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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วย                        

ผงังานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์ ในรายวิชาการโปรแกรมเบือ้งต้นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 และ

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการออกแบบโปรแกรมภาษาซี ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชุด

การเรียนรู้ ฯ และศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุการเรียนรู้ ฯ   กลุม่เป้าหมายของการวิจยัคือ นกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  ในรายวิชา การโปรแกรมเบือ้งต้น ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2555  จํานวนทัง้สิน้ 161 คน 

จาก 4  ห้องเรียน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้การ

ออกแบบโปรแกรมด้วยผงังานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์ จํานวน 6 ชดุ  2)  แบบทดสอบเร่ืองการออกแบบ

โปรแกรมภาษาซี แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก จํานวน  30  ข้อ   และ  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ต่อชุดการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า จํานวน 12  ข้อ  โดยเกณฑ์

ประสิทธิภาพของชดุการเรียนรู้กําหนดไว้ท่ี 80/80 และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน

เรียนและหลงัเรียนจากแบบทดสอบวิเคราะห์โดยใช้สถิติ  t-test แบบ dependent sample ผลการวิจยัพบว่า    

1) ชุดการเรียนรู้ ฯ มีประสิทธิภาพ 82.07/81.14  สงูกว่าเกณฑ์ 80/80  ท่ีกําหนดไว้  2) ค่าคะแนนเฉลี่ยของ

นักเรียนเร่ืองการออกแบบโปรแกรมภาษาซีหลังการใช้ชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05          (t = 61.96 ) และ 3) นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การใช้ชดุการเรียนรู้ฯอยู่ใน

ระดบัมาก ( =Χ 4.25; =SD 0.60) 

คาํสาํคัญ:   การออกแบบโปรแกรม  โปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์  และนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5 

 

ABSTRACT 

This research aimed to develop and validate efficiency of a programming design learning 

package through flowchart simulation program in Introduction to Programming Course for eleventh 

grade students, to compare between pre-test and post-test average scores, and to study students’ 

satisfactions after implementation of the learning package. Research target group was 161 eleventh 

grade students; who take the Introduction to Programming Course, the first semester of 2012 

academic year, in 4 classrooms. They were selected by using purposive technique. The research 

instruments consisted of 1) six units of programming design learning package of through flowchart 

                                                
1
 โรงเรียนพนมสารคาม  “พนมอดลุวิทยา” 
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simulation program, 2) C language programming design test; 30 items of  four multiple choices test , 

and 3) student satisfaction questionnaire; 10 items of Likert scale questionnaire. The efficiency of the 

learning package was set at criterion 80/80 and the comparison of the students’ learning achievement 

between pre-test and post-test average scores was analyzed using dependent sample t-test. 

Research results revealed that 1) the efficiency of the learning package is 82.07/81.14  which is 

higher than the criterion 80/80, 2) the students’ post-test average score is higher that pre-test score at 

significant level  .05  (t = 61.96  ), and 3) students’ satisfaction after implementation of the learning 

package is at high level ( =Χ 4.25; =SD 0.60). 

Keyword:  programming design, simulation program, and eleventh grade students 
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คาํนํา 

การจดัการศกึษานัน้ยึดตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบบัเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 

ต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคัญท่ีสุด 

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

(สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545) ดงันัน้ การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษาท่ี

เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ครูผู้สอนจะต้องพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้จากเดิม เน้นการเรียนแบบท่องจํา มาเป็น

การส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ โดยการคิดและปฏิบติัจริง เพ่ือให้ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูจะต้อง

เตรียมสถานการณ์ท่ีเดก็สนใจ กระตุ้น จงูใจให้เดก็อยากเรียนรู้ บทบาทของครูจึงต้องเปลี่ยนไปจากผู้บอกความรู้ 

ไปเป็นผู้ประสานให้เกิดความรู้ เป็นสะพานเช่ือมโยงให้ผู้ เรียนประสบความสําเร็จ ครูใช้วิธีสอนแบบเดิม ๆ ทําให้

เดก็รู้สกึเบ่ือหน่าย ครูต้องปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน เพ่ือให้เดก็สนกุกบัการเรียน โดยส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กมี

สว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  เน้นการฝึกค้นคว้าเรียนรู้ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

ในส่วนของการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาการโปรแกรมเบือ้งต้น (ง 30252) ซึ่งบรรจุเป็น

หลกัสตูรเพ่ิมเติมสถานศกึษาของโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดลุวิทยา” สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5 

โดยทางโรงเรียนมุง่สร้างแนวคิดและความเข้าใจพืน้ฐานของการเขียนโปรแกรมภาษาซีทัง้ในสว่นของความรู้ทัว่ไป

เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมและผู้ ท่ีสนใจศกึษาต่อในอนาคต ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนในรายวิชานีมี้การ

จดัการเรียนการสอนทัง้ในด้านทฤษฎี และการปฏิบติัโดยการนําเสนอเนือ้หาและแนวคิดหลกัโดยตรง    พบว่า

การเรียนการสอนในรายวิชานีมี้ผลสมัฤทธ์ิค่อนข้างต่ํา   เน่ืองจากความยากและซบัซ้อนของเนือ้หา  เช่น การใช้

คําสัง่โปรแกรม การเขียนรหสัต้นฉบบั การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือฐานข้อมลู เพ่ือนําไปสู่การ

แก้ปัญหาและแสดงผลด้วยโปรแกรมภาษาซี เป็นต้น  เพ่ือแก้ไขปัญหานี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาแนวคิดการจดัการเรียน

การสอนท่ีช่วยปรับเปลี่ยนเนือ้หาท่ีเป็นนามธรรมไปเป็นรูปธรรมให้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เกมประกอบการ

สอน การใช้สื่อจําลองสถานการณ์  เพ่ือช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิเร่ืองการออกแบบโปรแกรมภาษาซีให้ดีขึน้ในด้าน

ความเข้าใจและการนําไปใช้  เราควรจะต้องมีการนําสื่อต่างๆ มาประกอบการเรียน เพ่ือสร้างให้เกิดปฏิสมัพนัธ์

กนัระหว่างนกัเรียนกบัคอมพิวเตอร์ นักเรียนและครูผู้สอนมากย่ิงขึน้   (กิตติ จุ้ยกําจร, 2552; จรัญ แสนราช 

และณัฐพล ฮวดสนุทร, 2553; ทดันิดา คณุสนอง, 2553)  จากประเด็นดงักล่าว ทําให้ผู้ วิจยัเห็นความสําคญั ใน

การเลือกสร้างชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผงังานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์ ในรายวิชาการ

โปรแกรมเบือ้งต้น (ง 30252) ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งจะเน้นการสร้างสื่อท่ีช่วยให้นักเรียนเกิดแนวคิดท่ีเป็น

รูปธรรม สร้างความเข้าใจในการออกแบบโปรแกรมท่ีเหมาะกบัวยัและสอดคล้องกบัลีลาการเรียนรู้ของนกัเรียน

ไทยในปัจจบุนั 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานโปรแกรม

แบบจําลองสถานการณ์ ในรายวิชาการโปรแกรมเบือ้งต้น (ง 30252) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80   

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโปรแกรมภาษาซี ของนกัเรียนก่อนและ

หลงัการใช้ด้วยชดุการเรียนรู้ ฯ  
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3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ ฯ เพ่ือนําไปสู่การ

พฒันาการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมตอ่ไป 

 

วิธีการวิจัย 

 กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดลุวิทยา”  ภาคเรียนท่ี 

1                ปีการศกึษา 2555  ในรายวิชาการโปรแกรมเบือ้งต้น (ง 30252)  โดยกําหนด  “กลุ่มตวัอย่างศกึษา

ประชากร”  ให้ประชากรทัง้หมดเป็นกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งได้แก่ นกัเรียนจํานวนทัง้หมด 4 ห้องเรียน ท่ีต้องเรียนใน

รายวิชานีต้ามท่ีหลกัสตูรสถานศกึษากําหนด คือ ห้อง ม. 5/1 ม. 5/2  ม. 5/3  และ ม. 5/4 จํานวนทัง้สิน้ 161 คน 

ซึง่ผู้ วิจยัเป็นผู้สอนในรายวิชาและห้องเรียนดงักลา่ว 

 รูปแบบการวิจยั เป็นแบบการวิจยัก่อนมีการวิจัยเชิงทดลอง (pre-experimental research) แบบกลุ่ม

เดียววดัผลก่อนและหลงั (one group pre-post test design)  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 

1)   ชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์สร้างขึน้เพื่อใช้

ประกอบการจดัการเรียนรายวิชาการโปรแกรมเบือ้งต้น (ง 30252) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดยเนือ้หาท่ีสร้าง

ขึน้ครอบคลุมตามหนังสือเรียนสาระหลักสูตรเพ่ิมเติม เร่ืองการออกแบบโปรแกรมภาษาซี จัดทําโดยสถาบัน

สง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึง่สอดคล้องกบัหลกัสตูรของสถานศกึษา ประกอบด้วยชุด

การเรียนรู้ย่อย 6 ชดุ ได้แก่ (1) การโปรแกรมแบบเรียงลําดบั  (2)  เร่ืองการโปรแกรมแบบเลือกทํา if และ if-else 

(3)  เร่ืองการโปรแกรมแบบเลือกทํา nested-if  (4) การโปรแกรมแบบทําซํา้ for  (5) การโปรแกรมแบบทําซํา้ 

while และ (6) การโปรแกรมแบบทําซํา้ do-while 

 โดยชุดการเรียนท่ีอยู่ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ใบงาน ใบกิจกรรม ใบความรู้ โปรแกรม

สื่อคอมพิวเตอร์จําลองสถานการณ์ โปรแกรมจําลองแบบฝึกการออกแบบโปรแกรมภาษาซี ได้รวบรวมอยู่ใน

ระบบการจดัการเรียนรู้  Moodle  เพ่ือให้นกัเรียนสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 

2)  แบบทดสอบเร่ืองการออกแบบโปรแกรมภาษาซี ในรายวิชาการโปรแกรมเบือ้งต้น (ง 30252) ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เป็นแบบทดสอบท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ ครอบคลมุเนือ้หาการออกแบบโปรแกรมภาษาซีของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เป็นแบบ          4 ตวัเลือก จํานวน 30 ข้อ สําหรับวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ

หลงัเรียนด้วยชดุการเรียนรู้ ฯ โดยผลการประเมินคณุภาพโดยผู้ เช่ียวชาญ  5 ท่าน ได้ค่า IOC อยู่ในช่วง 0.8-1.0 

และผลการทดลองใช้แบบทดสอบนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”  ปี

การศึกษา 2554 จํานวน 50 คน  พบว่าข้อสอบรายข้อท่ีมีดัชนีความยากง่ายระหว่าง0.2 – 0.8 และค่าดัชนี

อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.6 ขึน้ไป และคา่ความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยใช้สตูร KR-20 ของ 

Kuder-Richardson เท่ากบั .882   

3)  แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้  ฯ  เป็นแบบสอบถาม

ประมาณค่า 5 ระดบั จํานวน 12 ข้อ  โดยผลการประเมินคณุภาพโดยผู้ เช่ียวชาญ  5 ท่าน ได้ค่า IOC อยู่ในช่วง 

0.8-1.0 และผลการทดลองใช้แบบทดสอบพบว่าค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ด้วยวิธีหาสมัประสิทธ์แอลฟา

ของครอนบาร์ค (Cronbach’s alpha coefficient) พบวา่มีคา่เท่ากบั 0.715    
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ตัวอย่างส่ือคอมพวิเตอร์จาํลองสถานการณ์ ในชุดการเรียนรู้เร่ือง เร่ืองการโปรแกรมแบบเลือกทาํ 

 

 

 

 
 

กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

1)  วดัผลจากแบบทดสอบเร่ืองการออกแบบโปรแกรมภาษาซี ก่อนเรียนด้วยชดุการเรียนรู้ ฯ 

2)  จัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้วิชาการโปรแกรมเบือ้งต้น (ง 30252) เร่ืองการออกแบบโปรแกรม

ภาษาซี ใช้เวลาในการสอนทัง้สิน้ 22 ชัว่โมง โดยทําการจดัการเรียนสปัดาห์ละ 2 คาบเรียน เป็นเวลา 11 สปัดาห์ 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555  

3)  วดัผลจากแบบทดสอบการออกแบบโปรแกรมภาษาซีหลงัเรียนด้วยชุดการเรียน ด้วยแบบทดสอบชุด

เดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 
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4)  สํารวจความพงึพอใจของนกัเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุการเรียนรู้  

5)  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบฝึกปฏิบติัระหว่างเรียนและคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบเร่ืองการ

ออกแบบโปรแกรมภาษาซีเทียบสว่นร้อยละ เพ่ือหาประสิทธิภาพของชดุการเรียนรู้  

6)  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบเร่ืองการออกแบบโปรแกรมภาษาซี 

จากการทดสอบก่อนและหลงัการใช้ชุดการเรียนรู้ โดยใช้สถิติวิเคราะห์การทดสอบที  แบบ dependent sample  

t -test 

7)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้  นําข้อมูลท่ีได้จาก

แบบสอบถามความพึงพอใจ มาเทียบค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดงันี ้   เห็นด้วยมากท่ีสุด (5 คะแนน) เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก (4 คะแนน) เห็นด้วยปานกลาง  (3 คะแนน) เห็นด้วยค่อนข้างน้อย (2 คะแนน)  เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

(1 คะแนน)  จากนัน้นํามาวิเคราะห์เพ่ือหา ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

โดยทําการวิเคราะห์เป็นรายข้อ และภาพรวม   โดยนําคา่เฉลี่ยท่ีได้มาแปลความหมายตามเกณฑ์ดงันี ้

  คา่เฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถงึ มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ    

  คา่เฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถงึ มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
  คา่เฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถงึ มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 

  คา่เฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถงึ มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย 

  คา่เฉลี่ย 0.50-1.49  หมายถงึ มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานโปรแกรม

แบบจาํลองสถานการณ์ ในรายวิชาการโปรแกรมเบือ้งต้น (ง 30252) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลปรากฏ

ตามตารางท่ี  1 

 

ตารางที่  1  ประสิทธิภาพของชดุการเรียนรู้ ฯ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดลุวิทยา” ปีการศกึษา 2555  

                 (จํานวนนกัเรียน 161 คน)  

จํานวน

นกัเรียน 

คะแนนระหวา่งเรียน คะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 

คะแนนเตม็ คะแนนเฉลี่ย 1E  
คะแนนเตม็ คะแนนเฉลี่ย 2E  

161 60 49.24 82.07 30 24.34 81.14 

จากตารางท่ี 1  แสดงวา่ชดุการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผงังานโปรแกรมแบบจําลอง

สถานการณ์ มีประสทิธิภาพ 82.07/81.14   เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีผู้ วิจยัตัง้ไว้ 80/80 ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั

ข้อท่ี  1   

 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการออกแบบโปรแกรมภาษาซีของนักเรียน 

ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานโปรแกรมแบบจาํลอง

สถานการณ์ ในรายวิชาการโปรแกรมเบือ้งต้น (ง 30252) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลปรากฏตามตารางท่ี  

2 
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ตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการออกแบบโปรแกรมภาษาซีของนกัเรียน         

     ก่อนและหลงัการเรียนด้วยชดุการเรียนรู้ ฯ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดลุวิทยา” ปีการศกึษา 

2555  

    (จํานวนนกัเรียน 161 คน)  

คะแนน N  Χ  S.D.  t  p  

ก่อนการใช้ชดุการเรียนรู้ฯ 161 7.00 2.92 61.96 .000* 

หลงัการใช้ชดุการเรียนรู้ฯ 161 24.34 2.00 

          *p > 0.01 

จากตารางท่ี 2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยชดุการเรียนรู้ ฯ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

5 มีค่าคะแนนเฉลี่ย Χ =24.34และ S.D.=2.00 สงูกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ย Χ = 7.00 

และ S.D.= 2.92  จากการวิเคราะห์พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยชดุการเรียนรู้ ฯ สงู

กวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 

 

การวิเคราะห์ความพงึพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรม

ด้วยผังงานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์ ในรายวิชาการโปรแกรมเบือ้งต้น (ง 30252) ชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลปรากฏตามตารางท่ี  3 

ตารางที่ 3    ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ ฯ โรงเรียนพนมสารคาม 

“พนมอดลุวิทยา”                 ปีการศกึษา 2555 (จํานวนนกัเรียน 161 คน)  

 ข้อ รายการประเมิน Χ  S.D.  ความหมาย 

1.  การเรียนด้วยชดุการเรียนรู้ช่วยให้เข้าใจเนือ้หาท่ีเรียนมากย่ิงขึน้ 4.06 0.68 มาก 

2.  มีการชีแ้จงจดุประสงค์การเรียนแตล่ะหน่วยทําให้มีเป้าหมายในการเรียนท่ี

ชดัเจน 4.09 0.65 

มาก 

3.  การจดัแบ่งเนือ้หาเป็นลําดบัตอ่เน่ือง ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย 3.91 0.68 มาก 

4.  กิจกรรมการเรียนสนกุ น่าสนใจ ช่วยให้อยากเรียนรู้ 4.41 0.56 มาก 

5.  สื่อท่ีใช้ เหมาะสมกบัเนือ้เร่ือง ทําให้เข้าใจเนือ้หาได้ดีย่ิงขึน้ 4.24 0.64 มาก 

6.  มีกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลาย ไมน่่าเบ่ือ 4.36 0.58 มาก 

7.  สื่อท่ีใช้น่าสนใจ ทําให้อยากเรียนรู้ 4.26 0.57 มาก 

8.  เปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.31 0.63 มาก 

9.  การจดัการเรียนรู้ช่วยกระตุ้นให้อยากเรียน 4.44 0.53 มาก 

10.  แบบฝึกหดั และ กิจกรรม ช่วยให้เข้าใจเนือ้หาได้ดีย่ิงขึน้ 4.32 0.59 มาก 

11.  การวดัและประเมินผลหลากหลาย ไมเ่ครียด 3.93 0.70 มาก 

12.  อยากให้มีการเรียนจากชดุการเรียนรู้ในเนือ้หาเร่ืองอ่ืนๆ อีก 4.62 0.39 มากท่ีสดุ 

 รวมเฉล่ีย 4.25 0.60 มาก 
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โดยคา่รวมเฉลี่ยความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วย

ผงังานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เท่ากบั Χ = 4.25 และ S.D.= 0.60  

ซึง่อยู่ในระดบัมาก 

 

อภปิรายและสรุปผลการวิจัย 

 ชุดการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์ ใน

รายวิชาการโปรแกรมเบือ้งต้น (ง 30252) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีผู้ วิจยัจดัทําขึน้นัน้มีประสิทธิภาพ 82.07/81.14   

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีตัง้ไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุดการเรียนรู้ท่ีเน้นการใช้สื่อคอมพิวเตอร์

แบบจําลองสถานการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้อย่างอย่างมีกระบวนการ ส่งเสริมให้

นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบและมุง่มัน่ตอ่การเรียน เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุด

การเรียนรู้ท่ีเน้นสื่อคอมพิวเตอร์แบบจําลองสถานการณ์นีผ้ลการวิจยัอ่ืน ๆ เช่น พิมพ์พชัร พรสวรรค์ (2553) ได้

พฒันาสื่อการเรียนรู้เชิงวตัถุรูปแบบจําลองสถานการณ์สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพ  

84.40/83.13 แต่ในส่วนผลการวิจยัของ กิตติ จุ้ยกําจร (2552) ซึ่งได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

อินเตอร์เน็ตแบบจําลองสถานการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 76.57/84.50 ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ อัน

เน่ืองมาจากความยากและซบัซ้อนของเนือ้หาของการออกแบบโปรแกรมภาษาซี เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ชดุการ

เรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้ในครัง้นีจ้งึเน้นการจดัเรียงลําดบัโจทย์ปัญหาท่ีมีระดบัจากง่ายไปสู่โจทย์ท่ีมีความซบัซ้อนอย่าง

มีลําดบั เพ่ือให้นกัเรียนเร่ิมต้นเรียนรู้ในการออกแบบโปรแกรมภาษาซีด้วยคําสัง่ตา่งๆ อย่างมีขัน้ตอน 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการออกแบบโปรแกรมภาษาซีก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้และหลงัการใช้ชุด

การเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเร่ืองการออกแบบโปรแกรมภาษาซีเพ่ิมขึน้ ซึง่เปรียบเทียบจากคา่คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิก่อนการใช้

ชุดการเรียนรู้ (Χ = 7.00 และ S.D.= 2.92) และหลงัการใช้ชุดการเรียนรู้ (Χ =24.34และ S.D.=2.00) 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริพร บุญพา (2547) ประภัสสร ศรีเวียงธวัช (2550) และ ตรีพล สักกะวานิช 

(2551) ท่ีพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัการเขียนโปรแกรมหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีเน้นการเปิดโอกาสให้

นกัเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ฐานข้อมลูต่างๆ ร่วมกนั นอกจากนีผ้ลการวิจัยครัง้นีส้นับสนุนผลการวิจัยของ 

ทดันิดา คณุสนอง (2553) ในการใช้ได้เกมคอมพิวเตอร์ประกอบการสอนเร่ืองการเขียนโปรแกรมภาษาซีสามารถ

ช่วยให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือ

พบว่า ศักยภาพการออกแบบโปรแกรมภาษาซีของนักเรียนเกิดการพัฒนาขึน้ได้ เม่ือกิจกรรมการเรียนท่ีใช้

สามารถเร้าความสนใจของนักเรียนด้วยกิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับระดับพัฒนาการทาง

สติปัญญาการเรียนรู้ และสื่อท่ีเป็นรูปธรรมมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดมโนทศัน์ท่ีถูกต้องในการเขียนผงังาน

และคําสัง่โปรแกรม นอกจากนีกิ้จกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้หาคําตอบโดยอิสระการท่ีนกัเรียนได้มีเสรีภาพ

ในการปฏิบติัและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไปทีละขัน้ตอนอย่างมีระบบนัน้ จะส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และ

เข้าใจเนือ้หาท่ีเรียนมากขึน้ การเรียนรู้ได้ดี และเกิดความเข้าใจในการออกแบบโปรแกรม ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎี

การเรียนรู้แบบคอนสตรักชนันิซมึท่ีเช่ือวา่ การเรียนรู้จะเกิดได้ดีต้องเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัการเรียนท่ี

จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ อ่ืน หากพิจารณาร่วมกับงานวิจัย
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ตา่งประเทศซึง่มีการพฒันาสื่อคอมพิวเตอร์จําลองสถานการณ์ เพ่ือกระตุ้นความสนใจพฒันาทกัษะการแก้โจทย์

ปัญหาด้วยการออกแบบโปรแกรมเบือ้งต้นในหลายประเทศ เช่น งานวิจยัของ Yuen (2006)  ในประเทศฮ่องกง 

Han-Chin Liu and I-Hsien Su. (2011) ในประเทศไต้หวนั  และ Foster (2011) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่

พบว่า ในการใช้สื่อกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการลองผิด-ลองถูก เปิดโอกาสให้นักเรียนมีปฏิสมัพนัธ์

กบัคอมพิวเตอร์มากขึน้ รวมถงึการออกแบบโปรแกรมตามชิน้งานท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีการกําหนดขัน้ตอนใน

การจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตัง้แต่ช่ือกิจกรรม คําชีแ้จง จุดมุ่งหมาย แนวคิด เวลาท่ีใช้ วิธีดําเนินกิจกรรม 

การวดัและประเมินผล ซึง่นกัเรียนสามารถทราบคําตอบในการทํากิจกรรมได้ทนัทีท่ีทํากิจกรรมเสร็จ  

 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้น่ืองจากชุดการ

เรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผงังานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์ ในรายวิชาการโปรแกรมเบือ้งต้น (ง 

30252) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีผู้ วิจยัจดัทําขึน้ทัง้ 6 ชุดนัน้เปิดโอกาสให้นกัเรียนร่วมทํากิจกรรมการเรียนโดยไม่

รู้สกึเบ่ือ กล้าท่ีแสดงออก สง่เสริมให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  มีสว่นร่วมในการประเมินผลงานของ

ตน มีการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองระหว่างครูและนักเรียน การเปิดโอกาสให้นกัเรียนทํางานเป็นกลุ่ม ทําให้

นกัเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนและตัง้ใจเรียน ซึง่สอดคล้องกับการ งายวิจัยอ่ืน เช่น จนัทิมา ภิรมย์ไกร

ภักด์ิ (2552) และ ทัดนิดา คุณสนอง (2553) ท่ีพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้เกม

คอมพิวเตอร์ประกอบการสอนอยู่ในระดบัมากและมากท่ีสดุตามลําดบั เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของ Yuen (2006) 

พบวา่ ในการใช้สื่อกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการลองผิด-ลองถูก และสร้างเสริมให้นกัเรียนเกิดเจตคติ

ท่ีดีต่อการเรียนและการออกแบบโปรแกรมตามชิน้งานท่ีได้รับมอบหมาย   งานวิจยันีแ้สดงให้เห็นว่า การเรียนท่ี

เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้สื่อคอมพิวเตอร์จําลองสถานการณ์ท่ีมี

ความเป็นรูปธรรมจะสามารถส่งผลในการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการออกแบบโปรแกรมภาษาซี

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ได้   

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาโดยใช้แนวทางการสร้างชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผงังานโปรแกรม

แบบจําลองสถานการณ์ ในรายวิชาการโปรแกรมเบือ้งต้น (ง 30252) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  เพ่ือเน้นการออกแบบ

โปรแกรมขัน้สงูในระดบัอ่ืน ๆ ตอ่ไป   

 2. ควรมีการพัฒนาสื่อสําหรับการเรียนรู้ในท่ีมีลกัษณะบูรณาการในเนือ้หาวิชาหรือสอดคล้องกบัการใช้

งานในชีวิตประจําวนัมากย่ิงขึน้  เพ่ือจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในเก่ียวกบัการโปรแกรมเบือ้งต้นได้อย่างมี

ความหมาย 
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