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บทคัดย่อ  
 ในการวจิยัเร่ืองการศึกษาผลการเรียนรู้จากแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรม
โดยใชเ้คร่ืองมือการฟิกโหมด ในนกัเรียนท่ีมีความถนดัในการเรียนแตกต่างกนั สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ จงัหวดัระยอง ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2559  ใชเ้วลาในการสอนรวม 12 ชัว่โมง โดยด าเนินการดงัน้ี1) ท าการทดสอบก่อนเรียนกบั
นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนรู้ดว้ยชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด 
2) เก็บบนัทึกขอ้มูลโดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูล เพื่อเก็บไวใ้ชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป  
3) ด าเนินการทดลองสอนตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด 4) 
หลงัส้ินสุดการทดลองสอนดว้ยชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด ผูศึ้กษาท าการทดสอบหลงัเรียนดว้ยการ
ทดสอบจากแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบักลุ่มเป้าหมายอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกบัการทดสอบก่อนเรียน5) เก็บรวบรวมคะแนนจากการท าการทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มเป้าหมายทั้งสองคร้ัง วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 ใหก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งในการเรียนการสอน และท าการทดสอบหลงัจบบทเรียน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน จากนั้นน าผลท่ี
ไดจ้ากการทดสอบมาวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน มาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
พื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติ t-test  

ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. ผลการใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือการฟิก

โหมด ในนกัเรียนท่ีมีความถนดัในการเรียนแตกต่างกนั สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นปีท่ี 2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ จงัหวดัระยอง ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 84.36/86.92 แสดงวา่ คุณภาพของเคร่ืองมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ดว้ยชุดการสอนแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียน
โปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือการฟิกโหมด ในนกัเรียนท่ีมีความถนดัในการเรียนแตกต่างกนั  
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สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษร
บริหารธุรกิจ จงัหวดัระยอง ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
  3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดย
ใชเ้คร่ืองมือกราฟิกโหมด อยูท่ี่ระดบั 4.59 คือ พอใจมากท่ีสุด 
 

1. ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  
  จากประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559วทิยาลยัเทคโนโลยี
อกัษรบริหารธุรกิจ มีการจดัการเรียนการสอนในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 จ  านวน 2 หอ้งเรียน ผลการปฏิบติัการสอนท่ีผา่นมานั้นพบวา่การ
จดัการเรียนการสอนวชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือกราฟิกโหมด  รหสัวชิา 2204-2107
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 ของส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาไม่เป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว ้
เม่ือพบวา่นกัเรียนจ านวนหน่ึงขาดทกัษะความรู้ความเขา้ใจทางดา้นเน้ือหาและทกัษะความคิด จึง
ท าใหน้กัเรียนตามเน้ือหาไม่ทนั และไม่ทบทวนเน้ือหาท่ีครูผูส้อนไดส้อนส่งผลใหผู้เ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์ซ่ึงปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในการใชก้ารเขียนสัญลกัษณ์ และช่ือ
ของเคร่ืองมือการใชเ้ขียนผงังาน โดยจะเห็นจากผลการสอบกลางภาคคะแนนสอบของนกัเรียนใน
เร่ืองใชท้กัษะการคิดใชเ้คร่ืองมือหรือช่ือสัญลกัษณ์ภาษาองักฤษน้ี ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ออกมาต ่ากวา่เกณฑ ์จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการรีบแกไ้ขหรือพฒันาให้นกัเรียนกลุ่มน้ีมีผลการเรียนท่ี
สูงข้ึน โดยตอ้งมีวธีิใหน้กัเรียนสามารถฝึกฝนดว้ยตนเองได ้  
 การสร้างแบบฝึกทกัษะรูปแบบส่ิงส าคญัในการท่ีจะจูงใจใหผู้เ้รียนไดท้ดลองปฏิบติั 
แบบฝึกทกัษะจึงควรมีรูปแบบท่ีหลากหลายมิใช่ใชแ้บบเดียว เพราะจะเกิดความจ าเจ น่าเบ่ือ
หน่ายไม่ทา้ทายใหอ้ยากรู้อยากลอง ซ่ึงแบบฝึกควรเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก เพื่อให้ผูเ้รียนได้
เกิดทกัษะในกระบวนการจ า และน าค าศพัทไ์ปใช ้ 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างชุดการสอนแบบฝึก
ทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดยเคร่ืองมือการฟิกโหมด ในนกัเรียนท่ีมีความถนดั
ในการเรียนแตกต่างกนัใหเ้ป็นนวตักรรม หรือเป็นส่ือการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสอนวชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือกราฟิกโหมด ของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยมุ่งใหผู้เ้รียนไดฝึ้กกระบวนการ
เรียนรู้การคน้ควา้ เกิดการพฒันาความรู้ และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพต่อไป 

 

  2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
     1. เพื่อหาความมีประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียน
โปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือกราฟิกโหมด ของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2/3-
4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนวชิาการเขียนโปรแกรมโดยใช้
เคร่ืองมือกราฟิกโหมด ของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2/3-4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โดยใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด 
 3. เพื่อทราบระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2/3-4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตในเน้ือหาการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชว้ธีิการสอน
เทคนิคกระบวนการปฏิบติั ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2/3-4 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ ท่ีมีผลการเรียนวชิาการเขียนโปรแกรมโดยการใชเ้คร่ืองมือ
กราฟิกโหมดต ่ากวา่ 70% 
  2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2/3-4 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภอบา้นฉาง 
จงัหวดัระยอง ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 42 คน 
     2.2  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2/3-4 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 วทิยาลยัเทคโนโลยีอกัษรบริหารธุรกิจ ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัระยอง ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการวชิาการเขียนโปรแกรมโดยใช้
เคร่ืองมือกราฟิกโหมด ต ่ากวา่เกณฑ ์70% จ านวน 13 คน ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 
 

4. ตัวแปรทีศึ่กษา 
 1. ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด 
 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   

   2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน วชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือ
กราฟิกโหมด ของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2/3-4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

       2.2 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด 
 

5. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
  
 

 
 

 
ภาพที ่1 แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษาวจิยั 

 

แบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

วชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือกราฟิกโหมด 

ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด 
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6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะไวด้งัน้ี 
  1. เทคนิคกระบวนการปฏิบติัคือ วธีิการสอนท่ีใหป้ระสบการณ์ตรงกบัผูเ้รียน โดยการให้
ลงมือปฏิบติัจริง เป็นการสอนท่ีมุ่งใหเ้กิดการผสมผสานระหวา่งทฤษฎีและปฏิบติั โดยเนน้การฝึก
ทกัษะใหก้บันกัเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความช านาญมากยิง่ข้ึน ในการสร้างสรรคช้ิ์นงาน   
  2. แบบทดสอบ คือ ชุดของค าถาม ปัญหาสถานการณ์ กลุ่มของงานหรือกิจกรรมอยา่งใด
อยา่งหน่ึงท่ีใชเ้ป็นส่ิงเร้า กระตุน้ย ัว่ยหุรือชกัน าใหผู้ถู้กทดสอบแสดงพฤติกรรมหรือ ปฏิกิริยา
ตอบสนองตามแนวทางท่ีตอ้งการแบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือวดัสมรรถภาพทางสมองไดดี้ท่ีสุด 
        3. ประสิทธิภาพของวธีิการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบติัตามเกณฑ ์80/80 โดย 
       80 ตวัแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหวา่งเรียน ซ่ึงวดัระหวา่งการการใชว้ธีิการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบติัไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 80 
         80 ตวัหลงั หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียน ซ่ึงวดัหลงัจากการใชว้ธีิการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบติั ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 80 
  4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงครอบคลุมความรู้ความสามารถตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 
   5. ความพึงพอใจของนกัเรียน หมายถึง ค่าเฉล่ียจากการบอกความรู้สึกในการเรียนดว้ย
วธีิการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบติั จากการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจท่ีมีระดบัความพึง
พอใจ 5 ระดบั คือ ระดบั 1 พึงพอใจนอ้ยสุด, ระดบั 2 ความพึงพอใจนอ้ย, ระดบั 3 ความพึงพอใจ
ปานกลาง, ระดบั 4 ความพึงพอใจมาก และระดบั 5 ความพึงพอใจมากท่ีสุด   
   6. นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2/3-4 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นวทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง 
จ.ระยอง ภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2559 
   7. วทิยาลยั หมายถึง วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ ตั้งอยูท่ี่ 111/7 ม.3 ต.บา้นฉาง 
อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 21130 

 

7. แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
  แบบฝึกเสริมทกัษะ หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีครูสร้างข้ึน โดยมีรูปแบบกิจกรรม  

ท่ีหลากหลาย  มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน  และช่วยฝึก
ทกัษะต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง อาจจะใหน้กัเรียนท าแบบฝึกขณะเรียนหรือ
หลงัจากจบบทเรียนไปแลว้ก็ได ้(สหวชิา.com,2557 : ออนไลน์) 

   ความส าคัญของแบบฝึกเสริมทกัษะ 
                ภายหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไปแลว้  การเรียนการสอนนั้นยอ่มไม่

http://www.sahavicha.com/,2558
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เกิดผลอยา่งเตม็ท่ีถา้ไม่ไดรั้บการฝึกทกัษะใหเ้กิดความช านาญและเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง  เพื่อช่วยใหเ้ด็กเกิด
พฒันาการทางภาษาเพิ่มข้ึนตามวยัและความสามารถของตนท่ีจะท าได ้ และเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีใชฝึ้ก
ทกัษะทางภาษาใหไ้ดผ้ลดีก็คือ  แบบฝึกเสริมทกัษะ  ดงัท่ีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความส าคญั
ของแบบฝึกเสริมทกัษะไวด้งัน้ี 
              ประภาพร ถ่ินอ่อง (2553, หนา้ 29) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกทกัษะ หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนท่ี
สร้างข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเองจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน โดยท่ีกิจกรรมท่ีได้
ปฏิบติัในแบบฝึกนั้นจะครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้ ท าใหน้กัเรียนมีความรู้และทกัษะมากข้ึน เพราะมี
รูปแบบหรือลกัษณะท่ีหลากหลาย 
 สมพร ตอยยบีี (2554, หนา้ 32) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกทกัษะเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนได้
ฝึกปฏิบติัเพื่อพฒันาทกัษะและความรู้ต่าง ๆ จนเกิดความช านาญ และสามารถน าความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ แบบฝึกเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้ก
ปฏิบติัดว้ยตนเองจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน โดยท่ีกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัในแบบฝึกนั้นจะครอบคลุม
เน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้ ท าใหน้กัเรียนมีความรู้และทกัษะมากข้ึน และท าใหผู้เ้รียนมองเห็นความกา้วหนา้
จากผลการเรียนรู้ของตนเองได ้

ลกัษณะทีด่ีของแบบฝึกเสริมทกัษะ 
การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะใหมี้ประสิทธิภาพตอ้งมีหลกัในการสร้างท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีดี

ของแบบฝึกเสริมทกัษะดว้ย  ซ่ึงมีผูรู้้ไดเ้สนอแนะไวด้งัน้ี 
ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552, หนา้ 32) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีตอ้งสร้างใหเ้ก่ียวขอ้งกบั

บทเรียนเป็นแบบฝึกส าหรับเด็กเก่งและใชซ่้อมเสริมเด็กอ่อนไดมี้ความหลากหลายในแบบฝึกชุดหน่ึง ๆ มี
ค าสั่งท่ีชดัเจน เปิดโอกาสให้ผูฝึ้กไดคิ้ดทา้ทายความสามารถมีความเหมาะสมกบัวยั ใชเ้วลาฝึกไม่นาน ผู ้
ฝึกสามารถน าประโยชน์จากการท าแบบฝึกไปประยกุตป์รับเปล่ียนน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 

หลกัจิตวทิยาทีน่ ามาใช้ในการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ 
การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะใหมี้ประสิทธิภาพ  ส าหรับน าไปใชก้บันกัเรียนนั้น ตอ้งอาศยัหลกั

จิตวทิยาในการเรียนรู้ และทฤษฎีท่ีถือวา่เป็นแนวความคิดพื้นฐานของการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะเขา้
ช่วย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความสามารถของนกัเรียน 

สมพร ตอยยบีี (2554, หนา้ 39) ไดก้ล่าววา่ การสร้างแบบฝึกทกัษะตอ้งมีหลกัการ และแนวทาง
ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการก าหนดแบบฝึกท่ีชดัเจน แน่นอน และภาษาท่ีเขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัวยั ควรมี
ความยากง่ายแตกต่างกนั และตอ้งมีหลายรูปแบบ เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาสในการใชภ้าษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ แบบฝึกนั้นมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมาก ไม่วา่จะเป็นดา้นผูเ้รียนท าใหเ้ด็กเกิดความ
เขา้ใจในบทเรียนดียิง่ข้ึน และในดา้นครูผูส้อนเก่ียวกบัเน้ือหาวธีิการสอน และกิจกรรม เพื่อพฒันาทกัษะ
ของนกเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ การสร้างแบบฝึกตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล แบบฝึก
จะตอ้งมีหลาย ๆ รูปแบบ ควรมีเน้ือหาท่ีสรุปไวมี้ลกัษณะยอ่ ๆ สร้างเร่ิมจากง่ายไปหายาก และจะตอ้ง
ถูกตอ้ง ค าสั่งในแบบฝึกตอ้งสั้นกะทดัรัดและเขา้ใจง่าย ควรมีการสอดแทรกทกัษะดา้นอ่ืน ๆ เขา้ไปดว้ย 
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8. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ศิรินทร์ สุดเจริญ(2550:บทคดัยอ่)การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหา
ประสิทธิภาพของส่ือประสม พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑ ์80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อประสมพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
ความเขา้ใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชส่ื้อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1โรงเรียนเสด็จวนชยางคก์ลู
วทิยา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปางเขต 1 ปีการศึกษา2550 จ านวน 41 คน ซ่ึงไดม้าโดยการ
เลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เคร่ืองมีอท่ีใชไ้ดแ้ก่แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อ
ประสมพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจจ านวน 5 แผน ส่ือประสมพฒันาทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจจ านวน 5 ชุด แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จ านวน30ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.35 ถึง 0.96 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97  
อรทยั นอ้ยญาโณ (2554 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยันกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 3/8 โรงเรียน
อสัสัมชญัแผนกประถม ปีการศึกษา 2554 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง “แรงและการเคล่ือนท่ี” ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 

9. ประชากรและและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2/3-4 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 42 คน 
  2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการเขียนโปแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือกราฟิกโหมด ต ่ากวา่
เกณฑ ์70 % จ  านวน 13 คน ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

10. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  1. แบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือการฟิกโหมดซ่ึง
ผูว้จิยัไดจ้ดัท าโดยปรึกษากบัผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน ในจงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ หวัหนา้แผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารยอ์นุสรณ์ บุณยนื พร้อมอาจารยแ์ผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารยจ์นัทร์
จิรา ใจเยน็ และหวัหนา้แผนกการบญัชี อาจารยส์มฤดี คชสาร โดยตรวจสอบชุดการสอน และให้
ขอ้เสนอแนะ ต่อผูว้ิจยั เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบรูณ์ 

2. แบบทดสอบเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือ
กราฟิกโหมด โดยสร้างข้ึนเป็นขอ้สอบแบบ ปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงผูว้ิจยั
ปรับปรุงแบบทดสอบหลงัจากการศึกษา ซ่ึงออกตามวตัถุประสงค ์และเน้ือหาสาระ การเขียน 



7 

 

โปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือกราฟิกโหมด ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบมาใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เฉพาะในเน้ือหา
ทางดา้นวชิาคอมพิวเตอร์ จ  านวน 3 คนและดดัใหเ้หลือ 20 ขอ้ เพื่อใชใ้นการทดสอบ 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุด กิจกรรมซ่อมเสริม การสร้างแบบฝึกทกัษะช่วยในการ
คิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือการฟิกโหมด ในนกัเรียนท่ีมีความถนดัในการเรียนแตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ หลกัสูตรการศึกษาระดบั อาชีวะศึกษาพุทธศกัราช 2556 วชิาการเขียนโปรแกรมโดยใช้
เคร่ืองมือกราฟิกโหมด มาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นปีท่ี 2 
 2. ศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างเน้ือหาและรายละเอียดวชิาการการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือ
กราฟิกโหมด เพื่อท่ีจะน ามาสร้างชุดการสอน เพื่อพฒันาทกัษะในการคิดผูเ้รียน 
 3. ก าหนดจุดประสงคใ์นชุดการสอน กรอบเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ กิจกรรม จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 4. ก าหนดโครงสร้างชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือการ
ฟิกโหมด ในนกัเรียนท่ีมีความถนดัในการเรียนแตกต่างกนั สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 โดยยดึเน้ือหามาตรฐานการเรียนรู้ตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยแทรกกิจกรรมเร่ืองค าศพัทพ์ื้นฐานในสัญลกัษณ์การเขียนโปรแกรม ลงในชุดแบบ
ฝึกทกัษะช่วยในการคิด โดยก าหนดให ้1 ชุดการสอน ใชเ้วลาทั้งหมด 3 ชัว่โมง ดงัน้ี  

 แบบทดสอบก่อเรียนใชเ้วลา 30 นาที  
 บตัรเน้ือหาใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
 แบบทดสอบระหวา่งเรียนใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
 แบบทดสอบหลงัเรียน ใชเ้วลา 30 นาที 

 5. สร้างชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดยเคร่ืองมือการฟิกโหมด ใน
นกัเรียนท่ีมีความถนดัในการเรียนแตกต่างกนั สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  
    5.1. ช่ือชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะ หมายถึง ส่วนท่ีระบุช่ือชุดการสอน 
    5.2. ค าช้ีแจง หมายถึง ส่วนท่ีอธิบายแนวทางการใชชุ้ดการสอน และค าแนะน าในการใชแ้บบ
ฝึกทกัษะเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
    5.3 แบบทดสอบก่อนเรียน หมายถึง การทดสอบก่อนการใชชุ้ด แบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด 
วชิาการเขียนโปรแกรมโดยเคร่ืองมือการฟิกโหมด ในนกัเรียนท่ีมีความถนดัในการเรียนแตกต่างกนั 
    5.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ หมายถึง ส่วนท่ีระบุเป้าหมายท่ีผูเ้รียนตอ้งบรรลุในการเรียน 
    5.5 เวลา หมายถึง ส่วนท่ีระบุเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติักิจกรรมในชุดการสอน 
    5.6 กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ส่วนท่ีใหผู้เ้รียนปฏิบติัโดยผูเ้รียนศึกษาและปฏิบติัตามขั้นตอน
ของชุดการสอน 
    5.7 แบบทดสอบหลงัเรียน หมายถึง การทดสอบหลกัการใชชุ้ดการสอน 

   5.8 เฉลยทดแบบสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน หมายถึง การเฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัการ
ใชชุ้ดการสอน 



8 

 

 6. น าชุดการสอนท่ีสร้างเสร็จแลว้น าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการ
ปรับปรุง ชุดการสอน พิจารณาจากการท าแบบทดสอบ ในชุดกิจกรรมและแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือกราฟิกโหมด ทา้ยแบบฝึกทกัษะใน
เกณฑม์าตรฐานอยา่งนอ้ย 80/80 
  80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดท่ีท าแบบทดสอบระหวา่ง
เรียนดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะไดค้ะแนนต ่ากวา่ 80 % 
  80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดท่ีท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะไม่ต ่ากวา่ 80 % 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล วธีิการสร้างแบบทดสอบและการ

เขียนขอ้สอบ  
2. ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู้วชิาการเขียนโปรแกรมโดยใช้

เคร่ืองมือกราฟิกโหมด จากหลกัสูตรคู่มือครู เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นปีท่ี 2เพื่อสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 
ดา้น คือ ดา้นความรู้ความจ า ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการน าความรู้ไปใช ้และดา้นทกัษะการคิด 

3. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาการเขียนโปรแกรมโดยใช้
เคร่ืองมือกราฟิกโหมด จ านวน 20ขอ้ เป็นแบบทดสอบชนิด ปรนยั เลือกตอบ 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้
จะมีตวัเลือกท่ีมีค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด เพียงขอ้เดียว โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขอ้ คือ ถา้ตอบ
ถูกให ้1 คะแนน ถา้ตอบผดิ 0 คะแนน 

4. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดไ้ปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 

11. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วธีิด าเนินการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) ผูว้จิยัได้
ใชแ้ผนการทดลองแบบกลุ่มเด่ียวสอบก่อนและหลงั (One Group Pre-test Post-test Design) ดงั
ตาราง 

 

         ตารางที ่1 แบบแผนการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design 

 กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 

T1 หมายถึงการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test)  
  X หมายถึงการทดลองใชชุ้ดการสอน 
 T2 หมายถึง ทดสอบหลงัการทดลอง (Post-test)  
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เนือ้หาทีใ่ช้ในการทดลอง 
  เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี คือ เน้ือหาในวชิาการเขียนโปรแกรมโดยใช้

เคร่ืองมือกราฟิกโหมดระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเร่ือง การใช้
สัญลกัษณ์และการสร้างผงังาน Flow Chart ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 
ผูว้จิยัไดค้น้ควา้ท าการทดลองกบักลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งส้ิน3 

ชัว่โมงระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองในช่วงเดือนมกราคมพ.ศ. 2560 ดงัตาราง 
 

          ตารางที่ 2 วนัเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้การใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด 
วนัเดอืนปี เวลา แผนการจดัการเรียนรู้/เร่ือง เวลา (ช่ัวโมง) 
22 ม.ค. 2558 08.30 - 09.00 แบบทดสอบก่อนเรียน 30 นาที 
 09.00 - 10.00 บตัรเน้ือหา 1 ชัว่โมง 
 10.00 - 11.00  แบบทดสอบระหวา่งเรียน 1 ชัว่โมง 
 11.00 - 11.30 แบบทดสอบหลงัเรียน 30 นาที 
 รวม 3ช่ัวโมง 

 
วธีิการเกบ็ข้อมูล 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองดงัน้ี 
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้น

ปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดว้ยแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด เร่ืองการใชส้ัญลกัษณ์และการสร้างผงังาน 
Flow Chart ท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ จ านวน 20 ขอ้ (20 คะแนน) ใชเ้วลา 30 นาที ทดสอบก่อนท่ี
จะท าการทดลองในคาบแรก เพื่อศึกษาความรู้เดิมของนกัเรียน แลว้ท าการเก็บขอ้มูลท่ีไดไ้วเ้พื่อวิเคราะห์
ขอ้มูลขั้นต่อไป   

2. ด าเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมแบบทดสอบเพื่อพฒันาทกัษะผูเ้รียน 
(บตัรค า)ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยใชเ้วลาในการเรียน1 ชัว่โมง จากนั้นท าการทดสอบระหวา่งเรียนจ านวน 3 
ชุด (60 คะแนน) ใชเ้วลาในการทดสอบระหวา่งเรียน 1 ชัว่โมง แลว้ท าการเก็บขอ้มูลท่ีไดไ้วเ้พื่อวิเคราะห์
ขอ้มูลขั้นต่อไป 

3. ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เม่ือส้ินสุดการด าเนินการทดลอง ท าการทดสอบหลงัเรียนโดย
ใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการใชส้ัญลกัษณ์และการสร้างผงังาน Flow Chart ซ่ึงเป็น
ฉบบัเดียวกนักบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียนจ านวน20 ขอ้(20 คะแนน) ใชเ้วลา 30นาที แลว้น าไปวเิคราะห์ค่า
ความความกา้วหนา้ของคะแนนท่ีนกัเรียนท าได ้

 

12. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
ผูว้จิยัใชส้ถิติและด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกระดบัชั้น

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส้ถิติพื้นฐาน 
ไดแ้ก่ 
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   1. การหาคะแนนความกา้วหนา้ โดยใชสู้ตร (X2- X1) 
    X1 แทน คะแนนก่อนการใชชุ้ดการสอนซ่อมเสริม 
    X2 แทน คะแนนหลงัการใชชุ้ดการสอนซ่อมเสริม 

  2. หาค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจากสูตร(สมนึก ภทัทิยธนี, 
2551, หนา้ 237) 

 
 
เม่ือ   แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 

    แทน ผลรวมของคะแนน 
    แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 
   3. หาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานจากสูตร (สมนึก ภทัทิยธนี, 2551, หนา้ 250) 
 

 

  เม่ือ      แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
        แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                                              แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
        แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้วจัิยใช้สถิติในการคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ดังนี้ 
   1. ค  านวณหาค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
การใชส้ัญลกัษณ์และการสร้างผงังาน Flow Chartโดยใชสู้ตร E1/E2 (สมนึก ภทัทิยธนี, 2551, หนา้ 
220) 

 
   
 
            เม่ือ E1   แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไวใ้นชุดการสอน   
                                  คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการท า แบบทดสอบระหวา่งเรียน 
        E2  แทน   ประสิทธิภาพของผลลพัธ์คิดเป็นร้อยละจากการท า แบบทดสอบวดั   
                                              ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชชุ้ดการสอน 
     ΣX  แทน   คะแนนรวมของผูเ้รียนจากแบบทดสอบท่ีปฏิบติัระหวา่งเรียน 
              ΣY แทน   คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ   
          ทางการเรียนหลงัการใชชุ้ดการสอน 
               N   แทน   จ  านวนนกัเรียนทั้งหมด  
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             A  แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
             B  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

13.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
      การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาผลการใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด 

วชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือการฟิกโหมด ในนกัเรียนท่ีมีความถนดัในการเรียนแตกต่างกนั 
ท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์ผูว้จิยัไดเ้ก็บน าผลมาวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

            1. ผลการใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือการ
ฟิกโหมด ในนกัเรียนท่ีมีความถนดัในการเรียนแตกต่างกนั  

            2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยชุดการสอนแบบฝึกทกัษะช่วยใน
การคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือการฟิกโหมดในนกัเรียนท่ีมีความถนดัในการเรียน
แตกต่างกนั  

ผลการวเิคราะห์การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด เร่ืองการใช้สัญลกัษณ์
และการสร้างผงังาน Flow Chart 

 ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละของคะแนนการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บ
การเรียนรู้ดว้ยชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด เร่ือง การใชส้ัญลกัษณ์และการสร้างผงังาน Flow Chart 

คะแนนเตม็ 
 

(E1) 

       60 53.25 84.36 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2ดว้ยชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดย
เคร่ืองมือการฟิกโหมด เร่ือง การใชส้ัญลกัษณ์และการสร้างผงังาน Flow Chartมีค่าเท่ากบั53.25 คิดเป็น
ร้อยละ 84.36 

 

ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนหลงัการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดย
เคร่ืองมือการฟิกโหมด  เร่ือง การใชส้ัญลกัษณ์และการสร้างผงังาน Flow Chart 

คะแนนเตม็ 
 

(E2) 

        20 17.63 86.92 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

การเรียนดว้ยชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิดวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือกราฟิกโหมดเร่ือง การ
ใชส้ัญลกัษณ์และการสร้างผงังาน Flow Chart มีค่าเท่ากบั 17.63 คิดเป็นร้อยละ 86.92 

 

  ตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพดว้ยชุดการสอนแบบฝึกทกัษะ
ช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดยเคร่ืองมือการฟิกเร่ือง การใชส้ัญลกัษณ์และการสร้างผงังาน 
Flow Chart 
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จ านวนนักเรียน ประสิทธิภาพระหว่างเรียน(E1) ประสิทธิภาพหลงัเรียน(E2) 
       13                    84.36                  86.92 

  จากตารางท่ี 5 พบวา่ค่าประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดว้ยดว้ยชุดการสอนแบบฝึกทกัษะ
ช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดยเคร่ืองมือการฟิก เร่ือง การใชส้ัญลกัษณ์และการสร้างผงั
งาน Flow Chartมีค่าเท่ากบั 84.36 / 86.92 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ 80/80 
 

 ตารางที ่6 ผลการวดัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด 
จ านวนนักเรียน 

 

S.D. 

              13 4.59 0.62 
  จากตารางท่ี 6 พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิดวชิาการ
เขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือกราฟิกโหมด อยูท่ี่ระดบั 4.59 คือ พอใจมากท่ีสุด 
 

  ผลการวเิคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลงัเรียน และค่าคะแนน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยชุดการสอนแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดย
ใช้เคร่ืองมือการฟิกเร่ือง การใช้สัญลกัษณ์และการสร้างผังงาน Flow Chart 
  ตารางที ่7 ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลงัเรียน และ
ค่าคะแนนความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยชุดการสอน แบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียน
โปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือการฟิกเร่ือง การใชส้ัญลกัษณ์และการสร้างผงังาน Flow Chart 

N 
คนที ่

X1 
(คะแนน
ก่อนเรียน) 

X2 
(คะแนนหลงัเรียน) 

X2- X1 
(ค่าความก้าวหน้า) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

10 
7 
8 
9 
7 
7 
7 
8 
9 
8 
7 
7 
8 

18 
17 
18 
17 
19 
18 
17 
17 
18 
18 
17 
16 
17 

8 
10 
10 
8 
12 
11 
10 
9 
9 
10 
10 
9 
9 

 7.85 17.46 - 

            S.D. 0.99 0.78 - 

    
   จากตารางท่ี 7 พบวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีเรียนรู้ดว้ยดว้ยชุดแบบฝึกทกัษะช่วยใน
การคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือการฟิกเร่ือง การใชส้ัญลกัษณ์และการสร้างผงังาน 
Flow Chart หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยมีคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั 7.85 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบน 
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มาตรฐาน 0.99 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 17.46 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78เม่ือพิจารณาเป็น
รายบุคคลพบวา่นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไดค้ะแนน
เพิ่มข้ึนทุกคนโดยมีค่าความกา้วหนา้ เพิ่มข้ึนท่ี 8-12 คะแนน แสดงวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยดว้ยชุดการ
สอนแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือกราฟิกโหมดเร่ือง การใช้
สัญลกัษณ์และการสร้างผงังาน Flow Chartมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึนกวก่่อนเรียน 100% 
   

14. สรุปผลการศึกษา 
     1. ผลการใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือ
กราฟิกโหมด ในนกัเรียนท่ีมีความถนดัในการเรียนแตกต่างกนั สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ จงัหวดัระยอง ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.36/86.92 แสดงวา่ คุณภาพของเคร่ืองมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ดว้ยชุดการสอนแบบพฒันาทกัษะช่วยในการคิด 
วชิาการเขียนโปรแกรมโดยเคร่ืองมือการฟิกโหมด ในนกัเรียนท่ีมีความถนดัในการเรียนแตกต่างกนั 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ 
จงัหวดัระยอง ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
       3.นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดย
ใชเ้คร่ืองมือกราฟิกโหมดคือ พอใจมากท่ีสุด 
 

15. อภิปรายผลการศึกษา 
   จากการศึกษาการใชชุ้ดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรมโดยใช้
เคร่ืองมือกราฟิกโหมด ในนกัเรียนท่ีมีความถนดัในการเรียนแตกต่างกนั สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรบริหารธุรกิจ จงัหวดัระยองภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2559ในคร้ังน้ี มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิดท่ีสร้างและพฒันาข้ึนใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 นั้น ผูร้ายงานไดส้ร้างข้ึนอยา่งมีระบบตามหลกัวชิาการ และหลกัเกณฑ ์ 

ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 พบวา่ชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด มี
คะแนนเฉล่ียโดยรวม 84.36/86.92 ซ่ึงแสดงวา่ชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด เร่ืองการใชส้ัญลกัษณ์
และการสร้างผงังาน Flow Chartท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 และเป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีเรียนรู้ดว้ยเร่ืองการใชส้ัญลกัษณ์และการสร้างผงังาน Flow Chart ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้าง
และพฒันาอยา่งมีระบบ มีล าดบัขั้นตอน สนุกสนานไม่น่าเบ่ือ ตลอดจนไดป้รับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ในการเรียนตลอดเวลา จึงท าใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนช่ือสัญลกัษณ์
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีผลคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
  3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกทกัษะช่วยในการคิด วชิาการเขียนโปรแกรม
โดยใชเ้คร่ืองมือกราฟิกโหมด อยูท่ี่ระดบั 4.59 คือ พอใจมากท่ีสุด 
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16. ข้อเสนอแนะ 
  1. ครูผูส้อนในสาขาวชิาอ่ืน ๆ ควรใหค้วามส าคญัในการจดัท าส่ือการเรียนรู้ และแหล่ง

การเรียนรู้ ท่ีมีส่วน ช่วยท าใหน้กัเรียนมีความสนใจและเร้าความสนใจ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน โดยเฉพาะหากไดรั้บการฝึกฝนท่ีดี และมีความเหมาะสมแลว้ นกัเรียนจะมีความสามารถใน
การเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 

 2. ครูผูส้อนควรมีการสร้างส่ือหรือคน้หาส่ือประกอบการสอนในรายวชิาต่างๆ ให้
หลากหลาย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และลดความเบ่ือหน่ายท่ีเกิดจากเรียนการสอนจากต ารา
เรียนอยา่งเดียว 

  3. ควรท าแบบสอบถามควบคู่กบัการจดัการเรียนการสอนเพื่อทราบถึงความตอ้งการของผูเ้รียน 
 

17.  การน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. นกัเรียนมีผลการเรียนในวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใชเ้คร่ืองมือกราฟิกโหมดดีข้ึน 

และยงัไดท้กัษะความรู้และความจ าเพื่อผูเ้รียนน าไปพฒันาทกัษะตนเองต่อไปในการน าไปใชก้บัวชิา
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาการเขียนโปรแกรมในระดบัสูงข้ึนต่อไป  

  2. ผลของการวจิยัใชเ้ป็นแนวทางใหค้รูผูส้อนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนทั้งดา้นความรู้และทกัษะวชิาชีพใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

  3. ผลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามความพึ่งพอใจของผูเ้รียนช่วยใหน้ ามาพฒันาการ
เรียนการสอนใหดี้ข้ึน 
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