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 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) พัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ  2 ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โดยการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคหมวก  6 ใบ  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 31 คน  เคร่ืองมือที่ใช้

ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองเศรษฐกจิพอเพียง โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  2) 

แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ  3) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และค่า Paired t- test    ผลการวิจัยพบว่า  1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นักเรียนผ่าน

เกณฑ์คะแนน ร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้  มี จ านวน 15 คน  คิดเป็น ร้อยละ 48.38  และที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์ จ านวน 16  คน คิดเป็นร้อยละ 51.60  2 )  การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียน โดยการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3)  ผลการศึกษาระดับความพึง

พอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง

ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( x = 4.14, S.D. = 1.01) 
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Abstract 

 This experimental research aims  to 1) develop analytical thinking ability of  

Prathom Suksa 5 students  in Social Study, Religion and Culture  by using  Six Thinking Hats 

method; 2)  investigate the efficacy of Six Thinking Hats method  on enhancing students’ 

learning outcome  in Social Study, Religion and Cultures; and 3)evaluate the students ’ 

satisfaction towards Six  Thinking Hats  method.  The participants of this study were 31 

students in Prathom Suksa 5 at Baan Pongkratinglang  School  Tools and equipment used to 

collect the data were 1) lesson plans on Sufficiency Economy; 2) an  analytical thinking ability 

test ; 3) learning achievement tests  in both pre and post-tests  ; and 4) a questionnaire on 

students’ satisfaction towards the learning activities using Six Thinking Hats method. The 

collected data were analyzed to arithmetic mean, percentage, standard deviation, and T-test.   

 The research findings found that: 

 1)  Fifteen students from 31 or 43.38% of the group passed the analytical thinking 

ability test and passed the benchmark 70% passing score. However, 16 students or 51.60 % of 

the group did not pass this test.  

 2)   The average score of the learning achievement post-test was statistically 

significant higher than that of the pretest with p = .000 (p<0.05).    

 3) The students showed a high level of satisfaction towards the learning activities 

based on Six Thinking Hats method ( x = 4.14, S.D. = 1.01) 

 

Keywords: Analytical Thinking / Social Study / Six Thinking Hats Method 

 

ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21  ที่ท  าให้เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้ง

ทางด้านเศรษฐกจิ การเมือง สงัคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สิ่งเหล่าน้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อ

คนไทย โลกที่ก  าลังเผชิญที่ก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเป็นยุคที่ต้องอาศัยการคิด

และการเรียนรู้ของสมองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้เกิด

กระบวนการคิด ซ่ึงถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของความฉลาด และเป็นทกัษะที่จ าเป็นส าหรับ

การด าเนินชีวิตในยุคข้อมูลข่าวสาร  การจะด าเนินชีวิตในยุคน้ีจ าเป็นต้องเป็นคนที่มีความรู้และมี

ความสามารถทางการคิด ไม่ว่าจะเป็นความคิดเป็น คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด

เชิงสร้างสรรค์  สิ่งที่ส าคัญคือการมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ดังจะเหน็ได้จากการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างย่ิง ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและ
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หลักการจัดการศึกษาของไทยไว้ว่า ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั่ง

ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมการด ารงชีวิต 

สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมี

ความสุข  ซ่ึงอยู่ในหมวดที่ 4 มาตรา 22 บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2548)โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 

ควรจะมุ่งที่พัฒนากระบวนการคิดควบคู่ ไปกับความรู้คุณภาพของบุคคลนอกจากจะมีความรู้ดี

แล้วยังต้องมีความคิด เป็นบุคคลที่คิดรอบ คิดลึก คิดแตกฉาน คิดหลายช้ัน คิดแก้ปัญหา คิดดี 

คิดชอบ และคิดสร้างสรรค์ บทบาทของโรงเรียนจะต้องพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียน ซ่ึงจะส่งผลพัฒนาความสามารถทางการคิดของผู้เรียน และท าให้ในประเทศน้ันๆ

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (วิชัย วงศ์ใหญ่, 2542: บทน า) ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษาได้ก าหนด เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ี การปฏรูิปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ไว้ 4 ข้อ คือ  1) คนไทย

และการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  2) คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้  อย่างต่อเน่ือง 3) คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มี

จิตส านึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย  4) คนไทยคิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น มีทักษะการคิดและปฏิบัติ มี

ความสามารถ ในการแก้ปัญหามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีความสามารถในการสื่อสาร  

  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้ก าหนดแนวคิดและ

ทศิทางในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนที่เกี่ยวกับ

ผู้เรียน ในตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น  หมายถึง  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด

วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมี วิจารณญาณ  คิดเป็นระบบ  และสามารถ

ปรับตัวเข้ากับสังคม (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553) ด้วย

เหตุผลที่กล่าวทั้งหมดน้ี สอดคล้องกับ  (ศิริกาญจน์ โกสุม, 2545) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นที่ครู

ต้องสอนเดก็ให้คิดว่า กระแสโลกาภิวัตน์ หรือกระแสการท าประเทศให้เป็นสากล ท าให้คนไทย

ต้องแข่งขันกับคนในสังคมโลกมากขึ้น ท าให้ต้องจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสมรรถภาพของคนไทย 

คือ ต้องเป็นคนที่คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง รู้จักน าความรู้ ที่

สร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการท าให้คนมีความรู้

เกี่ยวกับการท างานของสมองมากข้ึน และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการคิดมากขึ้น ท า

ให้คนสามารถฝึกคิดโดยการใช้สมองอย่างเตม็ศักยภาพ โดยเฉพาะถ้าสมองทั้ง 2 ซีกท างานพร้อม

กันจะท าให้แต่คนละมีข้อมูลกว้างขวางเพ่ือการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดทั้งส่วนรวม ส่วนย่อย ท า

ให้เข้าใจสิ่งต่างๆ อย่างสมบูรณ์และมีความยืดหยุ่นในการคิด   

ทศินา แขมมณี (2544) ยังกล่าวว่า การคิดจะเป็นคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่ส าคัญ  ซ่ึงเป็น

พ้ืนฐานที่จะท าให้เดก็และเยาวชนเป็นผู้มีความสามารถทางสติปัญญาสูง  อย่างไรกต็ามการ
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พัฒนาการคิดมิได้เป็นสิ่งที่เกิดใหม่แต่อย่างใด การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เดก็คิดเป็นได้

ริเร่ิมและมีขึ้ นในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้ว  แต่ยังมิได้แพร่หลายและดูเหมือนว่า

กระบวนการพัฒนาดังกล่าวยังมิได้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงยังมีครูจ านวนมากที่ยังไม่สามารถ

สอนให้เดก็คิดเป็น  ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนรูปแบบและ

วิธสีอนยังคงเป็นรูปแบบเดิม ที่มีครูเป็นศูนย์กลางของการเรียน การสร้างเสริมและการพัฒนาการ

คิดให้แก่นักเรียนยังมิได้บรรลุผลอย่างแท้จริงในทางปฏิบัติ เพราะนักเรียนไทยส่วนมากยังคง

เรียนรู้ด้วยวิธีการจดจ าและท่องจ าให้ได้ มากกว่าที่จะสามารถวิเคราะห์เน้ือหาสาระสิ่งที่เรียนรู้ได้

ซ่ึง (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2542) ยังกล่าวว่า ระบบการเรียนการสอนสร้างคนที่มีปัญหา

มากกว่าสร้างคนที่มีปัญญา เน่ืองจากผู้เรียนได้รับการสอน ในระบบท่องจ าที่ปฏบัิติสืบเน่ืองกันมา

ยาวนานหลายร้อยปี ครูอาจารย์และหลักสูตรไม่เสริมสร้างให้ผู้เรียนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และ

ประยุกต์เป็น สิ่งน้ีท าให้นักเรียนไทยส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และส่งผลให้

สิ่งที่เรียนมากลายเป็นความรู้ที่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ในโลกความเป็นจริงได้  หากต้องการให้

ผู้เรียนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และประยุกต์เป็น ครูอาจารย์กต้็องท าหน้าที่เป็นผู้ฝึกให้ผู้เรียนคิด

วิเคราะห์ด้วยตนเองมากกว่าจะถ่ายทอดข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเพียงอย่างเดียว  

วิจารณ์ พานิช (2557) กล่าวว่าโลกแห่งศตวรรษที่ 21 เปล่ียนไปจากศตวรรษที่ 20 

และ 19 การศึกษาจึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ขึ้ น

โดย สามารถสรุปทักษะส าคัญอย่างย่อๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม หรือ 3R  และ 4C ซ่ึงมีองค์ประกอบ ดังน้ี 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน

(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ4 C (Critical Thinking ) การคิดวิเคราะห์, 

Communication - การสื่อสาร Collaboration - การร่วมมือ และ Creativity - ความคิด

สร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพและทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและการ

บริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 

จะเหน็ได้ว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 เน้นในเร่ืองของการคิดวิเคราะห์ซ่ึงเป็นเร่ือง

ส าคัญเร่ืองหน่ึงที่เราในฐานะครูจะต้องปลูกฝังให้เดก็ได้คิดเป็น คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  การ

เรียนแบบเสริมสร้างความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์มีหลายรูปแบบซ่ึงสามารถน ามาใช้กับการ

เรียนการสอนได้ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดจ าแนกประเภท การคิดแบบเช่ือมโยง การคิดแบบ

แก้ปัญหา และการคิดแบบหมวกหกใบ เป็นต้น ในการวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยสนใจ การฝึกคิดแบบ

หมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats ) ของ เอด็เวิร์ด เดอ โบโน นักวิชาการและอาจารย์ด้านการ

สอนคิด (Edward De Bono) เป็นกระบวนการคิดที่น่าสนใจ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

โดยแนวคิดหมวกหกใบน้ีเน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดในด้านต่างๆ โดย ใช้สีของหมวก แทนแนวคิด

คนละแบบ ซ่ึงถ้าผู้เรียนสวมหมวกใดต้องคิดไปตามความหมายของสีหมวกน้ัน  หมวกหกใบจะ

ประกอบไปด้วย สีขาว สีแดง สีด า สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า และเม่ือนักเรียนได้ท าการเปล่ียนสี

หมวก คือการเปล่ียนรูปแบบของการคิด  ดังจะเหน็ได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการคิด 
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อารมณ์ ความรู้สึก การคิดแบบหมวกหกใบเป็นการคิดที่แตกต่างไปจากแนวคิดเดิมๆ หรืออาจ

เรียกว่าการคิดนอกกรอบ หรือการคิดแนวขนาน (Creative or Parallel) 

ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ในรายวิชา สังคมศึกษา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  จากการสงัเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์ เมื่อมี

การด าเนินงานเป็นกลุ่มระดมความคิด พบว่านักเรียนปัญหาเกี่ยวกับการจัดระบบการคิด การ

ล าดับประเดน็และไม่สามารถแก้ปัญหากรณีที่เกิดข้ึนได้ อีกประการหน่ึงคือการรับข้อมูลข่าวสาร

ในปัจจุบันที่มีการรับและส่งสารอย่างรวดเรว็ เกดิการรับข้อมูลไปในทางที่ผิด ขาดการคิดวิเคราะห์ 

แยกแยะ ขาดการหาเหตุและผล และขาดการตรวจสอบแหล่งข้อมูล 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ มาใช้ใน

การเรียนรู้การคิดวิเคราะห์แบบหมวก 6 ใบ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ พิจารณา

หลากหลายด้าน ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการ

ด ารงชีวิต มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนให้ดีย่ิงขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1.  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ 

  2.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดย การเรียนรู้ ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ 

  3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคหมวก 6 ใบ   

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1.  นักเรียนที่ใช้การเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 2.  นักเรียนที่ใช้การเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ จะมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับเทา่กบั .05 

 3.  คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้การเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบมีความสมัพันธก์นั 

              4.  นักเรียนที่ได้รับการสอนคิดโดยการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ จะมีความพึง

พอใจในการจัดการเรียนรู้ ในระดับมากขึ้นไป 
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นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 ในการจ าแนก แยกแยะ การพิจารณาใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

เกี่ยวกบัข้อมูลและสถานการณ์ โดยใช้ความรู้  ความคิด และประสบการณ์ตนเองอย่างถี่ถ้วน เพ่ือ

ตอบค าถามหรือแก้ปัญหาอย่างละเอยีดรอบคอบและมีเหตุผล 

วิธีการสอนแบบหมวก 6 ใบ หมายถึง   ขั้นตอนการเรียนรู้ของ เอด็เวิร์ด เดอ โบโน 

(Edward De Bono )ทั้งหมด 6 ขั้นตอน  ประกอบไปด้วย 1)  ขั้นน า เร้าความสนใจและแรงจูงใจ

ผู้เรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้หรือการต้ังค าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหรือต้ังข้อสังเกต 2) ขั้น

อธบิาย ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหา ค้นคว้ารายละเอียดของข้อมูลต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ

จากประเดน็หรือสถานการณ์ที่ก  าหนด และพัฒนาความคิดรวบยอดของตนเองโดยค้นคว้าจาก

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 3)  ข้ันสาธิต ทบทวนวิธีการใช้หมวกและประเดน็ที่ศึกษา  4)  ขั้นฝึกปฏบัิติ 

น าวิธีการคิดแบบหมวกหกใบมาใช้ โดยให้นักเรียนฝึกใช้หมวกคิดจากสถานการณ์หรือหัวข้อที่

ก  าหนดให้  5)  ข้ันหารายละเอียดเพ่ิมเติม อภิปรายผลหรือข้อมูลที่ได้จากการใช้เทคนิคการคิด

แบบหมวกหกใบ ตั้งค าถาม ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้ น  6)  ขั้น

สรุป ทบทวน และประมวลสิ่งที่คิด โดยเน้นประเดน็ส าคัญเพ่ือให้เหน็ผลที่เกิดจากการคิด สรุป

กระบวนการคิด ความรู้ที่ได้รับ และประโยชน์จากกจิกรรมที่ร่วมกนัศึกษา 

หมวกหก ใบ เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน(Edward De Bono) หมายถึง สีที่น ามาเป็นช่ือ

หมวกเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายแทนการคิดด้านต่างๆ แต่ละสีจะให้ความหมาย

แตกต่างกัน 1)  หมวกสีขาว การคิดด้านข้อมูลที่เป็นความจริงอาจเป็นตัวเลข สถิติ  2)  หมวกสี

แดง การคิดด้านอารมณ์ความรู้สึก 3) หมวกสีด า การคิดด้านลบ สิ่งที่เป็นอันตราย ข้อบกพร่อง  

4)  หมวกสีเหลือง การคิดด้านบวก ความดีงาม ประโยชน์ข้อดี  5)  หมวกสีเขียว การคิดริเร่ิม 

มุมมองใหม่สิ่งที่แปลกใหม่  6)  หมวกสฟ้ีา การควบคุมการคิดให้เป็นไปในทศิทางเดียวกนั 

นกัเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้าน

โป่งกระทงิล่าง  สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หน่วยการเรียนที่อยู่ในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เน้ือหาสาระที่ส าคัญ ที่ใช้เป็นแนวคิดปรัชญา

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกร เพ่ือให้สามารถ

พ่ึงพาตนเองและอยู่ร่วมกนัในสงัคมได้อย่างมีความสขุ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงในการท ากจิกรรมต่างๆ 
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ขอบเขตของการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้าน

โป่งกระทิงล่าง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 

2/2558 ได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองด้วย

ข้อจ ากดัทางจ านวนของช้ันเรียน  กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยจึงมีทั้งหมด 31 คน 

ตวัแปรตน้ 

   1.  การจัดการเรียนรู้ โดยการคิดแบบหมวก 6 ใบ 

ตวัแปรตาม 

 1.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

  2.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ 

ระยะเวลาในการวิจยั  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก

หกใบ 

 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ 

3.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิคหมวก 6

ใบ 

 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ 

 5.  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ 

 

ขั้นตอนการด าเนนิการวิจยั 

 1.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-test) เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานและเกบ็ผล

การทดสอบไปเปรียบเทยีบกบัผลการทดสอบหลังเรียน 

 2.  ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงตามแผนที่วาง

ไว้ จ านวน 1 แผน ใช้เวลาด าเนินตามแผน 6 ช่ัวโมง  
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 3.  ด าเนินการทดลองสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบหมวกหกใบ โดยมีกระบวนการ

จัดการเรียนรู้  5  ขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นน าสู่บทเรียน เป็นการช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้  

Power Point  และวีดีทศัน์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเช่ือมโยงทางด้านเน้ือหาสาระประสบการณ์  2) 

ขั้นสอน ครูให้ความรู้พ้ืนฐาน นักเรียนศึกษา หนังสือเรียน  สื่อวีดีทัศน์ เพ่ือรวบรวบข้อเทจ็จริง 

(หมวกสีขาว) 3) ขั้นฝึกปฏิบติั  ครูเปิดสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาสถานการณ์ ให้

นักเรียนช่วยกันสรุปปัญหาจากเร่ืองที่ดู โดยการใช้หมวก สีขาว สีเหลือง สีด า สีแดง สีเขียวและสี

ฟ้า พร้อมกับครูสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนด้วย 4) ขั้ นหารายละเอียด

เพิม่เติม ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาหารายละเอียดเพ่ิมเติมจากประเดน็ปัญหาของแต่ละสี

ของหมวก  5) ขั้นสรุป นักเรียนและครู ร่วมกันสรุปสาระส าคัญของเน้ือหา และเสนอแนว

ทางการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 4.  ขั้นหลังการทดลอง ผู้วิจัยน าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)   และให้นักเรียน

ท าแบบวัดความสามรถในการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนคิดแบบหมวกหกใบ น าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

และประมวลผล 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 1.  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ( x ) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(S.D.) ค่าสหสมัพันธ ์(r) และค่า t- test (t)  

 2.  ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.  สรุป  อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

ผลการวิจยั 

 1.  ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนโดยการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ 

เร่ือง เศรษฐกจิพอเพียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 31 คน พบว่า ความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์  มีผลคะแนนเฉล่ียรวม 6.65 คิดเป็นร้อยละ 66.45  นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์

คะแนน ร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้   มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ จ านวน 15 คน  คิดเป็น ร้อยละ 

48.38  และนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 16  คน คิดเป็นร้อยละ 51.60  จะเหน็ได้ว่านักเรียน

ที่ไม่ผ่านเกณฑม์ากกว่าจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑไ์ม่มากนักคิดเป็นร้อยละ 3.22   

 2.  ผลการเปรียบเทยีบสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 

ใบ    นักเรียนจ านวน 31 คน พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
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วัฒนธรรม  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูง ( x  = 13.26 , S.D. = 2.31) กว่าก่อนเรียน  ( x  = 4.03, S.D. = 

1.62) เมื่อทดสอบด้วย paired     t- test  นักเรียนมีความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับ .05  ( t =-23.57,  sig .000) 

 3.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงพบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึง

พอใจในระดับพึงพอใจมาก ( x  = 4.14, S.D. = 1.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้าน

ของประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้เน้ือหา นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากซ่ึงอยู่ใน

อนัดับที่หน่ึง ( x = 4.22,          S.D. = 1.05 )  รองลงมาคือ ด้านเน้ือหา นักเรียนมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.10, S.D. = 0.94 ) และล าดับสุดท้ายคือด้านการจัดการเรียนรู้ นักเรียน

มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.09, S.D. = 1.05 )  

 

อภิปรายผล 

 1.  ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนโดยการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ 

เร่ือง เศรษฐกจิพอเพียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 31 คน พบว่า ความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์  มีผลคะแนนเฉล่ียรวม 6.65 คิดเป็นร้อยละ 66.45  นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์

คะแนน ร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้   มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ จ านวน 15 คน  คิดเป็น ร้อยละ 

48.38  และนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 16  คน คิดเป็นร้อยละ 51.60  จะเหน็ได้ว่านักเรียน

ที่ไม่ผ่านเกณฑม์ากกว่าจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑไ์ม่มากนักคิดเป็นร้อยละ 3.22   

 โนวาก ( Nobak , 1990 ) และ  เวดิแมน และ คริตซินเจอร์ ( Wedideman &  

Kritzinger, 2003 ) ได้เสนอสาเหตุท าให้การพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์ไม่ดีเท่าที่ควร อาจมา

จาก ครูผู้สอนมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ และนักเรียนมีความหลากหลายในด้านสติปัญญา และ

บุคลิกภาพ   นอกจากน้ี แอลฟาโล เลอเฟฟเรม  ( Alfalo Lefevre,2004)  ได้เสนอว่าปัจจัยทาง

อายุอาจมีผลต่อการพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์ กล่าวคือ ผู้ที่มีอายุมากกว่า จะมีทกัษะการคิด

วิเคราะห์ที่ดีและลึกกว่า   

จากข้อเสนอแนะข้ันต้นผู้วิจัยเห็นว่าการที่จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีมากกว่า

จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ น่าจะเป็นเพราะครูผู้สอนมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ  และนักเรียนมี

ระดับสติปัญญาไม่เท่ากัน คือททีั้งเดก็อ่อน และเก่ง นอกจากน้ันผู้เรียนยังมีอายุเฉล่ีย 10-11 ปี 

ซ่ึงถือว่ามีอายุน้อย อันเป็นไปตามข้อจ ากัดของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่แอลฟาโล เลอ

เฟฟเรม  ( Alfalo Lefevre,2004)   ได้เสนอแนะไว้   การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงยังอยู่ในระดับขั้นต้น คือ การคิดหาข้อเทจ็จริง ข้อมูลจริง อันถือ

เป็นความรู้ที่ได้จากข้อมูลที่ได้อ่าน ได้เหน็โดยตรง มากกว่าจะถึงระดับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน อัน

831



10 
 

ได้แก่การเข้าใจความรู้สกึ ข้อดีและข้อเสียและสรุปเร่ืองที่ไม่ได้กล่าวโดยตรง หากต้องวิเคราะห์สิ่ง

น้ีด้วยตนเองได้    

 2.  ผลการเปรียบเทยีบสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 

ใบ  กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 31 คน พบว่าคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูง ( x  = 13.26 , S.D. = 2.31) กว่าก่อนเรียน  ( x  = 4.03, S.D. = 

1.62 ) เมื่อทดสอบด้วย paired t- test  นักเรียนมีความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคัญที่ .05  (t =-23.57, sig .000)  

 เม่ือน าผลคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและคะแนนการคิดวิเคราะห์แบบ หมวก 6 ใบ

มาเปรียบเทยีบกันพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ไม่มีความสัมพันธ์กันที่  r = -.063 เน่ืองจากข้อสอบ

ทั้งสองวัดทักษะแตกต่างกัน กล่าวคือ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเน้นการท่องจ า 

ในขณะที่ข้อสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์เน้นการคิดวิเคราะห์ อาจกล่าวได้ว่า การวัดทักษะที่

ต่างกนัจะไม่มีสามารถหาค่าสหสมัพันธไ์ด้  

 อย่างไรกต็ามเพ่ือต้องการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์อย่างละเอียดว่า หากเป็นการวัดผล

วัดทักษะเดียวกัน จะสามารถแสดงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้หรือไม่  ผู้วิจัยจึงจ าแนกค าถามใน

ข้อสอบวัดผลสมัฤทธิ์ 20 ข้อ  เพ่ือน าผลการเปรียบเทยีบคะแนนคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

และคะแนนการคิดวิเคราะห์โดยการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ  มีความสัมพันธ์กันปานกลาง

ที่ระดับ .521  ผลที่ได้น้ีช่วยยืนยันว่าหากการวัดผลในทกัษะเดียวกัน เราอาจหาค่าสหสัมพันธ์ได้  

อาจกล่าวได้ว่าคะแนนคิดวิเคราะห์ผลสมัฤทธิ์หลังเรียนและคะแนนการคิดวิเคราะห์โดยการเรียนรู้

ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ มีความสัมพันธ์กันอันเป็นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ังไว้ซ่ึงสอดคล้องกับ 

(ชญาณิศวร์ ย้ิมสวัสด์ิ,2552 ) ได้ท าการวิจัยเพ่ือศึกษาผลการใช้เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบใน

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามกระบวนการคิดของ Bloom และ เพ่ือประเมิน

กระบวนการคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 1   โรงเรียนวัฒโนทยัพายัพ จังหวัด เชียงใหม่ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือนักเรียนที่เลือกเรียนรายวิชา  ส 30204 (ท้องถิ่นของเรา) จ านวน 25 

คนผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรู้หลังเรียนของนักเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ .05  

 3.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงพบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึง

พอใจในระดับพึงพอใจมาก ( x  = 4.14, S.D. = 1.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้าน

ของประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้เน้ือหา นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากซ่ึงอยู่ใน

อนัดับที่หน่ึง 

 ( x  = 4.22, S.D. = 1.05)  รองลงมาคือ ด้านเน้ือหา นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมา  
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 ( x  = 4.10, S.D. = 0.94) และล าดับสุดท้ายคือ  ด้านการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก  ( x = 4.09, S.D. = 1.05 )  ซ่ึงสอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลค า (2547) ที่กล่าวว่า 

การใช้เทคนิคหมวกหกใบไม่ได้ให้สวมบทบาทการคิดที่เคร่งเครียด แต่จะเป็นการใช้หลักการใน

การเล่นเกม คือ มีการก าหนดให้ด าเนินการตามข้อตกลงหรือกติกาของการคิดอย่างเป็นขั้นตอน

เป็นระบบ ท าให้เกิดความสุข ความกระตือรือร้นและเกิดความสนุกสนานในการคิดและ นิรมล 

จันทรศิริ (2551) ได้ท าวิจัยเร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแบบหมวกหกใบ เร่ือง

การปฏบัิติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการคิดแบบ

หมวกหกใบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ และมีความพึงพอใจเป็นรายข้ออยู่ ในระดับมากที่สุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ฉันชอบที่ได้ท ากิจกรรม 

ร่วมกับผู้อื่น รองลงมาคือฉันและเพ่ือนๆ ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ไกรวิทย์ วงศ์อา

มาตย์ (2551)  ศึกษาเร่ืองการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบหมวกหก

ใบ เร่ืองหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้ตามแนวการสอนแบบหมวกหกใบมีความพึงพอใจ

รวมอยู่ในระดับมาก 

ขอ้คน้พบในการวิจยัครั้งนี้  พบว่า 

 1.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะเกดิขึ้นได้จะต้องอาศัยประสบการณ์ อายุ ช่วงวัย 

ในการตกผลึกความคิด เด็กที่มีอายุน้อย ความสามารถการคิดวิเคราะห์จะยังไม่สามารถคิด

วิเคราะห์ในระดับลึกได้เทา่ที่ควร เดก็อาจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ในระดับต้นๆ โดยเฉพาะการ

จ าแนก แยกแยะ ข้อเทจ็จริง ดังจะเหน็ได้จากการทดลองของผู้วิจัยที่แสดงจ านวนนักเรียนที่ไม่

ผ่านเกณฑ์มีมากกว่าจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ซ่ึงผู้วิจัยพบว่าครูผู้สอนยังไม่มีประสบการณ์ใน

เร่ืองการคิดวิเคราะห์โดยใช้หมวก 6  ใบส าหรับการเรียนการสอน  นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐาน

ทางด้านการคิดน้อยมาก และขาดการฝึกฝน อกีประการหน่ึงนักเรียนอยู่ในโรงเรียนท้องถิ่นชนบท 

และที่ส าคัญ นักเรียนมีอายุเฉล่ีย 10-11 ปี ซ่ึงถือว่ามีอายุน้อยมีงานวิจัยบางเร่ืองได้กล่าวผู้ที่มี

อายุมากจะมีการคิดวิเคราะห์ดีกว่าผู้ที่มีอายุน้อย   ด้วยเหตุน้ีการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจึงอาจ

กล่าวได้ว่า การคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับขั้นต้น คือ การคิดหาข้อเทจ็จริง ข้อมูลจริงมากกว่าจะถึง

ระดับการตีความ 

 2.  ในการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อสอบที่น ามาทดสอบวัดเปรียบเทยีบ

ความสัมพันธ์จะต้องเป็นข้อสอบที่วัดทักษะที่เหมือนกัน  ถ้าแบบทดสอบใช้ทักษะในการวัดที่

ต่างกันค่าสหสัมพันธ์จะไม่เกิดขึ้ น ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของผู้วิจัย  เมื่ อน าผลคะแนน

ผลสมัฤทธิ์หลังเรียนและคะแนนการคิดวิเคราะห์แบบหมวก 6 ใบมาเปรียบเทยีบกนัพบว่าคะแนน

ผลสมัฤทธิ์ไม่มีความสมัพันธก์นัที่  r = -.063 ซ่ึงข้อสอบทั้งสองชุดวัดทกัษะแตกต่างกัน กล่าวคือ  

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเน้นการวัดความรู้ ความจ า ในขณะที่ข้อสอบวัดทกัษะการ

833



12 
 

คิดวิเคราะห์เน้นการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ อาจกล่าวได้ว่า การวัดทกัษะที่ต่างกนัจะท าให้การหาค่า

สหสมัพันธไ์ม่สามารถเกดิขึ้นได้   

 อย่างไรกต็ามเพ่ือต้องการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์อย่างละเอียดว่า หากเป็นการวัดผล

วัดทักษะเดียวกัน จะสามารถแสดงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้หรือไม่  ผู้วิจัยจึงจ าแนกค าถามใน

ข้อสอบวัดผลสมัฤทธิ์ 20 ข้อ  เพ่ือน าผลการเปรียบเทยีบคะแนนคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

และคะแนนการคิดวิเคราะห์โดยการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ  มีความสัมพันธ์กันปานกลาง

ที่ระดับ .521  ผลที่ได้น้ีช่วยยืนยันว่าหากการวัดผลในทกัษะเดียวกนั  อาจหาค่าสหสมัพันธไ์ด้   

 สรุปได้ว่าคะแนนคิดวิเคราะห์ผลสมัฤทธิ์หลังเรียนและคะแนนการคิดวิเคราะห์โดยการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ มีความสมัพันธก์นัอนัเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 

 3.  จากการที่ให้นักเรียนท ากจิกรรมกลุ่มในรูปของใบงาน โดยการดูสื่อวีดีทศัน์เร่ือง 

เศรษฐกจิพอเพียง พบว่า นักเรียนได้คะแนนจากการท าใบงานในด้านของการคิดวิเคราะห์ โดย

การใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ อยู่ในคะแนนที่ผ่านคร่ึง แต่เม่ือมีการทดสอบในแบบทดสอบวัดผล

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในรูปแบบของการสอบเด่ียว พบว่า เดก็ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ ์

มีจ านวนมาก จะเหน็ได้ว่า การเรียนเป็นกลุ่มช่วยให้คะแนนของเดก็มีคะแนนที่ไม่แตกต่างกนั แต่

เมื่อทดสอบเป็นรายบุคคลนักเรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

 1.  ผู้สอนจะต้องเข้าใจหลักการและทฤษฎีของการคิดวิเคราะห์อย่างถ่องแท้ ก่อน

น ามาเขียนแผนการเรียนเพ่ือให้การเรียนการสอนน้ันด าเนินไปตามจุดมุ่งหมาย 

 2.  การเลือกสื่อที่ใช้ในการสอนควรเลือกสื่อที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ไม่ซับซ้อน 

เหมาะสมกบัช่วงวัย เช่นการอ่านเร่ืองง่ายๆ จาก หนังสอืพิมพ์ นิตยสาร สารคดี บทความ เป็นต้น 

 3.  กรณีการใช้สื่อวิดิทัศน์ควรเลือกเน้ือหาที่ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป ก าหนดเวลาให้

เหมาะกับวัยและจะต้องเป็นเร่ืองที่นักเรียนเคยมีประสบการณ์มาก่อน โดยเฉพาะเร่ืองที่นักเรียน

ต้องใช้การคิดหรือการวิเคราะห์ เพราะการคิดวิเคราะห์จะต้องอาศัยการสะสมประสบการณ์ความรู้

เดิมเพ่ือน ามาช่วยในการตีความ 

 4.  อาจต้องส ารวจพ้ืนฐานการคิดของนักเรียนว่าอยู่ในระดับใด โดยสร้างแบบวัด

ระดับการคิดเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้การคิดวิเคราะห์หมวก 6 ใบ และการคิดวิเคราะห์อื่นๆต่อไป 

 5.  ในการแบ่งกลุ่มท ากจิกรรมจะต้องมีการกระจายเดก็ เก่ง กลาง อ่อน ให้ได้สัดส่วน

ที่เหมาะสมเพ่ือให้เดก็เกดิการเรียนรู้ร่วมกนัในเร่ืองของการศึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

 6.  ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจะต้องสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน

เพ่ือทราบถึงความต้องการของนักเรียนว่านักเรียนให้ความสนใจในด้านใดมากที่สุด แล้วจึงน ามา

เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
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ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

 1.  ควรศึกษารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายเพราะจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือ ประกอบ

อาชีพ 

 2.  ควรศึกษารูปแบบการคิดวิเคราะห์ในรูปแบบอื่นๆที่เหมาะส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา เช่น การคิดวิเคราะห์ของบลูม (Bloom) และแอนเดอร์สัน คราทวูล (Anderson 

and Krathwohl) 
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