
บทที� 5 

สรุปผล  อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัครั
 งนี
 เป็นการศึกษา การเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน
ของนกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 ระหวา่งวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก 
ซึ% งสรุปสาระสาํคญัและผลการวจิยั ดงันี
  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. การอภิปรายผล 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  
 1. เพื%อเปรียบเทียบการคิดวจิารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียนของนกัเรียนชั
นมธัยม 
ศึกษาปีที% 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
 2. เพื%อเปรียบเทียบการคิดวจิารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียนของนกัเรียนชั
นมธัยม 
ศึกษาปีที% 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
 3. เพื%อเปรียบเทียบการคิดวจิารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียนของนกัเรียนชั
นมธัยม 
ศึกษาปีที% 3 ระหวา่งกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก 
  
วธีิดําเนินการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

  1.1 ประชากรที%ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 ที%กาํลงัศึกษา 
อยูใ่นโรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร สังกดัสํานกังานเขตพื
นที%การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที% 1  ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 12 ห้องเรียน มีนกัเรียน จาํนวน 
385 คน   
  1.2 กลุ่มตวัอย่างที%ใช้ในการวิจยั ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เป็นนกัเรียนระดบัชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 2 ห้องเรียน มีจาํนวนนกัเรียนห้องละ 32 คน จากนั
นใช้วิธีการจบัฉลากห้องเรียน เพื%อสุ่ม
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นกัเรียนเขา้กลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 กาํหนดให้กลุ่มทดลอง 1 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคหมวกหกใบ และกลุ่มทดลอง 2 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก 
 2. เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  เครื7องมือที7ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั� งนี�  ไดแ้ก่ 
  2.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั%วโมง 
  2.2 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกจาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 10 ชั%วโมง 
  2.3 แบบวดัการคิดวจิารณญาณ เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40  ขอ้ 
ใช้เวลา 1 ชั%วโมง มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.35 – 0.80 มีค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 
0.54 และมีค่าความเชื%อมั%นเท่ากบั 0.83  
  2.4 แบบวดัผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 
30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั%วโมง มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.63–0.80 มีค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.21 
– 0.89 และมีค่าความเชื%อมั%นเท่ากบั 0.86 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การวจิยัครั� งนี�ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตามแผนการวิจยัแบบสองกลุ่มมีการทดสอบ
ก่อนและหลงัการทดลอง  (Two Group  Pre-test  Post-test  Design) มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี�  
  3.1 ดาํเนินการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแบบวดัการคิดวิจารณญาณ จาํนวน 
40 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั7วโมง และแบบวดัผลสัมฤทธิR ทางการเรียน จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั7วโมง   
  3.2 ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มทดลองที7 1ได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ กลุ่มทดลองที7 2ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
ผงักราฟิก แต่ละกลุ่มใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 
10 ชั7วโมง โดยใชเ้วลาเรียนปกติ  
  3.3 ดาํเนินการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ ด้วยแบบวดัผลสัมฤทธิR ทางการเรียน 
และแบบวดัการคิดวจิารณญาณชุดเดียวกบัที7ใชก่้อนการจดัการเรียนรู้  
 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี�  
  4.1 วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ! ทางการเรียนและการคิดวิจารณญาณของนกัเรียน
ชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบโดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples) 
  4.2 วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ! ทางการเรียนและการคิดวิจารณญาณของนกัเรียน
ชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกโดยการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (T-test for Dependent Samples) 
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  4.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ! ทางการเรียนและการคิดวิจารณญาณของนกัเรียน
ชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 ระหวา่งกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบักลุ่มที%ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิกโดยการทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระจากกนั (T-test for 
Independent Samples) แบบ Pooled Variance   
 
สรุปผลการวจัิย 

 1. นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที7 3 กลุ่มที7ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิR ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที7ระดบั .05 
 2. นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที7 3 กลุ่มที7ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  
มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิR ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที7ระดบั .05 
 3. นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที7 3 กลุ่มที7ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
และกลุ่มที7ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิR
ทางการเรียน ไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาการเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิR ทางการเรียนของนกัเรียน
ชั�นมธัยมศึกษาปีที7 3 ระหวา่งวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก สามารถ
อภิปรายผลไดด้งันี
  
 1. นกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที%ระดบั .05 อาจเนื%องจากเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ที%มุ่งพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนโดยเฉพาะ 
ดว้ยการใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญกบัปัญหาหรือคาํถาม ภายใตส้ถานการณ์หรือกิจกรรมที%ตอ้งการฝึกทกัษะ
การคิด นอกจากนี
ยงัสามารถทาํใหผู้เ้รียนแต่ละคนพฒันาความคิดไดห้กทิศทางดว้ยกนั โดยเปรียบเทียบ
จากหมวกหกใบ ได้แก่ หมวกสีขาว แทนความคิดเกี%ยวกบัขอ้มูล ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หมวกสีแดง 
แทนความคิดที%ไดจ้ากความรู้สึก หรืออารมณ์ หมวกสีดาํแทนความคิดที%ตอ้งใชค้วามสุขุม รอบคอบ
ในการตดัสินใจ หมวกสีเหลือง แทนความคิดที%มีความมั%นใจ มีเหตุผลในการยอมรับเชิงบวก หมวก
สีเขียว แทนความคิดที%มีการสร้างสรรคแ์ละการปรับเปลี%ยนสู่สิ%งใหม่ ๆ  และหมวกสีฟ้า แทนความคิด
ในภาพรวม จากลกัษณะของการคิดที%แทนดว้ยหมวกทั
งหกใบ ไดเ้ป็นที%ยอมรับวา่ สามารถฝึกให้ผูเ้รียน
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เกิดกระบวนการคิดขั
นสูง หรือการคิดวิจารณญาณได้ นอกจากนี
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ตามขั
นตอนที%เริ%มจากขั
นนาํเขา้สู่บทเรียน ได้เน้นให้นักเรียนร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็น โดยครูใชค้าํถามทา้ทาย ประกอบกบัการใชสื้%อการเรียนรู้เป็นรูปภาพ สถานการณ์จริง 
เพื%อใหน้กัเรียนฝึกการอภิปราย และนาํไปสู่การคิดวิจารณญาณที%สําคญั ในขั
นตอนของการสอนได้
เชื%อมโยงความรู้ความคิดเขา้กบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั แลว้ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย ก่อนที%จะ
มีการมอบหมายบทบาทหนา้ที%ตามหมวกแต่ละสี ซึ% งนกัเรียนแต่ละกลุ่มเมื%อไดรั้บมอบหมายงานร่วมกนั
อภิปรายและตอบคาํถามสาํคญั ซึ% งจาํเป็นตอ้งใชก้ารคิดวิจารณญาณ เมื%อไดค้าํตอบที%เป็นองคค์วามรู้
ที%สาํคญัแลว้นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั
นเรียน เพื%อใหเ้กิดการแลกเปลี%ยนความคิดเห็น
กนัภายในหอ้งเรียน 
 จากการสังเกตไดพ้บวา่การคิดแบบหมวกหกใบ คือ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการสวมบท
นกัคิด ผูเ้รียนจะภาคภูมิใจในการเล่นแต่ละบทบาท ดงันั
นในแต่ละชั%วโมง นกัเรียนจะไดรั้บมอบหมาย
ตามบทบาทของหมวกที%สวมใส่ที%แตกต่างกนั ไม่ซํ
 าแบบเดิม เพื%อฝึกทกัษะการคิดอย่างรอบดา้น 
ไม่ยึดติดอยู่กบัการคิดแบบหนึ% งแบบใดอย่างถาวร การนาํระบบวิธีการคิดแบบหมวกหกใบมาใช้
เป็นเรื%องที%สะดวก จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดจาํถึงความแตกต่างของหมวกทั
งหกใบ เนื%องจากความแตกต่าง
เหล่านี
 เห็นไดช้ดัเจน ทาํใหน้กัเรียนสามารถจดจาํสาระสําคญัของหมวกแต่ละใบไดโ้ดยง่าย ซึ% งเป็น
การพฒันาความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบื
องตน้ นกัเรียนสามารถคน้หา ชี
 แนะต่อคาํตอบปัญหา
ของขอ้ตกลงเบื
องตน้ และที%เห็นไดช้ัดเจนคือนกัเรียนสามารถสรุปสาระสําคญัไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
โดยพบว่านกัเรียนสามารถพิจารณาตดัสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการที%นาํไปสู่ขอ้สรุป
ของเนื
อหาได้ ซึ% งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดวิจารณญาณของผูเ้รียนได้อย่างแทจ้ริง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญาริศวร์  ยิ
มสวสัดิ!  (2552 : 146 - 147) ที%ไดศึ้กษาวิจยัการใช้เทคนิค
หมวกความคิด 6 ใบ เพื%อพฒันากระบวนการคิดของนกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาปีที% 1 โรงเรียนวฒัโนทยั
พายพั อาํเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ผลการใช้เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบในการพฒันา 
ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาปีที% 1 เรื%อง ชุมชนโบราณบริเวณแอ่งเชียงใหม่ – ลาํพูน  
ทั
ง 4 แผนการจดัการเรียนรู้ คือ แผนการจดัการเรียนรู้ที% 1 เวียงหริภุญไชยแผนการจดัการเรียนรู้ที% 2 
เวียงกุมกาม แผนการจดัการเรียนรู้ที% 3 เวียงเชียงใหม่ และแผนการจดัการเรียนรู้ที% 4 กลุ่มเมืองโบราณ
เชียงใหม่ พบว่า ผลการเรียนรู้หลงัเรียนของนกัเรียนสูงขึ
น และพบวา่ผลการประเมินกระบวนการ
คิดจากการเขียนสะทอ้นความคิดของนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี และงานวิจยัของวิภารัตน์  พุฒดาํ  
(2551 : 92) ที%ไดศึ้กษาวิจยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ! การดูอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั
นประถม 
ศึกษาปีที% 5 ที%สอนโดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบกบัการสอนปกติ ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธิ! การดู
อยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองที%สอนโดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบสูงกวา่กลุ่มควบคุมที%
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สอนโดยใชว้ธีิสอนแบบปกติ และผลสัมฤทธิ! การดูอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองที%สอน
โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี
 ยงัพบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมี
ความคิดเห็นต่อการสอนโดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบระดบัมาก  
 2. นกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  
มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที%ระดบั .05 อาจเนื%องจาก การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกผงักราฟิกเป็นเครื%องมือที%มี
คุณค่าสาํหรับใชใ้นการเรียนรู้ เพราะสามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งไม่สิ
นสุด รูปแบบต่าง ๆ ของผงักราฟิก 
แสดงใหเ้ห็นการจดัลาํดบักระบวนการคิดของผูเ้รียนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และเป็นกลวิธีที%ใชใ้นการทาํ
ความเขา้ใจสิ%งที%เรียนใหมี้ความชดัเจนยิ%งขึ
น โดยการจดัการเรียนรู้ครั
 งนี
 ไดเ้นน้การเรียนรู้ดว้ยผงักราฟิก
แบบผงัมโนทศัน์ เนื%องจากเป็นผงัที%แสดงมโนทศัน์หรือความคิดรวบยอดใหญ่ไวต้รงกลางและแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ใหญ่และมโนทศัน์ยอ่ย ๆ ตามลาํดบัขั
น ดว้ยเส้นเชื%อมโยง แต่อยา่งไร 
ก็ตาม ครูผูส้อนไดเ้ปิดโอกาสให้นกัรเยนใชรู้ปแบบผงักราฟิกไดอ้ย่างหลากหลายไม่ยึดติดกบัรูปแบบ 
นกัเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด ความเขา้ใจที%มีความหมายต่อผูเ้รียน ซึ% งผูส้อนมีหน้าที%
ช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้เกี%ยวกบัการทาํผงักราฟิก ฝึกให้ผูเ้รียนทาํผงัโดยเริ%มจากตวัอยา่ง จากนั
น 
จึงให้ผูเ้รียนคิดสร้างผงักราฟิกของตนเอง ซึ% งผลที%ไดรั้บพบวา่ นกัเรียนการแยกแยะขอ้มูลเพื%อให้เห็น
องคป์ระกอบหลกัที%เชื%อมโยงกนัอยูอ่ยา่งชดัเจน อีกทั
งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มโนทศัน์ไดง่้าย 
นกัเรียนไดรั้บการฝึกฝนการคิดจากความรู้ที%ไดเ้รียนและเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบระเบียบ สามารถนาํ
ออกมาใช้เชื%อมโยงกบัความรู้ใหม่ได้ง่ายขึ
 น นอกจากนี
 ยงัได้พบว่าผงักราฟิกที%แสดงให้เห็นถึง
องคป์ระกอบหลกัของเรื%อง มีลกัษณะเป็นภาพซึ%งง่ายต่อการที%สมองจะจดจาํมากกวา่ขอ้ความที%ติดต่อกนั
ยดืยาว ซึ% งมีลกัษณะเป็นทั
งภาพและขอ้ความ สามารถช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนอยา่งตื%นตวั เนื%องจากผูเ้รียน
จะตอ้งมีทั
งการฟัง พดู อ่าน เขียน คิด จึงจะสามารถจดัทาํผงักราฟิกออกมาได ้เป็นการช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐ  สิมะธมันนัท ์(2552 : 96-97) ที%ได้
ศึกษาวิจยัการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้ผนผงักราฟิก 
เรื%อง การเมืองการปกครองของนกัเรียนเตรียมทหารชั
นปีที% 1 ผลการวิจยัพบวา่ผลการเรียนของนกัเรียน
หลงัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนผงักราฟิกได้คะแนนเฉลี%ยคิดเป็นร้อยละ 71.45 สูงกว่า
เกณฑ์ที%กาํหนดคือร้อยละ 70 นอกจากนี
 ยงัพบว่า การใชเ้ทคนิคผงักราฟิกในการเรียนรู้ของผูเ้รียน
นั
นไดส่้งเสริมการคิดวจิารณญาณของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี เนื%องจากพบวา่การเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคแผนผงักราฟิกไดเ้อื
อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ช่วยให้เกิดการคิดเชื%อมโยงสิ%งที%เรียน
กบัโครงสร้างความรู้ ทาํให้เกิดการจดัระบบขอ้มูลความคิดอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ สามารถ
พิจารณาการใชค้วามรู้ ความจริงที%ถูกตอ้ง มีความเขา้ใจความหมายของขอ้ความ การพิจารณารายละเอียด
ของขอ้มูล โดยหาความสัมพนัธ์ ความสอดคลอ้งของขอ้มูล ความน่าเชื%อถือของขอ้มูล ความสําคญั
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ของขอ้มูล ตลอดจนมีความสามารถในการสรุปขอ้มูลอยา่งชดัเจน และงานวิจยัของสันติ  กิจลือเกียรติ 
(2555 : 124) ที%ไดศึ้กษาวิจยัเกี%ยวกบัการศึกษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ที%ผสมผสานระหว่าง
การเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เพื%อเสริมสร้างทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปี ที% 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
ส่งผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนอีกดว้ย 
 3. นกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
และกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิก มีการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ!
ทางการเรียน ไม่แตกต่างกนั อาจเนื%องจาก การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ การจดัการ
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก เป็นการจดัการเรียนรู้ที%ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาดา้นการคิด
ให้กบัผูเ้รียนไดเ้หมือนกนั ซึ% งจากการสังเกตการจดักิจกรรมตามขั
นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคหมวกหก เริ%มจาก 1) ขั
นเตรียม แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 5- 6 คน โดยคละเพศ
และความสามารถ ชี
 แจงบทบาทหน้าที%ของสมาชิกกลุ่มแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ การวดัผลและ
ประเมินผลใหน้กัเรียนเขา้ใจ 2) ขั
นนาํเขา้สู่บทเรียน โดยให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และ
ตอบคาํถามจากคาํถามทา้ทายความคิด 3) ขั
นสอน โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และรับ
มอบหมายให้แต่ละกลุ่มสวมหมวกสีขาว สีดาํ สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า โดยหมวกที%ใส่จะเปลี%ยน
กนัไปในแต่ละชั%วโมง เพื%อฝึกการคิดอยา่งรอบดา้น โดยร่วมกนัอภิปรายและตอบคาํถามสําคญั และ
นาํเสนอผลงานหนา้ชั
นเรียน และ 4) ขั
นสรุป เป็นขั
นตอนสุดทา้ย เพื%อให้ไดอ้งคค์วามรู้ จากเนื
อหา
สาระที%เรียน และนาํไปสู่การใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป เมื%อเปรียบเทียบกบัการจดักิจกรรมตามขั
นตอน
การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก  เริ%มจาก 1) ขั
นเตรียม แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 
5-6 คน โดยคละเพศและความสามารถ  ทบทวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผงักราฟิกให้นกัเรียนเขา้ใจ 
ชี
 แจงจุดประสงค ์การวดัผลและประเมินผลให้นกัเรียนเขา้ใจ 2) ขั
นนาํเขา้สู่บทเรียน โดยให้นกัเรียน
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และตอบคาํถามจากคาํถามทา้ทายความคิด 3) ขั
นสอน โดยนกัเรียน 
แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และรับมอบหมายให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัเขียนผงักราฟิก ในหวัขอ้ที%เกี%ยวขอ้ง
ในแต่ละชั%วโมง เพื%อฝึกการคิดอยา่งรอบดา้น โดยร่วมกนัอภิปรายและตอบคาํถามสําคญั และนาํเสนอ
ผลงานหน้าชั
นเรียน  และ 4) ขั
นสรุป เป็นขั
นตอนสุดทา้ย เพื%อให้ไดอ้งคค์วามรู้ จากเนื
อหาสาระที%เรียน 
และนาํไปสู่การใช้ประโยชน์ไดต่้อไป ซึ% งจะเห็นไดว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวก
หกใบและเทคนิคผงักราฟิกในขั
นตอนที% 1 และ 2 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที%เหมือนกนัเพื%อเตรียม
ความพร้อมในการคิดดว้ยเทคนิคหมวกหกใบ และเทคนิคผงักราฟิก ซึ% งอยูใ่นกิจกรรมขั
นที% 3 คือ 



77 
 

ขั
นสอน เมื%อนกัเรียนไดรั้บการพฒันาดว้ยการคิดและมีความรู้ความเขา้ใจเนื
อหาสาระที%เรียนในแต่
ละเรื%องแลว้ จึงเขา้สู่ขั
นตอนที% 4 คือการสรุป ซึ% งการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบและผงั
กราฟิก ไดมี้การจดักิจกรรมขั
นตอนของการสรุป เพื%อให้นกัเรียนไดเ้ชื%อมโยงความรู้ที%ไดเ้รียนมา
สรุปเป็นความรู้ที%แทจ้ริงของการเรียนรู้ และมีการประเมินผลผูเ้รียนในดา้นการคิดวิจารณญาณ และ
ความรู้ความเขา้ใจในเนื
อหา ทาํให้ยืนยนัไดว้า่ เมื%อนกัเรียนไดเ้รียนจบตามเนื
อหาในแต่ละชั%วโมงแลว้ 
นกัเรียนมีความเขา้ใจในการเรียน และสามารถใชก้ารคิดวิจารณญาณแกปั้ญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได ้ จากเหตุผลดงักล่าวจึงทาํให้นกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาปีที% 3 กลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคหมวกหกใบ และกลุ่มที%ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิก มีการคิดวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ละเอียด ทองสุทธิ (2552 : 
98) ที%ไดศึ้กษาวิจยั การเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั
น
ประถมศึกษาปีที% 6 ที%มีความสามารถทางการเรียนรู้ต่างกนัระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบกบัแผนผงัความคิด ผลการวิจยัพบว่า เทคนิคการจดัการเรียนรู้กบัระดบั
ความสามารถทางการเรียนรู้ไม่ร่วมกนัส่งผลต่อคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย 
ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที% 6 กล่าวคือเทคนิคการจดัการเรียนรู้ และความสามารถทางการเรียนรู้ 
ที%ต่างกนั ไม่ส่งผลใหค้ะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษา
ปีที% 6 แตกต่างกนัที%ระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 นกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที% 6 ที%ไดรั้บเทคนิคการจดั 
การเรียนรู้ต่างกนั มีคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ องัสนา  อุดแจ่ม (2556 : 73) ที%ได้ศึกษาวิจยัการศึกษาผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ สภาวการณ์โลกในคริสตศ์ตวรรษที% 21 และการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียน
ชั
นมธัยมศึกษาปีที% 5 จากการสอนดว้ยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบร่วมกบัแผนผงัมโนทศัน์ 
ผลการวิจยั พบวา่ ผลสัมฤทธิ! ทางการเรียนและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียน หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะทั�วไป 

  1.1 ควรมีการส่งเสริมวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก 

ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื%อให้นกัเรียนไดฝึ้กการคิดวิจารณญาณ สามารถนาํไปใช้ไดจ้ริงใน

ชีวติประจาํวนั 

  1.2 ควรมีการเชื%อมโยงสาระการเรียนรู้และเนื
อหาในแต่ละวิชาเขา้ดว้ยกนั เพื%อให้เกิด

การบูรณาการด้านการคิดวิจารณญาณ และสอดแทรกให้นักเรียนไดฝึ้กคิดด้วยวิธีการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั!งต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาวิจยัเกี%ยวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกบัผงักราฟิก
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื%อพฒันาผลสัมฤทธิ! ทางการเรียน และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
ผูเ้รียนใหสู้งขึ
น ตามเกณฑที์%ตั
งไว ้
  2.2 ควรศึกษาวจิยัผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิก 
โดยเปรียบเทียบผลที%เกิดขึ
นกบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
และคิดริเริ%มสร้างสรรค ์




