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การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุประสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าการปฏิ บัติก าร
ฐานข้ อมูล ปี การศึกษา 1/2555 ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ที่เรี ยนด้ วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบและการเรี ยนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
ครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนเรี ยนใน
รายวิชาการปฏิบตั ิการฐานข้ อมูล ตอนเรี ยน A1 และ C1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จานวน 89
คน โดยแบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทดลอง จานวน 47 คน ที่เรี ยนด้ วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบ ซึ่งเป็ น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน ตอนเรี ยน C1และกลุ่มควบคุม จานวน 42 คน ที่เรี ยนด้ วยวิธีปกติ ซึ่งเป็ น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน ตอนเรี ยน A1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เพื่อใช้ ในการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิช าการปฏิบัติการฐานข้ อมูล ด้ วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบกับการเรี ยนแบบปกติ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่เรี ยนด้ วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบ
มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่ากลุม่ ที่เรี ยนแบบปกติ
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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.

