บทคัดย่ อ
ชื่อเรื่ อง

: การพัฒนาชุดการสอน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ วิชากระโปรงสตรี สาหรับนักศึกษา

ชื่อผูเ้ ขียน
สาขาวิชา
ปี การศึกษา

หลักสู ตรระยะสั้นโรงเรี ยนฝึ กอาชีพกรุ งเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุ ง)
พุทธศักราช 2548
: นางบุปผชาติ กัลยา ณ สุ นทร
: ผ้าและเครื่ องแต่งกาย
: 2555

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ สร้างชุดการสอน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ วิชากระโปรงสตรี สาหรับ
นักศึกษา ตามหลักสู ตรระยะสั้น ของโรงเรี ยนฝึ กอาชีพกรุ งเทพมหานคร(ฉบับปรับปรุ ง) พุทธศักราช 2548 โดย
จัดทาชุดการสอน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ จานวน 4 เรื่ อง ดังนี้ 1) ความรู ้เรื่ องผ้า 2) การวัดตัว 3) การสร้างแบบ
กระโปรงเบื้องต้น 4) การวางแบบตัดเย็บกระโปรงสตรี เบื้องต้น
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษา วิชากระโปรงสตรี รุ่ นที่ 3 ปี การศึกษา 2555
หลักสู ตร 150 ชัว่ โมง จานวน 15 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ (%)
ผลการวิจยั พบว่า
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพชุดการสอน วิชากระโปรงสตรี สาหรับนักศึกษา
ตามหลักสู ตรระยะสั้นของโรงเรี ยนฝึ กอาชีพกรุ งเทพมหานคร(ฉบับปรับปรุ ง) พุทธศักราช 2548 ในภาค
เรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2555 จานวน 15 คน ที่เรี ยนวิชากระโปรงสตรี โรงเรี ยนฝึ กอาชีพกรุ งเทพมหานคร
( ม้วน บารุ งศิลป์ ) ปรากฏว่าประสิ ทธิ ภาพของสื่ อ ชุดการสอนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ โดยคิดค่าคะเเนน
เฉลี่ยร้อยละของแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบท้ายบทเรี ยนที่ผเู้ รี ยนทาได้มีค่า 76.66/83.83 สู งกว่าเกณฑ์
ที่ต้ งั ไว้คือ 70/70
จากผลการวิจยั จะเห็นได้วา่ การนาชุดการสอน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการสอนทาให้ผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งขึ้น ความสนใจเรี ยนของผูเ้ รี ยนจะมีมากกว่าการเรี ยนแบบปกติเนื่องจาก
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมี ภาพเคลื่อนไหว ทั้งเสี ยงบรรยาย ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมมากขึ้น

อีกทั้งบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนยังไม่มีขอ้ จากัดด้านเวลาและสถานที่ สามารถนาติดตัวไปเรี ยนใน
สถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวกตามความต้องการ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั บทเรี ยนอย่างแท้จริ ง โดยมี
การโต้ตอบซึ่ งกันและกัน ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างลึกซึ้ ง จากการวิจยั ของผูว้ จิ ยั ครั้งนี้ ให้ขอ้ คิดว่าในการ
สอน วิชาทางด้านช่างที่มีเนื้ อหาเป็ นความรู ้ ความจา ลักษณะเนื้อหามีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิยงุ่ ยากซับซ้อน
กลุ่มผูเ้ รี ยนมีปริ มาณมาก ควรจะใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ เพราะจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาชุดการสอน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ให้คลอบคลุมเนื้ อหาทุกหน่วยการ
เรี ยนรู้ และมีการวิจยั เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย ในสาขาวิชาผ้าและเครื่ อง
แต่งกายให้มากยิง่ ขื้น เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนทางด้านการศึกษาอย่างแท้จริ ง
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