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การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวเิคราะหในวิชา

ภาษาไทย    ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3   โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร ที่
ไดรับการสอนโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบกบัการสอนปกต ิ

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา 2548  
โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลยั  กรุงเทพมหานคร    ที่ไดจากการวิธีสุมอยางงายมา   2 หองเรียน แลว
นํามาสุมเปนกลุมทดลอง จํานวน 35  คน  ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ   
และกลุมควบคุม  จํานวน 35  คน ไดรับการสอนแบบปกติ  โดยทั้ง 2 กลุมใชเน้ือหาเดียวกันและใช
เวลาในการทดลอง 15 คาบ  แบบแผนการทดลองเปนแบบทดสอบ กอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง (Randomized Control Group Pretest–Posttest Design) 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก แผนการสอนวิชาภาษาไทย  และแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  สถิติทีใ่ชไดแก t–test  for  Independent  samples  และ  t–test  
for  Dependent  samples 

 
ผลการศึกษาพบวา 
1. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวชิาภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ

ปกติ  กอนและหลงัการทดลองแตกตางกัน  อยางมีนัยทางสถิตทิี่ระดับ .01 
2. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวชิาภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย

ใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  กอนและหลังการทดลองแตกตางกัน  อยางมีนัยทางสถิตทิีร่ะดับ 
.01 

3. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบกับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกตแิตกตางกัน  อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 
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The purpose of this study was to compare the analytical ability in Thai Language 

of Mathayom Suksa III students through the Six Thinking Hats Technique and the 
Conventional Method. 

The samples in this study were 2 classrooms of Mathayom Suksa III students in 
the second semester of the 2005 academic year, at Mater Dei School, Bangkok. They were 
selected by using simple random sampling and divided into the experimental group and 
control group with 35 students in each. The experimental group was taught  through the Six 
Thinking Hats Technique; whereas the control group was taught  through Conventional 
Method.. Each group was taught with the same content for fifteen 50-minute periods. The 
design of this study was the randomized control group pretest–posttest design. 

The instruments used in this study were lesson plans and Analytical Ability test. 
The data were statistically analyzed by t–test for Independent samples and t–test for 
Dependent samples. 

 
 
The results of this study revealed that : 
1. The analytical ability in Thai Language of the control group before and after 

the experiment was significantly different at the .01 level. 
2. The analytical ability in Thai Language of the experimental group before and 

after the experiment was significantly different at the .01 level. 
3. The analytical ability in Thai Language between the experimental group and 

control group was significantly different at the .01 level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ภูมิหลัง 
 ภาษา  เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน  ใน
สังคมไทยภาษาไทยเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสืบทอดเปนวัฒนธรรมของชาติ   ดังน้ันการศึกษา
วิชาภาษาไทยใหเขาใจชัดเจนจึงเปนเรื่องที่คนไทยทุกคนควรตระหนัก   แทที่จริงแลวการศึกษาวชิา
ภาษาไทยนั้นเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน เพ่ือเปนการธํารงไวซ่ึงความเปนชาติไทยของเรา 

การเรียนรูในวิชาภาษาไทยนั้นเปนเรื่องของการฝกทกัษะเบื้องตน คือ การฟง  การดู  
การอาน  การพูด  และการเขียน  แตในปจจุบันขอมูลตางๆมีอยางมากมาย    การรับสารดวยทกัษะ
การฟง การดู และการอาน  จึงตองประกอบดวยกระบวนการคิดเปนหลักสําคัญ 

ภาษาเปนสื่อของความคิด  และความคิดที่มีคุณภาพเกิดจากการคิดที่เปนกระบวนการ 
น่ันคือ ผูคิดจะตองมีทักษะการคิด  หรือกระบวนการคดิ  ภาษาไทยเปนวชิาทักษะที่ตองฝกฝนให
เกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสือ่สาร การฟงและการอานเปนทักษะการรับรูเรื่องราว 
ความรู และประสบการณ  สวนการพูดและการเขียนเปนทักษะการแสดงความรูความคิดเห็นและ
ประสบการณ  การฝกทักษะการคิดใหแกนักเรียนขณะฟง อาน พูด และเขียน จึงเปนสิ่งสําคัญอยาง
ยิ่ง  เพ่ือใหนักเรียนใชภาษาไดอยางมีคุณภาพ (กรมวิชาการ. 2546: 181) 

จากสภาพการเรียนการสอนในปจจุบันทีมี่ขอมูลมากมาย ผูเรียนยิ่งตองตระหนักในการ
เลือกใชขอมูลที่มีอยูน้ัน   หากผูเรียนขาดทักษะดานการคิด  การวิเคราะห   เพราะการเรียนการ
สอนสวนใหญมุงเนนที่การทองจํา  การถายทอดเนื้อหาวิชาการมากกวาการเรียนรูจากสภาพที่เปน
จริง จากสภาพดังกลาว หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544   จึงกําหนดให  สถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และ
การประยุกตความรูมาปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
ฝกการปฏิบตัใิหทําได  คิดเปน  ทาํเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  (กรมวิชาการ. 
2544) 

นอกจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานดานผูเรียน  
มาตรฐานที่ 4 ไววา  ผูเรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  ศักดิ์พงษ  นิลไพรัชและคณะ (มปป: 
20)  กลาววา ความสามารถในการคิดวิเคราะหเน้ือหาสาระของเรื่องทีอ่าน  ซ่ึงนําไปสูการสังเคราะห
สรางสรรค และแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ และความสามารถในการถายทอดความคิดเหลานั้น
ดวยการเขยีนสื่อความถึงสติปญญา  ความรู ความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห  
สังเคราะห แกปญหา และสรางสรรคจินตนาการอยางเหมาะสมและมีคุณคา 
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ศาสตราจารยดร.สมหวัง  พิธิยานวุัฒน ผูอํานวยการสํานักงานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (2548)   กลาวถึงการปฏิรูปการศึกษาทีผ่านมายังมีสิ่งที่นาเปนหวงคือ
คุณลักษณะของเด็กไทยตามหลักสูตร  เด็กอาจมีพ้ืนฐานที่ดีแตไมเกงในเรื่องการคิดวิเคราะห เพราะ
ไมอานหนังสือ และเชื่อวา โรงเรียนที่จะเขามาตรฐานมีเพียง 40% แตอีก 60% ยังตองปรับปรุงอีก
มาก โดยจากการประเมิน สถานศึกษาในสังกัด กทม. สังกัดเทศบาลและโรงเรียนทั่วไปรวม 6,077 
แหง พบวาใน กทม.มีศักยภาพสูงสุด เน่ืองจากมีความพรอมทางดานทรัพยากรมากที่สุด รองลงมา
เปนเทศบาล พบวาทั้ง 3 สังกัดยังมีจุดออนที่เปนหัวใจของคุณภาพการศึกษาเหมือนกัน ไดแก
มาตรฐานเรื่องความคิดวเิคราะห การบรรลุวตัถปุระสงคของหลักสตูร มาตรฐานเรือ่งการใฝรูใฝเรียน  
รวมทั้งมาตรฐานการเนนผูเรียนเปนสําคญัดวย โดยประเด็นเหลานี้เปนสิ่งที่สถานศึกษาตอง เรง
ปรับปรุง เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และทําใหการประเมนิภายนอกสถานศึกษาไปตาม
เปาหมาย   ผลการประเมิน โรงเรียนในฝนพบวามี โรงเรียนในฝนจํานวน 236 แหง เปน โรงเรียนที่ดี 
มีมาตรฐานสงูกวาภาพรวมของ โรงเรียนในทุกสังกดั ซ่ึงไดมาตรฐานเพียง 38 % แตเม่ือพิจารณาเปน
รายมาตรฐานแลวพบวาเด็กมีพ้ืนฐานความสุขและความเปนคนดี แตควรตองปรับปรงุในเรื่องการคดิ
อยางเปนระบบ การใฝรูใฝเรียน และความรูทักษะตามมาตรฐาน 

จะเห็นไดวาจากขอมูลเบื้องตนพบวา  สถานศึกษาที่ไดรับการประเมนิคุณภาพภายนอก  
ยังคงมีปญหาเกี่ยวกบั การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยู
เปนจํานวนมาก    สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547: 13)  ไดเสนอรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรูแบบการพัฒนากระบวนการคิด จิตพิสัย และการจัดการไวหลายวิธี เชนการใช
คําถามที่จูงใจ หรือทาทายใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน ปรารถนาที่จะแสดงความคิดเห็นตอบ
คําถามนั้นๆ  และการตั้งคําถามโดยใชหมวกความคิดหกใบ 

การคิดแบบหมวกหกใบ (Six thinking  hats)  เปนแนวคิดของเอ็ดเวิรด  เดอ โบโน 
(Edward De Bono)   เปนวิธีการคิดอยางเปนระบบ ในการพิจารณาสถานการณ หรือเรื่องราวที่
ปรากฏที่ละดาน โดยใชสีหมวกเปนสัญลกัษณแทนการคิด หกดาน ไดแก  หมวกสีขาว  เปนการคิด
หาขอมูล  ขอเท็จจริงของสถานการณ     หมวกสีเขียว  เปนการคิดหาแนวความคิดใหมๆ  และ
ความคิดสรางสรรค   หมวกสีเหลือง  เปนการคิดถึงผลในทางบวก ขอดี จุดเดน คุณคา  คิดถึงความ
เปนไปไดและประโยชนทีไ่ดรับ    หมวกสีดํา  เปนการคิดถึงผลในทางลบ  จุดออน  จุดบกพรอง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หมวกสีแดง  เปนการคิดจากอารมณ  ความรูสึก    หมวกสีฟา  เปนการ
กําหนดปญหา จุดเนนของการคิด  การสรุป  กําหนดขั้นตอนและการควบคุมการคิดของแตละคนให
ตรงกับสีหมวกที่ใช  (สุนันทา  สายวงศ. 2544: 3)    การคิดแบบหมวกหกใบ เปนแนวคิดที่สามารถ
จัดเรียงลําดับหมวกสีตางๆ ตามประเภทของการคิดอยางไมสลับซับซอน และไมมีการยึดติดกับ
ความคิดดานเดียวหรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

จากคุณสมบัติของการใชแนวคิดแบบหมวกหกใบ จึงเปนการตอบสนองตอจุดมุงหมาย
ของพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2544  ตามมาตรา 24 ที่มุงฝกทักษะ กระบวนการคิด  
การจัดการ  การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกปญหา   ผูวิจัย
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จึงสนใจที่จะศกึษาทดลองเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวชิาภาษาไทยโดยใช
เทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบ  และนาํผลการทดลองครั้งน้ีมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 

1. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบปกต ิ

2. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยของนักเรียน
กอนและหลังที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 

3. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
กอนและหลังที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ   
 
 

ความสําคญัของการศึกษาคนควา 
 ผลของการศกึษาในครั้งน้ี ทําใหทราบถึงผลการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหก
ใบที่มีตอความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวชิาภาษาไทย ของนักเรียน  เพ่ือเปนแนวทางสาํหรับ
ครูผูสอนนําไปใชในพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
1. ประชากร 
ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ป

การศึกษา 2548   โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย  ถนนเพลินจิต  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  
จํานวน 4 หองเรียน รวมนกัเรียน  140 คน 

2. กลุมตวัอยาง 
กลุมตวัอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศกึษา 2548  โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย  ถนนเพลินจิต  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร    
โดยใชวธิีสุมอยางงาย  โดยแบงเปน  2 หองเรียน  แลวนํามาสุมเปนกลุมทดลองและกลุมควบคมุ 
จํานวน 70 คน 

2.1 กลุมทดลอง จํานวน  35 คน  สอนโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
2.2  กลุมควบคุม จํานวน 35 คน  สอนแบบปกต ิ
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3. เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
เน้ือหาที่ใชในการทดลองครัง้น้ี  เปนเนื้อหาตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน    โดยมีเน้ือหาดังน้ี 
3.1 บทละครพูด เร่ืองเห็นแกลูก  จากแบบเรียนของกรมวิชาการ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
3.2  สามกก  ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา  จากแบบเรียนของกรมวิชาการ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
3.3 บทความและขาวจากหนังสือพิมพรายวนั 

4. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง 15  คาบ คาบละ 50 นาที โดยใชเวลาสอนสัปดาหละ  

 3 คาบ ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548   
5. ตัวแปรที่ศึกษา 

5.1 ตัวแปรตน ไดแก  การสอน  2 วิธ ี คือ 
1. การสอนโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
2. การสอนปกต ิ

5.2  ตัวแปรตาม ไดแก  ความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย 
 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. เทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบ  หมายถึง  วิธีการคดิอยางเปนระบบ ในการ

พิจารณาสถานการณหรือปญหาที่เกิดขึ้น  โดยใชสีของหมวกเปนสัญลักษณแทนการคิดหกดาน  ซ่ึง
เปนแนวคิดของเอ็ดเวิรด  เดอโบโน  (Edward  De  Bono)  ดังน้ี 

 1.1  หมวกสีขาว  เปนการคิดหาขอมูล  ขอเทจ็จริงของสถานการณ 
 1.2 หมวกสีฟา  เปนการกําหนดปญหา จุดเนนของการคิด  การสรุป  กําหนด

ขั้นตอนและการควบคุมการคิดของแตละคนใหตรงกบัสีหมวกที่ใช 
 1.3 หมวกสีเขียว  เปนการคิดหาแนวความคดิใหมๆ  และความคิดสรางสรรค 
 1.4 หมวกสีเหลือง  เปนการคิดถึงผลในทางบวก ขอดี จุดเดน คุณคา คิดถึงความ

เปนไปไดและประโยชนทีไ่ดรับ 
 1.5 หมวกสีดํา  เปนการคิดถึงผลในทางลบ  จุดออน  จุดบกพรอง ผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้น 
 1.6 หมวกสีแดง  เปนการคิดจากอารมณ  ความรูสึก 
2. การสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  หมายถึง กระบวนการเรียน

การสอนที่นําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ   มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนได
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ปฏิบตัิอยางเปนระบบ  ในการพิจารณาสถานการณ  หรือปญหาที่เกิดขึ้น  โดยใชเทคนคิการคิดหก
ดาน  ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน   ดังน้ี 

 1. ขั้นเตรียม 
  แบงนักเรียนออกเปน กลุมๆละ 4 - 5 คน โดยวิธีการนับเลข แตละกลุมจะ

กําหนดหนาที่ของสมาชิกในกลุม คือ หัวหนากลุม เลขานุการ และผูรายงาน  (การเขากลุมในแตละ
คาบเรียนจะหมุนเวียนหนาที่กันไป)  ซ่ึงครูจะตองอธิบายหนาที่ และแจงจุดประสงคการเรียนรูให
นักเรียนทุกคนทราบ 

 2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  ใช ภาพ แผนภูมิ  เกม  เพลง หรือวีดีทัศนที่เกี่ยวของกับเนื้อหา  เพ่ือตั้งเปน

คําถามในการสนทนา 
 3. ขั้นดําเนินการสอน 
  3.1 ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว โดยนักเรียนแตละคนจะหาขอมูล

จากการศึกษาเนื้อเรื่อง  แลวบันทึกลงในสมุดของแตละคน 
  3.2 ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา   นักเรียนชวยกนัสรุปปญหาจาก

เรื่องที่อาน แลวบันทึกลงในสมุดของแตละคน 
  3.3 ขั้นเสนอทางเลือกโดยใชหมวกสีเขยีว    นักเรียนแตละคนศึกษา

เอกสารประกอบเนื้อหา แลวใชหมวกสีเขยีวเสนอทางเลือกในการแกปญหา แลวบนัทึกลงในสมดุ
ของแตละคน 

  3.4 ขั้นตัดสินใจเลอืกทางเลือก  นักเรียนจะเขากลุมเพ่ืออภิปรายหาทาง
เลือกโดยใชหมวกสีเหลือง  หมวกสีดํา และหมวกสีแดง  ตามลําดับคือ ใหสมาชิกในกลุมใชหมวกสี
เหลือง คิดถึงผลในทางบวก ขอดี จุดเดน คุณคา  คิดถึงความเปนไปไดและประโยชนที่ไดรับแลวใช
หมวกสีดํา  บอกขอเสีย   จุดออน  จุดบกพรอง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  ซ่ึงเลขานุการจะบันทกึไว 

 นักเรียนในกลุมตัดสินใจเลือกทางเลือกรวมกัน  แลวใชหมวกสีแดง เพ่ือถาม
ความรูสึกของสมาชิกในกลุมที่มีตอผลการตัดสินใจ  เลขานุการจะบนัทึกไว 

 4. ขั้นสรุป  ตวัแทนของกลุมออกมารายงานตามประเด็นที่กําหนดในการเรียน
โดยครูจะเปนผูสรุปเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยงับกพรองอยู 

 5. ขั้นประเมินผล   วัดและประเมินจากการตอบคําถาม  การรายงาน  การตรวจ
ใบงานและการบันทึก  การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

3.  การสอนปกติ  หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนไปตามแผนการจัดการ
เรียนรูที่ฝายวชิาการของโรงเรียนเปนผูกาํหนดขึ้นตรงตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544    
ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน   ดังน้ี 

 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียนโดยใช ภาพ แผนภูมิ เกม เพลง หรือวีดีทัศนทีเ่กี่ยวของ
กับเนื้อหา เพ่ือตั้งเปนคําถามในการสนทนา 
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 2. ขั้นดําเนินการสอนโดยใชการบรรยายและกิจกรรมกลุม 
 3. ขั้นสรุป  ตวัแทนของกลุมออกมารายงานตามประเด็นที่กําหนดในการเรียน

โดยครูจะเปนผูสรุปเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยงับกพรองอยู 
 4. ขั้นประเมินผล  วัดและประเมินจากการตอบคําถาม  การรายงาน  การตรวจ

ใบงานและการบันทึก  การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
4. ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  หมายถึง ความสามารถในการจําแนก 

แยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงอาจเปนวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตกุารณและหา
ความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพ่ือคนหาสภาพความเปนจริงหรือเพ่ือ
ประเมินสิ่งเหลานั้นเพ่ือตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสม  ซ่ึงสามารถวัดไดโดยแบบทดสอบ 

5. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย   หมายถึง ความสามารถ
ในการแยกแยะองคประกอบจากเรื่องหรือภาพ  ที่อาน   ฟง และดู  โดยสามารถสื่อออกมาเปนในรูป
ของการเขียนและการพูดได  ตามที่แบบทดสอบกําหนด 

6. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะห หมายถึง แบบทดสอบที่
สรางขึ้นเพ่ือวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห มีลักษณะเปนคําถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
และแบบเขียนตอบ  

 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและนกัเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบปกติมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกัน 
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคดิ
แบบหมวกหกใบกอนและหลังการทดลองแตกตางกนั 
 3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยแบบปกติกอน
และหลังการทดลองแตกตางกัน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของตามลําดบัหัวขอ
ดังน้ี 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถดานการคิดวิเคราะห 
1.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห 
1.2  ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกบัการคิดวิเคราะห 
1.4 แนวทางการสอนใหนักเรียนเกิดความคิดวเิคราะห 

 2. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห 
  2.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
 3. เอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
  3.1 ความหมายของการคิดแบบหมวกหกใบ 
  3.2 ความมุงหมายของการคิดแบบหมวกหกใบ 
  3.3 ประโยชนของการคิดแบบหมวกหกใบ 
  3.4 การใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
  3.5 ขั้นตอนการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
  4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  4.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
 

1 เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถดานการคิดวิเคราะห 
 1.1 ความหมายของการคิดวเิคราะห 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2542 ใหหมายความวา คําวา คิด คือ ทําให
ปรากฏเปนรปูหรือประกอบใหเปนเรื่องขึ้นในใจ ใครครวญ ไตรตรอง สวนคําวา วิเคราะห มี
ความหมายวา ใครครวญ  แยกออกเปนสวนๆเพื่อศึกษาใหถองแท  ดังน้ันคิดวิเคราะหจึงมี
ความหมายวา  ทําใหปรากฏเปนรูปหรือเปนเรื่องขึ้นในใจ โดยการใครครวญ ไตรตรอง โดยการแยก
ออกเปนสวนๆ เพ่ือศึกษาใหถองแท 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหไวดังน้ี 
 ดิวอ้ี (ชํานาญ  เอ่ียมสําอาง. 2539: 51; อางอิงจาก Dewey. 1933: 30) ใหความหมาย
การคิดวิเคราะห หมายถึง การคิดอยางใครครวญไตรตรอง โดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะห
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วาเปนการคิดที่เริ่มตนจากสถานการณที่มีความยุงยากและสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มีความชดัเจน
 รัชเชลล (วิไลวรรณ  ปยปกรณ. 2535: 20; อางอิงจาก Russel. 1956: 281–282) ให
ความหมายการคิดวิเคราะหเปนการคิดเพื่อแกปญหาชนิดหนึ่ง  โดยผูคิดจะตองใชการพิจารณา
ตัดสินในเรื่องราวตาง ๆ วาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  การคิดวิเคราะหจึงเปนกระบวนการประเมิน
หรือการจัดหมวดหมู  โดยอาศัยเกณฑทีเ่คยยอมรับกนัมาแตกอน ๆ แลว สรปุหรือพิจารณาตัดสิน 
 บลูม  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 41- 44; อางอิงจาก Bloom. 1956)  
ใหความหมายการคิดวิเคราะห  เปนความสามารถในการแยกแยะเพือ่หาสวนยอยของเหตุการณ  
เรื่องราวหรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวยอะไรมีความสําคัญอยางไร  อะไรเปนเหตุอะไรเปนผลและ
ที่เปนอยางนัน้อาศัยหลักการอะไร 
 เอนนิส  (มาลินี  ศิริจารี. 2545: 40; อางอิงจาก  Ennis. 1962: 83)  ไดใหคํานิยามไว
ครั้งแรกวา การคิดวิเคราะหเปนการประเมินขอความไดถูกตอง  ตอมาไดใหคํานิยามใหมวา  การคิด
วิเคราะหเปนการคิดแบบตรึกตรองและมเีหตุผล  เพ่ือการตัดสินใจกอนที่จะเชื่อหรือกอนที่จะลงมือ
ปฏิบตั ิ
 วัตสนั  และเกลเซอร (มาลินี  ศิริจารี. 2545: 40; อางอิงจาก  Watson; & Glaser. 
1964: 11)  ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา  เปนสิ่งที่เกิดจากสวนประกอบของทัศนคติ  
ความรู  และทักษะโดยทัศนคติเปนการแสดงออกทางจิตใจ  ตองการสืบคนปญหาที่มีอยูความรูจะ
เกี่ยวของกับการใชเหตุผลในการประเมินสถานการณ  การสรุปความอยางเที่ยงตรงและการเขาใจใน
ความเปนนามธรรม  สวนทักษะจะประยุกตรวมอยูในทัศนคติและความรู 
 กูด (ฤทัยวรรณ  คงชาติ. 2544: 52; อางอิงจาก Good. 1973: 680) ใหความหมายการ
คิดวิเคราะห เปนการคิดอยางรอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิง  เพ่ือหา
ขอสรุปที่นาจะเปนไปได ตลอดจนพิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมดและใชกระบวนการ
ตรรกวทิยาไดอยางถูกตองสมเหตุผล 
 ฮานนาฮและไมเคิลลสิ (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 55-56; อางอิงจาก 
Hannah; & Michaelis. 1977) ใหความหมายการคิดวิเคราะห เปนความสามารถในการแยกแยะ
สวนยอยของสิ่งตางๆ เพ่ือดูความสําคัญ  ความสัมพันธ  และหลักการของความเปนไป 
 อุษณี   โพธิสุข  (2537: 95)  ใหความหมายของการวิเคราะหวา  หมายถึงการคดิที่มี
เหตุผลและมีประสิทธิภาพที่มุงเนนการคดิตัดสินใจในสิ่งที่เชื่อหรือจะทําอยางไร 
 อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย (2538: 78)   ใหความหมายของการวิเคราะหวา  หมายถึง 
การคิด  ซ่ึงเปนการคิดที่เริ่มตนจากสถานการณที่มีความยุงยากและสิน้สุดลงดวยสถานการณที่มี
ความชัดเจนมีเปาหมายในการคิดวิเคราะหขอความรูเพ่ือตัดสินใจเชื่อปฏิบตั ิ
 วิไลพร  คําเพราะ  (2539: 53) กลาววา  การคิดวิเคราะห  หมายถึง  การพินิจพิจารณา  
ความเชื่อ  ความรู  คํากลาวอางและสิ่งตางๆ อยางสุขุมรอบคอบ  โดยหาสาเหตุเพ่ือสรุปไดอยาง
ถูกตองกอนจะตัดสินใจเชื่อหรือสรุปเลือก 
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 สุวิทย  มูลคํา (2547: 9) ใหความหมายวา  การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถใน
การจําแนก  แยกแยะองคประกอบตางๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงอาจเปนวตัถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือ
เหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น  เพ่ือคนหาสภาพความเปน
จริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กาํหนดให 
 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2547: 2) ใหความหมายของการวิเคราะห หมายถึง การ
จําแนกแยกแยะ  องคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกเปนสวนๆ  เพ่ือคนหาวาทํามาจากอะไร มี
องคประกอบอะไร  ประกอบขึ้นมาไดอยางไร  เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร 
 จากความหมายของการคิดวิเคราะหขางตน  อาจใชคาํที่แตกตางกันเชน  แตโดยสรุป
แลวการคิดวิเคราะห เปนกจิกรรมที่มีความซับซอน   เปนกิจกรรมทางปญญา  การคิดวิเคราะหเปน
การใชเหตุผลและเปนการคดิตัดสินใจ  ซ่ึงสอดคลองกับ เดอ โบโน (De Bono. 1976: 29–32) คําวา 
“คิด”  หมายความวานึก ดําริ ระลึก ตรึกตรอง สวนคําวา “วิเคราะห”  หมายความวา ดู สังเกต  
ใครครวญ  แยกออกเปนสวน ๆ ดังน้ันคาํวา  คิดวิเคราะหจึงมีความหมายวา  เปนการคิดพิจารณา  
ตรึกตรอง  ใครครวญ  อยางละเอียด  รอบคอบ  ในเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล  โดยหาสวนดี
สวนบกพรองหรือจุดเดนจุดดอยของเรื่องน้ัน ๆ แลว  เสนอแนะสิ่งทีดี่ที่เหมาะสมนั้นอยางยุติธรรม 
 1.2 ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
 การคิดวิเคราะหตามแนวของบลูม (ลวน  สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 41–44; 
อางอิงจาก Blomm.1956) กลาววา การคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกแยะเพื่อหา
สวนยอยของเหตุการณเรื่องราวหรือเน้ือหาตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคญัอยางไร อะไร
เปนเหตุอะไรเปนผลและที่เปนอยางนั้นอาศัยหลักการอะไร   การวเิคราะหแบงแยกแยกยอย
ออกเปน 3 อยาง ดังน้ี 
 1. วิเคราะหความสําคัญ  หมายถึง  การแยกแยะสิ่งที่กําหนดมาใหวาอะไรสําคัญ  หรือ
จําเปนหรือมีบทบาทที่สุด  ตัวไหนเปนเหตุ  ตวัไหนเปนผล 
 2. วิเคราะหความสัมพันธ  หมายถึง  การคนหาวาความสําคัญยอยๆ ของเรื่องราว
หรือเหตุการณน้ันเกี่ยวพันกันอยางไร  สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 
 3. วิเคราะหหลักการ  หมายถึง  การคนหาโครงสรางและระบบของวตัถุสิ่งของ  
เรื่องราว และการกระทําตาง ๆ วาสิ่งเหลานั้นรวมกันจนดํารงสภาพเชนน้ันอยูไดเน่ืองดวยอะไร  
โดยยึดอะไรเปนหลักเปนแกนกลาง  มีสิ่งใดเปนตวัเชือ่มโยง  ยึดถือหลักการใด  มีเทคนิคอยางไร  
หรือยึดคติใด 
 สวนการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ( ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 
2538: 149–154)  คือการวัดความสามารถในการแยกแยะสวนยอย ๆ ของเหตุการณ เรื่องราวหรือ
เน้ือหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือประสงคสิ่งใด  นอกจากนั้นยังมีสวนยอย ๆ ที่
สําคัญน้ันแตละเหตุการณเกีย่วพันกันอยางไรบาง  และเกี่ยวพันโดยอาศัยหลักการใด  จะเห็นวา
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สมรรถภาพดานวิเคราะหจะเต็มไปดวยการหาเหตุใช มาประกอบการพิจารณา  การวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแบงแยกยอยออกเปน 3 ประเภทคือ 
 1. วิเคราะหความสําคัญ เปนการวิเคราะหวาสิ่งที่อยูน้ันอะไรสําคัญ หรือจําเปนหรือมี
บทบาทที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตวัไหนเปนผล เหตุผลใดถูกตองและเหมาะสมที่สุด  ตัวอยางคําถาม 
เชน ศลีหาขอใดสําคัญที่สุด 
 2. วิเคราะหความสัมพันธ เปนการหาความสมัพันธ หรือความเกี่ยวของสวนยอยใน
ปรากฏการณ หรือเน้ือหานั้น  เพ่ือนํามาอุปมาอุปไมย  หรือคนหาวาแตละเหตุการณน้ันมี
ความสําคัญอะไรที่ไปเก่ียวพันกัน ตัวอยางคําถาม เชน  เหตุใดแสงจึงเร็วกวาเสียง 
 3. วิเคราะหหลักการ  เปนความสามารถที่จะจับเคาเงื่อนของเรื่องราวน้ันวายึด
หลักการใด มีเทคนิค  หรือยึดหลักปรัชญาใด  อาศัยหลักการใดเปนสื่อสารสัมพันธเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจ ตวัอยางคําถาม  เชน รถยนตวิ่งไดโดยอาศัยหลกัการใด 
 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของบลูมดังที่กลาวมาแลวใชเปนแนวทางในการ
ออกขอสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหในงานวิจัยครั้งน้ี 
 จอหน  ดิวอ้ี  ไดกลาวไวในป ค.ศ.1930 วา  การวิเคราะหประกอบไปดวยองคประกอบ 
2 สวน คือ 
 1. สถานภาพของความสงสัย ลังเล ความซบัซอนยุงยากใจ  ซ่ึงจะเปนตัวกําเนิดของ
ขอ 2 
 2. การสืบเสาะ  คนควา  คนหา  ถามไถ  เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล  ความรูหรือคําตอบที่
ชวยใหหายสงสัย  ผอนคลายจากความงนุงง  ยุงยากใจและคลี่คลายความซับซอนตางๆ ได 
 วัตสนั และ เกลเซอร (มาลินี  ศิริจารี. 2545: 40; อางอิงจาก  Watson; & Glaser. 
1964: 10)  ไดกลาวถึงการคิดวิเคราะห  วาประกอบดวยทศันคติ  ความรู  และทกัษะในเรื่องตางๆ 
ดังตอไปน้ี 
 1. ทัศนคติในการสืบเสาะ  ซ่ึงประกอบดวยความสามารถในการเห็นปญหาและความ
ตองการที่จะสบืเสาะ  คนหาขอมูล  หลักฐานมาพิสูจนเพ่ือหาขอเท็จจริง 
 2. ความรูในการหาแหลงขอมูลอางอิงและการใชขอมูลอางอิงอยางมีเหตุผล 
 3. ทักษะในการใชความรูและทัศนคติดังที่กลาวมาขางตน 
 จากผลการวิจัยตางๆ วัตสันและเกลเซอรสรุปวาการคิดวิเคราะหประกอบไปดวย
ความสามารถยอยๆ 5 ประการคือ 
  ความสามารถในการอางอิง 
  การตั้งสมมตฐิาน 
  การนิรนัย 
  การแปลความ 
  การประเมินขอโตแยงตางๆ 
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 เดรสเซล และ เมยฮิว  (วิไลวรรณ  ปยะปกรณ. 2535 : 20; อางอิงจาก Derssel; & 
Mayhel.  1975: 179–181)  ไดสรุปรายการที่ประกอบกันเปนการคดิวิเคราะห 5 อยางดังน้ี 
 1. ความสามารถในการนิยามปญหา 
 2. ความสามารถในการเลือกขอมูลที่เกี่ยวกบัการหาคําตอบของปญหา 
 3. ความสามารถในการระบขุอสันนิษฐาน 
 4. ความสามารถในการกําหนดและเลือกสมมติฐาน 
 5. ความสามารถในการลงขอสรุปอยางสมเหตุสมผลและการตัดสินใจ 
     ขอสรุปเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห  หลายเรื่อง  พบวา การคิดวิเคราะห  ประกอบดวยทักษะ
เฉพาะหลาย ๆ อยาง  ซ่ึงงานวิจัยแตละเรื่องนิยาม การคิดแตกตางกัน  แตเม่ือเปรียบเทียบกนัแลว
พบวา  คลายกันที่ความหมาย  จึงไดจัดกลุมทักษะ  ซ่ึงประกอบกันเปนการคิดวิเคราะหได 7 กลุม
ดังน้ี 
  การนิยาม 
  การกําหนดสมมติฐาน 
  กระบวนการขอมูล 
  การตีความและการสรุปอางอิง 
  การใชเหตุผล 
  การประเมินผล 
  การประยุกต 
 ฮัดกินส  (มาลินี  ศิริจารี. 2545: 40; อางอิงจาก  Hudgins. 1977: 173–180) ไดอธิบาย
ทักษะที่ประกอบกันเปนการคิดวิเคราะห 4 ประการคือ 
 1. ผูเรียนจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบที่สําคญัของการอางเหตุผล โดย
ขั้นตนผูเรียนตองมีพ้ืนฐานทางมโนทัศนและ ขอมูลเพียงพอสําหรับการพิจารณาความจริงที่อาจ
เปนไปไดของการอางเหตุผลหรือความเปนไปไดของผลลัพธที่คาดการณไว   นอกจากนั้น ผูเรียน
จะตองมีลักษณะที่จําเปนในการประเมินการอางเหตุผลดวย 
 2. ผูเรียนจะตองแสวงหาหลักฐานที่นํามาใชในการอางเหตุผลหรือการลงสรุปโดย
จะตองพิจารณาวา ขอสรุปทีนํามากลาวอางมีขอมูลสนับสนุนหรือไม  ตลอดจนการพิจารณาวา  
หลักฐานที่นํามาอางอิงมีคติหรือไม  
 3. ผูเรียนจะตองพิจารณา  ไตรตรองและประเมินทั้งหลักฐานที่นํามาใชและลักษณะ
การใชเหตุผลที่นํามาใชในการอางเหตุผลกอนการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธขอสรุปน้ัน 
 4. ผูเรียนสามารถระบขุอสันนิษฐาน ทีเ่กี่ยวของกับการอางอิงเหตุผล 
 สเตรินเบอรก และแบรอน  (นิพล  นาสมบูรณ. 2546: 41; อางอิงจาก Sternberg;  
Baron. 1985: 40–43) ไดกําหนดทักษะการวิเคราะหดังน้ี 
 1. การนิยามและการทําความเขาใจ  
  1.1 กําหนดและประเด็นและปญหา 
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  1.2 กําหนดขอสรุป 
  1.3 กําหนดเหตุผล 
  1.4 กําหนอขอคําถามใหเหมาะสม 
  1.5 การเลือกสรรขอมูล   
  1.6 เลือกขอมูลและสังเกตไดถูกตอง เชื่อถือได 
  1.7 หาความสัมพันธของขอมูล 
  1.8 จําไดแมนยํา 
 2. วินิจฉัย   แกปญหา และสรุปเหตุผล 
  2.1 วินิจฉัยและตดัสินใจขอสรปุเชิงอนุมาน 
  2.2 ทบทวนและตดัสินดวยการอนุมานอยางถูกตอง 
  2.3 ทํานายความนาจะเปนอยางมีเหตุผล 
 เซฟเวอร  (นิพล นาสมบูรณ. 2536: 4–5; อางอิงจาก Shaver. 1997) ไดแบง
ความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณออกเปน 3 ระดับซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของบลูม (มาลนีิ  
ศิริจารี. 2545: 40; อางอิงจาก Ennis. 1985: 44–48) ดังน้ี 
 1. ความสามารถพื้นฐาน ไดแก  ความสามารถในการทําความเขาใจเรื่องราว  ซ่ึง
ครอบคลุม  การยอความ  การสรุปเร่ือง  การเลาเรื่อง  การแปลความหมายเปนความสามารถขัน้
พ้ืนฐานของนกัเรียนในการทําความเขาใจเรื่องราว  
 2.   ความสามารถในการวเิคราะหอนุมานขอมูล  ซ่ึงไดแก 
  2.1 การจําแนก  
  2.2 การวางหลักการ  
  2.3 การตั้งขอสันนิษฐาน  
  2.4 การเปรียบเทยีบ 
 3. ความสามารถในการตัดสินใจและการลงสรุปความเห็น  ไดแก 
  การวิจารณ   
  การประเมินผล  
  การตัดสินใจ   
 ลิปแมน  (มาลินี  ศิริจารี. 2545: 40; อางอิงจาก  Lipman. 1988: 38–43)  กลาววา 
ทกัษะการคิดวิเคราะหทําใหบุคคลมคีวามสามรถตัดสนิใจที่เที่ยงตรงมากกวาความคิดธรรมดา  ซ่ึง
ประกอบไปดวยทักษะดังตอไปน้ี 
  การประเมินคา   
  การประเมินผล   
  การวินิจฉัย   
  การวางหลักการ   
  การหาความสมัพันธ  



13 

  การตั้งสมมตฐิาน  
  การเสนอความคิดเห็น   
  การตัดสินใจ   
 มันโร  และสลาเตอร (มาลินี  ศิริจารี. 2545: 40; อางอิงจาก  Munro; & Slater. 1985: 
284) ไดแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการเรียนรู ซ่ึงจะทําใหเกิดขั้นตอนการคิดวิเคราะห ดังน้ี 
 1. กระบวนการตัดสินใจ    เปนกระบวนการที่ใชคานยิม   และหลักฐานที่ไดมาจาก
กระบวนการแกปญหาที่ไดปฏิบตัิมาแลว  ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการดังตอไปน้ี 
  1.1 ทักษะพื้นฐาน   เปนประสบการณเดิมที่ใชในการจัดการ   ขอมูลขาวสาร 
ประกอบดวยทักษะดังน้ี 
   การสังเกต  ซ่ึงใชสํานึกทั้งหมดที่มีอยูแยกแยะขอเท็จจริงหรือขอคิดเห็น 
   การเปรียบเทยีบ  คุณสมบตัิของสิ่งที่เหมือนกัน 
   การจัดกลุม ของขอมูลที่มีอยู 
   การจําแนก  ตัวอยางของขอเท็จจริงหรือขอคิดเห็น 
  1.2 ทักษะการบูรณาการ    เปนการจัดการของจิตใจที่ตองอาศัยพ้ืนฐาน ตาง ๆ 
มาใชขณะเม่ือเกิดเหตุการณจริง 
  1.3  ทักษะพื้นฐานจากโรงเรียน  เปนทักษะที่ไดรับการพัฒนาจากโรงเรียน 
  1.4 การแกปญหา  เปนกระบวนการที่ตอบคาํถามหรือปญหาที่เกิดขึ้น 
  1.5 การตัดสินใจ เปนกระบวนการของการใชคานิยมและหลักฐานทีไ่ดมาจาก
กระบวนการแกปญหา 
  1.6 การวิเคราะห เปนทักษะทีใ่ชสําหรับการพิจารณาที่เขาไปอยูในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการตัดสินใจเปนทักษะทีต่องการใหเกิดความถูกตองแมนยํา ในการตัดสินใจแกปญหา 
 2. กระบวนการเกิดความรู  เปนขอมูลขาวสารที่มีอยูในตวับุคคลที่เกิดจาก 
ประสบการณ และกระบวนการที่ไดมาของขาวสารขอมูล เกิดจากขั้นตอนดังน้ี 
  2.1 ขอมูลและขอเท็จจริงที่ไดรับ 
  2.2 เกิดมโนทัศน  
  2.3 สรุปยอ  เกิดจากการที่ไดรับขอมูลและมโนทัศนตางๆ เปนขาวสารขอมูลเชิง
ปริมาณ 
  2.4 การสรุป   เปนขอความรูทีไ่ดรับและเปนคําตอบขั้นสุดทายของปญหา 
  2.5 การวางหลักการหรือกฎเกณฑ  เปนการวางกฎทั่วไปซึ่งบุคคลไดรับการ
พัฒนาและประยุกตมโนทศันตางๆ เขาดวยกัน 
 3. กระบวนการเกิดเจตคติ  เปนกระบวนการของความรูสกึของบุคคลทีไ่ดรับการ
พัฒนาจากประสบการณ  ทาํใหเกิดความรูสึกชอบ ไมชอบ ทัศนคติ คานิยม  
 จากความหมายและลักษณะของการคิดวเิคราะหที่กลาวมาพอสรุปไดดังน้ี 
 1. การคิดวิเคราะหวิจารณเปนวิธีการวิทยาศาสตร 
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 2. การคิดวิเคราะหวิจารณเปนกระบวนการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 3. เปนรูปแบบการคิดที่เหมาะสมกับสังคมประชาธิปไตยทีจ่ะใชการคิดวเิคราะห
วิจารณ ในการแกปญหาและตัดสินใจ 
 4. การคิดวิเคราะหวิจารณเปนกระบวนการที่ใชเหตุผลทางตรรกวิทยามาใชในการ
ตัดสินใจ 
 วรรณา  บุญฉมิ (2541: 15–16) ไดสรุปความคลายคลึงกันของทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณระหวางทฤษฏขีองนักจิตวทิยากับทฤษฏขีองนักปรัชญาใน4 ขั้นตอนยอยของ
กระบวนการคดิดังน้ี 
 1. ขั้นการนิยามปญหา ตามทฤษฏีของนักจิตวทิยาเปนการคนหาองคประกอบที่สําคัญ
ของปญหา  ตรงกับขั้นตอนการทําความกระจางตามทฤษฏีของนักปรัชญา  ซ่ึงประกอบดวยการ
กําหนดคําถามการวิเคราะหองคประกอบของปญหาและการนิยามคาํ 
 2. ขั้นระบขุอมูล เน้ือหา  และกระบวนการทีนํ่าเปนในการแกปญหา   ตามทฤษฎขีอง
นักจิตวทิยาตรงกับขั้นการตัดสินความเชื่อถือไดของขอมูลที่นํามาสนับสนุน  แหลงขอมูล  ตลอดจน
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต ตามทฤษฎีของนักปรัชญา 
 3. ขั้นการนําเสนอมาใชประกอบเพื่อการแกปญหาตามทฤษฎขีองนักจิตวทิยา  ตรงกับ
ขั้นการคิดหาเหตุผล  ตามทฤษฏีของนักปรัชญา  ซ่ึงประกอบดวยการคิดหาเหตุผลเชิงอนุมาน  และ
การคิดหาเหตผุลเชิงอุปมาน 
 4. ขั้นการประเมนิความสําเร็จ  ตามทฤษฎขีองนักจิตวทิยา  ตรงกับขัน้ในการตั้ง
เกณฑในการตัดสินความเพียงพอของคําตอบทฤษฎขีองนักปรัชญา 
 นิพนธ  วงศเกษม (2534: 42) ไดกลาวถงึกระบวนการคิดวิเคราะหไว   ดังน้ีคือ 
 1. แยกแยะความแตกตางระหวางขอเท็จจริงกับความคดิเห็น 
 2. พิจารณาประเด็นปญหา 
 3. พิจารณา ขออางหรือขอโตแยงที่คลุมเครือ 
 4. พิจารณาขอมูลที่แสดงถึงอคติ  ความลําเอียง  การโฆษณาชวนเชื่อ 
 5. แยกสิ่งเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับขอมูลหรือความคดิเห็น 
 6. พิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 
 7. พิจารณาเหตุผลที่ผิดไมเกีย่วของกับเรื่องนั้น 
 8. สรุปขอความจากขอมูลที่มีอยู 
 จากเอกสารขางตน  แสดงใหเห็นวานักการศึกษาไดกําหนดกระบวนการคิดวิเคราะห
วิจารณแตกตางกัน 
 1.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห 
 เพียเจท  (พรรณี (ชูทัย) เจนจิตร. 2528: 137–145; อางอิงจาก Piajet)  เสนอวา 
พัฒนาการความสามารถทางสมองของมนุษยเริ่มตั้งแตแรกเกิดไปจนถึงขีดสูงสุดในชวงอาย ุ
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ประมาณ 15 ป ซ่ึงแบงลําดบัของการพัฒนาการเปน 4 ระยะดังน้ี 
 1.  ขั้นการรับรูดวยประสาทสมัผัสและการเคลื่อนไหว (Sensori–Moter Lntelligence) 
อายุประมาณ 0–2 ป ในวยัน้ีเด็กแสดงอาการทางการเคลื่อนไหวกลามเนื้อมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ
สิ่งแวดลอมดวยการกระทํา  การคิดของเด็กในขั้นนี้ใชสัญลักษณนอยมาก  จะเขาใจสิ่งตาง ๆ จาก
การกระทําและการเคลื่อนไหวและจะเรียนรูจากสิ่งรอบตัวเฉพาะที่สามารถใชประสาทสัมผัสได
เทานั้น 
 2. ขั้นกอนการคดิแบบเหตุผล  (Preperational  Though)  อายุประมาณ  3–6 ป   
เปนขั้นทีเ่ด็กเริ่มใชภาษาและสัญลักษณอยางอ่ืน  การเรียนรูเปนไปอยางรวดเรว็  แตในขั้นนี้
พัฒนาการดานการคิดยังไมสมเหตุสมผล  ยึดติดอยูกับการเรียนรู  ซ่ึงเปนขอจํากัดของการคิดคือ 
การยึดติดอยูกับสิ่งที่เปนรปูธรรม  ไมสามารถคิดยอนกลับโดยใชเหตุผลยึดตวัเองเปนศูนยกลางมอง
เหตุการณตาง ๆ ทีละดาน  ไมสามารถพิจารณาหลาย ๆดานพรอมๆกัน 
 3. ขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิงรปูธรรม  (Ocncrete Operationals)  อายุประมาณ  7 – 
11 ป   เปนขัน้ที่เด็กสามารถคิดดวยการใชสัญลักษณและภาษาสามารถสรางภาพแทนในใจได  การ
คิดแบบยึดตนเองเปนศูนยกลางลดนอยลง  แกปญหาที่เปนรูปธรรมไดคิดยอนกลับได  รวมทั้งจัด
ประเภทสิ่งของตลอดจนเขาใจเรื่องของการเปรียบเทียบ 
 4. ขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิงนามธรรม  (Formal Operations)   อายุประมาณ  12 ป 
ขึ้นไป   เปนขัน้ที่เด็กสามารถเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม  คิดอยางสมเหตุสมผล  สามารถ
ตั้งสมมตฐิานในการแกปญหา  คิดแบบวธิวีิทยาศาสตรไดรูจักคิดดวยการสรางภาพในใจสามารถคิด
เกี่ยวกบัสิ่งทีน่อกเหนือไปจากปจจุบัน  หรือสถานการณที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริง ๆ และคิดสรางทฤษฎี
ได  การคิดของเด็กจะไมติดยึดกับขอมูลที่มาจากการสังเกตเพียงอยางเดียว 
 ทฤษฎีของเพียเจท  อธิบายพัฒนาการของการคิดจากขั้นหนึ่งไปสูขัน้หนึ่ง  อาศัย
องคประกอบที่สําคญั 4 ประการ คือ  การเจริญเตบิโตของรางกายและวุฒิภาวะ  ประสบการณทาง
กายภาพและทางสมองประสบการณทางสังคมและสภาวะสมดุล  ซ่ึงเปนกระบวนการที่แตละคนใช
ในการปรับตวั  ขั้นพัฒนาการคิดจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลําดับขั้น  ซ่ึงพัฒนาการในขั้นตนจะเปน
พ้ืนฐานของพฒันาการในขัน้สูงและพัฒนาการของการคิดแตละคนมลีักษณะเดียวกัน  แตจะแตกตาง
กันในดานอัตราความเรว็ในการเกิดของแตละระดับของพัฒนาการ 
 1.4 แนวทางการสอนใหนักเรียนเกิดความคิดวิเคราะห 
 เบเยอร (มาลินี  ศิริจารี. 2545: 40; อางอิงจาก  Beger. 1985: 279–303)  ไดเสนอแนว
ทางการพัฒนาการคิดวิเคราะหวิจารณในการเรียนการสอน ไดดังน้ี 
 1. แนะนําทักษะที่ฝก 
 2. ผูเรียนทบทวนกระบวนการคน ทักษะ  กฎ  และความรูที่เกี่ยวของกับทักษะที่จะฝก 
 3. ผูเรียนใชทักษะเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด 
 4. ผูเรียนทบทวนสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองขณะที่ทาํกิจกรรม 
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 อุษณีย  โพธิสุข  (2537: 99-100) ไดเสนอแนวการสอนเพื่อชวยปรับปรุงความคิด
วิเคราะหของเด็กไวดังน้ี 
 1. ประสบการณตรง  การใหเด็กศึกษาเรื่องชุมชนของเราจากหนังสืออาจไมดีเทาให
เด็กไปสถานที่ที่เปนชุมชนของตนเอง  เชน โรงพยาบาล  โรงพัก  ตลาด  บานผูใหญบาน  และ
กิจกรรมที่เขาทําอยูวามีอะไรบาง  มีประโยชนอยางไร ฯลฯ การจัดใหเด็กไปทัศนศึกษาหรือเปด
โอกาสใหเด็กทดลองปฏิบตัสิิ่งตาง ๆ ดวยตนเองจะเปนการใหโอกาสที่สําคัญยิ่ง 
 2. การทําวิจัย  หรือการศึกษาหาความรู  ความจริงดวยตนเองเปนทักษะการเรยีนรู
ดวยตนเองใหเด็กไดมีขั้นตอนในการศึกษาอยางถูกตอง  เชน การทํารายงาน  เรื่อง “ไดโนเสาร”  
เปนตน 
 3. การใชกิจกรรมเปนสื่อกระตุนความคิดเปน  เชน การพาไปดูการโตวาที  จัดให
โตวาทีการอภิปรายในหัวขอตาง ๆ การจัดมุมหรอืชมรมนักคิด ฯลฯ 
 4. การใชสถานการณสมมติเปนกิจกรรมและวธิีสอนที่จะทําใหนักเรียนเกิดความรู 
ความเขาใจกระจางขึ้นและมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งการพยายามคิดคนการแกปญหา 
 5. ใหนักเรียนไดโอกาสเสนอผลงานที่ตนเองศึกษาใหผูอ่ืนฟงอาจเปนเพ่ือระดับ
เดียวกันหรือเพ่ือตางระดับ หรือใหคนอ่ืนฟง 
 6. กิจกรรมกลุม  การระดมพลังสมอง  การระดมความคิด  การไตรตรองความคิดของ
กลุมรวมถึงการวิจารณอยางมีเหตุผล  การวิจารณในการสรางงานลวนเปนทักษะระดับสูงทางปญญา
และทางสังคมทั้งสิ้นสิ่งเหลานี้จะชวยทําใหเด็กไดมีขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเอง
และผูอ่ืน รวมทั้งกลยุทธทางความคิดของผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
 ชาติ  แจมนุช  (2545: 54-55)  กลาวถึง ขั้นตอนการสอนใหผูเรียน เกิดการคิดวิเคราะห
ไวเปนขั้นตอนดังน้ี 
 กําหนดสิ่งสําเร็จรูปสิ่งหน่ึงขึ้นมาเปนตวัตนเรื่อง เชน ดิน นํ้า  โคลง  กลอนบหนึ่ง  
รูปภาพ  กราฟ  บทความ  เหตุการณตางๆ 
 กําหนดคําถามหรือปญหาเพื่อคนหาความจริงหรือความสําคัญตางๆ เชน ภาพนี้ หรือ
กราฟนี้ตองการสื่อหรือบอกอะไรที่สําคญัที่สุด 

1. พินิจพิเคราะหแยกแยะกระจายสิ่งที่กําหนดใหออกเปนสวนยอยๆ 
2. คนหาความจริงหรือความสําคัญที่กําหนด 
3. สรุปเปนคําตอบ หรือตอบปญหานั้นๆ 

 สรุปไดวาแนวการสอนเพื่อพัฒนาความคดิวิเคราะหวิจารณกระทําไดดังน้ี 
 1. เสนอสถานการณที่กระตุนใหคิด 
 2. คิดอยางเปนระบบใชเหตุผล 
 3. นําขอมูลตาง ๆ มาใชในกระบวนการคิดบนพื้นฐานของความจริง  ความดีงาม  
ความถูกตอง 
 4. คิดและตัดสินใจ  ลงมือปฏิบัต ิ
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 5. ตรวจสอบ  วดั และประเมินผลการปฏบิตัิรวมทั้งการประเมินผลของตนเอง 
 

2. งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดวิเคราะห 
 2.1 งานวิจัยในประเทศ 
 นิพล  นาสมบรูณ  (2536: บทคัดยอ)  ศกึษาผลการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวติดวย กระบวนการทางวทิยาศาสตรทีมี่ตอความสามารถในการคดิวิเคราะหวิจารณของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษาพบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห
วิจารณที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการทางวทิยาศาสตรสูงกวาการสอนตาม
แผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 นิภาภรณ  แสงดี (2538: 56)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการ
สอนแบบอริยสัจกับการสอนตามคูมือครกูารสอนของหนวยศึกษานเิทศก กรมสามัญศึกษา  ผล
การศึกษาพบวา  ความสามารถในการคดิวิเคราะหนักเรียนที่เรยีนวชิาสังคมศึกษา โดยการสอน
แบบอริยสัจกบัการสอนตามคูมือครูการสอนของหนวยศึกษานเิทศก กรมสามัญศึกษาแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
 ภัทราภรณ  พิทักษธรรม (2543: 106) ไดศึกษาเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหและเจตคติตอวิชาสงัคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตาม
คูมือครู  ผลการศึกษาพบวา    ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคญัทางสถิต ิ
 อุไร  มะวิญธร (2543: 84) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การคิด
วิเคราะหเชิงวจิารณญาณและพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การสอนดวยการใหประสบการณกับคูมือครู  พบวา การคิดวิเคราะหเชิงวิจารณญาณของนักเรียน ที่
ไดรับการสอนดวยการใหประสบการณกับคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 มนมนัส  สุดสิ้น  (2543: บทคัดยอ) ไดศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางวทิยาศาสตรและ
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสบื
เสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ  พบวา  ความสามารถดานการคดิวิเคราะหวิจารณ
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
 ระพินทร  ครามมี (2544: 80) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุผลเชงิวิเคราะหของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการ
สอนตามแนวคอนสตรัคตวิซึิมกับการสอนแบบแกปญหา พบวา   ความสามารถในการคิดอยางมี
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เหตุผลเชิงวิเคราะหของนกัเรียน ที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซึมกับการสอนแบบ
แกปญหา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 มาลินี  ศิริจารี (2545: บทคดัยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถดานการคิด
วิเคราะหและความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 
2 ที่เรียนดวยบทเรียนไฮเปสอรเท็กซและบทเรียนสื่อประสมในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร   พบวา 
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนกัเรียน ที่เรียนดวยบทเรียนไฮเปสอรเทก็ซและบทเรยีนสื่อ
ประสมในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
 จากงานวิจัยขางตน  แสดงใหเห็นวาการศกึษาความสามารถในการคดิวิเคราะหของ
ผูเรียนไดดวยวิธีการตางๆ  เปนการพัฒนากระบวนการสอนวิธีหน่ึงทีท่ําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
และมีความสําคัญในการนํามาพิจารณาดําเนินการวิจัยดวยวธิีการอืน่ๆตอไป 

2.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
คลีแมน (มนมนัส  สุดสิ้น. 2543: 59; อางอิงจาก Klienman. 1963: 307–317 ) ได

สังเกตการสอนของครูจํานวน 33 คนที่สอนวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไประดับเกรดแปด  โดยสังเกตคนละ
หน่ึงครั้งแลวใชการถามคําถามในชั้นเรยีนเปนเกณฑในการจําแนกครูออกเปน 2 กลุม เลือกครู 3 
คน ที่ถามคําถามความคิดโดยใชวิจารณญาณ จํานวนเกาคําถามหรอืมากวาเปนกลุมสูงและเลือกครู
ที่ไมเคยถามคําถาม  ถามความคิดโดยใชวิจารณญาณ เปนกลุมคาํแลวแบบทดสอบ วัด ความเขาใจ
วิทยาศาสตร  ใชแบบทดสอบฉบบัหลังคอืแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณนั้น  เด็กมี
ความสามารถเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสีฉ่บับยอย  และอีกฉบับคือความสามารถในการ
ประเมินขอโตแยงของเด็กไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

บาสมาเจียน  (มนมนัส  สุดสิ้น. 2543: 59; อางอิงจาก Bassmajian. 1978: 210-A) 
ศึกษาความสมัพันธของระดับวุฒิภาวะตามทฤษฎขีอง เพียเจท   ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 
ในรัฐคาลิฟอรเนีย   กับความสามารถในการเรียนรูวชิาชวีวิทยาและพัฒนาการคิดแบบวิเคราะห
วิจารณกับกลุมนักศึกษา 83 คน ที่เรียนวิชา Biology 1 โดยใชแบบทดสอบวัดการคิดหาเหตุผลเชิง
ตรรกศาสตรของเบอรน่ี (Burne) ปรากฏวานักศึกษาระดับที่คิดดวยนามธรรมมีผลสัมฤทธิ์วชิา
ชีววิทยาสูงกวาพวกที่ยังไมถึงระดับการคิดนามธรรม 

เรย (มนมนัส  สุดสิ้น. 2543: 59; อางอิงจาก Ray. 1979: 3220-A) ไดวิจัยเปรียบเทียบ
อิทธิพลของการใชคําถามระดับทีต่่ํากับคาํถามระดับสูงในการสอนวิชาเคมีที่มีความมีเหตุผลเชิง
นามธรรมและการคิดอยางมีเหตุผลของนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2 กลุม ๆ ละ 54 คน  
โดยจัดสภาพแวดลอมใหเหมือนกันหมด  กลุมที่ 1 สอนดวยคําถามระดับต่ํา ผลการวิจัยพบวา กลุม
ที่สอนดวยคําถามระดับสูงสามารถทําคะแนนจากแบบทดสอบในเรื่องของมีเหตุผลเชิงนามธรรม  
และการคิดอยางมีเหตุผลไดมากกวาอีกกลุมหน่ึง 

ลัมพคิน (ภัทราภรณ  พิทักษธรรม. 2543: 62; อางอิงจาก Lumpkin. 1991: Abstract) 
ศึกษาผลการสอนทักษะการคิดวิเคราะหที่มีตอความสามารถดานการคิดวิเคราะห  ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนและคามคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนเกรด 5  และเกรด 6  ผล
การศึกษาพบวา เม่ือไดสอนทักษะการคดิวิเคราะหแลว นักเรียนเกรด 5  และเกรด 6  มี
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน นักเรยีนเกรด 5 ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคมุมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาไมแตกตางกัน สวนนักเรียนเกรด 6 
ที่เปนกลุมทดลอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคงทนในเนือ้หาวิชาสังคมศึกษาสูงกวากลุม
ควบคุม 

จากเอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการวิเคราะหวิจารณสรุปไดวา การคิด
วิเคราะหวิจารณเปนกระบวนการคิดและการตัดสินใจอยางรอบคอบและตองฝกฝนอยูเสมอ  จาก
งานวิจัยดังกลาวจะเห็นวาการพัฒนาการคิดวิเคราะหวจิารณจะใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซ่ึง
ผลปรากฏวา  สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหวิจารณไดดี  ดังน้ัน  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึงสนใจนํา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณมาพัฒนาโดยใหนักเรียนไดฝกคิดและลงมือปฏิบัติสบื
เสาะหาความรูไดดวยตนเอง  อันเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกคิดตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ตอไป 
 
 

3. เอกสารที่เก่ียวของกับเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
 3.1 ความหมายของการคิดแบบหมวกหกใบ 
 การคิดแบบหมวกหกใบ (เดอโบโน. 2536: 7) เปนวิธกีารหนึ่งที่เปดมิติแหงการคิดให
กวางขวางออกไป  และแสดงใหเห็นวา  การคิดแตละแบบมีศักยภาพและขอจํากดัอยางไร  แทนที่จะ
ยึดติดกับความคิดแบบใดแบบหนึ่ง วาเปนบุคลิกหรือเปนตวัตนตลอดไป   การคิดอยางรอบดาน 
พรอมที่จะคิดไดหลายแบบในสถานการณตางๆ  ตางหากที่จะชวยใหสามารถแกปญหาไดอยาง
แทจริง 
 วิธีการหมวกหกใบเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง เพราะวางาย ปฎิบัติไดจริง และไดผล
มันเปลี่ยนวิธกีารระดมความคิดในหองประชุมและที่อ่ืนๆ  เน่ืองจากการสรางเง่ือนไขที่เอ้ืออํานวยตอ
การรวมกันคดิแบบสรางสรรค แทนที่จะวจิารณกันเฉพาะทางดานเห็นดวยและไมเห็นดวยดังที่ทาํกัน
ตามปกต ิ
 วิธีการคือใหสมมติวามีหมวกสีตางๆกันหกใบ ผูใชความคิดอาจเลือกขึ้นมาสวมหนึง่ใบ  
หรือถูกขอใหสวมหมวกสใีดสีหน่ึง  หรือถูกขอใหถอดหมวก  ทกุคนในที่ประชุมสามารถใชหมวกได 
  หมวกสีขาว การวิเคราะหขอมูลอยางเปนกลาง  ไมใชอารมณ 
  หมวกสีแดง การอนุญาตใหแสดงความรูสึก ลางสังหรณ และสัญชาตญาณ 
  หมวกสีดํา การหาเหตุผลในทางลบ  การตัดสิน การระมัดระวัง ความสุขุม

รอบคอบ 
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  หมวกสีเหลือง การหาเหตุผลในทางบวก  ความเปนไปได  การมองในแง
ประโยชนที่จะไดรับ 

  หมวกสีเขียว ความคิดใหมๆ  ความคิดสรางสรรค 
  หมวกสีฟา การควบคุมวธิีการระดมความคิด 
 วิธีน้ีอาจดูงายมากจนเกินไปเสมือนของเด็กเลน แตก็ไดผลยอดเยี่ยม เน่ืองจากเปนการ
สรางใหเกิดกฎระเบียบในการใชความคิดรวมกันระหวางหลายคน วธิกีารนี้ใหประโยชนดังน้ีคือ 
งายตอการเรยีนรูและการใช  และกระคุนความสนใจไดดี การใชหมวกจริงหรือภาพหมวกและสสีัน
ตางๆมีสวนชวยอยางมาก 
 3.2 ความมุงหมายของการคิดแบบหมวกหกใบ 
 การคิดแบบหมวกหกใบ (เดอโบโน. 2536: 25-26)  กลาวถึงจุดมุงหมายของการคิด
แบบหมวกหกใบ ไวคือ 
 1. การทําใหการคิดงายลง ดวยชวยใหผูคิดเรื่องใดเรื่องหน่ึงในเวลานั้น  แทนที่จะตอง
ใหความสนใจทั้งอารมณ เหตุผล ขอมูล ความคาดหวัง  และความคิดสรางสรรคในเวลาเดียวกัน   
นักคิดจะสามารถจะจัดการแตละอยางได  น่ันคือ แทนที่นักคิดจะใชเหตุผลมาสนบัสนุนสิ่งที่คอนขาง
จะเปนอารมณ นักคิดจะสามารถเผชิญหนากับอารมณลวนๆ ดวยหมวกสีแดง โดยไมจําเปนตอง
อธิบาย  ขณะที่หมวกสีดําจะสามารถถูกนํามาใชเม่ือนักคิดตองเก่ียวโยงกับแงมุมที่เปนเหตุผล 
 2. การเปดทางใหมีการสับเปลี่ยนวธิีคิดชวยใหเราขอใหใครคนใดคนหนึ่งคิดแบบใด
แบบหนึ่ง  ถาในการประชุมหนึ่งๆ  ใครคนใดคนหนึ่งมีทัศนะในทางลบอยางเหนียวแนน เราสามารถ
รองขอใหเขาถอดหมวกสีดําออก และขอรองใหสวมหมวกสีเหลืองบาง เปนการบอกอยางตรงๆใหมี
ทัศนะในแงบวก  เปนคําพดูเฉพาะที่ไมทําใหผิดใจกนั 
 3.3  ประโยชนของการคิดแบบหมวกหกใบ 
 1. สามารถเรียนรูและนําไปใชไดงาย  กระตุนความสนใจไดดี  การใชหมวกจริงหรือ
ภาพหมวกและสีสันตางๆมีสวนชวยอยางมาก 
 2. ใชเวลาคิดไดรวดเรว็  ทําใหเหลือเวลาสาํหรับความคดิสรางสรรคอ่ืนๆ 
 3. สามารถแสดงความรูสึก หรือสัญชาตญาณ โดยไมตองเกรงวาจะไมเหมาะสมในที่
ประชุม 
 4. สามารถคิดแบบใดแบบหนึง่ในเวลาหนึ่งไดอยางเต็มที ่ โดยไมสับสนกับความคิ
หมวกสีอ่ืนในเวลาเดียวกัน 
 5. สามารถเปลีย่นแบบความคดิไดงาย  และตรงไปตรงมา โดยไมลวงเกนิใครดวยการ
เปลี่ยนสีหมวก 
 6. ผูระดมความคิดทุกคน  สามารถใชหมวกแตละสีไดครบทุกสีแทนทีจ่ะคิดแตเพียงสี
เดียว ดานเดียวตามปกต ิ
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 7. เปนการแยกทิฐิออกไป และปลอยความคิดใหมีอิสรภาพที่จะคิดไดอยางเต็มที่
 8. สามารถจัดลําดับการลําดับความคิดใหเหมาะสมที่สุดกับหัวขอ 
 9. ปองกันมิใหเกิดโตเถียงกันไปมาในที่ประชุมเพ่ือฝายตางๆ  จะไดสามารถคิด
รวมกันอยางสรางสรรค 
 3.4 การใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
 การใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เปนการสวมบทบาทสมมตวิาแตละคนใชหมวกสี
ตางๆ เพ่ือแทนกรอบการคดิในขณะนั้น  ซ่ึงมีเทคนิคการคิด  (เดอโบโน. 2536: 192-198) ดังน้ี   

1. หมวกสีขาว 
ใหจินตนาการถึงคอมพิวเตอรที่ใหแตขอเท็จจริงและตวัเลขที่เราตองการ  ซ่ึง

คอมพิวเตอรจะเปนกลางไมมีอคติ  ไมมีการตีความ  ไมมีการแสดงความคิดเห็น  เม่ือสวมหมวกสี
ขาว ผูฝกคิดจะตองทําตัวเลยีนแบบคอมพิวเตอร 

การคิดดวยหมวกสีขาว เปนการคิดที่มีระเบียบวนัิย และมีทศิทางแนชัด  ผูฝกคดิจะตอง
พยายามเปนกลาง และมองสิ่งตางๆอยางปราศจากอคติ  โดยนําเสนอในรูปของขอมูลเทานั้น 

2. หมวกสีแดง 
เม่ือสวมหมวกสีแดง ผูฝกคิดสามารถใชอารมณ ความรูสึกที่มีเปนเรื่องชอบธรรม และ

เปนสวนสําคญัสวนหนึ่งของการคิด 
หมวกสีแดงชวยเปดทางใหผูฝกคิดสามารถเขาออกจากสภาวะของความรูสึกไดอยาง

สะดวก  ซ่ึงปกติแลวผูฝกคดิสวมหมวกสแีดง  ก็ไมควรพยายามตัดสินอารมณ ความรูสึก หรือหา
เหตุผลมาสนบัสนุนแตอยางใด    หากความคิดเห็นใดก็ตามมคีวามรูสึกรวมอยูดวย  ความคิดเห็น
น้ันกถือวาอยูภายใตหมวกสีแดง 

3. หมวกสีดํา 
 การคิดภายใตหมวกสีดํา  เปนการมุงประเมินคาในทางลบ  ผูฝกคิดดวยหมวกสีดําจะ
คอยชี้แจงวาจุดใดผิดพลาด  ไมถูกตอง  และมีขอบกพรอง  คอยชี้วาสิ่งตางๆนั้นไมสอดคลองกับ
ประสบการณ  และความรูที่เคยไดรับมาอยางไร 
 การคิดดวยหมวกสีดําไมใชการโตเถียง  และไมควรเปนเชนนั้น  การคิดแบบนี้เปน
ความพยายามอยางมีเปาหมาย เพ่ือคิดถึงองคประกอบแงลบดวย 

4. หมวกสีเหลือง 
 การคิดดวยหมวกสีเหลือง  เปนการคิดในทางบวก  และในทางสรางสรรค สีเหลอืงเปน
สัญลักษณของความสวางไสว เจิดจาแจมใส  มองโลกในแงดี 
 หมวกสีเหลืองจะครอบคลมุแงมุมในเชิงบวก   ทําหนาที่พิสูจน เสาะหาคุณประโยชน 
โดยแสดงทัศนะในแงดีที่นาเชื่อถือ  ซ่ึงอาจกอใหเกิดสิ่งใหมๆ หรือยังสามารถเปนการคาดคะเน หรือ
การมองหาโอกาส หรือการมีความใฝฝนอีกดวย 

5. หมวกสีเขียว 
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 การคิดแบบหมวกสีเขยีวเปนการคิดริเริ่ม  ผุสวมหมวกสีเขียว คือ ผูที่จะสรางสิ่งตางๆ สี
เขียวเปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณ  การเจริญเติบโต  แตผูสวมหมวกสีเขยีวก็สามารถหยุด 
ณ จุดใดจุดหนึ่ง  เพ่ือดูวามีความคิดอ่ืนๆที่พอจะเปนไปไดอีกบางหรือไม  ผูฝกคิดจะตองพยายาม
คิดไปขางหนาจากความคดิหนึ่งไปสูอีกความคิดหนึ่ง เพ่ือคนหาความคิดใหมๆ 

6. หมวกสีฟา 
 หมวกสีฟาเปนหมวกควบคมุ  ผูฝกคิดดวยหมวกสีฟา  จะจัดระบบความคิดดวยตนเอง  
เปรียบไดกบัวาทยกรในวงออเครสตา  โดยจะหนาที่บอกใหมีการมีการสวมหมวกสตีางๆ  จะกําหนด
ทิศทางการคดิที่จะตองดําเนินไป  เปนผูกําหนดจุดสนใจ  ระบุปญหา  และวางแนวคําถาม  หมวกสี
ฟาจะเปนตวักําหนดงานคิดที่ควรกระทาํ  รับผิดชอบในการมองภาพรวมและสรปุ  โดยสิ่งเหลานี้อาจ
เกิดเปนระยะๆในชวงเวลาของการคิด หรือ ณ จุดจบก็ได 
 นอกจากนี้ หมวกสีฟายังทาํหนาที่ ขัดจังหวะในบางโอกาสได เพ่ือรองขอใหมีการสวม
หมวกสีใดสีหน่ึง  และเพ่ือกําหนดลําดับขั้นตอนการคดิ 
 ดังน้ันเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบนั้น ขึ้นอยูที่ผูฝกคิดจะตองตระหนักวาขณะนัน้ตน
สวมหมวกสใีด และกําลังอยูในกระบวนการคิดแบบใด  ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดอยุภายใตการควบคุม 
หรือการใชหมวกสีฟานั่นเอง 
 3.5 ข้ันตอนการสอนโดยใชเทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบ 
 1. ขั้นเตรียม 
 แบงนักเรียนออกเปน กลุมๆละ 4-5 คน โดยวิธีการนบัเลข แตละกลุมจะกําหนดหนาที่
ของสมาชิกในกลุม คือ หัวหนากลุม เลขานุการ และผูรายงาน  (การเขากลุมในแตละคาบเรียนจะ
หมุนเวียนหนาที่กันไป)  ซ่ึงครูจะตองอธบิายหนาที่ และแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทกุคน
ทราบ 
 2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 ใช ภาพ แผนภูมิ  เกม  เพลง หรือวีดีทัศนที่เกี่ยวของกับเนื้อหา  เพ่ือตั้งเปนคําถามใน
การสนทนา 
 3. ขั้นดําเนินการสอน 
  3.1 ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว โดยนักเรียนแตละคนจะหาขอมูลจาก
การศึกษาเนื้อเรื่อง  แลวบันทึกลงในสมุดของแตละคน 
  3.2 ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา   นักเรียนชวยกนัสรุปปญหาจากเรื่องที่
อาน แลวบันทึกลงในสมุดของแตละคน 
  3.3  ขั้นเสนอทางเลือกโดยใชหมวกสีเขยีว    นักเรียนแตละคนศึกษาเอกสาร
ประกอบเนื้อหา แลวใชหมวกสีเขียวเสนอทางเลือกในการแกปญหา แลวบนัทึกลงในสมุดของแตละ
คน 
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  3.4 ขั้นตัดสินใจเลอืกทางเลือก  นักเรียนจะเขากลุมเพ่ืออภิปรายหาทางเลือกโดย
ใชหมวกสเีหลอืง  หมวกสีดํา และหมวกสแีดง  ตามลําดับคือ ใหสมาชิกในกลุมใชหมวกสีเหลือง 
คิดถึงผลในทางบวก ขอดี จุดเดน คุณคา  คิดถึงความเปนไปไดและประโยชนที่ไดรับแลวใชหมวกสี
ดํา  บอกขอเสีย   จุดออน  จุดบกพรอง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  ซ่ึงเลขานกุารจะบันทึกไว 
  นักเรียนในกลุมตัดสินใจเลือกทางเลือกรวมกัน  แลวใชหมวกสีแดง เพ่ือถาม
ความรูสึกของสมาชิกในกลุมที่มีตอผลการตัดสินใจ  เลขานุการจะบนัทึกไว 
 4.  ขั้นสรุป  ตัวแทนของกลุมออกมารายงานตามประเด็นที่กําหนดในการเรียนโดยครูจะ
เปนผูสรุปเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังบกพรองอยู 
 5. ขั้นประเมินผล   วัดและประเมินจากการตอบคําถาม  การรายงาน  การตรวจใบงาน
และการบันทกึ  การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 
 

4.  งานวิจัยที่เก่ียวของกับเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
 4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ประภาศรี  รอดสมจิตร (2542: บทคัดยอ)  ไดพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  โดยใชแนวคิดหมวกหกใบของ
เดอโบโน พบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนหลัง
เขารวมโปรแกรมสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 บังอร  พราหมณฤกษ (2544: 81)   ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝกแบบโมเดลซิป
ปากับการฝกคิดแบบหมวกหกใบที่มีผลตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนวัดสระบวั  พบวา นักเรียนที่ฝกคิดแบบหมวกหกใบมีความคิดสรางสรรคในกลุมสรางสรรค
ในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวติเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
 สุนันทา  สายวงศ (2544: 78)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ การ
คิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่เรียนวชิาสังคมศึกษาดวยการใชเทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบ และการสอนแบบซินดิเคท พบวา   นักเรียนที่เรียนวิชาสงัคมศึกษาดวย
การใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและนักเรียนทีเ่รยีนดวยการสอนแบบซินดิเคท มีการคิดอยาง
มีวิจารณญาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
 กัสมา  สิทธิกลุ (2547: 70)  ไดศึกษาผลของการฝกคดิแบบหมวกหกใบที่มีตอการคิด
วิจารณญาณของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสุเหราบานดอน เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร พบวา    นักเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบหมวกหกใบมีการคิดวิจารณญาณมากขึ้น
กวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกคิดแบบหมวกหกใบอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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 จากงานวิจัยขางตน  แสดงใหเห็นวาการฝกคิดแบบหมวกหกใบสามารถพัฒนาทักษะใน
การคิดของผูเรียนได  จึงนับวาเปนกระบวนการสอนวธิีหน่ึงที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมี
ความสําคัญในการนํามาพิจารณาดําเนินการวิจัยใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

4.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
 เดอโบโน (De Bono. 2000: 10-11) ไดนําไปใชในบริษทัตางๆ โดยใชเปนสวนหนึง่ใน
หลักสูตรการฝกอบรมที ่IBM และนําไปใชในบรษิัทประกันภัยพรูเดนเชียล (Prudential) แหง
แคนาดา และแหงสหรัฐอเมริกา นําไปใชในบริษทัดูปองต (DuPont)  ซ่ึงเปนผูนําแหงอุตสาหกรรม
เคมีของโลก  บริษทัอเมริกันสแตนดารด (American  Standard)  บริษัทเชฟรอนออยล (Chevron 
Oil)  และนําไปใชที่โรงเรยีนนอรโฟลคอะเดมี (Norfolk  Academy)  โดยจัดทําเปนวิดีโอสาธิต
วิธีการใชหมวกหกใบ  ปรากฏวา วิดีโอเร่ืองนี้ดีมากและไดถูกนํามาใชในการฝกอบรมในกองทพัเรือ  
แตผลของการใชวธิีน้ีไมมีการบันทึกผลทางสถิติไว     
  จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกบัเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบสรุปไดวา เทคนคิการคิด
แบบหมวกหกใบเปนกระบวนการคิดที่พัฒนาความคิดของผูเรียน  ทําใหเกิดความสามารถในการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบซ่ึงสอดคลองกับกระบวนการคดิวิเคราะห ผูวิจัยจึงสนใจนาํเทคนิคการคดิ
แบบหมวกหกใบมาพัฒนาใหนักเรียนไดฝกคิดเพื่อเพ่ิมความสามารถในการคิดวิเคราะหของตนเอง
ตอไป 
  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 ในการดําเนินการวิจัย   ผูวจัิยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. กําหนดประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาและการหาคณุภาพของเครื่องมือ 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 

1. กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร 
   ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา 2548   โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย  ถนนเพลินจิต  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  
จํานวน 4 หองเรียน รวมนกัเรียน  140 คน 

1.2 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตวัอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ภาคเรียนที่ 

2  ปการศึกษา 2548  โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลยั  ถนนเพลินจิต  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร    
โดยใชวธิีสุมอยางงายมา   2 หองเรียน  แลวนํามาสุมเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ดังน้ี 

1. กลุมทดลองจํานวน  จํานวน 35 คน  สอนโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
2. กลุมควบคุม จํานวน 35 คน   สอนแบบปกต ิ
1.3 เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
 เน้ือหาที่ใชในการทดลองครัง้น้ี     เปนเนื้อหาตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน    โดยผูวิจัยเลือกเนื้อหาดังน้ี 
1. บทละครพูด เร่ืองเห็นแกลูก  จากแบบเรียนของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
2. สามกก  ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา  จากแบบเรียนของกรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
3. บทความและขาวจากหนังสือพิมพรายวนั 
1.4 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง 15  คาบ คาบละ 50 นาที โดยใชเวลาสอนสัปดาหละ 3 

คาบ ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548 
 



26 

2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
   2.1.1 แผนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 แบงเปน 
    1) แผนการสอนของกลุมทดลอง สอนโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
    2) แผนการสอนของกลุมควบคุม   สอนแบบปกต ิ
   2.1.2 แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห แบงเปน 2 ฉบับ คือ 
    1) แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลอืก 
จํานวน 30 ขอ  คะแนนเตม็ 30 คะแนน 
    2) แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบเขียนตอบ จํานวน 10 
ขอ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
  2.2 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมอื 
   2.2.1 การสรางแผนการสอนวิชาภาษาไทย ของกลุมทดลอง ในวธิีการสอนโดยใช
เทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบ  ตามขัน้ตอนดังน้ี 
    ขั้นที่ 1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
สอนและเทคนิคหมวกหกใบ 
    ขั้นที่ 2 ศึกษาหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2541  ของกลุมสาระการ
เรียนรูวชิาภาษาไทย เพ่ือทาํความเขาใจเกี่ยวกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  เน้ือหา  วิธีการสอน และ
การวัดประเมินผล 
    ขั้นที ่3 กําหนดเนื้อหาที่ใชสอน ไดแก เน้ือหาตามหลักสูตรวิชาภาษาไทย
จากแบบเรียนของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ และจากบทความที่เกี่ยวของจากหนังสือพิมพ 
ใชเวลา 15 คาบ คาบละ 50 นาที  ซ่ึงกลุมทดลองและกลุมควบคุมใชเน้ือหาเดียวกัน 
    ขั้นที่ 4 สรางแผนการสอน รวม 15 คาบ แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจ เพ่ือ
นําไปปรับปรงุแกไข 
    ขั้นที่ 5 นําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาป
ที่ 3  ของโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลยั  จํานวน  35  คน  และปรับปรุงแกไขขอบกพรองกอน
นําไปใช 
    ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแกไขแผนการสอนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
    ขั้นที่ 7 นําแผนการสอนไปใชกับกลุมทดลอง 

2.2.2 การสรางแผนการสอนวิชาภาษาไทย ของกลุมควบคุม ในวิธกีารสอนแบบ
ปกต ิตามขั้นตอนดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2541  ของกลุมสาระการ
เรียนรูวชิาภาษาไทย เพ่ือทาํความเขาใจเกี่ยวกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  เน้ือหา  วิธีการสอน และ
การวัดประเมินผล 
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 ขั้นที่ 2 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการสอนตามที่กรมวิชาการกําหนดในคูมือครู 
    ขั้นที ่3 กําหนดเนื้อหาที่ใชสอนโดยใชเน้ือหาเดียวกันโดยใชเน้ือหาเดียวกับ
กลุมทดลอง 

 ขั้นที่ 4 สรางแผนการสอน รวม 15 คาบ แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจ เพ่ือ
นําไปปรับปรงุแกไข 
    ขั้นที่ 5 นําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาป
ที่ 3  ของโรงเรียนมาแตรเดอีวทิยาลยั  จํานวน  35  คนที่ไมใชกลุมตัวอยาง   เพ่ือสังเกตความ
เหมาะสมเรื่องเวลา 
    ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแกไขแผนการสอนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
    ขั้นที่ 7 นําแผนการสอนไปใชกับกลุมควบคุม 
   2.2.3 การสรางแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห  ผูวิจัยดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังน้ี 
   1)  การสรางแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
    ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวทางการสรางขอสอบจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ 
    ขั้นที ่2 สรางแบบทดสอบความสามารถในการคดิวิเคราะหแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ   
    ขั้นที่ 3 นําแบบทดสอบที่สรางแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3  ทานหาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะหแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลอืก 
    ขั้นที่ 4 นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไข 
    ขั้นที่ 5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลยั  จํานวน  30  คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
    ขั้นที่ 6 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปหาคาความยากงาย  หาคา
อํานาจจําแนกโดยใชสูตรสหสัมพันธแบบพอยท  ไบซีเรียล  และหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
โดยใชสูตรของคูเดอร  ริชารดสัน (KR–21) 
    ขั้นที่ 7 ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของแบบทดสอบกอนนําไปใช 
    ขั้นที่ 8 นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 2) การสรางแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบเขียนตอบ 
จํานวน 10 ขอ  คะแนนเตม็ 10  คะแนน 
  ขั้นที่ 1 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนแบบอัตนยั  
โดยกําหนดใหนักเรียนตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 
  ขั้นที่ 2 ปรึกษาผูเชี่ยวชาญเกีย่วกบัความเหมาะสมของเรื่องที่จะนํามาเปน
แบบทดสอบ 
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  ขั้นที่ 3 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ของ
โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลยั  จํานวน  5 คน ที่ไมใชกลุมตวัอยาง  เพ่ือสังเกตความเหมาะสมเรื่อง
เวลาและสํานวนภาษาที่ใชเปนคําสั่ง 
  ขั้นที่ 4 นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลยั  จํานวน  30  คน ที่ไมใชกลุมตวัอยาง 
  ขั้นที่ 5 นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนน โดยใชผูตรวจ 3 คน และวเิคราะห
หาคาความเชือ่ม่ันแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) 
 
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.1 แบบแผนการทดลอง 
   แบบแผนการทดลองสําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองแบบ 
Randomized Control Group Pretest–Posttest Design  (ลวน สายยศ; และ อังคณา  สายยศ. 
2538: 216–217)  ซ่ึงมีแบบแผนดังน้ี 
 
ตาราง 1 แสดงแผนผังการวิจัย 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

ER T1 X T2 
CR T1 ~X T2 

   
สัญลักษณที่ใช 

 E แทน กลุมทดลอง (Experimental  Group) 
 C แทน  กลุมควบคุม (Control  Group) 
 R แทน การกําหนดกลุมตวัอยางแบบสุม (Random  Assignment) 
 T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง 
 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
 X แทน การจัดกระทํา Treatment  คือ การสอนโดยใชเทคนิคการ

คิดแบบหมวกหกใบ 
 ~X แทน ไมมีการจัดกระทํา Treatment  คือ การสอนปกต ิ
 3.2 ข้ันตอนการดําเนินการทดลอง 
  3.2.1  ทําการทดสอบกอนการเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยแบบ 
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ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือกและแบบเขียนตอบ  ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นและหาคุณภาพแลว 
  3.2.2 ปฐมนิเทศกลุมทดลอง เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกบัการสอนโดยใชเทคนคิการคิดแบบ
หมวกหกใบ 
  3.2.3 ดําเนินการสอนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม   โดยใชเน้ือหาและระยะเวลา
เทากัน โดยกลุมทดลองทําการสอนโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ  และกลุมควบคุมทําการ
สอนแบบปกต ิ
  3.2.4 ทําการทดสอบหลังการทดลองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ดวย
แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลอืกและแบบเขียนตอบ ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นและหาคุณภาพแลว  ซ่ึงเปนชุดเดียวกับที่ใชในการทดสอบกอนการเรียน 
  3.2.5  ตรวจใหคะแนนการทําการแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหแลว
นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 
  1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรยีนที่ไดรับการสอนโดยใช
เทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบกับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  โดยใช t–test Independent 
  2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรยีนที่ไดรับการสอนโดยใช
เทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน  โดยใช t–test Dependent 
  3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรยีนที่ไดรับการสอนโดยแบบ
ปกติกอนและหลังการทดลองแตกตางกนั โดยใช t–test Dependent 
 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  4.1 สถิติพื้นฐาน 
   4.1.1 คาเฉลีย่ของคะแนน  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 73) 

 โดยใชสูตร X  = 
N

X∑   

        
  เม่ือ X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
   ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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4.1.2 ความแปรปรวนของคะแนน  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 63)   
โดยใชสูตร 
   S2 =  N ∑ X  2 -    (∑ X )2 

 
           N(N – 1) 
 

เม่ือ   S2       แทน คาความแปรปรวนของคะแนน  
   ∑ X    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด   

               N        แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
N -1     แทน   คาของชั้นแหงความเปนอิสระ 

4.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
4.2.1 หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูของ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 30 ขอ    โดยใช
สูตรการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 253: 248-249)   
  

 ดังน้ี   IOC      =    ∑R 
 

             N 
 
เม่ือ  IOC   แทน  คาดัชนีความสอดคลอง (มีคาอยูระหวาง -1  ถึง +1 ) 

        ∑R   แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ  
    

       N     แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
   

  
4.2.2   การหาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะหแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  โดยใชสตูร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 
2538: 210)  ดังน้ี        

   P  =   R   
            N 
 

เม่ือ R   คือจํานวนคนที่ทําขอน้ันถกู 
            N  คือจํานวนคนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 
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4.2.3 การหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห
แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 30 ขอ   โดยใชสูตร  KR21   (ลวน สายยศ; และ อังคณา สาย
ยศ. 2538: 199)   

 
 ดังน้ี  rtt    =    k            1 -  X  (k  -  X ) 
     k-1                    kS t

2
  

 
   เม่ือ       rtt   แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  
    S t

2
  แทน  คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 

     X  แทน  คาเฉลีย่ของคะแนนทั้งหมด  
 k  แทน  จํานวนขอในแบบทดสอบ 

 
4.2.4 การหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด 

วิเคราะหแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ   โดยใชสตูรสหสัมพันธแบบพอยท  ไบซีเรียล  
(Point biserial correlation)  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 212)   

ดังน้ี 
 
 rp.bis  =          X p- X f      .       pq 
    St 

เม่ือ 
rp.bis   คือ  คาอํานาจจําแนก 
X p คือ  คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอน้ันได 
X f คือ  คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอน้ันไมได 
St คือ  คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบฉบบัน้ัน 
p คือ  สัดสวนของคนที่ทําขอน้ันได 
q คือ  สัดสวนของคนที่ทําขอน้ันไมไดหรือ 1-p 

 
4.2.5 การหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบ

เขียนตอบ จํานวน 10 ขอ  โดยวิธีหาคาสมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient 
alpha)  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 200)  

ดังน้ี 

  x     =   n            1 -  ∑Si
2 

                  n-1                 St
2 
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  เม่ือ      x แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

n  แทน  จํานวนขอในแบบทดสอบ 
   Si

2 แทน  คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ   
    St

2 แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
 
4.2.6 การหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห

แบบเขียนตอบ  โดยใช t-test (ลวน  สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538 : 215-216) 
 
   t    = X สูง  -   X ตํ่า 

       S2
สูง +   S2

ตํ่า 

        nสูง        nตํ่า 
 

     df   = n1 + n2 - 2  
  

  เม่ือ        t       แทน    คาอํานาจจําแนก 
   X สูง แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
   X ตํ่า แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 
   S2

สูง แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 
   S2

ตํ่า แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา 
   nสูง แทน จํานวนกลุมตวัอยางในกลุมสูง 
   nตํ่า แทน จํานวนกลุมตวัอยางในกลุมต่ํา 

  
 4.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  4.3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการคดิวิเคราะหกอนและหลังการเรียนภายใน
กลุมเดียวกันโดยใช t-test  แบบ Dependent Samples Independent  (ลวน สายยศ; และ อังคณา  
สายยศ. 2538: 242 ) โดยใชสูตร 

   t  = 
( )
1

22

−
− ∑∑

∑

n
DDn

D
 

    
   df  = 1−n  
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 เม่ือ t  แทน คาวิกฤตทิี่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบท ี  
  D แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
        ∑D  แทน ผลรวมความแตกตางจากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

      ∑D 2 แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการทดสอบกอนและหลัง
การทดลอง 

            n  แทน จํานวนคูของคะแนนจากการทดสอบครัง้แรกและครั้งหลัง 
          df  แทน คาความเปนอิสระ 

 
 4.3.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยใช t–test แบบ Independent (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 243)  โดยใช
สูตร  
             

        t           =          X 1 - X 2   
 
   (n1 – 1) S1

2   +  (n2 – 1) S2  
  2    1  +  1 

    n1   +  n2  - 2         n    n   
 

   df  = 1−n  
 

เม่ือ        t แทน คาที่ใชพิจารณา t - distribution  
 X 1 แทน   คะแนนเฉลี่ยของกลุมตวัอยางที่ 1 

X 2 แทน   คะแนนเฉลี่ยของกลุมตวัอยางที่ 2   
              S1

 2 แทน   คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
S2

 2 แทน   คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
n1  แทน   ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 
n2 แทน   ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 
 

 
 



บทที่  4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยใชสญัลกัษณในการวเิคราะหขอมูล  และแปลความหมายของผลการวิเคราะห
ขอมูล ดังน้ี 
 N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 X แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S2 แทน คาความแปรปรวนของคะแนน 
 T แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณา 
 ** แทน ความมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 ∑D  แทน คะแนนรวมของผลตาง 
 กลุมทดลอง แทน กลุมตัวอยางที่เรียนดวยการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก

หกใบ 
 กลุมควบคุม แทน กลุมตัวอยางที่เรียนดวยการสอนแบบปกต ิ
 
 

ลําดับขั้นในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ตามลําดับขั้น ดังน้ี 
 1. เปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบปกติกอนและหลังการทดลอง 

2. เปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบกอนและหลังการทดลอง 

3. เปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบและนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ
 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. เปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยของนักเรียน 
กอนและหลังที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ  ปรากฏผลในตารางที่ 1 ดังน้ี 
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยของนักเรียน
กอนและหลังการทดลองของกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ

 

ความสามารถดานการคิด
วิเคราะหกลุมควบคุม 

X S2 t 

กอนการทดลอง 
 

16.25 7.74 

หลังการทดลอง 
 

17.06 6.49 

 
6.24** 

 

**    มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ แสดงวาความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ กอนและหลังการทดลองแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1 
 
 2. เปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยของนักเรียนกอน
และหลังที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  ปรากฏผลในตารางที่ 2 ดังน้ี 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวเิคราะหในวิชาภาษาไทยของนักเรียน

กอนและหลังการทดลองของกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ   
 

ความสามารถดานการคิด
วิเคราะหกลุมทดลอง 

X S2 t 

กอนการทดลอง 
 

16.47 10.58 

หลังการทดลอง 
 

19.08 7.71 

 
6.694** 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 3   ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  แสดงวาความสามารถดานการ
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คิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  
กอนและหลังการทดลองแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที ่2 
 
 3. เปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบและนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ 
ปรากฏผลในตารางที่ 3  ดังน้ี 
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยระหวางนกัเรียน

ที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการสอนแบบปกต ิ  
 

กลุมตัวอยาง N ∑D  S2 t 

กลุมทดลอง 
 

35 94 7.71 

กลุมควบคุม 
 

35 29 6.49 

 
3.183** 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย
ระหวางนักเรยีนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและนักเรยีนที่ไดรับการสอน
แบบปกต ิ  แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห
ในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและนักเรยีนที่
ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกัน  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 

  การวิจัยครั้งน้ี  เปนการศึกษาความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ 
เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีรายละเอียดสรปุไดดังน้ี 
 
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบและนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยของนักเรียน
กอนและหลังที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 3. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
กอนและหลังที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและนกัเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบปกติมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหแตกตางกัน 
 2. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการ
คิดแบบหมวกหกใบกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน 
 3. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยแบบปกติกอน
และหลังการทดลองแตกตางกัน 
 
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
  1. ประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง 
       ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ป 
การศึกษา 2548   โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย  ถนนเพลินจิต  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  



38 

 

จํานวน 4 หองเรียน รวมนักเรียน  140 คน 
  กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ภาคเรียนที่ 
2  ปการศึกษา 2548  โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย  ถนนเพลินจิต  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร    
โดยใชวธิีสุมอยางงายมา   2 หองเรียน  แลวนํามาสุมเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ดังน้ี 
   1. กลุมทดลองจํานวน  จํานวน 35 คน  สอนโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวก
หกใบ 
   2. กลุมควบคุม จํานวน 35 คน  สอนแบบปกต ิ
  เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
  เน้ือหาที่ใชในการทดลองครั้งน้ี  เปนเนื้อหาตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  โดยผูวิจัยเลอืกเนื้อหาดังน้ี 
   1. บทละครพูด เร่ืองเห็นแกลูก  จากแบบเรียนของกรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ 
   2. สามกก  ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา  จากแบบเรียนของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
   3. บทความและขาวจากหนังสือพิมพรายวัน 
  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง 15  คาบ คาบละ 50 นาที โดยใชเวลาสอนสัปดาหละ 3 
คาบ รวม  5  สัปดาห  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548 

2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 แผนการสอนของกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  
ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาหลกัการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนและเทคนิคหมวกหกใบและจาก
หลักสูตรขั้นพ้ืนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2541  ของกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย  ซ่ึงไดผานการ
พิจารณาจากผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 ทาน  กอนนําไปทดลองใชพรอมทั้งไดปรับปรุงแกไขแลว จํานวน 
15 แผน ใชเวลา 15 คาบ 
 แผนการสอนของกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษา
หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2541  ของกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยและศึกษาวธิีการ
เขียนแผนการสอนตามที่กรมวิชาการกําหนดในคูมือครู ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน  กอนนําไปทดลองใชพรอมทั้งไดปรับปรุงแกไขแลว จํานวน 15 แผน ใชเวลา 15 
คาบ 
 แบบทดสอบความสามารถดานการคิดวิเคราะห แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 
ขอ  คะแนนเต็ม 30 คะแนน  โดยศึกษาแนวทางการสรางขอสอบจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ 
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ไดผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  และหาคาความยากงาย   หาคาอํานาจจําแนก 
ไดคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.10–0.63  และหาคาความเชื่อม่ัน ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.64 
 แบบทดสอบความสามารถดานการคิดวิเคราะหแบบเขยีนตอบ จํานวน 10 ขอ  คะแนน
เต็ม 10 คะแนน  โดยศึกษาแนวทางการสรางขอสอบจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ    ไดผานการ
พิจารณาจากผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 ทาน  หาคาความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา ไดคาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.51 และหาคาอํานาจจําแนกไดคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.11 – 0.67 
 3. วิธีดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2    ปการศึกษา 2548  โดยดําเนินการดวยตนเอง
ทั้ง 2 กลุม คือ  กลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยสอนกลุมละ 15  คาบ คาบละ 50 นาที เปนเวลา  
5  สัปดาห ใชเน้ือหาเดียวกันทั้ง 2 กลุม โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการสอน ดังน้ี 
  3.1 ทดสอบกอนการเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ดวยแบบทดสอบ
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหแบบเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  และแบบเขียนตอบ 
จํานวน10 ขอ   ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคณุภาพแลว 
  3.2. ปฐมนิเทศกลุมทดลอง เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ 
  3.3 ดําเนินการสอนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยใชเน้ือหาและระยะเวลา
เทากัน โดยกลุมทดลองทําการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  และกลุมควบคุมทําการ
สอนแบบปกต ิ เปนเวลากลุมละ 15  คาบ 
  3.4 ทําการทดสอบหลังการทดลองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ดวย
แบบทดสอบความสามารถดานการคิดวิเคราะหแบบเลอืกตอบ 4 ตัวเลือกและแบบเขียนตอบ 
จํานวน10 ขอ   ซ่ึงเปนชุดเดียวกับทีใ่ชในการทดสอบกอนการเรียน 
  3.5 นําแบบทดสอบความสามารถดานการคิดวิเคราะหมาตรวจใหคะแนนแลวนํา
ผลคะแนนทีไ่ดมาวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  1. ใช t–test Independent ในการเปรียบเทยีบความสามารถดานการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบ
ปกต ิ
  2. ใช t–test Dependent    ในการเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกอนและหลังการทดลอง 
  3. ใช t–test Dependent   ในการเปรียบเทยีบความสามารถดานการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยแบบปกติกอนและหลังการทดลอง 
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สรุปผลการศึกษาคนควา 

 1. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวชิาภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอน 
แบบปกติ  กอนและหลังการทดลองแตกตางกัน     อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  ความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวชิาภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ  กอนและหลังการทดลองแตกตางกัน   อยางมีนัยทางสถิติที่
ระดับ .01 
 3.  ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการ
คิดแบบหมวกหกใบกับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกนั  อยางมีนัยทางสถิตทิี่ระดับ 
.01 
 
 

อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งน้ี  เปนการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวชิา
ภาษาไทย ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและนกัเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบปกต ิ อภิปรายผลไดดังน้ี 

1. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและนกัเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบปกติมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหแตกตางกัน 

ผลการทดลองพบวา  นักเรยีนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
และนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบปกติมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับงานวิจัยของกัสมา  
สิทธิกลุ (2547: 70)  ที่พบวานักเรียนที่ไดรับการฝกคดิแบบหมวกหกใบมีการคดิวิจารณญาณมาก
ขึ้นกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกคิดแบบหมวกหกใบอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ ทั้งน้ีเพราะเทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบ  เปนการจัดกิจกรรมที่เนนการคิดอยางเปนระบบ  ขั้นตอนของกิจกรรม
มุงเนนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดอยูตลอดเวลา  เปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดแสดงความคดิเห็น
ตอสถานการณใหสอดคลองกับสัญลักษณของหมวกแตละสี  ซ่ึงขั้นตอนตางๆเปนไปตามลําดบั  และ
แตละขั้นตอนเปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดคิดพิจารณา  ไตรตรอง และวิพากษวิจารณไดอยาง
อิสระ  โดยใชเหตุผลมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ  ในขั้นตอนการสรุปมีการอภิปรายเพื่อ
แลกเปลีย่นความคิดระหวางกลุม  อาจจะสงผลใหผูเรียนเกิดความคดิและไดความรูใหมๆ จากการ
แลกปลี่ยน  ซ่ึงมีผลใหผูเรียนเกิดความคดิอยางเปนระบบและตอเน่ือง  ถือวาเปนการพัฒนา
กระบวนการคดิ  สอดคลองกับที่อุษณีย  โพธิสุข (2537: 99-100) ไดเสนอแนวการสอนเพื่อชวย
ปรับปรุงความคิดวิเคราะหของเด็กไววา  ผูเรียนควรมปีระสบการณตรง  เรียนรูดวยตนเองอยางมี
ขั้นตอน  มีกิจกรรมเปนสื่อกระตุนความคิด  ใหนักเรียนไดโอกาสเสนอผลงานที่ตนเองศึกษาใหผูอ่ืน
ฟงและการระดมพลังสมอง  การระดมความคิด  การไตรตรองความคิดของกลุมรวมถึงการวิจารณ
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อยางมีเหตุผล  การวิจารณในการสรางงานลวนเปนทักษะระดับสูงทางปญญาและทางสังคมทั้งสิ้นสิ่ง
เหลานี้จะชวยทําใหเด็กไดมีขอมูลยอนกลบัเกี่ยวกบัความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ืน 
รวมทั้งกลยทุธทางความคดิของผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
 2. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน 

ผลการทดลองพบวา  ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไวและสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาศรี  รอดสมจิตร 
(2542: บทคัดยอ)   พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคดิอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนหลังเขารวมโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยใชแนวคิดหมวกหกใบของเดอโบโนสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
 การวิจัยครั้งน้ี  นักเรียนมีความกระตือรือรน และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมดี
มาก บรรยากาศสนุกสนาน กลาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคดิเห็นซึ่งกันและกัน  ทั้งภายใน
กลุมและระหวางกลุม โดยเฉพาะเมื่อมีการรายงานผลของแตละกลุมแลกเปลีย่นกนั  ผูวิจัยเปนเพียง
ผูกําหนดกรอบเวลาเทานั้น  ซ่ึงเม่ือนักเรียนชัดเจนตอการคิดแบบตางๆ ที่กําหนดดวยสีหมวกแลว 
ทําใหสะดวกตอการจัดกรอบความคิดของนักเรียน  กระบวนการคิดของนักเรียนในการทดลองครั้งน้ี
เปนไปตามทีนิ่พนธ  วงศเกษม (2534: 42) ที่ไดกลาวถึงกระบวนการคิดวิเคราะหไววา คือ การ
แยกแยะความแตกตางระหวางขอเท็จจริงกับความคดิเห็นพิจารณาประเด็นปญหา  ขออางหรือขอ
โตแยงที่คลุมเครือ  ขอมูลทีแ่สดงถึงอคติ  ความลําเอียง  แยกสิ่งเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับขอมูล
หรือความคิดเห็น พิจารณาความนาเชื่อถอืของแหลงขอมูล  พิจารณาเหตุผลที่ผิดไมเกีย่วของ
กับเรื่องนั้นและสรุปขอความจากขอมูลที่มีอยู ดังน้ันเม่ือนักเรียนไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบจึงทําใหมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหเพ่ิมมากขึ้น 

3. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอน 
แบบปกติกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน 

ผลการทดลองพบวา  ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยแบบปกตกิอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

ทั้งน้ีอาจเปนผลสืบเนื่องจากการสอนแบบปกติน้ัน ผูวจัิยไดจัดแผนการสอนโดยใชวิธี
จัดการเรียนแบบกระบวนการกลุม  การเรียนแบบเปนคู  กระบวนการเรียนแบบระดมพลังสมอง  
สลับกบัการเรยีนแบบบรรยาย  และมุงใหนักเรียนเปนผูตั้งคําถามหรอืตอบคําถามดวยตนเอง  โดยมี
ครูเปนผูใหคําแนะนํา  และพยายามชักจูงใหการสนทนานั้นอยูในประเด็นสําคัญของเร่ืองมากที่สุด  
มีขั้นตอนในการนิยามปญหา  พิจารณาหาคําตอบ  มีการตั้งขอสันนษิฐานหรือตั้งสมมติฐาน  และ
สามารถสรุปอยางสมเหตุสมผล   ซ่ึงสอดคลองกับเดรสเซล  และ เมยฮิว  (วิไลวรรณ  ปยะปกรณ. 
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2535: 20; อางอิงจาก Derssel; & Mayhel. 1975: 179–181)  ที่ไดกลาวถึงองคประกอบของการคิด
วิเคราะห 5 อยาง คือ ความสามารถในการนิยามปญหาความสามารถในการเลือกขอมูลที่เกี่ยวกับ
การหาคําตอบของปญหา  ความสามารถในการระบุขอสันนิษฐาน   ความสามารถในการกําหนด
และเลือกสมมติฐาน  และความสามารถในการลงขอสรปุอยางสมเหตุสมผลและการตัดสินใจ 

นอกจากนี้การวิจัยครั้งน้ีประสบผลดี อาจเกิดจากเนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเรื่องที่อยู
ในแบบเรยีน   สวนบทความหรือขาวจากหนังสือพิมพเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของนักเรียน  จึง
สงผลใหนักเรยีนใหความสนใจในกระบวนการเรียนการสอนและตั้งใจในการทําแบบทดสอบมาก
ยิ่งขึ้น   ดังน้ันเม่ือนักเรียนไดรับการสอนแบบปกติทําใหมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหเพ่ิม
มากขึ้น 
 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการทําวิจัยในครั้งตอไป  
ดังน้ี 

1. การใหความสนใจในการตั้งคําถาม และเอาใจใสในคําตอบของผูเรียน  ตองใชเวลา
และกลวิธใีนการเชื่อมโยงกลับเขามาสูประเด็นสําคัญใหได  เพราะมีผลใหนักเรียนเกิดความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหที่ตรงประเด็น 

2. การสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ควรฝกจําสีหมวกอยางแมนยํา
เพราะสีของหมวกแทนแนวคิดแบบตางๆ  หากสับสนในการจําสีหมวกก็จะสงผลใหเกิดความสบัสน
ในการคิดแบบตางๆได 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมนําวธิีการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ   ไปศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ  
ที่มีผลทําใหความสามารถดานการคิดวิเคราะหแตกตางกัน  เชน  กลุมตัวอยางที่เปนสหศึกษา  เปน
ตน 
 2. ควรมีการศึกษาผลของวิธกีารสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ   
เปรียบเทียบกบัการสอนชนดิอ่ืนๆ  
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แผนการสอนโดยใชโดยการใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
(แผนการสอนกลุมทดลอง) 

แผนการสอนที่ ๑ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
เรื่อง การวิเคราะหบทความ  เวลา ๑ คาบ 

……………………………………………………………………………………………………….. 
๑. สาระสําคัญ   

การคิดวิเคราะห  เปนความสามารถในการแยกแยะเพือ่หาสวนยอยของ
เหตุการณเรื่องราว หรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไร
เปนเหตุอะไรเปนผล  การอานขอความใดๆจึงตองอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห  เพ่ือ
เปนแนวทางในการสรางความเขาใจในเรือ่งที่อานไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๒. จุดประสงคการเรียนรู 
 ๒.๑ แยกแยะเหตแุละผลจากเรือ่งที่กําหนดได 
 ๒.๒ แสดงผลของการคิดหรือตัดสินใจไดอยางนาสนใจและเหมาะสม 
๓. เน้ือหา 
   บทความเรื่องหามคนทองอาบน้ํากลางคนื จากหนังสือ ๑๐๐ ความเชื่อ ๑๐๐ ความ

จริง ของจักรภพ  เพ็ญแข 
๔. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๑. ขั้นเตรียม (๕ นาที) 
   แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ ๕ -๖ คน แตละกลุมกําหนดหนาที่ของสมาชิก คือ 

หัวหนากลุม  เลขานุการ  ผูรายงาน  และสมาชิก 
  ๒. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (๕ นาที) 
   ครูเขียนชื่อบทความบนกระดาน ใหนักเรียนอาน    แลวตอบคําถามวานักเรียน

เชื่อหรือไม 
  ๓. ขั้นดําเนินการสอน (๒๕ นาที) 
   ๓.๑ ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว นักเรียนอานบทความในเอกสาร

ประกอบ 
   ๓.๒ ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา  นักเรียนรวมกันพิจารณาวา การสราง

อุบายเรื่องคนทอง  ของคนโบราณนี้ มีประโยชนตอคนในปจจุบันหรือไม 
   ๓.๓ ขั้นเสนอทางเลือกในการใชหมวกสีเขียว นักเรียนพิจารณาวา  หากเรา

ตองการหามคนทองอาบนํ้ากลางคืน  ควรจะบอกวาอยางไร 
   ๓.๔   ขั้นตัดสินใจเลือกทางเลือก 
     นักเรียนเขากลุมอภิปราย เพ่ือเสนอแนวทางบอกคนทอง  โดยใช 
    หมวกสีเหลือง  คิดในแงดีคือบอกตรงๆวาอันตราย  และคิดถึงผลกระทบ 



52 

    ผลในทางลบที่อาจเกิดขึ้นหากคนทองไมเชื่อ  โดยใชหมวกสีดํา 
     นักเรียนในกลุมตัดสินใจเลือกรวมกันโดยใชหมวกสีแดง เพ่ือ

สอบถามและบันทึกความรูสึกในการตัดสินใจครั้งน้ี 
  ๔. ขั้นสรุป  (๕ นาที) 
   ตัวแทนกลุมออกมารายงานวาหากตองการหามคนทองอาบนํ้ากลางคืน  นักเรียน

จะบอกวาอยางไร 
๕. ขั้นประเมินผล 

ประเมินจากการรายงานและการบันทึกของกลุม 
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แผนการสอนโดยใชโดยการใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
(แผนการสอนกลุมทดลอง) 

แผนการสอนที่ ๒    วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

เร่ือง การวิเคราะหบทความ    เวลา ๒ คาบ 
……………………………………………………………………………………………………….. 

๑. สาระสําคัญ 
   การคิดวิเคราะห  เปนความสามารถในการแยกแยะเพือ่หาสวนยอยของเหตุการณ

เรื่องราว หรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ
อะไรเปนผล  การอานขอความใดๆจึงตองอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห  เพ่ือเปน
แนวทางในการสรางความเขาใจในเรื่องทีอ่านไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๒. จุดประสงคการเรียนรู 
  ๒.๑ แยกแยะเหตแุละผลจากเรือ่งที่กําหนดได 
  ๒.๒ แสดงผลของการคิดหรือตัดสินใจไดอยางนาสนใจและเหมาะสม 
๓. เน้ือหา 
   บทความเรื่องสัตวและขอคดิที่ได  จากหนังสือคารมคึกฤทธิ์  เรียบเรียงโดยรุจน 

มัณฑิรา 
๔. กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑. ขั้นเตรียม (๑๐ นาที) 
   แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ ๕ -๖ คน แตละกลุมกําหนดหนาที่ของสมาชิก คือ 

หัวหนากลุม  เลขานุการ  ผูรายงาน  และสมาชิก  ครูทําความเขาใจกับนักเรียนถงึ
จุดมุงหมายในการเรียนวา  เราตองการฝกการคิดวิเคราะห  โดยใชเทคนิคการคดิแบบ
หมวกหกใบ 

  ๒. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (๑๐ นาที)  
   ครูนําสนทนาเรื่องการเลี้ยงสัตว  วานักเรยีนเลี้ยงสตัว อะไร  และดูแล อยางไร  

ไดประโยชนอะไรจากการเลีย้งสัตว   
  ๓. ขั้นดําเนินการสอน (๖๐ นาที) 
   ๓.๑ ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว นักเรียนอานเนื้อเรื่องในเอกสาร

ประกอบทีละตอน  
   ๓.๒ ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา  นักเรียนรวมกันพิจารณาขอความที่

นักเรียนเห็นดวยและไมเห็นดวย 
   ๓.๓ ขั้นเสนอทางเลือกในการใชหมวกสีเขียว นักเรียนพิจารณาเพื่อยกตัวอยาง

ลกัษณะนิสัยจากการเลี้ยงสตัวชนิดอ่ืนๆ 
   ๓.๔   ขั้นตัดสินใจเลือกทางเลือก 
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      นักเรียนเขากลุมอภิปรายวาเราสามารถรูหรือคาดเดาลักษณะนิสัย
นิสัยของคนอื่นๆจากสัตวทีเ่ขาเลี้ยง  หรือจากการดูแลสัตวเลี้ยงของเขาได
หรือไม โดยใชหมวกสีเหลอืง  คิดในแงดี  และคิดถึงผลกระทบผลในทางลบ
ที่อาจเกิดขึ้นหากมีแกปญหาดวยวิธีอ่ืน โดยใชหมวกสีดํา 

      นักเรียนในกลุมตัดสินใจเลือกรวมกันโดยใชหมวกสีแดง เพ่ือ
สอบถามและบันทึกความรูสึกในการตัดสินใจครั้งน้ี 

  ๔. ขั้นสรปุ  (๒๐ นาที) 
   ตัวแทนกลุมออกมารายงานผลการตัดสินใจเลือกของกลุม 
  ๕. ขั้นประเมินผล 
   ประเมินจากการรายงานและการบันทึกของกลุม 
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เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
การวิเคราะหบทความ 

 
คนเราเลี้ยงหมาเพราะอุนใจในความภักดีซ่ือสัตยที่หมามีตอตน  มีความรูสึกวา  ถึงใคร

จะไมนับถือ  หมาก็ยังนับถือ   มีความภูมิใจวาตนนั้นมีอํานาจสิทธิ์ขาดเหนือชีวติจิตใจของหมาจะ
ทําอยางไรหมาเห็นวาถูกไปหมด  ถึงจะเฆี่ยนตทีรมานใหอดอยาก  หมาก็จะยังกระดิกหางมา
หมอบอยูแทบเทาเสมอ  ไมถือโกรธ  ไมอาฆาต  ไมคลายความภักดีลงไปได  แตขณะเดียวกนั
คนก็ยังชอบเลี้ยงแมว  เพราะแมวเปนสญัลักษณของอิสรภาพและเสรีภาพที่ทุกคนใฝฝนหาดวย
สัญชาตญาณดั้งเดิม  แมวมีลักษณะดึงดูดคนดวยเหตทุี่แมวกอใหเกดิความสงสัย ความไมแนใจ
อยูเสมอ   เหมือนกับสตรีทีห่นักทางมารยา  สามารถตรึงใจบุรุษใหจดจออยูไดดวยความพิศวง 

........คนที่ชอบเลี้ยงหมาหรอืเลี้ยงแมวน้ัน  แสดงนิสัยทางการเมืองของตนใหปรากฏ...... 

.........คนที่ชอบเลี้ยงหมาแตอยางเดียว  สอใหเห็นวาชอบเปนเผด็จการ   ชอบบังคับ
บัญชาคนอื่นอยางเด็ดขาด  และมิหนําซ้ําชอบใหคนอ่ืนมาหมอบคลานพินอบพิเทาเลียมือเลียเทา
ตนดวย  ยิ่งเห็นรัศมีก็ยิ่งดี  ....... 

.......คนที่ชอบเลี้ยงแมวแตอยางเดียวนั้น   แสดงใหเห็นวาเปนผูรักที่จะเห็นเสรีภาพและ
อิสรภาพของผูอ่ืน  ไมชอบกดขี่บังคับใครใหตามใจตน  และถึงใครจะไมเชื่อฟงตนเลยก็ไม
เดือดรอน  คนอยางนี้เรียกไดวาเปนประชาธิปไตยก็ไมไดอีก  เพราะจะดีแตพวกมากลากไป  หา
หลักอะไรของตนเองไมไดเลย  และบังคบับัญชาใครกไ็มเปน   ถึงจะมอบหมายใหทําการงาน
อยางไร ก็คงทําแตงานเฉพาะหนาไปวนัหนึ่งๆ  ขาดโครงการ   คิดการณไกลไมเปน  ...... 

……คนที่ชอบเลี้ยงทั้งหมาและแมวพรอมกันจึงจะแน   เพราะเปนนักประชาธิปไตยแท  
เห็นคุณคาแหงเสรีภาพ  และอิสรภาพของคนอื่น  ขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบพอที่จะบังคบั
บัญชาคนไดเม่ือไดรับมอบหมายใหมีหนาที่บังคับบัญชาคน.... 

 
จากหนังสือคารมคึกฤทธิ์    เรียบเรียงโดยรุจน มัณฑิรา    หนา  ๘๙ - ๙๒ 
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แผนการสอนโดยใชโดยการใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
(แผนการสอนกลุมทดลอง) 

แผนการสอนที่ ๓    วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

เร่ือง การวิเคราะหขาวในชีวติประจําวัน     เวลา ๑ คาบ 
……………………………………………………………………………………………………….. 

๑. สาระสําคัญ   
การคิดวิเคราะห  เปนความสามารถในการแยกแยะเพือ่หาสวนยอยของ

เหตุการณเรื่องราว หรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไร
เปนเหตุอะไรเปนผล  การอานขอความใดๆจึงตองอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห  เพ่ือ
เปนแนวทางในการสรางความเขาใจในเรือ่งที่อานไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๒. จุดประสงคการเรียนรู 
  ๒.๑ แยกแยะเหตแุละผลจากเรือ่งที่กําหนดได 
  ๒.๒ แสดงผลของการคิดหรือตัดสินใจไดอยางนาสนใจและเหมาะสม 
๓. เน้ือหา 
   ขาวจากหนังสือพิมพคม  ชัด  ลึก  ฉบับวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

จากหนา ๑ และหนา ๑๔   เรื่อง  “สยอง รปภ. รักคุด บีบคอแฟน นศ. นอนกอดศพ ๒ 
วัน รปภ. หนุมอางสงเสียแฟนเรียนตั้งแต ม. ๓ พอขึ้นป ๔ ฝายหญิงเปลี่ยนไป  มีปาก
เสียงกันบอย  ยัวะบบีคอดับคามือ  นอนกอดศพ ๒  วันจนเนาเหม็นคลุงทั้งหอพัก  
ตัดสินใจโทรแจงตํารวจเอง” 

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๑. ขั้นเตรียม (๕ นาที) 
   แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ ๕ -๖ คน แตละกลุมกําหนดหนาที่ของสมาชิก คือ 

หัวหนากลุม  เลขานุการ  ผูรายงาน  และสมาชิก 
  ๒. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (๕ นาที)  
   นักเรียนอานหัวขอขาวขางตนแลวตอบคาํถามวา  นักเรียนกลาตัดสนิถูก-ผิดการ

กระทําครั้งน้ีของ รปภ. ไดหรือไม 
  ๓. ขั้นดําเนินการสอน (๒๕ นาท)ี 
   ๓.๑ ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว นักเรียนอานเนื้อขาวในเอกสาร

ประกอบ 
   ๓.๒ ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา    นักเรียนรวมกันพิจารณาวาตนเอง

สามารถกลาตดัสินถูก-ผิดการกระทําครั้งน้ีของ รปภ. ไดหรือไม 
   ๓.๓ ขั้นเสนอทางเลือกในการใชหมวกสีเขียว นักเรียนพิจารณาวา รปภ.ควร

แกปญหาอยางไรเพื่อไมใหจบลงที่การฆาตกรรมตามที่เปนขาว 
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   ๓.๔ ขั้นตัดสินใจเลอืกทางเลือก 
     นักเรียนเขากลุมอภิปราย เพ่ือเสนอแนวทางในแกปญหาให

เหมาะสมของรปภ. โดยใชหมวกสีเหลือง  คิดในแงดี  และคิดถึง
ผลกระทบผลในทางลบที่อาจเกิดขึ้นหากมีแกปญหาดวยวิธีอ่ืน โดยใช
หมวกสีดํา  

     นักเรียนในกลุมตัดสินใจเลือกรวมกัน  โดยใชหมวกสีแดง เพ่ือ
สอบถามและบันทึกความรูสึกในการตัดสินใจครั้งน้ี 

  ๔. ขั้นสรุป  (๕ นาที) 
   ตัวแทนกลุมออกมารายงานวา รปภ.ควรจะแกปญหาอยางไร 

๕. ขั้นประเมินผล 
   ประเมินจากการรายงานและการบันทึกของกลุม 
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แผนการสอนโดยใชโดยการใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
(แผนการสอนกลุมทดลอง) 

แผนการสอนที่ ๔    วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

เร่ือง การวิเคราะหขาวในชีวติประจําวัน     เวลา ๑ คาบ 
……………………………………………………………………………………………………….. 

๑. สาระสําคัญ   
การคิดวิเคราะห  เปนความสามารถในการแยกแยะเพือ่หาสวนยอยของ

เหตุการณเรื่องราว หรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไร
เปนเหตุอะไรเปนผล  การอานขอความใดๆจึงตองอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห  เพ่ือ
เปนแนวทางในการสรางความเขาใจในเรือ่งที่อานไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๒. จุดประสงคการเรียนรู 
  ๒.๑ แยกแยะเหตแุละผลจากเรือ่งที่กําหนดได 
  ๒.๒ แสดงผลของการคิดหรือตัดสินใจไดอยางนาสนใจและเหมาะสม 
๓. เน้ือหา 
   ขาวจากหนังสือไทยรัฐ ฉบบัวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๔๘จากหนา ๑ และ

หนา ๑๙ เรื่อง “สาวไทยอุมทองแขง ลูกทะลัก  ช็อกปดพาราเกมส วันนา ลาดี  กรีฑา
พิการ  ปดเงียบปอง ๘ เดือน แข็งใจสู  ความา ๒ ทอง แลวไปคลอดลูกสาว  เผยจน
หวังเงินอัดฉีด” 

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๑. ขั้นเตรียม (๕ นาที) 
   แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ ๕ -๖ คน แตละกลุมกําหนดหนาที่ของสมาชิก คือ 

หัวหนากลุม เลขานุการ ผูรายงาน และสมาชิก 
  ๒. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (๕ นาที)  
   นักเรียนอานหัวขอขาวขางตน   
  ๓. ขั้นดําเนินการสอน (๒๕ นาที) 
   ๓.๑ ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว นักเรียนอานเนื้อขาวในเอกสาร

ประกอบ 
   ๓.๒ ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา  นักเรียนรวมกันพิจารณาวา การ

กระทําของนางวันนา  ลาดี  ถูกตองหรือไม 
   ๓.๓ ขั้นเสนอทางเลือกให โดยใชหมวกสีเขยีว โดยตั้งประเด็นวา  ถานักเรียน

เปนคณะกรรมการกีฬา นักเรียนจะออกกฎในการปองกันไมใหเกิดเหตุ
เชนนี้อีกอยางไร 

   ๓.๔   ขั้นตัดสินใจเลือกทางเลือก 
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     นักเรียนเขากลุมอภิปราย เพ่ือเสนอแนวทางในแกปญหา โดยใช
หมวกสีเหลือง  คิดในแงดี  และคิดถึงผลกระทบผลในทางลบที่อาจเกิดขึ้น 
โดยใชหมวกสีดํา 

     นักเรียนในกลุมตัดสินใจเลือกรวมกันโดยใชหมวกสีแดงเพื่อ
สอบถามและบันทึกความรูสึกในการตัดสินใจครั้งน้ี 

  ๔. ขั้นสรุป  (๕ นาที) 
   ตัวแทนกลุมออกมารายงานวา ถานักเรียนเปนคณะกรรมการกีฬา นักเรียนจะ

ออกกฎในการปองกันไมใหเกิดเหตุเชนน้ีอีกอยางไร 
๕. ขั้นประเมินผล 

   ประเมินจากการรายงานและการบันทึกของกลุม 
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แผนการสอนโดยใชโดยการใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
(แผนการสอนกลุมทดลอง) 

แผนการสอนที่ ๕    วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

เร่ือง บทละครพูดเห็นแกลูก       เวลา ๔ คาบ 
……………………………………………………………………………………………………….. 

๑. สาระสําคัญ 
บทละครพูดเรือ่งเห็นแกลูก เปนบทละครพูดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว   นอกจากจะทรงคิดเคาโครงเรือ่งดวยพระองคเองแลว การผูกเรื่องและคาํพูด
ของตัวละครคมคายและใหแงคิด แสดงความขัดแยงและความสมานฉนัทของมนุษย
อยางชัดเจน  เม่ือผูอานไดศึกษาทั้งดานวรรณศิลป  และขอคิดที่อยูในเร่ือง จะพบวา 
เปนวรรณกรรมที่มีคุณคาอยางยิ่งตอการใชชวีิตในปจจุบัน 

๒. จุดประสงคการเรียนรู 
๒.๑ บอกความหมายของถอยคําที่ปรากฏในเรื่องได 
๒.๒ บอกอารมณและความรูสึกของตัวละครในเรื่องได 
๒.๓ บอกขอคิดที่ไดจากเรื่องได 
๒.๔ บอกการนําขอคิดไปใชในชวีิตประจําวันได 

๓. เน้ือหา 
บทละครพูดเรือ่งเห็นแกลูก  จากหนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท ๓๐๖ ชุด

ทักษสัมพันธ  เลม ๓  มีเรื่องยอดังน้ี   นายล้ําอดีตขาราชการซึ่งเคยตดิคุกเพราะการ
ฉอโกง  ตองการเปดเผยวาตนเปนพอของแมลออ  หญิงสาวผูเปนลูกบุญธรรมของพระ
ยาภักดีนฤนาถซึ่งเปนขาราชการผูใหญ และเปนเพ่ือนเกาของนายล้ํา พระยาภักดีนฤ
นาถไมตองการใหนายล้ําเปดเผยความจริงแกแมลออ เพราะกลัววาคนในสังคมและ
คูหม้ันของเธอจะรังเกียจ  พระยาภักดีนฤนาถยอมที่จะเงินใหแกนายล้ําและอาจจะตอง
ตอสูกับนายล้าํ แตเม่ือนายล้ําพบแมลออ  นายล้ํากลับเปลี่ยนใจ เพราะกิริยา  วาจาและ
จิตใจที่ดีงามของแมลออ  นายล้ําจึงไมอยากทําลายภาพของพอที่ดีในใจของแมลออ   
นายล้ําจึงกลบัไปโดยไมเปดเผยความจรงิ      

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 คาบที่ ๑ 

๑. ขั้นเตรียม (๕ นาที) 
 แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ ๕ -๖ คน แตละกลุมกําหนดหนาที่ของสมาชิก คือ 

หัวหนากลุม  เลขานุการ  ผูรายงาน  และสมาชิก 
๒. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (๕ นาที) 
 นักเรียนดูภาพตัวละครในเรื่อง (จากแบบฝกหัดเสริมทักษะ ท ๓๐๖ ภาษาไทย) 
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๓. ขั้นดําเนินการสอน (๒๕ นาที) 
 ๓.๑ ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว นักเรียนอานบทละคร เพ่ือสังเกตการ

ใชคําพูดและอาการของนายล้ําและอายคาํ  ตั้งแต   
  นายล้ํา :     ก็แลวเจาคุณเม่ือไหรจะกลับ 
  ................จนถึง 
  อายคํา : เกลาผมก็ตามขึ้นมาดวย มานั่งคุมอยูน่ี 
 นักเรียนคัดลอกขอความทีส่ังเกตไดลงในสมุดจด 
 ๓.๒ ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา    นักเรียนรวมกันพิจารณาวาอายคํา

แสดงอาการและใชถอยคําสนทนากับนายล้ําตามที่ปรากฏในเรื่องนั้น
เหมาะสมหรือไม 

 ๓.๓ ขั้นเสนอทางเลือกในการใชหมวกสีเขียว นักเรียนพิจารณาวิธีการ
แสดงออกและคําพูดที่ไมเหมาะสมของอายคําและนายล้ํา 

 ๓.๔ ขั้นตัดสินใจเลอืกทางเลือก 
   นักเรียนเขากลุมอภิปราย เพ่ือเสนอแนวทางในการใชคําพูดและ

การแสดงออกที่เหมาะสมของอายคําซึ่งนาจะสงผลใหเกิดประโยชน
อยางไรโดยใชหมวกสีเหลอืง และคิดถึงผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น
หากมีการปรับปรุงการพูดและการแสดงออกของอายคํา โดยใชหมวกสีดํา  
นักเรียนในกลุมตัดสินใจเลือกรวมกันโดยใชหมวกสีแดง โดยมีการ
สอบถามและบันทึกความรูสึกในการตัดสินใจครั้งน้ี 

๔. ขั้นสรุป  (๕ นาที) 
  ตัวแทนกลุมออกมารายงานวา อายคําควรปรับปรุงการใชคําพูดและการ

แสดงออกตอนายล้ําหรือไม 
๕. ขั้นประเมินผล 

  ประเมินจากการรายงานและการบันทึกของกลุม 
 คาบที่ ๒ – ๓ 
 ๑. ขั้นเตรียม  ( ๕ นาที) 
  แบงนักเรียนออกเปน กลุมๆละ ๕ - ๖ คน กลุมเดิมจากคาบที่แลว  แตละกลุมจะ

กําหนดหนาที่ของสมาชิกในกลุม คือ หัวหนากลุม เลขานุการ ผูรายงาน และสมาชกิ 
 ๒. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (๑๕ นาที) 
  ครูสุมเรียกนักเรียนแตละกลุม อานบทละครพูดโตตอบกันเปนคูๆ จากตอนที่นาย

ล้ําพบกับพระยาภักดี 
 ๓. ขั้นดําเนินการสอน (๖๐ นาที) 
  ๓.๑ ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว  นักเรียนฟงแถบบันทึกเสียง  เน้ือหา

จากเรื่องทั้งหมด  พรอมกับอานเนื้อหาในแบบเรียนตามไปดวย 
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  ๓.๒ ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา นักเรียนอภิปรายรวมกันวา  เห็นแก
ลูกนี้หมายถึงใครในเรื่อง  แลวบันทึกลงในสมุดจด 

  ๓.๓ ขั้นเสนอทางเลือกโดยใชหมวกสีเขียว โดยใหเลือกวาระหวางนายล้าํและ
พระยาภักดีนฤนาถ ใครเปนผูที่เห็นแกลกูอยางแทจริง 

  ๓.๔ ขั้นตัดสินใจเลอืกทางเลือก โดยใชหมวกสีเหลืองบอกเหตุผลทีส่นับสนุน
นายล้ําหรือพระยาภักดนีฤนาถ   ใชหมวกสีดําเพื่อคัดคาน   เม่ือเลือกได
แลว และใชหมวกสีแดงเพื่อใหเลขาบันทกึอารมณ แลความรูสึกของ
สมาชิก 

 ๔. ขั้นสรุป(๒๐ นาที) 
  ตัวแทนกลุมออกมารายงานวาจากกลุมของตน คิดวาใครเปนผูที่เห็แกลูกอยาง

แทจริง 
๖. ขั้นประเมินผล 

  ประเมินจากการรายงานและการบันทึกของกลุม 
 คาบที่ ๔ 
 ๑.  ขั้นเตรียม  ( ๕ นาที) 
  แบงนักเรียนออกเปน กลุมๆละ ๕ - ๖ คน แตละกลุมจะกําหนดหนาที่ของ

สมาชิกในกลุม คือ หัวหนากลุม เลขานุการ ผูรายงาน และสมาชิก 
 ๒. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (๕ นาที) 
  ครูสุมถามวา  หากนักเรียนเปนแมลออนักเรียนจะเสียใจหรือไม เม่ือไดรูวาความ

จริงวานายล้ําเปนพอ 
 ๓. ขั้นดําเนินการสอน (๒๕ นาที) 
  ๓.๑ ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาวนักเรียนหาขอความที่แสดงถึงสภาพ

สังคม ความเปนอยูและคานิยมของคนในสมัยน้ัน 
  ๓.๒ ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา นักเรียนรวมกันคดิหาสาเหตุทีทุ่กคน

ไมยอมบอกความจริง 
  ๓.๓ ขั้นเสนอทางเลือก ใหนักเรียนสมมติวา สังคมในปจจุบันจะยอมรับคน

อยางแมลออไดหรือไมโดยใชหมวกสีเขยีว 
  ๓.๔ ขั้นตัดสินใจเลอืกทางเลือกโดยใชหมวกสีเหลือง ใหเหตุผลวาสังคมรบัอแม

ลออไดแลวจะเกิดผลดีคืออะไร และใชหมวกสีดํา หากสังคมไมยอมรับแม
ลออ จะเกิดอะไรขึ้น ในระหวางที่ลุมตัดสินใจเลือกคําตอบ  ใหใชหมวกสี
แดงเพื่อบันทึกอารมณความรูสึกของสมาชิก โดยเลขานุการ 

 ๔.  ขั้นสรุป(๑๕ นาที) 
  ตัวแทนกลุมออกมารายงานวาจากกลุมของตน คิดวาวา สังคมในปจจุบันจะ

ยอมรับคนอยางแมลออไดหรือไม  
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๕. ขั้นประเมินผล 
  ประเมินจากการรายงานและการบันทึกของกลุม 
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ช้ัน.........................เลขที่สมาชิก........................................................ 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๓ 

บทละครพูด  เรื่องเห็นแกลูก 

กิจกรรมที ่๑ 
๑. ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว  
    นักเรียนอานบทละครเพื่อสังเกตการใชคําพูดและอาการของนายล้ําและอายคาํ  ตั้งแต 
      นายล้ํา.     ก็แลวเจาคุณเม่ือไหรจะกลับ 
           ................จนถึง    
      อายคํา. เกลาผมก็ตามขึ้นมาดวย มานั่งคุมอยูน่ี    
   ๒. ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา     

นักเรียนรวมกนัพิจารณาวาอายคําแสดงอาการและใชถอยคําสนทนากับนายล้ําตามที่ปรากฏใน
เรื่องนั้นเหมาะสมหรือไม 

            
            
                                          
 
๓.ขั้นเสนอทางเลือกในการใชหมวกสีเขียว  

นักเรียนเขากลุมอภิปราย เพ่ือเสนอแนวทางในการปรบัปรุงคําพูดและการแสดงออกที่เหมาะสม
ของอายคํา 

            
            
                                           

 
๔. คิดถึงผลดีของการกระทําที่อาจเกิดขึ้นหากมีการปรับปรุงการพูดและการแสดงออกของอาย
คํา  (ที่กลุมเสนอไวในขอ ๓)    โดยใชหมวกสีเหลือง  

            
            
                                           

๕.  คิดถึงผลในทางลบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการปรับปรงุการพูดและการแสดงออกของอายคํา (ที่
กลุมเสนอไวในขอ ๓)    โดยใชหมวกสีดํา 
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๖. นักเรียนในกลุมตัดสินใจเลือกรวมกันวาจะเลือกกระทําตามที่เสนอไวในขอ ๓ หรือไม    โดย
บันทึกความรูสึกในการตัดสินใจครั้งน้ี  โดยใชหมวกสแีดง  
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ช้ัน.........................เลขที่สมาชิก........................................................ 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๓ 

บทละครพูด  เรื่องเห็นแกลูก 

กิจกรรมที ่๒ 
๑. ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว 

                     นักเรียนทบทวนเนื้อหาจากเรื่องทั้งหมด    
๒.ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา  

 นักเรียนอภิปรายรวมกนัวา  คําวาเหน็แกลูกนี้หมายถึงใครในเรื่อง   
            
                                 
                                                      

๓. ขั้นเสนอทางเลือกโดยใชหมวกสีเขียว  

         ใหนกัเรยีนเลือกวาระหวางนายล้ําและพระยาภักดนีฤนาถ ใครเปนผูที่เห็นแกลูกอยางแทจริง 
            
            
                                               

 ๔.  บอกเหตผุลที่สนับสนุนวา  นายลํ้าหรือพระยาภกัดนีฤนาถเปนผูที่เห็นแกลูกอยางแทจริง   โดยใช
หมวกสีเหลือง 
               
            
                                              

๕.  บอกเหตุผลที่คัดคานวา  นายลํ้าหรือพระยาภักดนีฤนาถเปนผูที่เห็นแกลูกอยางแทจริง  โดยใชหมวก
สีดํา 
            
            
                                               
๖. นักเรียนในกลุมตัดสินใจเลือกรวมกันวาใครเปนผูที่เห็นแกลูกอยางแทจริง    โดยบันทึกความรูสึก
ในการตัดสินใจครั้งน้ี  โดยใชหมวกสีแดง  
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แผนการสอนโดยใชโดยการใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ 
(แผนการสอนกลุมทดลอง) 

แผนการสอนที่ ๖    วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

เร่ือง สามกก  ตอนจูลงฝาทพัรับอาเตา     เวลา ๖ คาบ 
……………………………………………………………………………………………………….. 

๑. สาระสําคัญ 
 สามกกเปนวรรณกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินอุบายทางการเมืองและการ
สงคราม พฤตกิรรมและคําพูดของตัวละครในเรื่องแฝงแงคิดที่เปนประโยชน  ผูอาน
จะตองเขาใจความหมายของถอยคําและศึกษาบริบทของตัวละครนัน้ๆ เพ่ือใหไดรับ
ประโยชนอยางแทจริง สําหรับการนําไปประยุกตใชในชีวติประจําวันของตน  

๒. จุดประสงคการเรียนรู 
 ๒.๑ บอกความหมายของถอยคําที่ปรากฏในเรื่องได 
 ๒.๒ บอกอารมณและความรูสึกของตัวละครในเรื่องได 
 ๒.๓ บอกขอคิดที่ไดจากเรื่องได 
 ๒.๔ บอกการนําขอคิดไปใชในชวีิตประจําวันได 

๓. เน้ือหา 
   เรื่องสามกก  ตอนจูลงฝาทพัรับอาเตา  ในหนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท 

๓๐๖ ชุดทักษสัมพันธ  เลม ๓ มีเรื่องยอดังน้ี   ในขณะที่กองทัพของโจโฉกําลังไล
ติดตามกองทพัของเลาป    จูลงทหารเอกของเลาปมีหนาที่ดูแลครอบครัวของเลาป   
แตเกิดพลัดหลงกันในกองทัพจูลงจึงตองติดตามและในที่สุดสามารถชวยนางกําฮูหยิน
และอาเตามาได  แตนางบิฮูหยินตองสละชีวติตนเองเน่ืองจากบาดเจ็บ  ในการรบครั้งน้ี
จูลงไดแสดงฝมือในการรบจนกระทั่งโจโฉเอยปากชื่นชมในฝมือ  และทําใหเลาปรอดพน
จากกองทัพของโจโฉไดในที่สุด 

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  คาบที่ ๑ 
  ๑. ขั้นเตรียม  ( ๕ นาที) 
   แบงนักเรียนออกเปน กลุมๆละ ๕ - ๖ คน แตละกลุมจะกําหนดหนาที่ของ

สมาชิกในกลุม คือ หัวหนากลุม   เลขานกุาร  ผูรายงาน  และสมาชิก 
  ๒. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (๕ นาที) 
   นักเรียนดูภาพตัวละครสําคัญ จากแผนภาพที่ครูเตรยีมมา เชน  ภาพเลาป เตียว

หุย  จูลง และโจโฉ  เปนตน 
  ๓. ขั้นดําเนินการสอน (๔๐ นาที) 
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   ๓.๑ ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว  นักเรียนอานเนื้อหาในแบบเรยีนชุด
ทักษสัมพันธ  เลม ๓  ตั้งแตตนเรื่องจนถงึตอนที่จูลงไดกระบี่กีเทนเกี้ยม 

   ๓.๒ ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา นักเรียนชวยกันบนัทึกพฤติกรรมและ
คําพูดของตัวละครที่แสดงออกถึงนิสัยใจคอของบุคคลนั้น เชน  เลาปก็
รองไห  วาคนทั้งหลายมาพลอยฉิบหายลมตายเพราะเราผูเดียว,  การทํา
อุบายหลอกกองทัพโดยเตียวหุย  เปนตน  

   ๓.๓ ขั้นเสนอทางเลือกโดยใชหมวกสีเขียว  ครูใหนักเรียนพิจารณารวมกันวา
การทําหนาที่ของตัวละครแตละตวัเหมาะสมหรือไม เชน เลาปสมควร
รองไหและกลาวโทษตัวเองหรือไม  อุบายของเตียวหุยจะสามารถหลอก
ศัตรูไดหรือไม 

  คาบที่ ๒ 
  ๑. ขั้นเตรียม  ( ๕ นาที) 
   แบงนักเรียนออกเปน กลุมๆละ ๕ - ๖ คน กลุมเดียวกบัแผนการสอนที่ ๑๐ 
  ๒. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (๕ นาที) 
   ครูยกตวัอยางคําพูดหรือการกระทําของตวัละครในเรื่องแลวสุมถามวา  มาจาก

ตัวละครใดในเรื่อง เชน  แมมิไดครอบครัวเลาปจะเอาหนาไปไวแหงใด     โจโฉรักใคร
ใหถอืกระบี่กีเทนเกี้ยม  เปนตน 

  ๓. ขั้นดําเนินการสอน (๓๐ นาที) 
   ขั้นตัดสินใจเลอืกทางเลือก  นักเรียนเขากลุมเพ่ืออภิปรายเลือกที่จะเสนอวิธีการ

ปรับคําพูดหรือการกระทําทีนั่กเรียนเห็นวาไมเหมาะสมจากตัวละครเพียงตัวเดียว  โดย
ใชหมวกสีเหลอืง คิดวาหากปรับแลวจะเกดิผลดีอยางไร   ใชหมวกสีดําบอกผลกระทบ
หรือจุดออนที่จะเกิดขึ้น  ซ่ึงเลขานุการจะบันทึกไว 

   นักเรียนตัดสนิใจรวมกันวา  ตัวละครตวัน้ันควรปรบัพฤติกรรมหรือคําพูดหรือไม   
และใชหมวกสีแดงเพื่อสอบถามความรูสึก เพ่ือใหเลขานุการบันทกึไว 

  ๔. ขั้นสรุป  (๑๐ นาที) 
   ตัวแทนกลุมออกมารายงานผลการตัดสินใจของกลุม 

๕. ขั้นประเมินผล 
ประเมินจากการรายงานและการบันทึกของกลุม 

  คาบที่ ๓ 
  ๑. ขั้นเตรียม  ( ๕ นาที)  
   แบงนักเรียนออกเปน กลุมๆละ ๕ - ๖ คน แตละกลุมจะกําหนดหนาที่ของ

สมาชิกในกลุม คือ หัวหนากลุม เลขานุการ ผูรายงาน และสมาชิก 
  ๒. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (๕ นาที) 
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   นักเรียนดูภาพนางบิฮูหยิน  ภรรยารองของเลาปกําลังกระโดดลงในบอนํ้า  เพ่ือ
ฆาตวัตาย 

  ๓. ขั้นดําเนินการสอน (๒๕ นาที) 
   ๓.๑ ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว นักเรียนอานเนื้อหาในแบบเรียนชุด

ทักษสัมพันธ  เลม ๓  วาเหตุการณในภาพเปนเชนใด  แลวบันทึกลงใน
สมุดของแตละคน  

   ๓.๒ ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา นักเรียนอภิปรายวาหาสาเหตุในการ
ตัดสินใจกระโดดลงในบอนํ้า แลวบันทึกลงในสมุดของตน 

   ๓.๓ ขั้นเสนอทางเลือกโดยใชหมวกสีเขียว  นักเรียนแตละคนศึกษาเนื้อเรื่อง
แลวพิจารณาหาทางเลือกในการแกปญหาแทนการกระทําของนางบิฮูหยิน 

   ๓.๔ ขั้นตัดสินใจเลอืกทางเลือก 
     นักเรียนเขากลุมเพ่ืออภิปรายหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกปญหา

ใหแกนางบิฮูหยิน    โดยใชหมวกสีเหลอืง คิดวาจะเกิดผลดีอยางไร และ
ใชหมวกสีดําบอกผลกระทบหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้น  ซ่ึงเลขานุการจะ
บันทึกไว      

     นักเรียนในกลุมตัดสินใจเลือกทางเลือกรวมกัน  แลวใชหมวกสีแดง
เพ่ือสอบถามความรูสึกของสมาชิกในกลุมที่มีตอการตดัสินใจ  เพ่ือให
เลขานุการบันทึกไว 

  ๔. ขั้นสรุป  (๑๕ นาที) 
   ตัวแทนกลุมออกมารายงานผลการตัดสินใจของกลุม 

๕. ขั้นประเมินผล  
   ประเมินจากการรายงานและการบันทึกของกลุม 
  คาบที่ ๔ 
  ๑.  ขั้นเตรียม  ( ๕ นาที) 
   แบงนักเรียนออกเปน กลุมๆละ ๕ - ๖ คน แตละกลุมจะกําหนดหนาที่ของ

สมาชิกในกลุม คือ หัวหนากลุม เลขานุการ ผูรายงาน และสมาชิก 
  ๒. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (๕ นาที) 
   ครูสุมถามวา  มีอํานาจประดุจเสือ  และดุจหน่ึงรดดวยน้ําครั่ง   มีความหมายวา

อยางไร  เปนโวหารชนิดใด 
  ๓. ขั้นดําเนินการสอน (๓๐ นาที) 
   ๓.๑ ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว นักเรียนอานเนื้อหาในแบบเรียนชุด

ทักษสัมพันธ  เลม ๓  ตั้งแตตอนที่จูลงนําอาเตาฝาทัพออกมา จนถึงตอน
ที่จูลงรอดพนจากวงลอมของทหารโจโฉ  
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   ๓.๒ ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา นักเรียนอภิปรายวาหาสาเหตุทีท่ําใหจู
ลงรอดออกมาจากกองทัพ 

   ๓.๓ ขั้นเสนอทางเลือกโดยใชหมวกสีเขียว  นักเรียนรวมกนัพิจารณาวา หาก
ไมมีคําสั่งจากโจโฉ   จูลงจะรอดหรือไม 

   ๓.๔ ขั้นตัดสินใจเลอืกทางเลือก 
     นักเรียนเขากลุมเพ่ืออภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นวาโจโฉควรมี

คําสั่งหามยิงจูลงหรือไม  โดยใชหมวกสีเหลือง คิดวาหากวาโจโฉไมออก
คําสั่งแลวจะเกิดผลดีอยางไรตอกองทัพของโจโฉเอง  และ ใชหมวกสีดํา
บอกผลกระทบหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากวาโจโฉไมออกคําสั่ง  ซ่ึง
เลขานุการจะบันทึกไว    

     นักเรียนตัดสนิใจรวมกันวา  อยากใหโจโฉตัดสินออกคําสั่งหรือไม 
และใชหมวกสีแดงเพื่อสอบถามความรูสึก เพ่ือใหเลขานุการบันทกึไว 

  ๔. ขั้นสรุป  (๑๐ นาที) 
   ตัวแทนกลุมออกมารายงานผลการตัดสินใจของกลุม 

๕. ขั้นประเมินผล 
   ประเมินจากการรายงานและการบันทึก ของกลุม 
  คาบที่ ๕ – ๖ 
  ๑. ขั้นเตรียม  ( ๕ นาที) 
   แบงนักเรียนออกเปน กลุมๆละ ๕ - ๖ คน แตละกลุมจะกําหนดหนาที่ของ

สมาชิกในกลุม คือ หัวหนากลุม   เลขานกุาร  ผูรายงาน  และสมาชิก 
  ๒. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (๑๕ นาที) 
   นักเรียนเขียนชื่อตัวละครบนกระดานใหมากที่สุด  สลับกันไปแตละกลุม โดย

แบงเปนฝายเลาปและฝายโจโฉ 
  ๓. ขั้นดําเนินการสอน (๓๐ นาที) 
   ๓.๑ ขั้นรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว นักเรียนทําแบบฝกหัดจากเรื่อง

จํานวน ๒๐ ขอ  
   ๓.๒ ขั้นกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา นักเรียนอภิปรายวา  เห็นดวยหรือไม

กับเน้ือความในนําเรื่อง 
   ๓.๓ ขั้นเสนอทางเลือกโดยใชหมวกสีเขียว  นักเรียนรวมกนัพิจารณาวา 

ขอความใดเปนการสนบัสนนุขอความในนําเรื่องแลวบนัทึกลงในสมดุจด 
   ๓.๔ ขั้นตัดสินใจเลอืกทางเลือก (๓๐ นาที) 
     นักเรียนเขากลุมเพ่ืออภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็น  เห็นดวยกับ

ขอความในนาํเรื่องหรือไมที่วา แตงขึ้น โดยประสงคจะใหเปนตําราสําหรับ
ศึกษาอุบายการเมืองและการสงคราม โดยใชหมวกสีเหลือง คิดวาหากวา
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อุบายที่ใชแลวจะเกิดผลดีอยางไรตอการสงคราม  และ ใชหมวกสีดําบอก
ผลกระทบหรอืผลเสียที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงเลขานุการจะบันทึกไว 

     นักเรียนตัดสนิใจรวมกันวาเห็นดวยกับขอความในนําเรื่องหรือไม   
และใชหมวกสีแดงเพื่อสอบถามความรูสึก เพ่ือใหเลขานุการบันทกึไว 

  ๔. ขั้นสรุป  (๒๐ นาที) 
   ตัวแทนกลุมออกมารายงานผลการตัดสินใจของกลุม 

๕. ขั้นประเมินผล  
   ประเมินจากการรายงานและการบันทึกของกลุม 
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ช้ัน.....................เลขที่สมาชิกในกลุม............................................................................................................................. 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๓ 

เรื่องสามกก  ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา 
ใบงานที่ ๑      

    

    ๑. ขั้นรวบรวมขอมูล (หมวกสีขาว) 
  นักเรียนอานเนื้อหาในแบบเรียนชุดทักษสัมพันธ  เลม ๓  ตั้งแตตอนที่จูลงพบนางบิฮูหยิน
จนนําอาเตาฝาทัพออกมา 
    

 ๒.  ขั้นกําหนดปญหา (หมวกสีฟา) 
  นักเรียนอภิปรายวาหาสาเหตุที่นางบิฮูหยินตัดสินใจกระโดดลงในบอนํ้า  
            

            

            

             

   

  ๓.  ขั้นเสนอทางเลือก  (หมวกสีเขียว) 

นักเรียนแตละคนศึกษาเนื้อเรื่องแลวพิจารณาหาทางเลือกในการแกปญหาแทนการกระทําของนาง
บิฮูหยิน   
             

            

             

 

๔.ขั้นตัดสินใจเลือกทางเลอืก (หมวกสีเหลือง)  
      นักเรียนเขากลุมเพ่ืออภิปรายหาผลดีที่จะเกิดแกนางบิฮูหยิน   หากตัดสินใจตามขอ ๓  

             

            

             

      

 ๕.    นักเรียนอภิปรายวาบอกผลกระทบหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้น หากนางบิฮูหยินแกปญหาเชนนั้น 
ตามขอ ๓   (หมวกสีดํา)     
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 ๖.  นักเรียนตัดสินใจรวมกันวา  อยากใหนางบิฮูหยินตัดสินใจดังขอ  โดยสอบถามความรูสึกของแต
ละคนวาเห็นดวยหรือไม   เพ่ือใหเลขานุการบันทึกไว (หมวกสีแดง) 
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ช้ัน.....................เลขที่สมาชิกในกลุม............................................................................................................................. 

เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๓ 

เรื่องสามกก  ตอนจูลงฝาทัพรับอาเตา 
 
ใบงานที่ ๒    

    

    ๑. ขั้นรวบรวมขอมูล (หมวกสีขาว) 
  นักเรียนอานเนื้อหาในแบบเรียนชุดทักษสัมพันธ  เลม ๓  ตั้งแตตอนที่จูลงนําอาเตาฝาทัพ
ออกมา จนถึงตอนที่จูลงรอดพนจากวงลอมของทหารโจโฉ  
    

 ๒.  ขั้นกําหนดปญหา (หมวกสีฟา) 
  นักเรียนอภิปรายวาหาสาเหตุที่ทําใหจูลงรอดออกมาจากกองทัพ 
            

            

            

             

   

  ๓.  ขั้นเสนอทางเลือก  (หมวกสีเขียว) 

   นักเรียนรวมกันพิจารณาวา หากไมมีคําสั่งจากโจโฉ   จูลงจะรอดชีวิตหรือไม 
            

             

 

๔.ขั้นตัดสินใจเลือกทางเลอืก (หมวกสีเหลือง)  
      นักเรียนอภิปรายวาหากโจโฉไมออกคําสั่งแลวจะเกิดผลดีอยางไรตอกองทัพของโจโฉเอง   
            

             

      

 ๕.    นักเรียนอภิปรายวาบอกผลกระทบหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากวาโจโฉไมออกคําสั่ง  (หมวกสี
ดํา)     
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 ๖.  นักเรียนตัดสินใจรวมกันวา  อยากใหโจโฉตัดสินออกคําสั่งหรือไม โดยสอบถามความรูสกึของ
แตละคนวาเหน็ดวยหรือไม   เพ่ือใหเลขานุการบันทึกไว (หมวกสีแดง) 
            

             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนกลุมควบคุม 
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แผนการสอนโดยใชโดยการสอนแบบปกต ิ
(แผนการสอนกลุมควบคมุ) 

แผนการสอนที่ ๑ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
เรื่อง การวิเคราะหบทความ  เวลา ๑ คาบ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

๑. สาระสําคัญ   
การคิดวิเคราะห  เปนความสามารถในการแยกแยะเพือ่หาสวนยอยของ

เหตุการณเรื่องราว หรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไร
เปนเหตุอะไรเปนผล  การอานขอความใดๆจึงตองอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห  เพ่ือ
เปนแนวทางในการสรางความเขาใจในเรือ่งที่อานไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๒. จุดประสงคการเรียนรู 
๒.๑ แยกแยะเหตแุละผลจากเรือ่งที่กําหนดได 
๒.๒ แสดงผลของการคิดหรือตัดสินใจไดอยางนาสนใจและเหมาะสม 

๓. เน้ือหา 
บทความเรื่องหามคนทองอาบน้ํากลางคนื จากหนังสือ ๑๐๐ ความเชื่อ ๑๐๐ 

ความจริง ของจักรภพ  เพ็ญแข  
๔. กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (๕ นาที) 
 ครูเขยีนชื่อบทความบนกระดานใหนักเรียนอาน  แลวตอบคําถามวานักเรียนเชื่อ
หรือไม 
๒. ขั้นดําเนินการสอน (๓๐ นาที) 
 ๒.๑ ครูถามเหตุผลตามความเชือ่ของนักเรียน 
 ๒.๒ นักเรียนอานบทความในเอกสารประกอบ 
 ๒.๓ นักเรียนรวมกนัพิจารณาวาหากตองการหามคนทองอาบน้ํากลางคนื 

นักเรียนจะบอกวาอยางไร 
๓. ขั้นสรุป  (๑๕ นาที) 
 ครูสุมเรียกตวัแทนนักเรียนออกมารายงานวา หากตองการหามคนทองอาบนํ้า
กลางคืน  นักเรียนจะบอกวาอยางไร 
๔. ขั้นประเมินผล 
 ประเมินจากการรายงานของนักเรียน 
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แผนการสอนโดยใชโดยการสอนแบบปกต ิ
(แผนการสอนกลุมควบคมุ) 

แผนการสอนที่ ๒ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
เรื่อง การวิเคราะหบทความ  เวลา ๒ คาบ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

๑. สาระสําคญั   
การคิดวิเคราะห  เปนความสามารถในการแยกแยะเพือ่หาสวนยอยของ

เหตุการณเรื่องราว หรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไร
เปนเหตุอะไรเปนผล  การอานขอความใดๆจึงตองอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห  เพ่ือ
เปนแนวทางในการสรางความเขาใจในเรือ่งที่อานไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๒. จุดประสงคการเรียนรู 
  ๒.๑ แยกแยะเหตแุละผลจากเรือ่งที่กําหนดได 
  ๒.๒ แสดงผลของการคิดหรือตัดสินใจไดอยางนาสนใจและเหมาะสม 
๓. เน้ือหา 
   บทความเรื่องสัตวและขอคดิที่ไดจากหนังสือคารมคึกฤทธิ์ เรยีบเรยีงโดย รุจน 

มัณฑิรา 
๔. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๑. ขั้นเตรียม (๑๐ นาที) 
   แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ ๕ -๖ คน แตละกลุมกําหนดหนาที่ของสมาชิก คือ 

หัวหนากลุม  เลขานุการ  ผูรายงาน  และสมาชิก  ครูทําความเขาใจกับนักเรียนถงึ
จุดมุงหมายในการเรียนวา  เราตองการฝกการคิดวิเคราะห 

  ๒. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (๑๐ นาที) 
   ครูนําสนทนาเรื่องการเลี้ยงสัตว  วานักเรยีนเลี้ยงสตัว อะไร  และดูแล อยางไร  

ไดประโยชนอะไรจากการเลีย้งสัตว 
  ๓. ขั้นดําเนินการสอน (๓๐ นาที) 
   ๓.๑ นักเรียนอานเนื้อเรื่องในเอกสารประกอบทีละตอน 
   ๓.๒ นักเรียนบันทกึขอความที่เห็นดวยและไมเห็นดวย 
   ๓.๓ นักเรียนเขากลุมอภิปรายวาเราสามารถรูหรือคาดเดาลักษณะนิสัยนิสัยของ

คนอ่ืนๆจากสัตวที่เขาเลี้ยง  หรือจากการดูแลสัตวเลี้ยงของเขาไดหรือไม 
๕. ขั้นสรุป  (๑๐ นาที) 
  ตัวแทนกลุมออกมารายงานผลการตัดสนิใจเลือกของกลุม 
๖. ขั้นประเมินผล 
  ประเมินจากการรายงานและการบันทึกของกลุม 
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เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
การวิเคราะหบทความ 

 
คนเราเลี้ยงหมาเพราะอุนใจในความภักดีซ่ือสัตยที่หมามีตอตน  มีความรูสึกวา  ถึงใคร

จะไมนับถือ  หมาก็ยังนับถือ   มีความภูมิใจวาตนนั้นมีอํานาจสิทธิ์ขาดเหนือชีวติจิตใจของหมาจะ
ทําอยางไรหมาเห็นวาถูกไปหมด  ถึงจะเฆี่ยนตทีรมานใหอดอยาก  หมาก็จะยังกระดิกหางมา
หมอบอยูแทบเทาเสมอ  ไมถือโกรธ  ไมอาฆาต  ไมคลายความภักดีลงไปได  แตขณะเดียวกนั
คนก็ยังชอบเลี้ยงแมว  เพราะแมวเปนสญัลักษณของอิสรภาพและเสรีภาพที่ทุกคนใฝฝนหาดวย
สัญชาตญาณดั้งเดิม  แมวมีลักษณะดึงดูดคนดวยเหตทุี่แมวกอใหเกดิความสงสัย ความไมแนใจ
อยูเสมอ   เหมือนกับสตรีทีห่นักทางมารยา  สามารถตรึงใจบุรุษใหจดจออยูไดดวยความพิศวง 

........คนที่ชอบเลี้ยงหมาหรอืเลี้ยงแมวน้ัน  แสดงนิสัยทางการเมืองของตนใหปรากฏ...... 

.........คนที่ชอบเลี้ยงหมาแตอยางเดียว  สอใหเห็นวาชอบเปนเผด็จการ   ชอบบังคับ
บัญชาคนอื่นอยางเด็ดขาด  และมิหนําซ้ําชอบใหคนอ่ืนมาหมอบคลานพินอบพิเทาเลียมือเลียเทา
ตนดวย  ยิ่งเห็นรัศมีก็ยิ่งดี  ....... 

.......คนที่ชอบเลี้ยงแมวแตอยางเดียวนั้น   แสดงใหเห็นวาเปนผูรักที่จะเห็นเสรีภาพและ
อิสรภาพของผูอ่ืน  ไมชอบกดขี่บังคับใครใหตามใจตน  และถึงใครจะไมเชื่อฟงตนเลยก็ไม
เดือดรอน  คนอยางนี้เรียกไดวาเปนประชาธิปไตยก็ไมไดอีก  เพราะจะดีแตพวกมากลากไป  หา
หลักอะไรของตนเองไมไดเลย  และบังคบับัญชาใครกไ็มเปน   ถึงจะมอบหมายใหทําการงาน
อยางไร ก็คงทําแตงานเฉพาะหนาไปวนัหนึ่งๆ  ขาดโครงการ   คิดการณไกลไมเปน  ...... 

……คนที่ชอบเลี้ยงทั้งหมาและแมวพรอมกันจึงจะแน   เพราะเปนนักประชาธิปไตยแท  
เห็นคุณคาแหงเสรีภาพ  และอิสรภาพของคนอื่น  ขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบพอที่จะบังคบั
บัญชาคนไดเม่ือไดรับมอบหมายใหมีหนาที่บังคับบัญชาคน.... 

 
จากหนังสือคารมคึกฤทธิ์    เรียบเรียงโดยรุจน มัณฑิรา    หนา  ๘๙ - ๙๒ 
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แผนการสอนโดยใชโดยการสอนแบบปกต ิ
(แผนการสอนกลุมควบคมุ) 

แผนการสอนที่ ๓ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
เรื่อง การวิเคราะหขาวในชวีิตประจําวัน  เวลา ๑ คาบ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

๑. สาระสําคัญ   
การคิดวิเคราะห  เปนความสามารถในการแยกแยะเพือ่หาสวนยอยของ

เหตุการณเรื่องราว หรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไร
เปนเหตุอะไรเปนผล  การอานขอความใดๆจึงตองอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห  เพ่ือ
เปนแนวทางในการสรางความเขาใจในเรือ่งที่อานไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๒. จุดประสงคการเรียนรู 
  ๒.๑ แยกแยะเหตแุละผลจากเรือ่งที่กําหนดได 
  ๒.๒ แสดงผลของการคิดหรือตัดสินใจไดอยางนาสนใจและเหมาะสม 
๓. เน้ือหา 
   ขาวจากหนังสือพิมพคม ชัด ลึก ฉบับวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

จากหนา ๑ และหนา ๑๔   เรื่อง  “สยอง รปภ. รักคุด บีบคอแฟน นศ. นอนกอดศพ ๒ 
วัน รปภ. หนุมอางสงเสียแฟนเรียนตั้งแต ม. ๓ พอขึ้นป ๔ ฝายหญิงเปลี่ยนไป  มีปาก
เสียงกันบอย  ยัวะบบีคอดับคามือ  นอนกอดศพ ๒ วนัจนเนาเหม็นคลุงทั้งหอพัก  
ตัดสินใจโทรแจงตํารวจเอง” 

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๑. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (๕ นาที) 
   นักเรียนอานหัวขอขาวขางตนแลวตอบคาํถามวา  นักเรียนกลาตัดสนิถูก-ผิดการ

กระทําครั้งน้ีของ รปภ. ไดหรือไม 
  ๒. ขั้นดําเนินการสอน (๔๐ นาที) 
   ๒.๑ นักเรียนอานเนื้อขาวในเอกสารประกอบ 
   ๒.๒ นักเรียนใชวิธโีตวาที ในญัตติเพราะรักมากไปใชไหม  ๑๕ คนใชเวลาพูด

คนละ ๑ นาท ีคนที่เหลือเปนกรรมการ 
๕. ขั้นสรุป  (๕ นาที) 
  การตัดสินของกรรมการ 
๖. ขั้นประเมินผล 
  สังเกตจากการรวมกิจกรรม 



 

 

86 



 

 

87 

แผนการสอนโดยใชโดยการสอนแบบปกต ิ
(แผนการสอนกลุมควบคมุ) 

แผนการสอนที่ ๔ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
เรื่อง การวิเคราะหขาวในชวีิตประจําวัน  เวลา ๑ คาบ 
๑. สาระสําคัญ   

การคิดวิเคราะห  เปนความสามารถในการแยกแยะเพือ่หาสวนยอยของ
เหตุการณเรื่องราว หรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไร
เปนเหตุอะไรเปนผล  การอานขอความใดๆจึงตองอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห  เพ่ือ
เปนแนวทางในการสรางความเขาใจในเรือ่งที่อานไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๒. จุดประสงคการเรียนรู 
  ๒.๑ แยกแยะเหตแุละผลจากเรือ่งที่กําหนดได 
  ๒.๒ แสดงผลของการคิดหรือตัดสินใจไดอยางนาสนใจและเหมาะสม 
๓. เน้ือหา 
   ขาวจากหนังสือไทยรัฐ ฉบบัวันพุธที่ ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ จากหนา ๑ 

และหนา ๑๙ เรื่อง “สาวไทยอุมทองแขง ลูกทะลัก  ชอ็กปดพาราเกมส วันนา ลาดี 
กรีฑาพิการ  ปดเงียบปอง ๘ เดือน แข็งใจสู  ความา ๒ ทอง แลวไปคลอดลูกสาว เผย
จนหวังเงินอัดฉีด” 

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๑. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (๕ นาที) 
   นักเรียนอานหัวขอขาวขางตน  สนทนากนัวาใครเคยอานขาวนี้มากอน 
  ๒. ขั้นดําเนินการสอน (๒๕ นาท)ี 
   ๒.๑ นักเรียนทุกคนอานเนื้อขาวในเอกสารประกอบพรอมกัน 
   ๒.๒  แบงนักเรียนออกเปน ๓ กลุม 
    กลุมที่ ๑ นักเรียนอภิปรายวา ถานักเรียนเปนคณะกรรมการกีฬา นักเรียน

จะออกกฎในการปองกันไมใหเกิดเหตุเชนนี้อีกอยางไร 
    กลุมที่ ๒ นักเรียนอภิปรายวา ถานักเรียนเปนนางวันนา  ลาดี  นักเรียนจะ

บอกความจรงิหรือไม 
    กลุมที่ ๓ นักเรียนอภิปรายวา ในฐานะที่นักเรียนเปนคนไทย นักเรียนจะ

บอกนางวันนา  ลาดี วาอยางไรบาง 
  ๓. ขั้นสรุป  (๕ นาที) 
   ตัวแทนกลุมออกมารายงาน 
๕. ขั้นประเมินผล 
  ประเมินจากการรายงาน 
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แผนการสอนโดยใชโดยการสอนแบบปกต ิ
(แผนการสอนกลุมควบคมุ) 

แผนการสอนที่ ๕ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
เรื่อง บทละครพูดเห็นแกลูก  เวลา ๔ คาบ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

๑. สาระสําคัญ 
บทละครพูดเรือ่งเห็นแกลูก เปนบทละครพูดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว  นอกจากจะทรงคิดเคาโครงเรือ่งดวยพระองคเองแลว การผูกเรื่องและคาํพูด
ของตัวละครคมคายและใหแงคิด แสดงความขัดแยงและความสมานฉนัทของมนุษย
อยางชัดเจน  เม่ือผูอานไดศึกษาทั้งดานวรรณศิลป  และขอคิดที่อยูในเร่ือง จะพบวา 
เปนวรรณกรรมที่มีคุณคาอยางยิ่งตอการใชชวีิตในปจจุบัน 

๒. จุดประสงคการเรียนรู 
  ๒.๑ บอกความหมายของถอยคําที่ปรากฏในเรื่องได 
  ๒.๒ บอกอารมณและความรูสึกของตัวละครในเรื่องได 
  ๒.๓ บอกขอคิดที่ไดจากเรื่องได 
  ๒.๔ บอกการนําขอคิดไปใชในชวีิตประจําวันได 
๓. เน้ือหา 
   บทละครพูดเรือ่งเห็นแกลูก  จากหนังสือเรียนภาษาไทย ท ๓๐๕  ท๓๐๖ ชุดทักษ

สัมพันธ  เลม ๓  มีเรื่องยอดังน้ี   นายล้ําอดีตขาราชการซึ่งเคยติดคุกเพราะการฉอโกง  
ตองการเปดเผยวาตนเปนพอของแมลออ  หญิงสาวผูเปนลูกบุญธรรมของพระยา
ภักดีนฤนาถซึง่เปนขาราชการผูใหญ และเปนเพ่ือนเกาของนายล้ํา พระยาภักดีนฤนาถ
ไมตองการใหนายล้ําเปดเผยความจริงแกแมลออ เพราะกลัววาคนในสังคมและคูหม้ัน
ของเธอจะรังเกียจ  พระยาภักดีนฤนาถยอมที่จะเงินใหแกนายล้ําและอาจจะตองตอสูกับ
นายล้ํา แตเม่ือนายล้ําพบแมลออ  นายล้ํากลับเปลี่ยนใจ เพราะกิริยา  วาจาและจิตใจที่ดี
งามของแมลออ  นายล้ําจึงไมอยากทําลายภาพของพอที่ดีในใจของแมลออ   นายล้ําจึง
กลับไปโดยไมเปดเผยความจริง 

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  คาบที่ ๑ 
  ๑. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (๕ นาที) 
   นักเรียนดูภาพตัวละครในเรื่อง (จากแบบฝกหัดเสริมทักษะ ท ๓๐๖ ภาษาไทย) 
  ๒. ขั้นดําเนินการสอน (๒๕ นาที) 
   ๒.๑  นักเรียนอานบทละคร เพ่ือสังเกตการใชคําพูดและอาการของนายล้ําและ

อายคํา  ตั้งแต  นายล้ํา : ก็แลวเจาคุณเม่ือไหรจะกลับ ................จนถึง 



 

 

91 

    อายคํา :  เกลาผมก็ตามขึ้นมาดวย  มานั่งคุมอยูน่ี นักเรียนคัดลอกขอความ
ที่สังเกตไดลงในสมุดจด 

   ๒.๒ นักเรียนแตละคนพิจารณาวา 
    ๒.๒.๑ อายคําแสดงอาการและใชถอยคําสนทนากับนายล้ําตามที่ปรากฏ

ในเรื่องนั้นเหมาะสมหรือไม 
    ๒.๒.๒ เสนอแนวทางในการใชคําพดูและการแสดงออกที่เหมาะสมของ

อายคํา 
    ๒.๒.๓ อายคําควรปรบัปรุงการใชคาํพูดและการแสดงออกตอนายล้ํา

หรือไม 
  ๓. ขั้นสรุป  (๕ นาที) 
    ครูขอตวัแทนนักเรียนออกมารายงานวา อายคําควรปรับปรุงการใชคําพูด

และการแสดงออกตอนายล้ําหรือไม 
๔. ขั้นประเมินผล 

    ประเมินจากการรายงานของตัวแทนนักเรยีน 
  คาบที่ ๒-๓ 

  ๑. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (๑๐ นาที) 

    ครูใหนักเรียนเสนอเพื่อนที่จะแสดงบทบาทสมมติเปนตัวละครในเรือ่ง  เพ่ือ
อานบทละครพูดโตตอบกัน จากตอนที่นายล้ําพบกับพระยาภักดี 

  ๒. ขั้นดําเนินการสอน (๖๐ นาที) 

   ๒.๑ ครูกําหนดใหนักเรียนหาคําตอบ วา เห็นแกลูกนี้หมายถึงใครในเรื่อง 
   ๒.๒ นักเรียนฟงแถบบันทึกเสียง  เน้ือหาจากเรื่องทั้งหมด   พรอมกับอาน

เน้ือหาในแบบเรียนตามไปดวย 
   ๒.๓ นักเรียนบันทกึลงในสมุดจดคําตอบของตนลงในสมุด 
   ๒.๔ นักเรียนทําแบบฝกหัดจากเรื่องจํานวน ๒๐ ขอ 
   ๒.๕ นักเรียนอภิปรายรวมกันเพ่ือหาคําตอบวา  นายล้ําและพระยาภักดีนฤนาถ 

ใครเปนผูทีเ่ห็นแกลูกอยางแทจริง 
  ๓. ขั้นสรุป(๓๐ นาที) 

    ครูสุมถามความคิดเห็นจากนักเรียนและรวมกันเฉลยแบบฝกหัด 
 ๔. ขั้นประเมินผล 

    ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น 
  คาบที่ ๔ 
  ๑. ขั้นเตรียม (๕ นาที) 

    แบงนักเรียนออกเปน กลุมๆละ ๕ - ๖ คน แตละกลุมจะกําหนดหนาที่ของ 
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   สมาชิกในกลุม คือ หัวหนากลุม   เลขานกุาร  ผูรายงาน  และสมาชิก 
  ๒. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (๕ นาที) 

    ครูสุมถามวา  หากนักเรียนเปนแมลออนักเรียนจะเสียใจหรือไม เม่ือไดรูวา
ความจริงวานายล้ําเปนพอ 

  ๓. ขั้นดําเนินการสอน (๒๕ นาที) 

   ๓.๑ เรียนเขากลุมอภิปรายรวมกันวา สังคมในปจจุบันจะยอมรับคนอยางแมลออ
ไดหรือไม 

   ๓.๒ ในขณะที่อภิปรายใหเลขานกุารบันทึกการใหเหตุผลไวดวย 
  ๔. ขั้นสรุป(๑๕ นาที) 

    ตัวแทนกลุมออกมารายงานวาจากกลุมของตน คิดวาวา สังคมในปจจุบันจะ
ยอมรับคนอยางแมลออไดหรือไม 

  ๕. ขั้นประเมินผล 

    ประเมินจากการรายงานและการบันทึกของกลุม 
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แผนการสอนโดยใชโดยการสอนแบบปกต ิ
(แผนการสอนกลุมควบคมุ) 

แผนการสอนที่ ๖ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
เรื่อง สามกก  ตอนจูลงฝาทพัรับอาเตา  เวลา ๖ คาบ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

๑. สาระสําคัญ 
สามกกเปนวรรณกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินอุบายทางการเมืองและการ

สงคราม พฤตกิรรมและคําพูดของตัวละครในเรื่องแฝงแงคิดที่เปนประโยชน  ผูอาน
จะตองเขาใจความหมายของถอยคําและศึกษาบริบทของตัวละครนัน้ๆ เพ่ือใหไดรับ
ประโยชนอยางแทจริง สําหรับการนําไปประยุกตใชในชีวติประจําวันของตน  

๒. จุดประสงคการเรียนรู 
๒.๑ บอกความหมายของถอยคําที่ปรากฏในเรื่องได 
๒.๒ บอกอารมณและความรูสึกของตัวละครในเรื่องได 
๒.๓ บอกขอคิดที่ไดจากเรื่องได 
๒.๔ บอกการนําขอคิดไปใชในชวีิตประจําวันได 

๓. เน้ือหา 
      เรื่องสามกก  ตอนจูลงฝาทพัรับอาเตา  ในหนังสอืเรียนภาษาไทย ท.๓๐๕ และ 

ท.๓๐๖ ชุดทกัษสัมพันธ  เลม ๓ มีเรื่องยอดังน้ี  ในขณะที่กองทัพของโจโฉกําลังไล
ติดตามกองทพัของเลาป  จูลงทหารเอกของเลาปมีหนาที่ดูแลครอบครัวของเลาป  แต
เกิดพลัดหลงกันในกองทัพจูลงจึงตองติดตามและในทีสุ่ดสามารถชวยนางกําฮูหยินและ
อาเตามาได  แตนางบิฮูหยินตองสละชวีติตนเองเนื่องจากบาดเจ็บ  ในการรบครั้งน้ีจูลง
ไดแสดงฝมือในการรบจนกระทั่งโจโฉเอยปากชื่นชมในฝมือ  และทําใหเลาปรอดพนจาก
กองทัพของโจโฉไดในที่สุด 

๔. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 คาบที่ ๑ 
 ๑.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (๕ นาที) 

   นักเรียนดูภาพตัวละครสําคัญ จากแผนภาพที่ครูเตรยีมมา เชน  ภาพเลาป 
เตียวหุย  จูลง และโจโฉ  เปนตน 

 ๒. ขั้นดําเนินการสอน (๔๐ นาที) 

  ๒.๑ นักเรียนอานเนื้อหาในแบบเรียนชุดทักษสัมพันธ  เลม ๓  ตั้งแตตนเรื่อง
จนถึงตอนที่จูลงไดกระบี่กีเทนเกี้ยม 

  ๒.๒ นักเรียนพิจารณารวมกันวาการทําหนาที่ของตัวละครแตละตวัเหมาะสม 
   หรือไม เชน เลาปสมควรรองไหและกลาวโทษตวัเองหรอืไม  อุบายของ 
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   เตียวหุยจะสามารถหลอกศตัรูไดหรือไม 
  ๒.๓ ครูสุมถามใหนักเรียนแตละคนตอบคําถาม 
 คาบที่ ๒ 
 ๑. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (๕ นาที) 

   ครูยกตวัอยางคําพูดหรือการกระทําของตวัละครในเรื่องแลวสุมถามวา  มา
จากตัวละครใดในเรื่อง เชน  แมมิไดครอบครัวเลาปจะเอาหนาไปไวแหงใด     โจ
โฉรักใครใหถอืกระบี่กีเทนเกี้ยม  เปนตน 

 ๒. ขั้นดําเนินการสอน (๓๐ นาที) 

   นักเรียนทําแบบฝกหัดจากเนื้อเรื่อง 
๓. ขั้นสรุป  (๑๕ นาที) 

   นักเรียนรวมกนัเฉลยแบบฝกหัด 
คาบที่ ๓ 
๑. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (๑๐ นาที) 

  ครูใหนักเรียน ๒ คนออกเลนบทบาทสมมติ  เปนจูลงและนางบิฮูหยิน  โดย
นักเรียนที่เหลอืเปนผูอานขอความบรรยายเรื่องตามเนื้อหาในแบบเรยีน 

๒. ขั้นดําเนินการสอน (๒๕ นาที) 

 ๒.๑ นักเรียนอภิปรายรวมกันถึงสาเหตุในการตัดสินใจของนางบิฮูหยิน 
 ๒.๒ ครูกําหนดใหนักเรียนแตละจับคูแลวเขยีนบทสนทนาระหวางนางบิฮูหยิน

กับจูลงขึ้นใหม  (หากนักเรียนเปนนางบิฮูหยินและตดัสินใจใหมที่ไมตรงกับ
เรื่องเดิม) 

 ๒.๓ ครูสุมเรียกนักเรียนบางคูใหแสดงบทบาทสมมติตามที่ไดเขียนบทสนทนา
ไว 

๓. ขั้นสรุป  (๑๕ นาที) 
  นักเรียนทุกคนออกเสียงแสดงความเห็นดวยกับพฤติกรรมของนางบิฮูหยิน

ที่ทําเดิมตามเรื่องหรือพฤติกรรมใหมที่นักเรียนนําเสนอ 
๔. ขั้นประเมินผล 
  จากการสังเกตการรวมกิจกรรม 
คาบที่ ๔ 
๑. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (๕ นาที) 

  ครูสุมถามวา มีอํานาจประดุจเสือ  และดุจหน่ึงรดดวยน้ําครั่ง   มี
ความหมายวาอยางไร  เปนโวหารชนิดใด 

๒. ขั้นดําเนินการสอน (๓๐ นาที) 

  นักเรียนคนหาขอความที่เปนอุปมาโวหารและเขยีนความหมายในสมุด  
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๓. ขั้นสรุป  (๑๐ นาที) 
  นักเรียนรวมกนัเฉลยและบอกเหตุการณตอนที่กลาวขอความอุปมาโวหาร

น้ัน 
๔.  ขั้นประเมินผล  

จากการเฉลยของนักเรียน 
 คาบที่ ๕ -๖ 
 ๑. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (๑๐ นาที) 

   นักเรียนเขียนชื่อตัวละครบนกระดานใหมากที่สุด  สลับกันไปแตละกลุม 
โดยแบงเปนฝายเลาปและฝายโจโฉ 

 ๒. ขั้นดําเนินการสอน (๓๐ นาที) 

  ๒.๑ นักเรียนทําแบบฝกหัดจากเรื่องจํานวน ๒๐ ขอ  
  ๒.๒ นักเรียนจดบันทึกขอความที่สนับสนุนขอความในนําเรื่องแลวบันทกึลงใน

สมุดจด 
  ๒.๓ ครูสุมถามวา  คํากลาวตอไปน้ีเปนของผูใด  เชน  ซ่ึงเจาชักสะพานเสยีทั้งน้ี  

เหมือนจะบอกแกโจโฉวาคนนนอยใหตามมา,  อันตัวขาพเจานี้จะตายก็
ตามแตเวรหนหลัง,  ตัวพ่ีอนาถา  หาที่จะตั้งเปนภูมิฐานมิได  เหมือนหนู
ติดจ่ัน  เปนตน 

  ๒.๔ นักเรียนเขากลุมเพ่ืออภิปรายแสดงความคิดเห็นวา  เห็นดวยกับขอความ
ในนําเรื่องหรอืไมที่วา แตงขึ้น โดยประสงคจะใหเปนตาํราสําหรับศึกษา
อุบายการเมืองและการสงคราม  โดยใหเลขานุการจะบนัทึกไว 

 ๓. ขั้นสรุป  (๑๐ นาที) 
   ตัวแทนกลุมออกมารายงานผลการตัดสินใจของกลุม 
 ๔. ขั้นประเมินผล  
   ประเมินจากการรายงานและการบันทึกของกลุม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
- แบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยแบบเลือกตอบ 
- แบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยแบบเขียนตอบ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ตอนที่ 1   แบบทดสอบชนิดแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จํานวน   30  ขอ  

จง  x ทับตวัเลขหนาคําตอบที่ถูกตองที่สดุเพียงคําตอบเดียว  
 

เร่ืองที่ 1    จากหนังสือ ภาษา การสื่อสาร และงานประพันธ เลม 3  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  เลขเอยเลขไทย เคยชินเคยใชมานานหนัก 
 คูเคียงอักษรไทยตองใจนัก กลมกลืนกันนารักสวยงามดี 
 ใชเลขไทยเตอืนใจใหรูวา สมบัติไทยล้ําคาของเรานี้ 
 ใชวาชาติไหนจักไดมี ไวเปนเกยีรติเปนศรีเหมือนเราเอย 
1. วรรคใดไมมีความหมายที่สนับสนุนใหใชเลขไทย 
 1. เคยชินเคยใชมานานหนัก 2. คูเคียงอักษรไทยตองใจนัก 
 3. สมบัติไทยล้ําคาของเรานี้ 4.  ใชวาชาติไหนจักไดมี 
2. วรรคใดสนบัสนุน “สมบัติไทยล้ําคาของเรานี้” 
 1. คูเคียงอักษรไทยตองใจนัก 2. ใชวาชาติไหนจักไดมี 
 3. เคยชินเคยใชมานานหนัก 4. ใชเลขไทยเตอืนใจใหรูวา 
3. ขอความขางตนใชวิธีการเขียนอยางไร 
 1. ใหเหตุผล 2. ใชการเปรียบเทียบ 
 3. ยกตวัอยาง 4. ใหขอคิด 
 

 

เร่ืองที ่2  หัวขอขาวเรื่องแซวหญิง  จาก นสพ.เดลินิวส วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549 
   ลูกเมาแซวหญิง   พอซวยถูกยิงดับ   : คนขับรถกรมปาไมชะตาขาด เพราะลูก
ชายปากเสีย พาเพื่อนมากินเหลาที่บานแลวตะโกนแซว 2 สาววัยรุนที่เดินผานหนาบาน  ฝาย
หญิงเลยไปพากิ๊กหนุมในซอยยกพวกกลบัมาถลม    ผูเปนพอนอนหลับไดยินเสียงดัง  ถือปน
ออกไปดู  โดนฝายตรงขามยิงใสกระสุนเจาะทองไปตายที่ รพ.  
4. ตนเหตขุองการเสียชีวติคือสิ่งใด 
 1. เหลา 2. ปน 
 3. ผูหญิง 4. พอ 
5. การกระทําของลูกชาย ตรงกับสํานวนในขอใด 
 1. ลูกทรพ ี 2. ขิงก็ราขาก็แรง 
 3. ปากหอยปากปู 4. ชักน้ําเขาลึก  ชักศึกเขาบาน 
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6. ผูที่สามารถยตุิเหตุการณไดตั้งแตตนคือใคร 
 1. พอ 2. 2 สาววัยรุน 
 3. กิ๊ก 4. เพ่ือนลูกชาย 
7. พฤติกรรมใดสามารถปองกันเหตุการณครั้งน้ีได 
 1. การงดดื่มสุรา 2. การงดออกจากบานในยามวิกาล 
 3. การงดใชอาวุธ 4. การงดพูดจาลวนลามผูอ่ืน 
 

 
เร่ืองที่ 3   ความเชื่อ  เรื่องหามผูหญิงผิวปาก  เพราะจะทําใหมีลูกปากเบี้ยว 
      เจตนา คือ ตามธรรมเนยีมไทยผูหญิงผิวปากไมนาดู  ไมงาม  เปนกิริยาที่ไมควรทํา 
8. จากความเชื่อน้ีแสดงใหเห็นวาสิ่งใดสําคัญที่สุดสําหรับผูหญิง 
 1. การรักษากิริยาของผูหญิง 2. การมีบุตร 
 3. การเชื่อฟงผูใหญ 4. การเปนที่สนใจของผูชาย 
9. อะไรเปนสาเหตุของเจตนาในเรื่องนี้ 
 1. ความเขมงวดของผูใหญ 2. การยอมรับเพศหญิง 
 3. การคาดหวังตอเพศหญิง 4. ความเขาใจผิดตอเพศหญิง 
10. ผูหญิงจะเชื่อตามความเชื่อน้ีเพราะรูสึกอยางไร 
 1. กลัว 2. อาย 
 3. สงสัย 4. เห็นดวย 
 

 
เร่ืองที ่4   สํานวนจากเรื่องสามกก    จากตอนที่เลาปพูดกับเตียวหุยนองรวมสาบาน 
      “ธรรมดาภรรยาอุปมาเหมือนเสื้อผา  ขาดแลหายแลวก็จะหาได  พ่ีนองเหมือนแขน
ซายขวา  ขาดแลวยากจะตอได” 
11. ขอความใดกลาวถึงความสาํคัญของบุคคลนั้นมากที่สุด 
 1. เหมือนอยางเส้ือผา 2. เหมือนแขนซายขวา 
 3. ขาดแลหายแลวก็จะหาได 4. ขาดแลวยากจะตอได 
12. ขอความนี้มุงหวังความสัมพันธตอบุคคลใด 
 1. ตัวผูพูดกับผูฟง 2. ภรรยาผูพูด 
 3. พ่ีนองของผูพูด 4. ผูฟง 
13. ขอใดตรงกับขอความขางตน 
 1. กินบนเรือนขีบ้นหลังคา 2. เทือกเถาเหลากอ 
 3. เลือดขนกวาน้ํา 4. เห็นขี้ดีกวาไส 
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14. เม่ือฟงขอความนี้เตียวหุยนาจะเกิดความรูสึกใด 
 1. ความพึงพอใจ 2. ความนอยใจ 
 3. ความเสียใจ 4. ความไววางใจ 
15. จากขอความนี้สอนเรื่องใด 
 1. ควรระมัดระวงัคําพูด 2. การใชคนใหเหมาะกับงาน 
 3. การเอาชนะใจคน 4. การสอนอยางมีเหตุผล 
16. ผูพูดขอความนี้มีบุคลิกตรงกับขอใด 
 1. ฉลาด 2. จริงใจ 
 3. ซ่ือสัตย 4. ออนโยน 
 

 
 
เร่ืองที่  5     คําขวัญวันเด็กแหงชาติ ป พ.ศ.2549  
         “อยากฉลาด  ตองขยันอาน  ขยันคิด” 
 
17. คําขวัญน้ีมีลักษณะตรงกบัขอใด 
 1. แนะนํา 2. สั่งสอน 
 3. ขอรอง 4. การแสดงความหวงใย 
18. อะไรเปนความตองการในคําขวัญ 
 1. ความฉลาด 2. ความขยัน 
 3. ความขี้เกียจ 4. ความพยายาม 
19. เหตุการณที่ควรจะเกิดตามมาคือขอใด 
 1. ความสําเร็จ 2. ความเหนื่อย 
 3. ความฉลาด 4. ความขยัน 
20. คําขวัญน้ีมุงผลในขอใด 
 1. ใหเด็กมีเหตุผล 2. ใหเด็กกลาขึ้น 
 3. ใหเด็กมีความรู 4. ใหเด็กพยายาม 
21. หลักการสําคญัของคําขวัญน้ีตรงกับขอใด 
 1. เด็กตองรูเทาทันคนอ่ืนๆ 2. เด็กตองเปลี่ยนแปลงตวัเอง 
 3. เด็กควรมีความหวังในอนาคต 4. เด็กควรทําใหสังคมนาอยู 
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เร่ืองที่  6      เรื่องพระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   จากหนังสือ 

วรรณคดีวิจักษ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3     ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
          “ จงรูสึกตัวเปนนิจเถดิวา  เกิดมาเปนเจานายมียศบรรดาศักดิ์มากจริงอยู  แตไม
เปนการจําเปนเลยที่ผูใดเปนเจาแผนดินขึ้น  จะตองใชราชการอันเปนชองที่จะหาเกียรติยศ
ชื่อเสียงและทรัพยสมบัติ  ถาจะวาตามการซึ่งเปนมาแตกอน  เจานายซึ่งจะหาชองทําราชการได
ยากกวาลูกขนุนางเพราะเหตุที่เปนผูมีวาสนาบรรดาศกัดิ์มาก  จะรับราชการในตาํแหนงต่ําๆ  ซ่ึง
เปนกระไดขั้นแรก  คือเปนนายรองหุมแพรมหาดเล็ก  เปนตน  ก็ไมไดเสียแลว  จะไปแตงตั้งให
วาการใหญโตสมแกยศศักดิ ์ เม่ือไมมีวิชาความรูและสตปิญญาพอที่จะทําการในตําแหนงน้ันไป
ไดก็เปนไปไมได  เพราะฉะนั้นเจานายจะเปนผูไดทําราชการมีชื่อเสียงดี  กอ็าศัยไดแตสติปญญา
ความรูและความเพียรของตวั  เพราะฉะนัน้จงอุตสาหะเลาเรียนโดยความเพียรอยางยิ่ง  เพ่ือจะ
ไดมีโอกาสที่จะทําการใหเปนคุณแกบานเมืองของตัว  และโลกทีต่วัไดมาเกิด  ถาจะถือวาเกิดมา
เปนเจานายแลวน่ิงๆ  อยูจนตลอดชีวติกเ็ปนสบายดังน้ัน  จะไมผิดอันใดกับสัตวดิรัจฉานอยาง
เลวนัก  สตัวดิรัจฉานมันเกิดมากินๆ  นอนๆ  แลวก็ตาย  แตสัตวบางอยางยังมีหนังเขามีกระดูก
เปนประโยชนไดบาง  แตถาคนประพฤตอิยางเชนสัตวดิรัจฉานแลว  จะไมมีประโยชนอันใดยิ่ง
กวาสัตวดิรัจฉานบางพวกไปอีก  เพราะฉะนั้นจงอุตสาหะที่จะเรียนวิชาเขามาเปนกําลังที่จะทาํตัว
ใหดีกวาสัตวดิรัจฉานใหจงได  จึงจะนับวาเปนการไดสนองคุณพอซ่ึงไดคิดทํานุบํารุงเพ่ือจะใหดี
ตั้งแตเกิดมา” 
 
22. พระบรมราโชวาทพระราชทานใหในโอกาสใด 
 1. เปลี่ยนตําแหนงใหม 2. เปลี่ยนที่อยูใหม 
 3. เปลี่ยนปศักราชใหม 4. เปลี่ยนหนวยงานใหม 
23. ขอความเกี่ยวของกับเรื่องใดมากที่สุด 
 1. ความขยัน 2. การวางตวั 
 3. ความอดทน 4. การทําดี 
24. จุดประสงคของผูพูดที่มีตอผูอานคือขอใด 
 1. การใชเวลาใหเปนประโยชน 2. การรูจักตนเอง 
 3. การทําประโยชนแกผูอ่ืน 4. การรักษาชื่อเสียงใหครอบครัว 
25. ขอความขางตนแสดงใหเห็นความรูสึกใดของผูพูด 
 1. กลัว 2. โกรธ 
 3. นอยใจ 4. หวงใย 
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26. ขอความที่สอดคลองกับสถานะของผูอานที่ผูพูดตองการกลาวถึงคือขอใด 
 1. มีโอกาสที่จะทําการใหเปนคุณแกบานเมืองของตัว  
 2. เปนการไดสนองคุณพอ 
 3. เพราะเหตทุี่เปนผูมีวาสนาบรรดาศักดิ์มาก 
 4. จะตองใชราชการอันเปนชองที่จะหาเกียรติยศชื่อเสียงและทรัพยสมบัติ   
 

 
เร่ืองที ่7    คุณคะ ขึ้นรถแลว  ชวยเดินชิดในดวยคะ 
27. คําขวัญน้ีมีลักษณะตรงกบัขอใด 
 1. ขอความเห็น 2. แนะนํา 
 3. ขอรอง 4. สั่ง 
28. ผูพูดมีลักษณะนิสัยอยางไร 
 1. สุภาพ 2. จูจ้ี 
 3. วางอํานาจ 4. มีความรับผิดชอบ 
 

 
เร่ืองที ่ 8              นํ้าขึ้นใหรีบตัก 
29. ขอความนี้ตองการบอกเกี่ยวกับขอใด 
 1. การสรางตัวเอง 2. การรูจักใชโอกาส 
 3. การประหยัดอดออม 4. ความอดทนพยายาม 
30. หลักการสําคญัของขอความนี้มุงผลตอพฤติกรรมในขอใด 
 1. ใหเร็วขึ้น 2. ใหกลาขึ้น 
 3. ใหฉลาดขึ้น 4. ใหพยายามมากขึ้น 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ตอนที่ 2   แบบทดสอบชนิดเขียนตอบ    จํานวน   10  ขอ  

 
จงเขียนคําตอบที่ถูกตอง 
เรื่องที่ 1         ภาพจากหนังสือพิมพเดลินิวส  วันพุธที่ 11 มกราคม  พ.ศ. 2549  หนา  3 
 

1.1   นักเรียนคิดวา  ควรเขียนคําใดลงใน ภาพทางซายมือ    
 
............................................................................................................................................... 
 
1.2   ผูวาดภาพตองสื่ออารมณใดแกผูดูภาพ   
 
............................................................................................................................................... 
 
1.3 สาเหตุใดที่ผูเห็นภาพแลวจะเกิดความไมพอใจ   
 
............................................................................................................................................... 
  
1.4 ภาพตองการเสนอความเชื่อเรื่องใด  
 
............................................................................................................................................... 
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เรื่องที่  2   หัวขอขาว     จากหนังสือพิมพไทยรัฐ  วันศุกรที่  6 มกราคม  พ.ศ. 2549  หนา  1 
          เจอนางแบบสาวบราซิล :เรื่องโอละพอ! ถูกใจหนุมไทย ขอติดรถไปเอง  คดีนางแบบสาว
ชาวบราซลิ ถกู 2 หนุมไทยฉุดขึ้นรถปกอพัไปจากรานเซเวนอีเลฟเวนกลางเมืองสุราษฏรธานี
อยางอุกอาจ   กลายเปนเรือ่ง”โอละพอ” เม่ือหนุมไทยที่พานางแบบสาวไปดวยเขาพบตํารวจ 
พรอมแฉนางแบบสาวขอตดิรถไปเองและพักคางคืนดวยกันที่โรงแรมมานรูดดวยความสมัครใจทั้ง
สองฝาย  ขณะที่ตํารวจพบนางแบบสาวไปอยูกับเพ่ือนชายที่บานเชาบนเกาะสมุย  แฉเหตุเพราะ
มีเรื่องเคืองใจกลุมเพ่ือนที่เดินทางไปดวยกัน  จึงตัดสินใจกลับไปหาเพื่อนชาย 
 
 
2.1  การกระทําของผูแจงความตรงกับสํานวนใด   
 
............................................................................................................................................... 
 
2.2 ที่ใชคําวา เรื่องโอละพอ  เพราะเหตุใด     
 
............................................................................................................................................... 
 
2.3  ผูเสียหายที่แทจริงคือใคร   
 
............................................................................................................................................... 
 
2.4  ผูที่เปนผูคลี่คลายเรื่องคือใคร   
............................................................................................................................................... 
 
2.5 จากขาวนี้ หากเปรียบเทียบพฤติกรรมของสาวบราซิลกบัสาวไทย เรือ่งใดชัดเจนที่สุด  
 
............................................................................................................................................... 
 
2.6 หนุมไทยพานางแบบสาวไปเขาพบตํารวจ เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................... 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
-  คุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวชิาภาษาไทยแบบเลือกตอบ 
- คุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวชิาภาษาไทยแบบเขียนตอบ 
- คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยของกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม 
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คุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวชิาภาษาไทยแบบเลือกตอบ 
 
ตาราง  5 แสดงคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบความสามารถดานการคิดวิเคราะห   
     แบบเลือกตอบ 40 ขอ 
 

ขอที่ Xp Xf p q S rp.bis 

1 15.55 13.38 0.63 0.37 3.86 0.27 

2 15.29 12.57 0.80 0.20 3.86 0.28 

3 15.71 14.50 0.20 0.80 3.86 0.13 

4 14.94 13.25 0.89 0.11 3.86 0.14 

5 16.73 13.25 0.43 0.57 3.86 0.45 

6 16.33 14.19 0.26 0.74 3.86 0.24 

7 19.67 14.28 0.09 0.91 3.86 0.39 

8 17.00 14.53 0.09 0.91 3.86 0.18 

9 15.65 13.89 0.49 0.51 3.86 0.23 

10 15.95 12.93 0.60 0.40 3.86 0.38 

11 15.30 14.00 0.57 0.43 3.86 0.17 

12 15.40 14.25 0.43 0.57 3.86 0.15 

13 15.36 12.29 0.80 0.20 3.86 0.32 

14 15.65 13.00 0.66 0.34 3.86 0.33 

15 16.43 12.21 0.60 0.40 3.86 0.53 

16 16.00 14.17 0.31 0.69 3.86 0.22 

17 16.18 12.31 0.63 0.37 3.86 0.48 

18 17.36 13.54 0.31 0.69 3.86 0.46 

19 17.33 14.21 0.17 0.83 3.86 0.31 

20 15.21 14.43 0.40 0.60 3.86 0.10 

21 16.93 13.29 0.40 0.60 3.86 0.46 

22 21.50 13.87 0.11 0.89 3.86 0.63 

23 18.40 14.13 0.14 0.86 3.86 0.39 
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ตาราง  5   (ตอ)     

       

       

ขอที่ Xp Xf p q S rp.bis 

24 15.17 13.92 0.66 0.34 3.86 0.15 

25 15.32 13.30 0.71 0.29 3.86 0.24 

26 15.62 13.43 0.60 0.40 3.86 0.28 

27 14.97 11.00 0.94 0.06 3.86 0.24 

28 15.20 12.00 0.86 0.14 3.86 0.29 

29 15.14 12.83 0.83 0.17 3.86 0.22 

30 17.20 14.33 0.14 0.86 3.86 0.26 

 
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับของแบบทดสอบความสามารถดานการคิดวิเคราะห แบบเลือกตอบ คือ 0.64 
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คุณภาพของแบบทดสอบความสามารถดานการคิดวิเคราะห  แบบเขยีนตอบ 
 
ตาราง  6 แสดงคาอํานาจจําแนกหลายขอของแบบทดสอบความสามารถดานการคิดวิเคราะห 
     แบบเขียนตอบ 10 ขอ 
 

ขอที่ XH S2
H XL S2

L t 

1 0.78  0.19  0.22  0.19  0.45  

2 0.11  0.11  0.00  0.00  0.11  

3 0.56  0.28  0.11  0.11  0.26  

4 0.44  0.28  0.11  0.11  0.15  

5 0.11  0.11  0.00  0.00  0.11  

6 0.56  0.56  0.00  0.00  0.56  

7 0.67  0.25  0.00  0.00  0.67  

8 0.89  0.11  0.11  0.11  0.57  

9 0.78  0.19  0.44  0.28  0.45  

10 0.89  0.11  0.33  0.25  0.56  

 
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับของแบบทดสอบความสามารถดานการคิดวิเคราะห  แบบเขียนตอบคือ 0.35 
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คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม 
 
ตาราง 7   แสดงความสามารถดานการคิดวิเคราะหของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

เลขที ่ กลุมทดลอง  เลขที ่ กลุมควบคุม 
 กอนเรียน หลังเรียน แตกตาง   กอนเรียน หลังเรียน แตกตาง 
1 15 17 2  1 12 13 1 
2 20 21 1  2 17 18 1 
3 21 24 3  3 19 20 1 
4 21 24 3  4 16 17 1 
5 21 24 3  5 19 19 0 
6 20 23 3  6 17 17 0 
7 16 19 3  7 15 16 1 
8 14 19 5  8 13 14 1 
9 11 16 5  9 17 19 2 
10 16 19 3  10 18 18 0 
11 15 18 3  11 16 17 1 
12 15 17 2  12 21 21 0 
13 12 18 6  13 17 18 1 
14 18 22 4  14 19 20 1 
15 12 16 4  15 20 22 2 
16 14 16 2  16 18 19 1 
17 16 18 2  17 16 17 1 
18 15 20 5  18 18 18 0 
19 17 21 4  19 20 21 1 
20 20 27 7  20 19 19 0 
21 23 25 2  21 15 17 2 
22 19 22 3  22 14 15 1 
23 17 24 7  23 14 15 1 
24 21 24 3  24 21 21 0 
25 19 22 3  25 14 15 1 
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ตาราง  7  ( ตอ )      
         

เลขที ่ กลุมทดลอง  เลขที ่ กลุมควบคุม 
 กอนเรียน หลังเรียน แตกตาง   กอนเรียน หลังเรียน แตกตาง 

26 18 20 2  26 14 14 0 
27 17 21 4  27 24 25 1 
28 24 27 3  28 13 14 1 
29 17 21 4  29 14 15 1 
30 18 20 2  30 16 17 1 
31 16 18 2  31 18 19 1 
32 13 15 2  32 13 14 1 
33 12 19 7  33 13 14 1 
34 15 20 5  34 17 19 2 
35 15 20 5  35 18 20 2 
รวม 593 717 124  รวม 585 617 32 

X 16.47 19.92    X 16.25 17.14   

S2 10.58 9.73    S2 7.74 6.49   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
 

1.  ผูชวยศาสตราจารยสุมานิน   รุงเรืองธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผูชวยศาสตราจารยขจรศร ี   ชาติกานนท โรงเรียนสาธติ มศว (ฝายมัธยม) 
3. อาจารยปานทิพย    โสภาษิต โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวตัิยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ   ชื่อสกุล   นางนิลวรรณ เจตวรัญ ู
 
วันเดือนปเกิด   21  พฤษภาคม  2514 
 
สถานที่เกิด   กรุงเทพมหานคร 
 
สถานที่อยูปจจุบัน  80 / 109  หมูที่  5   ตําบลบางเมืองใหม   อําเภอเมือง   

จังหวัดสมุทรปราการ   10270 
 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน สอนวิชาภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน 
    หัวหนากลุมสาระวิชาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษา 
    หัวหนาระดับมัธยมศกึษาตอนตน 
 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลยั   534  ถนนเพลินจิต   

เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2531  มัธยมศึกษา 
    จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ 
 พ.ศ. 2536  การศึกษาบัณฑิต  (กศ.บ.)   เกียรตินิยมอันดับ 2 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   กรุงเทพมหานคร 
วิชาเอกภาษาไทย 

 พ.ศ. 2548  การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)    
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   กรุงเทพมหานคร 

    สาขาวิชาเอกการมัธยมศึกษา  
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