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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการปฏิบัติการ
ฐานข้อมูล ปีการศึกษา 1/2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีเรียนด้วยเทคนิคหมวกความคิด
หกใบและการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการปฏิบัติการ
ฐานข้อมูล ปีการศึกษา 1/2556 จ านวน 138 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ตอนเรียน A1 ด าเนินการสอน
ด้วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบ ซึ่งมีจ านวน 54 คน และตอนเรียน B1 สอนด้วยเทคนิคแบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน มีจ านวน 37 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีเรียน
วิชาการปฏิบัติการฐานข้อมูลด้วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบกับนักศึกษาท่ีเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบบ
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
นักศึกษาท่ีเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนมีคะแนนเฉล่ียมากกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยเทคนิค
หมวกความคิดหกใบ 
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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 
2013 academic year in Information Technology Program, Suan Dusit Rajabhat 
University by the Six Thinking Hats technique and the peer tutoring group technique. 
The population consisted of 138 students of Information Technology Curriculum at 
Suan Dusit Rajabhat University who registered in Database Workshop Course in the 
first semester of the 2013 academic year. The samples consisted of 54 students of 
section A1 that learn by the Six Thinking Hats technique and 37 students of section 
B1 that learn by the peer tutoring group technique. 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 peer tutoring group technique was 
significantly different at the .05 level. Moreover, mean score of the peer tutoring 
group technique group was more than mean score of the convention group. 

 
 


