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งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการคิดวิเคราะห์วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชก้รณีศึกษา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 3) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 จ  านวนนกัเรียน 36 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือวจิยั ประกอบดว้ย 
1) แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้กรณีศึกษา รายวิชาสังคมศึกษา สาระหน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 2) แบบประเมินการคิดวิเคราะห์ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคลและ
กลุ่ม 4) แบบ ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้
กรณีศึกษา ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t – test for Dependent Sample) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กรณีศึกษา นกัเรียนท่ีมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์จ านวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.56 และนกัเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44  2) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่าง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) 
ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ต่อ การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาในรายวชิาสังคมศึกษา
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
ค าส าคัญ : การพฒันาการคิดวเิคราะห์, การใชก้รณีศึกษา, วชิาสังคมศึกษา 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาส าคญัท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ ว่ามนุษยด์ ารงชีวิตอยา่งไร 
ทั้ งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากน้ียงัช่วยให้ผูเ้รียนเข้าใจถึงการพฒันา 
เปล่ียนแปลงตามยุคสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ ท าให้เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้น ยอมรับใน
ความแตกต่าง สามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวติ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม
โลก (กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดงันั้น การจดัการศึกษาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมจึงไม่ใช่การเรียนเฉพาะเน้ือหาความรู้ แต่จ าเป็นจะตอ้งให้นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ แยกแยะ
ประเด็นปัญหา และใชเ้หตุผลพิจารณาเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีจากแผนปฏิบติัการของโรงเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลยั โครงการท่ี 2.1/3 ไดร้ะบุว่าการพฒันาหลกัสูตรการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู ้เ รียนให้รู้ เท่าทันสัญญาณแห่งกาลเวลาท่ี
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ และให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน เพิ่มทศันคติท่ีดีในการเรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการ
แกปั้ญหา การสืบคน้ขอ้มูล ลดการเรียนแบบการท่องจ าตามต ารา เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต สามารถเลือกรับขอ้มูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ขอ้มูลไดเ้หมาะสมตามวยั ทั้งน้ีเพื่อน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวนั ดว้ยเหตุน้ีครูผูส้อนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมจึงตอ้งหาวิธีการ
สอนท่ีเหมาะสม ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนได ้ 

การคิดวเิคราะห์ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญั ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความส าเร็จในการเรียนรู้ และเป็นทกัษะ
ท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะดงักล่าว 
ครูผูส้อนจะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเสนอความคิดท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผูเ้รียนตั้งค  าถามและน าไปสู่การ
ค้นหาค าตอบ ซ่ึงชัยอนันต์ สมุทวณิช (2552) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า คือการแสวงหา
ขอ้เท็จจริงดว้ยการระบุ จ าแนก แยกแยะ ขอ้มูลในสถานการณ์ท่ีเป็นแหล่งคิดวิเคราะห์ ทั้งท่ีเป็นขอ้เท็จจริง
กบัความคิดเห็น หรือจุดเด่น จุดดอ้ย ในสถานการณ์ เป็นการจดัขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ เพื่อไปใชเ้ป็นพื้นฐานใน
การคิดระดบัอ่ืนๆเช่น บรรจง แสงนภาวรรณ (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus พบวา่ทกัษะการอ่านคิดวเิคราะห์หลงั
จดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ สุพตัรา ตาดม่วง (2558) ไดท้  าการศึกษาโครงการพฒันาทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนโรงเรียนหนองหวา้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 
พบวา่ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนหลงัการเขา้ร่วมโครงการสูงกวา่ก่อนการเขา้ร่วมโครงการ พิชญะ 
กนัธิยะ (2559) ไดพ้ฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น วิชาวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 
และมีทกัษะการคิดวเิคราะห์ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี เป็นตน้ 
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ส าหรับการใช้การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา คือการเรียนรู้ท่ีฝึกให้ผูเ้รียนสามารถแก้ไขปัญหา 
ประยุกตใ์ชค้วามรู้จากสถานการณ์ท่ีนกัเรียนเคยเผชิญ แลกเปล่ียนและอภิปรายร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อน าไปสู่
ขอ้สรุปหรือทางออกของปัญหา ดงัท่ีทิศนา แขมมณี (2552) กล่าวว่า การสอนแบบกรณีศึกษา หมายถึง 
กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยผูเ้รียนศึกษาเร่ือง
ท่ีสมมติข้ึนมาจากความเป็นจริงและตอบประเด็นค าถามเก่ียวกบัเร่ืองนั้น แลว้น าค าตอบและเหตุผลท่ีมาของ
ค าตอบนั้นมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการอภิปราย เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์พงษย์ุทธ กลา้ยทุธ 
(2552) การสอนแบบกรณีศึกษาจะช่วยสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สร้างทกัษะในการตั้งค  าถาม 
การอภิปราย สร้างทกัษะในการถกเถียงและกลา้แสดงออก กรณีศึกษาท าให้การจ ากดัทางความคิดในเชิง
วิชาการถูกเปิดออก ช่วยให้นกัศึกษาเกิดการตดัสินใจภายในเวลาท่ีก าหนดถึงแมจ้ะมีขอ้มูลหรือทฤษฎีท่ีไม่
สมบูรณ์ นอกจากน้ียงัเป็นวิธีการท่ีสนุกท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการต่ืนตวั มีการโตแ้ยง้กนัภายใตก้รณีศึกษา และ
กระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความพยายามมากข้ึน เช่น การวิจยัของธัญวลัย กุลวงษ์ (2558) ศึกษาการพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถดา้นการแกปั้ญหา เร่ือง วิกฤตการณ์ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหา วรุฒน์ อินทฤทธ์ิ (2558) ผลของ
การเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยใช้วิธีกรณีศึกษาท่ีมีต่อมโนทศัน์ประชาธิปไตยและความสามารถในการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวิธีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อพฒันาการคิด
วิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความพร้อมในการแกปั้ญหาเม่ือเผชิญ
กบัสถานการณ์จริง ผ่านการคิดและอภิปรายร่วมกนัทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม ตลอดจนช่วยให้
ผูเ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาการคิดวเิคราะห์วชิาสังคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชก้รณีศึกษา 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษา  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาในรายวชิาสังคมศึกษา 

 
สมมติฐานการวจัิย 

1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาสังคมศึกษา หลงัการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาในรายวชิาสังคม
ศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 
  ตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรตน้  การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
ตวัแปรตาม 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3. ความพึงพอใจท่ี

มีต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

เน้ือหาสาระท่ีน ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ น ามาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเ รียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในสาระท่ี 2 
หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 เห็นคุณค่าในการปฏิบติัตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประกอบไปดว้ยเน้ือหา
ต่อไปน้ี 

เร่ือง พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
1. สังคมประชาธิปไตย 
2. สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหนา้ท่ี 
3. แนวทางการส่งเสริมใหป้ฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี  

เร่ือง กฎหมายกบัการด าเนินชีวติ 
1. ความหมาย ความส าคญั และกระบวนการในการตรากฎหมาย 
2. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและครอบครัว 
3. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนและประเทศชาติ 

เร่ือง สถาบนัทางสังคม 
1. ความหมาย ความส าคญัและบทบาทของสถาบนัทางสังคม 
2. ความสัมพนัธ์ของสถาบนัทางสังคม 
3. บทบาทส าคญัของสถาบนัทางสังคมไทย 
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 ระยะเวลาในการวจิยั 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 ใชเ้วลาทดลองจ านวน 8 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที จ  านวนทั้งหมด 15 คาบ  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้รณีศึกษา รายวิชาสังคมศึกษา สาระหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม 
และการด าเนินชีวติในสังคม  

2. แบบประเมินการคิดวเิคราะห์โดยใชก้รณีศึกษา 
3. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคลและรายกลุ่ม  
4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการใชก้รณีศึกษา 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

วิธีด าเนินการวิจยั การพฒันาการคิดวิเคราะห์วิชาสังคมศึกษา โดยใช้กรณีศึกษาของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั จ านวนนกัเรียน 36 คน มีวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. ผูส้อนช้ีแจงวตัถุประสงค เป้าหมายของการเรียน และการประเมินผล ใหน้กัเรียนทราบ 
2. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ไปทดสอบ

ความรู้วิชาสังคมศึกษากบันกัเรียนชั้นม.2/3 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร จ านวน 
36 คน ใชเ้วลาทดสอบ 1 คาบ  

3. ด าเนินการจดัการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาตามแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 7 แผน โดยใช้
เวลาในการเรียนรู้ 15 คาบ และในระหวา่งเรียนครูสังเกตและประเมินพฤติกรรมการท างาน  

4 . น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนหลังเ รียน (Post-test) ซ่ึ ง เ ป็นแบบทดสอบ                                 
วดัผลสัมฤทธ์ิทางเรียนไปทดสอบความรู้วชิาสังคมศึกษากบันกัเรียนชั้น ม. 2/3 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั เขต
ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร จ านวน 36 คน ใชเ้วลาทดสอบ 1 คาบ 

5. ใหน้กัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา เพื่อเก็บเป็นขอ้มูล  
6. รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์และแปลผล  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วเิคราะห์ผลการพฒันาการคิดวเิคราะห์โดยใชก้รณีศึกษาและผลการประเมินพฤติกรรมการ
ท างานแบบรายบุคคลและกลุ่ม โดยวเิคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วเิคราะห์ผลการประเมินพฤติกรรมการท างานแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยวเิคราะห์หาค่า
ร้อยละ (Percentage) 
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3. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ใช้
สถิติ t – test for Dependent Sample 

4. วเิคราะห์ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวจัิย 

1. ผลคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคมศึกษา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2 โดยใช้กรณีศึกษาในภาพรวมกิจกรรมทั้ง 6 คร้ัง นกัเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 83.69 และเม่ือพิจารณาเป็น
รายบุคคล การคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนท่ีมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑจ์ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80.56 และการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีมีคะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 80 ไม่ผา่นเกณฑ์จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.44 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสังคมศึกษาโดยใชก้รณีศึกษา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (�̅�= 25.08, S.D. = 3.00) สูงกวา่ก่อนเรียน (�̅�= 20.86, S.D. = 4.59) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้ 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
ในรายวิชาสังคมศึกษาพบวา่ ระดบัความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4.45, S.D. = 0.10) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยคือ ดา้นผูส้อน (�̅� = 4.53, S.D. = 0.50) ดา้นเน้ือหา
ของกรณีศึกษา ( �̅� = 4.46, S.D. = 0.68) ดา้นการจดักิจกรรม (�̅� = 4.35, S.D. = 0.69) 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจยัเร่ือง เร่ืองการพฒันาการคิดวิเคราะห์วิชาสังคมศึกษาโดยใช้กรณีศึกษาของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้จิยัอภิปรายจากขอ้คน้พบในการวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาสังคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยใช้กรณีศึกษาในภาพรวมมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 83.69 และเม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคล การคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนท่ีมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑจ์ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 80.56 และการ
คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีมีคะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 80 ไม่ผา่นเกณฑ์จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 ทั้งน้ี 
คะแนนร้อยละของการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนกลุ่มท่ีไม่ผา่นเกณฑ์ มีช่วงคะแนนอยูร่ะหวา่ง 70.37-74.07 
ซ่ึงมีคะแนนต่างจากกลุ่มอ่ืนไม่มากซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และเม่ือพิจารณาการประเมินความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ท่ีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ อาจเน่ืองจากนักเรียนไม่เคยเรียนแบบกรณีศึกษามาก่อน และท่ี
ส าคญัคือจะตอ้งแสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ อภิปรายและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง รวมทั้งมีการท างานแบบ
กลุ่มซ่ึงถือเป็นประสบการณ์ใหม่ รวมทั้งนกัเรียนยงัเขียนสรุปความรู้และการยกตวัอยา่งไม่ชดัเจนและไม่คล
อบคลุมประเด็นค าถาม  
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อย่างไรก็ตาม ผลท่ีได้น้ีแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาสามารถช่วยพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได ้ซ่ึงอธิบายไดว้า่ขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาทั้ง 5 ขั้นตอน
คือ 1) น าเสนอกรณีศึกษา 2) ระบุประเด็นปัญหา 3) วิเคราะห์ประเด็นปัญหา คือให้นกัเรียนใชก้ระบวนการ
กลุ่ม และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษา 4) อภิปรายทางแก้ปัญหาและน าเสนอผลลัพธ์                               
5) อภิปรายและร่วมกันสรุปค าตอบ จัดเป็นกระบวนการท่ีสนับสนุนนักเรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์ 
เน่ืองจากมีแนวทางให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดเป็นล าดบัขั้นตอน โดยครูเป็นผูก้ระตุน้ให้นกัเรียนแสวงหาค าตอบ
จากกรณีศึกษาท่ีไดอ่้าน ซ่ึงสุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ (2545) ไดก้ล่าวไวว้า่ การสอนแบบกรณีศึกษา คือ
การสอนท่ีมีการน าเสนอเอาสถานการณ์ ปัญหา หรือเร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดข้ึนจริง หรืออาจจะเกิดข้ึนไดใ้นชีวิต
จริงมาดัดแปลง เพื่อเป็นตวัอย่างให้ผูเ้รียนได้ศึกษา วิเคราะห์ และมีการฝึกให้ผูเ้รียนได้ท าความเขา้ใจ 
มองเห็นปัญหาอย่างแท้จริง และฝึกฝนหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ผูเ้รียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนการร่วมกนัตดัสินใจ สอดคลอ้งกบัวนัเพญ็ สุลง (2561) 
ศึกษาการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 พบว่า 1) การคิดวิเคราะห์รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 โดยใชก้รณีศึกษา นกัศึกษามีคะแนนไม่ต ่ากวา่ 80 จากการท าแบบ
ฝึกและแบบทดสอบ คือผา่นเกณฑ์จ านวน 6 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 85.71 และไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 1 กลุ่ม คิด
เป็นร้อยละ 14.29 และวนีสั แกว้ประเสริฐ (2556) ศึกษาผลการคิดวเิคราะห์และสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการ
เรียนแบบอีเลิร์นนิงโดยใชก้ารเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา ของนกัเรียนระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ไดส้รุปการวิจยัวา่ นกัศึกษากลุ่มเก่งมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน และนกัศึกษากลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ปัจจยัอีกประการท่ีส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มาจากการเลือกใช้ประเภทของ
กรณีศึกษา โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกกรณีศึกษา 2 ประเภท คือ กรณีประวติั (Case history) ซ่ึงเป็นเร่ือง
ประวติัหรือความเป็นมาของบุคคลหรือโครงการต่างๆ ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงควรแก่
การศึกษา และกรณีวิเคราะห์เหตุการณ์ (Situational critical incident case) เป็นเร่ืองสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และมีลกัษณะเป็นสถานการณ์สั้นๆ มีขอ้มูลต่างๆประกอบ ซ่ึงรูปแบบของกรณีศึกษาท่ี
ผูว้ิจยัเลือกมามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการสอนวิชาสังคมศึกษา สาระหนา้ท่ีและท่ี
พลเมือง และเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง และอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั Herreid (1999) ไดก้ล่าว
ว่าการสร้างกรณีศึกษาท่ีดีควรประกอบด้วย 1) การเล่าเร่ืองราวในกรณีศึกษาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ี
ผูเ้รียนเรียนตั้งแต่ตน้จนจบ 2) มีจุดเน้นและประเด็นในเร่ืองท่ีสนใจ มีความส าคญั มีปัญหา และมีแนวคิด                
3) มีความน่าสนใจและประเด็นท่ีทนัสมยั นอกจากน้ีเม่ือนกัเรียนศึกษากรณีศึกษาแลว้ ผูส้อนให้ประเด็น
ค าถามท่ีทา้ทายใหน้กัเรียนคิดและอภิปราย 
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เม่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์กบัคะแนนพฤติกรรมการท างานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
พบวา่ นกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์การวิเคราะห์และมีพฤติกรรมการท างานในระดบัดีมากมีจ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.22 นกัเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์และมีพฤติกรรมการท างานในระดบัดีมีจ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.33 นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การวิเคราะห์และมีพฤติกรรมการท างานในระดบัดีมากมีจ านวน               
1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.78 และนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การวิเคราะห์และมีพฤติกรรมการท างานในระดบัดีมี
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ดงันั้นจะเห็นไดว้่าคะแนนพฤติกรรมการท างานสอดคลอ้งกบัคะแนน
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ซ่ีงส าหรับการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ปัจจยัหน่ึงท่ี
ส าคญัคือบทบาทของผูเ้รียนท่ีจะตอ้งใส่ใจและสามารถควบคุมพฤติกรรมการเรียนของตนเองได ้นอกจากน้ี
ยงัพบวา่ ผลคะแนนพฤติกรรมการท างานกลุ่มส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดีมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาผ่านกระบวนการกลุ่ม ท าให้ผูเ้รียนได้แลกเปล่ียนความรู้ท่ีหลากหลายจาก
สมาชิกภายในกลุ่ม เปิดโอกาสให้วิเคราะห์และอภิปราย รวมทั้งร่วมกนัคิดหาสาเหตุและวิธีการแกปั้ญหา
จากกรณีศึกษาท่ีกลุ่มตนเองไดรั้บ ซ่ึงประพนัธ์ สุเสารัจ (2540) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการใช้กรณีศึกษาร่วมกบั
กระบวนการกลุ่มวา่ จะช่วยให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัคิด และพิจารณาขอ้มูลท่ีตนไดรั้บอยา่งถ่ีถว้น และการอภิปราย
จะช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งการน าเอากรณีต่างๆ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบั
ชีวิตจริงมาใช ้จะช่วยให้การเรียนรู้มีลกัษณะใกลเ้คียงความเป็นจริง ซ่ึงมีส่วนท าให้การเรียนรู้มีความหมาย
ส าหรับผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน และสอดคลอ้งกบัวนัเพ็ญ สุลง (2561) ซ่ึงศึกษาการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 
พบวา่ นกัศึกษาทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการท างานอยูใ่นระดบัดีมาก เน่ืองจากนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความร่วมมือ 
การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็น การตั้งใจท างาน และความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (�̅� = 25.08, S.D. = 3.00) สูงกว่าก่อนเรียน (�̅�= 20.86, S.D. = 4.59) 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง พงษ์ยุทธ กลา้ยุทธ (2552) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัประโยชน์ของการใช้
กรณีศึกษาวา่ เป็นการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพราะนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากบทความท่ีดีท่ีสุดท่ีพวกเขาไดส้อน
ตวัเอง การเรียนรู้จะดีท่ีสุดเม่ือเกิดกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนรู้ปัญหา จาก
กรณีศึกษาด้วยตนเอง เป็นกุญแจส าคญัท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพของการศึกษาโดยวิธีการดังกล่าว 
สอดคลอ้งกบัชูวทิย ์ไชยเบา้ (2552) ศึกษาวธีิการสอนแบบกรณีศึกษาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิา
สังคมวิทยาเบ้ืองต้น เร่ืองวฒันธรรม พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมวิทยาเบ้ืองต้น เร่ือง
วฒันธรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาของกลุ่มตวัอย่างหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และวรุฒน์ อินทฤทธ์ิ (2558) ศึกษาผลของการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดย
ใชว้ิธีกรณีศึกษาท่ีมีต่อมโนทศัน์ประชาธิปไตยและความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีไดรั้บการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยใชว้ธีิ
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กรณีศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาสูง ปานกลาง และต ่ามีมโนทศัน์ประชาธิปไตยหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ีทิศนา แขมมณี (2552) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของ
การสอนโดยใชก้รณีศึกษาวา่ เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนสูง ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รียนและส่งเสริมการเรียนรู้จากกนัและกนั 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ต่อการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
ในรายวิชาสังคมศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.45, S.D. = 0.10) 
สอดคลอ้งกบัประจวบ เพิ่มสุวรรณ (2552) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีกรณีศึกษา พบวา่ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาอยูใ่นระดบัสูง
และความพึงพอใจของนกัศึกษาแต่ละภาควิชาไม่แตกต่างกนั และศิระ สัตยไพศาล (2556) ไดศึ้กษาผลของ
การใชก้รณีศึกษาจดัการเรียนการสอนในรายวิชา IMG462 สัมนาการจดัการอุตสาหกรรม พบวา่ นกัศึกษามี
ความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดา้นผูส้อนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.53, S.D. = 0.50) เน่ืองมาจากการจดัการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษาท าให้มีการ
แลกเปล่ียนแนวคิดและความรู้กนัระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน ตลอดกิจกรรมครูผูส้อนเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา 
ช้ีแนะแนวทาง และสร้างก าลงัใจแก่ผูเ้รียน จึงท าใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีร่วมกนั ผูส้อนมีการแจง้วตัถุประสงค์
และภาพรวมเน้ือหาก่อนเร่ิมกิจกรรม นอกจากนั้นในการอภิปรายทางแกปั้ญหาของกรณีศึกษา ผูส้อนมีส่วน
ส าคญัท่ีท าใหผู้เ้รียนวเิคราะห์และหาขอ้สรุปร่วมกนั ดงันั้นจะเห็นวา่ผูส้อนมีบทบาทส าคญัต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั Roger (1959) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาของครูผูส้อนไว้
ว่า ครูสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ผูเ้รียนได้รับสัมผสัจริงกบัปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัผูเ้รียน เปิดเผยและ
ตระหนกัในทศันะท่ีครูมี ยอมรับความรู้สึกของตนเอง จริงใจในการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูเ้รียน ครูยอมรับ
ผูเ้รียนอยา่งท่ีเขาเป็น เขา้ใจความรู้สึกของผูเ้รียน จดัทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ให้พร้อม ครูตอ้งจดัสรรเอกสาร 
ต ารา อุปกรณ์เคร่ืองใช้ สถานท่ีปฏิบติังาน ให้มีพร้อมให้ผูเ้รียนเลือกใช้ได ้แต่ไม่เป็นการบงัคบั และสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียน และสร้างสัมพนัธภาพกบัผูเ้รียนท่ีส่งเสริมแรงจูงใจพื้นฐานของผูเ้รียน  

ดา้นเน้ือหาของกรณีศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.46, S.D. = 0.68) มีสาเหตุมา
จาก กรณีศึกษามีความทนัสมยัและอยูใ่นชีวิตจริงของผูเ้รียน เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงคร์ายวิชา เน่ืองจาก
ผูว้ิจยัได้ศึกษาและด าเนินการตามแนวทางของการเขียนกรณีศึกษาก่อนน าไปใช้จริงกบัผูเ้รียน สามารถ
เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ เหมาะสมกบัช่วงวยัของนักเรียน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้สอดคลอ้งกบัดารกา วรรณวนิช (2549 ) วา่การเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษาช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้ก
แกปั้ญหาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติจริงไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
การคิดแกปั้ญหา ช่วยให้ผูเ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งไกลข้ึน และช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
สูงและส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน  
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ส าหรับดา้นการจดักิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.35, S.D. = 0.69) เน่ืองจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเน้นบทบาทของผูเ้รียน ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือแสดง
ความคิดเห็น มีบรรยากาศการเรียนอิสระและทา้ทายกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดคิ้ดและอภิปรายร่วมกนั และส่งผล
ท าให้นกัเรียนไดรั้บความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนเพิ่มมากข้ึน สอดคลอ้งกบัพงษย์ุทธ กลา้ยทุธ 
(2552) ว่าการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นวิธีการท่ีสนุกท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการต่ืนตวั มีการโตแ้ยง้กนัภายใต้
กรณีศึกษา และกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความพยายามมากข้ึน ในชั้นเรียนควรท าให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการท่ี
อยากจะเรียนรู้วา่อะไรคือส่ิงท่ีอยูใ่นหนงัสือ มีการโนม้นา้วให้ผูเ้กิดความกระตือรือร้น สร้างก าลงัใจ รวมทั้ง
ท าใหผู้เ้รียนยอมรับในขอ้จ ากดัต่างๆ และการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดส าหรับการบรรลุ
วตัถุประสงคเ์หล่าน้ี 

 
ข้อค้นพบในงานวจัิย 

1. ในการท างานเป็นกลุ่ม ผูเ้รียนให้ความร่วมมือในการวิเคราะห์กรณีศึกษา สามารถแลกเปล่ียน 
ร่วมกนัคิดและสรุปความรู้ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิของงานออกมาดีกวา่แบบรายบุคคล และง่ายต่อการเช่ือมโยง
กรณีศึกษากบัเน้ือหาในการอภิปรายและสรุปทา้ยคาบเรียน 

2. การน าเอาการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาในวิชาสังคมศึกษา สาระหน้าท่ีพลเมือง  
วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มมากข้ึน กระตุน้ให้
นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิดและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงสังเกตไดว้า่นกัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็นท่ี
แตกต่างหลากหลายของตนเองมากข้ึนทั้งในกลุ่มของตนเองและกบัผูส้อน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้

1. ผูส้อนควรอธิบายหลกัการคิดวเิคราะห์แต่ละประเภทใหน้กัเรียนเขา้ใจ โดยเฉพาะในคาบเรียน
แรก และอาจจะมีการยกตวัอยา่งเป็นแนวทางในการวเิคราะห์ใหน้กัเรียน 

2. การจดัการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษาจะประสบความส าเร็จนั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง 
ไดแ้ก่ การจดัส่ิงแวดลอ้มในการเรียนท่ีมีความเหมาะสม การตั้งค  าถามกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน และส่ือ
ท่ีมีความหลากหลายและน่าสนใจ 

3. ในการคดัเลือกกรณีศึกษา ผูว้ิจยัควรเลือกเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและช่วงวยัของ
ผูเ้รียน เป็นเน้ือหาท่ีทนัสมยั และอยู่ในชีวิตจริงของนกัเรียน จึงจะท าให้ผูเ้รียนให้ความสนใจกิจกรรมการ
สอนมากข้ึน 
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ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษากบัวิชาสังคมศึกษาในสาระอ่ืนๆ เช่น ศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ สาระประวติัศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ หรือน าไปประยุกตใ์ชก้บั
วชิาอ่ืน เพื่อจะไดพ้ฒันาและฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ควรมีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษากบัการคิดด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากการคิด
วเิคราะห์ เช่น การคิดวจิารณญาณ การคิดแกปั้ญหา เป็นตน้ 
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