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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการความรูด้ ว้ ยบล็อก hi5 เรื่อง
การสร้างเว็บไซต์เบือ้ งต้น ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนโดยวิธกี ารจัดการความรูด้ ว้ ยบล็อก hi5 กับการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยวิธกี ารจัดการความรูด้ ว้ ยบล็อก hi5 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั
การจัดการความรูด้ ว้ ยบล็อก hi5 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนทีปงั กรวิทยา
พัฒน์(ทวีวฒ
ั นา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน 2 ห้อง มีจานวนนักเรียนทัง้ หมด 80 คน
โดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้หอ้ งเรียนเป็ นหน่ วยในการสุ่มด้วยวิธกี ารจับสลาก แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง กับ
กลุ่มควบคุม 1 ห้อง จานวนห้องละ 40 คน ระยะเวลาในการทดลอง 40 ชัวโมง
่
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ บล็อก hi5
เรื่องการสร้า งเว็บ ไซต์เ บื้อ งต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรีย น แบบสอบถามความพึง พอใจของผู้เรีย น
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีทางสถิติ (ค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน และ
ค่าทีแบบเป็ นอิสระต่อกัน)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพของบล็อก hi5 เรื่องการสร้างเว็บไซต์เบือ้ งต้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 86.03/88.67 2) ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนโดยการจัดการความรูด้ ว้ ยบล็อก hi5 สูงกว่าการ
์
จัดการเรียนรูแ้ บบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 3) ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังการจัดการความรูด้ ว้ ย
์
บล็อก hi5 สูงกว่าก่อนการจัดการความรู้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการความรูด้ ว้ ยบล็อก hi5 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและมากทีส่ ดุ
คาสาคัญ: การจัดการความรูด้ ว้ ยบล็อก hi5 ประสิทธิภาพของการจัดการความรูด้ ว้ ยบล็อก /hi5การจัดการเรียนรู้ /
ความพึงพอใจของผูเ้ รียน / ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน / แบบปกติ
์
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Abstract
The purposes of this research were : 1) to develop and test the effectiveness of knowledge
management with blog hi5 of matthayomsuksa 6 by creating a preliminary website : The performance criteria
of 80/80 2) to compare the achievement of a knowledge management with blog hi5 and regular learning
method. 3) to compare academic achievement before and after class. 4) to verify the satisfaction of students
who have been managing knowledge by using blog hi5.
Samples in this study :
- 80 matthayomsuksa 6 students (2 rooms) of Dipangkronwittayapat (Taweewattana) Under Royal
Patronage School in the second semester of the academic year 2010
- Divided into 2 groups (1 room (40 students) = 1 group)
 1st group = controlled group
 2nd group = tested group
- Duration : 40 hours
- Tools for this study :
 Blog hi5 about how to create a website
 Basic achievement tests
 The satisfaction of the students
 Data were analyzed by averaging, standard deviation and the t statistic.
(T values are
not independent and that the model is independent of each other).
Results : 1) the performance of the hi5 blog site initially. Performance by the 80/80 by the
86.03/88.67 2) the achievement of the knowledge management with blog hi5 is higher than learning approach
statistically significant at .05 level 3) the achievement of knowledge management with hi5 blog is more than
prior knowledge. Statistically significant at the 0.5 level 4) the feeling of students who have a knowledge
management is satisfied as possible.
Keyword: knowledge management by blog hi5 / the cognitive achievement of knowledge management by
blog hi5 / management the ordinary group / the cognitive achievement / the students’ satisfaction

บทนา
การจัด การศึก ษาตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึก ษา
แห่งชาติ ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก ผูเ้ รียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพและผูเ้ รียนมีสทิ ธิได้รบั การพัฒนาขีด
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี

ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีเ พื่ อ การศึก ษาใน
โอกาสแรกที่ท าได้ มีค วามรู้มีท ัก ษะเพีย งพอที่จ ะใช้
เทคโนโลยีใ นการแสวงหาความรู้ด้ว ยตนเองได้อ ย่ า ง
ต่อเนื่องตลอดชีวติ [1]
ปจั จุบนั สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทกับ
การเรียนการสอนมากขึน้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านสื่อ
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อิเ ล็กทรอนิก ส์ เป็ น วิธีก ารเรีย นรู้ท่ีสาคัญ มาก เพื่อ ให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การนาเทคโนโลยีเกีย่ วกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตมาใช้ใน
การเรียนการสอน เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็ นเทคโนโลยีท่ี
มี ศ ั ก ยภาพในการท างานสู ง และระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตผ่านสื่อกลางทีเ่ รียกว่า เว็บไซต์ (Web Site)
เป็ นบริ ก ารบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ในรู ป แบบของข้ อ มู ล ที่
สามารถจะเชื่อมข้อมูลส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งภายใน
เครื อ ข่ า ยได้ จึ ง ท าให้ ส ะดวกในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
แลกเปลี่ย นข้อ มูลถึงกันได้อย่ า งรวดเร็ว ไม่ ว่า จะอยู่ท่ี
ไหนของโลกก็ ส ามารถที่ จ ะเข้า ไปค้ น หาข้ อ มู ล จาก
เครือข่ายต่าง ๆ ได้ทวโลก
ั่
และรูปแบบเว็บไซต์ประเภท
หนึ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารคือ บล็อก (blog) ปกติจะ
ประกอบด้ว ยข้อ ความ ภาพ ลิง ก์ เพลง หรือ วิดีโ อใน
หลายรูปแบบ โดยสามารถใช้เป็ นเครื่องมือสื่อสาร การ
ประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่
ผลงานในหลายด้าน เช่น อาหาร การเมือง เทคโนโลยี
หรือข่าวเหตุการณ์ ต่าง ๆ บล็อกที่มีช่อื เสียงอันหนึ่งคือ
www.hi5.com ซึ่ง ได้ร ับ ความนิ ย มทัง้ จากนั ก เรีย น
นักศึกษา พนักงาน ตลอดจนบุคคลทัวไปที
่ ม่ คี วามสนใจ
เป็ นบล็อกที่ผเู้ รียนรู้จกั กันดีและใช้อยู่เป็ นประจา บล็อก
hi5 จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งทีส่ ามารถนามาเป็ นสื่อกลางใน
การเรียนการสอน โดยการนาบทเรียนหรือความรูต้ ่าง ๆ
เขียนลงบล็อก ซึ่งผู้เรียนไม่ต้องเรียนรู้เ กี่ ยวกับการใช้
บล็อกใหม่ สามารถทาความเข้าใจและใช้งานได้เลย เป็ น
การสร้างความสนใจแก่ผู้เรียนและเนื่องจากบล็อก hi5
เข้า มามีบ ทบาทในสัง คมเป็ น อย่ า งมาก จึง สามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรูจ้ กั การใช้บล็อกเพื่อการเรียนรูแ้ ละใช้
บล็อ กอย่ า งมีคุ ณ ธรรมซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ ท างด้ า น
การศึกษาอย่างมาก [3]
ประพนธ์ ผาสุกยืด [4] กล่าวว่า การจัดการความรู้
เป็ น กระบวนการในการที่จ ะน าความรู้ท่ีมีอ ยู่ม าสร้า ง
ขยายผล แบ่งปนั จัดเก็บ และใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้
ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ระบบการ
จัดการความรูโ้ ดยการให้ผเู้ รียนเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า คิดเป็ น ทาเป็ น นาความรู้ทม่ี มี าถ่ายทอด
ให้กบั เพื่อนของผูเ้ รียนด้วยกันเอง รวมทัง้ บุคคลทัวไปได้
่
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ทาให้ความรูไ้ ม่สญ
ู หายไปไหน แล้วสามารถนาความรูท้ ่ี
ถ่ า ยทอดให้ก ับ บุ ค คลอื่น แล้ว มาจัด เก็บ เป็ น ความรู้ ท่ี
เด่นชัด (explicit knowledge) และความรู้ท่ซี ่อนเร้น
(tacit knowledge) มาไว้เป็ นองค์ความรู้
อีกทัง้ ผู้เรียนแต่ละคนต่างก็มคี วามรู้ความสามารถ
แตกต่ า งกัน ออกไป จึง ท าให้มีก ารจัด การความรู้ด้ว ย
บล็อก hi5 ซึง่ ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาเป็ นวัยทีพ่ ร้อมจะ
รับวิธกี ารเรียนรูแ้ บบใหม่ มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะค้นหา
ความรูใ้ หม่ สนใจอยากรูอ้ ยากเห็นสิง่ ต่าง ๆ รอบตัว และ
อยากแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อ่นื ได้รบั รู้ จึง
เป็ นระดับผูเ้ รียนทีค่ วรจะนาการจัดการความรูด้ ว้ ยบล็อก
hi5 เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนในชัน้ เรียนได้อกี วิธี
หนึ่ง
โรงเรีย นทีป งั กรวิท ยาพัฒ น์ (ทวีว ัฒ นา) ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ เป็ นโรงเรียนระดับมัธ ยมศึก ษา เปิ ดสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มโี อกาส
แสดงออกถึ ง ความรู้ ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่ปญั หาทีพ่ บคือ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ มี
ความพร้อมทางด้านฮาร์ดแวร์ (hardware) มากกว่าด้าน
บุ ค ลากร (people ware) และขาดครูผู้สอนวิช า
คอมพิวเตอร์ซง่ึ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูเ้ รียน
ปญั หาเกี่ยวกับตัวผู้เรียนที่ไม่ประสบความสาเร็จในการ
เรียน คือ ผู้เรียนทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์
ค่ อนข้างยาก การเรีย นรู้ไ ด้ไ ม่ เ ท่ า กัน เนื่ อ งจากความ
แตกต่ างของผู้เ รียนแต่ ละบุ คคล ทางด้านร่ างกายและ
จิตใจตลอดจนพื้นฐานและประสบการณ์ ท่ีแตกต่ า งกัน
ของผูเ้ รียน ทาให้การสอนมีผลต่อผูเ้ รียนระดับต่าง ๆ ไม่
เท่าเทียมกัน ประกอบกับเวลาในการสอนปกติอาจมีไม่
เพียงพอในการที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะหรือความรู้
ความเข้าใจตามทีต่ อ้ งการ อีกทัง้ ปญั หาด้านสื่อการเรียน
การสอนทีไ่ ม่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้ ทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่บรรลุ
ตามจุดประสงค์การเรียนรูท้ ต่ี ้องการ ผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนของผูเ้ รียนไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจซึ่งอาจเกิดขึน้
จากกระบวนการเรียนการสอนในชัน้ เรียนปกติ ทาให้
ผูเ้ รียนรูส้ กึ เบื่อหน่าย

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วจึง ท าให้ ผู้วิจ ัย ต้ อ งการหาวิธี
แก้ปญั หาที่เกิดขึน้ โดยนาการจัดการความรู้ด้วยบล็อก
hi5 มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ทัง้ นี้ผเู้ รียนส่วน
ใหญ่สามารถใช้บล็อก hi5 ได้อยู่แล้ว จึงได้ทาการวิจยั
เกี่ยวกับผลการจัดการความรู้ด้วยบล็อก hi5 เรื่องการ
สร้างเว็บไซต์เบือ้ งต้น สาหรับผู้เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
6 ขึน้ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนสามารถเรียนและ
ศึก ษาค้น คว้า ได้ด้ว ยตนเอง นอกจากการเรีย นในชัน้
เรียนปกติ และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูซ้ ่งึ ส่งผลต่อ
ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นของผู้เรียนให้มีป ระสิท ธิภ าพ
มากยิง่ ขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการ
ความรูด้ ว้ ยบล็อก hi5 เรื่องการสร้างเว็บไซต์เบือ้ งต้น ชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนโดย
์
วิธกี ารจัดการความรูด้ ว้ ยบล็อก hi5 กับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อน
์
และหลัง เรีย นโดยวิธีการจัด การความรู้ด้วยบล็อ ก hi5
เรื่องการสร้างเว็บไซต์เบือ้ งต้น
4.
เพื่ อ ศึก ษาความพึง พอใจของผู้ เ รี ย นชัน้
มัธยมศึกษา ปี ท่ี 6 โรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (ทวีวฒ
ั นา)
ในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่ได้รบั การจัดการความรู้ด้วยบล็อก
hi5 เรื่องการสร้างเว็บไซต์เบือ้ งต้น

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรใ นการวิ จ ั ย ครั ้ง นี้ เป็ นนั ก เรี ย นชั ้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553
โรงเรี ย นที ป งั กรวิ ท ยาพั ฒ น์ (ทวี ว ั ฒ นา) ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพฯ จานวน 3 ห้อง
120 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ ม (cluster random
sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็ นหน่ วยในการสุ่ม ด้วย
วิธกี ารจับสลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียน จานวน 2
ห้อง มีจานวนนักเรียนทัง้ หมด 80 คน โดยเป็ นกลุ่ม
ทดลอง 1 ห้อง จานวน 40 คน รับการจัดการความรูด้ ว้ ย
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บล็อก hi5 เรื่อ งการสร้างเว็บ ไซต์เบื้องต้น กับกลุ่ ม
ควบคุม 1 ห้อง จานวน 40 คน ที่รบั การจัดการเรียนรู้
แบบปกติ
ตัวแปรอิสระ คือ วิธกี ารจัดการเรียนรู้ มี 2 วิธี ได้แก่
การจัดการความรูด้ ว้ ยบล็อก hi5 เรื่องการสร้างเว็บไซต์
เบือ้ งต้นและการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ ตัวแปรตาม คือ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และ ความพึงพอใจของผู้เรียน
์
ต่อการจัดการความรูด้ ว้ ยบล็อก hi5

กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้นาขัน้ ตอนกระบวนการจัดการความรู้ของ
Turban และคณะ (อ้างถึงใน สมชาย นาประเสริฐชัย,
2550, หน้า 3) [5] มาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการ
ดังนี้
วิธกี ารจัดการเรียนรู้
-การจัดการความรูด้ ว้ ย
บล็อก hi5 เรือ่ งการสร้าง
เว็บไซต์เบือ้ งต้นด้วย
กระบวนการจัดการความรู้
ของ Turban และคณะ คือ
create, capture, store,
refine, distribute และ
monitor
-การจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ

ภาพที่ 1
Framework)

1. ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน
2. ความพึงพอใจ
ของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อ
การจัดการความรู้
ด้วยบล็อก hi5

กรอบแนวคิ ด ในการวิ จ ั ย (Concept

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ผูว้ จิ ยั ได้ทาการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 2 ห้อง จานวน 80
คน ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง 1 ห้อง จานวน
40 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง จานวน 40 คน โดยการ
สุม่ แบบกลุ่มด้วยวิธจี บั สลากจาก 3 ห้อง จานวน 120 คน
2. ทดสอบก่อนเรียน (pretest) คะแนนเต็ม 30
คะแนนกับผู้เ รียนกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้การจัดการ
ความรูด้ ว้ ยบล็อก hi5 คะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ด้ คือ 24.55 ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน คือ 1.83
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3. ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้
เวลาในการเรียนการสอนจานวน 40 คาบ (คาบละ 50
นาที) จานวน 2 คาบต่ อสัปดาห์ เท่ากัน สาหรับกลุ่ม
ควบคุม 1 ห้อง จานวน 40 คน ใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรู้
แบบปกติ สาหรับกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จานวน 40 คน ใช้
วิธีการเรียนการสอนโดยการจัดการความรู้ ด้ว ยบล็อ ก
hi5 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบล็อก hi5 เรื่องการ
สร้างเว็บไซต์เบือ้ งต้น สาหรับผู้เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
6 ก่อนนาไปใช้ทดลองจริง ผู้วิจยั ได้ทาการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพตามลาดับขัน้ ตอนของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์
และคณะ (2535, หน้ า 491) [2] โดยน าไปหา
ประสิท ธิภ าพขัน้ ที่ 1 ทดลองกับ นัก เรีย นกลุ่ ม เดี่ย ว
จานวน 3 คน ขัน้ ที่ 2 ทดลองกับนักเรียนกลุ่มย่อย
จานวน 9 คน ขัน้ ที่ 3 ทดลองกับนักเรียนกลุ่มภาคสนาม
จานวน 30 คน โดยเก็บข้อมูลแต่ละขัน้ ตอนอย่างละเอียด
เพื่ อ หาข้ อ บกพร่ อ งก่ อ นน าไปใช้ จ ริ ง ในด้ า นเนื้ อ หา
กิจกรรม แบบฝึ กระหว่างเรียน รูปแบบของบล็อก และ
ทาการปรับปรุงโดยตลอดจึงทาให้การจัดการความรูด้ ว้ ย
บล็ อ ก hi5
เรื่ อ งการสร้ า งเว็ บ ไซต์ เ บื้ อ งต้ น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
โดยน าขัน้ ตอนกระบวนการจัด การความรู้ ข อง
Turban และคณะ มาร่วมปฏิบตั ิ คือ create, capture,
store, refine, distribute และ monitor
4. ทาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลัง
์
เรียน (post test) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันแต่
สลับข้อกัน ได้นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความเที่ ย งตรงและน า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนไปหาคุณภาพ
์
ของแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ ์ ท าให้ผู้เ รีย นสามารถ
เรียนรูไ้ ด้ตามผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
5. เมื่อดาเนินการทดลองเสร็จสิน้ แล้ว ให้ผู้เรียน
ตอบแบบวัดความพึงพอใจ
6. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธิทางการ
์
เ รี ย น ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง เ รี ย น แ บ บ ฝึ ก หั ด ร ว ม ทั ้ ง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
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7. น าข้อ มูลที่ได้มาตรวจให้ค ะแนนและท าการ
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติ เพื่อหาข้อสรุปผลการศึกษา และ
นาแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย, ส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน, ประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ผลลัพ ธ์, IOC, ความยากง่ า ย, อ านาจจ าแนก, ความ
เชื่อมัน่

ผลการวิ จยั
1. ประสิทธิภาพของบล็อก hi5 เรื่องการสร้าง
เว็บไซต์เบื้องต้นสาหรับผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 มี
ประสิทธิภาพ 86.03/88.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนด
80/80
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนที่
์
ได้รบั การจัดการความรู้ด้วยบล็อก hi5 เรื่องการสร้าง
เว็บไซต์เบือ้ งต้น กับการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ สาหรับ
ผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนทีปงั กรวิทยา
พัฒน์ (ทวีวฒ
ั นา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยทดสอบค่า t
แบบเป็ นอิสระต่อกัน (t-test for independent sample)
พบว่าผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนทีไ่ ด้รบั การจัดการความรู้
์
ด้วยบล็อก hi5 สูงกว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อน
์
และหลังการจัดการความรูด้ ว้ ยบล็อก hi5 เรื่องการสร้าง
เว็บไซต์เบือ้ งต้น โรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (ทวีวฒ
ั นา)
ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยใช้ค่า t แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน
(t-test for dependent sample) พบว่าผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการความรูด้ ว้ ย
บล็อ ก hi5 เรื่อ งการสร้า งเว็บ ไซต์เ บื้อ งต้น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อการ
จัดการความรู้ด้วยบล็อก hi5 เรื่องการสร้างเว็บไซต์
เบือ้ งต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและมากทุกด้าน
บล็อก hi5 ผูเ้ รียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เสมือนกับได้
เล่นสิง่ ที่ชอบควบคู่ไปด้วย น่ าติดตาม สามารถทบทวน
เนื้อหาได้ตลอดเวลา มีรูปภาพและสีสนั ช่วยดึงดูดความ
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สนใจในการเรี ย น สามารถน าไปปรับ ใช้ ก ับ social
network อื่น ๆ ได้อกี เช่น facebook, twitter เป็ นต้น

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะซึง่ อาจเป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั ต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วข้องกับการนาผลการวิจยั ไป
ใช้
1.1 การจัดการความรูด้ ้วยบล็อก hi5 เรื่องการ
สร้างเว็บไซต์เบือ้ งต้น สาหรับผู้เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
6 สามารถทางานได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.2 การจัดการความรูด้ ้วยบล็อก hi5 เรื่องการ
สร้างเว็บไซต์เบือ้ งต้น สาหรับผู้เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
6 พบว่าเนื้อหาบทเรียนที่ใช้ในการนาเสนอแก่ผู้เรียน
เป็ นรูปแบบการบรรยายการสอนทัวไป
่ บางครัง้ เนื้อหา
บทเรียนต้องการเห็นภาพ จะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
มากยิง่ ขึน้
1.3 การจัดการความรูด้ ้วยบล็อก hi5 เรื่องการ
สร้างเว็บไซต์เบือ้ งต้น ทาให้ผเู้ รียนและครูผสู้ อนสามารถ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ หรือ แสดงความคิด เห็น ได้โ ดยใน
บางครัง้ หากเป็ นการเรียนการสอนในห้องเรียน ผู้เรียน
บางคนอาจจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียนแบบ
ปกติ
1.4 การจัดการความรูด้ ้วยบล็อก hi5 เรื่องการ
สร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้ดี
1.5 ควรอบรมจรรยาบรรณแก่ผู้เรียนในการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองทีเ่ หมาะสม
1.6 ถึ ง แม้ว่ า จะเป็ น การเรีย นด้ ว ยตนเอง
ครูผสู้ อนควรต้องคอยแนะนา ช่วยดูแล ในขณะทีผ่ เู้ รียน
เกิดปญั หาหรือไม่เข้าใจในการจัดการความรูด้ ้วยบล็อก
hi5 เรื่องการสร้างเว็บไซต์เบือ้ งต้น
1.7 ผูเ้ รียนสามารถเข้ามาใช้บล็อก hi5 เรื่องการ
สร้างเว็บไซต์เบือ้ งต้นนอกเวลาเรียนได้
1.8 นอกเหนือจากการให้ทาแบบฝึ กหัดระหว่าง
เรียนและแบบทดสอบที่ผู้เรียนจะต้องทาแล้ว ไม่มีการ
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มอบหมายงานอย่ า งอื่ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
เพิม่ เติม
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1
ควรมีแ บบฝึ ก หัด ระหว่ า งเรีย นพร้ อ ม
แบบทดสอบในบล็อก โปรแกรมทีเ่ หมาะสมในการสร้าง
แบบฝึ ก หัด ระหว่ า งเรี ย น และแบบทดสอบ ควรใช้
โปรแกรมในการสร้างแบบทดสอบ เช่น coursebuilder
เพราะเป็ นโปรแกรมที่ใช้สร้างแบบทดสอบในการใช้งาน
บนเว็บโดยเฉพาะและจะไม่มปี ญั หาในการเชื่อม (link)
ข้อมูลระหว่างเว็บกับแบบทดสอบ
2.2 การจัดการความรู้ดว้ ยบล็อก hi5 สามารถ
นาไปพัฒนากับ social network อื่น ๆ ได้อีก เช่น
facebook หรือ google plus เป็ นต้น เพื่อสร้างความ
หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปจั จัยเกี่ยวกับ
เพศทีม่ ตี ่อการเรียนบนเว็บโดยแยกกลุ่มผูเ้ รียนออกเป็ น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูเ้ รียนเพศชายและกลุ่มผูเ้ รียนเพศหญิง
กลุ่ มละเท่ ากัน โดยให้ผู้เ รีย นทัง้ สองกลุ่ ม เรียนบนเว็บ
หลังจากนัน้ นาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนมาเปรียบเทียบ
์
กันว่าเพศชายหรือเพศหญิงมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูง
์
กว่ากัน
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