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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.เรื่อง.การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีสอนแบบ.KWL- Plus.กับวิธีสอน
แบบหมวก.6.ใบ.กลุ่มตัวอย่าง.คือ.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.ห้อง.ม.3/7.โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 
อ.สะเดา จ.สงขลา ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 24 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย.ได้แก่.1).แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณวิชาภาษาไทยด้วยวิธีสอนแบบ     
KWL-Plus.ส าหรับนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .3.2).แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   
วิชาภาษาไทยด้วยวิธีสอนแบบ แบบหมวก.6 ใบ.ส าหรับนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.3).แบบทดสอบวัด
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน.ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ .ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.และการทดสอบค่าสถิติที  

ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบหมวก .6.ใบ.กับการจัดการ
เรียนรู้แบบ KWL-Plus ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้นักเรียนที่เรียนด้วยการ
สอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ มีการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบ KWL-Plus อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนโดย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าประสิทธิผลของการอ่านอย่าง 
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มีวิจารณญาณวิชาภาษาไทยโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-Plus แสดงให้เห็นว่าวิธีการสอนแบบหมวก 6 
ใบ มีความเหมาะสมที่จะใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพ่ือบรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ค าส าคัญ: การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ, วิธีสอนแบบ KWL-Plus, วิธีสอนแบบหมวก 6 ใบ 
 
Abstract 

The purpose of this study was to compare the Mattayomsueka 3’s critical reading 
achievement before and after classes by using the Six Thinking Hats technique and KWL-Plus 
technique. The samples were Mattayomsueka 3 students in Sangkhom Islam Wittaya School, 
Sadao Songkla, academic year 2018 with consisted of 24 students by using simple random 
sampling. The research instruments included 1) critical reading for Thai language learning 
plans by using Six Thinking Hats technique and KWL-Plus technique and 2) critical reading for 
Thai language achievement test. The data were statistically analyzed in percentile,        
mean score, standard deviation and t-test Dependent Samples. The research finding found 
that the Mattayomsueka 3 students who learned through the method of Six Thinking Hats 
technique in accordance with the KWL-Plus technique comprehension of Thai language 
attained the higher achievement of post-learning than the pre-learning one with the 
significance of .05 level. It was found that the student learning through the Six Thinking Hats 
technique of comprehension reading got the higher achievement than those who learned 
through the KWL-Plus technique with significance of .05 level. The result found was that the 
Six Thinking Hats technique is appropriate for developing the learning achievement to attain 
the target of learning management of the basic core curriculum of B.E 2551.  
Keywords: The critical reading skill, The KWL-Plus technique, The Six Thinking Hats technique 
 
บทน า 

การอ่าน เป็นทักษะที่จ าเป็นต่อชีวิตตั้งแต่เกิดจนโต .ไม่ว่าจะอาชีพอะไร.วัยใด.เพศใด.ย่อมต้องการ
เพ่ิมพูนความรู้ของตนเองอยู่เสมอ .การอ่านจึงเป็นกระบวนการซึ่งผู้อ่านรับรู้สารจะได้ความรู้.ความคิด
ความรู้สึก.และความคิดเห็นที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร.นอกจากนั้น.การอ่านยังท าให้ผู้อ่าน
เกิดความบันเทิง.ความสุข.ความหวัง.และเกิดความอยากรู้อยากเห็น.อันเป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์
ทุกคน.โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาซึ่งต้องใช้การอ่านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน .จึงจ าเป็นต้องมีหลักการ
อ่านและทักษะการอ่าน.เพราะการอ่านจะท าให้เป็นผู้ที่รู้มาก.สอดคล้องกับ.ชฎารัตน์.ภูทางนา.และคณะ 
(2562).ซ่ึงกล่าวไว้ว่า.การอ่านเป็นวิธีการรับสารที่อยู่ในวิถีชีวิตประจ าวันของมนุษย์มาโดยตลอด.การอ่านจึงมี
ความส าคัญต่อการด ารงชีพของมนุษย์และท าให้เกิดคุณค่าหลายประการ.กล่าวคือ.การอ่านช่วยสร้างความคิด
ท าให้เกิดความคิดด้วยตนเอง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับผู้อ่าน.เพราะสารแต่ละประเภทจะสอดแทรก
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เรื่องราว.ความรู้ที่แตกต่างกัน บางเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียน.บางเรื่องอาจเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน.รวมทั้งอาจมี
ความรู้ใหม.่ๆ.ที่ช่วยให้ผู้อ่านเป็นผู้รอบรู้ทันต่อเหตุการณ์.ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อม.มองโลกได้
กว้างขึ้น.และหากในขณะที่อ่านผู้อ่านสามารถวินิจฉัยเนื้อหาสาระ .วิเคราะห์.เลือกข้อมูล.และน าความรู้
ความคิดที่ได้จากการอ่านไปปฏิบัติได้ด้วย.การอ่านจะเกิดคุณค่าอย่างมาก.สอดคล้องกับ.อุษาวดี.ชูกลิ่นหอม 
และสมพร.ร่วมสุข.(2562).ที่กล่าวว่า.การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นเครื่องมือหรือสื่อที่ท าให้ผู้อ่านเลือกรับ
ข้อมูล.รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง.ๆ.อย่างมีเหตุผล.การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะ
ขั้นสูงที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน .และใช้ความคิดแยกแยะข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเท็จจริง เพ่ือตัดสินหรือประเมินค่าสิ่งที่อ่านท าให้เกิดความคิดใหม่.ซึ่งน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน    

ด้วยเหตุนี้.กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ.และได้ก าหนดให้
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.พุทธศักราช.2551.กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย.สาระที่.1.ให้เป็นสาระการอ่านมาตรฐาน.ท 1.1 คือผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้.และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและให้มีนิสัยรักการอ่าน.แต่ถึงแม้ว่า
กระทรวงศึกษาธิการจะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน และรวมไปถึงการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และ
ก าหนดให้ครูภาษาไทยจะต้องฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะดังกล่าว การสอนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาก็ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร นักเรียนขาดสมาธิขาดทักษะการอ่าน อ่านโดย  
ไม่เข้าใจความหมาย.ไม่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความจากเรื่องที่อ่านได้ (อุษาวดี ชูกลิ่นหอม และสมพร 
ร่วมสุข, 2562) ตลอดจนไม่ได้ใช้เวลาว่างเพ่ือการอ่านอย่างแท้จริง ส่วนมากอ่านเพ่ือการเรียน.การสอบ.ท าให้
ไม่เห็นความส าคัญของการอ่าน ไม่ได้อ่านเพ่ือพัฒนาในด้านอ่ืน .ๆ.ส่งผลให้การอ่านไม่มีประสิทธิภาพ 
(ปวีณ์สุดา.ขยันการ, 2562) ปัญหาในการอ่านของนักเรียน.นอกจากเกิดจากนักเรียนแล้วครูมีส่วนส าคัญที่ท า
ให้เกิดปัญหาขึ้น.กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดเนื้อหาเป็นศูนย์กลาง ครูบอกหรืออธิบายเนื้อหา.นักเรียนจะไม่
มีโอกาสได้ฝึกฝนและพัฒนาการคิด.ครูภาษาไทยส่วนมากเน้นความรู้ความจ าซึ่งไม่เพียงพอต่อการช่วยส่งเสริม
ให้นักเรียนคิดเป็นและอ่านเป็น.ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและขาดทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 
(กิตติกาญจน์.อินทเกตุ.และอธิกมาส.มากจุ้ย, 2562) ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา.อ าเภอสะเดา.จังหวัดสงขลา.นักเรียน
ส่วนใหญ่ไมเ่ข้าใจเรื่องท่ีอ่าน ขาดทักษะในการอ่าน.การคิดวิเคราะห์ ตีความจากเรื่องที่อ่านไม่ได้ และนักเรียน
ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน   

จากสภาพปัญหาและสาเหตุที่ท าให้นักเรียนมีความบกพร่องในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าว
ข้างต้น.จะเห็นไดว้่าการพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณาญาณ .ครูมีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นอย่างมาก.ครูต้องมีเทคนิคการสอนมีกิจกรรมที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน.จึงจะช่วย
ส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น.งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า.วิธีการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค.KWL-Plus.และเทคนิคการสอนแบบหมวก.6.ใบ.เป็นแนวทางให้ครู.มีเครื่องมือที่จะพัฒนาทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนได้ (สุทธาทิพย์ จันทิมางกูร, 2557; ศิริพร ศรีสุวรรณ์, 2557; 
 
 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

1343 

 

กิตติกาญจน์ อินทเกตุ และอธิกมาส มากจุ้ย, 2562) ดังนั้น.ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ ด้วยวิธีการสอนแบบ KWL-Plus และเทคนิคการสอนแบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา.อ าเภอสะเดา.จังหวัดสงขลา.เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณได้มากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยวิธีสอนแบบ KWL- Plus กับวิธีสอนแบบหมวก 6 ใบ 

 
แนวคิด กรอบแนวคิด 
 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ต่อกัน.การอ่านได้อย่างถูกต้องมีวิจารณญาณ.คิดวิเคราะห์ คัดเลือกสิ่งที่ควรเรียนรู้ได้จากการอ่าน 
และถ่ายทอดเรื่องที่เข้าใจได้.การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นสิ่งส าคัญ.(อุษาวดี ชูกลิ่นหอม , 2561) 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการจะให้ผู้เรียน.มีทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่ต้องใช้ปัญญาและ
เหตุผลในการอ่านท าความเข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง.ครูที่สอนวิชาภาษาไทยควรหากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการสอนและเทคนิค การสอนรูปแบบใหม่และใช้หลายเทคนิคที่มีความเหมาะสมในการ
สอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (ศิริพร ศรีสุวรรณ์, 2557; จินดารัตน์ ฉัตรสอน, 2560; พัชรินทร์ สุริยวงค์ และ
บ ารุง ช านาญเรือ, 2561; ปวีณ์สุดา ขยันการ, 2562) วิธีการสอน.2.วิธีที่น่าสนใจ.ได้แก่.1).วิธีการคิดแบบ
หมวกหกใบ.เป็นกระบวนการคิดโดยการก าหนดสีแต่ละสีจะมีหน้าที่ .ในการคิดตามความหมายของแต่ละสี 
ดังต่อไปนี้ หมวกสีขาว คือ ความต้องการให้ผู้อ่ืนบอกข้อเท็จจริง .หมวกสีแดง.คือ.ความรู้สึกของตน.หมวกสีด า 
แสดงความคิดในแง่ลบ.หมวกสีเหลือง.คือ.การแสดง.ความคิดในด้านบวก.หมวกสีเขียว.คือ.แสดงความคิด
แปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์.หมวกสีฟ้า.เกี่ยวกับการควบคุมและการจัดระบบ (ศิริพร ศรีสุวรรณ์, 2557) 
2).เทคนิควิธีการสอนแบบ KWL-Plus เป็นวิธีที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีวิธีการอ่านที่เป็นระบบบูรณาการทักษะ 
เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนและทักษะการอ่าน โดยให้ผู้เรียนรู้ว่าก าลังคิดอะไรมีวิธีคิดอย่างไร การสอนแบบ 
KWL-Plus เป็นแนวคิดของ Ogle (1987, อ้างถึงใน จินดารัตน์ ฉัตรสอน, 2560) ประกอบด้วย.3.ส่วน.คือ.K 
(Know) คือการก าหนดสิ่งที่รู้.นักเรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน W (What) คือนักเรียนอยากรู้อะไรบ้างจาก
เรื่องที่อ่าน และ L.(Learned) นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน โดยที่.K,.W.และ.L.ในทุกขั้นตอน
ผู้สอนจะแทรกให้นักเรียนได้.ช่วยกันระดมความคิดเห็นด้วยการตั้งค าถาม.ส่วน.Plus.เป็นกระบวนการเพ่ิมเติม
เมื่อจบกระบวนการ.KWL.ให้สรุปเรื่องราวที่อ่านและท าแผนผังมโนทัศน์ .ฝึกใช้ความคิด.มุ่งคิดในเรื่องที่อ่าน 
และถามค าถามตนเอง .Plus.เป็นแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนกระตือรือร้นมีส่วนร่วมในการอ่าน 
ส่วนค าถามเป็นตัวกระตุ้นน าพาให้ผู้เรียนได้คิดและเกิดการเรียนรู้ค้นหาค าตอบ .การใช้ค าถามที่ถูกต้อง
เหมาะสมของผู้สอนจะท าให้ผู้เรียนมีระดับความคิดท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมการเรียนรู้
ของบลูม (Bloom, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2555) โดยการเรียนรู้ได้ก าหนดไว้ตามล าดับ.คือ.ด้านความรู้
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการสรุปหรือประมวลผล 
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นอกจากนี้ศิริพร ศรีสุวรรณ์ (2557) ได้ศึกษาความสามารถทางการอ่านอย่างวิจารณญาณ ด้วยวิธีการ
คิดแบบหมวกหกใบ ใช้เครื่องมือแผนการการจัดการเรียนรู้ทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอ่านแบบปรนัยเลือกตอบ วิเคราะห์ความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนพัฒนาการ พบว่า ความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวก.6.ใบสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนาการทางการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณในเกณฑ์คะแนนระดับสูง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ.ยุพาวดี มหาหิง (2558) 
ซึ่งศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับหมวกความคิด.6.ใบ.เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับหมวกความคิด .6.ใบ.สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0.5.สอดคล้องกับงานวิจัยของ.อรชา อุตทาสา, วชิระ วิชชุวรนันท.และ 
ธันยนันท์ หลวงไชยา (2561) ซึ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้เทคนิคหมวกความคิด 
6.ใบ.ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.3.จ านวน.34.คน.โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้เสนอแนะให้ศึกษาด้วยเทคนิคอ่ืน 
ในขณะที่งานวิจัยของกิตติกาญจน์ อินทเกตุ.และอธิกมาส มากจุ้ย (2562) ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH – Plus กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์  จังหวัดนครปฐม.จ านวน 
38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWLH – Plus การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน ผลการวิจัยพบว่าทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-
Plus หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย
การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก ของจินดารัตน์ ฉัตรสอน (2560) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยาสังกัดเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 40 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับ
ใจความ ด้วยเทคนิค KWL แบบฝึกการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค KWL แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่าน วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติที ผลวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก หลังเรียน ด้วยแบบฝึก
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 งานวิจัยได้เสนอให้ศึกษาการฝึกทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณร่วมกับวิธีการสอนอ่ืน.ๆ 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจะเห็นได้ว่าวิธีการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้แก่
ผู้เรียนมีหลากหลายวิธีในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่.1).วิธีการคิดแบบหมวกหกใบ.และ.2).การจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค.KWL-Plus.ซึ่งทั้งสองเทคนิควิธีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน .ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนระหว่างวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
แนวคิดหมวก 6 ใบ และเทคนิค KWL-Plus โดยมีกรอบแนวความคิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวความคิด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากร คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3 
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา.อ.สะเดา.จ.สงขลา.ภาคเรียนที่.1.ปีการศึกษา 2562 จ านวน 154 คน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง ม.3/7 ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 
24 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ.1).แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจ านวน.2.แผน.ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการสอนแบบหมวก.6.ใบ.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน.1 แผน 
เวลาเรียน.1.ชั่วโมง .และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ .KWL.–.Plus 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.จ านวน.1.แผนเวลาเรียน.1.ชั่วโมง.2).ใบงาน.เรื่อง.บันทึกการอ่าน โดยการจัดการเรียนรู้
ทั้งสองเทคนิคจะใช้ใบงานชุดเดียวกัน สร้างใบงาน เรื่อง แบบบันทึกการอ่านเรื่องสั้นอย่างมีวิจารณญาณ 
ประกอบไปด้วยค าถามจ านวน 5 ข้อ และสร้างแผนภาพความคิด 1 หน้ากระดาษ การบันทึกประเด็นจาก 
เรื่องสั้น เพื่อวัดระดับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การจับความส าคัญของเรื่อง ความรู้สึกจาก การอ่าน สาระ
ที่ได้จากการอ่าน สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ และการบันทึกการการอ่านจากเรื่องสั้น ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยการสร้างแผนภาพความคิดจากการอ่านประกอบ 3).แบบทดสอบ
การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ เป็นข้อสอบลักษณะแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนนใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

การจัดการเรียนรู้อ่านภาษาไทย โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ 
แนวคิด เดอ โบ โน (2000, อ้างถึงใน ศิริพร ศรีสุวรรณ์, 2557) 

 
 

การจัดการเรียนรู้อ่านภาษาไทย โดยใช้เทคนิค KWL-Plus 

แนวคิด Ogle (1987, อ้างถึงใน จินดารัตน์ ฉัตรสอน, 2560) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทย
อย่างมีวิจารณญาณโดยวิธีการ

สอนแบบหมวก 6 ใบ และวิธีการ
สอนแบบ KWL-Plus 
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  3..การวิเคราะห์ข้อมูล.ใช้สถิตพ้ืินฐาน.คือ.ค่าเฉลี่ย.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.ดังนี้.วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ.ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ .3.ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา
ภาษาไทย.ด้วยวิธีเทคนิคการสอนแบบหมวก.6.ใบ.โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน.(t-test for 
Dependent Sample).วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่.3.ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธีการสอนแบบ KWL-Plus โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระจากกัน (t-test.for.Dependent.Sample).วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.3.ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ.หมวก.6.ใบ.กับกลุ่มที่เรียนด้วย
วิธีการสอนแบบ KWL-Plus โดยการทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระจากกัน (t-test for Independent Sample)  
 
ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1..นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนทั้งสองวิธีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น .โดยนักเรียนที่เรียนวิธี 
สอนแบบ.หมวก.6.ใบ.กับวิธีสอนแบบ.KWL-Plus.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05.และนักเรียนมีการคิดวิเคราะห์จากการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ.KWL-Plus 
กับวิธีสอน.แบบหมวก.6.ใบ.แตกต่างกัน โดยนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบหมวก.6.ใบ 
มีการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบ.KWL-Plus.อย่างมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ.0.05.จาก
ลักษณะข้อมูลแบบนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีสอนแบบหมวก.6.ใบ.กับวิธีสอนแบบ KWL-Plus เป็นวิธีการสอนที่ท า
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.มีผลการเรียนดีขึ้น โดยความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที.่3.ที่ได้รับการสอนแบบหมวก.6.ในสูงกว่าวิธีการสอนแบบ.KWL-Plus 
  2..ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบหมวก .6.ใบ.กับการ
จัดการเรียนรู้แบบ.KWL-Plus.ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3.พบว่า.คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบหมวก.6.ใบ.มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่.8.96.สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบ.KWL-Plus.มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่.8.46.เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ..05 
ลักษณะข้อมูลแบบนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบหมวก.6.ใบท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.3      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่าการจัดการเรียนรู้แบบ.KWL-Plus 

 
การอภิปรายผล 
  จากการศึกษาการวิจัยเรื่อง.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ด้วยวิธีสอนแบบหมวก.6.ใบ.กับวิธีสอนแบบ.KWL-Plus.ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .3.โรงเรียนสังคม
อิสลามวิทยา.อ าเภอสะเดา.จังหวัดสงขลา.ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นส าคัญ.ดังนี้ 
 ความความสามารถด้านทักษะการอ่านเพ่ือคิดวิเคราะห์ระหว่างวิธีการสอนแบบหมวก.6.ใบ.และ
วิธีการสอนแบบ.KWL-Plus.หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบหมวก.6.ใบ.ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที.่3/7.กับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดแบบ.KWL-Plus.มีรายละเอียด.ดังนี้.1).ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้สอนมีสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับกิจกรรมแล้วสอดคล้องกับจุดประสงค์.2) ด้านผลการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนจากการที่นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ผ่านใบงานและกิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ 
อย่างหลากหลาย ท าให้การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบหมวก .6.ใบ.นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ หลังการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ KWL-Plus เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบหมวก 6 ใบ เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการคิดอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนของ
กิจกรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอยู่ตลอดเวลา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 
ต่อสถานการณ์ให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ของหมวกแต่ละสี ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามล าดับ .และแต่ละ
ขั้นตอนเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิดพิจารณา ไตร่ตรอง และวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างอิสระ .โดยใช้เหตุผล
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในขั้นตอนการสรุปมีการอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกลุ่ม  
จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความคิดและได้ความรู้ใหม่ .ๆ.จากการแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลให้ผู้เรียนเกิดความคิดอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง ถือว่าเป็นการพัฒนากระบวนการคิด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร ศรีสุวรรณ์ 
(2557) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณาญาณด้วยรูปแบบหมวก  
6 ใบ ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต พบว่า วิธีการสอนแบบหมวก.6.ใบ.จัดกิจกรรมแบบมีขั้นตอนเป็นไป
ตามล าดับ ขั้นตอนแต่ละข้ันตอนเน้นให้ผู้เรียนได้พิจารณา คิด สามารถพูดอธิบายได้อย่างอิสระ แบบฝึกในแต่
ละขั้นตอนของวิธีหมวก 6 ใบ จะฝึกให้ผู้เรียนท างานเป็นระบบ.พิจารณาเรื่องราวตามสี การน าสีมาเป็นชื่อ
หมวกเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายแทนการคิดด้านต่าง ๆ แต่ละสีจะมีความหมายที่แตกต่างกัน
ออกไป ลักษณะการคิดจะมีความสัมพันธ์กับความหมายของสี.และมีผลให้การรับรู้ของนักเรียนดีขึ้น.ลักษณะสี
จะส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่านอย่างกระตือรือร้น และมุ่งคิดในเรื่องที่อ่านเป็นส าคัญ.ผู้เรียนจะ
สามารถแยกแยะปัญหาและเกิดความคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ได้  (ธิติยา พงศ์ศิริไพศาล, 2558)  ซึ่ง
สอดคล้องตามแนวคิด เดอ โบโน (2000, อ้างถึงใน ศิริพร ศรีสุวรรณ์, 2557).จึงสรุปได้ว่าวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบหมวก.6.ใบ.ดังกล่าวสามารถพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา.อ าเภอสะเดา.จังหวัดสงขลาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยสูงกว่า
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-Plus โดยก่อนการน าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีหมวก 6 ใบไปใช้ ครูผู้สอน
ควรศึกษาขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจดีเสียก่อน ครูผู้สอน และควรมีการปรับพ้ืนฐานความเข้าใจ
ของผู้เรียนให้เข้าใจวิธีการ และความหมายเพ่ือผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการอ่านได้ง่ายมากขึ้น  การ
จัดการเรียนรู้ครูควรเสริมแรงด้วยการให้ค าชมหรือการแข่งขันเก็บคะแนนให้รางวัลเป็นการเสริมแรงผู้เรียน  
และสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการสอนด้วยวิธีการสอนแบบหมวก 6 ใบ คือการคัดเลือกประเภทของบทอ่าน
มาใช้ในการสอน ควรค านึงถึงวัยของผู้เรียนเพราะผู้เรียนแต่ละวัยมีความสามารถในการอ่านที่แตกต่างกัน เช่น 
บทอ่านประเภท นิทาน สารคดีเพลง และบทความข่าว ที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน และเนื้อหาบทอ่านของ
สารไม่ควรมีขนาดยาวเกินไปเพ่ือไม่ให้ผู้เรียนเกิดความน่าเบื่อ การเลือกใช้บทอ่านที่เหมาะสมจะท าให้ผู้เรียนมี
ความสนใจและเข้าใจในการเรียนมากขึ้น ส าหรับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีแบบ KWL-Plus เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านเขียนควบคู่กับทักษะการคิด 
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  ดังนั้น การเลือกบทอ่านในการท ากิจกรรมครูผู้สอนควรเลือกเนื้อหาบทอ่านของสารที่มีชื่อเรื่องที่
ผู้เรียนคุ้นเคยและสนใจไม่ยาวจนเกินไป หรือเป็นเรื่องที่ผู้เรียนพอมีพ้ืนฐานบ้างเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ที่ตนเองมีมาช่วยเพิ่มเติมความเข้าใจหรือตีความบทอ่าน จะท าให้ผู้ เรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็น กล้าตั้งค าถามและตอบค าถามมากกว่าบทอ่านที่ชื่อเรื่องยากและยาว 
 
ข้อเสนอแนะ  
  จากผลการวิจัยผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ควรวิจัยเปรียบเทียบวิธีการสอนด้วยเทคนิคแบบอ่ืน เช่น เทคนิค PBL เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
โดยน ารูปแบบทดลองในรายวิชาทักษะการเขียนสรุปใจความ ทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยเนื้อหาอ่ืน ๆ ที่
แตกต่างกัน เช่น การอ่านสารคดีเพลง การอ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านด้วยวิธีการสอนที่
หลากหลายมากข้ึน 
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