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52253406 : สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 

คาํสาํคญั :  ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ/ การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  
 เพญ็พิชชา  มนัคง : การพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและผลการเรียนรู้เรือง 
พลเมืองดีของสงัคม ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ. อาจารย์    

ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์  : อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั และ ผศ.ดร.วชัรา  เล่าเรียนดี.  213 หนา้. 
 

 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ  1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสงัคมก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการเมือเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 80 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 

โรงเรียนบา้นหนองกะโดน  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐมเขต 1 จาํนวน 30 คน  ใชแ้บบแผนการทดลอง
แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั ( One - Group  Pretest - Posttest Design) เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
ประกอบดว้ย  1) แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง พลเมืองดี
ของสงัคม  3)  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ) ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent และ ค่าการทดสอบค่า t-test แบบ One sample 

t-test และการวเิคราะห์เนือหา ( Content Analysis) 
 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1)  ผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสงัคมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมี
คะแนนหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 2) ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 หลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ สูงกวา่เกณฑ ์80% อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .05 และความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 3) ความคิดเห็น
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั   

เห็นดว้ยมาก  โดยนกัเรียนเห็นดว้ยมากในดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะนกัเรียนไดฝึ้กคิดร่วมกบัเพือนๆตาม
สถานการณ์  ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ  นกัเรียนมีความเห็นวา่ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ สามารถนาํไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนัได ้และดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ นกัเรียนมีความเห็นวา่ ครูมีความเป็นกลัยาณมิตรกบันกัเรียน 
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52253406 : MAJOR : CURRICULUM AND  SUPERVISION 
KEY WORD :  CRITICAL  THINKING ABILITIES  /  YONISOMANASIKARN   APPROACH.  

 PENPITCHA MONKONG : THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING ABILITIES 

AND LEARNING OUTCOMES IN GOOD CITIZEN OF SOCIETY OF THE  THIRD GRADE        

STUDENTS TAUGHT BY YONISOMANASIKARN APPROACH. THESIS ADVISORS : SIRIWAN 

VANICHWATANAWORACHAI  Ph.D. AND ASST. PROF. WATCHARA  LOWRIENDEE  Ph.D.  213  pp. 
 

 The purposes of this experimental research were to: 1)  compare learning outcomes on addition 

and  subtracting after applying the yonisomanasikarn approach, 2) compare critical thinking abilities after 

applying the yonisomanasikarn approach comparing to 80% level, 3) study the students’ opinion towards  the 

application of the yonisomanasikarn approach. The sample consisted of 30 of  the third grade students  during 

the 2011 academic year of Nongadon School, Nakorn Pathom Educational Service Area Office 1.  The research 

design  was the one-group pretest-posttest design. The research instruments were lesson plans taught by 

yonisomanasikarn approach, learning outcomes test, critical thinking abilities  test, and a questionnaire . The 

statistical  analysis employed were percentage (%) ,mean ( ),standard deviation (S.D.), t-test  dependent , one 

sample t-test  and content analysis.    
 

          The research finding revealed : 1)  The learning outcomes in  good citizen of society of  the third 

grade students before and after applying the yonisomanasikarn approach were statistically  significant different 

at the level of .05 whereas the learning outcomes  after applying the yonisomanasikarn approach were higher.    

2) The students’ critical thinking abilities after applying yonisomanasikarn approach were statistically  

significant different at the level of .05 whereas the critical thinking abilities after applying the 

yonisomanasikarn approach were higher than 80% level and the students’ critical thinking abilities were 

enhanced a  good level.  3) The students’ opinions toward the yonisomanasikarn approach were at a very high  

level of agreement.  On the aspect of learning activities they could think with their friends on various situations.  
On the aspect of learning usefulness they were able to use critical thinking in daily life. And on the aspect of 

learning environments,  the teacher was  friendly to students. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธ์เล่มนีสาํเร็จลงได้  ดว้ยความอนุเคราะห์ และการให้ คาํปรึกษาแนะนาํ                   

อยา่งดียงิ  จากอาจารย ์ดร. ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั  และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรา เล่าเรียนดี  

เป็นอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ตงัแต่เริมตน้จนสาํเร็จเรียบร้อย  ได้ใหค้าํปรึกษา  ตลอดจนให้
ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิในการทาํวทิยานิพนธ์เล่มนีสมบูรณ์ยงิขึน  ผูว้จิยักราบ
ขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของคณาจารยทุ์กท่านไวด้ว้ยความเคารพอยา่งสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  ประธานกรรมการ  

ตรวจสอบวทิยานิพนธ์  และอาจารย ์ดร.มนตช์ยั  พงศกรนฤวงษ์   ผูท้รงคุณวฒิุ  ทีใหค้าํแนะนาํตรวจ
แกไ้ขขอ้บกพร่องและใหค้วามกระจ่างในเชิงวชิาการเพือความสมบูรณ์ของวทิยานิพนธ์ 

 ขอขอบพระคุณ  คุณนุดี  รุ่งสวา่ง   ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สาํนกังานเขตพืนที
การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  อาจารย์อภิญญา  สิงห์สมบติั  ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียน สิรินธร     
ราชวทิยาลยั และอาจารย ์ดร.โชติมา  หนูพริก  นกัวชิาการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา  สาํนกั
ทดสอบทางการศึกษา  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทีกรุณา
เป็นผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบเครืองมือและใหข้อ้แนะนาํทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํวทิยานิพนธ์ 

 ขอขอบพระคุณ  ผูบ้ริหาร  คณะครูโรงเรียน วดับา้นยาง และโรงเรียนบา้นหนองกะโดน    
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา นครปฐม  เขต 1  ทีใหค้วามอนุเคราะห์ทดลองเครืองมือและเก็บรวม
รวบขอ้มูล เป็นอยา่งดี รวมทงัขอขอบใจนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3   ทีใหค้วามร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี  
 ขอขอบคุณเพือนร่วมรุ่นหลกัสูตรและการนิเทศ “ 52” โครงการพิเศษ และโครงการ
ความร่วมมือทุกคน ทีเป็นกาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา 
 ทา้ยสุดนี ขอนอ้มระลึกถึงพระคุณของบิดา  มารดา  ทีเป็นผูว้างรากฐานในการศึกษา  
ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยงิวา่วทิยานิพนธ์ฉบบันีจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนและผูส้นใจโดยทวัไป 
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