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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์คอื 1) เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพของการจดัการความรูด้ว้ยบลอ็ก hi5 เรื่อง

การสรา้งเวบ็ไซต์เบือ้งต้น ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนโดยวธิกีารจดัการความรูด้ว้ยบลอ็ก hi5 กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ3) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนโดยวธิกีารจดัการความรูด้ว้ยบลอ็ก hi5 4) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บั
การจดัการความรูด้ว้ยบลอ็ก hi5 กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนทปีงักรวทิยา
พฒัน์(ทววีฒันา)ในพระราชูปถมัภ์ฯ  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 2 หอ้ง มจี านวนนักเรยีนทัง้หมด 80 คน 
โดยใช้วธิกีารสุ่มแบบกลุ่ม โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่มดว้ยวธิกีารจบัสลาก แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง กบั
กลุ่มควบคุม 1 หอ้ง จ านวนหอ้งละ 40 คน ระยะเวลาในการทดลอง 40 ชัว่โมง เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื บลอ็ก hi5 
เรื่องการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าททีางสถติ ิ(ค่าทแีบบไม่เป็นอสิระต่อกนั และ
ค่าทแีบบเป็นอสิระต่อกนั) 
 ผลการวจิยัพบว่า 1) ประสทิธภิาพของบลอ็ก hi5 เรื่องการสรา้งเวบ็ไซตเ์บือ้งตน้ มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80/80 โดยมปีระสทิธภิาพ 86.03/88.67 2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยการจดัการความรูด้ว้ยบลอ็ก hi5 สงูกว่าการ
จดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 3) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการจดัการความรูด้ว้ย
บลอ็ก hi5 สงูกว่าก่อนการจดัการความรู ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 4) ผลการประเมนิความพงึพอใจของ
ผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการจดัการความรูด้ว้ยบลอ็ก hi5 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและมากทีส่ดุ   
ค าส าคญั: การจดัการความรูด้ว้ยบลอ็ก hi5  /ประสทิธภิาพของการจดัการความรูด้ว้ยบลอ็ก hi5   /การจดัการเรยีนรู้

แบบปกติ  /ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  /นความพงึพอใจของผูเ้รยี  
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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 
 
 
บทน า 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิระบุว่าการจดัการศกึษาต้องยดึหลกั ผูเ้รยีนทุก
คนมคีวามสามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเองได้และถอืว่า
ผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจัดการศกึษาต้อง
ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถพฒันาตนตามธรรมชาติและ
เตม็ตามศกัยภาพและผูเ้รยีนมสีทิธไิดร้บัการพฒันาขดี 

 
 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่ อการศึกษาใน
โอกาสแรกที่ท าได้ มีความรู้มีทักษะเพียงพอที่จะใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชวีติ [1] 

ปจัจุบนัสื่อเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มามีบทบาทกบั
การเรยีนการสอนมากขึน้ โดยเฉพาะการเรยีนรู้ผ่านสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ส าคัญมาก เพื่อให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะ
การน าเทคโนโลยเีกีย่วกบัเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตมาใชใ้น
การเรยีนการสอน เน่ืองจากอนิเทอรเ์น็ตเป็นเทคโนโลยทีี่
มีศักยภาพในการท างานสูง  และระบบเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ตผ่านสื่อกลางทีเ่รยีกว่า เวบ็ไซต์ (Web Site) 
เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของข้อมูลที่
สามารถจะเชื่อมขอ้มลูส่วนหนึ่งไปยงัอกีส่วนหนึ่งภายใน
เครือข่ายได้ จึงท าให้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ที่
ไหนของโลกก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลจาก
เครอืขา่ยต่าง ๆ ไดท้ัว่โลก และรูปแบบเวบ็ไซต์ประเภท
หนึ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารคอื บลอ็ก (blog) ปกติจะ
ประกอบด้วยข้อความ ภาพ ลิงก์ เพลง หรือวิดีโอใน
หลายรูปแบบ โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมอืสื่อสาร การ
ประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่
ผลงานในหลายด้าน เช่น อาหาร การเมือง เทคโนโลย ี
หรอืข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ บลอ็กที่มีชื่อเสยีงอนัหนึ่งคือ 
www.hi5.com ซึ่งได้รับความนิยมทัง้จากนักเรียน 
นกัศกึษา พนักงาน ตลอดจนบุคคลทัว่ไปทีม่คีวามสนใจ 
เป็นบลอ็กที่ผูเ้รยีนรู้จกักนัดแีละใช้อยู่เป็นประจ า บลอ็ก 
hi5 จงึเป็นทางเลอืกหนึ่งทีส่ามารถน ามาเป็นสื่อกลางใน
การเรยีนการสอน โดยการน าบทเรยีนหรอืความรูต่้าง ๆ 
เขยีนลงบล็อก ซึ่งผู้เรียนไม่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกบัการใช้
บลอ็กใหม่ สามารถท าความเขา้ใจและใชง้านไดเ้ลย เป็น
การสร้างความสนใจแก่ผู้เรียนและเนื่องจากบลอ็ก hi5 
เข้ามามีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก จึงสามารถ
ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนรูจ้กัการใชบ้ลอ็กเพื่อการเรยีนรูแ้ละใช้
บล็อกอย่างมีคุณธรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางด้าน
การศกึษาอย่างมาก [3] 

ประพนธ ์ ผาสุกยดื [4] กล่าวว่า การจดัการความรู้
เป็นกระบวนการในการที่จะน าความรู้ที่มีอยู่มาสร้าง 
ขยายผล แบ่งปนั จดัเกบ็ และใชใ้หเ้กดิประโยชน์ เพื่อให้
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ใชร้ะบบการ
จดัการความรูโ้ดยการใหผู้เ้รยีนเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู ้
ศกึษาค้นควา้ คดิเป็น ท าเป็น น าความรู้ทีม่มีาถ่ายทอด
ใหก้บัเพื่อนของผูเ้รยีนดว้ยกนัเอง รวมทัง้บุคคลทัว่ไปได ้

ท าใหค้วามรูไ้ม่สญูหายไปไหน แลว้สามารถน าความรูท้ี่
ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นแล้วมาจัดเก็บ เป็นความรู้ที่
เด่นชดั (explicit knowledge) และความรู้ที่ซ่อนเร้น 
(tacit knowledge) มาไวเ้ป็นองคค์วามรู ้  

อกีทัง้ผู้เรยีนแต่ละคนต่างกม็คีวามรู้ความสามารถ
แตกต่างกันออกไป จึงท าให้มีการจัดการความรู้ด้วย
บลอ็ก hi5 ซึง่ผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษาเป็นวยัทีพ่รอ้มจะ
รบัวธิกีารเรยีนรูแ้บบใหม่ มคีวามกระตือรอืรน้ทีจ่ะคน้หา
ความรูใ้หม่ สนใจอยากรูอ้ยากเหน็สิง่ต่าง ๆ รอบตวั และ
อยากแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นได้รบัรู้ จึง
เป็นระดบัผูเ้รยีนทีค่วรจะน าการจดัการความรูด้ว้ยบลอ็ก 
hi5 เขา้มาช่วยในการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนไดอ้กีวธิี
หนึ่ง 

โรงเรียนทีปงักรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา เปิดสอน
รายวชิาคอมพวิเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้มโีอกาส
แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่ปญัหาทีพ่บคอื โรงเรยีนมคีอมพวิเตอร์ มี
ความพรอ้มทางดา้นฮารด์แวร ์(hardware) มากกว่าดา้น
บุคลากร (people ware) และขาดครูผู้สอนวิชา
คอมพวิเตอรซ์ึง่ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผูเ้รยีน 
ปญัหาเกี่ยวกบัตัวผู้เรียนที่ไม่ประสบความส าเร็จในการ
เรยีน คอื ผู้เรยีนท าความเขา้ใจเน้ือหาวชิาคอมพวิเตอร์
ค่อนข้างยาก การเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน เนื่องจากความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล ทางด้านร่างกายและ
จิตใจตลอดจนพื้นฐานและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
ของผูเ้รยีน ท าใหก้ารสอนมผีลต่อผูเ้รยีนระดบัต่าง ๆ ไม่
เท่าเทยีมกนั ประกอบกบัเวลาในการสอนปกติอาจมไีม่
เพยีงพอในการที่จะช่วยใหผู้้เรยีนเกดิทกัษะหรอืความรู้
ความเขา้ใจตามทีต่อ้งการ อกีทัง้ปญัหาดา้นสื่อการเรยีน
การสอนทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัเนื้อหาและจุดประสงคข์องการ
เรยีนรู้ ท าให้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไม่บรรลุ
ตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีต่้องการ ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของผูเ้รยีนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจซึ่งอาจเกดิขึน้
จากกระบวนการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนปกติ ท าให้
ผูเ้รยีนรูส้กึเบื่อหน่าย 
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จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจ ัยต้องการหาวิธี
แก้ปญัหาที่เกดิขึน้ โดยน าการจดัการความรู้ด้วยบลอ็ก 
hi5 มาใชใ้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ทัง้นี้ผูเ้รยีนส่วน
ใหญ่สามารถใชบ้ลอ็ก hi5 ไดอ้ยู่แลว้ จงึไดท้ าการวจิยั
เกี่ยวกบัผลการจดัการความรู้ด้วยบลอ็ก hi5 เรื่องการ
สรา้งเวบ็ไซต์เบือ้งต้น ส าหรบัผู้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
6 ขึน้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนและ
ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง นอกจากการเรียนในชัน้
เรยีนปกติ และช่วยใหผู้้เรยีนเกดิการเรยีนรูซ้ึ่งส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนให้มีประสทิธิภาพ
มากยิง่ขึน้     
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพของการจดัการ

ความรูด้ว้ยบลอ็ก hi5 เรื่องการสรา้งเวบ็ไซตเ์บือ้งตน้ ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เพื่อเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดย
วธิกีารจดัการความรูด้ว้ยบลอ็ก hi5 กบัการจดัการเรยีนรู้
แบบปกต ิ

3. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
และหลงัเรียนโดยวิธีการจดัการความรู้ด้วยบล็อก hi5 
เรื่องการสรา้งเวบ็ไซตเ์บือ้งตน้  

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนชัน้
มธัยมศกึษา ปีที ่6 โรงเรยีนทปีงักรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) 
ในพระราชูปถมัภ์ฯ ที่ได้รบัการจดัการความรู้ด้วยบล็อก 
hi5 เรื่องการสรา้งเวบ็ไซตเ์บือ้งตน้ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากร ในการวิจัย ครั ้งนี้ เ ป็นนัก เ รียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที่ 6 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 
โรงเรียนทีป งักรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)  ในพระ
ราชูปถมัภ์ฯ เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ จ านวน 3 ห้อง 
120 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 
sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ด้วย
วธิกีารจบัสลาก ได้กลุ่มตวัอย่าง คอืนักเรยีน จ านวน 2 
ห้อง มีจ านวนนักเรยีนทัง้หมด 80 คน โดยเป็นกลุ่ม
ทดลอง 1 หอ้ง จ านวน 40 คน รบัการจดัการความรูด้ว้ย

บล็อก hi5 เรื่องการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น กับกลุ่ม
ควบคุม 1 หอ้ง จ านวน 40 คน ที่รบัการจดัการเรยีนรู้
แบบปกต ิ    

ตวัแปรอสิระ คอื วธิกีารจดัการเรยีนรู ้ม ี2 วธิ ีไดแ้ก่ 
การจดัการความรูด้ว้ยบลอ็ก hi5 เรื่องการสรา้งเวบ็ไซต์
เบือ้งตน้และการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ ตวัแปรตาม คอื 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ ความพงึพอใจของผู้เรยีน
ต่อการจดัการความรูด้ว้ยบลอ็ก hi5  
 
กรอบแนวคิดของการวิจยั 

ผูว้จิยัได้น าขัน้ตอนกระบวนการจดัการความรู้ของ 
Turban และคณะ (อ้างถึงใน สมชาย น าประเสรฐิชยั, 
2550, หน้า 3) [5] มาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ 
ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  (Concept 
Framework)  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
1.  ผูว้จิยัไดท้ าการแบ่งกลุ่มตวัอย่าง 2 หอ้ง จ านวน 80 

คน ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทดลอง 1 หอ้ง จ านวน 
40 คน และกลุ่มควบคุม 1 หอ้ง จ านวน 40 คน โดยการ
สุม่แบบกลุ่มดว้ยวธิจีบัสลากจาก 3 หอ้ง จ านวน 120 คน 

2. ทดสอบก่อนเรยีน (pretest) คะแนนเต็ม 30 
คะแนนกบัผู้เรียนกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้การจดัการ
ความรูด้ว้ยบลอ็ก hi5 คะแนนเฉลีย่ทีไ่ด ้คอื 24.55 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน คอื 1.83   

วธิกีารจดัการเรยีนรู ้
-การจดัการความรูด้ว้ย
บลอ็ก hi5 เรือ่งการสรา้ง
เวบ็ไซต์เบือ้งตน้ดว้ย
กระบวนการจดัการความรู้
ของ Turban และคณะ คอื 
create, capture, store, 
refine, distribute และ 
monitor 
-การจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ

1. ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 
2. ความพงึพอใจ
ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ
การจดัการความรู้
ดว้ยบลอ็ก hi5 
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3. ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ ใช้
เวลาในการเรยีนการสอนจ านวน 40 คาบ (คาบละ 50 
นาที) จ านวน 2 คาบต่อสปัดาห์ เท่ากนั ส าหรบักลุ่ม
ควบคุม 1 หอ้ง จ านวน 40 คน ใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรู้
แบบปกต ิส าหรบักลุ่มทดลอง 1 หอ้ง จ านวน 40 คน ใช้
วิธีการเรียนการสอนโดยการจดัการความรู้ด้วยบล็อก 
hi5 การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของบลอ็ก hi5 เรื่องการ
สรา้งเวบ็ไซต์เบือ้งต้น ส าหรบัผู้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
6 ก่อนน าไปใช้ทดลองจริง ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์
ประสทิธภิาพตามล าดบัขัน้ตอนของ ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์
และคณะ (2535, หน้า 491) [2] โดยน าไปหา
ประสิทธิภาพขัน้ที่ 1 ทดลองกบันักเรียนกลุ่มเดี่ยว 
จ านวน 3 คน ขัน้ที่ 2 ทดลองกบันักเรียนกลุ่มย่อย 
จ านวน 9 คน ขัน้ที ่3 ทดลองกบันักเรยีนกลุ่มภาคสนาม 
จ านวน 30 คน โดยเกบ็ขอ้มลูแต่ละขัน้ตอนอย่างละเอยีด
เพื่อหาข้อบกพร่องก่อนน าไปใช้จริงในด้านเนื้อหา 
กจิกรรม แบบฝึกระหว่างเรยีน รูปแบบของบลอ็ก และ
ท าการปรบัปรุงโดยตลอดจงึท าใหก้ารจดัการความรูด้ว้ย
บล็อก hi5 เรื่องการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์

โดยน าขัน้ตอนกระบวนการจัดการความรู้ของ 
Turban และคณะ มาร่วมปฏบิตัิ คอื create, capture, 
store, refine, distribute และ monitor 

4. ท าการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงั
เรยีน (post test) โดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดยีวกนัแต่
สลบัขอ้กนั ไดน้ าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงและน า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนไปหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ์ท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรยีนรูไ้ดต้ามผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั  

5. เมื่อด าเนินการทดลองเสรจ็สิน้แล้ว ให้ผู้เรยีน
ตอบแบบวดัความพงึพอใจ 

6. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เ รี ย นก่ อ น แ ล ะห ลั ง เ รี ย น  แ บบ ฝึ ก หัด  ร ว มทั ้ง
แบบสอบถามความพงึพอใจ 

7. น าข้อมูลที่ได้มาตรวจให้คะแนนและท าการ
วเิคราะหห์าค่าทางสถติ ิเพื่อหาขอ้สรุปผลการศกึษา และ
น าแบบสอบถามความพงึพอใจมาวเิคราะหข์อ้มลู  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย, ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน, ประสทิธภิาพของกระบวนการและ
ผลลัพธ์, IOC, ความยากง่าย, อ านาจจ าแนก, ความ
เชื่อมัน่ 
 

ผลการวิจยั 
1. ประสทิธิภาพของบลอ็ก hi5 เรื่องการสร้าง

เวบ็ไซต์เบื้องต้นส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 มี
ประสทิธภิาพ 86.03/88.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 

2. ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่
ได้รบัการจดัการความรู้ด้วยบลอ็ก hi5 เรื่องการสร้าง
เวบ็ไซต์เบือ้งต้น กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิส าหรบั
ผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนทปีงักรวทิยา
พฒัน์   (ทววีฒันา) ในพระราชูปถมัภ์ฯ โดยทดสอบค่า t 
แบบเป็นอสิระต่อกนั (t-test for independent sample) 
พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการความรู้
ดว้ยบลอ็ก hi5 สงูกว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

3. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
และหลงัการจดัการความรูด้ว้ยบลอ็ก hi5 เรื่องการสรา้ง
เวบ็ไซตเ์บือ้งตน้ โรงเรยีนทปีงักรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) 
ในพระราชูปถมัภ์ฯ โดยใชค้่า t แบบไม่เป็นอสิระต่อกนั  
(t-test for dependent sample) พบว่าผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนการจดัการความรูด้ว้ย
บล็อก hi5 เรื่องการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

4. ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อการ
จดัการความรู้ด้วยบล็อก hi5 เรื่องการสร้างเว็บไซต์
เบือ้งตน้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุดและมากทุกดา้น 
บลอ็ก hi5 ผูเ้รยีนส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจ เสมอืนกบัได้
เล่นสิง่ที่ชอบควบคู่ไปดว้ย น่าตดิตาม สามารถทบทวน
เน้ือหาไดต้ลอดเวลา มรีูปภาพและสสีนั ช่วยดงึดูดความ
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สนใจในการเรียน สามารถน าไปปรับใช้กับ social 
network อื่น ๆ ไดอ้กี เช่น facebook, twitter เป็นตน้  

 
ข้อเสนอแนะ   

 จากการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะซึง่อาจเป็น
ประโยชน์ต่อการศกึษาวจิยัต่อไป ดงันี้ 

1. ขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าผลการวจิยัไป
ใช ้

    1.1 การจดัการความรูด้้วยบลอ็ก hi5 เรื่องการ
สรา้งเวบ็ไซต์เบือ้งต้น ส าหรบัผู้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
6 สามารถท างานไดโ้ดยผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

    1.2 การจดัการความรูด้้วยบลอ็ก hi5 เรื่องการ
สรา้งเวบ็ไซต์เบือ้งต้น ส าหรบัผู้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
6 พบว่าเนื้อหาบทเรยีนที่ใช้ในการน าเสนอแก่ผู้เรยีน 
เป็นรูปแบบการบรรยายการสอนทัว่ไป บางครัง้เนื้อหา
บทเรยีนต้องการเหน็ภาพ จะท าใหผู้้เรยีนมคีวามเขา้ใจ
มากยิง่ขึน้ 

    1.3 การจดัการความรูด้้วยบลอ็ก hi5 เรื่องการ
สรา้งเวบ็ไซตเ์บือ้งตน้ ท าใหผู้เ้รยีนและครูผูส้อนสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแสดงความคิดเห็นได้โดยใน
บางครัง้หากเป็นการเรยีนการสอนในห้องเรยีน ผู้เรยีน
บางคนอาจจะไม่กลา้แสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีนแบบ
ปกต ิ

    1.4 การจดัการความรูด้้วยบลอ็ก hi5 เรื่องการ
สร้างเวบ็ไซต์เบื้องต้น ช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้ของผู้เรยีน
ไดด้ ี

    1.5 ควรอบรมจรรยาบรรณแก่ผู้เรียนในการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองทีเ่หมาะสม 

    1.6 ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนด้วยตนเอง 
ครูผูส้อนควรต้องคอยแนะน า ช่วยดูแล ในขณะทีผู่เ้รยีน
เกดิปญัหาหรอืไม่เขา้ใจในการจดัการความรูด้้วยบลอ็ก 
hi5 เรื่องการสรา้งเวบ็ไซตเ์บือ้งตน้ 

    1.7 ผูเ้รยีนสามารถเขา้มาใชบ้ลอ็ก hi5 เรื่องการ
สรา้งเวบ็ไซตเ์บือ้งตน้นอกเวลาเรยีนได ้

    1.8 นอกเหนือจากการใหท้ าแบบฝึกหดัระหว่าง
เรียนและแบบทดสอบที่ผู้เรยีนจะต้องท าแล้ว ไม่มีการ

มอบหมายงานอย่างอื่นให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
เพิม่เตมิ 

2.  ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
    2.1 ควรมีแบบฝึกหัดระหว่างเรียนพร้อม

แบบทดสอบในบลอ็ก โปรแกรมทีเ่หมาะสมในการสรา้ง
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบ ควรใช้
โปรแกรมในการสร้างแบบทดสอบ เช่น coursebuilder 
เพราะเป็นโปรแกรมที่ใชส้รา้งแบบทดสอบในการใชง้าน
บนเว็บโดยเฉพาะและจะไม่มปีญัหาในการเชื่อม (link) 
ขอ้มลูระหว่างเวบ็กบัแบบทดสอบ 

    2.2 การจดัการความรู้ดว้ยบลอ็ก hi5 สามารถ
น าไปพฒันากบั social network อื่น ๆ ได้อีก เช่น 
facebook หรอื google plus เป็นต้น เพื่อสร้างความ
หลากหลายในการจดัการเรยีนการสอน 

    2.3 ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทียบปจัจยัเกี่ยวกบั
เพศทีม่ต่ีอการเรยีนบนเวบ็โดยแยกกลุ่มผูเ้รยีนออกเป็น 
2 กลุ่ม คอื กลุ่มผูเ้รยีนเพศชายและกลุ่มผูเ้รยีนเพศหญงิ 
กลุ่มละเท่ากัน โดยให้ผู้เรียนทัง้สองกลุ่มเรียนบนเว็บ 
หลงัจากนัน้น าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมาเปรียบเทยีบ
กนัว่าเพศชายหรอืเพศหญงิมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู
กว่ากนั 
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