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ช่ือเร่ือง   รายงานการพฒันาบทเรียนส าเร็จรูปวชิางานบา้น  รหสัวชิา ง20201   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เร่ืองเส้ือผา้น่าใช ้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  ตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้   

ช่ือผูร้ายงาน     นางมทันา  แสงทองสวสัด์ิ 
ปีที่ท  ารายงาน  ปีการศึกษา  2557   
 

รายงานการพฒันาบทเรียนส าเร็จรูปวิชางานบา้น  รหัสวิชา ง20201  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เร่ืองเส้ือผา้น่าใช ้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้  
มีวตัถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพื่อรายงานการพฒันาบทเรียนส าเร็จรูปวิชางานบา้น  รหัสวิชา ง20201  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เร่ืองเส้ือผา้น่าใช้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80    2) เพื่อรายงานผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูปวิชางานบา้น  รหัสวิชา ง20201  หน่วยการ
เ รียน รู้ที่  3   เ ร่ือง เ ส้ือผ้า น่ าใช้  ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเ รียนนวมินทราชินูทิ ศ                       
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูปวิชา
งานบา้น  รหัสวิชา  ง20201  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เร่ืองเส้ือผา้น่าใช้  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้   
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557         
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2  จ  านวน 480 คน 
  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 /8 โรงเรียนนวมินทรา ชินูทิศ   
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต  2 ภาคเรียนที่ 1                
ปีการศึกษา 2557  จ  านวน 36 คน โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 
เน่ืองจากเป็นห้องที่มีนักเรียนมีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกนัไป และเป็นนักเรียนที่
เรียนวชิางานบา้น รหสัวชิา ง20201  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง เส้ือผา้น่าใช ้จึงท าให้มีความสะดวก
ในการเก็บขอ้มูล และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 

เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการศึกษา  บทเรียนส า เร็จ รูปวิชางานบ้าน  รหัสวิชา ง20201                     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เร่ืองเส้ือผา้น่าใช้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ                    
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า คือแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และแบบสอบถาม                    
ความพงึพอใจของนกัเรียนต่อบทเรียนส าเร็จรูปวชิางานบา้น  รหสัวชิา ง20201 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 



เร่ืองเส้ือผา้น่าใช ้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยวเิคราะห์ค่าความยาก  
และค่าประสิทธิภาพ    สถิติที่ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานใชค้่าร้อยละ    ค่าเฉล่ีย( X )  ค่าส่วเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  และสถิติทดสอบใช ้ t - test  (Dependent  Group)    
 
 สรุปผลการพัฒนา 
                 ผลการพฒันาบทเรียนส าเร็จรูปวิชางานบา้น  รหัสวิชา ง20201  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
เร่ืองเส้ือผา้น่าใช ้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้   
 ผลจาการวเิคราะห์ขอ้มูล  สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปวิชางานบ้าน  รหัสวิชา ง20201                
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองเส้ือผา้น่าใช้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ                        
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีค่าร้อยละของแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 83.61 และ                  
ผลการหาประสิทธิภาพคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแบบทดสอบหลงัเรียน(E2) เท่ากับ 
87.56  เม่ือพิจารณาค่าร้อยละทั้ง 6 เล่ม พบว่า มากกว่าเกณฑ์  80 / 80   ที่ก  าหนดไว ้ทุกเล่ม  
บทเรียนส าเร็จรูปวิชา งานบา้น รหัสวิชา ง20201 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองเส้ือผา้น่าใช ้ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีประสิทธิภาพมากกว่า
เกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้80/80  ทั้ง  6 เล่ม     E1  /  E2 เท่ากบั  83.61 / 87.56  ดงันั้นการหาประสิทธิภาพ              
ที่ผูร้ายงานจดัท าขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนดไวทุ้กเล่ม  
                2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปวิชางานบา้น  
รหัสวิชา ง20201 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองเส้ือผา้น่าใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียน                   
นวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ มีค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน         
โดยก่อนเรียนมี  X   =  18.53   และหลงัเรียน X  =  27.44  ตามล าดบั โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 2.04 และ 2.16   ซ่ึง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูปวิชางานบา้น  
รหัสวิชา ง20201 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองเส้ือผา้น่าใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน         
นวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อบทเรียนส าเร็จรูปวิชางานบ้าน                 
รหัสวิชา ง20201  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เร่ืองเส้ือผา้น่าใช้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน                
นวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  พบว่าคะแนนเฉล่ีย ในภาพรวมมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด  ( X  =   4.63)  ดา้นที่มีความพงึพอใจสูงสุด ( X  =   4.75) มี 2 เร่ือง ไดแ้ก่ลกัษณะของบทเรียน
ส าเร็จรูป วิชางานบา้น เร่ืองเส้ือผา้น่าใชมี้ความน่าสนใจและ ดา้นบทเรียนส าเร็จรูป วิชา งานบา้น 
เร่ืองเส้ือผา้น่าใช ้ สามารถน าไปใชใ้นการศึกษาดว้ยตนเองได ้รองลงมาเม่ือศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป 
วิชางานบ้าน เร่ืองเส้ือผา้น่าใช้ ท  าให้มีความมั่นใจในความรู้ยิ่งขึ้ น ( X  =  4.72) และด้านการ



ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบฝึกหัดด้วยตนเองท าให้ทราบผลการเรียนไดท้นัที ( X  =  4.53)  
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


