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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั ้งนี ้ มีว ัตถุประสงค์เพื ่อ (1) เพื ่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือ 
แนวคิดหมวกหกใบกับวิธีการสอนแบบปกติ (2) เพื ่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยวิธีสอนแบบร่วมมือ 
แนวคิดหมวกหกใบ (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนปกติ กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการนำ
คะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  มาวิเคราะห์สถิติ ANOVA โดยเลือกจาก 2 ห้องที่มี
ผลการวิเคราะห์คะแนนไม่แตกต่างกัน จากนั้นนำมาสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก เพื่อเลือกกลุ่มทดลอง 
1 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน ซึ่งกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/8 ทำการสอน
ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบ และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/9 ทำการ
สอนด้วยวิธ ีสอนแบบปกติ เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   
 ผลการวิจัยพบว่า (1)ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 ท่ีได้รับการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ แนวคิดหมาวกหกใบสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 (2) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คำสำคัญ : ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ; วิธีสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบ 
 
บทนำ 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 37) ดังนั้นภาษาไทยจึงเป็นทักษะท่ีต้อง
ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อ
นำไปใช้ในชีวิตจริงในด้านการอ่าน การอ่านบทร้อยแก้ว คำประพันธ์ชนิดต่าง ๆ  การอ่านในใจเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที ่อ่าน  เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 37) 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
สำคัญไว้ข้อหนึ่งว่า ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสร้างองค์ความรู ้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการ
ประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีเป้าหมายที่ต้องการเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดเช่นกัน 
โดยเฉพาะความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ไว้ 4 มาตรฐาน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนในด้านที่ 4 กำหนดว่า 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น แก้ปัญหา
และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน.  2554 : 20) โดยผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 4 พบว่าควรได้รับการ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็นแก้ปัญหาและ
นำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้กำหนดให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การ
ฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม โดยระบุตัวชี้วัดในการฝึก
ทักษะเกี่ยวกับการอ่าน คือ การอ่านออกเสียง อ่านตีความ อ่านแปลความ อ่านขยายความ และอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณคาดคะเนเหตุการณ์เรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น อย่างมีวิจารณญาณ 
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน ประเมินค่าจากเรื่องท่ีอ่าน นำความรู้ ข้อคิด ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตประจำวันและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  
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ซึ่งในปัจจุบันการติดต่อส่ือสารได้เปิดกว้างมากขึ้น ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ส่งสาร
ก็ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ให้กับผู้รับสาร ผู้รับสารจึงมีความจำเป็นต้องมีทักษะการอ่านที่ดี 
เพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะสารที่ได้รับมาอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงมี
ความสำคัญสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะในขณะการอ่านต้องใช้สติปัญญาใน
ใคร่ครวญวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น เพื่อนำความรู้ ข้อคิดที่ได้รับมาพิจารณา 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ประเมินค่าสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผล ก่อนที่จำนำความรู้ใปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน 

ระหว่างการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ทราบถึงปัญหาของนักเรียนบางส่วน ในเรื่องการอ่านข่าวสาร
ต่าง ๆ แล้วไม่สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะได้ว่าข่าวสารที่ได้รับนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น นำ
ข่าวสารท่ีได้รับมาปฏิบัติตาม เพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นท่ีไม่เหมาะสม และส่งสารนั้นต่อ ๆ ไป ส่งผลให้
เกิดปัญหากับตนเองและส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง องค์กรเสียหาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากผู้เรียนขาด
ทักษะในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อได้รับข่าวสารมาก็นำความรู้ไปใช้โดยมิได้วิเคราะห์ แยกแยะ 
ประเมินค่า ก่อนนำไปใช้ ดังนั้นผู้วิจัยต้องการพัฒนาทักษะด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบเปรียบเทียบกับการวธิีการ
สอนแบบปกติ ว่าวิธีการสอนแบบใดจะสามารถเพิ่มทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาป่ีท่ี 5 ได้มากกว่ากัน 

 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ระหวา่งวิธีสอนแบบร่วมมือ แนวคิดหมวกหกใบกับวิธีการ
สอนแบบปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยวิธีสอนแบบร่วมมือ แนวคิดหมวกหกใบ  

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีการสอนปกติ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการ 
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบสูงกว่าวิธีการสอนปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
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2. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการ 
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

3. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการ 
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนโยธินบูรณะ จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน 120 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนโยธินบูรณะ จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 80 คน  

ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 2 ห้องเรียน ได้มาจากการนำ
คะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  มาวิเคราะห์สถิติ ANOVA โดยเลือกจาก 2 ห้องที่มี
ผลการวิเคราะห์คะแนนไม่แตกต่างกัน จากนั้นนำมาสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก เพื่อเลือกกลุ่มทดลอง 
1 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน ซึ่งกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/8 ทำการสอน
ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ แนวคิดหมวกหกใบ และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/9 ทำการ
สอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ จำนวนนักเรียนห้องละ 40 คน รวมทั้งหมาด 80 คน 

3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรต้น  คือ วิธีสอนแบบร่วมมือ แนวคิดหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ 
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับก่อน 

การตัดสินใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
2. ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดหมวกหกใบช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน 

อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนได้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่า การสอนแบบร่วมมือเป็นการจัดการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการโดยให้นักเรียนร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้สอนจัดเตรียมกิจกรรมไว้ให้
ร่วมกัน จนบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้และเพิ่มทักษะทางสังคม 
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     เดอ โบโน (De Bono 2000:Preface XI) กล่าวว่า การคิดแบบหมวกหกใบจะช่วยให้เราควบคุม
ความคิดได้ดีขึ้น ได้ให้ความหมายของหมวกหกใบดังนี้ 1. หมวกสีขาว หมายถึง ความเป็นจริง  ข้อเท็จจริง 
2. หมวกสีแดง หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึก 3. หมวกสีดำ หมายถึง ความมืดมน การปฏิเสธ และทัศนคดิ
ในแง่ลบ 4. หมวกสีเหลือง หมายถึง การสร้างสรรค์ จุดเด่น ข้อดี 5. หมวกสีเขียว  หมายถึง การแสดง
ความคิดใหม่ ๆ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6.หมวกสีฟ้า หมายถึง ความเยือกเย็น การคิดทบทวน เป็น
ตัวแทนผู้นำกลุ่ม และ เอ็ดเวิร์ค เดอ โบโน (Edward De Bono 1992:18-19)  กล่าวถึงขั ้นตอนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดแบบหมวกหกใบไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นนำ (Lead-in) 2. การอธิบาย หรือ 
ช้ีแจงรายละเอียด (Explanations) 3. การสาธิต (Demonstration) 4. การปฏิบัติ (Practice) 5. การหา
รายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration) 6. ข้อสรุป (Conclusion) การคิดแบบหมวกหกใบเป็นเครื่องมือท่ี
ช่วยส่งเสริมให้สามารถคิดได้อย่างรอบด้าน และยังสามารถใช้ความคิดร่วมกันระหว่างคนหลายคนโดยใช้สี
ของหมวกแทนประเภทการคิดท่ีแตกต่างกันโดยสามารถจัดลำดับการระดมความคิดให้มีอิสรภาพท่ีจะคิด
ได้อย่างเต็มท่ี 
 สนิท ตั้งทวี (2523:123) ให้ความหมายว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านที่ต้องอาศัย
สติปัญญาของผู้อ่าน พิจารณาส่ิงท่ีอ่านเพื่อให้เข้าใจเรื่อง และสามารถอธิบายและขยายความเรื่องท่ีอ่านได้ 

ประเทิน มหาขันธ์ (2530:173) ให้ความหมาย การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สรุปได้ว่าเป็นการ
อ่านที ่ผู ้อ ่านต้องใช้ความคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื ่อตัดสินเรื ่องที ่อ่านและสามารถทราบถึง
แนวความคิดของผู้เขียน 

สรุปได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ผู้อ่านมีความสามารถ จับใจความสำคัญ ตีความ 
ใช้สติปัญญาคิดหาเหตุผลเละนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์วิเคราะห์ไตร่ตรอง แยกแยะ จากสิ่งที่อ่าน
เพื่อนำไปสู่ประเมินส่ิงท่ีอ่าน 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์(2544) แบ่งลำดับขั้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 6 ขั้น คือ 1. ขั้นรู้-จำ    
รู ้ความหมายของคำยาก 2. ขั ้นความเข้าใจ สามารถเล่าเรื ่องและสรุปเรื ่องได้ 3. ขั ้นการนำไปใช้  นำ
ประโยชน์ท่ีได้จากการอ่านไปใช้แก้ปัญหาชีวิตได้ 4. ขั้นวิเคราะห์ สามารถแยกองค์ประกอบย่อยของเรื่อง
ได้ 5. ขั ้นสังเคราะห์ นำเรื ่องที่อ่านไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์อื ่น ๆ 6. ขั ้นประเมินค่า พิจารณา
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 

สรุปได้ว่า ลำดับขั้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย การจำความหมายของคำได้ 
วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย จับความคิดท่ีสำคัญของผู้เขียน แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วินิจฉัย ประเมินค่า
ของเรื่องท่ีอ่านได้ 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
วิริยา  วิริยารัมภะ (2549) วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 ที่สอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และวิธีสอนแบบปกติกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางเลนวิทยา จำนวน 84 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม นักเรียนกลุ่มละ 42 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้
เทคนิคแบบหมวกหกใบ กับกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

มารศรี  เมืองโคตร (2554) วิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดและการอ่านภาษาไทย
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีการคิดแบบหมวกหกใบ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตท่ี 22 จำนวน 35 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเฉล่ียร้อยละ 71.62 และจำนวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 77.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด
ไว้คือ นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 70 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

สมันตา วีรกุล (2547) วิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านวรรณคดีไทยอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา จังหวัดนครปฐม จำนวน 50 คน 
แบ่งเป็นกลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุม ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ ์การอ่านวรรณคดีไทยอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยวิธีสอนตามแนวคิดหมวก
หกใบ และกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบมีผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียน
ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การว ิจ ัยเรื ่องนี้  เป ็นการวิจ ัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  แบบ randomized 
control group Pretest Posttest design เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบ 
กับกลุ่มท่ีได้รับการจัดกาเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้  

1. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ แนวคิดหมวกหกใบ 
 ช้ีแจงบทบาทหน้าท่ีในการมีส่วนร่วมในการเรียนของผู้เรียน พร้อมท้ังวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ทดสอบนักเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน 
 (Pretest) ท้ังสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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3.  ดำเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสร้างขึ้นกลุ่มละ 3 แผน 
แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ให้นักเรียน
ทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน (posttest) จำนวน 30 ข้อ เป็น
ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบ กับกลุ่มท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนปกติ ใช้สถิติทดสอบ T-Test แบบ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน 
(Independent Sample) 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบ ใช้สถิติทดสอบ T-Test แบบ 2 
กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Sample) 

3. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนปกติ ใช้สถิติ T-Test แบบ 2 กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อ
กัน (Dependent Sample) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างกลุ่มท่ีใช้วิธีสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบกับกลุ่มท่ีใช้วิธีการ
สอนปกติ พบว่า 

1. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมาวกหกใบสูงกว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ตาราง 1) 
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ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 5  ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ แนวคิดหมาวกหกใบกับวิธีการสอบแบบปกติ 
 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตาราง 1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม 

พบว่ากลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมาวกหกใบสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 (ตาราง 2) 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
การทดลอง   N            (�̅�)          (S.D.)   t    sig 
ก่อนเรียน                             40    14.30 0.99             

                   28.58      .000*            
หลังเรียน                              40    22.32 1.36   
      
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตาราง 2 ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิท่ี
ระดับ .05 

3. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ตาราง) 

การทดสอบ                         N            ( �̅� )         (S.D.)            t            sig 
วิธีการสอนแบบร่วมมือ             40          22.32           1.36 
แนวคิดหมาวกหกใบ                                                                18.37         .000*            
วิธีการสอบแบบปกติ                40          17.02           1.20 
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
กลุ่มควบคุม      N           (�̅�)        (S.D.)      t  sig 
ก่อนเรียน     40        12.35        1.18        
                                                                                     24.94          .000* 
หลังเรียน     40        17.02        1.20   
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง 3 พบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ    
ท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มีผู้
กล่าวไว้ว่า “การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านขั้นสูงของการอ่านอย่างมีความหมาย” (Smith 
1963:267)  ผู้อ่านต้องมีความสามารถในการจับใจความสำคัญ ตีความ ใช้สติปัญญาคิดหาเหตุผลเละนำ
ความรู้ตลอดจนประสบการณ์วิเคราะห์ไตร่ตรอง แยกแยะ จากส่ิงท่ีอ่านเพื่อนำไปสู่การประเมินค่าเรื่องท่ี
อ่าน ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ แนวคิดหมาวกหกใบ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีฝึก
ให้ผู้เรียนนั้นเรียนรู้เป็นลำดับขั้นตอนฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน โดย
ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดหมวกหกใบตามขั้นตอนการสอน 6 ขั้น ดังที่ (เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน 
2000:13-15) ได้เสนอไว้ ทำให้นักเรียนจัดระเบียบความคิดของตนเอง ให้คิดครั้งละประเด็นให้เสร็จส้ินไป 
ไม่คิดสับสนกัน ดังที ่ เดอ โบโน (2000 :Preface XI) ได้กล่าวไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิร ิยา              
วิริยารัมภะ (2549,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง ที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์การอ่ายอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง สูงกว่า กลุ่มควบคุม 

2. ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 
ท่ี 5  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก วิธีการสอน
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แบบร่วมมือแนวคิดหมวกหกใบ เป็นวิธีการสอนท่ีแตกต่างจากวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีนักเรียนเคยปฏิบัติมา 
จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีนักเรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ และทุกขั้นตอนของกิจกรรมการ
เรียนรู้จะกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดแบบต่าง ๆ โดยใช้สีของหมวกเป็นสัญลักษณ์แทนการคิดแต่ละแบบ 
และลงมือปฏิบัติการใช้แนวคิดดังกล่าวพิจารณาเรื่องท่ีอ่านโดยใช้หมวกคิดทีละใบ มีข้ันสอน เป็นระบบท้ัง 
6 ข้ันตอน คือ 
 ขั้นที่ 1 ข้ันนำ (Lead-in) เป็นการแนะนำให้นักเรียนเห็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 2 ขั้นช้ีแจงรายละเอียด (Explanation) เป็นการช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเรียน
และกระบวนการเรียนรู้ด้วยแนวคิดหมวกหกใบ 

ขั้นที่ 3 สาธิต (Demonstration) เป็นขั้นท่ีครูแสดงการใช้คำถามท่ีมีความสัมพันธ์กับหมวกหกใบ
แต่ละสี ยกตัวอย่างคำถามเพื่อให้นักเรียนสังเกตลักษณะคำถามและต้ังคำถามท่ีสัมพันธ์กับหมวกแต่ละสี  

ขั้นที่ 4 ฝึกปฏิบัติ (Practice) นักเรียนฝึกการใช้หมวกแต่ละสีโดยคิดทีละใบ โดยใช้หลังจากบท
อ่านท่ีครูกำหนดไว้ให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกต้ังคำถาม 

ขั้นที่ 5 หารายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration) ทำความเข้าใจวิธีการใช้แนวคิดหมวกหกใบให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น วิเคราะห์เพิ่มเติมตามสีของหมวกท่ีนักเรียนไม่เข้าใจ 

ขั้นที่ 6 สรุป (Conclusion) เป็นการสรุปกระบวนการใช้ คุณค่าหรือประโยชน์ท่ีจะนำแนวคิด
หมวกหกใบใปใช้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา วิญญกูล (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีใช้วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังท่ีใช้วิธี
สอนตามแนวคิดหมวกหกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

3. ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 
ท่ี 5  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนมีการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน และสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ดำเนินการจัดการ
เรียนรู้ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และบรรลุผลตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงครูดูแลเอาใจใส่ในการ
จัดการเรียนรู้ คอยให้คำแนะนำตอบคำถามท่ีนักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจในบทเรียน ทำให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
 
  



11 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
ขั้นเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 

1. ผู้สอนควรศึกษาข้อมูล ขั้นตอนการสอนเกี่ยวกับแนวคิดหมวกหกใบและการอ่านอย่างมี 
วิจารณญาณอย่างละเอียด และควรมีการสนทนากับผู้เรียนถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ประโยชน์ของการเรียน
ด้วยแนวคิดหมวกหกใบ 

2. ผู้สอนควรเตรียมส่ือท่ีใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้พร้อมและเหมาะสมกับผู้เรียนควร 
เลือกบทอ่านท่ีผู้เรียนสนใจ ทันสมัย เป็นประโยชน์กับผู้เรียน และควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือก
เรื่องท่ีอ่านเพราะจะได้เรื่องท่ีตรงกับความสนใจของผู้เรียน 

3. การจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรจัดด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเองเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนมี 
ส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ร่วมตั้งคำถาม ตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นในขณะที่ผู้เรียนกำลังสวม
หมวกสีต่าง ๆ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรนำแนวคิดแบบหมวกหกใบไปจัดการเรียนรู้ในทักษะด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น  ทักษะ 
ด้านการเขียน ทักษะด้านการฟัง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านนั้น ๆ ให้สูงขึ้น 

2. ควรเปรียบเทียบความสามารถระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมือ แนวคิดหมวกหกใบกับวิธีการ 
สอนแบบปกติ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณในงานเขียนประเภทร้อยกรอง 

3. ควรนำแนวคิดแบบหมวกหกใบไปจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น ๆ หรือบูรณาการ 
กับระดับช้ันอื่น ๆ 
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