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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครั' งนี'  มีวตัถุประสงคเ์พื-อ 1) เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ3 ทาง 
การเรียน ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที- 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ
2) เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ3 ทางการเรียน ของนักเรียนชั' นมธัยมศึกษาปีที- 3     
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก และ 3) เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธิ3 ทางการเรียน ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที- 3 ระหวา่งกลุ่มที-ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เป็นนักเรียนระดบัชั'นมธัยมศึกษาปีที- 3 โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร จาํนวน           
2 ห้องเรียน  มีจาํนวนนักเรียนห้องละ 32 คน แล้วสุ่มนักเรียนเขา้กลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 
กาํหนดให้กลุ่มทดลอง 1 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ และกลุ่มทดลอง 2 ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก เครื-องมือที-ใชใ้นการวิจยัครั' งนี'   ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก แบบวดัการคิดวิจารณญาณ 
และแบบวดัผลสัมฤทธิ3 ทางการเรียน สถิติที-ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี-ย ส่วนเบี-ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที- 3 กลุ่มที-ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
หมวกหกใบ มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ3 ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที-ระดบั .05  2) นักเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที- 3 กลุ่มที-ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคผงักราฟิก มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ3 ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั .05 และ 3) นกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที- 3 กลุ่มที-ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคหมวกหกใบ และกลุ่มที-ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก มีการคิดวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ3 ทางการเรียน ไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were: 1) to compare the critical thinking and learning 

achievement of grade 9 students before and after instruction by using the six thinking hats technique  

2) to compare the critical thinking and learning achievement of grade 9 students before and after 

instruction by using the graphic organizers technique and 3) to compare the critical thinking and 

learning achievement of grade 9 students between the experimental groups using the six thinking hats 

and graphic organizers technique. The samples were selected by cluster random sampling who studied 

in grade 9 in the first semester of the academic year 2015 at MathayomWatbuengthonglang school, 

Bangkok. They were divided into two groups, 32 students each. The first experimental group learned 

through the six thinking hats technique and the second experimental group learned through the graphic 

organizers technique.  The research instruments were the lesson plans based on the six thinking hats 

technique, the lesson plans based on the graphic organizers technique, the critical thinking test and   

the learning achievement test. The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test. 

 The results of the study were as follows: 1) The grade 9 students who learned through the 

six thinking hats technique showed their critical thinking and learning achievement was significantly 

higher than before the experiment at .05 level. 2) The grade 9 students who learned through the 

graphic organizers technique showed their critical thinking and learning achievement was significantly 

higher than before the experiment at .05 level.  3) The grade  9 students who learned through the six 

thinking hats and graphic organizers technique did not show  different critical thinking and learning 

achievement. 




