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53262310:  สาขาวชิาการสอนสงัคมศึกษา 
คาํสาํคญั:  กฎหมายอาญาน่ารู้ / ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ / การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 
 ปุณณวชั  ทัพธวชั: การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา . อาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์: ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสมัพนัธ์, ผศ.ดร.ปรณฐั  กิจรุ่งเรือง และ อ.ดร.มนสันนัท ์ นาํสมบูรณ์. 235 หนา้. 
 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ ของนักเรียน    
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 2) เปรียบเทียบทกัษะการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 3) ศึกษา
ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา  
และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา   กลุ่มตวัอยา่ง
ทีใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3/1  ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา  
อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9  จาํนวน 31 คน   

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ 2) แบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ 3) แบบวดัทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 4) แบบสอบถาม    
ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่         
ค่าเฉลีย ( x̄  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent)  และ 
การวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis)   
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาสูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

2. ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .05  

3. ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัจากทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาอยูใ่นระดบัสูง  
4. ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
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53262310:  MAJOR:  TEACHING SOCIAL STUDIES 

KEY WORD: THE ASPECTS OF CRIMINAL LAW / CRITICAL THINKING SKILLS /  

                        LEARNING  MANAGEMENT TAUGHT WITH TRISIKKHA  

 PUNNAWAT THUPTAWAT: THE DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOMES  ON THE ASPECTS 

OF CRIMINAL LAW AND CRITICAL THINKING SKILLS OF MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS TAUGHT 

WITH TRISIKKHA. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. ORAPIN SIRISAMPHAN, Ph.D., ASST. PROF.  

PORANAT  KITROONGRUENG, Ph.D., AND  MANASANAN  NAMSOMBOON, Ph.D. 235 pp. 

 

 The purposes of this research were to: 1) compare the learning outcomes on the aspects of criminal law of  the 

Mathayomsuksa 3 students before and after the participation in the learning  management  taught with trisikkha            

2) compare the critical thinking skills of the Mathayomsuksa 3 students before and after the participation in the learning 

management taught with trisikkha 3) study the critical thinking skills of the Mathayomsuksa 3 students participation in 

the learning management taught with trisikkha and 4) study the opinion of Mathayomsuksa 3 students about the 

participation in the learning management taught with trisikkha. The sample of this research consisted of 31 

Mathayomsuksa 3/1 students studying in the first semester during the academic year 2012 in Kamphaengsaen wittaya 

School, Kamphaengsaen District, Nakhonpathom Province of the Office of Secondary School District 9.  

The instruments employed to collect data were: 1) lesson plans 2) a learning outcome test 3) a critical 

thinking test and 4) a questionnaire on the opinion of students about participation in the learning management  taught 

with trisikkha. The collected data was analized by mean ( x̄  )  standard deviation (S.D.)  t-test dependent and content 

analysis. 

 The finding were as follows: 

 1. The learning outcomes of students on the aspects of criminal law gained after the participation in the 

learning management taught with trisikkha was higher than the learning outcomes gained before the participation 

learning  at the level of .05 significance. 

 2. The critical thinking skills of students gained after the participation in the learning management taught  

with trisikkha  was higher than the learning outcomes gained before the participation  learning at the level of .05 

significance. 

 3. The critical thinking skills of students gained after the participation in the learning management taught  

with trisikkha had  high  mean score. 

 4. The positive opinions of students  towards participation in the learning management taught with trisikkha 

had high level.  
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์เรือง การพฒันาผลการเรียนรู้เรือง กฎหมายอาญาน่ารู้ และทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาเล่มนี สําเร็จ
ลุล่วงเป็นอย่างดีดว้ยความกรุณาในการให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ ความช่วยเหลือและกาํลงัใจจาก
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง และอาจารย ์
ดร. มนสันนัท ์ นาํสมบูรณ์  ผูเ้ป็นอาจารยที์ปรึกษาตงัแต่เริมตน้จนวิทยานิพนธ์เล่มนีสําเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารยส์มประสงค์  น่วมบุญลือ ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้
คาํปรึกษา แนะนาํ แกไ้ขขอ้บกพร่องเพือใหว้ทิยานิพนธ์มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยอ์นงคพ์ร  สมานชาติ  อาจารย ์ดร. วรกาญจน์  สุขสดเขียว 
และอาจารยส์าธิต  จนัทรวินิจ  ทีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครืองมือในการวิจยั ทาํให้
ผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการวิจยัและเก็บขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทงัขอ้เสนอแนะทีเป็น
ประโยชน์อยา่งยงิต่อการทาํวทิยานิพนธ์ใหมี้ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน 
 ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการ  รองผูอ้าํนวยการ  คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนกาํแพงแสน
วิทยา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม ทีให้ความร่วมมือและอาํนวยความสะดวกในการเก็บ
ขอ้มูลเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบพระคุณบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีให้ทุนอุดหนุนการวิจยัเพือเป็น
ประโยชน์ต่อการทาํวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบคุณเพือน  พีและน้องระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา                
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรและบุคคลอนัเป็นทีรักทุกท่านสําหรับความช่วยเหลือ 
คาํแนะนาํและกาํลงัใจทีมีใหเ้สมอมาจนทาํใหว้ทิยานิพนธ์เล่มนีสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 
 ท้ายสุดนี  ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ผู้ซึงให้ ชีวิต  การอบรมเลียงดู  ให้ความรู้
ความสามารถ  เป็นผูว้างรากฐานทางการศึกษา รวมถึงสนบัสนุนปัจจยัทางการศึกษามาโดยตลอด 
และขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่านในครอบครัวทีเป็นแรงบนัดาลใจ และให้กาํลงัใจในการศึกษาเป็น
อยา่งดี ทาํใหผู้ว้จิยัสาํเร็จการศึกษาปริญญาโทดงัทีมุ่งหมายไว ้
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