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การพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ การออกแบบโปรแกรมด้ วยผังงานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์
ในรายวิชาการโปรแกรมเบือ้ งต้ นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
Development of Programming Design Learning Package through Flowchart Simulation
Program in Introduction to Programming Course for Eleventh Grade Students
ธีระ วรรณเกตุศิริ 1
Theera Wannagatesiri

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างและหาประสิทธิ ภาพชุดการเรี ยนรู้ การออกแบบโปรแกรมด้ วย
ผังงานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์ ในรายวิชาการโปรแกรมเบื ้องต้ นของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 และ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการออกแบบโปรแกรมภาษาซี ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยชุด
การเรี ยนรู้ ฯ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ ชุดการเรี ยนรู้ ฯ กลุม่ เป้าหมายของการวิจยั คือ นักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ในรายวิชา การโปรแกรมเบื ้องต้ น ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวนทังสิ
้ ้น 161 คน
จาก 4 ห้ องเรี ยน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย 1) ชุดการเรี ยนรู้ การ
ออกแบบโปรแกรมด้ วยผังงานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์ จํานวน 6 ชุด 2) แบบทดสอบเรื่ องการออกแบบ
โปรแกรมภาษาซี แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้ อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ต่อชุดการเรี ยนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า จํานวน 12 ข้ อ โดยเกณฑ์
ประสิทธิภาพของชุดการเรี ยนรู้ กําหนดไว้ ที่ 80/80 และการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนจากแบบทดสอบวิเคราะห์ โดยใช้ สถิติ t-test แบบ dependent sample ผลการวิจยั พบว่า
1) ชุดการเรี ยนรู้ ฯ มีประสิทธิภาพ 82.07/81.14 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ 2) ค่าคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรี ยนเรื่ องการออกแบบโปรแกรมภาษาซีห ลังการใช้ ชุดการเรี ยนรู้ สูง กว่าก่อนการใช้ ชุด การเรี ย นรู้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(t = 61.96 ) และ 3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้ ชดุ การเรี ยนรู้ ฯอยู่ใน
ระดับมาก ( Χ = 4.25; SD = 0.60)
คําสําคัญ: การออกแบบโปรแกรม โปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์ และนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 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
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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
E-mail: w.theera@hotmail.com
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คํานํา
การจัดการศึกษานันยึ
้ ดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
ต้ องยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัด การศึก ษาต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ู เ รี ย นสามารถพัฒ นาตนตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศัก ยภาพ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ดังนัน้ การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ครู ผ้ สู อนจะต้ องพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ จากเดิม เน้ นการเรี ยนแบบท่องจํา มาเป็ น
การส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ โดยการคิดและปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง ครู จะต้ อง
เตรี ยมสถานการณ์ที่เด็กสนใจ กระตุ้น จูงใจให้ เด็กอยากเรี ยนรู้ บทบาทของครู จึงต้ องเปลี่ยนไปจากผู้บอกความรู้
ไปเป็ นผู้ประสานให้ เกิดความรู้ เป็ นสะพานเชื่อมโยงให้ ผ้ เู รี ยนประสบความสําเร็ จ ครู ใช้ วิธีสอนแบบเดิม ๆ ทําให้
เด็กรู้ สกึ เบื่อหน่าย ครู ต้องปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน เพื่อให้ เด็กสนุกกับการเรี ยน โดยส่งเสริ มและกระตุ้นให้ เด็กมี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน เน้ นการฝึ กค้ นคว้ าเรี ยนรู้ ปัญหาและแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
ในส่วนของการพัฒนาการเรี ย นการสอนในรายวิ ชาการโปรแกรมเบื อ้ งต้ น (ง 30252) ซึ่งบรรจุเ ป็ น
หลักสูตรเพิ่มเติมสถานศึกษาของโรงเรี ยนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
โดยทางโรงเรี ยนมุง่ สร้ างแนวคิดและความเข้ าใจพื ้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษาซีทงในส่
ั ้ วนของความรู้ ทวั่ ไป
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในอนาคต ปั จจุบนั การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชานี ้มีการ
จัดการเรี ยนการสอนทังในด้
้ านทฤษฎี และการปฏิบตั ิโดยการนําเสนอเนื ้อหาและแนวคิดหลักโดยตรง พบว่า
การเรี ยนการสอนในรายวิชานี ้มีผลสัมฤทธิ์ค่อนข้ างตํ่า เนื่องจากความยากและซับซ้ อนของเนื ้อหา เช่น การใช้
คําสัง่ โปรแกรม การเขียนรหัสต้ นฉบับ การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรื อฐานข้ อมูล เพื่อนําไปสู่การ
แก้ ปัญหาและแสดงผลด้ วยโปรแกรมภาษาซี เป็ นต้ น เพื่อแก้ ไขปั ญหานี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิดการจัดการเรี ยน
การสอนที่ช่วยปรับเปลี่ยนเนื ้อหาที่เป็ นนามธรรมไปเป็ นรู ปธรรมให้ มากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ เกมประกอบการ
สอน การใช้ สื่อจําลองสถานการณ์ เพื่อช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่ องการออกแบบโปรแกรมภาษาซีให้ ดีขึ ้นในด้ าน
ความเข้ าใจและการนําไปใช้ เราควรจะต้ องมีการนําสื่อต่างๆ มาประกอบการเรี ยน เพื่อสร้ างให้ เกิดปฏิสมั พันธ์
กันระหว่างนักเรี ยนกับคอมพิวเตอร์ นักเรี ยนและครู ผ้ ูสอนมากยิ่งขึ ้น (กิตติ จุ้ยกําจร, 2552; จรั ญ แสนราช
และณัฐพล ฮวดสุนทร, 2553; ทัดนิดา คุณสนอง, 2553) จากประเด็นดังกล่าว ทําให้ ผ้ วู ิจยั เห็นความสําคัญ ใน
การเลือกสร้ างชุดการเรี ยนรู้ การออกแบบโปรแกรมด้ วยผังงานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์ ในรายวิชาการ
โปรแกรมเบือ้ งต้ น (ง 30252) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ซึ่งจะเน้ นการสร้ างสื่อที่ช่วยให้ นักเรี ยนเกิ ดแนวคิดที่เป็ น
รู ปธรรม สร้ างความเข้ าใจในการออกแบบโปรแกรมที่เหมาะกับวัยและสอดคล้ องกับลีลาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
ไทยในปั จจุบนั

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ สร้ างและหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุด การเรี ย นรู้ การออกแบบโปรแกรมด้ วยผัง งานโปรแกรม
แบบจําลองสถานการณ์ ในรายวิชาการโปรแกรมเบื ้องต้ น (ง 30252) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การออกแบบโปรแกรมภาษาซี ของนักเรี ยนก่อนและ
หลังการใช้ ด้วยชุดการเรี ยนรู้ ฯ
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3. เพื่ อศึกษาความพึงพอใจของนัก เรี ย นต่อการจัดการเรี ยนด้ วยชุด การเรี ยนรู้ ฯ เพื่ อนํ าไปสู่ก าร
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป

วิธีการวิจัย
กลุม่ เป้าหมาย ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ภาคเรี ยนที่
1
ปี การศึกษา 2555 ในรายวิชาการโปรแกรมเบื ้องต้ น (ง 30252) โดยกําหนด “กลุ่มตัวอย่างศึกษา
ประชากร” ให้ ประชากรทัง้ หมดเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ แก่ นักเรี ยนจํานวนทังหมด
้
4 ห้ องเรี ยน ที่ต้องเรี ยนใน
รายวิชานี ้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด คือ ห้ อง ม. 5/1 ม. 5/2 ม. 5/3 และ ม. 5/4 จํานวนทังสิ
้ ้น 161 คน
ซึง่ ผู้วิจยั เป็ นผู้สอนในรายวิชาและห้ องเรี ยนดังกล่าว
รู ปแบบการวิจยั เป็ นแบบการวิจยั ก่อนมีการวิจัยเชิงทดลอง (pre-experimental research) แบบกลุ่ม
เดียววัดผลก่อนและหลัง (one group pre-post test design)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1) ชุดการเรี ยนรู้ การออกแบบโปรแกรมด้ วยผังงานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์ ส ร้ างขึน้ เพื่ อ ใช้
ประกอบการจัดการเรี ยนรายวิชาการโปรแกรมเบื ้องต้ น (ง 30252) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยเนื ้อหาที่สร้ าง
ขึน้ ครอบคลุมตามหนังสือเรี ยนสาระหลักสูตรเพิ่มเติม เรื่ องการออกแบบโปรแกรมภาษาซี จัดทํ าโดยสถาบัน
ส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึง่ สอดคล้ องกับหลักสูตรของสถานศึกษา ประกอบด้ วยชุด
การเรี ยนรู้ ย่อย 6 ชุด ได้ แก่ (1) การโปรแกรมแบบเรี ยงลําดับ (2) เรื่ องการโปรแกรมแบบเลือกทํา if และ if-else
(3) เรื่ องการโปรแกรมแบบเลือกทํา nested-if (4) การโปรแกรมแบบทําซํ ้า for (5) การโปรแกรมแบบทําซํ ้า
while และ (6) การโปรแกรมแบบทําซํ ้า do-while
โดยชุดการเรี ยนที่อยู่ในรู ปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ ใบงาน ใบกิจกรรม ใบความรู้ โปรแกรม
สื่อคอมพิวเตอร์ จําลองสถานการณ์ โปรแกรมจําลองแบบฝึ กการออกแบบโปรแกรมภาษาซี ได้ รวบรวมอยู่ใน
ระบบการจัดการเรี ยนรู้ Moodle เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถเข้ าใช้ งานได้ อย่างสะดวก
2) แบบทดสอบเรื่ องการออกแบบโปรแกรมภาษาซี ในรายวิชาการโปรแกรมเบื อ้ งต้ น (ง 30252) ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 เป็ นแบบทดสอบที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ครอบคลุมเนื ้อหาการออกแบบโปรแกรมภาษาซีของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 เป็ นแบบ
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้ อ สําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้ วยชุดการเรี ยนรู้ ฯ โดยผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ ค่า IOC อยู่ในช่วง 0.8-1.0
และผลการทดลองใช้ แบบทดสอบนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ปี
การศึกษา 2554 จํ านวน 50 คน พบว่าข้ อสอบรายข้ อที่ มีดัชนี ความยากง่ายระหว่าง0.2 – 0.8 และค่าดัช นี
อํานาจจําแนกตังแต่
้ 0.6 ขึ ้นไป และค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บโดยใช้ สตู ร KR-20 ของ
Kuder-Richardson เท่ากับ .882
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยชุดการเรี ยนรู้ ฯ เป็ นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 12 ข้ อ โดยผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ ค่า IOC อยู่ในช่วง
0.8-1.0 และผลการทดลองใช้ แบบทดสอบพบว่าค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้ วยวิธีหาสัมประสิทธ์ แอลฟา
ของครอนบาร์ ค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่ามีคา่ เท่ากับ 0.715
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ตัวอย่ างสื่อคอมพิวเตอร์ จาํ ลองสถานการณ์ ในชุดการเรี ยนรู้ เรื่ อง เรื่ องการโปรแกรมแบบเลือกทํา

กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
1) วัดผลจากแบบทดสอบเรื่ องการออกแบบโปรแกรมภาษาซี ก่อนเรี ยนด้ วยชุดการเรี ยนรู้ ฯ
2) จัดการเรี ยนรู้ ด้ วยชุดการเรี ยนรู้ วิชาการโปรแกรมเบื ้องต้ น (ง 30252) เรื่ องการออกแบบโปรแกรม
ภาษาซี ใช้ เวลาในการสอนทังสิ
้ ้น 22 ชัว่ โมง โดยทําการจัดการเรี ยนสัปดาห์ละ 2 คาบเรี ยน เป็ นเวลา 11 สัปดาห์
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
3) วัดผลจากแบบทดสอบการออกแบบโปรแกรมภาษาซีหลังเรี ยนด้ วยชุดการเรี ยน ด้ วยแบบทดสอบชุด
เดียวกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน
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4) สํารวจความพึงพอใจของนักเรี ยนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยชุดการเรี ยนรู้
5) เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบฝึ กปฏิบตั ิระหว่างเรี ยนและคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบเรื่ องการ
ออกแบบโปรแกรมภาษาซีเทียบส่วนร้ อยละ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรี ยนรู้
6) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบเรื่ องการออกแบบโปรแกรมภาษาซี
จากการทดสอบก่อนและหลังการใช้ ชุดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สถิติวิเคราะห์การทดสอบที แบบ dependent sample
t -test
7) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยชุดการเรี ยนรู้ นํ าข้ อมูลที่ ได้ จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ มาเทียบค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี ้ เห็นด้ วยมากที่สุด (5 คะแนน) เห็นด้ วย
ค่อนข้ างมาก (4 คะแนน) เห็นด้ วยปานกลาง (3 คะแนน) เห็นด้ วยค่อนข้ างน้ อย (2 คะแนน) เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
(1 คะแนน) จากนันนํ
้ ามาวิเคราะห์เพื่อหา ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
โดยทําการวิเคราะห์เป็ นรายข้ อ และภาพรวม โดยนําค่าเฉลี่ยที่ได้ มาแปลความหมายตามเกณฑ์ดงั นี ้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพของชุดการเรี ยนรู้ การออกแบบโปรแกรมด้ วยผังงานโปรแกรม
แบบจําลองสถานการณ์ ในรายวิชาการโปรแกรมเบือ้ งต้ น (ง 30252) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีผลปรากฏ
ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดการเรี ยนรู้ ฯ โรงเรี ยนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ปี การศึกษา 2555
(จํานวนนักเรี ยน 161 คน)
จํานวน
คะแนนระหว่างเรี ยน
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
นักเรี ยน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
E1
E2
161
60
49.24
82.07
30
24.34
81.14
จากตารางที่ 1 แสดงว่าชุดการเรี ยนรู้ การออกแบบโปรแกรมด้ วยผังงานโปรแกรมแบบจําลอง
สถานการณ์ มีประสิทธิภาพ 82.07/81.14 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ผ้ วู ิจยั ตังไว้
้ 80/80 ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ข้ อที่ 1
ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการออกแบบโปรแกรมภาษาซีของนักเรี ยน
ก่ อนและหลังการเรี ยนด้ วยชุดการเรี ยนรู้ การออกแบบโปรแกรมด้ วยผังงานโปรแกรมแบบจําลอง
สถานการณ์ ในรายวิชาการโปรแกรมเบือ้ งต้ น (ง 30252) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีผลปรากฏตามตารางที่
2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการออกแบบโปรแกรมภาษาซีของนักเรี ยน
ก่อนและหลังการเรี ยนด้ วยชุดการเรี ยนรู้ ฯ โรงเรี ยนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ปี การศึกษา
2555
(จํานวนนักเรี ยน 161 คน)
คะแนน
p
t
N
S.D.
Χ
ก่อนการใช้ ชดุ การเรี ยนรู้ ฯ
161
7.00
2.92
61.96
.000*
หลังการใช้ ชดุ การเรี ยนรู้ ฯ
161
24.34
2.00
*p > 0.01
จากตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้ วยชุดการเรี ยนรู้ ฯ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
5 มีค่าคะแนนเฉลี่ย Χ =24.34และ S.D. =2.00 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน มีค่าคะแนนเฉลี่ย Χ = 7.00
และ S.D. = 2.92 จากการวิเคราะห์พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้ วยชุดการเรี ยนรู้ ฯ สูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .01
การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่ อการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยชุดการเรี ยนรู้ การออกแบบโปรแกรม
ด้ ว ยผั ง งานโปรแกรมแบบจํ า ลองสถานการณ์ ในรายวิ ช าการโปรแกรมเบื อ้ งต้ น (ง 30252) ชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีผลปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยชุดการเรี ยนรู้ ฯ โรงเรี ยนพนมสารคาม
“พนมอดุลวิทยา”
ปี การศึกษา 2555 (จํานวนนักเรี ยน 161 คน)
ข้ อ
รายการประเมิน
Χ S.D. ความหมาย
1. การเรี ยนด้ วยชุดการเรี ยนรู้ ช่วยให้ เข้ าใจเนื ้อหาที่เรี ยนมากยิ่งขึ ้น
4.06 0.68
มาก
2. มีการชี ้แจงจุดประสงค์การเรี ยนแต่ละหน่วยทําให้ มีเป้าหมายในการเรี ยนที่
มาก
ชัดเจน
4.09 0.65
3. การจัดแบ่งเนื ้อหาเป็ นลําดับต่อเนื่อง ช่วยให้ เข้ าใจได้ ง่าย
3.91 0.68
มาก
4. กิจกรรมการเรี ยนสนุก น่าสนใจ ช่วยให้ อยากเรี ยนรู้
4.41 0.56
มาก
5. สื่อที่ใช้ เหมาะสมกับเนื ้อเรื่ อง ทําให้ เข้ าใจเนื ้อหาได้ ดียิ่งขึ ้น
4.24 0.64
มาก
6. มีกิจกรรมการเรี ยนที่หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ
4.36 0.58
มาก
7. สื่อที่ใช้ น่าสนใจ ทําให้ อยากเรี ยนรู้
4.26 0.57
มาก
8. เปิ ดโอกาสให้ มีสว่ นร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้
4.31 0.63
มาก
9. การจัดการเรี ยนรู้ ช่วยกระตุ้นให้ อยากเรี ยน
มาก
4.44 0.53
10.
11.
12.

แบบฝึ กหัด และ กิจกรรม ช่วยให้ เข้ าใจเนื ้อหาได้ ดียิ่งขึ ้น
การวัดและประเมินผลหลากหลาย ไม่เครี ยด
อยากให้ มีการเรี ยนจากชุดการเรี ยนรู้ ในเนื ้อหาเรื่ องอื่นๆ อีก
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4.32
3.93
4.62
รวมเฉลี่ย 4.25

0.59
0.70
0.39
0.60

มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
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โดยค่ารวมเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยชุดการเรี ยนรู้ การออกแบบโปรแกรมด้ วย
ผังงานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 เท่ากับ Χ = 4.25 และ S.D. = 0.60
ซึง่ อยู่ในระดับมาก

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ชุดการเรี ยนรู้ ชุดการเรี ย นรู้ การออกแบบโปรแกรมด้ วยผังงานโปรแกรมแบบจํ าลองสถานการณ์ ใน
รายวิชาการโปรแกรมเบื ้องต้ น (ง 30252) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผ้ วู ิจยั จัดทําขึ ้นนันมี
้ ประสิทธิภาพ 82.07/81.14
เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จัย ที่ ตัง้ ไว้ ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ าชุ ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การใช้ สื่ อ คอมพิ ว เตอร์
แบบจํ าลองสถานการณ์ ที่เป็ นรู ปธรรมและเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนเรี ยนรู้ อย่างอย่างมีกระบวนการ ส่งเสริ มให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบและมุง่ มัน่ ต่อการเรี ยน เมื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของชุด
การเรี ยนรู้ ที่เน้ นสื่อคอมพิวเตอร์ แบบจําลองสถานการณ์ นี ้ผลการวิจยั อื่น ๆ เช่น พิมพ์พชั ร พรสวรรค์ (2553) ได้
พัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ เชิงวัตถุรูปแบบจําลองสถานการณ์ สําหรั บนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีประสิทธิ ภาพ
84.40/83.13 แต่ในส่วนผลการวิจยั ของ กิตติ จุ้ยกําจร (2552) ซึ่งได้ พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบน
อินเตอร์ เน็ตแบบจํ าลองสถานการณ์ ที่มีประสิทธิ ภาพ 76.57/84.50 ที่ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ อัน
เนื่องมาจากความยากและซับซ้ อนของเนื ้อหาของการออกแบบโปรแกรมภาษาซี เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น ชุดการ
เรี ยนรู้ ที่พฒ
ั นาขึ ้นในครัง้ นี ้จึงเน้ นการจัดเรี ยงลําดับโจทย์ปัญหาที่มีระดับจากง่ายไปสู่โจทย์ที่มีความซับซ้ อนอย่าง
มีลําดับ เพื่อให้ นกั เรี ยนเริ่ มต้ นเรี ยนรู้ ในการออกแบบโปรแกรมภาษาซีด้วยคําสัง่ ต่างๆ อย่างมีขนตอน
ั้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการออกแบบโปรแกรมภาษาซีก่อนการใช้ ชุดการเรี ยนรู้ และหลังการใช้ ชุด
การเรี ย นรู้ แตกต่า งกัน อย่า งมีน ัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 โดยหลัง การใช้ ช ุด การเรี ยนรู้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเรื่ องการออกแบบโปรแกรมภาษาซีเพิ่มขึ ้น ซึง่ เปรี ยบเทียบจากค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนการใช้
ชุดการเรี ยนรู้ ( Χ = 7.00 และ S.D. = 2.92) และหลังการใช้ ชุดการเรี ยนรู้ ( Χ =24.34และ S.D. =2.00)
สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ สิริพร บุญพา (2547) ประภัสสร ศรี เวียงธวัช (2550) และ ตรี พล สักกะวานิ ช
(2551) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในวิชาหลักการเขียนโปรแกรมหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตที่เน้ นการเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และใช้ ฐานข้ อมูลต่างๆ ร่ วมกัน นอกจากนีผ้ ลการวิจัยครัง้ นี ้สนับสนุนผลการวิจัยของ
ทัดนิดา คุณสนอง (2553) ในการใช้ ได้ เกมคอมพิวเตอร์ ประกอบการสอนเรื่ องการเขียนโปรแกรมภาษาซีสามารถ
ช่วยให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พบว่า ศัก ยภาพการออกแบบโปรแกรมภาษาซี ของนักเรี ยนเกิ ดการพัฒนาขึน้ ได้ เมื่อกิ จ กรรมการเรี ยนที่ ใ ช้
สามารถเร้ าความสนใจของนัก เรี ย นด้ ว ยกิ จ กรรมหรื อ ประสบการณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกับ ระดับ พัฒ นาการทาง
สติปัญญาการเรี ยนรู้ และสื่อที่เป็ นรู ปธรรมมีบทบาทในการกระตุ้นให้ เกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้ องในการเขียนผังงาน
และคําสัง่ โปรแกรม นอกจากนี ้กิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ หาคําตอบโดยอิสระการที่นกั เรี ยนได้ มีเสรี ภาพ
ในการปฏิบตั ิและการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ไปทีละขันตอนอย่
้
างมีระบบนัน้ จะส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และ
เข้ าใจเนื ้อหาที่เรี ยนมากขึ ้น การเรี ยนรู้ ได้ ดี และเกิดความเข้ าใจในการออกแบบโปรแกรม ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎี
การเรี ยนรู้ แบบคอนสตรักชันนิซมึ ที่เชื่อว่า การเรี ยนรู้ จะเกิดได้ ดีต้องเป็ นการเรี ยนรู้ ที่เกิดจากการปฏิบตั ิการเรี ยนที่
จัดกิ จกรรมให้ นักเรี ยนได้ ปฏิ บัติด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกับผู้อื่น หากพิ จารณาร่ วมกับงานวิจัย
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ต่างประเทศซึง่ มีการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ จําลองสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นความสนใจพัฒนาทักษะการแก้ โจทย์
ปั ญหาด้ วยการออกแบบโปรแกรมเบื ้องต้ นในหลายประเทศ เช่น งานวิจยั ของ Yuen (2006) ในประเทศฮ่องกง
Han-Chin Liu and I-Hsien Su. (2011) ในประเทศไต้ หวัน และ Foster (2011) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่
พบว่า ในการใช้ สื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ จากการลองผิด-ลองถูก เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนมีปฏิสมั พันธ์
กับคอมพิวเตอร์ มากขึ ้น รวมถึงการออกแบบโปรแกรมตามชิ ้นงานที่ได้ รับมอบหมาย โดยมีการกําหนดขันตอนใน
้
การจัดการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบ ตังแต่
้ ชื่อกิจกรรม คําชี ้แจง จุดมุ่งหมาย แนวคิด เวลาที่ใช้ วิธีดําเนินกิจกรรม
การวัดและประเมินผล ซึง่ นักเรี ยนสามารถทราบคําตอบในการทํากิจกรรมได้ ทนั ทีที่ทํากิจกรรมเสร็ จ
นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยชุดการเรี ยนรู้ อยู่ในระดับมาก ทัง้ นี เ้ นื่องจากชุดการ
เรี ยนรู้ การออกแบบโปรแกรมด้ วยผังงานโปรแกรมแบบจําลองสถานการณ์ ในรายวิชาการโปรแกรมเบื ้องต้ น (ง
30252) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผ้ วู ิจยั จัดทําขึ ้นทัง้ 6 ชุดนันเปิ
้ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนร่ วมทํากิจกรรมการเรี ยนโดยไม่
รู้ สกึ เบื่อ กล้ าที่แสดงออก ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์จริ ง มีสว่ นร่ วมในการประเมินผลงานของ
ตน มีการสร้ างบรรยากาศที่เป็ นกันเองระหว่างครู และนักเรี ยน การเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนทํางานเป็ นกลุ่ม ทําให้
นักเรี ยนมีความสนุกสนานในการเรี ยนและตังใจเรี
้ ยน ซึง่ สอดคล้ องกับการ งายวิจัยอื่น เช่น จันทิมา ภิรมย์ไกร
ภัก ดิ์ (2552) และ ทัด นิ ด า คุณ สนอง (2553) ที่ พ บว่าความพึง พอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้ เ กม
คอมพิวเตอร์ ประกอบการสอนอยู่ในระดับมากและมากที่สดุ ตามลําดับ เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของ Yuen (2006)
พบว่า ในการใช้ สื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ จากการลองผิด-ลองถูก และสร้ างเสริ มให้ นกั เรี ยนเกิดเจตคติ
ที่ดีต่อการเรี ยนและการออกแบบโปรแกรมตามชิ ้นงานที่ได้ รับมอบหมาย งานวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นว่า การเรี ยนที่
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ จําลองสถานการณ์ ที่มี
ความเป็ นรู ปธรรมจะสามารถส่งผลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการออกแบบโปรแกรมภาษาซี
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ได้

ข้ อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาโดยใช้ แนวทางการสร้ างชุดการเรี ยนรู้ การออกแบบโปรแกรมด้ วยผังงานโปรแกรม
แบบจําลองสถานการณ์ ในรายวิชาการโปรแกรมเบื ้องต้ น (ง 30252) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อเน้ นการออกแบบ
โปรแกรมขันสู
้ งในระดับอื่น ๆ ต่อไป
2. ควรมีการพัฒนาสื่อสําหรับการเรี ยนรู้ ในที่มีลกั ษณะบูรณาการในเนือ้ หาวิชาหรื อสอดคล้ องกับการใช้
งานในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึน้ เพื่อจะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ในเกี่ยวกับการโปรแกรมเบื ้องต้ นได้ อย่างมี
ความหมาย

เอกสารอ้ างอิง
กิตติ จุ้ยกําจร. 2552. การสร้ างและหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนอินเทอร์ เน็ต
แบบจําลองสถานการณ์ วิชาสถาปั ตยกรรมและองค์ ประกอบคอมพิวเตอร์ เรื่ องหน่ วยคํานวณ
ทางคณิตศาสตร์ และลอจิก. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าพระนครเหนือ
1580

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

จรัญ แสนราช และณัฐพล ฮวดสุนทร. 2553. การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบร่ วมมือโดยใช้
เทคโนโลยี Game Online ในการเรี ยนการอสนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ. วารสารวิชาการครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ, 1 (1): 1-10.
จันทิมา ภิรมย์ไกรภักดิ์. 2552. การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วนสําหรั บชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตร์ มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
ตรี พล สักกะวานิช. 2551. การพัฒนาบทเรี ยนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบปฏิสัมพันธ์ บนระบบเครื อข่ าย
อินเทอร์ เน็ตวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ . มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ทัดนิดา คุณสนอง. 2553. การจัดการสอนตามแนวคอนสตรั คติวิสต์ บนเครื อข่ ายสังคมเรื่ องการเขียน
โปรแกรมภาษาซี สําหรั บนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนศรี ธรรมราชศึกษา.
วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี.
ประภัสสร ศรี เวียงธวัช. 2550. การสร้ างและทดสอบประสิทธิภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบน
เครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก วิชาการเขียนโปรแกรม 1 สําหรั บชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พุทธศักราช
2549. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนคร
เหนือ.
พิมพ์พชั ร พรสวรรค์. 2553. การพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ เชิงวัตถุรูปแบบจําลองสถานการณ์ ในการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ สําหรั บนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรม
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ.
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. 2545. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545. กรุ งเทพมหานคร : พริ กหวานกราฟฟิ ค.
สิริพร บุญพา. 2547. การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนออนไลน์ บนเครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ต วิชา
หลักการเขียนโปรแกรม. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ.
Yuen, A. H. K. 2006. Learning to program through interactive simulation. Educational Media
International, 43 (3) September 2006, pp. 251–268.
Foster, A.N. 2011. The process of learning in a simulation strategy game: disciplinary knowledge
construction. Journal of Educational Computing Research, 45 (1): 1-27.
Han-Chin Liu and I-Hsien Su. 2011. Learning residential electrical wiring through computer
simulation: The impact of computer-based learning environments on student achievement and
cognitive load. British Journal of Educational Technology. 42 (4): 598–607.

1581

