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การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการปฏิบัติการ
ฐานข้อมูล ปีการศึกษา 1/2555 ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดสุิต ท่ีเรียนด้วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบและการเรียนแบบปกติ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั
ครัง้นี ้คือ นกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการปฏิบตัิการฐานข้อมลู ตอนเรียน A1 และ C1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 89 
คน โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลอง จ านวน 47 คน ท่ีเรียนด้วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบ ซึ่งเป็น
นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียน ตอนเรียน C1และกลุ่มควบคมุ จ านวน 42 คน ท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ ซึ่งเป็น
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ตอนเรียน A1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบ 
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ซึ่งผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาการปฏิบัติการฐานข้อมูล ด้วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบกับการเ รียนแบบปกต ิ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  โดยนกัศกึษาท่ีเรียนด้วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบ
มีคะแนนเฉล่ียมากกวา่กลุม่ท่ีเรียนแบบปกติ 
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The purpose of this research was to compare learning achievement of students  
who enrolled the Database Workshop Course in the first semester of the 2012 academic year 
in Information Technology Program, Suan Dusit Rajabhat University by the Six Thinking Hats 
technique and the convention method. The samples consisted of 89 students of Information 
Technology Curriculum at Suan Dusit Rajabhat University who registered in Database 
Workshop Course of section A1 and C1 in the first semester of the 2012 academic year.  
The students were divided into two groups: 1) the experimental group of 47 students, section 
C1 that learn by the Six Thinking Hats technique, and 2) the controlled group of 42 students, 
section A1 that learn by the convention method. The instruments used for data gathering 
were Pre and Post Tests to evaluate learning achievement. The statistics used for the data 
analyses were percentage, mean, standard deviation and t-test. The result of this research 
indicated that learning achievement in Database Workshop Course by the Six Thinking Hats 
technique and the convention method was significantly different at the .05 level. Moreover, 
mean score of the Six Thinking Hats technique group was more than mean score of  
the convention group. 

 
 


