การทดสอบการเปรี ย บเที ย บความเข้าใจเนื้ อหาในชั้นเรี ย นก่ อนและหลัง การใช้กรณี ศึก ษา
ภาษาอังกฤษ
หลังการใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษ
ความเข้ าใจเนือ้ หาใน
x
3.197
ชั้นเรียน
การเรียนแบบบรรยาย
0.015
3.183
ก่อนการใช้ กรณีศึกษา
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากผลการทดสอบตามตารงที่ 4 พบว่า ระดับของความเข้าใจเนื้ อหาในชั้นเรี ยนโดยเฉลี่ยของนิ สิต
การตลาดมหาวิทยาลัยบูรพาก่อนการใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับปานกลางคือ 3.183 และระดับ
ของความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยนหลังการใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกันคือที่
ระดับ 3.197 และระดับของความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยนโดยเฉลี่ยของนิสิตการตลาดมหาวิทยาลัยบูรพา หลัง
การใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษเปรี ยบเทียบกับระดับของความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยนก่อนการใช้กรณี ศึกษา
ภาษาอังกฤษไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจากผลการทดสอบในตาราง
ที่ 4 นี้ ทางผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ สมมุติฐานที่ 4 นี้ไม่สามารถถูกสนับสนุนได้
ดัง นั้น โดยสรุ ป จากผลการวิ เ คราะห์ ใ น ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ผูว้ ิ จ ัย สามารถสรุ ป ได้ว่า การใช้
กรณี ศึกษาภาษอังกฤษในการเรี ยนการสอนไม่ได้ทาให้ผเู้ รี ยนมีความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนและความเข้าใจ
เนื้อหาในชั้นเรี ยนสู งขึ้น ในทางกลับกันทางผูว้ จิ ยั พบด้วยว่าระดับของความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนหลังการใช้
กรณี ศึ ก ษาภาษาอัง กฤษมี แ นวโน้ม ต่ า กว่า ระดับ ของความตั้ง ใจเรี ย นในชั้นเรี ย นก่ อนการใช้ก รณี ศึ ก ษา
ภาษาอังกฤษ

อภิปรายผล

จากผลงานวิจยั นี้ พบว่า การใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอนวิชาการตลาดระดับโลก
สาหรับนิสิตการตลาดมหาวิทยาลัยบูรพาไม่ได้ทาให้นิสิตมีความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนและความเข้าใจเนื้ อหา
ในชั้นเรี ยนมากขึ้น เหตุผลที่สามารถนามาอธิ บายได้ก็คือ นิ สิตการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพาเป็ นนิ สิตที่จบ
จากชั้นประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง (ปวส.) ทั้ง หมดซึ่ ง ท าให้ก ารใช้ภ าษาอัง กฤษส าหรั บ นิ สิ ต กลุ่ ม นี้
ค่อนข้างจากัด ดังนั้นเมื่อผูว้ จิ ยั ใช้กรณี ศึกษาภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอนก็อาจจะทาให้นิสิตกลุ่ม
นี้ไม่เข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยนเพิ่มขึ้นเลย และสับสนในการเรี ยนมากขึ้นจนทาให้ความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยน
ลดลงและความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยนลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ วรรณี พันธุ์พรึ กส์ และ มัลลิกา
มหาพูนทอง (2550) ที่ พบว่า นักศึ กษาไทยมี ความสามารถจากัดในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในแง่ของการ
อธิบาย การตอบข้อซักถาม การสนทนาและการนาเสนอผลงาน
ประโยชน์ ของงานวิจัยในทางทฤษฎี
ผลงานวิจยั นี้ให้ประโยชน์ในหลาย ๆ ประเด็นเชิงทฤษฎีดงั นี้ คือ 1) งานวิจยั นี้ เป็ นการสนับสนุ นว่า
การเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยวิธีการใช้กรณี ศึกษาเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนเป็ นวิธีการจัด
เรี ยนการสอนแบบหนึ่งที่มีประสิ ทธิ ผล โดยงานวิจยั นี้ได้สนับสนุนว่าการใช้กรณี ศึกษาภาษาไทยเป็ นสื่ อใน
การเรี ยนการสอนที่เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญสามารถทาให้ผูเ้ รี ยนมี
ความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนและความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยนมากขึ้น
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ประโยชน์ ของงานวิจัยในทางการเรี ยนการสอน
ผลงานวิจยั นี้สามารถเสนอแนะว่าอาจารย์ผสู้ อนสามารถใช้กรณี ศึกษาภาษาไทยเป็ นสื่ อการเรี ยนการ
สอนที่สามารถทาให้นิสิตมีความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรี ยนมากขึ้นและมีความตั้งใจเรี ยนในชั้นเรี ยนสู งขึ้น

ข้ อเสนอแนะ

เนื่ อ งจากงานวิ จ ัย นี้ มี ข ้อ จ ากัด ในการท าการวิ จ ัย อยู่ ใ นหลาย ๆ ประเด็ น ทั้ง ในประเด็ น ของ
แนวความคิดและทฤษฎี ระเบียบวิธีวจิ ยั และกลุ่มตัวอย่าง
ในประเด็นของแนวคิดและทฤษฎี ก ารเรี ยนการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญนั้นทางผูว้ ิจยั ใช้
กรณี ศึ ก ษาภาษาไทยและกรณี ศึ ก ษาภาษาอัง กฤษเป็ นรู ป แบบของสื่ อ การเรี ย นการสอนในการสร้ า ง
ประสิ ทธิผลในการเรี ยนการสอน ซึ่งงานวิจยั ในอนาคตควรจะนาเสนอนวัตกรรมทางการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในรู ปแบบอื่น ๆ ควรจะเน้นการศึกษาผลลัพธ์จากการเรี ยนการสอนด้วยตัวแปรอื่น ๆ และ
งานวิจยั ในครั้งต่อไปควรจะใช้งานวิจยั ในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมหรื อทาการวิจยั เชิงการทดลอง
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