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บทที� 3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 ในการวจิยัครั� งนี�  มีขั�นตอนในการดาํเนินการดงันี�  

1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครื%องมือที%ใชใ้นการวจิยั 
3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื%องมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6. สถิติที%ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 1. การกาํหนดประชากร 
  ประชากรที%ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 ที%กาํลงัศึกษาอยูใ่น
โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร สังกดัสํานกังานเขตพื�นที%การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  
กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที% 1  ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 12 หอ้งเรียน มีนกัเรียน จาํนวน 385 คน 
 2. การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างที%ใช้ในการวิจยั ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เป็นนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  
จาํนวน 2 ห้องเรียน มีจาํนวนนกัเรียนห้องละ 32 คน จากนั�นใช้วิธีการจบัฉลากห้องเรียน เพื%อสุ่ม
นกัเรียนเขา้กลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 กาํหนดให้กลุ่มทดลอง 1 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคหมวกหกใบ และกลุ่มทดลอง 2 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื%องมือที%ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  ไดแ้ก่  

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั%วโมง 
2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกจาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั%วโมง 
3. แบบวดัการคิดวิจารณญาณ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จาํนวน 40 ขอ้ ใช้เวลา  

1 ชั%วโมง 
4. แบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 

ใชเ้วลา 1 ชั%วโมง 
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การสร้างและการหาคุณภาพเครื�องมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ   
  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ มีขั�นตอนการสร้างและหาคุณภาพ 
ดงันี�  
  1.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชี�วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 
  1.2 ศึกษาเนื�อหาสาระที%นาํมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ กาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เรียงลาํดบัเนื�อหาจากง่ายไปหายาก ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเนื�อหา และกาํหนด
เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 
  1.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ   
  1.4 ดาํเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ให้สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดหมวกหกใบ 
  1.5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารยที์%ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื%อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
  1.6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื%อตรวจพิจารณา
ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ เกี%ยวกบัสาระสําคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เนื�อหา กิจกรรม
การเรียนรู้ สื%อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลโดยใชแ้บบ
ประเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (พวงรัตน์   ทวีรัตน์. 2543 : 107) กาํหนดคะแนน
การประเมิน ดงันี�  
   5      หมายถึง   คุณภาพเหมาะสมมากที%สุด 
   4 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมมาก 
   3 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมปานกลาง 
   2 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมนอ้ย 
   1 หมายถึง คุณภาพเหมาะสมนอ้ยที%สุด 
  1.7 วิเคราะห์ผลการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิทั�ง 5 ท่าน แล้วเทียบกับเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ตามคะแนนเฉลี%ย ดงันี�  
   4.51 - 5.00   หมายถึง    มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที%สุด 
   3.51 - 4.50   หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.51 - 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1.00 - 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยที%สุด 
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   โดยกาํหนดให้คะแนนเฉลี%ย 3.51 ขึ�นไป เป็นเกณฑ์คุณภาพความเหมาะสมที%ยอมรับ

วา่แผนการจดัการเรียนรู้ที%มีคุณภาพ สามารถนาํไปใชไ้ด ้ซึ% งจากผลการประเมินพบวา่แผนการจดัเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ  มีคะแนนเฉลี%ยรวมเท่ากบั 4.58  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที%สุด 

(ภาคผนวก ค) 

  1.8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะของ

ผูท้รงคุณวฒิุ เพื%อใหมี้ความถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งสมบูรณ์ ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก 

  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก  มีขั�นตอนการสร้างและหาคุณภาพ 

ดงันี�  

  2.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชี� วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา ชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 

  2.2 ศึกษาเนื�อหาสาระที%นาํมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ กาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

เรียงลาํดบัเนื�อหาจากง่ายไปหายาก ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเนื�อหา และกาํหนด

เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 

  2.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  

  2.4 ดาํเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ให้สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

  2.5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารยที์%ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื%อตรวจสอบ

ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

  2.6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื%อตรวจพิจารณาความ

เหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ เกี%ยวกบัสาระสําคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื�อหา กิจกรรม

การเรียนรู้ สื%อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลโดยใชแ้บบ

ประเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (พวงรัตน์   ทวีรัตน์. 2543 : 107) กาํหนดคะแนน

การประเมิน ดงันี�  

   5       หมายถึง   คุณภาพเหมาะสมมากที%สุด 

   4 หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมมาก 

   3 หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมปานกลาง 

   2 หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมนอ้ย 

   1 หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมนอ้ยที%สุด 
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  2.7 วิเคราะห์ผลการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิทั�ง 5 ท่าน แล้วเทียบกับเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ตามคะแนนเฉลี%ย ดงันี�  
   4.51 - 5.00   หมายถึง    มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที%สุด 
   3.51 - 4.50   หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.51 - 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1.00 - 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยที%สุด 
   โดยกาํหนดใหค้ะแนนเฉลี%ย 3.51 ขึ�นไป เป็นเกณฑคุ์ณภาพความเหมาะสมที%ยอมรับวา่
แผนการจดัการเรียนรู้ที%มีคุณภาพ สามารถนาํไปใชไ้ด ้ ซึ% งจากผลการประเมินพบวา่แผนการจดัเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  มีคะแนนเฉลี%ยรวมเท่ากบั 4.65  มีคุณภาพเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที%สุด 
(ภาคผนวก ค) 
  2.8 นําแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ เพื%อใหมี้ความถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งสมบูรณ์ ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 3. แบบวดัการคิดวจิารณญาณ 
  แบบวดัการคิดวจิารณญาณ มีขั�นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี�  
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที%เกี%ยวขอ้งกบัหลกัการสร้างแบบวดัการคิดวิจารณญาณ 
รวมทั�งศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 
  3.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี� วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงค์การ
เรียนรู้ และระดบัพฤติกรรมในการวดัการคิดวจิารณญาณ 
  3.3 สร้างแบบทดสอบให้สอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดวิจารณญาณ จาํนวน 50 ขอ้ เป็น
ขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด
หรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 
  3.4 นาํแบบวดัการคิดวิจารณญาณ เสนอต่ออาจารยที์%ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
และใหข้อ้เสนอแนะ เพื%อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
  3.5 นาํแบบวดัการคิดวิจารณญาณ เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื%อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื�อหา โดยพิจารณาความสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  3.6 วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
โดยพิจารณาขอ้สอบที%มีค่า IOC ตั�งแต่ 0.5 – 1.0 ถือวา่เป็นขอ้สอบที%มีความสอดคลอ้ง ซึ% งจากการ
วเิคราะห์พบวา่ แบบวดัการคิดวจิารณญาณทุกขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 (ภาคผนวก ค) 
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  3.7 นาํแบบวดัการคิดวิจารณญาณ ที%ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิแลว้ 
ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 ที%ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื%อหาค่าความ
ยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้ทดสอบเป็นรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิค 50 เปอร์เซ็นต ์พิจารณาขอ้
ทดสอบที%มีความยากง่ายอยูใ่นเกณฑ ์0.2 - 0.8 และมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑ์ 0.2 ขึ�นไป ซึ% งจาก
การวิเคราะห์พบวา่ แบบวดัการคิดวิจารณญาณแต่ละขอ้มีค่าความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ 0.2 – 0.8 และมี
ค่าอาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑ ์0.2 ขึ�นไป  (ภาคผนวก ค) แลว้เลือกขอ้ทดสอบที%มีความเหมาะสมมาก
ที%สุด จาํนวน 30 ขอ้ ไปหาค่าความเชื%อมั%น 
  3.8 นาํแบบวดัการคิดวิจารณญาณ ที%ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไปวิเคราะห์หาค่าความ
เชื%อมั%น โดยใช้สูตรของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (KR-20) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 125) จากการวิเคราะห์
พบวา่ แบบวดัการคิดวจิารณญาณมีค่าความเชื%อมั%น 0.86 (ภาคผนวก ค) 
  3.9 จดัพิมพ์แบบทดสอบวดัการคิดวิจารณญาณ เพื%อนําไปใช้จริงกับกลุ่มตวัอย่าง
ต่อไป 
 4. แบบวดัผลสัมฤทธิ2ทางการเรียน 
  แบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน มีขั�นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี�  
  4.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที%เกี%ยวขอ้งกบัหลกัการสร้างแบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน 
รวมทั�งศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 
  4.2 สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร โดยทาํการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี� วดั 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และระดบัพฤติกรรมในการวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน 
ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
  4.3 สร้างแบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียนให้สอดคลอ้งกบัตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 
จาํนวน 40 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูก
ให ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 
  4.4 นาํแบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน เสนอต่ออาจารยที์%ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
และใหข้อ้เสนอแนะ เพื%อนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
  4.5 นาํแบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียนเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื%อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื�อหา โดยพิจารณาความสอดคลอ้งตามจุดประสงค์การเรียน และระดบัพฤติกรรม 
ในการวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน  
  4.6 วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
โดยพิจารณาขอ้สอบที%มีค่า IOC ตั�งแต่ 0.5 – 1.0 ถือวา่เป็นขอ้สอบที%มีความสอดคลอ้ง ซึ% งจากการ
วเิคราะห์พบวา่ แบบวดัการคิดวจิารณญาณทุกขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั  1 (ภาคผนวก ค) 
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  4.7 นาํแบบทดสอบที%ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี%ยวชาญแลว้ ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที% 3 ที%ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื%อหาค่าความยากง่าย และค่า
อาํนาจจาํแนกของขอ้ทดสอบเป็นรายขอ้ โดยนาํคะแนนมาจดัลาํดบัจากมากไปหานอ้ย แลว้วิเคราะห์
หาค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ โดยพิจารณาขอ้ทดสอบที%มีความยากง่ายอยูใ่น
เกณฑ์ 0.2 – 0.8 และมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑ์ 0.2 ขึ�นไปจาํนวน 30 ขอ้ ซึ% งจากการวิเคราะห์
พบว่า แบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียนแต่ละขอ้มีค่าความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ 0.2 – 0.8 และมีค่า
อาํนาจจาํแนกอยู่ในเกณฑ์ 0.2 ขึ�นไป (ภาคผนวก ค) แลว้เลือกขอ้ทดสอบที%มีความเหมาะสมมากที%สุด 
จาํนวน 30 ขอ้ ไปหาค่าความเชื%อมั%น 
  4.8 นาํแบบทดสอบที%ผา่นเกณฑ์การพิจารณาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื%อมั%น โดยใชสู้ตร
ของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (KR-20) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 125)  จากการวิเคราะห์พบวา่ แบบวดั
ผลสัมฤทธิS ทางการเรียนมีค่าความเชื%อมั%น 0.83 (ภาคผนวก ค) 
  4.9 จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน เพื%อนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง
ต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงทดลอง แบบกึ%งทดลอง (Quasi  Experiment  Research)  
ซึ% งผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองตามแผนการวิจยัแบบสองกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  
(Two Group  Pre-test  Post-test  Design)  ซึ% งมีรูปแบบดงัตาราง 2 (มนตรี  อนนัตรักษ ์และคนอื%นๆ. 
2546 : 127) 
 
ตาราง 2   แบบแผนการวิจยัแบบสองกลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (Two Group    
       Pre-test Post-test Design) 
    

กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง ทดลอง หลงัทดลอง 
Gr1 O1 T1 O2 
Gr2 O1 T2 O2 

 
 ความหมายของสัญลกัษณ์ที%ใชใ้นแบบแผนการวจิยั 
 Gr1  แทน กลุ่มทดลอง 1 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
 Gr2   แทน กลุ่มทดลอง 2 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
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 O1   แทน การวดัตวัแปรตามก่อนการทดลอง ไดแ้ก่ การวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน และการ

คิดวจิารณญาณ 

 O2   แทน การวดัตวัแปรตามหลงัการทดลอง ไดแ้ก่ การวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน และการ

คิดวจิารณญาณ 

 T1   แทน การดาํเนินการทดลอง จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 

 T2   แทน การดาํเนินการทดลอง จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั�นตอน ดงันี�  

 1. ชี�แจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 2. ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน จาํนวน 

30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั%วโมง และแบบวดัการคิดวจิารณญาณ จาํนวน 40 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั%วโมง 

 3. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มทดลองที% 1ไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ กลุ่มทดลองที% 2ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 

แต่ละกลุ่มใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั%วโมง 

โดยใชเ้วลาเรียนปกติ ตามโครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ (ภาคผนวก ข) 

 4. ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน และแบบ

วดัการคิดวจิารณญาณชุดเดียวกบัที%ใชก่้อนการจดัการเรียนรู้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี�  

 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิS ทางการเรียน ของนักเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที% 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบโดยการทดสอบค่าที

แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples) 

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิS ทางการเรียน ของนกัเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที% 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกโดยการทดสอบค่าทีแบบ

ไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples)  

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิS ทางการเรียน ของนกัเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที% 3 ระหวา่งกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที%ไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิกโดยการทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระจากกนั (T-test for 

Independent Samples) แบบ Pooled Variance   
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติพื7นฐานในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัใชส้ถิติพื�นฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี�     

1.1 ค่าเฉลี%ย (Mean)     
1.2 ส่วนเบี%ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  

 2. สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน 
  ผูว้ิจยัใชส้ถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples)  
และเป็นอิสระจากกนั (T-test for Independent Samples)  แบบ Pooled Variance 
  
 




