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หมวกความคิด 6 ใบ กับการสอนแบบปกติ สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
: นายเชษฐา กลิ่นเทศ
: ครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนบึงสามพันวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
: 2557

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
การคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มที่สอนโดยใช้คาํ ถาม
หมวกความคิด 6 ใบ2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่ม
ที่สอนโดยใช้คาํ ถาม หมวกความคิด 6 ใบกับกลุ่มที่สอนแบบปกติ 3)เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ การ
คิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มที่สอนโดยใช้คาํ ถาม หมวกความคิด 6 ใบกับกลุ่มที่
สอนแบบปกติ4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการสอนโดยการใช้คาํ ถาม หมวกความคิด
6 ใบ สาระเศรษฐศาสตร์ ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 4
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2556 จํานวน2 ห้องเรี ยน โดยใช้การสุ่ มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling ) ด้วยการจับฉลาก
หมายเลขห้อง ได้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 เป็ นกลุ่มทดลอง และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/3
เป็ นกลุ่มควบคุม จํานวนนักเรี ยน รวม 90 คน ห้องเรี ยนละ 45 คน เครื่ องมือ ที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้คาํ ถาม หมวกความคิด 6 ใบ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบปกติ
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การคิดวิเคราะห์
4) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที (
t – test )
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่
1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มที่สอนโดยใช้คาํ ถาม หมวกความคิด 6 ใบ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

ค

2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มที่สอนโดยใช้คาํ ถาม หมวกความคิด 6 ใบ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่า กลุ่มที่สอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มที่สอนโดยใช้คาํ ถาม หมวกความคิด 6 ใบ มี
ผลสัมฤทธิ์ การคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มที่สอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการสอนโดยการใช้คาํ ถามหมวกความคิด 6 ใบ สาระ
เศรษฐศาสตร์ ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความคิดเห็นในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( X = 4.27 )
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ABSTRACT
The purposes of this research were ;(1) To comparison of learning acheivementandcritical
thinking ofthe student in mathayomsuksa 4 how to learn by usingquestioning the six thinking hats
technique. (2) To comparison of learningacheivementof the student in mathayomsuksa 4 how to
learn by usingquestioning the six thinking hats technique and by conventional technique. (3)
To comparisonof learningcritical thinking of the student in mathayomsuksa 4 how to learn by using
questioning the six thinking hats technique and by conventional technique. (4) To study the students
opinions toward how to learning by usingquestioning the six thinking hats technique.

The research sample consisted of 90 mathayomsuksa 4, students studying in the first semester
of the 2013 academic year, which was simple random sampling, the student were divided into two
groups : student mathayomsuksa 4/2 an experimental of 45 students and student mathayomsuksa 4/3
a control group of 45 students. Research instruments were ; (1) Lesson plan by using questioning
the sixthinking hats techniqueand by conventional technique. (2) A test of acheivementandcritical
thinkingskills. (3) The opinions toward how to learning by usingquestioning the six thinking hats
technique. The research was analyzed by statistics, mean, standard deviationand t-test.

จ

Research finding showed that, (1)Acheivementand critical thinking of the student in
Mathayomsuksa 4, how to learn by usingquestioning the six thinking hats technique, the scores of
post-test was higher than pre-test at the .05 level of significance. (2)Acheivement of the student in
mathayomsuksa 4 how to learn by usingquestioning the six thinking hats technique, the scores was
higher than by conventional technique at the .05 level of significance. (3)Critical thinking of the
student in mathayomsuksa 4 how to learn by usingquestioning the six thinking hats technique,
the scores was higher than by conventional technique at the .05 level of significance. (4) The students
opinions toward how to learning by usingquestioning the six thinking hats technique were at the high
level.
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ตารางภาคผนวก 4 คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ที่สอนโดยใช้คาํ ถาม
หมวกความคิด 6 ใบ ( ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน )
120

ญ

สารบัญตาราง ( ต่ อ )
ตารางภาคผนวก 5 คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ที่สอนโดยใช้คาํ ถาม
หมวกความคิด 6 ใบ และการสอนแบบปกติ
122
ตารางภาคผนวก 6 ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)ของแบบสอบถามความคิดเห็น 124
ตารางภาคผนวก 7การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนกลุ่มที่
สอนโดยใช้คาํ ถาม หมวกความคิด 6 ใบ
125
ตารางภาคผนวก 8การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ช้ นั มัธยม
ศึกษาปี ที่ 4กลุ่มที่สอนโดยใช้คาํ ถาม หมวกความคิด 6 ใบกับการสอน
แบบปกติ
127
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