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บทที� 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545  
ไดก้าํหนดแนวการจดัการการศึกษา ที�เกี�ยวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งการฝึกทกัษะ 
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใชเ้พื�อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา โดยจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได้ คิดเป็น ทาํเป็น ดงันั;นครูผูส้อนจะตอ้ง
เปลี�ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผูชี้; ใหจ้าํ มาเป็นผูถ่้ายทอด ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูเ้รียน
แสวงหาความรู้จากสื�อ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ขอ้มูลที�ถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน เพื�อนาํไปใชส้ร้างสรรค์
ความรู้ของตน และเพื�อให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั;นพื;นฐาน พ.ศ. 2551 ที�ระบุไวเ้กี�ยวกบัการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการคิด ทั;งดา้นทกัษะ
การคิดวเิคราะห์  การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์และการคิดวจิารณญาณ เพื�อนาํไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพื�อการตดัสินใจเกี�ยวกบัตนเอง และสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม (กระทรวง 
ศึกษาธิการ. 2551 : 4) ซึ� งจะเห็นไดว้า่ในการจดัการศึกษา หรือจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื�อให้ผูเ้รียน
เกิดการพฒันาในดา้นต่าง ๆ นั;น เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาทกัษะการคิดที�มีความสําคญัต่อการ
เรียนรู้และการดาํเนินชีวติ   
 ในส่วนของการพฒันากระบวนการคิดที�นอกเหนือไปจากการคิดสร้างสรรค ์การคิดวิเคราะห์  
และการคิดแก้ปัญหา ที�ตอ้งอาศยัทกัษะการคิดพื;นฐานด้านต่าง ๆ เขา้มาผสมผสานกนัแล้ว ยงัมี
กระบวนการคิดอีกมิติหนึ� งที�จาํเป็นตอ้งพฒันาให้เกิดกบัผูเ้รียน คือ การคิดวิจารณญาณ ซึ� งเป็น
กระบวนการคิดที�มีความสําคญัต่อการพฒันาศกัยภาพทางสมอง และสติปัญญาของผูเ้รียน เพื�อให้
ผูเ้รียนมีความรอบคอบ สมเหตุสมผล ไดเ้รียนรู้การพิจารณาปัจจยัรอบดา้นอย่างกวา้งขวาง ลึกซึ; ง 
ดว้ยการไตร่ตรองในคุณค่าที�แทจ้ริงของสิ�งนั;น โดยผูเ้รียนที�มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
จะสามารถกาํหนดเป้าหมาย ระบุประเด็นในการคิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และมีการประมวลขอ้มูล วิเคราะห์
ขอ้มูล รวมทั;งประเมินขอ้มูลเพื�อพิจารณาลงความเห็นในประเด็นที�คิดไดด้ว้ยตนเอง (ทิศนา  แขมมณี. 
2551 : 304-305) นอกจากนี; ยงัช่วยให้ผูเ้รียนมีการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
อยา่งต่อเนื�อง ซึ� งการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิดในระดบันี; ได ้จะตอ้งผา่นการคิดขั;นพื;นฐาน
และการคิดระดบักลางในลกัษณะต่างๆ ที�เป็นทกัษะในชีวิตประจาํวนั เช่น การจาํแนก  การเปรียบเทียบ 
การสรุปความ การเรียงลาํดบั  การเชื�อมโยง และการลงสรุป เป็นตน้ การนาํทกัษะเหล่านี;มาผสมผสาน
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เขา้ดว้ยกนั จะเกิดเป็นมิติการคิดในระดบัสูง หรือการคิดวิจารณญาณนั�นเอง เมื�อผูเ้รียนสามารถคิด
วิจารณญาณแลว้ ก็จะไดค้วามคิดที�ผ่านการกลั�นกรอง สามารถนาํไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น 
นาํไปใช้ในการแกปั้ญหา การใช้เหตุผลในการตดัสินใจ รวมไปถึงการริเริ�มสร้างสรรค์สิ�งใหม่ ๆ   
ที�เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 จากการศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันากระบวนการคิดวิจารณญาณของ วยัญา  
ยิ;มยวน (2547 : 105) ไดพ้บว่าการออกแบบการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน เป็นอิทธิพลที�สําคญั
ที�สุดต่อการคิดวิจารณญาณของผูเ้รียน  ซึ� งวิธีการจดัการเรียนรู้นั;นควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้คิด
วิจารณญาณ เนื�องจากกระบวนการคิดที�สําคญัและจาํเป็นสําหรับการเรียนรู้ทุกระดบั คือกระบวนการ
คิดวิจารณญาณ ซึ� งจะทาํให้ผูเ้รียนมีเป้าหมายเพื�อให้ไดค้วามคิด ตดัสินใจผ่านการพิจารณาขอ้มูล 
หลกัฐาน และเหตุผลอยา่งรอบคอบ กระบวนการคิดที�ไดนี้; จะสามารถนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในทุก ๆ 
สถานการณ์  นอกจากนี; จากการศึกษางานวิจยัของ ศิริกานต ์ คุสินธ์ุ (2549 : 64) และธนพร  วีระเจริญกิจ 
(2549 : 100-101) ไดพ้บผลการวจิยัที�สอดคลอ้งกนั กล่าวคือ คุณภาพการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน 
มีผลโดยตรงต่อการพฒันากระบวนการคิดวิจารณญาณ  ซึ� งการจดัการเรียนรู้โดยไม่คาํนึงถึงการส่งเสริม
ทกัษะการคิด จะทาํให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณตํ�าลง นกัเรียนไม่ค่อยมีสมาธิ
ในการเรียน และขาดความพยายามในการเรียนรู้ ไม่กลา้ถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
ไม่เขา้ใจเนื;อหาสาระที�เรียนอยา่งแทจ้ริง และทาํให้ผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
ถา้ครูผูส้อนมีจุดเนน้ในการพฒันาการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้รียน และมีการจดัการ
เรียนรู้ที�ส่งเสริมทกัษะการคิด ยอ่มส่งผลใหผู้เ้รียนมีการพฒันากระบวนการคิดวจิารณญาณดว้ยครูผูส้อน
จึงควรปรับวิธีการจดัการเรียนรู้เพื�อกระตุน้ทกัษะทางสติปัญญา จดับรรยากาศในชั;นเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ ใหเ้กิดความน่าสนใจในการศึกษาคน้ควา้ ควรทาํความเขา้ใจปัจจยัที�สัมพนัธ์กบักระบวนการ
คิดวิจารณญาณ โดยการปรับปรุง พฒันาพฤติกรรมการสอน คดัเลือกและออกแบบการจดัการเรียนรู้
และการจดักิจกรรมให้มีความหลากหลาย ฝึกให้นกัเรียนรู้จกัคิด เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงเหตุผล 
หรือความคิดของตนเอง ฝึกใหเ้กิดความกลา้แสดงออก เพราะเมื�อครูมีการออกแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ที�มีคุณภาพแลว้ ก็จะส่งผลให้นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทางสติปัญญา และพฒันากระบวนการ
คิดอยา่งมีวจิารญาณไดใ้นที�สุด 
 สาํหรับกระบวนการจดัการเรียนรู้ที�ครูผูส้อนสามารถนาํมาพฒันากระบวนการคิดวิจารณญาณ
ของผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพนั;น มีนกัการศึกษาหลายท่านพฒันาไวห้ลากลายรูปแบบดว้ยกนั 
 และไดมี้การจดัการเรียนรู้รูปแบบหนึ� ง คือ การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ ของเอ็ดเวิร์ด 
เดอ โบโน (Edward  De  Bono. 1996 : 90-93)  เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ที�มุ่งพฒันาทกัษะ
การคิดของผูเ้รียนโดยเฉพาะ ดว้ยการให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญกบัปัญหาหรือคาํถาม ภายใตส้ถานการณ์
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หรือกิจกรรมที�ตอ้งการฝึกทกัษะการคิด  นอกจากนี;ยงัสามารถทาํให้ผูเ้รียนแต่ละคนพฒันาความคิด
ไดห้กทิศทางดว้ยกนั โดยเปรียบเทียบจากหมวกหกใบ ไดแ้ก่ หมวกสีขาว แทนความคิดเกี�ยวกบัขอ้มูล 
ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ  หมวกสีแดง แทนความคิดที�ไดจ้ากความรู้สึก หรืออารมณ์  หมวกสีดาํแทนความคิด
ที�ตอ้งใชค้วามสุขมุ รอบคอบในการตดัสินใจ หมวกสีเหลือง แทนความคิดที�มีความมั�นใจ มีเหตุผล
ในการยอมรับเชิงบวก หมวกสีเขียว แทนความคิดที�มีการสร้างสรรค์และการปรับเปลี�ยนสู่สิ�งใหม่ ๆ  
และหมวกสีฟ้า แทนความคิดในภาพรวม จากลกัษณะของการคิดที�แทนดว้ยหมวกทั;งหกใบ ไดเ้ป็น
ที�ยอมรับวา่ สามารถฝึกให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดขั;นสูง หรือการคิดวิจารณญาณได ้  ดงัจะเห็น
ไดจ้ากงานวิจยัของ วิภารัตน์  พุฒดาํ (2551 : 92-96) ที�ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
หมวกหกใบ ที�มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั;นประถมศึกษาปีที� 5 โดยพบว่า การจดั 
การเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบ สามารถพฒันาการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนให้สูงขึ;นได ้
และนกัเรียนยงัมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบ ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ทั;งนี; เนื�องจากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ทาํให้นกัเรียนไดมี้โอกาสปฏิบติักิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ  มีความ
สนุกสนานต่อการเรียน นอกจากนี; ยงัพบว่า การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบ ปลูกฝังให้
นกัเรียนรู้จกัการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผูอื้�น ซึ� งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ  สุพตัรา  แยม้คลี� (2548 : 59-60) ที�พบว่า นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดหมวกหกใบ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ครูผูส้อน
ควรนาํแนวคิดการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบไปใช้เพื�อพฒันาการคิดวิจารณญาณกบั
นกัเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 นอกจากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบแลว้ ผูว้ิจยัไดพ้บวา่การจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกไดช่้วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิดหลายดา้น อีกทั;งยงัช่วย
พฒันาการคิดวิจารณญาณของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี เนื�องจาก ผงักราฟิกเป็นแผนผงัทางความคิด 
ซึ� งประกอบไปด้วยความคิดหรือขอ้มูลสําคญั ๆ ที�เชื�อมโยงกนัอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ� งทาํให้เห็น
โครงสร้างของความรู้หรือเนื;อหาสาระนั;น ๆ การใชผ้งักราฟิกเป็นเทคนิคที�ผูเ้รียนสามารถนาํไปใช้
ในการเรียนรู้เนื;อหาสาระต่าง ๆ จาํนวนมาก เพื�อช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในเนื;อหาสาระนั;นไดง่้ายขึ;น 
เร็วขึ;น และจดจาํไดน้าน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหากเนื;อหาสาระหรือขอ้มูลต่าง ๆ ที�ผูเ้รียนประมวลมา
นั;นอยู่ในลกัษณะกระจดักระจาย ผงักราฟิกเป็นเครื�องมือที�ช่วยให้ผูเ้รียนจดัขอ้มูลเหล่านั;นให้เป็น
ระบบระเบียบอยูใ่นรูปแบบที�อธิบายใหเ้ขา้ใจและจดจาํไดง่้าย  และจากการศึกษางานวิจยัของ สันติ  
กิจลือเกียรติ (2555 : 124) ที�ไดศึ้กษาวจิยัเกี�ยวกบักระบวนการเรียนรู้ที�ผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้
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แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนชั;นประถมศึกษาปีที� 6 ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้รียนสามารถสร้างแผนภาพในสมองที�เชื�อมโยง
ความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมอยา่งสมดุลในรูปแบบต่างๆ เช่น การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ การหา
เหตุผล สิ�งเหล่านี;ลว้นเป็นการพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ความรู้ที�เกิดขึ;นจากการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือผสมผสานกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก จะเป็นความรู้ที�คงทน (Retention) อยูใ่นความจาํ
ระยะยาว (Long-term Memory) และสามารถเรียกคืนมาใชไ้ดโ้ดยง่าย (Retrieval) และที�สําคญัยงั
ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนอีกด้วย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐ  สิมะธัมนันท ์
(2552 : 96- 97) ที�ไดศึ้กษาวิจยัการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนการสอน
โดยใชเ้ทคนิคแผนผงักราฟิก ผลการวิจยัพบวา่ ผลการเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนการสอนโดย
ใชเ้ทคนิคแผนผงักราฟิกไดค้ะแนนเฉลี�ยคิดเป็นร้อยละ 71.45 สูงกวา่เกณฑ์ที�กาํหนดคือร้อยละ 70
นอกจากนี;ยงัพบวา่ การใชเ้ทคนิคผงักราฟิกในการเรียนรู้ของผูเ้รียนนั;นไดส่้งเสริมการคิดวิจารณญาณ
ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี เนื�องจากพบว่าการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนผงักราฟิกไดเ้อื;อให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ช่วยให้เกิดการคิดเชื�อมโยงสิ�งที�เรียนกบัโครงสร้างความรู้ ทาํให้
เกิดการจดัระบบขอ้มูลความคิดอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ สามารถพิจารณาการใช้ความรู้ 
ความจริงที�ถูกตอ้ง มีความเขา้ใจความหมายของขอ้ความ การพิจารณารายละเอียดของขอ้มูล โดยหา
ความสัมพนัธ์ ความสอดคลอ้งของขอ้มูล ความน่าเชื�อถือของขอ้มูล ความสําคญัของขอ้มูล ตลอดจน 
มีความสามารถในการสรุปขอ้มูลอยา่งชดัเจน 
 การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นอีกหนึ� งกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั;นพื;นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กาํหนดให้ผูเ้รียนตอ้งได้เรียนรู้
เกี�ยวกบัสุขภาพเป็นหลกัสําคญั เนื�องจากสุขภาพเกี�ยวโยงกบัทุกมิติของชีวิต ซึ� งทุกคนควรจะได้
เรียนรู้เรื�องสุขภาพ เพื�อจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยมที�เหมาะสม 
รวมทั;งมีทกัษะปฏิบติัดา้นสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อนัจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพตามไปดว้ย 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-4)  โดยสาระการเรียนรู้ไดแ้บ่งออกเป็น 2 สาระตามจุดมุ่งหมายของ
การพฒันาผูเ้รียน คือ สุขศึกษา และพลศึกษา ในส่วนของสาระการเรียนรู้สุขศึกษานั;น ไดมุ้่งเนน้ให้
ผูเ้รียนพฒันาพฤติกรรมดา้นความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบติัเกี�ยวกบัสุขภาพควบคู่
ไปดว้ยกนั  โดยมีกรอบของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที�สําคญั เกี�ยวกบัการทาํความเขา้ใจในเรื�อง
การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ ชีวิตและครอบครัว  การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกนั
โรค  ตลอดจนความปลอดภยัในชีวิต  จากสาระการเรียนรู้ดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาการคิดวิจารณญาณ เพื�อให้เกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร และจุดประสงคก์ารเรียนรู้  และประการสาํคญั คือ ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งรู้จกัการนาํกระบวนการ
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คิดวิจารณญาณ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัคุณภาพของชีวิต   
มีสุขนิสัยที�ดีในการปฏิบติัตน รู้จกัป้องกนัตนเองจากพฤติกรรมที�จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ รวมทั;ง 
มีทกัษะในการตดัสินใจ และแสวงหาความรู้ขอ้มูลเพื�อใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ  ซึ� งเป็นสิ�งที�
สาํคญัยิ�งต่อการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของผูเ้รียนโดยตรง 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้า่การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ได้
เนน้ในดา้นการพฒันาพฤติกรรมเกี�ยวกบัสุขภาพที�ถูกตอ้งเหมาะสม เพื�อคุณภาพชีวิตที�ดีของผูเ้รียน 
แต่ในปัจจุบนัยงัพบว่าการจดัการเรียนรู้ เพื�อให้เกิดผลดงักล่าว ยงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าที�ควร 
ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัของ นํ; าผึ;ง  บวัเผื�อน (2548 : 1-3) ที�พบวา่เยาวชนไทยบางกลุ่มยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจที�ถูกตอ้งในการดูแลสุขภาพ  รวมทั;งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการบริโภคและส่งผล
เสียต่อสุขภาพในที�สุด  โดยชี; ใหเ้ห็นถึงแนวทางในการแกปั้ญหา กล่าวคือ ควรมีการจดัการเรียนรู้ที�
มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัใช้ความคิดวิจารณญาณ เพื�อจะไดต้ระหนกัถึงผลดี และผลเสียของการ
ปฏิบติัตน ประกอบกบัผูว้ิจยั ในฐานะที�เป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร ไดพ้บว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาทกัษะการคิด เพื�อนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ เพราะจาก
ผลการรายงานสรุปการประเมินสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียนดา้นความสามารถในการคิด  พบวา่ ยงัมี
นกัเรียนระดบัชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�มีผลการประเมินไม่ผา่นมาตรฐานในดา้นความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็น
ระบบ เพื�อนาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื�อการตดัสินใจเกี�ยวกบัตนเองและสังคม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม (โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง. 2557 :  5-8) ผลการประเมินดงักล่าว ไดส้ะทอ้น
ถึงการจดัการเรียนรู้ที�ตอ้งเร่งปรับปรุงแกไ้ข เพื�อพฒันาความสามารถในการคิดให้กบัผูเ้รียน โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งการคิดวจิารณญาณ เพื�อนาํไปสู่การแกปั้ญหาและคน้หาคาํตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม
ต่อไป 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจยัการเปรียบเทียบการคิด
วจิารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน ของนกัเรียนชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหวา่งวิธีการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก   เพื�อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 
อนัจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ให้ประสบความสาํเร็จ และมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาที�กาํหนดไวทุ้กประการ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื�อเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนของนักเรียนชั;นมธัยม 
ศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
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 2. เพื�อเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนของนกัเรียนชั;นมธัยม 
ศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
 3. เพื�อเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนของนกัเรียนชั;นมธัยม 
ศึกษาปีที� 3 ระหวา่งกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 ครูผูส้อนไดแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้ เพื�อเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิJ
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ
กบัผงักราฟิกอนัจะเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนไดน้าํความรู้ความเขา้ใจไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที�ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�กาํลงัศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร สังกดัสํานกังานเขตพื;นที�การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 12 หอ้งเรียน มีนกัเรียน จาํนวน 385 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  เป็นนกัเรียนระดบัชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  
จาํนวน 2 หอ้งเรียน มีจาํนวนนกัเรียนหอ้งละ 32 คน จากนั;นใชว้ิธีการจบัฉลากห้องเรียน เพื�อสุ่มนกัเรียน
เขา้กลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 กาํหนดให้กลุ่มทดลอง 1 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
หมวกหกใบ และกลุ่มทดลอง 2 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
 2. ตัวแปรที�ศึกษา 
  ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ แบ่งไดด้งันี;  
  2.1 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
  2.2 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
  ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1 การคิดวจิารณญาณ 
  2.2 ผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน 
 3. เนื-อหาการวิจัย คือ เรื�องสุขภาพและความปลอดภยัในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา สาระที� 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกนัโรค และสาระที� 5 
ความปลอดภยัในชีวติ 
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 4. ระยะเวลาที�ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการทดลอง 
10 ชั�วโมง ตามเวลาเรียนปกติของนกัเรียน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ หมายถึง การจดัการเรียนรู้ที�เนน้วิธีคิดอยา่ง
เป็นระบบ ในการพิจารณาสถานการณ์ หรือปัญหาที�เกิดขึ;น โดยใชห้มวกเป็นสัญลกัษณ์แทนการคิด 
6 ลกัษณะ ดงันี;  
  หมวกสีขาว แทนความคิดเกี�ยวกบัขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ   
  หมวกสีแดง แทนความคิดที�ไดจ้ากความรู้สึก หรืออารมณ์   
  หมวกสีดาํแทนความคิดที�ตอ้งใชค้วามสุขมุ รอบคอบในการตดัสินใจ  
  หมวกสีเหลือง แทนความคิดที�มีความมั�นใจ มีเหตุผลในการยอมรับเชิงบวก  
  หมวกสีเขียว แทนความคิดที�มีการสร้างสรรค ์และการปรับเปลี�ยนสู่สิ�งใหม่    
  หมวกสีฟ้า แทนความคิดในภาพรวม 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อ
พฒันาความสามารถในการคิด โดยการนาํเสนอความคิด ความรู้ และขอ้มูลที�เป็นขอ้ความหรือ
รูปภาพใหส้ัมพนัธ์กนั เพื�อเสริมสร้างใหเ้กิดความชดัเจนและเขา้ใจง่าย  
 3. การคิดวิจารณญาณ หมายถึง การคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลมีจุดหมายเพื�อ
การตดัสินใจ และมีการสรุปอย่างสมเหตุสมผล โดยประกอบดว้ยการนิยามปัญหา การเลือกขอ้มูล
สําหรับแกปั้ญหา การตระหนกัในขอ้ตกลง การเลือกสมมุติฐาน และการลงขอ้สรุปวดัไดจ้ากการ
ตอบแบบวดัการคิดวจิารณญาณ เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้  
 4. ผลสัมฤทธิ:ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนในการเรียนสุขศึกษา เรื�อง 
การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์วดัไดจ้ากการตอบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ โดยวดัตามจุดมุ่งหมายดา้น
พุทธิพิสัย 6 ดา้น คือ ความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย  
 การศึกษาวิจยัครั; งนี;  ผูว้ิจยัได้ศึกษาวิจยัเชิงทดลองในการจดัการเรียนรู้เพื�อเปรียบเทียบ
การคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน ของนกัเรียนชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 ระหว่างกลุ่มที�
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงั
กราฟิก  มีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพประกอบ  1 



8 
 

   ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
   
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมุติฐานในการวจัิย 
 1. นกัเรียนชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ 
มีการคิดวจิารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 2. นกัเรียนชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  
มีการคิดวจิารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนชั;นมธัยมศึกษาปีที� 3 กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ
และผงักราฟิกมีการคิดวจิารณญาณและผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน แตกต่างกนั 
 
 

การจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
1.  การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
2.  การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
 

1.  การคิดวจิารณญาณ 
2.  ผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน 
 




