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การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการสืบค้ นสารสนเทศขันสู
้ ง
ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างบทเรี ยนจาก Blog
และการเรี ยนแบบบรรยาย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปริศนา มัชฌิมา และนางสาวสายสุดา ปั น้ ตระกูล
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2552

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนการสอนและเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ระหว่างการเรี ยนที่เรี ยนจาก BLOG และการเรี ยนแบบบรรยาย กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในก าร
วิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ที่ลงทะเบียน
เรี ยนในรายวิชา การสืบค้ นสารสนเทศขันสู
้ งภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 จํานวน 37 คน ซึง่
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทดลองซึง่ เป็ นนักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้ บทเรี ยนจาก Blog จํานวน 19 คน
และกลุม่ ควบคุมซึ่งเป็ นนักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้ การเข้ าฟั งบรรยาย จํานวน 18 คน เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จํานวน 30 ข้ อ สถิติ ที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ การแจกแจง ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบ นมาตรฐาน ค่าความ
แปรปรวน และใช้ t-test ในการทดสอบสมมติฐาน ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเท่ากับ 24.03 ซึง่ สูงกว่ากลุม่ ควบคุมซึง่ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.07 ทังนี
้ ้
เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่า t-test พบว่ามีความแตกต่างอย่าง
ไม่มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.05
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study learning achievement and to
compare the result between Blog and lecture approach. The samples consisted of 37
students of Information Technology Curriculum at Suan Dusit Rajabhat University who
register in Advanced Information Retrieval Subject in the first semester of the 2009
academic year. They were divided into the experimental group of 19 students, and the
controlled group of 18 students. The instrument used for data gathering was an
examination to evaluate learning achievement. The statistics used for the data analyses
were frequency distribution, mean, standard deviation, variance and t-test. The results of
the study were as follows: the learning achievement between the students who were
taught by the Blog approach and their peers who were taught by the lecture approach
was significantly different at .05 levels.

