
ชื่อรายงานเรื่อง เว็บไซตชวยสอน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ชวงชั้นที่ 4   

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ  

ชื่อผูรายงาน นายชัยทศ  จําเนียรกุล 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อสรางเว็บไซตชวยสอน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และ

อวกาศ ชวงชัน้ที่ 4 (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเว็บไซตชวยสอน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ  

ชวงชั้นที ่ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลก           

ดาราศาสตร และอวกาศ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยเว็บไซตชวยสอน เรื่อง โลก  ดาราศาสตร 

และอวกาศ นักเรียนชวงชั้นที่ 4 (4) เพื่อศึกษาความคดิเห็นของนักเรยีนที่มีตอเว็บไซตชวยสอน เรื่อง 

โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ชวงชั้นที่ 4 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ปที่ 2 หอง 5 โรงเรยีน

สายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานครเขต 1 ภาคเรียนที ่ 1                

ปการศึกษา 2550 จํานวน 1 หองเรียน รวม 38 คน เครื่องมือในการศกึษา ประกอบดวย (1) เว็บไซต

ชวยสอน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ชวงชั้นที่ 4 http://www.chaiyatos.com (2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ (3) แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอเว็บไซตชวยสอน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ชวงชั้นที่ 4 

 

ผลการศึกษาพบวา (1) เว็บไซตชวยสอน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ชวงชั้นที่ 4              

มีประสิทธิภาพ  88.53/84.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 (2) คาดัชนีประสิทธผิลเทากับ 0.75  

แสดงใหเห็นวา เว็บไซตชวยสอนนี้ทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 75 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

หลังเรียน ดวยเว็บไซตชวยสอน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ชวงชั้นที่ 4 สูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 (4) ความคิดเห็นโดยรวมกับเว็บไซตชวยสอน เรื่อง โลก ดาราศาสตร 

และอวกาศ ชวงชั้นที่ 4 อยูในระดับมากทีสุ่ด และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานกัเรียนมีความคิด

อยูในระดับมากที่สุด 3 ขอ คือ การเรียนดวยเว็บไซตชวยสอน ทําใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น, สามารถ

ทบทวนบทเรียนไดสะดวกและงายขึ้น และสอนไดตามจุดประสงคของการเรียน และเห็นดวยในระดบั

มาก 6 ขอ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การเรยีนดวยเว็บไซตชวยสอนทําใหมี

ประสบการณในการใชคอมพวิเตอรมากขึ้น, ชวยกระตุนใหอยากเรียนรู, ทําใหเกิดความสนุกสนาน,  

ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค, ทําใหมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น, ทาทายความสามารถของนักเรียน  

 

 

 

 



 

ชื่อรายงานเรื่อง สไลดบทเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใชโปรแกรม Power Point   

ชวงชั้นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอปุถัมภฯ 

ชื่อผูรายงาน นายชัยทศ  จําเนียรกุล 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

 
บทคัดยอ 

 

การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อสรางสไลดบทเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ  

โดยใชโปรแกรม Power Point ชวงชั้นที ่ 4 (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของสไลดบทเรียน เรื่อง โลก             

ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใชโปรแกรม Power Point  ชวงชั้นที่ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (3) 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ระหวางกอนเรียนและหลัง

เรียน ดวยสไลดบทเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใชโปรแกรม Power Point ชวงชั้นที่ 4             

(4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสไลดบทเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใช

โปรแกรม Power Point  ชวงชั้นที่ 4  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ปที่ 1 หอง 12 โรงเรียน          

สายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานครเขต 1 ภาคเรียนที ่ 2                 

ปการศึกษา 2549 จํานวน 1 หองเรียน รวม 45 คน เครือ่งมือในการศกึษาประกอบดวย (1) บทเรียน

สไลด หมายถึง สไลดบทเรียน เรื่องโลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใชโปรแกรม Power Point            

ชวงชั้นที่ 4 และใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน วิชา โลก         

ดาราศาสตร และอวกาศ (3) แบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรียนที่มีตอสไลดบทเรียน เรื่อง โลก 

ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใชโปรแกรม Power Point  ชวงชั้นที่ 4  

 

ผลการศึกษาพบวา (1) สไลดบทเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใชโปรแกรม 

Power Point  ชวงชัน้ที่ 4 มีประสิทธิภาพ  87.14/86.13 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 (2) คาดัชนี

ประสิทธิผลเทากับ 0.78 แสดงใหเห็นวาสไลดบทเรียนนี้ ทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 78 (3) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สไลดบทเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใชโปรแกรม 

Power Point  ชวงชั้นที ่ 4 สูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 (4) ความคิดเหน็

โดยรวมกับสไลดบทเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใชโปรแกรม Power Point  ชวงชั้น        

ที่ 4 อยูในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีความคิดอยูในระดบัมากที่สุดเพียง

ขอเดียว คือ การเรียนดวยสไลดบทเรียนทําใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น และเห็นดวยในระดับมาก 8 ขอ          

เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การเรียนดวยสไลดบทเรียนสอนไดตามจุดประสงคของ

การเรียน, ทําใหเกิดความสนุกสนาน, ชวยกระตุนใหอยากเรียนรู, ทําใหมีความมั่นใจในตนเองมากขึน้, 

สามารถทบทวนบทเรียนไดสะดวกและงายขึ้น, ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค, ทําใหมปีระสบการณใน

การใชคอมพิวเตอรมากขึ้น และทาทายความสามารถของนักเรียน  


