รายงานการวิจัย
การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่ อง การออกแบบ การใช้ เครื่ องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ชั้น พค.3/1 ทีส่ อนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะ
การออกแบบการใช้ เครื่ องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก

ผู้วจิ ยั
ครูสุมาลี อาภรณ์ พนิ ิจเลิศ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขนั ธ์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557

ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียน
โปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 22042107 ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
ผู้วิจัย
แผนกวิชา

ปี พ.ศ.

: ครูสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ
: แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
: 2560

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการออกแบบ การใช้
เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 22042107 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องการออกแบบ การใช้
เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 22042107 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนที่กาลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
สาขาวิช าคอมพิ วเตอร์ธุร กิจ ในวิทยาลั ย การเทคนิคประจวบคีรีขัน ธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
จานวนทั้งสิ้น 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอน เรื่อง การออกแบบ การใช้เครื่องมือ
และการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107 2)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดย
ใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบ
การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส
2204-2107 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การ
ทดสอบค่าที
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน เฉลี่ย 5.29
และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 8.57
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์
ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ

: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

บทที่ 1
บทนำ
ปัญหำและควำมเป็นมำของปัญหำ
การจัดการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 มีมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการกากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล สาหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จานวน 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ (สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 2559: ออนไลน์) ในการ
จัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามตัวบ่งชี้ที่
3.1 ระดั บ คุ ณ ภาพในการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า ซึ่ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ ครู ผู้ ส อนโดยตรง อี ก ทั้ ง
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามมาตรการพัฒนา
คุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็ นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและภูมิภาค
อาเซีย น สร้างและพั ฒ นามาตรฐานหลั กสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน การนิ เทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์, 2555: 1) จึงเป็นผลให้ครูผู้สอนจาเป็นต้อง
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 วิชาการ
เขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดใน
การพั ฒ นาโปรแกรม องค์ ป ระกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิ ว เตอร์ ขั้ น ตอนการแก้ ไ ขปั ญ หา
(Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรม คาสั่งควบคุมการทางานของโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม
ทางธุรกิจอย่างง่าย โดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมดเพื่อการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และสร้างเป็นชิ้นงานจากโครงงานขนาดเล็ก ซึ่งผู้สอนจะประสบปัญหากับการจัดการเรียนการสอนใน
เรื่องของการออกแบบและการใช้เครื่องมือในการเขียนโปรแกรม และนักเรียนขาดความสนใจใฝ่ รู้ที่จะ
ศึก ษา ครู ผู้ ส อนจะถ่ ายทอดความรู้ใช้ วิธีก ารบรรยายหรือ อธิบ ายสอนและสาธิตการปฏิ บั ติ การใช้
เครื่องมือให้นักเรียน แต่นักเรียนมักจะไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนจึงส่งผลให้เกิดความเบื่อ
หน่ายและไม่น่าสนใจ ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาในการจัดการเรียนการสอนควรได้รับ
การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การเรียนสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน แนวทาง
แก้ปัญหาได้แก่การจัดทาแผนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ต้องจัดการ
เรียนการสอนให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งทางด้านพุทธ
พิสัย ทักษะพิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในฐานะครูผู้สอนวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107 จึง
ได้นาแบบฝึกทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก มาใช้ใน
การจั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสามารถและความแตกต่ า งของผู้ เรี ย นโดย เน้ น
กระบวนการคิดการลงมือปฏิบัติและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบูรณา
การคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขนาไปสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพที่ดี
ในอนาคตต่อไป

2
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. ศึกษาผลสั มฤทธิ์ท างการเรียน เรื่อง การออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียน
โปรแกรมขนาดเล็ก ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ข องคะแนนทดสอบก่อ นเรีย นกั บ หลั งเรีย น เรื่อ งการ
ออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ ก วิช าการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือ
กราฟิกโหมด รหัส 2204-2107 ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
สมมติฐำนกำรวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสู งกว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตกำรวิจัย
1. ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากประชากรที่ใช้มีจานวนน้อยเพียง 1 กลุ่ม
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง เลื อ กใช้ ป ระชากรทั้ ง หมด ซึ่ ง เป็ น นั ก เรี ย นแผนกวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการเขียน
โปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหั ส 2204-2107 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
จานวน 23 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ
ตัว แปรอิส ระ ได้แก่ วิธีการสอนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะการออกแบบ การใช้
เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
2.2 ตัวแปรตำม ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียน
โปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหั ส 2204-2107 ของ
นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะการออกแบบ การใช้
เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน
เรื่องการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้
เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107 ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่
สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
3. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น การเรีย บเรียงเนื้ อหาตามวิช าการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่อ งมื อ
กราฟิ ก โหมด รหั ส 2204-2107 หลั กสู ต รประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ พุ ท ธศัก ราช 2556 ส านั ก งาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นรายวิชาในหมวดทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพ เลือก มีจานวน 3
หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 4 คาบต่อสัปดาห์ รวม 18 สัปดาห์ และรวมทั้งหมด 72 คาบต่อภาคเรียน มี
รายละเอียด ดังนี้
จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
2. ใช้คาสั่งในการควบคุมการทางานของโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
(Algorithm)และกระบวนการเขียนโปรแกรม
2. เขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒ นาโปรแกรม องค์ประกอบของโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรม คาสั่งควบคุมการ
ทางานของโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจอย่างง่าย โดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมดเพื่อการพัฒนา
โปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสร้างเป็นชิ้นงานจากโครงงานขนาดเล็ก
4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เป็นแนวทางสาหรับครูอาจารย์ที่สนใจการใช้แบบฝึกทักษะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2. ช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิก
โหมด รหัส 2204-2107 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เป็นแนวทางการวิจัยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป
นิยำมศัพท์เฉพำะ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนรวมที่ได้ประเมินผลจากการเรียนรู้เรื่อง
การออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือ
กราฟิกโหมด รหัส 2204-2107ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
นักเรียน หมายถึง นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(พค.3/3) วิทยาลั ยเทคนิ คประจวบคีรีขันธ์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้
เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 23 คน
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แบบฝึกทักษะ หมายถึง กิจกรรมที่ผู้สอนออกแบบให้กับผู้เรียนในรูปแบบของแบบฝึก
ทักษะ ซึ่งประกอบด้วย เครื่ องมือที่ ใช้ในการเขียนโปรแกรม การออกแบบติดต่ อกับผู้ ใช้ การเขีย น
โปรแกรมโดยใช้คาสั่งต่าง ๆ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรม
ขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107 ของนักเรียนแผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการ
เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้สรุปนาเสนอรายละเอียดต่างๆ ดังหัวข้อต่อไปนี้ คือ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2. หลักการสอน (Teaching)
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
4. ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1.1 สาระสาคัญของหลักสูตร
1.1.1หลักการของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ด้ านวิช าชี พ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ แ ละ
ประชาคมอาเซียนเพื่ อผลิตและพัฒ นากาลังคนระดับฝีมือให้ มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการ
ประกอบอาชีพอิสระ
2. เป็นหลักสูตรทีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะด้วยการ
ปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
เทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์ จากแหล่งวิทยาการ สถาน
ประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ น หลั ก สู ตรที่ ส นับ สนุ น การประสานความร่ว มมือในการจัดการศึกษาร่ว มกั น
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรทีเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็นหลักสูตรทีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่ น มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
เพือ่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1.1.2 จุดหมาย
1) เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิ ช าชี พ สามารถน าความรู้ ทั ก ษะและประสบการณ์ ในงานอาชี พ ไปปฏิ บั ติ ง านอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดารงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญ
ต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
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2) เพื่ อ ให้ เป็ น ผู้ มี ปั ญ ญา มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใฝ่ เรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตและการประกอบอาชี พ สามารถสร้างอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒ นาอาชีพให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ
3) เพื่อให้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่ เรียน รัก
งานรักหน่วยงานสามารถทางานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าทีของตนเองและ
ผู้อนื่
4) เพื่อให้ เป็ นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ ดีงาม ทั้งในการทางาน การอยู่ร่วมกัน
การต่ อ ต้ านความรุ น แรงและสารเสพติ ด มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว หน่ ว ยงาน ท้ อ งถิ่ น และ
ประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่ น มีจิตสานึก
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
5) เพื่ อให้ มีบุ คลิ กภาพทีดี มีมนุษยสั มพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยใน
ตนเอง มีสุขภาพอนามัยทีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ
6) เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ของประเทศและโลกปัจจุบัน มีความรักชาติ สานึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดารง
รักษาไว ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.1.3 หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
1) การเรียนการสอน
ก. การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ทุก
วิธีเรียนที่กาหนด และนาผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินร่วมกันได้ สามารถโอนผลการเรียน และ ขอ
เทียบความรู้และประสบการณ์ได้
ข. การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริ ง สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการดาเนินงาน มีทักษะการ
ปฏิ บั ติ งานในขอบเขตส าคั ญ และบริบ ทต่ า งๆ ที สั ม พั น ธ์กั น ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ น งานประจ า สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้คาแนะนา แก้ปัญหาเฉพาะด้าน และรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อื่น มีส่วนร่วมในคณะทางานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้ งมีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยทีเหมาะสมในการทางาน
1.1.4 หน่วยกิต
กาหนดให้มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และไม่
เกิน 120หน่วยกิต โดยการคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังนี้
1) รายวิชาทฤษฎีทีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่ วโมงเท่ากับ 1
หน่วยกิต
2) รายวิชาปฏิบัติทีใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า
36 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3) รายวิชาปฏิบัติที่ ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า
54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
4) รายวิชาทีใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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5) การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่
น้อยกว่า 320 ชั่วโมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต
6) การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
การกาหนดจานวนหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ของแต่ละรายวิชา
ให้ พิ จ ารณาตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ พ.ศ.
2556 โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
ความหมายของ ท-ป-น
ท หมายถึง จานวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อหนึ่งสัปดาห์
ป หมายถึง จานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อหนึ่งสัปดาห์
น หมายถึง จานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ของแต่ละรายวิชา
1.1.5 โครงสร้าง
โครงสร้ า ง ของหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก รา ช 2545
(ปรับปรุง พ .ศ. 2546) แบง 3 หมวดวิชา ฝึกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
2) หมวดทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1.6 การฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิช าชี พ ใช้ เวลารวมไม่ น้ อ ยกว่า 320 ชั่ ว โมง
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต
1.1.7 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จานวน 4 หน่วยกิต
1.1.9 การเข้าเรียน พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เขาเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวง ศึกษาธิการ ว่าด้ว ยการจัดการศึกษาตามหลั กสู ต รประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ พุท ธศักราช
2556
1.1.10 การประเมินผลการเรียน เน้นการประเมินตามสภาพจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ
พุทธศักราช 2556
1.1.11 กิจกรรมเสริมหลักสูตร สถานศึกษาต้องจัดให้ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน
1.1.12 การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) ประเมินผ่านรายวิชาครบถ้วนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด
2) ไดจานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
3) ไดคาระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ ากว่ า 2.00 และผ่ า นการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ
4) เขาร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินทุกภาคเรียน
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1.2. วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107
1.2.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม องค์ประกอบของโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรม คาสั่งควบคุมการ
ทางานของโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจอย่างง่าย โดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมดเพื่อการ
พัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสร้างเป็นชิ้นงานจากโครงงานขนาดเล็ก
1.2.2 จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
2. ใช้คาสั่งในการควบคุมการทางานของโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
1.2.3 สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การพั ฒ นาโปรแกรม ขั้ น ตอนการแก้ ไ ขปั ญ หา
(Algorithm) และกระบวนการเขียนโปรแกรม
2. เขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

2. หลักการสอน
2.1. ความหมายและลักษณะการสอน
การสอน (Teaching) คือการสร้างสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น ในฝ่าย
ผู้เรียน (เกษม สุดหอม, 2520 : 143) โดยมีลักษณะดังนี้คือ มีการจัดดาเนินการของผู้สอน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนจะทากิจกรรมที่อาศัยกระบวนการ (Process) ของสมอง เช่น ฟัง อ่าน
พูด เขียน โยงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าวผลการเรียนรู้อาจจะอยู่ในรูปของ
ความเข้าใจ การนาไปใช้ ก ารคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการประเมินผล การจัดดาเนินการ
สอนอาจอยู่ในรูป บรรยาย อธิบาย สาธิต หรือปฏิบัติให้ดู ให้อ่านเนื้อหาสาระ ให้อภิปราย ให้ทา
แบบฝึกหัด ให้ศึกษาจากสื่อต่างๆ (บุญชม ศรีสะอาด, 2537 : 2)
2.2. ประเภทของการสอน
บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด (2537 : 2-3) ได้ กล่ าวถึ งประเภทของการสอนว่าการสอน
สามารถจาแนกได้หลายประเภทหรือหลายแบบ ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการจาแนก ในที่นี้จะ
กล่าวเฉพาะที่สาคัญ 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 จาแนกโดยใช้จานวนผู้เรียน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็น
เกณฑ์ ได้แก่ การสอนเป็นกลุ่มใหญ่ การสอนเป็นกลุ่มย่อย และการสอนเป็นรายบุคคล
แบบที่ 2 จาแนกโดยใช้ปริมาณของบทบาทผู้สอนกับบทบาทผู้เรียนเป็นเกณฑ์ ซึ่ง
จาแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ ประเภทการสอนที่ผู้สอนเป็นแกน การสอนที่ผู้เรียนเป็นแกน หรือเป็น
ศูนย์กลาง การสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนมีกิจกรรมร่วมกัน และ การสอนโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ
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2.3. ระบบการเรียนการสอน
คาว่าระบบ มีผู้ให้คาจากัดความไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้
กานเยและบริกส์ (Gagne and Briggs, 1974 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545 :
195) กล่าวว่า ระบบหมายถึงวิธีใดๆ ก็ได้ที่ได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อเป็นหลักให้สามารถ
ทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุผลตามเป้าหมายซึ่งอาจเป็นเป้าหมายในวงแคบ
เซี ย เลส (Searles, 1967 อ้ างถึงใน ทิ ศ นา แขมมณี , 2545 : 195) กล่ า วว่ า
ระบบเป็นการจัดการสิ่งต่างๆ ให้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระเบียบเป็นลาดับขั้นตอนเพื่อให้
เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
บานาธี (Banathy, 1968 อ้ า งถึ ง ใน ทิ ศ นา แขมมณี , 2545 : 195) ได้ ใ ห้
ความหมาย ของระบบไว้ว่าเป็นการรวบรวมของส่วนประกอบที่มีความสัมพันธ์และส่งเสริมต่อกันเพื่อ
ทางานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ( 2528 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545 : 195) ได้สรุปว่า
ระบบเป็ น ผลรวมของหน่ ว ยย่ อ ยซึ่ งท างานเป็ น อิส ระจากกั น แต่ มี ป ฏิ กิ ริย าสั ม พั น ธ์ กัน เพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ทิศนา แขมมณี (2545 : 196) กล่าวถึงวิธีการเชิงระบบ เป็นแนวคิดที่ใช้ใน
การจัดการสิ่งต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถใน
การจาแนกแยกแยะองค์ประกอบสาคัญของสิ่งนั้น และการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ เหล่านั้น
ให้ส่งเสริมกันอย่างมีระบบ โดยที่มองว่าระบบควรประกอบด้วยส่วนสาคัญอย่างน้อย 3 ส่วน คือเป็น
ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และ ผลผลิต (Output) และควรต้องมีส่วนประกอบ เพิม่ เติม
อีก 2 ส่วน คือ การควบคุม (Control) และ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 5) ในการพัฒนาการสอน จาเป็นต้องจัดการเรียน
การสอนอย่ างเป็ น ระบบ ซึ่งระบบการเรียนการสอนมี องค์ป ระกอบส าคัญ ที่ เป็ น ตัว ป้อ น (Input)
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และการติดตามประเมินผลและปรับปรุง (Feedback)
ดังแสดงในภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 แสดงระบบการเรียนการสอน
1) ตัวป้อน หรือปัจจัยนาเข้าสู่ระบบ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่นาเข้าสู่ระบบได้แก่
ผู้สอนหรือครู เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ การเรียนการสอนบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณลักษณะหลายประการ เช่น คุณลักษณะทางพุทธิพิสัย (Cognitive)
คุณลักษณะทางจิตพิสัย (Affective) เป็นต้น
ผู้ เรี ย น เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ในระบบการเรี ย นการสอน จะ
บรรลุผลสาเร็จได้ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้เรียนหลายประการ เช่น ความพร้อม ความถนัด
และความสนใจ เป็นต้น
หลักสูตร เป็ นองค์ประกอบหลักที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ โดยที่หลั กสูตร มี
องค์ ป ระกอบพื้ น ฐาน 4 ประการ อัน ได้แก่ วัตถุป ระสงค์ ของการเรียนรู้ เนื้ อหาสาระ ที่ เรีย น
กิจกรรมการเรียนการสอน (รวมวิธีสอนและสื่อการเรียนการสอน) และการประเมินผล
สิ่ งอานวยความสะดวก หรือสิ่ งแวดล้ อมการเรียน เช่ น สถานที่ ส าหรับ เรีย น
ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่าง อุณหภูมิ กระดานดา เป็นต้น
2) กระบวนการผลิต ในระบบการเรียนการสอน ก็คือ วิธีการดาเนิน การสอน
ซึ่งหมายถึงการน าเอาตัว ป้ อนในระบบ มาดาเนิ นการเพื่อให้ เกิดผลผลิ ตตามความต้องการในการ
ดาเนินการสอน ซึ่งอาจมีกิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรม ได้แก่ การตรวจสอบและเสริมพื้นฐาน การ
สร้างความพร้อมในการเรียน การใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ และการใช้กิจกรรมเสริมเป็นต้น
3) ผลผลิต คือผลที่เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางของระบบ สาหรับ
การเรีย นการสอน ผลผลิ ตที่ ต้องการ ก็คือการเปลี่ ยนแปลงของผู้ เรียนเป็ น ไปในทางที่ พึ ง
ประสงค์ เป็นการพัฒนาที่ดีในด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และ
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียน สามารถคิดเปรียบเทียบโดยโยงความสัมพันธ์ หรือเรียกว่า คิด
วิเคราะห์ สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ สามารถใช้วิจารณญาณตัดสินลงสรุปชี้ขาด ประเมิน
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ค่าได้ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นได้เป็นต้น ด้านจิตพิสัย (Affective domain)
เพื่อผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีที่เหมาะสม มีความสนใจในสิ่งที่เรียน มีค่านิยมที่เหมาะสม เป็นต้น และ
ด้ านทั ก ษะพิ สั ย (Psychomotor domain) ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามคล่ อ งแคล่ ว ช านิ ช านาญ ในทางการ
เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในทักษะต่างๆ เช่น การใช้มือในทักษะพิมพ์ดีด เป็นต้น
4) การติดตามประเมินผลและปรับปรุง (Feedback) เพื่อให้ การเรียน
การ
สอนบรรลุ ผลอย่างมีป ระสิทธิภ าพ ผู้ สอนต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ทั้งระบบ โดยพิจารณา
ผลผลิตว่าได้ผลเป็นไปดังที่มุ่งหวังไว้หรือไม่ มีจุดบกพร่องในส่วนใดที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง ทั้งในด้าน
ผลผลิต กระบวนการ และตัวป้อน
2.4. วิวัฒนาการด้านการสอน
วิวัฒนาการด้านการสอน (กิดานันท์ มลิทอง : 2543) นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีการพัฒนาการสอนขึ้น โดยสามารถแบ่งเป็นช่วงทศวรรษ ได้ดังนี้
พ.ศ. 2463-2472 การตั้งวัตถุประสงค์การสอน จากความเชื่อของนักการศึกษา
ในสมัยนั้นคือ แฟรงคลิน บ็อบบิตต์ (Franklin Bobbit) ที่ว่า โรงเรียนควรเป็นสถานที่ ที่สามารถให้
ประสบการณ์ ที่เกี่ย วข้องกับ พลเมืองที่อยู่ในสังคม และเขายังกล่ าวว่า จุดประสงค์ของการเรียน
การสอน ควรได้รับการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของทักษะต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต จาก
แนวความคิดนี้ทาให้ทอร์น ไดค์ (Thorndike) และนักการศึกษาคนอื่นๆ พยายามค้นหาหลักสูตร
และการสอนที่ใช้หลักของการเรียนรู้ แบบมีการตั้งวัตถุประสงค์ จึงทาให้มีแผนการสอนรายบุคคล
มากมายเป็นที่นิยมใช้กันมากในทศวรรษนี้
พ.ศ. 2473-2482 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและการประเมินขณะเรียน จาก
การที่ ราล์ ฟ ไทเลอร์ (Ralph Tyler) ได้ รั บ เลื อ กให้ ท างานในแผนแปดปี เพื่ อ ศึ ก ษาผู้ เรี ย นที่ จ บ
การศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนมัธยม ที่มีการเรียนแบบทางเลือกใหม่จะสามารถสาเร็จ การศึกษา
ในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้อย่างไร ในแผนแปดมีเหตุผล 2 ประการ ที่ทาให้มีชื่อเสียงมาก
คือ ประการแรก แผนได้กาหนดวิธีการเขียนวัตถุประสงค์ ที่สามารถทาให้เกิด ความชัดเจนได้ ถ้า
เขียนด้วยถ้อยคาเชิงพฤติกรรม ด้วยเหตุนี้จึงทาให้มีคาว่า วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral
objectives) ปรากฏถึ ง ปั จ จุ บั น และในประการที่ ส อง คื อ การรับ ประกั น ว่ า หลั ก สู ต รที่ เป็ น
ทางเลือกใหม่นี้ สามารถทาได้เกิดเป็นผลสาเร็จตามที่ได้วางแผนไว้ ดังนั้นวัตถุประสง ค์ และการ
ประเมินจะถูกนามาใช้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหม่ จนสามารถถึงระดับที่เหมาะสมของความสาเร็จ ซึ่ง
กระบวนการนี้คือ การประเมินขณะเรียน (Formative evaluation)
พ.ศ. 2483-2492 สื่อการสอนและการวิจัยพัฒ นา ผลสงครามโลกครั้งที่สอง
ทาให้การผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์แบบต่างๆ ขึ้นมาใช้มากมายหลายอย่าง และวงการศึกษาได้นาสื่อ
เหล่านี้มาใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ทาให้มีการว่าจ้างบุคคลเพื่อทาวิจัยด้านการทหาร ทาให้
เกิดสาขาวิจัยและพัฒนา (Research and development) ขึ้นในช่วงนี้
พ.ศ. 2493-2502 การสอนแบบโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ได้มีการนา
แนวคิดมากมายที่เคยเกิดขึ้นมาปรับปรุงให้เกิดเป็นการสอนแบบโปรแกรม โดยแนวคิดที่สาคัญ คือ
เริ่มจากที่ บี เอฟ สกินเนอร์ ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเสริมแรงว่า เมื่อใดที่ ผู้เรียนมีการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าจะทาให้ เกิดการเรียนรู้ขึ้น ได้ ดังนั้น การสอนแบบโปรแกรมจึงต้องมีการระบุวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมไว้ชัดเจน มีการสอนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นกรอบเล็กๆ ผู้เรียนจะสามารถเรียน ได้
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อย่างกระฉับกระเฉง ด้วยการตอบสนองต่อคาถาม และได้ผลป้อนกลับมาทันที ขณะเดียวกัน การ
สอนที่มีการออกแบบอย่างดี เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น และในกองทัพอากาศได้ เริ่มมีการใช้คาว่า การ
วิเคราะห์งาน (Task analysis) เป็นกลุ่มแรก
พ.ศ. 2503-2512 การพัฒนาระบบการสอน มีการพัฒนาการสอนอย่างจริงจัง
เริ่มจาก พ.ศ. 2505 โรเบิร์ต เกลเซอร์ (Robert Glaser) ใช้คาว่า ระบบการสอน (Instructional
system) พ.ศ. 2508 โรเบิ ร์ต กาเย (Robert Gagne) ได้ จัดพิ มพ์ The Conditions of Learning
เป็นรายละเอียดการวิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียน เพื่อออกแบบการสอนที่ถูกต้องเหมาะสม และ
ทางผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ เช่น เจมส์ ฟินน์ (James Finn) อาเทอร์ ลัมสสเดน (Arthur Lumsdaine)
และคนอื่ น ๆ ได้ ข ยายขอบเขตการสอนด้ านโสตทั ศ นู ป กรณ์ อ อกไปอี ก เพื่ อ รวบรวมแนวคิ ด อั น
กว้างขวางด้านเทคโนโลยีและพัฒนาการสอนเข้าด้วยกัน
พ.ศ. 2513-2522 การพัฒนาการสอน จากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 25032512 ได้ปรากฏ เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ขึ้นในทศวรรษนี้ โดยมีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นในช่วงระยะนี้ ได้แก่
แบบจาลองการพัฒนาการสอน (Instruction Development Models) ที่มีอย่างมากมาย
พ.ศ. 2523-2532 ไมโครคอมพิ ว เตอร์แ ละเทคโนโลยีส มรรถนะ การใช้
ไมโครคอมพิวเตอร์ในการสอนได้เข้ามาครอบงาการออกแบบการสอนในช่วงนี้ การใช้เทคโนโลยี ใน
การพัฒนาการด้านการสอนได้แบ่งเป็น 2 ขั้ว ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเทคโนโลยีระดับสูงเป็นสิ่งที่ช่วยออกแบบ
การสอน และนับเป็นสิ่งที่ช่วยในการวิจัยการเรียนรู้ของมนุษย์ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งตกลงจะทาลายล้าง
สาขาด้านการพัฒนาการสอนทั้งหมด ไปสู่ความต้องการใช้การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ในช่วงนี้ การนา
การพั ฒ นาการสอนไปใช้ อ ย่ างกว้างขวางในวงการธุรกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ นอกวงการศึ ก ษา
สภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้เกื้อหนุนการขยายตัวอีกด้านหนึ่งของแนวคิดด้านระบบ นั่นคือ เทคโนโลยี
สมรรถนะ ซึ่ งเมื่ อ รวมกั น เข้ ากั บ เทคโนโลยีท างการสอนแล้ ว น าไปสู่ ก ารออกแบบ การแก้ปั ญ หา
พฤติกรรมมนุษย์ในลักษณะที่ไม่ใช้การสอน
พ .ศ . 2 5 3 3 -2 5 4 2 ไม โค รค อ ม พิ วเต อ ร์ แ ล ะเท ค โน โล ยี ระดั บ สู ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ยังเป็นสื่อที่มีบทบาทสาคั ญต่อเนื่องมาในการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา โดยได้
นามาใช้เป็นสื่อการสอนในลักษณะของสื่อประสม รวมถึงการใช้ในการผลิตบทเรียนสื่อประสมในการ
สอน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เพื่อให้ ผู้เรียนได้รับเนื้อหาหลายรูปแบบในลักษณะของสื่อหลายมิติ โดย
สามารถโต้ต อบกับ บทเรี ย นได้โดยตรง และได้ ผ ลป้ อนกลั บ ในทั นที และต่อ มาได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการรวมตัวของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีโทรคมนาคม เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงวิธีเรียน และ มีส่วนช่วย
เปิ ดโอกาสทางการศึกษาให้ แก่บุ คคลทั่วๆ ไป รวมถึงด้านการจัดการศึกษา และ การบริห ารงาน
โรงเรียนด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ทาให้สามารถค้นคว้าติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ทั่วโลก
ไม่จากัดเวลาและสถานที่ ทาให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล ทั้งในระบบ และนอก
ระบบโรงเรียนมีมากขึ้น
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3.การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.1. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
เพื่ อความเข้าใจเกี่ย วกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สามารถจาแนกตาม
ลักษณะของการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
3.2. ลักษณะของจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2544:
191) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์การสอนอาชีวศึกษาไว้ 3 ประการ
3.2.1 จุดประสงค์การเรียนด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ได้แก่ การมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการทางาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3.2.2 จุดประสงค์การเรียนด้านเจตพิสัย (Affective Domain) ได้แก่ การมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดความรักในงานที่ทา ฝึกอุปนิสัยและความคิดในการทางานให้สอดคล้องกับงานอาชีพมีความ
ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.2.3 จุ ดประสงค์ การเรียนด้านทั กษะพิ สั ย (Psychomotor Domain) ได้แก่ การ
มุ่งเน้น ให้มีการฝึกปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรต่าง ๆ เหมือนในโรงงานหรือ
สถานประกอบการจนเกิดความชานาญ
3.3. ลักษณะของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะ
สอนทางอาชีวศึกษาจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง 1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะที่ผู้เรียน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ 2) ความรู้ที่เกี่ยวกับขั้นตอนของการปฏิบัติเทคนิคเฉพาะที่จะทาให้ทางาน
ได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะนิสัย ที่ดีที่เกิดจาการฝึกงาน และ
สามารถพัฒนาเป็นลักษณะนิสัยถาวรของผู้เรียนได้ (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2544 : 191)
3.4. ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนกรสอนอาชีวศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาต้องทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสอน โดยผู้สอนต้องออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคานึงถึงยุทธศาสตร์การสอนที่จะนามาใช้แล้วเกิดผลในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาอย่างได้ผล ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเอื้ออานวยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความคิด รวบยอดและหลักการ ผู้สอนจึงต้องใช้สื่ อการสอนและตัวอย่างต่าง ๆ
ช่วยผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นาผลของการเรียนรู้ไปใช้ทาความเข้าใจในการ
ทางานภาคปฏิบัติ ซึ่งจะต้องจัดให้มีความสอดคล้องกับการทางานในสถานประกอบการมากที่สุด (นวล
จิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2544 : 191-192)
3.5. ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผู้สอนควรมีความรู้ในการเลือกใช้สื่อการ
เรียนการสอนให้เหมาะกับโอกาส ต้องเลือกใช้สื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในงานที่ทา
3.6. ลั กษณะของการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การวัดและการ
ประเมินผล การเรียนการสอน คือ การตรวจสอบผลการเรียนรู้กับจุดประสงค์การสอนที่ตั้งไว้ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านพุทธิพิสัย สามารถใช้แบบทดสอบได้ แต่การเรียนรู้เจตพิสัยและ
ทัก ษะพิ สั ย ต้องใช้ วิธีการสั งเกตพฤติ กรรมของผู้ เรีย น หรือสามารถใช้แบบทดสอบหรือ แบบสั งเกต
พฤติกรรมการทางานของผู้เรียน โดยจะต้องมีการตั้งประเด็นการสังเกตและทดสอบไว้ล่ วงหน้าด้วย
(นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2544 : 192)
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3.7. ลักษณะบทบาทของผู้สอนอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอน บทบาทสาคัญของ
ผู้สอนอาชีวศึกษาคือ การเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาที่เป็นความรู้ ทักษะปฏิบัติ ที่ต้องฝึกฝน มีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมคาถามที่จะใช้กระตุ้นและช่วยในการเชื่อมโยงความคิด
ของผู้เรียน การเตรียมสื่อการสอน และเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนนอกจากนี้ผู้สอนอาชีวศึกษาต้องมีบทบาทในการแสดงตนเป็นแบบแผนและเป็นตัวอย่างที่ดี
3.8. ลักษณะบทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผู้เรียนจะเกิดการ
เรีย นรู้ ในการปฏิ บั ติงานได้ จ าเป็ น ต้องลงมือฝึ กปฏิ บัติและศึกษาด้ วยตนเอง โดยผู้ ส อนจะเป็น ผู้ จัด
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ การเรียนโดยการปฏิบัติจริงเป็นลักษณะสาคัญของบทบาทที่ผู้เรียนอาชีวศึกษา
จะต้องมีนอกเหนือจากการเรียนรู้เนื้อหาสาระและการได้ฝึกประสบการณ์เพื่อการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อ
การทางานด้วย (วรัทยา ธรรมกิตติภพ, 2548 : 31)

4. ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นสิ่งที่ชี้ผลลัพธ์
ของการจัดการศึกษา ซึ่งนอกจาก จะเป็นเรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียน
แล้ ว ยังแสดงถึงคุ ณ ค่าของ หลั กสู ตร การจัดกิ จกรรมการเรีย นการสอน ความรู้ความสามารถของ
ครูผู้สอน และผู้บริหาร มีผู้ กล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้หลายท่าน ดังนี้ อัจฉรา
สุ ข ารมณ์ และอรพิ น ทร์ ชู ช ม (2530: 10) ได้ ก ล่ าวว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง ระดั บ
ความสาเร็จที่ได้รับจากการ เรียนซึ่งได้ประเมินผลจากสองวิธี คือ (1) กระบวนการที่ได้จากแบบทดสอบ
โดยใช้ แ บบทดสอบ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยทั่ ว ไป (2) กระบวนการที่ ได้ จ ากเกรดเฉลี่ ย ของ
สถาบั น การศึกษาซึ่งต้อง อาศัย กรรมวิธีที่ ซับ ซ้อนและช่ว งเวลาที่ยาวนาน และ อุทุม พร จามรมาน
(2535: 38) อธิบายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการบอกความสามารถของผู้เรียน ในการวิเคราะห์
วิจารณ์ ความ พยายามในการเรียน ทักษะในการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติ มีการเข้าห้องเรียน มี
ความสนใจ และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ สาหรับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้
ความหมายของคาว่า “สัมฤทธิ์” ว่า หมายถึง ความสาเร็จ (ในคาว่า สัมฤทธิผล) www.ssru.ac.th 6
(ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, 2546: 1171) และ สิ ริว รรณ พรหมโชติ (2542 : 17) ให้ ค วามหมายของ
“ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ว่า หมายถึง ความสามารถในการที่จะพยายามเข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิด จากการ
กระทาประสานกัน และต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก ทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ สติปัญญา
และองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกในรูปของความสาเร็จ ซึ่งสามารถสังเกต และวัดได้ด้วย
เครื่องมือทางสติปัญญา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั่วไป สาหรับ มนต์รวี
นันต๊ะเสน (2543: 26) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถ
ของ ผู้เรียนที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการฝึกอบรมสั่งสอนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา จึงถือได้
ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือผลผลิตที่สาคัญของการเรียนการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนจึง
เป็นกิจกรรมหลักในกระบวนการเรียนการสอนของครู นอกจากนี้ สุดาลักษณ์ เข็มพรมมา (2548, 20)
ให้ความหมายของ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ว่า หมายถึงความรู้หรือทักษะของบุคคล อันเกิดจากการ
เรีย นรู้ โดยการแสดงออกซึ่งความส าเร็จของบุคคลในการเข้าถึงความรู้ใด ๆ นั้น สามารถวัดได้ด้ว ย
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ทั่ ว ไป และ พจนานุ ก รม Webster’s Online Dictionary (2007) ให้
ความหมายว่า หมายถึง สถานะที่ แสดงถึงความสาเร็จในบางสิ่งบางอย่าง และพจนานุกรม Merriam-
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Webster Online (2007) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ (achievement) มี ความหมาย 3 ประการคือ (1) สิ่ง
ที่แสดงถึงความส าเร็จ (2) ผลที่ ได้รั บจากความพยายาม และ (3) คุณ ภาพและปริม าณของผลงาน
นักเรียน
จากค าจ ากั ด ความดั ง กล่ า วพอสรุ ป ได้ ว่ า “ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น”หมายถึ ง ความรู้
ความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติ ซึ่งสามารถวัด ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประนอม เบิ ก บาน (2559) ท าการวิ จั ย เรื่อ งการพั ฒ นาการเรี ย นวิ ช าการเขี ย น
โปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟฟิคโหมด เรื่องการใช้คอนโทรลใน Visual Basic6 ของนักเรียนระดับชั้น
ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้สื่อประกอบการฝึก ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจ
และสามารถใช้คอนโทรลใน Visual Basic6 ได้ถูกต้องมากขึ้นตามระยะเวลาและกิจกรรมที่ฝึก และเมื่อ
สิ้นสุดการฝึกพบว่า นักเรียนจานวน 10 คน สามารถประยุกต์ใช้คอนโทรลใน Visual Basic6 ได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งอาจเป็นเพราะนวัตกรรมที่ครูสร้างขึ้นมีการเรียงลาดับจากง่ายไปหายากและเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยบางกิจกรรมครูจะจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
อัจฉรา สร้อยระย้าแก้ว (2558) รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการ
เขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (รหัสวิชา 2204-2107) ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เ ครื่องมือกราฟิก
โหมด (รหัสวิชา 2204-2107) มีค่าเท่ากับ 82.92/ 83.07
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (รหั สวิช า
2204-2107) ของนักเรียน หลังจากเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมโดย
ใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (รหัสวิชา 2204-2107) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
3. ดัช นี ป ระสิ ท ธิผ ล การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนั กเรียนหลั งจากเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (รหัสวิชา2204-2107)
มีค่าเท่ากับ 0.69
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียน
โปรแกรมโดยใช้เครื่ องมือ กราฟิ ก โหมด (รหั ส วิช า 2204-2107) ในภาพรวม อยู่ ในระดั บมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70
สุ มาลี อาภรณ์ พินิ จเลิ ศ (2557) ได้ ศึกษาการพั ฒ นาทั กษะการคิดและออกแบบ
โปรแกรม ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการGUI รหัสวิชา 2201-2412 ด้วยการ
เรียนรู้แบบโครงงาน และศึกษาทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 3 สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ประจวบคี รี ขั น ธ์
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดและออกแบบโปรแกรม ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมบน
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ระบบปฏิบัติการGUI รหัสวิชา 2201-2412 ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยรวมมีคุณภาพในระดับดี ( =
3.336, S.D. = .408) และ 2) ผู้เรียนมีทัศนคติต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =
4.30, S.D. = .416)

สุรศักดิ์ กาบเงิน (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บนระบบปฏิบั ติการGUI โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขา คอมพิวเตอร์ธุร กิจ
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ บริหารธุรกิจ พบว่า เมื่อผู้เรียนได้เรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการเขียนโปรแกรมแล้ว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 12.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20
คะแนน พัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 5.34 คะแนน

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียน
โปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107 ของ
นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการออกแบบ การใช้
เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย วิธีการสร้างเครื่องมือ การออกแบบการทดลอง วิธีดาเนินการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1. ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการเขียน
โปรแกรมโดยใช้ เครื่ องมื อ กราฟิ ก โหมด รหั ส 2204-2107 ภาคเรียนที่ 2 ปี ก ารศึ กษา 2560
จานวน 65 คน
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ าง ที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้งนี้ เป็ น นั ก เรีย นแผนกวิช าคอมพิ ว เตอร์ธุรกิ จ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พค.3/3) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560
สุ่มแบบเจาะจง จากประชากร จานวน 23 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1. แผนการสอน เรื่อง การออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทีผ่ ู้วิจัยสร้างขึ้น
2. แบบฝึกทักษะเรื่อง การออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบ การใช้เครื่องมือและการ
เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ
สาหรับวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. กำรจัดทำแผนกำรสอน วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส
2204-2107 ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้

21
1.1. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พุทธศักราช 2546 คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
1.2. ศึกษาวิธีการทาแผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิก
โหมด รหัส 2204-2107 จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.3. วิเคราะห์เนื้อหาและกาหนดขอบเขตของเนื้อหา
1.4. กาหนดจุดประสงค์ทั่วไป จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและคุณลักษณะที่
ต้องการเน้น
1.5 กาหนดโครงสร้างและเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
1.6 ดาเนินการจัดทาแผนการสอนรายวิชาการโฆษณาตามลาดับของจุดประสงค์
การเรียน ลาดับเนื้อหาและโครงสร้างที่กาหนดไว้
1.7 นาแผนการสอนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาพิจารณา จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายอลงกต ใหม่น้อย
2) นางสุนารี ขุนณรงค์
3) นางสาวระวีพรรณ จิตต์มนัส
1.8 ปรับปรุงแผนการสอนตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
1.9 จัดทาแผนการสอนฉบับสมบูรณ์พร้อมที่จะนาไปใช้ในการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนต่อไป
2. กำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เรื่องการออกแบบ การใช้
เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส
2204-2107 ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้องกับวิชาการโฆษณา
2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือ ตารา และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.3 วิเคราะห์เนื้อหาตามจุดประสงค์จากแผนการสอน
2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาตามจุดประสงค์
2.5 นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พิจารณาเพื่อนามา
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ดังนี้
1) นายอลงกต ใหม่น้อย
2) นางสุนารี ขุนณรงค์
3) นางสาวระวีพรรณ จิตต์มนัส
2.6 ปรับปรุงแบบทดสอบตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2.7 นาแบบทดสอบไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจ
จาแนก (r) โดยพิจารณาว่าข้อใดที่นักเรียนตอบถูกมากตัดออก ข้อใดที่นักเรียนตอบถูกน้อยตัดออก
2.8 นาแบบทดสอบที่วิเคราะห์ได้ไปปรับปรุงใหม่ จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ นาไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
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กำรออกแบบกำรทดลอง
ผู้วิจัยได้วางแผนการทดลองโดยใช้กลุ่มเดียวมีลักษณะของการทดสอบนักเรียนก่อนเรียน
(Pre-test) ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน (Treatment) ทดสอบนักเรียนหลังเรียน (Post-test)

วิธีดำเนินกำรทดลอง
1. นาแผนการสอน แบบฝึกทักษะการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรม
ขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107และแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใช้จริงกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชั้นปีที่3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยดาเนินการดังนี้
1.1 ให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ของ วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือ
กราฟิกโหมด รหัส 2204-2107
1.2 ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การออกแบบ การใช้เครื่องมือและการ
เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107
1.3 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามแผนการสอน และแบบฝึกทักษะการออกแบบ การใช้
เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส
2204-2107
1.4 ครูตรวจสอบการฝึกปฏิบัติของนักเรียนอย่างใกล้ชิด และทาการแก้ไขทันทีเมื่อ
พบว่านักเรียนทาผิดเพื่อให้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
1.5 ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
2. ครูนากระดาษคาตอบที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
(Pre - test) และหลังเรียน (Post - test) ไปตรวจให้คะแนนโดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด
ให้ 0 คะแนน
3. นาผลการตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre - test) หลังเรียน
(Post - test) ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. การหาค่าสถิติพื้นฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนที่ได้ จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 :
102 – 103)
1.1 ค่าร้อยละ
P =
เมื่อ

f
x 100
N

P
f
N

แทน ค่าร้อยละ
แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ
แทน จานวนความถี่ทั้งหมด
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1.2 ค่าเฉลี่ย
X

=

เมื่อ

X

X
N

แทนค่าเฉลี่ย
∑X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
N แทนจานวนคะแนนในกลุ่ม
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S

=

N X

2

 ( X ) 2

N ( N  1)

เมื่อ

S แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑X แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว
N
แทนจานวนคะแนนในกลุ่ม
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
การทดสอบค่า (t-test)โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 109)
t

=

D

n  D 2  ( D) 2
( n  1)

t แทนค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต
D แทนผลต่างระหว่างคู่คะแนน
n แทนจานวนกลุ่มตัวอย่างหรือจานวนคู่คะแนน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การออกแบบ การใช้เครื่องมือ
และการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 22042107 ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการออกแบบ
การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก ผลการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอได้ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อน
เรียนและหลัง เรื่อง การออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก ของนักเรียนแผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการ
เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
X
คะแนน
S.D
ร้อยละ
————————————————————————————————————คะแนนทดสอบก่อนเรียน
5.29
.96
62.00
คะแนนทดสอบหลังเรียน
8.57
.85
————————————————————————————————————-

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.29 (SD
=.96) ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 8.57 ( S.D. = .85) แสดงว่านักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะคาศัพท์เรื่องการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียน
โปรแกรมขนาดเล็ก เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.00
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ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เรื่องการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรม
ขนาดเล็ก
————————————————————————————————————
คะแนน
S.D.
t
P
X
————————————————————————————————————
คะแนนทดสอบก่อนเรียน
5.29
.96
-21.64*
.000
คะแนนทดสอบหลังเรียน
8.57
.85
————————————————————————————————————

*p<=.05
จากตารางที่ 4.2 พบว่าจากการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนด้วย t-test พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน แตกต่าง
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียน
โปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหั ส 2204-2107 ของ
นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการออกแบบ การใช้
เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก ผู้วิจัยได้สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะไว้
ดังนี้

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนเรื่อง การออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียน
โปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107ของ
นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการออกแบบ การใช้
เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรม
ขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107ของนักเรียนแผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการ
เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.29 ( S.D. =.96)
ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 8.57 (S.D. =.85)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน และคะแนนทดสอบหลัง
หลังเรียนเรื่อง การออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรม
โดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107 ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.
3/3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบ การใช้เครื่องมือและ
การเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107
ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการออกแบบ การใช้
เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการเปรีย บเที ย บผลสั มฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่ อนเรียนหลั งหลั งเรี ย น เรื่อง การ
ออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือ
กราฟิกโหมด รหัส 2204-2107ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก พบว่าผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าผลสัมฤทธิ์ของ
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คะแนนทดสอบหลั งเรีย นสู งกว่าก่ อนเรียนอย่ างมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 ทั้ งนี้ เนื่ องมาจาก
แผนการสอน แบบฝึ ก ทั กษะและแบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียน เรื่อ ง การออกแบบ การใช้
เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส
2204-2107ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
ออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นได้มีการศึกษาค้นคว้า และ
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความสอดคล้องในการนาเอกสารประกอบการสอน
ไปใช้ และเอกสารประกอบการสอนเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายมีเนื้อหาทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน
นั ก เรี ย นสามารถศึ ก ษาเอกสารก่ อ นเข้ า เรี ย นได้ แ ละการมอบหมายงานของครู ผู้ ส อนที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เนื้ อ หาวิ ช าและแบบฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ มี ค วามเหมาะสมท าให้ นั ก เรีย นมี ค วามสนใจและ
กระตือรือร้นที่อยากจะเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุรศักดิ์
กาบเงิน (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการGUI
โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและ บริหารธุรกิจ พบว่า เมื่อผู้เรียนได้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม
แล้ว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 12.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน พัฒนาการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 5.34 คะแนน และสอดคล้องกับ อัจฉรา สร้อยระย้าแก้ว (2558) รายงานผลการใช้
เอกสารประกอบการสอน วิช าการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (รหั สวิช า 22042107) ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้
เครื่องมือกราฟิกโหมด (รหัสวิชา 2204-2107) มีค่าเท่ากับ 82.92/ 83.07 2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรีย น วิชาการเขีย นโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (รหั ส วิชา 2204-2107) ของนักเรียน
หลังจากเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
(รหัสวิชา 2204-2107) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3 ) ดั ช นี
ประสิทธิผล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (รหัสวิชา2204-2107) มีค่าเท่ากับ 0.69
4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียน
โปรแกรมโดยใช้เครื่ องมือ กราฟิ ก โหมด (รหั ส วิช า 2204-2107) ในภาพรวม อยู่ ในระดั บมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70
ข้อเสนอแนะ
1.1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การออกแบบ การใช้
เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส
2204-2107ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
ออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กไปใช้
- จากการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ส่วนใหญ่ทาให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตชุดฝึกทักษะขึ้นใช้เอง
ในหน่วยการเรียนอื่นๆ และในวิชาอื่น เพื่อจะได้พัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้ น และบรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

29
1.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
- ควรมีการสร้างชุดฝึกทักษะในทุกหน่วยการเรียนของวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้
เครื่องมือกราฟิกโหมด รหัส 2204-2107 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน
- ควรมีการสร้างชุดฝึกทักษะในรายวิชาอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลดีกับผู้สอนในการคิดค้นหา
วิธีการผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แสดงคะแนนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางภาคผนวกที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
นักเรียน
(คนที่)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
เฉลี่ย

คะแนนทดสอบก่อนเรียน
(10 คะแนน)
5
5
5
4
4
5
4
6
6
5
8
4
5
7
5
6
5
3
4
5
5
6
5
5.29

คะแนนทดสอบหลังเรียน
(10 คะแนน)
8
10
8
9
9
7
8
9
7
9
10
9
9
8
10
8
8
7
8
6
7
7
6
8.57
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แบบฝึกทักษะ
เรื่องการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการGUI
แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 จงออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามรูป ประกอบด้วยคอนโทรลดังต่อไปนี้
คอนโทรล(Label) คอนโทรล(TextBox) คอนโทรล(RadioButton) คอนโทรล(PictureBox)
คอนโทรล(GroupBox) คอนโทรล(CheckBox) คอนโทรล(Button) โดยสามารถเพิ่มเติมสีสัน หรือแบบตัวอักษรได้
ตามความเหมาะสม จาก คุณสมบัติ (Properties) ของแต่ละคอนโทรล

เมื่อออกแบบฟอร์ มเสร็จ
เรี ยบร้ อยให้ บนั ทึก Project ชื่อ
personal_form
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แบบฝึ กทักษะชุดที่ 2 จงออกแบบฟอร์ มและเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหำพื ้นที่รูปสี่เหลี่ยม โดยรับค่ำควำมกว้ ำง
และควำมยำวผ่ำน คอนโทรล(Textbox) ดังรูป บันทึก Project ชื่อ rectangle_area

คอนโทรล คุณสมบัติ
ค่ำที่กำหนดไว้
Form1
Name
Form1
Text
โปรแกรมคำนวณ
พื ้นที่รูปสี่เหลี่ยม
Label1
Name
Label1
Text
ควำมกว้ ำง
Label2
Name
Label2
Text
ควำมยำว
Label3
Name
Label3
Text
พื ้นที่
TextBox1 Name
Txtwide
TextBox2 Name
Txtlong
TextBox3 Name
Txtarea
Enable
False *ไม่ให้ ปอ้ นข้อมูล
Button1
Name
Button1
Text
คำนวณ
Button2
Name
Button2
Text
เคลียร์
Button3
Name
Button3
Text
จบ
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แบบฝึ กทักษะชุดที่ 3 จงออกแบบฟอร์ มและเขียนโปรแกรมรับค่ำ user name และ password บันทึก Project ชื่อ
autopass
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แบบฝึ กทักษะชุดที่ 4 จงออกแบบฟอร์ มและเขียนโปรแกรมรับค่ำรัศมี เพื่อคำนวณหำพื ้นที่ เส้ นรอบวง และ
เส้ นผ่ำศูนย์กลำงของรูปวงกลม บันทึก Project ชื่อ Circle

กำรประกำศตัวแปร ใช้ คำสัง่ Dim
กำรประกำศค่ำคงที่ ใช้ คำสัง่ Const

Format เป็ นฟั งก์ชนั สำหรับแสดงรูปแบบของตัวเลข ในที่นี ้ หมำยถึง ให้ แสดงเครื่ องหมำย , (จุลภค) และแสดงจุด
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
หรื อใช้ FormatNumber(area,2) ก็ได้ เช่นกัน
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แบบฝึ กทักษะชุดที่ 5 จงออกแบบฟอร์ มและเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหำน ้ำหนักอย่ำงง่ำย โดยรับค่ำผ่ำนฟั งก์ชนั
InputBox() แล้ วแสดงผลกำรคำนวณทำง MessageBox() มีวิธีกำรคำนวณดังนี ้
ถ้ ำเป็ นเพศชำย น ้ำหนักมำตรฐำน = ส่วนสูง - 100
ถ้ ำเป็ นเพศหญิง น ้ำหนักมำตรฐำน = ส่วนสูง – 110

รูปแบบ InputBox(“ข้ อควำมอธิบำย”, “ไตเติล”)
MessageBox ใช้ กบั เมธอด Show
รูปแบบ MessageBox.Show(“ข้ อควำมอธิบำย”, “ไตเติล”)
MessageBox.Show(“ข้ อควำมอธิบำย” &ตัวแปร, “ไตเติล”)

บันทึก Project ชื่อ standardweight
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