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การเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าการจัด การฐานข้ อ มู ล
เบือ้ งต้ น ของนักศึกษาหลัก สูต รเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ที่เรี ยนด้ วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบและการเรี ยน
แบบปกติ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปริศนา มัชฌิมา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2553

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนการสอนและเปรี ยบเที ยบ
ผลสัม ฤทธิ์ ร ะหว่า งการเรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยเทคนิ ค หมวกความคิด หกใบและการเรี ย นแบบปกติ
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สวนดุสิ ต ที่ ล งทะเบีย นเรี ยนในรายวิช า การจัด การฐานข้ อมูลเบื อ้ งต้ น ภาคเรี ย นที่ 1
ปี การศึกษา 2553 จานวน 132 คน ซึง่ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ทดลองซึ่งเป็ นนักศึกษาที่เรี ยนด้ วย
เทคนิคหมวกความคิดหกใบ จานวน 67 คน และกลุ่มควบคุมซึ่งเป็ นนักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้ การ
เรี ยนแบบปกติ จ านวน 65 คน เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล คื อ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จานวน 30 ข้ อ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจหลังจากเรี ยนด้ วย
เทคนิคหมวกความคิดหกใบและการเรี ยนแบบปกติ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ การแจก
แจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า คะแนนก่อนเรี ยนของทังสอง
้
วิธีจะพอๆ กัน แต่เมื่อเรี ยนด้ วยเทคนิควิธีที่แตกต่างกัน นักศึกษาที่เรี ยนด้ วยเทคนิคหมวกความคิด
หกใบจะได้ ค ะแนนสูง กว่า นัก ศึก ษาที่ เ รี ย นแบบปกติ และนัก ศึก ษาที่ เ รี ย นด้ ว ยเทคนิ ค หมวก
ความคิดหกใบมีความพึงพอใจกับการเรี ยนด้ วยเทคนิคนี ้
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study learning achievement and to
compare the result between the six thinking hats and the regular approach. The
samples consisted of 37 students of Information Technology Curriculum at Suan Dusit
Rajabhat University who register in Introduction to Database Management Subject in the
first semester of the 2010 academic year. They were divided into the experimental group
of 67 students, and the controlled group of 65 students. The instruments used for data
gathering were an examination to evaluate learning achievement and questionnaire
measuring satisfaction with the technique after studying. Pretest scores of both methods
are equally, but protest scores of the six thinking hats technique are more than the
regular technique. Moerever, students who learn by the six thinking hats technique
satisfy with this technique.

