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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม   2)   พัฒนาและหา
ประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 3) ทดลองใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 4) 
ประเมินและปรับปรุงแกไขชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสมเด็จ
พระปยมหาราชรมณียเขต อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 34 คน โดยทดลองใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555  
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 5  สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง ชุดฝก 1 ชุด ใชเวลา 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมท้ังหมด 15 คาบ 

แผนการทดลอง คือ One Group Pretest – Posttest Design เคร่ืองมือที่ใช ไดแก 1)แบบสอบถาม 2)แบบสัมภาษณ  3)ชุดฝกทักษะ 
4)แบบประเมินผลชุดฝกทักษะ 5)แบบทดสอบผลการเรียนรูเร่ืองการการเขียนโปรแกรมกอนเรียนและหลังเรียนใชชุดฝกทักษะ 6)แบบ
การประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คา t-test 

แบบ Dependent และการวิเคราะหเนื้อหา 
ผลการวิจัยพบวา 
 (1) นักเรียนและครู ตองการใหจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมเปนรายบุคคล และเน้ือหาและตัวอยาง

ควรครอบคลุมทุกคําสั่ง ในการฝกปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีสื่อประกอบเชน 

ใบความรู ตัวอยาง แบบฝกปฏิบัติ รูปภาพที่มีสีสันสดใส ทําใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และฝกทักษะในการแสวงหาความรูจากสื่อตาง ๆ 

ดวยตนเองเพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ และเปนพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 

 (2) ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย คํานํา  คําชี้แจง สารบัญ  จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ 
ใบความรู แบบฝกตัวอยาง แบบฝกปฏิบัติ ประเมินผล  คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม  
แบบทดสอบ  และชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม  มี 5 ชุด ไดแก ชุดฝกทักษะชุดที่  คําสั่ง IF Then ชุดฝกทักษะชุดที่ 2 .คําสั่ง Case of 

ชุดฝกทักษะชุดที่ 3 คําสั่ง For to do ชุดฝกทักษะชุดที่ 4 คําสั่ง Repeat Until ชุดฝกทักษะชุดที่ 5 คําสั่ง While do ชุดฝกทักษะมี
ประสิทธิภาพ 82.65/82.06 

(3) ขณะทดลองใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูและใหนักเรียนศึกษาชุดฝกทักษะดวยตนเอง 
ฝกปฏิบัติสามารถนําความรูมาเขียนโปรแกรมได 

(4) ผลการเรียนรู การเขียนโปรแกรมของนักเรียนกอนและหลังใชชุดฝกทักษะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยหลังการใชชุดฝกทักษะมีคะแนนสูงกวากอนใชชุดฝกทักษะ นักเรียนมีความคิดเห็นวาชุดฝกทักษะทําใหนักเรียนพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู  ชวยใหนักเรียนสรุปเขาใจบทเรียนไดงายขึ้นและสามารถเขียนโปรแกรมไดอยางถูกตองและนักเรียนมี
ความสามารถในการออกแบบเขียนโปรแกรมไดอยูในระดับดีมาก  
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      The purpose of this research was to develop the development of  instructional package on pascal 

programming for eleventh grade students, with consisted 4 stages as follow: 1) to study fundamental data ,2) to 

develop a learning of instructional pascal programming to meet the criterion of 75/75 , 3) to implement  the 

learning instructional package  , and 4)  to evaluate and improve the  instructional package . The sample of 

research comprisied of 34 eleventh grades students of Somdejphapiyamaharajrommaneeyakhet  School,  

Kanchanaburi Province.The experiment conducted during the first semester of academic year 2012 and within 

the duration of 15 hours in 5 weeks. The experimental design was on One Group Pretest – Posttest Design. The 

instruments employed to collect data were : 1) the questionnaires , 2) an interview forms, 3) the instructional 

package, 4)an evaluation form, 5)a test to examine the student’ learning outcome prior to and after the 

implementation of the  instructional package, 6)an evaluation form of design program ability. The collected data 

were analyzed by Percentage, Mean , Standard Deviation, t-test dependent, and content analysis. 

 The results of this research were as follow: 

      1.The students, teachers required the development of instructional package on pascal 

programming with Individual , content include command pascal language with instructional package media 

such as content sheets, work sheets, content sample, illustrations colorful pictures, learner start to do really 

with yourself, instructional package is the basic to improve to the higher level. 

     2. The instructional package consisted of students manuals ,teachers manuals. Also the 

instructional pascal programming. The content of the  pascal language included topics of structures and 

function of constitution and separation of if then command, case of command, for to do command, repeat 

until command , while do command. The efficiency of the instructional package met the criterion of 

82.65/82.06. 

    3. During the implementation the teacher gave students advice as a facilitator and a consultant, 

prepared activities of self study for student to learn the instructional package, performed  an experiment, 

transferred their knowledge into create and design program. 

    4. The students’ learning  outcome before and after the implementation of instructional package 

on pascal programming were statistically significant different at the level.01, whereas the scores after the 

implementation were higher than before. The students revealed their opinions toward the instructional 

package that, besides they were able to improve their summary skills and better understanding of the 

lesson. Moreover, the students’ abilities to create and design program were at the excellent level.  
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กิตติกรรมประกาศ 

  

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได ดวยความอนุเคราะห ความกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา 
ตรวจแกไขขอบกพรอง ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาเรียม นิลพันธุ ผูชวยศาสตราจารยดร.ธีรศักดิ์  อุน
อารมยเลิศ อาจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย สมประสงค 
นวมบุญลือ ผูทรงคุณวุฒิ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อวมเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ และผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรูที่เปนประโยชนตอ
งานวิจัย  นอกจากน้ีขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.มนตชัย  พงศกรนฤวงษ  อาจารย ดร.กรันยพล  
วิวรรธมงคล อาจารยมาลินี  นาคใหญ ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ ใหคําแนะนํา ตรวจและแกไข ขอบกพรอง
ตาง ๆ ของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยใหสมบูรณยิ่งข้ึน  
 ขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต คณะครูโรงเรียนสมเด็จ
พระปยมหาราชทุกทาน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 
 ขอบคุณ ภรรยา พี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ผูเปนกัลยาณมิตรที่
คอยใหกําลังใจดวยมิตรไมตร ีและความเอือ้อาทรตอกันเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูซึ่งใหกําลังใจในการศึกษาจนสําเร็จสมดังปรารถนา 
หากประโยชนใดๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี ้ผูวิจัยขอมอบบูชาแดบิดา มารดาคณาจารย และผูมี
พระคุณทุกทาน 
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