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ผลการวิจัยการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

และวิธีสอนแบบปกติ 
 

A comparison of critical reading comprehension of mathayomsuksa 1 students 
by examining a teaching method called "Six Hat"  

and normal teaching Method. 
 

1 ชิษณุชา  พิกุล และ 2 รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ 
1 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2 รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ท่ีใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างกลุ่ม
ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ
ปกติ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ปี
การศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ห้องเรียน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม(cluster random 
sampling) จำนวน 2 ห้องเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียใกล้เคียงกัน วัดได้จากคะแนนเฉล่ียของกลุ่มห้องเรียนจาก
การสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียจากสถิติ (Anova) จากนั้นทำการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) โดยจับสลากได้กลุ่มทดลอง 1 ห้อง กลุ่มควบคุม 1 ห้อง คือห้อง 1 เป็นกลุ่ม
ทดลองโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ห้อง 2 เป็นกลุ่มควบคุมโดยใช้วิธีสอน
แบบปกต ิ
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ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระหว่างกลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยค่าเฉล่ีย
ของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติ พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 
คำสำคัญ : การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ; วธิีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ; วิธีสอนแบบ
ปกติ 

บทนำ 

 ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีเอกลักษณ์เป็นภาษาประจำชาติซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ความเป็นชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นและเป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารของคนในชาติ ภาษาเป็นเสมือนเครื่อง
ยืนยันถึงความเป็นชาติความเป็นเอกราชได้เป็นอย่างดีในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยนั้น ทักษะการเรียนรู้
ภาษาไทยท้ัง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งมีความสำคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก ทักษะ
ท่ีสามารถเช่ือมโยงทักษะอื่นได้ง่าย คือทักษะการอ่าน ผู้อ่านนำสารหรือข้อมูลท่ีอ่านไปใช้ในการส่ือสารได้ เช่น 
การพูดคุย การเล่าเรื่องท่ีอ่าน และการถ่ายทอดสารต่าง ๆ ท่ีอ่าน ดังนั้น ทักษะการอ่านจึงเป็นกระบวนการ
เริ่มต้นของทักษะอื่น การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความคิดในการแสวงหา
ความรู้ความจริง เพื่อให้ตนเองได้ความรู้ความเข้าใจ โดยอาศัยหลักการจับใจความ ตีความ แปลความ และสรุป
อย่างมีเหตุผล ผู้เรียนนำความรู้ท่ีได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
อีกท้ังหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ 
คือความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยสาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน 
ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัย
รักการอ่าน ดังจะเห็นได้ว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ให้ความสำคัญกับการ
อ่านเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันปัญหาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นปัญหาท่ีสำคัญอย่างหนึ่ง คือนักเรียนอ่าน
แล้วไม่เข้าใจความหมาย สรุปใจความ แยกใจความสำคัญไม่ได้ ไม่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ แสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องท่ีตนอ่านได้ นักเรียนขาดทักษะในการอ่าน จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา พบว่านักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ยังขาดทักษะในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ใน
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การอ่านหนังสือ อ่านนิทาน อ่านส่ือส่ิงพิมพ์  บทความ เรื่องส้ัน และอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในการเรียนรู้
ในห้องเรียน เพราะนักเรียนเกิดการเบ่ือหน่าย ขี้เกียจ และไม่มีเป้าหมายในการอ่านจึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผู้สอน
ต้องฝึกให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณเพราะการคิดเป็นองค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จึงมีความสนใจนำเอาวิธีสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มาใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนโดย
วิธสีอนแบบร่วมมือซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถ
ท่ีแต่งต่างกัน ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายของกลุ่ม โดยมีการช่วยเหลือของสมาชิกซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกใน
กลุ่มนั้นมีการทำงานท่ีตนเองรับผิดชอบเท่า ๆ กัน กับการรับผิดชอบการทำงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม มี
การฝึกและใช้ทักษะในการทำงานกลุ่มร่วมกัน ซึ่งผลงานของแต่ละกลุ่มนั้นขึ้นอยู่กับผลงานของสมาชิกในกลุ่ม 
มาใช้ร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ซึ่งเป็นการคิดอย่างมีระบบ โดยการใช้สีของหมาวแทนสัญลักษณ์ใน
การคิดและเทคนิคหมวกหกใบนี้มีการเปิดโอกาสให้มีการสวมบทบาทนักคิด ผู้ท่ีคิดจะมีความภาคภูมิใจในการ
เล่นตามบทบาท และหน้าท่ีของตนเองภายในกลุ่มโดยมีการแบ่งหน้าท่ีของสมาชิกไว้อย่างชัดเจน แบ่งบทบาท
การคิดตามสีของหมวกท่ีตนสวมอยู่ ซึ่งจะสามารถนำมาพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และ
แนวทางในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณต่อไปได้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 
ระหว่างกลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ 
 2.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

3.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการ
สอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกัน  

2. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการ
สอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการ
สอนด้วยวิธีสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก
หกใบและวิธีสอนแบบปกติ 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ระยะเวลาในการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการทดลองท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
ใช้เวลากลุ่มละ 12 คาบ คาบละ 1 ช่ัวโมง ท้ังนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาท่ีนำมาใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยนำบทความท่ีมีอยู่ ในเอกสารหนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ์แล ะส่ือ
อินเทอร์เน็ต มาสร้างเป็นแบบเรียนให้นักเรียนได้ฝึกอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ 
 1. การอ่านนิทาน 
 2. การอ่านบทความ 
 3. การอ่านเรื่องส้ัน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อได้ทราบผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างกลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
และวิธีสอนแบบปกติ 
 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 ประเทิน มหาขันธ์ (2530, หน้า 175) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  คือ การอ่าน
ท่ีผู้อ่านต้องมีความเข้าใจเรื่องราวท่ีอ่าน แล้วประเมินความคิดเห็นของผู้เขียน โดยใช้วจิารณญาณ จึงทำให้ผู้อ่าน
ทราบแนวคิดและสามารถวิเคราะห์แนวคิดของผู้เขียนเรื่องนั้น ๆ ได้ 
 สมบัติ จำปาเงิน และสำเนียง มณีกาญจน์ (2548, หน้า 98) ได้สรุปความหมายไว้ว่า การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ คือ การอ่านท่ีใช้ปัญญา ผู้อ่านต้องใช้ความรู้ ความรอบคอบในการอ่านเพื่อหาเหตุผล และทำให้
เกิดปัญญาในท่ีสุด 
 วิริยา วิริยารัมภา (2549, หน้า 33) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่า เป็นการ
อ่านท่ีทำให้ผู้อ่านได้คิดพิจารณา ใคร่ครวญ แยกแยะข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน ทำให้ได้รับ
ประโยชน์ สามารถนำความรู้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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 จากการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การอ่านท่ีผู้อ่านสามารถรับรู้
เรื่องราว โดยผู้อ่านอาศัยความคิด วิเคราะห์ พิจารณาเนื้อหาได้เป็นส่วน ๆ ท้ังข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ
สามารถประเมินคุณค่าจากเรื่องท่ีอ่านได้โดยการพิจารณาอย่างมีเหตุผล    
 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 

การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยการเรียนแบบร่วมมือเป็นการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกนัในห้องเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรูไ้ปพร้อมกัน  

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539, หน้า 85) กล่าวว่าการเรียนแบบร่วมมือหมายถึงการจัดการ
เรียนรู้โดยมีการแบ่งผู้เรียนอกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถท่ีแตกต่างกัน มีการช่วยเหลือกัน
ในกลุ่มและมีการแลกเปล่ียนความคิดและความคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน รวมทั้งสมาชิกภายในกลุ่มมีส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรมเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ  

จุฑามาศ สดแสงจันทร์ (2540, หน้า 9) กล่าวว่าการเรียนแบบร่วมมือคือการเรียนการสอนท่ีเกิดจาก
ทักษะการอยู่ร่วมกันและทักษะในด้านเนื้อหาท่ีเป็นวิชาการและเกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้น โดยยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง นักเรียนในกลุ่มจะมีการคละความสามารถแล้วทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกันเป็นกลุ่ม 2-4 คน โดย
มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในกลุ่มนั้นจะเกิดความเสมอภาคซึ่งกันและสามารถประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ขึ้นอยู่กับสมาชิกภายในกลุ่ม  

ฐิติมา อุ่นใจ (2538,หน้า 28) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ กระบวนการท่ีครูจัดขึ้นโดยให้
ผู้เรียนทำงานประสานกัน เป็นกลุ่มต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป โดยสมาชิกมีความสามารถท่ีแตกต่างกันช่วยกันแก้ไข
ปัญหาภายในกลุ่มให้เกิดความสำเร็จ  

จอห์นสัน (Johnson, 1991, หน้า 55) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือคือการท่ีนักเรียนในกลุ่มมี
ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม มีการช่วยเหลือแลกเปล่ียนความคิด ความเห็นกัน ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  

จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยแบ่งเป็นกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มสามารถแสดงออกและมีบทบาทภายในกลุ่ม โดยมีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
ภายในกลุ่มเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิด ความเห็น ของสมาชิกใน
กลุ่มอีกด้วย 
 ความหมายของเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (De Bono 2000 : Preface XI) กล่าวว่า การคิดนั้นเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานท่ี
มนุษย์มี แต่ไม่พอใจกับความสามารถทางการคิดของตนสักเท่าใด ไม่ว่าเขาจะมีความสามารถทางการคิดมาก
น้อยเพียงใด เขาก็ยังท่ีจะพัฒนาความสามารถทางการคิดขึ้นอีก คนท่ีพอใจกับการคิดของตนจัดว่าเป้นนักคิดท่ีไม่
ดีเพราะเขาจะเช่ือว่าวัตถุประสงค์ในการคิดนั้น เป็นการพิสูจน์ว่าเขาคิดถูกเสมอ การคิดท่ียากท่ีสุด คือ มนุษย์เรา
นั้นจะเกิดความสับสนของข้อเท็จจริง อารมณ์ ความรู้สึก เหตุผล เทคนิคกาคิดแบบแบบหมวกหกใบจะช่วยให้
เราคิดอย่างเดียวในเวลาเดียวและจะช่วยควบคุมความคิดของเราเองให้เกิดการคิด 
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 หมวกสีขาว หมายถึง ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ความเป็นจริง โดยเกี่ยวข้องกับความเป็นจริง ข้อเท็จจริง 
การคิดแบบหมวกสีขาวจึงเป้นการคิดท่ีมีระเบียบเป้นทิศทาง คิดเป็นกลาง มองส่ิงต่าง ๆรอบตัวปราศจากอคติท้ัง
ปวง ผู้สวมหมวกสีขาว เป็นเสมือนคอมพิวเตอร์ท่ีให้แต่ข้อเท็จจริงและตัวเลขท่ีถูกถามมามีการแปลความ 
 หมวกสีแดง หมายถึง ความโกรธ ความเดือด หมวกสีแดงจึงเต็มไปด้วยทัศนคติท่ีเต็มไปด้วยอารมณ์ 
ความรู้สึก เปน็การแสดงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้คิด ผู้สวมหมวกสีแดงเป็นท่ียอมรับของกลุ่มในการแสดงอารมณ์
ให้ปรากฏอย่างชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องความรู้สึกนั้น เมื่อเกิดความรู้สึกท่ีถูกต้อง ก็สามารถนำมา
ประกอบกับหมวกสีอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 หมวกสีดำ หมายถึง ความมือมน การปฏิเสธ หมวกสีดำจึงเป็นทัศนคติในทางลบ  ผู้ท่ีฝึกคิดด้วยหมวกสี
ดำจะคอยช้ีแจงว่าเหตุใดผิดพลาด มีข้อบกพร่อง ไม่ถูก ช้ีแจงว่าส่ิงต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ และส่ิงท่ี
เคยเรียนรู้มา  
 หมวกสีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสว การสร้างสรรค์ หมวกสีเหลืองเป็นทัศนคติทางบวก การมอง
ดลกในแง่ดี จะคลอบคลุมในแง่เชิงบวก  ทำหน้าท่ีพิสูจน์ คุณค่าหาประโยชน์และหาเหตุผลมาสนับสนุนและ
หมวกสีเหลืองจะแสดงความน่าเช่ือถือ เสนิทัศนะคติเชิงบวก 
 หมวกสีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความงอกงาม การเจริญเติบโต หมวกสีเขียว เป็นการริเริ่ม
ความคิดใหม่ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่  สร้างส่ิงต่าง ๆ ทางเลือกใหม่ ๆ เปน็ทางเลือกท่ีชัดเจน รู้จักและพึงพอใจ โดยไม่
ยึดติดกับความคิดเดิม เพื่อท่ีจะได้ความคิดท่ีใหม่และสร้าสรรค์ ผู้คิดจึงต้องคิดไปข้างหน้า คือจากความคิดหนึ่ง
ไปอีกความคิดหนึ่ง 
 หมวกสีฟ้า หมายถึง ความเยือกเย็น ความเย็น เป้นสีของท้องฟ้าท่ีอยู่เหนือส่ิงท้ังปวง หมวกสีฟ้า เป็น
การควบคุม การจัดระบบการคิดด้วยตนเอง ซึ่งหมายถึงการนำหมวกสีอื่น ๆ มาใช้ เสมือนทำหน้าท่ีควบคุมวง 
โดยทำหน้าท่ีบอกให้มีการสวมหมวกแต่ละสี สีต่าง ๆ จะกำหนดทิศทางท่ีต้องดำเนินไป มีการกำหนดปัญหา การ
คิด สรุป ตัดสินใจ ชัดเจน  
 สรุปได้ว่าเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบหมายถึงการคิดท่ีเป็นระบบ ระเบียบ โดยใช้สีของหมวกหกใบ
มาเป็นชุดความคิดซึ่งหมวกแต่ละใบมีความคิดท่ีแตกต่างกนัไป แต่สามารถใช้ได้ในกระบวนการคิดและมีดหตุผล
ประกอบการคิดต่าง ๆ  
 ความหมายของวิธีสอนแบบปกติ 

วิธีสอนแบบปกติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามลำดับขั้นยึดแนวการสอนตามคู่มือครูภาษาไทยโดย
มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 กรมวิชาการ (2533,หน้า 24) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนแบบปดติไว้ 4 ขัน้ตอนคือ 
 1. ขัน้นำเข้าสู่บทเรียน เป็นการทบทวนความรู้เดิมแจ้งจุดประสงค์และดึงเข้าสู่บทเรียนใหม่ 
 2. ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  การสอนเนื้อหาให้กับผู้เรียนโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ 
 3. ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายเนื้อหาร่วมกัน 
 4. ขั้นวัดและประเมินผล เป็นการตรวจสอบว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์จากการเรียนรู้หรือไม่ โดย
การตอบคำถามหรือทำแบบทดสอบ 
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 ชวนพิศ อัตเนตร์ (2545,หน้า 12) กล่าวว่า วิธีสอนแบบปกติ เป็นแนวการสอนตามคู่มือครูโดยมีการ
จัดการเรียนการสอนตามท่ีเสนอไว้ในคู่มือครู 
 ประทุมวรรณ ไทยประทุม(2531,หน้า 11) กล่าวว่า วิธีสอนแบบปกติ คือ วิธีสอนแบบบรรยายในช้ัน
เรียน โดยมีครูเป็นผู้สอน อธิบาย บรรยาย ให้ความรู้แก่นักเรียนในห้องเรียน 
 อมรัตน์ ฉายศรี (2535,หน้า 27) กล่าวว่า การสอนแบบปกติ เน้นการบรรยายในช้ันเรียนและยึด
หลักการตามคู่มือครูเป็นหลัก 
 ดนัย ไชยโยธา (2534,หน้า 27-28) กล่าวถึงขัน้ตอนการสอนแบบปกติไว้ 4 ขั้นตอนคือ 
 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 2. ขั้นสอน 
 3. ขั้นสรุป 
 4. ขั้นประเมินผล 
 สรุปได้ว่า วิธีการสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนโดยมีครูเป็นผู้สอนด้วยวิธิการ
บรรยาย อธิบาย และให้ความรู้ตลอดจนครูเป็นผู้นำเนื้อหา ความรู้มาถ่ายทอดแก่นักเรียนมีการใช้ส่ือการเรียน
การสอนประกอบด้วยและยึดแนวทางการสอนตามคู่มือครู 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 พจนา เขียนสะอาด (2547) ได้ศึกษาเรื่องผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านออก
และการเขียนเรื่องของยักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีการวอนแบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC 
พบว่า 1) นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC มีผลการเรียนรู้หลังการได้รับการสอนสูงกว่า
ก่อนได้รับการสอน อย่างมีนับสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2) ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
มีต่อวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC อยู่ในระดับมาก 
 สุนันทา สายวงศ์ (2544) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
หมวกหกใบและการสอบแบบซินดิเคท พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สมันตา วีรกุล (2547) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านวรรณคดีไทยอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้การสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีการสอนแบบปกติ 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านวรรณคดีไทยอย่างมีวิจารญาณของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างกลุ่ม
ทดลองท่ีเรียนด้วยการสอนตามแนวคิดหมวกหกใบและกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .01 โดยนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนตามแนวคิดหมวกหกใบมีผลสัมฤทธิ์การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ และนักเรียนท่ีมีความคิดเห็นท่ีดีต่อวิธีการ
สอนตามแนวคิดหมวกหกใบ  
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วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Research) ดำเนินการทดลองตาม
แผนการวิ จัยแบบการทดลองจริ ง  (Randomized Control – Group Pertest Posttest Design) เพื่ อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์
สมุทรปราการ ท่ีใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ 
  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ปี
การศึกษา 2562  

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ปี
การศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ห้องเรียน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม(cluster random 
sampling) จำนวน 2 ห้องเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียใกล้เคียงกัน วัดได้จากคะแนนเฉล่ียของกลุ่มห้องเรียนจาก
การสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียจากสถิติ (Anova) จากนั้นทำการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) โดยจับสลากได้กลุ่มทดลอง 1 ห้อง กลุ่มควบคุม 1 ห้อง คือห้อง 1 เป็นกลุ่ม
ทดลองโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ห้อง 2 เป็นกลุ่มควบคุมโดยใช้วิธีสอน
แบบปกต ิ

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระหว่างกลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ 
 
กลุ่มตัวอย่าง N   SD T Sig 
กลุ่มควบคุม 
 
กลุ่มทดลอง 

30                  18.33                 1.74 
                                                                  -6.20                  0.00* 
30                  22.36                 3.10 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มท่ีสอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กำหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง มีค่าเฉล่ียของคะแนนในการทำแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนเท่ากับ 22.36 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.10 
และกลุ่มท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ กำหนดให้เป็นกลุ่มควบคุม มี่ค่าเฉล่ียของคะแนนในการทำแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนเท่ากับ 18.33 คะแนน มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.74 ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีค่า T คือ -6.20 และมีค่า Sig 0.00 ซึ่งมีค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 อธิบายได้ว่า ผล
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การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ีใช้วิธี
สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบสูงกว่าการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญท่ี 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 
ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 
ระยะทดลอง N   SD T Sig 
ก่อนทดลอง 
 
หลังทดลอง 

30                   17.13               2.77 
                                                                  -16.32                0.00* 
30                   22.36               3.10 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มท่ีสอนโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 17.13 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.77 และหลัง
เรียนมีคะแนนเฉล่ีย 22.36 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีค่า T คือ -16.32 และมี
ค่า Sig 0.00 ซึ่งมีค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 อธิบายได้ว่า ผลการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ีใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญท่ี 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 
ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติ 
 
ระยะทดลอง N   SD T Sig 
ก่อนทดลอง 
 
หลังทดลอง 

30                  15.93               2.06 
                                                                   -14.10               0.00* 
30                  18.33               1.74 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มท่ีสอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ ก่อนเรียนมี

คะแนนเฉล่ีย 15.93 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.06 และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 18.33 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.74 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีค่า T คือ -14.10 และมีค่า Sig 0.00 ซึ่งมีค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 
0.05 อธิบายได้ว่า ผลการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
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1 กลุ่มควบคุมท่ีใช้วิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญท่ี 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ 
 
ผลการวิจัย 

1. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างกลุ่มท่ีจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

3. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติ พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยค่าเฉล่ียของคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยท่ีพบว่า นักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบและนักเรียนท่ีใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ มีความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ โดยคะแนนเฉล่ียของนักเรียนกลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบมีความแตกต่างจากกลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือคือ สมาชิกในกลุ่มมี
การวางแผน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ ระเบียบ โดยมีการคิดอย่างมีเหตุผล  
การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนรู้และทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย เน้นเการทำงานและปฏิบัติร่วมกัน 
ช่วยเหลือกันละกัน โดยในแต่ละกลุ่มนั้นแบ่งนักเรียนออกเป้นกลุ่มย่อย คละเพส คละความสามารถ คือเก่ง ปาน
กลาง อ่อน เพื่อให้ทำกิจกรรมร่วมกันและเด็กเก่งจะช่วยเด็กอ่อน สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความร่วมมือจึงทำให้
งานกลุ่มประสบความสำเร็จ โดยกิจกรรมกลุ่มทุกครั้งจะมีการใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ซึ่งเป็นการเน้น
ให้ผู้เรียนได้ฝึกความคิด ในการคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนในการคิดท่ีชัดเจน คือมีการจัดการเรียนการสอน 6 
ขัน้ตอนและนักเรียนได้เรียนรู้การคิดแบบต่าง ๆ โดยมีการใช้สีของหมากเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการคิดทีละใบ 
ดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนำ(Lead-in) เริม่ด้วยการใช่ส่ือการสอนง่าย ๆ ท่ีจะใช้ในการเรียนการสอนช้ีแจงส่ิงท่ีจะสอน 
ขั้นท่ี 2 ขั้นการอธิบายหรือช้ีแจงรายละเอียด (Explanation) การเข้าสู่ตัวอย่างในเรื่องท่ีจะสอนว่าสอนอะไร 
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รายละเอียดท่ีจะสอนโดยมีการใช้กระบวนการหมวกหกใบขั้นที่ 3 ขัน้การสาธิต (Demonstration) การใช้หมวก
ให้มีความสัมพันธ์กับการคิด ประกอบกับมีการอธิบาย สร้างความเข้าใจและมีการยกตัวอย่างเพื่อใช้อธิบาย
ประกอบ ขั้นท่ี 4 ขั้นการปฏิบัติ (Practice) เป็นกระบวนการในการฝึกฝนของหมวกทุกใบ มีการดึงความสนใจ
ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา จุดประสงค์ ท่ีเรียนเพื่อให้เกดิทักษะและกระบวนการเรียนรู้ ขั้นที่ 5 
ขั้นการหารายละเอียด (Elaboration) เป็นการอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับการะบวนการคิด การต้ังคำถามตาม
แนวคิดของหมวกหกใบ ขั้นท่ี6 ขั้นข้อสรุป (Conciusion) คือการทบทวนความรู้ กระบวนการท่ีเกิดการคิด
ระหว่างการทำกิจกรรม โดยมีการเน้นย้ำและประโยชน์ท่ีได้จากเนื้อหา จากการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เห็นได้ว่าทุกขั้นตอนนักเรียนได้เรียนรู้วิธีคิดแนวการคิดอย่างเป็น
ระบบ โดยแต่ละกลุ่มมีการใช้กระบวนการคิดแบบหมวกหกใบสมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมคิดร่วมทำและร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการทำกิจกรรม การคิดแบบหมวกหกใบมีความจำเป็นอย่างยิ่งหรับการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ กล่าวคือ ต้องใช้ทักษะกระบวนการคิด พิจารณาประเมินเรื่องท่ีอ่านอย่างรอบคอบ อาศัย
ความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝน ดังนั้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นอ่านอ่านท่ีต้องใช้กระบวนการคิด
และพิจารณาอย่างเป็นระบบและสามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได้ ทำให้ผู้อ่านได้
ประโยชน์ และนำความรู้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

2. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เป็นการจัดการเรียนรู้ออกเป็นลำดับขั้นของการฝึกคิดตามสัญลักษณ์ 
ประกอบด้วย หมวกสีขาว หมวกสีแดง หมวกสีเหลือง หมวกสีดำ หมวกสีเขียว และหมวกสีฟ้า เป็นลักษณะของ
การคิดท่ีเป็นระบบและมีกระบวนการคิดท่ีเป็นขั้นเป็นตอน โดยสมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมี
การวางบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจนในกระบวนการทำงานกลุ่ม ดังนั้นความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบก่อนเรียนและหลังเรียนจึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

3. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนด้วย
วิธีสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้ การจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติ เป็นการจัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของกระบวนการ
กลุ่ม ท้ังนี้ผู้วิจัยได้จัดทำแผนการจัดกานรเรียนรู้แบบปกติ เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติฝึกฝนในกระบวนการคิดและ
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้คำแนะนำ ช้ีแจง มีขั้นตอนท่ีให้นักเรียนได้มีการคิดอย่างมีเหตุผล
ตามจุดประสงค์ โดยนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ผู้วิจัยควรศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนแบบร่วมมือและเทคนิคการคิดแบบหใวกหกใบ โดยละเอียด ทำความเข้าใขเพื่อให้เกิด
กระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ไม่สับสนในกระบวนการ 

2. การคิดแบบหมวกหกใบเป็นการคิดอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยควรนำเนื้อหาท่ีหลากหลายมาใช้เพื่อให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิดมากขึ้น 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณกับวิธีการจัดการเรียนรู้ในเทคนิค
อื่น ๆ  
 2. ควรมีการศึกษาผลของวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบเปรียบเทียบกับการ
สอนในเทคนิคอื่น ๆ 
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