
ชื่อรายงานเรื่อง เว็บไซตชวยสอน โลก ดาราศาสตร และอวกาศ  

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559  โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ  

ชื่อผูรายงาน นายชัยทศ  จําเนียรกุล 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเว็บไซตชวยสอน โลก ดาราศาสตร 

และอวกาศ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โลก  ดารา

ศาสตร และอวกาศ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยเว็บไซตชวยสอน โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 

(3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอเว็บไซตชวยสอน โลก ดาราศาสตร และอวกาศ กลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หอง 11 โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน รวม 36 คน เครื่องมือ

ในการศึกษาประกอบดวย (1) เว็บไซตชวยสอน โลก ดาราศาสตร และอวกาศ www.chaiyatos.com  

(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน วิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ  

(3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอเว็บไซตชวยสอน โลก ดาราศาสตร และอวกาศ  

 

ผลการศึกษาพบวา (1) เว็บไซตชวยสอน โลก ดาราศาสตร และอวกาศ มีประสิทธิภาพ  

88.53/84.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว 80/80 (2) คาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.83  แสดงใหเห็นวา เว็บไซต

ชวยสอนน้ี  ทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 83 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ดวยเว็บไซต 

ชวยสอน โลก ดาราศาสตร และอวกาศ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (4) ความ

คิดเห็นโดยรวมกับเว็บไซตชวยสอน โลก ดาราศาสตร และอวกาศ อยูในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวานักเรียนมีความคิดอยูในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ คือ การเรียนดวยเว็บไซตชวยสอน ทําให

เขาใจบทเรียนไดดีขึ้น, สามารถทบทวนบทเรียนไดสะดวกและงายข้ึน และสอนไดตามจุดประสงคของการ

เรียน และเห็นดวยในระดับมาก 6 ขอ  เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การเรียนดวยเว็บไซต

ชวยสอน ทําใหมีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรมากขึ้น, ชวยกระตุนใหอยากเรียนรู, ทําใหเกิดความ

สนุกสนาน, ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค, ทําใหมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น, ทาทายความสามารถของ

นักเรียน 

 

 

 



ช่ือรายงานเรื่อง สไลดบทเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใชโปรแกรม Power Point   

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสายนํ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ 

ช่ือผูรายงาน นายชัยทศ  จําเนียรกุล 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของสไลดบทเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และ

อวกาศ โดยใชโปรแกรม Power Point ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยสไลดบทเรียน เรื่อง โลก ดารา

ศาสตร และอวกาศ โดยใชโปรแกรม Power Point  (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอสไลด

บทเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใชโปรแกรม Power Point  กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 หอง 3 โรงเรียนสายนํ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 หองเรียน รวม 36 คน เครื่องมือในการศึกษาประกอบดวย 

(1) บทเรียนสไลด หมายถึง สไลดบทเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใชโปรแกรม Power Point  

และใบงาน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน วิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 

(3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอสไลดบทเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใช

โปรแกรม Power Point   

 

ผลการศึกษาพบวา (1) สไลดบทเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใชโปรแกรม Power 

Point  มีประสิทธิภาพ 87.14/86.13 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 80/80 (2) คาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.79  แสดง

ใหเห็นวาสไลดบทเรียนน้ี ทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 79 (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สไลด

บทเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใชโปรแกรม Power Point  สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 (4) ความคิดเห็นโดยรวมกับสไลดบทเรียน เรื่อง โลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยใช

โปรแกรม Power Point  อยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีความคิดอยูในระดับ

มากท่ีสุดเพียงขอเดียว คือ การเรียนดวยสไลดบทเรียน ทําใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น และเห็นดวยในระดับมาก 

8 ขอ  เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย  คือ การเรียนดวยสไลดบทเรียน สอนไดตามจุดประสงคของ

การเรียน, ทําใหเกิดความสนุกสนาน, ชวยกระตุนใหอยากเรียนรู, ทําใหมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น , 

สามารถทบทวนบทเรียนไดสะดวกและงายขึ้น, ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค, ทําใหมีประสบการณในการใช

คอมพิวเตอรมากขึ้น และ ทาทายความสามารถของนักเรียน  

 


