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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono 
สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ 

A Study of Learning Achievement in Thai Language through Six Thinking Hats Teaching 
Techniques of Edward De Bono for student grade 3, Taksinrachanusorn School. 
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1นักศึกษาผูทําการวจิัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2อาจารยที่ปรึกษาวิจยั  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

3ครูคศ.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono  2) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de 
Bono ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ 
Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 พบวามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de 
Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เมื่อพิจารณาจากคําถามความพึง
พอใจแลวอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก 1) การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู รองลงมาคือ 2) กิจกรรมการ
เรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิดและความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุดคือ บรรยากาศของ

การเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง (��  = 4.70,  S.D = 0.49) 
คําสําคัญ : เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ, ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
 This study aimed to compare 1) the Prathomsuksa 3 or Third Grade’s learning 
achievement in the Thai language before and after classes by using the Six Thinking Hats 
technique pioneered by Edward de Bono in order 2) to satisfaction the Prathomsuksa 3 or Third 
Grade’s learning achievement in the Thai language by using the Six Thinking Hats technique 
pioneered by Edward de Bono. 
 The research findings found that: 

1. Students 3 using learning lesson plans, using techniques 6 thinking hats in leaves of 
Edward de Bono about food are very useful Learning English of grade 3 found that higher 
achievement students significantly 05. 

2. Satisfaction of students to plan learning technique thinking caps 6 of Edward de. Bono 
food is beneficial Learning in Thailand Grade 3 when considering the question of satisfaction and 
the highest level: 1) learning to help students build knowledge, followed by 2) learning activities 
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that encourage students to exchange knowledge and ideas. Satisfaction levels are minimal. The 

atmosphere of the class, students are responsible for their own (�̅� = 4.70, SD = 0.49). 
Keyword : The Six Thinking Hats, Complacency 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เน่ืองดวยสภาพในปจจุบันคุณภาพของผลผลิตจากระบบการศึกษายังอยูในระดับท่ีไมนาพอใจเหตุท่ีเปน
เชนน้ี เพราะระบบการศึกษาของประเทศไทยยังไมอยูในฐานะท่ีจะสรางคนท่ีมีคุณภาพการศึกษาท่ีดี ดวยเหตุผลน้ีรัฐ
จึงจําเปนตองสรางพ้ืนฐานดวยการพัฒนาผูเรียน และพัฒนาคุณภาพ ดังเจตนารมณท่ีไดตราไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไวในหมวด 4 วาดวย แนวทางการจัดการศึกษา
มาตรา 24 (2) การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการฝกทักษะ กระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกปญหา และมาตรา 24 (3) 
ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน 
และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง นอกจากการพัฒนาผูเรียน ครูจึงจําเปนตองสรางพ้ืนฐานดวยการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จากการสํารวจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณพบวา การคิดเพ่ือแกปญหา
เฉพาะหนาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนตากสินราชานุสรณยังมีจุดออน ท้ังน้ีอาจจะเปนเพราะครูผูสอนสวนใหญยัง
สอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการทองจํา มิไดสอนใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ผูเรียนไมสามารถแยก
การเรียนรูวาอะไรคือการวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 
ซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐ ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ซึ่งเปน
แนวคิดของ เอ็ดเวิรด เดอโบโน (De Bono, 1976) มาพัฒนาดานการคิดวิเคราะห และนํามาทดลองใชกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ เน่ืองจากเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ เปนการสอนท่ีเนนกระบวนการ
คิดวิเคราะหโดยการจําแนกสีของหมวกดวยการวิเคราะห ใหผูเรียนไดคิดเปน และคิดอยางหลากหลาย ตามสีของ
หมวก ซึ่งสามารถนําไปแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ หมวกสีขาวคิดในดานเน้ือหาขอมูล ขอเท็จจริง 
หมวกสีแดง คิดในดานอารมณ ความรูสึก หมวกสีดํา คิดในดานลบ ขอดอย ขอเสีย หมวกสีเหลือง คิดในดานบวก 
ขอดี ขอเดน หมวกสีเขียว คิดพัฒนาปรับปรุง เสนอแนะ หมวกสีฟา คิดสรุป ควบคุม กําดับ วางแผน เปนตน 
 ในการจะจัดกิจกรรมการเรียนรูในครั้งน้ี ดวยโรงเรียนตากสินราชานุสรณเปนโรงเรียนขยายโอกาสขนาด
ใหญ ทําใหมีนักเรียนเปนจํานวนมาก มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท้ังหมด 5 หอง จํานวน 163 คน มีการดูแล
นักเรียนไมคอยท่ัวถึงและประกอบกับนักเรียนสวนใหญท่ีเขามาเรียนเปนนักเรียนรอบนอกตัวเมือง การเรียนจึงไมได
เกงเหมือนโรงเรียนประจําตัวเมือง ในการลองสุมใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ลองทําแบบฝกในการจําแนกหรือ
วิเคราะหเน้ือเรื่อง ขอมูลเบ้ืองตนจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญยังไมรูจักการวิเคราะหหรือไม
รูจักการแกปญหาดวยตัวเอง ยังไมเกงในดานการวิเคราะหปญหา ในการจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึนในดาน
ภาษาไทยมีหลากหลายวิธี แตเราเลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ เพราะวิธีน้ีจะทําให
เด็กสามารถจําแนกและวิเคราะหสิ่งตางๆได ไมวาจะเปนการวิเคราะหความจริงจากเรื่องท่ีอานหรือเห็น สามารถ
บอกความรูสึกจากเรื่องท่ีอานไดฯ ท้ังน้ีเราจึงคิดเครื่องมือท่ีจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยท่ีดี
ข้ึน เราจึงไดสรางเครื่องมือข้ึนมา คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ของ Edward de 
Bono เพ่ือชวยใหนักเรียนมีผลการเรยีนรูท่ีดีข้ึน สามารถคิดเปน วิเคราะหได จะทําใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
สามารถนําความรูท่ีไดจากการทํากิจกรรมน้ีไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono จึงเปนทักษะการ
คิดของนักเรียนไดเปนอยางดีอีกวิธีหน่ึง ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาและทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดแกปญหาเฉพาะหนาของนักเรียนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono 
สอดแทรกลงไปในกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือกระตุนและยั่วยุใหนักเรียนพยายามใช
ความคิดในการแกปญหาตางๆ ซึ่งจะชวยทําใหผลการจัดการเรียนรูภาษาไทยสูงข้ึนตามไปดวย 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอน

เรียนและหลังเรียน โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ 
Edward de Bono ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de 
Bono ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยเปนสาระการเรียนรูภาษาไทยในหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนตากสนิราชานุสรณ ชวงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ในหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระท่ี 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไป
ใชตัดสินใจ แกปญหาและสรางวิสยัทัศนในการกําเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอาน มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ขอ 2 
สามารถสรปุใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง หาคําสําคัญหรอืใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิด 
เปนเครื่องมือการพัฒนาความเขาใจการอาน การรูจักใชคําถาม คาดคะเนเหตุการณ เรื่องราวจากเรื่องท่ีอานและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง ขอ 1 อานเรื่องราวท่ีกําหนดใหไดคลองแคลว รวดเร็วและสรุป
เก่ียวกับขอเท็จจริง ความรูสึก ปญหา ประโยชน ความคดิใหมๆและการวางแผนจากเรื่องท่ีอานได และขอ 2 เขียน
ตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานเก่ียวกับขอเท็จจริง ความรูสึก ปญหา ประโยชน ความคิดใหมๆ  และการวางแผนทํางาน 
มี 10 ตอน ดังน้ี 1) ออกกําลังกาย 2) ชีวิตเจาหนู 3)เท่ียวประเพณีกระทงสายไหลประทีปพันดวง 4) เมนูชูสุขภาพ 
5) สารอาหาร 6) อาหารเพ่ือสุขภาพ 7) กินอยางไรทําใหแข็งแรง 8) บานแสนสุข 9) ไหมกับเหมียว 10) ยําขาว
เกรียบ 

ดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono
 ตัวแปรตามไดแก  - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย 

- ความสามารถในการคําถาม 
    - ทักษะการคิด 
กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย 

โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ

ของ Edward de Bono แทนดวย 6 สี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนตากสินราชา

นุสรณ ท้ังหมด 1 หอง จํานวน 34 คน จัดนักเรียนแบบคละความสามารถ   ท่ีมีเกง ปานกลาง และออนอยูในหอง
เดียวกัน 

เครื่องมือวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหาร
ดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 10 แผน ทําการสอนแผนละ 1 ช่ัวโมง 
โดยใชกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันนํา 2) ข้ันสอน 3) ข้ันสรุป และ
ประเมินผลการทํางาน ซึ่งข้ันสอน ทางผูวิจัยไดใชเอกสารประกอบการเรียนมาเปนสื่อในการเรียนรู 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เปนแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

3. แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู ของนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ 
เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
จํานวน 10 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี เปนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทยโดยใชเทคนิคหมวก

ความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน โดยผูวิจัยไดทําการทดลองดวยตนเองซึ่ง
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
        1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาอิสระจากคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนตากสนิราชานุสรณ สังกัดเทศบาลเมอืง
ตาก 

      2. ผูวิจัยไดศึกษาและเตรียมนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยยึดเกณฑคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากปลายภาคการศึกษาท่ี 1 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

      3. เมื่อเริ่มตนดําเนินการทดลอง ปฐมนิเทศใหนักเรียนมีความเขาใจถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono  ซึ่งเปนเทคนิคการสอนแบบใหม นักเรียนยังไมเขาใจข้ันตอน
ดําเนินการ แลวจึงดําเนินการสอน 

      4. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากน้ันนํา
กระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคนมาตรวจใหคะแนนแลวบันทึกคะแนน 

      5. ดําเนินการสอนตามข้ันตอนในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยทําการสอนทุกวันวันละ 1 ช่ัวโมง 
      6. หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเน้ือหาครบทุกแผนแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน 

(Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      7. หลังจากทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดใหนักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการ

เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมี
ประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

      8. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ 
Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

      9. หาคาดัชนีประสิทธิผลของเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 
6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 วัน 
เวลาท่ีใชในการดําเนินการทดลอง 
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การวิเคราะหขอมูล 
1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. วิเคราะหระดับความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิค

หมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 โดยมีการแปลผลคะแนน ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2555 : 69-70) 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ 
Edward de Bono เรื่องตัวอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de 
Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เมื่อพิจารณาจากคําถามความพึง
พอใจแลวอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก 1) การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู รองลงมาคือ 2) กิจกรรมการ
เรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิดและความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุดคือ บรรยากาศของ

การเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง (��  = 4.70,  S.D = 0.49) 
 

ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช
แผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 

การทดสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

(𝒙�) 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

คาที 
(t-

value 

df 
คาพี 

(P-value)= 
Sig(1-tailed) 

กอนการจัดการเรียนรู 10.26 4.079 
16.560
  

33 
7.47 

หลังการจัดการเรียนรู 15.21 5.562  

หมายเหตุ   *  หมายถึง มีนัยสําคญัท่ี .05    
 จากตารางท่ี 1 พบวา  คา P เทากับ 7.47  มีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ดังน้ัน
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de 
Bono เรื่อง อาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ตาราง 2 แสดงคาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่อง อาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 3      
ขอท่ี รายการ ��  S.D. แปลผล 

1 
บรรยากาศของการเรยีนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม 

4.60 0.63 มากท่ีสุด 

2 
บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
และกลุม 

4.47 0.74 มากท่ีสุด 

3 กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.73 0.45 มากท่ีสุด 

4 
กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู
ความคิด 

4.87 0.35 มากท่ีสุด 

5 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการคิดและตดัสินใจ 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
6 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น 4.53 0.74 มากท่ีสุด 
7 การจัดการเรยีนรูทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

8 
การจัดการเรยีนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู ความเขาใจดวย
ตนเองได 

4.93 0.25 มากท่ีสุด 

9 
การจัดการเรยีนรูทําใหนักเรียนสามารถนําไปแกปญหาเฉพาะหนา
ได 

4.67 0.49 มากท่ีสุด 

10 
การจัดการเรยีนรูทําใหนักเรียนสามารถนําไปแกปญหาเฉพาะหนา
ได 

4.67 0.49 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.70 0.49 มากท่ีสุด 
จากตาราง 2 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค

หมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่อง อาหารดมีีประโยชน มีคา ��  เทากับ 4.70 คา S.D. เทากับ 
0.49 ซึ่งอยูในระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษามีประเด็นท่ีสําคัญท่ีจะนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่อง อาหารดีมี
ประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ท่ีพัฒนาข้ึนโดยนักเรียนท่ีเรียนจากใชแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono  เรื่องอาหารดีมีประโยชน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 เปนไป
ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเปนเพราะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ 
Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน น้ีไดพัฒนาข้ึนไดผานกระบวนการข้ันตอนการพัฒนาอยางมีระบบ
ตั้งแตวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันมาตรฐานกลุม
สาระการเรียนรูและเน้ือหาสาระการเรียนรูตลอดจนข้ันตอนการสรางจากเอกสารตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
พรอมท้ังศึกษาวิธีสอน ไปอยูในกระบวนการจัดกิจกรรมของแผนจัดการเรียนรูซึ่งประกอบดวย 3 ข้ันตอน  คือ 1) 
ข้ันนํา 2) ข้ันสอน 3) ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ซึ่งข้ันข้ันสอนและข้ันทํากิจกรรมกลุม ผูวิจัยได
ใชเอกสารประกอบการเรียนมาเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนและไดผานกระบวนการหาคุณภาพเรียบรอย
จนเกิดความสมบูรณกอนนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูจริงกิจกรรมไดจัดลําดับเน้ือหาของบทเรียนเรียงจากงายไปหา
ยากทําใหนักเรียนสามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเองตามความสามารถของแตละบุคคลชวยกระตุนความสนใจของ
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ผูเรียนใหมีความเอาใจใสตอบทเรียนมากยิ่งข้ึนซึ่งจะเปนนวัตกรรมท่ีชวยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความ
นาสนใจตลอดจนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหผูเรียนมีความสนุกสนานสงผลใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค
หมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่อง อาหารดีมีประโยชน หลังใชมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตรสูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของวณิกกุล 
อภิรักษสุตานนท (2553 : บทคัดยอ) ไดผลของการสอนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ เรื่อง การสอนโดยใช
เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ กับการคิดเชิงวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ และการคิดเชิงวิเคราะห มีความสัมพันธกันทางบวก 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนคงคา
ราม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีไดรับการสอนดวยเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ มีทักษะการคิด
วิเคราะหทางภาษาไทยสูงกวานักเรียนท่ีสอนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนเทากับ 8.00 คิดเปนรอยละ 26.67 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.73 คิดเปนรอยละ 82.43 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และนอกจากน้ี ยังมีผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนดวย และไดสอดคลองกับ 
อาจารี ศิริรัตนศักดิ์ (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชการสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ เรื่อง การศึกษาผลการใชการ
สอนคิดแบบหมวก 6 ใบของเอ็ดเวิรด เดอโบโน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักเรียน EP 6/4 
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ผลการวิจัยพบวา การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบของเอ็ดเวิรด เดอ โบโน สามารถ
พัฒนาทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักเรียน EP 6/4 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมได นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 9 คิดเปนรอยละ 56.25 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 11 คิดเปนรอยละ 68.75 และ
การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหความแตกตางระหวางผลการทดสอบกอนและหลังเรียนของกลุม
ตัวอยางท่ีเปนไมอิสระตอกัน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีไดตั้งไว 
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน จึงทําใหแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward 
de Bono เรื่อง อาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนตากสินราชา
นุสรณ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  
 2. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 
ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3ประกอบดวย 

10 ขอ เมื่อพิจารณาพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด (��  = 4.70,  S.D = 0.49) ซึ่งไดสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
กานตชนก ศรีนวลจันทร และไพทยา มีสัตย (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง การพัฒนา
ความสามารถการคิดวิเคราะหวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยการเรียนรูดวยเทคนิคหมวก 6 ใบ 
ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห นักเรียนผานเกณฑคะแนน รอยละ 70 ตามท่ีกําหนดไว มี
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 48.38 และท่ีไมผานเกณฑ จํานวน  16 คน คิดเปนรอยละ 51.60 2) การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยการเรียนรูดวยเทคนิคหมวก 6 ใบ เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผลการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยการเรียนรูดวยเทคนิคหมวก 6 ใบ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพรวมของความพึงพอใจอยูในระดับมาก (��  = 4.41, S.D. = 1.01) 
 ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 
6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เมื่อ
พิจารณาจากคําถามความพึงพอใจแลวอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก 1) การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู 
รองลงมาคือ 2) กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิดและความพึงพอใจอยูในระดับ
นอยท่ีสุดคือ บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง  

(��   = 4.70,  S.D = 0.49 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนตองคอยกระตุนและเสริมแรงนักเรียนอยางท่ัวถึง เพ่ือให
นักเรียนเกิดความมั่นใจ กลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็นและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม 
 2. โรงเรียนหรือกลุมโรงเรยีนควรสนับสนุนและช้ีใหครูผูสอนเห็นความสําคญัในการสอนดวยเทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono 
 3. ครูควรเตรียมกิจกรรมพิเศษไวท่ีมุมใดมุมหน่ึงของหองเรียนท่ีเก่ียวกับการอานนิทานตางๆ เชน สื่อ 
เกม กิจกรรมสงเสริมกระบวนการคิด เพ่ือเปนการเสริมทักษะกระบวนการคิด สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 
 4. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยควรฝกการตั้งคําถามและตอบคําถามโดยใชเทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono และควรเนนใหนักเรียนตอบคําถามใหถูกตองตามหลักการของเทคนิค
หมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เพ่ือใหนักเรียนพัฒนาการตอบคําถามและทักษะการคิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 5. ในระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนควรดูแลนักเรียนใหทํางานรวมกันและคอยใหคําแนะนํา
เพ่ิมเติมอยางใกลชิด 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรทําการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward 
de Bono กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
 2. ควรทําการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward 
de Bono กับนักเรียนในระดับอ่ืน 
 3. ควรทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ 
Edward de Bono กับเทคนิคการสอนแบบอ่ืนๆ 

 
เอกสารอางอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรสุภาลาดพราว. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.  
กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 

วิมลรตัน สุนทรโรจน. (2551). นวัตกรรมตามแนวคิดแบบ Back ward Desing. ภาควิชาหลักสูตร 
และการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัสารคาม. 

วณิกกุล อภริักษสุตานนท. (2553). การสอนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ กับการคิดเชิง 
วิเคราะห. วารสารวิจัยมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

อาจารี ศิรริัตนศักดิ.์ (2554). การศึกษาผลการใชการสอนคิดแบบหมวก 6 ใบของเอ็ดเวิรด เดอ โบ 
โน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักเรียน EP 6/4 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม. 
สุขุมวิท. 

 
 


