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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก

ผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ ผู้ เรียนทกุคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ ดงันัน้กระบวนการจดั
การศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ โดยเน้นท่ีการ  
บรูณาการความรู้ การปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม และการจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้ เรียน นอกจากนัน้ผู้ สอนยังมีหน้าท่ีต้องจัดบรรยากาศ  และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ โดยใช้การวิจยัเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ดงันัน้ผู้สอนจึง
ต้องเปล่ียนจากการเรียนการสอนท่ียึดครูเป็นศนูย์กลาง (Teacher-Centered Method) ซึ่งครูเป็น
ผู้ มีบทบาทในการเรียนการสอนมากกว่านักเรียน มาเป็นยึดผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลาง (Child-
Centered Method) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
ครูเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้บอกความรู้มาเป็นผู้จดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ
พฒันาตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 
การสอนแบบบรรยาย (Lecture) หมายถึง วิธีสอนท่ีผู้สอนพดู บอกเล่า อธิบาย เนือ้หา 

หรือเร่ืองราวตา่งๆ ให้แก่ผู้ เรียน โดยท่ีผู้สอนเป็นฝ่ายเตรียมการศกึษาค้นคว้าเนือ้เร่ืองมาแล้วเป็น
อยา่งดี ผู้ เรียนเป็นฝ่ายมารับผลการศกึษาค้นคว้านัน้ โดยทัว่ไปมกัจะเป็นการส่ือความหมายทาง
เดียว คือ จากผู้ สอนไปสู่ผู้ เรียน โดยผู้ เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย 
เพียงแต่ฟัง จดบนัทึก หรือซักถามบางครัง้ การสอนด้วยวิธีนีจ้ะยึดบทบาทของผู้สอนเป็นหลัก 
(อาภรณ์  ใจเท่ียง, 2540 : 97) ลกัษณะของการเรียนการสอนแบบบรรยายนัน้ผู้สอนจะเป็น
ศนูย์กลางความส าคญัจะอยู่ท่ีผู้สอน การท่ีผู้สอนใช้เทคนิคการบรรยายเพียงอย่างเดียวติดตอ่กนั
เป็นเวลานานจนเกินไปย่อมส่งผลกระทบเชิงลบโดยตรงตอ่ความสนใจของผู้ เรียน กล่าวคือความ
สนใจของผู้ เรียนจะลดต ่าลงเร่ือยๆ ผู้ เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ขาดสมาธิในการฟัง ไม่อยากฟัง 
แสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในระหว่างเรียน อาทิเช่น นอนหลบั เหมอลอย พดูคยุกนั หรือท า
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับเนือ้หาวิชา เป็นต้น การท่ีผู้ เรียนไม่ได้ติดตามเนือ้หาท่ีผู้ สอน
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บรรยายอย่างต่อเน่ืองย่อมท าให้ไม่เข้าใจในท่ีสุด ดงันัน้เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ผู้สอนจงึควรลดระยะเวลาในการบรรยายลง แล้วมีการสอดแทรกกิจกรรมท่ีน่าสนใจซึ่ง
จะช่วยเร้าความสนใจของผู้ เรียนได้อย่างต่อเน่ือง และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนมากขึน้ นอกจากจะช่วยดึงดดู และกระตุ้นความสนใจให้กับผู้ เรียน
ภายใต้บรรยากาศการเรียนท่ีแปลกใหม่ไม่ซ า้ซากจ าเจแล้ว ยงัส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
เนือ้หาวิชาได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึน้ ตลอดจนผู้ เรียนเกิดความรู้สกึพงึพอใจ 
 

ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลการใช้กรณีศกึษาสอนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม ในรายวิชา
เทคนิคการฝึกอบรมและการประชมุ โดยการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคะแนนสอบก่อน
เรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใช้กรณีศึกษา และส ารวจความคิดเห็น
ของนกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้กรณีศกึษา เพ่ือให้ทราบว่าการใช้กรณีศกึษาจะช่วยให้นกัศกึษาเกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตอ่การพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนตอ่ไป 
 
โจทย์และค าถามวิจัย 
 

การท่ีผู้สอนลดการบรรยายให้น้อยลงแล้วน ากรณีศกึษามาสอนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม
ในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุมนัน้จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
เนือ้หาวิชาหรือไมอ่ยา่งไร และผู้ เรียนจะมีความคดิเห็นอยา่งไรท่ีผู้สอนน ากรณีศกึษามาใช้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลงั
เรียนของนกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้กรณีศกึษา 

2. เพ่ือส ารวจความคดิเห็นของนกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้กรณีศกึษา 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
ท าให้ทราบผลการใช้กรณีศึกษาสอนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม ในรายวิชาเทคนิคการ

ฝึกอบรมและการประชมุวา่สามารถชว่ยให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม
หรือไม่ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อ
การพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนต่อไป ตลอดจนช่วยให้ทราบความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีเรียน
โดยใช้กรณีศกึษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. สถานท่ีในการวิจยั คือ คณะวิทยาการจดัการ วิทยาเขตเวียงบวั มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 202 ถนนช้างเผือก ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม ่

2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัศกึษาภาคพิเศษ ระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ ท่ีเรียนรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการ
ประชมุ (MGT 2201) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2551 จ านวนทัง้สิน้ 3 กลุม่เรียน 
ได้แก่ กลุม่เรียน 02 (เสาร์-อาทิตย์) กลุม่เรียน 04 (เสาร์-อาทิตย์) และกลุม่เรียน 02 
(จนัทร์-ศกุร์) ซึง่เป็นนกัศกึษาท่ีเข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในบทท่ี 
4 ครบทกุครัง้ 

3. การวิจยัครัง้นีใ้ช้ระยะเวลา 8 เดือน นบัตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

 
นิยามศัพท์ 

 
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีเรียนรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชมุ (MGT 2201) 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2551 จ านวนทัง้สิน้ 3 กลุ่มเรียน ได้แก่ กลุ่มเรียน 02 (เสาร์-อาทิตย์) 
กลุ่มเรียน 04 (เสาร์-อาทิตย์) และกลุ่มเรียน 02 (จนัทร์-ศกุร์) ซึ่งเป็นนกัศกึษาท่ีเข้าเรียนและเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรมครบทกุครัง้ 
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การใช้กรณีศกึษาสอน หมายถึง การจดัการเรียนการสอนตามแผนการสอนบทท่ี 4 เร่ือง
เทคนิคการฝึกอบรม เร่ิมจากให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม, ให้
ผู้ เรียนศึกษาเนือ้หาเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม แล้วตอบค าถามท้ายบท , ให้ผู้ เรียนดูวีดิทัศน์ 
(เทคนิคการฝึกอบรมของพระมหาสมปอง ตาลปตฺุโต), ผู้สอนแบง่กลุ่มผู้ เรียน (ไม่เกิน 4 คน) ให้
ท าใบงานเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรมของพระมหาสมปอง ตาลปตฺุโต ในชัน้เรียน, ผู้สอนและผู้ เรียน
ร่วมกันอภิปรายความรู้ท่ีได้รับจากการดูวีดิทัศน์ และจากใบงาน , ผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกัน
อภิปรายเนือ้หาเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรมและเฉลยค าถามทบทวน, ผู้สอนบรรยายสรุปเนือ้หาเร่ือง
เทคนิคการฝึกอบรม และให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม 

 
 




