52253406 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
คําสําคัญ : ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ/ การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
เพ็ญพิชชา มันคง : การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและผลการเรี ยนรู ้เรื อง
พลเมืองดีของสังคม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ. อาจารย์
ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ศิริวรรณ วณิ ชวัฒนวรชัย และ ผศ.ดร.วัชรา เล่าเรี ยนดี. 213 หน้า.
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ
1) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เรื องพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ 2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การเมือเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
3
โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐมเขต 1 จํานวน 30 คน ใช้แบบแผนการทดลอง
แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง ( One - Group Pretest - Posttest Design) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง พลเมืองดี
ของสังคม 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( & ) ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent และ ค่าการทดสอบค่า t-test แบบ One sample
t-test และการวิเคราะห์เนือหา ( Content Analysis)
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ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการเรี ยนรู ้เรื องพลเมืองดีของสังคมของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
3 ก่อน
และหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยมี
คะแนนหลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ 2) ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 หลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สูงกว่าเกณฑ์ 80% อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 และความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง 3) ความคิดเห็น
ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมาก โดยนักเรี ยนเห็นด้วยมากในด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพราะนักเรี ยนได้ฝึกคิดร่ วมกับเพือนๆตาม
สถานการณ์ ด้านประโยชน์ทีได้รับ นักเรี ยนมีความเห็นว่าทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สามารถนําไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้ และด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความเห็นว่า ครู มีความเป็ นกัลยาณมิตรกับนักเรี ยน
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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.
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เล่มนีสําเร็ จลงได้ ด้วยความอนุเคราะห์ และการให้ คําปรึ กษาแนะนํา
อย่างดียงิ จากอาจารย์ ดร. ศิริวรรณ วณิ ชวัฒนวรชัย และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา เล่าเรี ยนดี
เป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตังแต่เริ มต้นจนสําเร็ จเรี ยบร้อย ได้ให้คาํ ปรึ กษา ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการทําวิทยานิพนธ์เล่มนีสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ผูว้ จิ ยั กราบ
ขอบพระคุณในความเมตตากรุ ณาของคณาจารย์ทุกท่านไว้ดว้ ยความเคารพอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ยม นิลพันธุ์
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.มนต์ชยั พงศกรนฤวงษ์ ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีให้คาํ แนะนําตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่ องและให้ความกระจ่างในเชิงวิชาการเพือความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์
ขอขอบพระคุณ
คุณนุดี รุ่ งสว่าง ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ สํานักงานเขตพืนที
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อาจารย์ อภิญญา สิ งห์สมบัติ ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยน สิ รินธร
ราชวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.โชติมา หนูพริ ก นักวิชาการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สํานัก
ทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทีกรุ ณา
เป็ นผูเ้ ชียวชาญในการตรวจสอบเครื องมือและให้ขอ้ แนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์
ขอขอบพระคุณ ผูบ้ ริ หาร คณะครู โรงเรี ยน
วัดบ้านยาง และโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา นครปฐม เขต 1 ทีให้ความอนุเคราะห์ทดลองเครื องมือและเก็บรวม
รวบข้อมูล เป็ นอย่างดี รวมทังขอขอบใจนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีให้ความร่ วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณเพือนร่ วมรุ่ นหลักสู ตรและการนิเทศ “ 52” โครงการพิเศษ และโครงการ
ความร่ วมมือทุกคน ทีเป็ นกําลังใจและให้ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา
ท้ายสุ ดนี ขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา
ทีเป็ นผูว้ างรากฐานในการศึกษา
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิงว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนีจะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผสู้ อนและผูส้ นใจโดยทัวไป
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