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บทความนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อนําเสนอหลักการเก่ียวกับการใช�กรณีศึกษาในการศึกษา

การสอบบัญชี ซึ่งเป�นวิธีการท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิผลในการศึกษาการสอบบัญชีได� โดย

บทความนี้นําเสนอถึงความรู �ความเข�าใจเกี่ยวกับกรณีศึกษาในเรื่องต�างๆ ตัวอย�างเช�น

ความหมาย และประเภทของกรณีศึกษา วิธีกรณีศึกษา วัตถุประสงค�ของการใช�กรณีศึกษา 

ลักษณะพื้นฐานของกรณีศึกษา องค�ประกอบของกรณีศึกษา และขั้นตอนในการจัดทําและ

นําเสนอกรณีศึกษา

คําสําคัญ: กรณีศึกษา การสอบบัญชี

This article aims to present the principle of the use of case studies in 

auditing learning. This learning method can enhance an effectiveness of the 

auditing study. The article demonstrates various knowledge of the case study, for 

instance, definition and type of case study, case study method, objectives of the 

use of case study, foundation of case study, case study component, and case 

study creation process and presentation.
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บทนํา
นักจิตวิทยาการศึกษา กลาววา ความรูนั้นควรเรียนรู

มากข้ึน และคงอยูไดสมบูรณมากข้ึน ถาผูเรียนมีสวนรวม
อยางกระตือรือรนในกระบวนการเรียนรู  การใชความรู 
ในการวิเคราะหกรณีศึกษาเปนวิธีการหนึ่งที่จะกระตุ นให
ผู เรียนไดเขามาเก่ียวของ และความรูนั้นจะติดตัวผู เรียน
ไดนานขึ้นเมื่อใชความรูนั้นไปวิเคราะหกรณีศึกษา มากกวา
การใหผู เรียนอานและจดจําตําราเรียน การวิเคราะหและ
การอภิปรายกรณีศึกษาชวยใหผู เรียนรับรู ความจริงที่ว า
ความรูจากตําราเรียนไมไดใหคําตอบอยางสมบูรณตอปญหา
ของโลกแหงความเปนจริง

ความหมายของกรณีศึกษา
กรณีศึกษา (Case Study) หรือเรื่องจริงเฉพาะกรณี

หรือกรณีตัวอยาง หมายถึง ขอมูลที่อธิบายหรือนําเสนอ
เร่ืองราว เหตุการณ หรือสถานการณ หรือปจจัยที่เรียง
ตามลําดับ โดยไมมีการวิเคราะห ประเมินหรือแปลความ
ใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจริงเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ ซึ่งมีประเด็น 
หรือปญหาประการใดประการหน่ึง หรือหลายประการท่ี
ตองการใหผู เรียนไดรู จักการวิเคราะหและตัดสินใจเพื่อ
แกไขปญหา และใชเปนเคร่ืองมือหรือสื่อประกอบการเรียน
การสอนในหองเรียน (Class Room Cases) โดยผูเรียน
ไมไดมีการปฏิบัติงานจริง เพียงแตศึกษาขอมูลที่กําหนดให
ในกรณีศึกษา แลวใชดุลยพินิจในการพิจารณาเพ่ือแกไข
ปญหาน้ัน

วิธีกรณีศึกษา
การเรียนการสอนดวยวิธีกรณีศึกษามีลักษณะแตกตาง

ไปจากการเรียนการสอนดวยวิธบีรรยาย (Lecture Method) 
หรือวิธีดั้งเดิม (Traditional Method)

วิธีบรรยาย เปนวิธีการท่ีผูสอนใหทฤษฎีหรือหลักการ
และขอเท็จจริง โดยมุงหวังใหผูเรียนไดรับทราบทฤษฎีและ
ขอเท็จจริง (Theory and Fact) เหลานั้น ตลอดจนสามารถ
ประยุกตทฤษฎีและหลักการเขากับปญหา (Problems)

ที่ผู สอนไดมอบหมายใหทํา ผู เรียนเปนผู นั่งฟง คิดและ
จดคําบรรยายอยางนาเบื่อหนายและเฉื่อยชา (Passive 
Learning)

วิธีกรณีศึกษาเปนวิธีการท่ีผูเรียนตัดสินใจแกไขปญหา
ตาง ๆ  เลือกเคร่ืองมือ แนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือนําไปสูการ
ปฏิบัติ ผู เรียนจะไดรับขอมูลอยางจํากัดและไมสมบูรณ
โดยไมมีคําตอบท่ีดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว ผูสอนจะไมชี้แนะ
หรือบอกแนวทางให แตผูเรียนตองศึกษาคนควาดวยตนเอง 
ผูเรียนตองเผชิญความยุงยากเหลานี้เองจากประสบการณ
ของงานและสถานการณที่อยูในกรณีศึกษา ดังนั้น วิธีกรณี
ศึกษาจึงทาทายและเปดโอกาสใหผูเรียนอยางเต็มท่ีในการคิด
และแสดงความคิดออกมา ทั้งในรูปแบบการเขียน การพูด 
ตลอดจนรับฟงความคิดจากผูอื่นโดยการอภิปรายหรือการ
พูด ผู เรียนเปนผู พูดและแสดงออกอยางสนุกสนานและ
กระฉับกระเฉง (Active Learning)

วัตถุประสงค�ของการใช�วิธีกรณีศึกษา
กรณีศึกษาการสอบบัญชีและการใช วิธีกรณีศึกษา 

(Case Study Method) เปนการออกแบบเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่สําคัญ คือ การใหผูเรียนไดรับประสบการณ
ในการตัดสินใจอยางเหมาะสมภายใตสถานการณที่กําหนดให 
ผูเรียนตองใชดุลยพินิจในการวิเคราะหปญหา ชั่งนํ้าหนัก
ปจจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ และใหขอสรุปเพื่อนําเสนอตอ
ผู อื่นได เพื่อพัฒนาทักษะ ทัศนคติ ความสามารถ และ
พฤติกรรมทางดานวิชาชีพสอบบัญชีใหแกผู เรียนในการ
กาวเขาสูผูสอบบัญชีอยางมืออาชีพ

วิธีกรณีศึกษาเปนวิธีการเรียนรู ซึ่งตองมีการเตรียมการ
สําหรับสถานการณและการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานการณนั้น ดังนั้น วิธีกรณีศึกษาจึงมุงเนนให
ผู เรียนไดเรียนรูผานการใชความพยายามรวมกันระหวาง
ผู เรียนและผูสอน รู จักการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 
โดยการลงมือปฏิบัติจริงหรือกระทําโดยใชความคิด ความ
ฉลาดอยางมีเหตุผลและใชสติปญญาอยางมีคุณธรรมและ
รับผิดชอบในสถานการณนั้นDo
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วัตถุประสงคของวิธีกรณีศึกษา อาจสรุปไดดังนี้
1. เพือ่เปดชองทางของการส่ือสารระหวางบคุคลทกุฝาย

ที่เกี่ยวของใหผู เรียนรูจักอานกรณีศึกษาจับประเด็นสําคัญ 
รูจักคิด รูจักพูด รูจักฟง และรูจักเขียน อยางรอบดาน

2. เพ่ือพัฒนาความเช่ือมั่นในตัวของผูเรียน ซึ่งความ
เชื่อมั่นนี้จะเปนสิ่งกระตุนที่มีพลังในการเรียนรูและความ
พยายามในการศึกษาทําความเขาใจความคิดเห็นของผูอื่น 
ตลอดจนเสริมสรางบุคลิกภาพความเปนผูนํา

3. เพ่ือสรางกิจกรรมภายใตสถานการณที่เปนจริง ให
รูจักทํางานรวมกับผูอื่นได ฝกฝนใหผูเรียนมีระเบียบวินัยและ
เตรียมความพรอมใหกับผูเรียนกอนที่จะไดลงมือทํางานจริง

4. เพื่อพัฒนาศิลปะของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และทักษะของการส่ือสาร ซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการให
และรับความคิดเห็นอยางตอเนื่อง และการเรียนรูจากผูอื่น
ในกลุมยอยภายนอกช้ันเรียนและในกลุมใหญภายในช้ันเรียน

5. เพ่ือแนะนําผู เรียนถึงวิธีการคิดอยางสรางสรรค
และเปนอิสระ กลาแสดงความเห็นของตนอยางมีเหตุผล 
การใชดุลยพินิจที่รับผิดชอบอยางมืออาชีพในการวิเคราะห
สถานการณธุรกิจและการสอบบัญชีที่สลับซับซอน รวมทั้ง
การตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและถูกตองอยางเหมาะสมกับ
สถานการณนั้น

6. เพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนในการวิเคราะห
และแกไขปญหาตาง ๆ  ที่เผชิญหนาตอผูบริหารและกิจการ 
โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเหมาะสมมา
ดัดแปลงและประยุกตเขากับปญหาท่ีเกิดขึ้น

7. เพ่ือนําสถานการณที่เกิดข้ึนจริง ไมใชจําลองหรือ
สมมติขึ้นมา ใหผูเรียนไดมีโอกาสพบเห็นและไดศึกษาและ
ทําความเขาใจ และเพื่อผสมผสานหลักการและทฤษฎี
เขากับการปฏิบัติงานจริงไดอยางเหมาะสมและลงตัว

8. เพื่อใหผูเรียนสามารถคาดหมายปญหาที่อาจเกิดขึ้น 
และเพื่อพยากรณคําตอบที่ดีที่สุดภายใตภาวะการณที่
คาดหมายไว

9. เพื่อสรางส่ิงขัดขวางหรืออุปสรรคตาง ๆ  ใหผูเรียน
ไดศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตน การทําความเขาใจ 

การใชดุลยพินิจและการยืนยันโดยใชความคิดเห็น การ
ตัดสินใจกระทําที่มีผลผูกพันตอตนเองในอนาคตเพื่อแกไข
ปญหาตาง ๆ

10. เพื่อนําผูเรียนไปสูการตัดสินใจในการแกไขปญหา
ภายใตแรงกดดันของเวลาท่ีมีอยู อยางจํากัดและขอมูลที่
ไมสมบูรณและมีความไมแนนอน

ลักษณะพ้ืนฐานของกรณีศึกษา
กรณีศึกษาเปนแนวทางการเรียนรู ทั้งหมดที่อธิบาย

สถานการณธุรกิจท่ีเปนจริงและขอมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ปญหาที่มีอยูอาจไมไดเปดเผยออกมาอยางชัดเจน
และอาจถูกฝงซอนเรนไวก็ได การวิเคราะหกรณีศึกษาจึง
ไมมีความสมบูรณ ลักษณะของปจจัยท่ีเปลี่ยนแปลงอยู 
ตลอดเวลาทําใหผู เรียนไมเคยแนใจวาตนไดตัดสินใจอยาง
ถูกตอง ทําใหผูเรียนตระหนักวาระดับของความนาจะเปน
อาจเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาในการตัดสินใจทางธุรกิจ
และมีการกระทําในหลายทางเลือกท่ียอมรับได วิธีการกรณี
ศึกษาชวยใหผูสอนและผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ของการเรียนรูมากกวาวิธีการเรียนรูอยางอื่น

องค�ประกอบของกรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ดีควรมีเนื้อหาท่ีครบถวน กระทัดรัดและ

ครอบคลุมประเด็นสําคัญ เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาและ
ทําความเขาใจสถานการณของกรณีศึกษาไดเปนอยางดี

กรณีศึกษาโดยท่ัวไปมีองคประกอบดังนี้
1. ขอมูลความเปนมา (Background Information) 

กลาวถึงขอมูลพื้นฐานท่ัวไปที่ผูเรียนควรทราบ เชน ประวัติ
ความเปนมาของกิจการ ปจจัยสิ่งแวดลอมทั้งภายนอกและ
ภายในของกิจการท่ีเกี่ยวของ ลักษณะของการดําเนินธุรกิจ
ของกิจการ

2. ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ (Relevant Facts) กลาวถึง
ขอมูลสําคัญท่ีเกี่ยวของและใชเปนแนวทางในการวิเคราะห
ปญหาท่ีเกิดขึ้น ขอเท็จจริงนี้อาจกลาวถึงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยเฉพาะหรือหลายเร่ืองประกอบกันDo
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3. ขอความท่ีเปนปญหา (Problem Statement) 
กลาวถึงปญหาหรืออุปสรรคท่ีขัดขวางความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจการโดยอาจไมระบุไวอยางชัดเจนก็ได 
เพียงแตระบุถึงผลของปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหผู เรียนรู จัก
การคนหาหรือระบุปญหาหลักและปญหารองดวยตนเอง 
ปญหาอาจเกิดขึ้นไดจาก 2 กรณี คือ (1) จุดออน หรือ
ขอบกพรอง (Weakness) จากปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน
กจิการเอง และ (2) อปุสรรค (Threat) จากปจจัยสิง่แวดลอม
ภายนอกกิจการ

4. ผลลัพธ (Results) กลาวถึงผลเสียหายท่ีเกิดข้ึน
อันสืบเนื่องมาจากปญหาตามขอ 3 โดยอาจแสดงถึงลักษณะ
และระดับความรุนแรงของปญหา

หน�าท่ีของผู�เรียน
หนาที่ของผู เรียนท่ีควรปฏิบัติในการทํากรณีศึกษา

ทั้งวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะ เชน วิชาการสอบบัญชี มีดังนี้
1. ตดัสนิใจวาประเด็นปญหาคืออะไร ผูเรยีนจะไดเรยีนรู

ถึงปญหาภายใตสถานการณทางธุรกิจและสภาพแวดลอม
ภายนอก ผูเรียนควรคนหาปญหาท่ีแทจริงใหพบกอนท่ีจะ
ดําเนินการวิเคราะหปญหาดังกลาวตอไป

2. ประยุกตความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี 
มาตรฐานการบัญชี ทฤษฎีการจัดการ และอื่น ๆ  ในสัดสวน
ที่เหมาะสมกับสถานการณที่ซับซอน เพื่อแสวงหาทางเลือก
ตาง ๆ ที่เปนไปไดท้ังหมด

3. คํานวณตัวเลข โดยใชความสามารถในการวิเคราะห
เชิงปริมาณอยางเต็มที่หรือประเมินขอดี-ขอเสียในแตละ
ทางเลือกที่เปนไปได

4. คิดอยางมีเปาหมายและอยางเปนอิสระเพื่อวิเคราะห
แตละทางเลือกท่ีเปนไปไดอยางละเอียด

5. ระบุและประเมินจุดแข็งและจุดออนของทางเลือก
ตาง ๆ  ที่เปนไปได

6. ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หรือเหมาะสมท่ีสุด
ภายใตสถานการณนั้น พรอมทั้งเหตุผลสนับสนุน

7. เสนอแนะแนวทางปฏิบัติภายใตทางเลือกที่ดีที่สุด

ในการทาํหนาทีด่งักลาว ผูเรยีนจะไดใชความรูทางธรุกจิ
ในการอาน การฟง การเขียน การพูดกับผูอื่น และการแกไข
ปญหาตาง ๆ  อยางมีหลักการและมีเหตุผล

ความรับผิดชอบของผู�เรียน
การใชวิธีกรณีศึกษา ผูเรียนมีความรับผิดชอบดังนี้
1. การสวมบทบาทของตัวละครท่ีกําหนดไวในกรณี

ศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดกาวเขาไปสูสถานการณอยางจริงจัง 
รับผิดชอบ และตกอยูภายใตสถานการณนั้น โดยใหผูเรียน
ลืมสถานภาพความเปนผูเรียนไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อจะ
ไดมีประสบการณในสถานการณของกรณีศึกษานั้นโดยตรง

2. การทําจิตใจใหราเริงแจมใส สนุกสนาน เพลิดเพลิน
กอนการเรียนการสอนดวยวิธีกรณีศึกษา จะชวยใหผูเรียน
ลดความเครียด วิตกกังวลจนเกินไป ผูเรียนควรมีสวนรวม
ในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของตนและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นอยางเที่ยงธรรมและเปนกลาง

3. การรวมอภิปรายโดยการเสนอและใหความคิดเห็น
แกกลุมหรือช้ันเรียน ตรงตามประเด็นหรือหัวขอเร่ือง การ
สนับสนุนใหผูเรียนไดใชความคิดเห็นอยางมั่นใจ และรับฟง
ขอเสนอความคิดเห็นของผูอื่นอยางเอาใจใส

4. การเขาช้ันเรียนอยางสม่ําเสมอ ผูเรียนท่ีไมเอาใจใส
ในกรณีศึกษาหรือไมเขาช้ันเรียน หรือไมแสดงความคิดเห็น 
จะไมไดรับประโยชนจากการใชวิธีกรณีศึกษานี้

5. การวิเคราะหกรณีศึกษาใหมากท่ีสุดกอนการเรียน 
ผูเรียนควรอานและวิเคราะหกรณีศึกษาเปนการลวงหนา
กอนเขาช้ันเรียน โดยพยายามวิเคราะหปญหาและทางเลือก
ตาง  ๆ  อยางละเอียดและระมัดระวังทุกแง ทุกมุมของ
สถานการณที่กําหนดไวในกรณีศึกษา

ประเภทของกรณีศึกษา
ปญหาที่เกิดข้ึนในกรณีศึกษาอาจเปนปญหาที่เกิดขึ้น

อยางทันทีทันใด หรือเกิดข้ึนเปนประจํา ปญหานั้นอาจ
มองเห็นไดอยางชัดเจนหรือซับซอนและเกี่ยวของกับนโยบาย
ระยะยาวของกิจการ ดังนั้นกรณีศึกษามีหลายประเภท เชนDo
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6. กรณีศึกษาท่ีเปนจริง (Real Case) เปนกรณีศึกษา
ที่เขียนขึ้นจากเหตุการณหรือเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนจริง ผูเขียน
รวบรวมขอมูลมาใหผูเรียนไดศึกษาโดยอาจเปลี่ยนแปลงชื่อ
กิจการ ชื่อตัวละคร และจํานวนเงิน เพื่อหลีกเล่ียงปญหา
การนําขอมูลลับมาเปดเผย

7. กรณศีกึษานกึขึน้เองหรือเพอฝน (Armchair Case) 
เปนกรณีศึกษาท่ีเขียนขึ้นจากมโนภาพ วาดภาพข้ึนเอง
หรือจินตนาการข้ึนมาเอง หรือประมวลเหตุการณที่ไดจาก
การศึกษา พบเห็น นํามาปะติดปะตอและสรางขึ้นมาให
สอดคลองกับขอเท็จจริง ผูเขียนตองมีประสบการณและ
ความสามารถพอสมควร ขอบเขตการนํากรณีศึกษานี้ไปใช
จํากัดกวากรณีศึกษาที่เปนจริง

กรณีศึกษาการสอบบัญชี
กรณีศึกษาการสอบบัญชีอาจเปนกรณีศึกษาประเภทใด

ประเภทหน่ึงที่กลาวมาขางตนซ่ึงครอบคลุมประเด็นปญหา
ของการสอบบัญชี แตกรณีศึกษาการสอบบัญชีมีลักษณะ
เฉพาะซึ่งแตกตางจากกรณีศึกษาธุรกิจปกติทั่วไป ในกรณี
ศึกษาธุรกิจปกติทั่วไปนั้น ผูวิเคราะหจะมุงเนนไปยังกิจการ
ใดกิจการหน่ึงโดยเฉพาะดวยวัตถุประสงคและโครงสรางของ
กิจการน้ัน สวนกรณีศึกษาการสอบบัญชีไดรวมกรณีศึกษา
ธุรกิจปกติทั่วไปในทุกดาน และขยายขอบเขตไปถึงขอควร
พิจารณาของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับความเปนอิสระ มาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี 
รวมท้ังความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอบุคคลท่ีเกี่ยวของ
ดวย

การวิเคราะห�กรณีศึกษา
การวิเคราะหกรณีศึกษาเปนกระบวนการท่ีผู เรียนใช

สมองและสติปญญาในการที่จะนําเสนอความคิดเห็นและ
ขอเสนอตาง ๆ  เพื่อการปฏิบัติหรือการดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางของบุคคลหรือกิจการ ภายใต
สถานการณที่ไดกําหนดไวในกรณีศึกษา

1. กรณศีกึษาประเด็นหรอืกรณศีกึษาท่ียงัมไิดวเิคราะห 
(Issue Case) เปนกรณีศึกษาซึ่งมีประเด็นที่ตองการใหแกไข 
ซึ่งไมไดระบุอยูในปญหาอยางชัดเจน ผูเรียนตองวิเคราะห
เพื่อคนหาประเด็นปญหาตาง ๆ  ที่มีอยู ในกรณีศึกษาดวย
ตนเอง พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไขปญหานั้น ๆ  เชน ผูสอบ
บัญชีควรตัดสินใจตอบรับงานของบริษัท ก. หรือไม ผูเรียน
จะไดรับขอมูลเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ  เพื่อนํามาใชในการ
วิเคราะห ตลอดจนใชดุลยพินิจในการพิจารณาและตัดสินใจ
เลือกคําตอบที่ดีที่สุด

2. กรณีศึกษาประเมินหรือกรณีศึกษาที่วิเคราะหแลว 
(Appraisal Case) เปนกรณีศึกษาซึ่งมีการอธิบายระบบ
หรือวิธีปฏิบัติงานของกิจการต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ผูเรียน
ตองวิเคราะหระบบหรือวิธีปฏิบัติดังกลาวท่ีมีแนวทางแกไข
ปญหาไวแลว และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
หรืออีกรูปแบบหน่ึง กรณีศึกษาอาจอธิบายทางเลือกตาง ๆ  
และเหตุผลไว และใหผูเรียนประเมินวาเหตุผลของทางเลือก
ใดที่ดีที่สุด เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเปนแนวทางในการปฏิบัติ
งานตอไป มิไดมีจุดมุงหมายใหผูเรียนวิเคราะหปญหาเพื่อ
กําหนดแนวทางแกไขปญหาดังเชนกรณีศึกษาประเด็น

3. กรณีศึกษามืดบอด (Blind Case) เปนกรณีศึกษา
ที่มีประเด็นไมชัดเจนหรือคลุมเครือ มีการอธิบายสถานการณ
แลวใหผูเรียนตองระบุประเด็นปญหาขึ้นเองและระบุวิธีการ
แกไขปญหาดังกลาวนั้น

4. กรณีศึกษากอนนํ้าแข็ง (Iceberg Case) เปนกรณี
ศึกษาที่ใหขอมูลเพียงเล็กนอย ผูเรียนตองตัดสินใจวาตน
ตองการขอมูลอะไรอีกเพิ่มเติมที่จะเก็บรวบรวมและจะเก็บ
รวบรวมขอมูลดังกลาวอยางไร

5. กรณีศึกษาชุด (Series Case) เปนกรณีศึกษา
ที่ใหปญหาท่ีแตกตางมากมายหลายอยางท่ีเกิดข้ึน ปญหา
อยางหนึ่งอาจกอใหเกิดปญหาอีกอยางหนึ่งขึ้นตามมา ดังนั้น
ผูเรียนควรตัดสินใจแกไขปญหาตนทางที่ถูกตอง จะทําให
ปญหาขออื่น ๆ  ที่เปนปลายทางหมดไป
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ผูเรียนจะตองใชความพยายามกับกรณีศึกษา (Case 
Study) มากกวาปญหา (Problem) ที่ไดรับ ลักษณะของ
กรณีศึกษาจะทําใหผูเรียนไดประสบการณทั้งทางดานดีและ
ไมดีอยางรวดเร็ว

การจัดทํากรณีศึกษาไมใชแนวทางวิทยาศาสตร ถึง
แมวาวัตถุประสงคและวิธีเชิงปริมาณอาจเปนสวนหนึ่งของ
การวิเคราะหและนําเสนอคําตอบของกรณีศึกษา กรณีศึกษา
เหมือนกับการตัดสินใจในชีวิตจริงคือขอมูลที่มีอยูอยางจํากัด 
คลุมเครือไมชัดเจนและบางครั้งขัดแยงกันเอง ความเสี่ยงของ
การตัดสินใจอยางไมถูกตองจึงเกิดขึ้นไดมาก

ผูเรียนที่มีความตั้งใจจริงอาจพบวาการจัดทํากรณีศึกษา
ใชเวลาเพิ่มมากขึ้น แตในขณะเดียวกันความสามารถในการ
ใชดุลยพินิจ การสื่อสาร และการวิเคราะหของผูเรียนจะ
ดีขึ้นตามไปดวย ผู เรียนอาจพบวาตนไดรับความรู อยาง
เฉพาะเจาะจงเพียงเล็กนอยจากการใชกรณีศึกษา แตเขาจะ
มีความรู กวางขวางอยางมากที่ไมใชผลลัพธหรือคําตอบ
ขั้นสุดทายของกรณีศึกษา ทําใหสติปญญาของเขาแตกฉาน
และเจริญงอกงามมากย่ิงขึ้นกวาเดิม

ข้ันตอนในการจัดทํากรณีศึกษา
ขั้นตอนในการจัดทํากรณีศึกษามี 8 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

อาจกระทําโดยผูเรียนเพียงคนเดียวหรือเปนกลุมขนาดเล็ก 
ขอแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนของกรณีศึกษานี้เปนเพียงแนวทาง
หนึ่งและอาจยืดหยุ นได ขั้นตอนเหลาน้ีจะมีประสิทธิผล
เพียงใดขึ้นอยูกับระดับความรู ความสามารถและสติปญญา
ของผูเรียนเปนสําคัญ

1. อานกรณีศึกษา (Read the Case Study) กรณี
ศึกษามีความยาว ประเด็น และวัตถุประสงคที่แตกตาง
กันไป บางกรณีศึกษาก็งาย บางกรณีศึกษาก็ยุ งยากและ
สลับซับซอน ดังนั้น ผู เรียนตองศึกษากรณีศึกษาอยาง
ละเอียดถี่ถวนและรอบคอบดวยความระมัดระวัง โดยควร
อานกรณีศึกษาอยางนอย 2 รอบ เพื่อใหเขาใจเนื้อหาและ
ขอมูลของกรณีศึกษาอยางแทจริง

การอานรอบแรกเพื่อใหเห็นภาพรวมและลักษณะทั่วไป 
ขอบเขตและสภาพแวดลอม ปจจัยตาง ๆ  ที่กําหนดอยูใน
กรณีศึกษาตลอดจนประเด็นปญหา และการอานรอบท่ีสอง
เพื่อใหจับประเด็นสําคัญใหได เตรียมหลักการและทฤษฎีที่
คาดวาจะนํามาปรับใชเขากับกรณีศึกษานี้

2. วิเคราะหข อเท็จจริง (Analyze the Facts) 
เปนการวิเคราะหขอมูลที่มีอยูในกรณีศึกษาอยางกวางขวาง
และลึกซ้ึง การวิเคราะหคือการแยกแยะบางส่ิงบางอยาง
ใหละเอียด ปลีกยอยเล็กลงเปนสวนประกอบยอยตาง ๆ
และอธิบายสวนประกอบยอยเหลานั้นไดวามีความสัมพันธ
และเกี่ยวของกันอยางไร นอกจากนี้ผูเรียนควรกําหนดจุดยืน 
หรือมุมมอง (View Point) วาตนวิเคราะหปญหาในฐานะใด

ผูเรียนตองสามารถประยุกตทฤษฎีหรือหลักการเขากับ
ประสบการณหรือสถานการณที่กําหนดไวในกรณีศึกษา
ผูเรียนควรมีความสามารถในการวิเคราะหและใชเทคนิคและ
เครื่องมือวิเคราะหตาง ๆ  เพื่อตรวจสอบขอมูลในรายละเอียด 
ตลอดจนการกําหนดวัตถุประสงคของกิจการ

ขอเท็จจริงและตัวแปรตาง ๆ  ควรจัดหมวดหมู เชน 
ขอมูลเกี่ยวกับองคกร ธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจ ความ
สัมพันธระหวางบุคคล ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน เชน 
การควบคุม สถานการณทางการเงิน เปนตน ขอมูลจาก
หลักฐานท่ีรวบรวม ขอมูลจากรายงาน และขอมูลจากผล
ของการกระทําในอดีต

ผูเรียนท่ีคุนเคยและใชเทคนิคความคิดเชิงสรางสรรค 
การระดมสมองและจินตนาการ จะประสบความสําเร็จใน
ขั้นตอนนี้และข้ันตอนตอไป ในขั้นตอนท่ี 3 ถึง 7 ที่จะกลาว
ตอไปเปนสวนหน่ึงของกระบวนการตัดสินใจ (Decision 
Making Process)

3. ระบุหลักการที่เกี่ยวของ (identify relevant 
principles) ผู  เรียนตองระบุและอธิบายหลักการที่ใช 
และเปนหัวใจสําคัญของกรณีศึกษาแตละเรื่อง เพื่อใชเปน
หลักเกณฑการตัดสินใจ (Decision Criteria) และใหนํ้าหนัก
ของหลักเกณฑดังกลาวดวย นอกจากน้ีผู เรียนตองระบุ
ขอสมมติฐานท่ีผู เขียนกรณีศึกษากําหนดไวและลักษณะDo
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การเรียนการสอนโดยวิธีกรณีศึกษาการสอบบัญชี

ของกรณีศึกษาท่ีสามารถยอมรับได ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนสําหรับ
การคิดอยางมีเหตุผล ผูเรียนตองระบุกฎหมาย จรรยาบรรณ 
และหลักการท่ีเกี่ยวของตาง ๆ  ซึ่งจะนํามาใชกับกรณีศึกษานี้

4. ระบุสวนของปญหา (Enumerate or Identify 
the Problem Areas) ผูเรียนควรใชเวลาสวนใหญในการ
กําหนดและเขียนปญหาที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษาน้ันออกมา 
ปญหาอาจมีมากกวาหนึ่งเรื่อง ผูเรียนควรจัดลําดับความ
สําคัญของปญหาในแตละเรื่อง

ขอผิดพลาดโดยท่ัวไปในการตัดสินใจของคนคือความ
ประทับใจและการรับรูของผูเรียน กลาวคือ ผูเรียนคิดวา
ปญหาคืออะไร (แทจริงแลวอาจไมใชปญหาที่เปนจริงก็ได) 
และผูเรียนเสียเวลาสวนใหญไปกับการหาหนทางและวิธีการ
แกไขปญหาเหลานั้น ซึ่งไมใชปญหาท่ีเปนจริงก็ได

ผูเรียนหลายคนอาจไมระบุปญหาอยางเดียวกัน เพราะ
วาผูเรียนแตละคนใหนํ้าหนักหรือคุณคาของขอมูลแตกตาง
กันไป เปาหมายของผูเรียนจึงไมเหมือนกัน ปญหาที่ผูเรียน
เผชญิอยูในกรณศีกึษาจะแตกตางกนั ซึง่จะนาํไปสูสถานการณ
การเรียนรู ที่ดีขึ้น เมื่อผู เรียนสามารถระบุสวนของปญหา
ไดแลว ลําดับตอมาคือการวิเคราะหหาสาเหตุ (Cause 
Analysis) ของปญหานั้น

5. ระบุทางเลือกที่จะกระทํา (Identify Alternative 
Courses of Actions) เมื่อผูเรียนระบุปญหาหลักไดแลว
ผูเรียนควรกําหนดทางเลือกที่เปนไปไดทั้งหมด ทางเลือกคือ
แนวทางหรือวิธีการที่จะแกไขปญหาตามสาเหตุที่วิเคราะห

ได เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกิจการ หลังจากน้ันจึง
พิจารณาแตละทางเลือกโดยคํานึงถึง

(1) ความเปนไปได
(2) ความสามารถในการนําไปปฏิบัติได
(3) ความประหยัด และ
(4) ความเหมาะสมกับสถานการณ
ทางเลือกจํานวนมากจะผานการทดสอบดังกลาวจน

เหลือทางเลือกท่ีดีเพียง 3–4 ทางเลือกเทานั้นเรียกวา การ
พัฒนาทางเลือก (Development of Alternatives)

6. ประเมินทางเลือกที่ เหลือ  (Evaluate the 
Remaining Alternatives) ผู  เรียนควรประเมินและ
วิเคราะหทางเลือกท่ีเหลืออยูนั้น (Analyse Alternatives) 
เพื่อคนหาทางเลือกท่ีดีที่สุด โดยคํานึงถึงความเส่ียงหรือ
ความไมแนนอนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต การใชกลยุทธจุด
ตํ่าสุดของสูงสุด (Minimax Point) คือจุดที่มีความเสี่ยง
ที่จะเกิดผลเสียหายและตนทุนท่ีตํ่าท่ีสุดและผลประโยชน
ตอบแทนท่ีจะไดรับท่ีสูงที่สุดตอทุกฝายที่เก่ียวของ ทางเลือก
ที่ดีที่สุดควรมีลักษณะดังนี้

(1) สามารถระบุเอกสารหรือแหลงอางอิงได
(2) ผานการสอบทานนโยบายการบัญชี การแสดง

รายการในงบการเงิน และรายงานการสอบบัญชีที่เกี่ยวของ
(3) ผลกระทบจากขอกําหนดของกฎหมายและขอบงัคับ

ที่เกี่ยวของ
ผูเรียนควรตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select an 

Alterative หรือ Alternatives Decision) นอกจากน้ี
ผู เรียนควรสามารถพยากรณผลลัพธที่จะตามมาจากการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนี้วาเปนอยางไร ตอจากนั้น 
กําหนดแผนดําเนินงานและการปฏิบัติการตามทางเลือก 
(Implement the Alternative) และการประเมินผลการ
ตัดสินใจ (Evaluate Decision Effectiveness)

7. เลือกขอเสนอแนะ (Select a Specific Recom-
mendation) ผู เรียนอาจพบวาการตัดสินใจนี้อยู ภายใต
ขอมูลท่ีไมสมบูรณ แตตองตัดสินใจใหทันเวลา ผูเรียนอาจ
มีขอเสนอแนะท่ีเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถปฏิบัติไดภายใต
ขอจํากัดของเวลา เงินทุน และความสามารถของบุคคลที่
เกี่ยวของ ในการวิเคราะหขั้นสุดทายจะไดคําตอบท่ีเปน
ขอเสนอแนะ ซึ่งขึ้นอยูกับความคิดริเริ่มสรางสรรค ดุลยพินิจ
และประสบการณของผูเรียน

8. จัดโครงสรางและเขียนคําตอบ (Organize and 
Write a Solution) บางกรณีศึกษา ผู เรียนอาจตอบ
ทางวาจาก็ได แตผลลัพธที่ดีที่สุดคือการเขียนตอบเปน
ลายลักษณอักษรในรูปของรายงานDo
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บทความวิชาการ

เนื้อหาของคําตอบของกรณีศึกษาควรประกอบดวย
3 สวน คือ

(1) ปญหาที่ชัดเจน (จากข้ันตอนที่ 4)
(2) คําตอบที่เสนอแนะ (จากขั้นตอนที่ 7) โดยมีราย

ละเอียดวาทําอะไรและทําอยางไร
(3) การวิเคราะหขอเท็จจริง ขอบเขตของการวิเคราะห

ขึ้นอยูกับขอมูลที่จะไปสนับสนุนขอ (1) และ (2) ขางตน
การนําเสนอกรณีศึกษา
ผูสอนอาจมอบหมายใหผูเรียนแตละคนหรือแตละกลุม

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันหรือใหทุกกลุมมานําเสนอผลการ
วิเคราะหกรณีศึกษาที่หนาชั้นเรียน การนําเสนอกรณีศึกษา
มี 2 รูปแบบ คือ

1. การนําเสนอกรณีศึกษาเปนลายลักษณอักษรใน
รูปแบบของรายงาน

1.1 กรณีศึกษาที่มีคําถามต้ังไวลวงหนา
ผูเรียนตองตอบคําถามท่ีตั้งไวลวงหนาใหครบ

ถวนทุกประเด็น ในแตละประเด็นควรระบุเปนขอ ๆ  เขียน
ใหอยูในรูปแบบของรายงานท่ีเหมาะสม

1.2 กรณีศึกษาที่ไมมีคําถามต้ังไวลวงหนา
ผู เรียนตองระบุปญหาที่เกิดขึ้นซึ่งอยู ในกรณี

ศึกษา จัดเรียงลําดับความสําคัญ กอน-หลังของปญหา
ผูเรียนควรเขียนตอบตามข้ันตอนของการตัดสินใจที่ดี คือ

- ระบุปญหา
- วิเคราะหสาเหตุของปญหา
- กําหนดทางเลือกเพื่อแกไขปญหา
- ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและ

ขอเสนอแนะ
- กําหนดแผนการดําเนินงาน

2. การนําเสนอกรณีศึกษาดวยวาจาหรือการอภิปราย
2.1 กําหนดตัวผูนําเสนอ อาจมีมากกวา 1 คนก็ได 

แตหากมีผูนําเสนอมากเกินไป ผูฟงอาจสับสนและผูนําเสนอ
แตละคนอาจขาดความตอเนื่องในเนื้อหาโดยรวม

2.2 เตรียมขอมูลที่จะนําเสนอเฉพาะประเด็นสําคัญ
เทานั้น เน่ืองจากเวลาการนําเสนอมีจํากัด

2.3 เตรียมสื่อที่ ใช ประกอบการนําเสนอ เช น
แผนใส โปสเตอร เอกสาร และโสตทัศนูปกรณใหพรอม 
และควรทดลองใชสื่อเหลานั้นกอนการนําเสนอจริง

2.4 ฝกซอมการนําเสนอกอนการนําเสนอจริง
2.5 เมื่อนําเสนอจริงใหใชวิธีพูดจากความเขาใจ

ไมใชวธิอีานจากกระดาษท่ีเขียนมา ควรแบงเวลาการนําเสนอ
ใหมีเวลาเหลือสําหรับตอบคําถามขอสงสัยจากผูฟงดวย

การอภิปรายกรณีศึกษาเปนการฝกใหผูเรียนรูจักการ
แกปญหาโดยการคิดอยางมีเหตุผล การวิพากษวิจารณ
ความคิดเห็นของผูอื่น และการเรียนรูจากคําอภิปรายของ
ผูเรียนอื่นรวมชั้นเรียน

จุดมุงหมายของการอภิปรายกรณีศึกษาคือ การพัฒนา
ทักษะของกระบวนการคิด กระบวนการใหเหตุผล และ
กระบวนการหาหลักฐานขอเท็จจริงมาสนับสนุนความคิดเห็น
ของตนไปพรอมกัน

การอภิปรายกรณีศึกษาจะไมไดนําไปสูขอยุติที่มีคําตอบ
แนนอนตายตัว แตจะใหขอสรุปหรือแนวทางในการแกปญหา
ที่อาจเปนไปได

การอภิปรายกรณีศึกษาเปนการประมวลหรือรวบรวม
ความคิดเห็นท่ีหลากหลายตอประเด็นหรือปญหาหน่ึง  ๆ
เพื่อใหผูเรียนไดรับรูถึงความคิดเห็นของผูอื่น แลวนําความ
คิดเห็นของผูอื่นมาเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของตนเอง 
และพัฒนาความคิดใหมซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจาก
ความคิดเดิมของตนที่ไมถูกตองหรือไมสมบูรณนั้น ไปสูความ
คิดใหมที่ถูกตองหรือสมบูรณและดีขึ้นกวาเดิม

วิธีการในช้ันเรียน
การใชวิธีกรณีศึกษาเปนการผสมผสานวิธีการเรียน

การสอนหลายอยางเขาดวยกัน ผูสอนจะใชวิธีการสําคัญใน
ชั้นเรียน เพื่อกระตุนหรือบังคับผูเรียนเพื่อใหสามารถ

 1. อธิบายขอเท็จจริงในกรณีศึกษาได
 2. สรุปหลักการของธุรกิจ
 3. ประเมินการกระทําในอดีตDo
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 4. ระบุวัตถุประสงคของกิจการและวัตถุประสงคของ
บุคคลหรือของกลุม

 5. รับรูและกลาวถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและ
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 6. เช่ือมความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงกับทฤษฎี 
เ พ่ือคาดหมายเหตุการณ ที่จะเ กิดขึ้นภายใต 
สถานการณปจจุบัน

 7. สรางทางเลือกที่จะปฏิบัติในอนาคต
 8. ใหนํ้าหนักขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก
 9. ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
 10. คาดหมายผลลัพธที่จะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ

เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

สรุป
วิธีกรณีศึกษาเปนวิธีการเรียนรูวิธีหนึ่งที่มุ งเนนการ

เตรียมการและการอภิปรายในหองเรียนเก่ียวกับสถานการณ
ตามที่กําหนดไวในกรณีศึกษา วิธีการนี้ตรงกันขามกับวิธี
ปญหาตามตําราเรียน (Textbook/problem method)
ซึ่งมุงเนนความจําและความเขาใจเน้ือหาท่ีอยูในตําราเรียน 
และฝกฝนทําแบบฝกหัดหรือปญหาที่ตอบเปนเชิงตัวเลข
แตวิธีกรณีศึกษามีจุดมุงเนนยึดผูเรียนเปนหลักใหเรียนรูผาน
ความพยายามรวมมือกันมากกวาการถายทอดแนวคิดของ
ผูสอน ขอแตกตางระหวางกรณีศึกษากับปญหา คือปญหา

จะมีคําตอบที่ถูกตอง แตกรณีศึกษาไมมีคําตอบที่ถูกตอง
ในการแกไขปญหา ผูเรียนทํางานดวยตนเองและใชความรู
ที่ไดมาจากตําราหรือผูสอน ในการเตรียมกรณีศึกษา ผูเรียน
ตองฝกฝนการใชดุลยพินิจ และเพราะวาดุลยพินิจของ
แตละคนแตกตางกันไป จึงไมมีคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบ
เดียวสําหรับกรณีศึกษา การใชกรณีศึกษามีประโยชนหลาย
ประการ เชน กรณีศึกษาจะสอนใหผู เรียนเปนผูมีเหตุผล 
เพื่อใชความรูในการแกไขปญหา ถาผูเรียนจัดทํากรณีศึกษา
ในฐานะสมาชิกของกลุม ผูเรียนจะเรียนรูทักษะการติดตอ
ระหวางบุคคล การแบงงานกันทํา ใชงานที่ทําโดยผูอื่น และ
มีปฏิสัมพันธกันอยางรวมมือกัน
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