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การเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางการเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใช 

เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ 
A Comparison of Critical Reading Ability of Mathayomsuksa 4 students 

between Studying with Cooperative Learning Method with  
Six Thinking Hats Technique and Traditional Method 

 
ภัทรา  สังขประสิทธ์ิ   และ เดนดาว  ชลวิทย 

 สาขาการสอนภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ประเทศไทย 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ประเทศไทย 

 
บทคัดยอ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางการเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
และวิธีสอนแบบปกติ  (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก
หกใบ  และ (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 4  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทุมธานี  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 94 คน  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งไดมาจากการนํา
คะแนนสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 มาวิเคราะหดวยสถิติ ANOVA เลือกหองเรียนท่ีคะแนน
ไมแตกตางกัน จากน้ันใชวิธีสุมอยางงายดวยการจับสลากเปนกลุมทดลองท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ 
โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบจํานวน 30 คน และกลุมควบคุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติจํานวน 
30 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ 2) 
แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 3) แผนการจัด 
การเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบคาทีแบบ Independent และแบบ Dependent   

ผลการวิจัยพบวา  
1. ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวย 

วิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบสูงกวาวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  

2. ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีเรียนดวย 
วิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  

3. ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวย 
วิธีสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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คําสําคัญ : ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ; วิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ; วิธีสอนแบบปกติ 
 
บทนํา  

การอานเปนทักษะท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิต เน่ืองจากเปนทักษะท่ีใชเพื่อการแสวงหาความรูตลอด
ชีวิต อีกท้ังถือเปนชองทางในการเพิ่มพูนประสบการณ ไดรับความรู ขอมูลขาวสาร และแนวคิดใหม ๆ 
อยางไรก็ตาม การอานเพื่อรับขาวสารและองคความรูตาง ๆ น้ันควรใชวิจารณญาณประกอบกันดวย เพื่อให
ไดความคิดท่ีรอบคอบสมเหตุสมผล ผานการพิจารณาปจจัยรอบดานอยางกวางขวาง ลึกซึ้ง  กลั่นกรอง   
และไตรตรองท้ังทางดานคุณและโทษ รวมถึงคุณคาท่ีแทจริงของสารท่ีรับ (ทิศนา  แขมมณี,  2556, หนา 
137) ซึ่งการอานและการคิดน้ันเปนสิ่งท่ีดําเนินไปควบคูกัน เมื่อนําวิจารณญาณมาประกอบเขากับการอาน
แลวน้ัน การอานอยางใชวิจารณญาณจึงเปนการอานท่ีใชปญญาใหเหตุผลท่ีถูกตอง เปนการอานอยาง
ระมัดระวังในการหาเหตุผล (สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน, 2542, หนา 69) การอานอยางมี
วิจารณญาณจึงเปนความสามารถท่ีจําเปนสําหรับวัยเรียน และมีบทบาทสําคัญย่ิงในการศึกษาระดับสูงตอไป 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กําหนดใหการอานเปนสาระหน่ึงในการพัฒนาผูเรียน และกําหนดคุณภาพผูเรียนเมื่อสําเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซึ่งเปนการศึกษาข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับการอานอยางมีวิจารณญาณไว คือ ผูเรียนสามารถ
วิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีอาน แสดงความคิดเห็นโตแยงและเสนอความคิดใหมจากการอานอยางมีเหตุผล  
คาดคะเนเหตุการณจากเร่ืองท่ีอาน และนําความรูความคิดจากการอานมาพัฒนาตน  และนําความรูความคิด
ไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 5)  

แมวาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานจะตระหนักถึงความสําคัญของการอานอยางมี
วิจารณญาณ แตการจัดการเรียนการสอนอานอยางมีวิจารณญาณในระดับมัธยมศึกษายังไมประสบ
ความสํา เร็จ เทา ท่ีควร จากผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA) รอบป 2018 นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในดานการอาน 
393 คะแนน ซึ่งตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD คือ 487 คะแนน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2015 พบวา ดาน 
การอานมีคะแนนลดลง 16 คะแนน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2562) นอกจากน้ี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET (Ordinary National  Educational Test) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทุมธานี สาระการอาน ต้ังแตปการศึกษา 
2559 - 2561 มีคะแนนเฉลี่ยสาระการอานลดลงทุกปการศึกษา และตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และ
จากการเรียนการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทุมธานี ผูวิจัย
พบวา นักเรียนมีปญหาในการอาน นักเรียนอานแลววิเคราะหเร่ืองท่ีอานไมได  ไมเขาใจแนวทางการอาน
อยางมีวิจารณญาณ ขาดการแสดงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผล และคําตอบท่ีไดไมเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน 
เน่ืองจากขาดความรูและประสบการณเดิม ท้ังน้ี มีผูสนใจศึกษาคนควาและแกไขปญหาการอานอยางมี
วิจารณญาณในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายอยางตอเน่ืองรวมถึงนําการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ 
โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมาใชแกปญหาดังกลาวดวย 
  การสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ หรือการคิดแบบหมวกหกใบ
ของ เอ็ดเวิรด เดอ โบโน มีความนาสนใจและเหมาะสมท่ีจะแกไขปญหาการอานอยางมีวิจารณญาณได  
ซึ่งเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบเปนเทคนิคพัฒนาความคิดโดยใชคําถามสงเสริมใหเกิดการคิดอยางเปน
ระบบ โดยใชสีของหมวกเปนสัญลักษณแทนการคิดหกแบบ กลาวคือ หมวกสีขาวแสดงถึงความเปนกลาง
และขอเท็จจริง หมวกสีเหลืองแสดงถึงการคิดในแงดี  หมวกสีดําแสดงถึงการหาจุดบกพรอง หมวกสีแดงเปน
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การแสดงอารมณความรูสึกท้ังทางบวกและทางลบ  หมวกสีเขียวแสดงถึงความคิดสรางสรรค  และหมวก 
สีฟาแสดงถึงการควบคุมและจัดระเบียบการคิด การใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบจะทําใหผูเรียนมีทักษะ
ในการรับสงขอมูล คิดวิเคราะห และประเมินคาได ซึ่งถือพฤติกรรมสําคัญของการอานอยางมีวิจารณญาณ 
(วิริยา วิริยารัมภะ, 2549, หนา 9)  

จากลักษณะของการคิดแบบหมวกหกใบในขางตน และจากการศึกษางานวิจัยในประเทศไทย 
พบวา การสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบสามารถนํามาแกปญหาการอานของผูเรียน
ได ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอน
แบบปกติ เพื่อนําผลการศึกษาคร้ังน้ีมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมี
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณท่ีสูงข้ึน และบรรลุเปาหมายตามท่ีหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดไวตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ระหวางการเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ  

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวย 
วิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดหมวกหกใบสูงกวาวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  

2. ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังเรียนดวย 
วิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดหมวกหกใบสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังเรียนดวย 
วิธีสอนแบบปกติสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

ประชากร  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทุมธานี  
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ท่ีกําลังเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 หองเรียน รวม
ท้ังสิ้น 94  คน  
  กลุมตัวอยาง  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทุมธานี  
อําเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 2 หองเรียน รวม
จํานวนท้ังหมด 60 คน ซึ่งไดมาจากการนําคะแนนสอบปลายภาคของภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 มา
วิเคราะหดวยสถิติ ANOVA เพื่อเลือกหองเรียนท่ีคะแนนไมแตกตางกัน จากน้ันสุมอยางงายดวยการจับสลาก
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เปนกลุมทดลองท่ีไดรับการเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ จํานวน  
30 คน และกลุมควบคุมท่ีไดรับการเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ จํานวน 30 คน 
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน  ไดแก  วิธีสอน 2 วิธี คือ 
1. วิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
2. วิธีสอนแบบปกติ 

ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

 
เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
   เน้ือหาท่ีนํามาใชในการวิจัยคร้ังน้ีอยูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระท่ี 1 การอาน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาใน 
การดําเนินชีวิต และรักการอาน  โดยกําหนดบทอานเปนขาว บทความ และเร่ืองสั้น  
 
ประโยชนที่คาดวาไดรับ 
         1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2562 ไดรับการพัฒนาความสามารถในการอานอยาง
มีวิจารณญาณ 
         2. สามารถเปนแนวทางการจัดการเรียนรูการอานอยางมีวิจารณญาณ และสามารถนําไปใช
ประโยชนในการจัดการเรียนรูสาระความรูอ่ืนๆ ได 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางการเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ ดังน้ี 
  การอานอยางมีวิจารณญาณ  ประเทิน มหาขันธ (2530, หนา 173) กลาวถึงความหมายของการ
อานอยางมีวิจารณญาณไววา เปนการอานอยางพินิจพิเคราะห การอานอยางรอบคอบลึกซึ้ง ผูอานตองใช
วิจารณญาณในการตัดสินความคิดของผูเขียนวาเปนไปในลักษณะใดมากกวาการเห็นชอบไปกับความคิดของ
ผูเขียน ซึ่งสอดคลองกับสมบัติ  จําปาเงิน (2531, หนา 69) ท่ีกลาววา การอานอยางมีวิจารณญาณเปน 
การอานท่ีใชปญญาท่ีสามารถรูหรือใหเหตุเหตุผลท่ีถูกตองได  เปนการอานอยางระมัดระวังตรวจตราหา
เหตุผลท่ีกอใหเกิดปญญาในท่ีสุดดวย เชนเดียวกันกับบันลือ พฤกษะวัน (2543, หนา 134) ท่ีกลาววา  
การอานอยางมีวิจารณญาณหรือการอานพินิจไตรตรอง เปนการอานท่ีใชการประเมินคา โดยใชประสบการณ
และความรูสึกนึกคิดของตนเองเปนเกณฑในการตัดสินวา สิ่งท่ีอานน้ันดีเพียงใด ซึ่งจะตองใชการอางอิงให
เปนท่ียอมรับ และสุวดี  ภูประดิษฐ (2546, หนา 166) อธิบายวา การอานอยางมีวิจารณญาณเปนการอานท่ี
ผูอานใชความรูหรือประสบการณท่ีมีมาเปรียบเทียบและตัดสินใจวา เร่ืองท่ีอานควรยอมรับหรือไม มีสวนใด
ดีหรือบกพรอง ลงขอสรุปตัดสินเร่ืองราวตาง ๆ โดยผูอานตองไตรตรอง ใชความรู ความคิดและประสบการณ
มากลั่นกรอง แยกแยะขอบกพรองและขอดี และพิจารณาไดถึงเหตุท่ีทําใหเกิดขอดีหรือขอบกพรองน้ัน ๆ   
  การอานอยางมีวิจารณญาณใหมีประสิทธิภาพตองอาศัยหลักการและแนวทางการอานอยาง 
มีวิจารณญาณ สมบัติ  จําปาเงิน (2548, หนา 98) กลาวถึงหลักการอานอยางมีวิจารณญาณ คือ  
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การพิจารณาความถูกตองของภาษาท่ีอาน ความตอเน่ืองของประโยค ความตอเน่ืองของเร่ืองราว และ
ความรูความคิดจากเน้ือหา สอดคลองกับสุวดี  ภูประดิษฐ (2546, หนา 166) ท่ีอธิบายวาการอานอยางมี
วิจารณญาณมีแนวทาง คือ พิจารณาความถูกตองของภาษา ความตอเน่ืองของประโยค  ความตอเน่ืองของ
ความหมาย แยกความรูออกจากความคิดเห็นและความรูสึก  พิจารณาความสัมพันธของหลักการ 
และตัวอยาง  และพิจารณาคุณคาของงานเขียน และกุลทรัพย  เกษแมนกิจ (2533, หนา 6, อางถึงใน 
จิรวัฒน เพชรรัตน และอัมพร ทองใบ, 2556, หนา 202-203) แนะนําหลักการอานอยางมีวิจารณญาณไว 
คือ พิจารณาทําความเขาใจหัวเร่ือง ต้ังคําถามเกี่ยวกับสาระสําคัญของเร่ือง แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
และตัดสินประเมินคาสิ่งใดดีหรือไมดี  

วิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ทิศนา  แขมณี (2556, หนา 98) ไดให
ความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือวา เปนการเรียนรูเปนกลุมยอยท่ีมีสมาชิกของกลุมประมาณ 3-6 คน
ซึ่งมีความสามารถแตกตางกัน ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม สอดคลองกับ วัชรา  เลาเรียนดี, 
ปรณัฐ  กิจรุงเรือง และอรพิณ  ศิริสัมพันธ (2560, หนา 152) ท่ีอธิบายวา การเรียนรูแบบรวมมือมิไดเปน
การสอนท่ีนักเรียนเขากลุมกันดวยความสมัครใจ แตเปนการเรียนรูรวมกันอยางจริงจัง ครูเปนผูจัดกลุมโดย
มุงสงเสริมพัฒนาทักษะทางสังคมและพฤติกรรมการทํางานกลุมท่ีชวยเหลือพึ่งพากัน  

เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (2546, หนา 23) ไดใหความหมายของเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไวดังน้ี  

หมวกสีขาวน้ีเกี่ยวของกับขอเท็จจริงและตัวเลข  หมวกสีแดงเกี่ยวกับการแสดงอารมณ ความรูสึก อาจจะ
เปนการตัดสินท่ียึดตามประสบการณ  หมวกสีดํา คือ ขอควรระวังและคําเตือน ช้ีใหเห็นถึงจุดออนของ
ความคิดน้ัน ๆ หรือเปนการแสดงเหตุผลในทางลบ หมวกสีเหลืองเปนมุมมองในแงบวกโดยอยูบนพื้นฐาน
ของเหตุผล หมวกสีเขียว หมายถึง ความริเร่ิม และความคิดใหม ๆ และหมวกสีฟา คือ การควบคุม  
การจัดระบบกระบวนการคิดและการใชหมวกอ่ืน ๆ  

          ในการจัดการเรียนรูน้ัน การสวมหมวก คือ การคิด โดยผูสวมหมวก คือ ทุกคน เพื่อเปนสัญลักษณ
หรือสิ่งแทนใหผูสวมหมวกคิดตามสีของหมวกท่ีสวมอยูขณะน้ัน เดอ โบโน (1992 อางถึงใน ชัยวัฒน สุทธิ
รัตน, 2561, หนา 373) เสนอข้ันตอนการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ คือ  ข้ันท่ี 1 ข้ันนํา เปน
การแนะนําใหทราบสิ่งท่ีจะสอน ข้ันท่ี 2 ข้ันช้ีแจงรายละเอียด เปนการแจงใหทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
สิ่งท่ีจะสอน และลักษณะของหมวกแตละใบ  ข้ันท่ี 3 ข้ันสาธิต เปนการแสดงใหเห็นถึงการใชหมวกกับการ
คิดแตละแบบ แนะนําตัวอยางคําถามเพื่อสรางความเขาใจ  ข้ันท่ี 4 ข้ันฝกปฏิบัติ ฝกฝนการใชหมวกคิดจาก
สถานการณท่ีกําหนดให ข้ันท่ี 5 ข้ันหารายละเอียดเพิ่มเติม รวมสนทนาเพื่อใหนักเรียนเห็นความชัดเจนในสิ่ง
ท่ีคิด ข้ันท่ี 6 ข้ันสรุป ทบทวนและเรียบเรียงสิ่งท่ีคิด เนนประเด็นสําคัญเพื่อใหเห็นผลท่ีเกิดจากการคิด 

ท้ังน้ี มีผูสนใจศึกษาการแกปญหาการอานอยางมีวิจารณญาณดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบ เชน สมันตา  วีรกุล (2547, หนา 85)  ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอาน
วรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับ
วิธีสอนแบบปกติ พบวา ผลสัมฤทธ์ิการอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
4 ระหวางกลุมทดลองท่ีเรียนดวยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ และกลุมควบคุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบ
ปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ
มีผลสัมฤทธ์ิการอานอยางมีวิจารณญาณสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ และนักเรียนม ี
ความคิดเห็นท่ีดีตอวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ  

ปทมา วิญญกูล (2551, หนา 106) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนตามแนวคิดของ
สเตอรนเบอรก พบวา ผลสัมฤทธ์ิดานการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  
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กอนและหลังใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  โดยผลสัมฤทธ์ิ 
ดานการอานอยางมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง สอดคลองกับ มารศรี เมืองโคตร (2554, 
หนา 78) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการคิดและการอานภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชวิธีการคิดแบบหมวกหกใบ ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณเฉลี่ยรอยละ 72.50 และจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑรอยละ 
82.86 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70 และมีนักเรียนผานเกณฑรอยละ 
70  เชนเดียวกันกับ เกศนีย ภูทองนาค (2555, หนา 62) ศึกษาเร่ือง การประยุกตใชเทคนิคคําถามหมวก
ความคิดหกใบ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนกระบวนการอานอยางมีวิจารณญาณโดยใชเทคนิคคําถามหมวกความคิดหกใบ แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การ วิจัยคร้ั ง น้ีเปนการ วิจัย เ ชิงทดลอง แบบสองกลุม ท่ีมีกลุมควบคุมและกลุ มทดลอง 
(Randomized Control Group Pretest Posttest Design) มีการวัดผลกอนและหลังการทดลอง กลุม
ทดลอง คือ กลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแบบหมวกหกใบ และกลุมควบคุม คือ  
กลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
นอมเกลา ปทุมธานี  อําเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  ท่ีกําลังเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
จํานวน 3 หองเรียน รวม 94 คน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
นอมเกลา ปทุมธานี อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
จํานวน 2 หองเรียน รวม 60 คน ซึ่งผู วิจัยไดมาจากการนําคะแนนสอบปลายภาควิชาภาษาไทย 1  
ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 มาวิเคราะหดวยสถิติ ANOVA โดยเลือก 2 หองท่ีคะแนนไมแตกตางกัน
มาเปนกลุมตัวอยาง จากน้ันใชวิธีสุมอยางงายดวยการจับสลากใหเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียนท่ีไดรับ 
การเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และกลุมควบคุม 1 หองเรียนท่ีไดรับ
การเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ 
 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ จํานวน 6 
ช่ัวโมง มีรายละเอียดดังน้ี 
   1) ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอานอยางมีวิจารณญาณ 
             2) ผูวิจัยศึกษาหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิธีสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
             3)  ผูวิจัยกําหนดเน้ือหาและระยะเวลาในการทดลอง และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ จํานวน 3 แผน รวม 6 ช่ัวโมง  
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                  4) ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูการอานอยางมีวิจารณญาณดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติท่ีสรางข้ึนเสนอผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และมีคาความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานอยางมี วิจารณญาณ ใช วัดความสามารถใน 
การอานอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังการทดลอง เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
ซึ่งมีวิธีการหาคุณภาพ ดังน้ี 
   1) ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานอยางมีวิจารณญาณ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
และความสอดคลองระหวางขอคําถามและจุดประสงค โดยนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากน้ัน
พิจารณาคาดัชนีความสอดคลองจะตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 จึงจะถือวามีความสอดคลองกันใน
เกณฑท่ียอมรับได 

  2) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณไปทดลองใช (Try Out) 
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  

  3) นําคําตอบของนักเรียนมาตรวจใหคะแนน และนํามาวิเคราะหทางสถิติรายขอ  
โดยพิจารณาจากคาความยาก (p) ระหวาง 0.2-0.8 และคาอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต 0.20 ข้ึนไปและคัดเลือก
ขอสอบไวจํานวน 30 ขอ และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานอยางมี
วิจารณญาณท้ังฉบับ มีคาเทากับ 0.79 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณระหวางการเรียนดวยวิธีสอนแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ โดยหาคาเฉลี่ย  (X�)  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนความสามารถในการอานอยางมี
วิจารณญาณหลังการทดลองของวิธีสอนท้ัง 2 วิธี ใชสถิติทดสอบคาที (t-test) แบบเปนอิสระตอกัน (t-test 
Independent) 
  2. เปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณระหวางกอนและหลังเรียนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยหาคาเฉลี่ย (X�)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบความแตกตางระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test)  แบบไมเปนอิสระ 
ตอกัน (t-test t-test  Dependent) 
  3. เปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ ระหวางกอนและหลังเรียนดวยวิธีสอน
แบบปกติ โดยหาคาเฉลี่ย (X�)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกตางระหวางกอนและ
หลังเรียนโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) แบบไมเปนอิสระตอกัน ( t-test Dependent) 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดศึกษาและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณระหวางการเรียนดวยวิธี

สอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ 
ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณระหวางกอนเรียนและหลัง

เรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
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ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ 
 
ตาราง 1 
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมี วิจารณญาณระหวางการเ รียนดวยวิ ธีสอน 
แบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ 

วิธีสอน N x� S.D. t Sig 

วิธีสอนแบบรวมมือ 
โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหก

ใบ 

 
30 

 
21.00 

 
2.166 

 

6.595 

 

.000** 

วิธีสอนแบบปกติ 30 17.40 2.061 

*p < .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนกลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหก
ใบ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  21.00  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  2.166  และกลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบ
ปกติ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.061  ผลการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของการทดสอบโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent  พบวา ความสามารถในการอาน
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบสูงกวา
วิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
ตาราง 2 
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

การทดสอบ N x� S.D. t Sig 

กอนเรียน 30 14.53 2.866 
21.671 .000** หลังเรียน 30 21.00 2.166 

*p < .05 
  จากตาราง 2  พบวา นักเรียนกลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก
หกใบ กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 14.53 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.866 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
21.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.166 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยการทดสอบคาที 
(t-test) แบบ Dependent แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียน
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  
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ตาราง 3  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอน
แบบปกติ 

การทดสอบ N x� S.D. t Sig 

กอนเรียน 30 12.00 1.838 
20.701 .000** หลังเรียน 30 17.40 2.061 

*p < .05 
 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 12.00 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.838  และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 17.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  
2.061  ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของการทดสอบโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ 
Dependent แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอน
แบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
สรุปผลการวิจัย 
  1. ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบสูงกวาวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 2. ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 3. ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธี
สอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
  การวิจัยคร้ังน้ีผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว ผูวิจัยนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบสูงกวาวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  สอดคลองกับสมันตา วีรกุล (2547) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอานวรรณคดีไทยอยาง
มีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบปกติ 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิการอานวรรณคดีไทยอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ระหวางกลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ และกลุมควบคุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบมี
ผลสัมฤทธ์ิการอานอยางมีวิจารณญาณสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ  

ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบเปนวิธีสอน 
ท่ีเนนใหนักเรียนไดฝกคิดอยางเปนระบบและรอบดาน โดยใชสีของหมวกเปนสัญลักษณแทนการคิดแตละ
แบบ ทําใหนักเรียนฝกปฏิบัติการคิดพิจารณาเร่ืองท่ีอานโดยใชหมวกคิดทีละใบ มีลําดับข้ันตอนการสอนท่ี
ชัดเจน โดยเอ็ดเวิรด เดอ โบโน ไดเสนอข้ันตอนการสอนไว 6 ข้ัน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันนํา แนะนําใหนักเรียนทราบ
สิ่งท่ีจะเรียน ทําใหนักเรียนเห็นกระบวนการ เน้ือหาของเร่ืองท่ีจะเรียน แนวทางการอานอยางมีวิจารณญาณ 
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รวมถึงการคิดแบบหมวกหกใบ ข้ันท่ี 2  ข้ันช้ีแจงรายละเอียด เปนการช้ีแจงใหทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
สิ่งท่ีจะเรียน ซึ่งในข้ันน้ี ผูวิจัยใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนโดยใชกระบวนการกลุมรวมกันศึกษา
รายละเอียด ข้ันท่ี 3 ข้ันสาธิต เปนข้ันท่ีครูสาธิตใหเห็นถึงการใชหมวกท่ีมีความสัมพันธกับการคิด  
ครูยกตัวอยางคําถามใหนักเรียนสังเกตลักษณะคําถาม เพื่อสรางความเขาใจจนครบหมวกท้ัง 6 สี ข้ันท่ี 4  
ข้ันฝกปฏิบัติ เปนข้ันท่ีนักเรียนไดฝกการใชหมวกคิดทีละใบจากบทอานท่ีกําหนดให ทําใหนักเรียนไดฝกคิด
และตอบคําถามจากบทอานอยางรอบดาน ผูวิจัยกําหนดใหนักเรียนใชกระบวนการกลุม เพื่อใหนักเรียนฝก
การคิดควบคูไปกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น  ข้ันท่ี 5 ข้ันหารายละเอียดเพิ่มเติม รวมสนทนาเพื่อ
หารายละเอียดเพิ่มเติม นักเรียนนําความคิดของตนและของกลุมมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ข้ันท่ี 6 ข้ันสรุป 
ทบทวนและเรียบเรียงสิ่งท่ีคิด โดยเนนประเด็นสําคัญเพื่อใหเห็นผลท่ีเกิดจากการคิด จะเห็นไดวา นักเรียน
เรียนรูวิธีการคิดดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบอยางเปนระบบ ใชการคิดหลากหลาย อาศัยความคิด
พิจารณาอยางรอบคอบเพื่อประเมินเร่ืองท่ีอาน ตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอานอยางรอบดาน หลายมุมมอง  
และสามารถจัดระเบียบความคิดของตนเองไดโดยไมเกิดความสับสน รวมถึงการคิดเปนกลุมทําใหนักเรียน
เกิดความคิดท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน ไมยึดความคิดของตนเอง ทําใหความสามารถในการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนสูงกวาการเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ 
 2. ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 สอดคลองกับ ปทมา วิญูกูล (2551) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการอานอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังไดรับการสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ ผลการศึกษาพบวา 
ผลสัมฤทธ์ิดานการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังท่ีใชวิธีสอนตาม
แนวคิดหมวกหกใบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผลสัมฤทธ์ิดานการอานอยางมี
วิจารณญาณหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีข้ันตอนการสอนอยางเปนระบบ และกํากับใหนักเรียนฝกฝน
การคิดอยางรอบดานและเปนระเบียบ ไมทําใหนักเรียนเกิดความสับสน ประกอบกับการฝกฝนเร่ิมจากการ
ฝกจากบทอานท่ีงายไปหายาก คือ เร่ิมจากขาว บทความ และเร่ืองสั้น เลือกบทอานท่ีมีความเกี่ยวของกับ
สถานการณปจจุบัน นอกจากน้ี ผูวิจัยไดออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนรวมกันคิดเปนกลุม  
ถือเปนการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม โดยเฉพาะ
ข้ันการฝกปฏิบัติ นักเรียนตางรวมกันทํากิจกรรมกลุมดวยการอานบทอานท่ีกําหนดให และตอบคําถามตาม
ลักษณะการคิดแบบหมวกหกใบ และแตละกลุมตองระดมสมองกันเพื่อใหกิจกรรมสําเร็จลุลวงตามท่ีไดรับ
มอบหมาย กิจกรรมดังกลาวสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนท่ีจะฝกฝนการคิด รวมถึง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางสมาชิกภายในกลุม และการคิดแบบหมวกหกใบสามารถนํามาใชในการ
กําหนดทิศทางการคิดของกลุม ทําใหเกิดการระดมความคิดท่ีดีข้ึนไดดวย จึงทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยวิธี
สอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองมาจากนักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู  ซึ่ง วิธีสอนแบบปกติมี ข้ันตอนการสอนดังน้ี ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนข้ันเรา 
ความสนใจของนักเรียน โดยใชการสนทนา ซักถาม รวมถึงทบทวนความรูเดิมเพื่อเตรียมตัวเรียนรูเน้ือหาใหม 
ข้ันจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนข้ันเสนอเน้ือหาการเรียนใหแกนักเรียนดวยวิธีการตาง ๆ โดยผูวิจัยใหนักเรียน
ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ตอบคําถาม รวมกันทํากิจกรรมกลุมวิเคราะหบทอานท่ีกําหนด และ
นําเสนอหนาช้ันเรียน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และบันทึกความรูในใบงาน และข้ันสรุป เปนข้ันตอนท่ีครู
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และนักเรียนสรุปความรูรวมกัน จากการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปกติ จะเห็นไดวา นักเรียนสามารถ
เกิดการเรียนรูไดเมื่อไดรับผานกระบวนการเรียนการสอนวิธีใดวิธีหน่ึง และวิธีสอนแบบปกติเปนการสอนท่ีมี
ข้ันตอนท่ีชัดเจน ประกอบกับมีกิจกรรมใหนักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม มีสื่อประกอบการเรียนรู และ
ลําดับเน้ือหาการเรียนจากงายไปหายาก จึงทําใหนักเรียนเกิดพัฒนาการในความสามารถในการอานอยาง 
มีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   

 
ขอเสนอแนะ 
 1. กอนการจัดการเรียนการสอน ผูสอนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบและการอานอยางมีวิจารณญาณโดยละเอียด รวมท้ังควรอธิบายและแนะนําใหเห็น
ถึงประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  
 2. การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
ควรเลือกเร่ืองหรือบทอานท่ีตรงกับความสนใจของนักเรียน และพิจารณาจากชวงช้ันประกอบดวย เพื่อให
บทอานเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถในการอาน
ของนักเรียน 
 3. การจัดการเรียนการสอนในแตละข้ัน ครูควรกระตุนใหนักเรียนรวมกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนฝก
ทักษะการอานและการคิดอยางเต็มศักยภาพ และครูควรใหกําลังใจแกนักเรียน ไมปดกั้นความคิดของ
นักเรียน เพื่อใหนักเรียนฝกทักษะการคิดจากบทอานไดอยางเต็มท่ี 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการเปรียบเทียบการใชวิ ธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
กับวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานอยางมี วิจารณญาณหรือความสามารถ 
ในการอานอื่น ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกัน 
 2. ควรนําวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไปใชในการจัดการเรียนรูในกลุม
สาระการเรียนรูอื่น ๆ หรือระดับช้ันอื่น ๆ ตอไป 
 3. ควรมีการศึกษาและคัดเลือกเน้ือหาท่ีเปนเหตุการณท่ีนักเรียนหรือสังคมใหความสนใจ  เชน  
ขอความบนสื่อออนไลน  เน่ืองจากนักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดมาก
ย่ิงข้ึน 
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