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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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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทมากข้ึน ตอการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมยุค
โลกาภิวัตน เทคโนโลยีสารสนเทศเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาท่ีมีบทบาทตอทกุสถาบันการศึกษา  ผูเรียน
จําเปนตองแสวงหาความรูและเรียนรูอยูตลอดเวลา ตองรูจักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อใหเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง ระบบการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเปนฐานนั้นชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้น ซึ่งเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียนในสังคมปจจุบันนอกจากน้ีบทบาทของความรูและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลง
ไปอยางมากในยุคนี้ ซึ่งเรียกวายุคเศรษฐกิจแหงความรู หรือ knowledge economy เพราะเปนความรูทั้ง
กลไกและผลิตผลของการเติบโตทางเศรษฐกิจ(สันติ วิจักขณาลัญฉ, 2544:35)  และยอมมีความจําเปนในการ
รับรูสารสนเทศมีความสําคัญ และถือเปนสมรรถนะหลักของบุคคลในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีขอมูล ขาวสาร หรือ
สารสนเทศ เปนหัวใจสําคัญและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพลังขับเคล่ือนหรือปจจัยหลักท่ีสงผลใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนในสังคม ทั้งสังคมโลกและสังคมไทย เปนเหตุปจจัยที่กอใหเกิดผลกระทบตอบุคคลและองคกรท้ัง
ทางบวกและทางลบ ในประเทศพัฒนา เชนสหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอรแลนด ฟนแลนด ออสเตรเลีย 
สาธารณรัฐสิงคโปร การรูสารสนเทศไดรับความสําคัญในระดับชาติอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน มีความ
ตื่นตัวในการสอนการศึกษา คนควาวิจัยเรื่องการรูสารสนเทศอยางกวางขวางในระดับสากล (ชุติมา           
สัจจานันท, 2550 : 27) 

 สังคมปจจุบันเปนโลกแหงเทคโนโลยี ทุกวงการจึงมีความจําเปนอยางมากท่ีจะตองกาวให
ทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีนั้น ๆ โดยเฉพาะเร่ืองคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในวง
การศึกษามาก ไมวาจะเปนเร่ืองการนํามาใชในการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
และประเมินผลการเรียนที่สําคัญไดนํามาเปนสื่อการเรียนการสอน แตปจจุบันขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ทําใหกระบวนการเรียนการสอน ไมไดเต็มประสิทธิภาพ
ตองแกไขใหถูกจุด และทันทวงที ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4  มาตรา 
22 ระบุวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตน 
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 และเต็มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติให คิดเปน 
ทําเปน และจัดการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสมความรูดานตาง ๆ การจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรู (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา , 2543:22-29) ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกระบวนการนํา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน 
จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
โครงสรางเวลาเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นป ตลอดจนเกณฑการวัดประเมินผลให
มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการปฏิบัติ   เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับใช
เปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต  

 ในการจัดการศึกษาปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ไอซีที เปนกลไกสําคัญ
ในการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการทํางาน สถานศึกษาไมสามารถหลีกเลี่ยงการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การเรียนการสอน จึงมีความสําคัญตอการปฏิรูปการศึกษา นักการศึกษา  และผูที่เกี่ยวของ จึงตอง
รวมมือกันวางแผนในการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิรูปการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิด
เปนสําเร็จ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ,2552:31) ดังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานแนวพระราชดําริ นําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการพัฒนาประเทศหลายประการ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงตอการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาสในสังคม เชนเด็กท่ีอาศัยในชนบทและผู
พิการ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ จึงไดรวมมือกับสมาพันธเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงประเทศไทย จัดทําโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (http://www.princess-it.org/th/kp9/hrh-projects/proj-

history.th.html )ซึ่งสอดคลองกับรัฐบาลท่ีใหความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร ซึ่งเห็นไดวามีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดการเรียนการสอนดานคอมพิวเตอรนี้
โดยตรง คือสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาคอมพิวเตอร โดยจัด
ใหมีการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียนเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอและสามารถนําใช
ในชีวิตประจําวันได  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 เนนสมรรถนะของผูเรียน ในการใช
เทคโนโลยี จึงมีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาคอมพิวเตอร ควรมีการสงเสริม
และพัฒนาใหผูเรียนไดปฏิบัติและศึกษาการใชเทคโนโลยีใหมากข้ึน โดยเฉพาะการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรใหสอดคลอง สมรรถนะสําคัญของผูเรียนขอที่ 3  ความสามารถในการแกปญหา และขอ
ที่ 5  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
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คอมพิวเตอร รายวิชาการเขียนโปรแกรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   อยูในสาระที่ 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูลการเรียนรู การส่ือสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม ตัวชี้วัดที่ 6 เขียนโปรแกรมภาษา และสาระการเรียนรู
แกนกลางไดอธิบายไววา ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมมี 5 ขั้นตอนไดแก การวิเคราะหปญหา การ
ออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทําเอกสารประกอบ  การ
เขียนโปรแกรมเชนภาษา C ,  Java , Pascal,visual basic ,C#  การเขียนโปรแกรมในงานดานตาง 
ๆ เชน การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแกปญหาในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การ
สรางชิ้นงาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551,2551: 217)  และจากการ
สํารวจและสัมภาษณครูที่สอนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจํานวน 4 โรงเรียนท่ีเปน
แกนนําหลักสูตรหองเรียนพิเศษในจังหวัดกาญจนบุรี  ไดแกโรงเรียนทามะกาวิทยาคม โรงเรียน
กาญจนานุเคราะห โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต และโรงเรียนวิสุทธรังษี พบวาไดจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมท้ังพื้นฐานและเพ่ิมเติม พบวา โรงเรียนท่ีสอนภาษาปาสคาล
มีจํานวน 3 โรงเรียนและภาษาซีชารป จํานวน 4 โรงเรียน ซึ่งวิชาการเขียนโปรแกรมเปนวิชาที่วาดวย
การนําเคร่ืองคอมพิวเตอร เขามาชวยในการแกปญหา สิ่งที่สําคัญที่สุดในการแกไขปญหา คือการเรียบ
เรียงลําดับขั้นตอนการทํางานใดเปนลําดับแรก และทําข้ันตอนการทํางานใดเปนลําดับถัดไป 
จนกระทั่งถึงการทํางานข้ันตอนสุดทาย(เกียรติกุล อูทอง,2543:2)และภาษาปาสคาลมีคําสั่งมากมาย
หลายคําสั่ง เพื่อเตรียมไวสําหรับการเขียนโปรแกรมหรือใชในการแกปญหา ซึ่งแตละคําสั่งจะมี
วิธีการใชงานท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้น จึงจําเปนตองทราบถึงวิธีการใชงานของแตละคําสั่งเพื่อจะได
นําไปใชในการเขียนโปรแกรมไดอยางถูกตอง 

 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต ไดเขารวมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนในชนบท(ทสรช.) ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  เพื่อใหเด็กนักเรียนในชนบทมีโอกาสเรียนรูเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพ่ือสรางความเทา
เทียมทางโอกาสและความเสมอภาคเบื้องตน และนําไปประกอบอาชีพไดในอนาคต รวมถึงฝกอบรม
และบุคลากรในโรงเรียนในภูมิภาค ใหใชเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถถายทอดความรู
แกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนไดเห็นความสําคัญของจึงไดจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อใหบรรลุเปาหมาย  จากการ
ประชุมโครงการฯ มีนโยบายใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเขียนเปดโปรแกรม
ภาษาปาสคาลและการคอมไพล เขียนโปรแกรมคําสั่งที่มีเงื่อนไข และคําสั่งวนซ้ําในโปรแกรมภาษา
ปาสคาล เพื่อเขาโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภายในโครงการทสรช.และในปจจุบันการ
เรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดทําการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรม  ซึ่งพบ
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ปญหาคือนักเรียนมีผลการเรียนรูทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑและขาดทักษะในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ในปการศึกษา 2550 มีผลการเรียนรู รอยละ 45.53 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
ไวรอยละ  80  จากการสอบถามครูผูสอนคอมพิวเตอรพบวานักเรียนก็มีปญหาเกี่ยวกับผลการเรียนรู
เหมือนกัน 

 ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดทําการรวบรวมสาเหตุที่ทําใหผูเรียนมีผลการ
เรียนรูทางการเรียนต่ํากวาเกณฑ ในระดับสถานศึกษา ซึ่งจากผลการศึกษาคนควาจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ผลการวจิัย และนักการศึกษาเก่ียวกับปญหาการจัดการเรียนรูและผลผลการเรียนรูทางการ
เรียนกลุมวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และองคประกอบท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ จากการศึกษาสรุป
ไดวา องคประกอบท่ีสงผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน ประกอบดวยความแตกตางในการ
เรียนรูระหวางบุคคล  วิธีสอนของครูหากขาดการเอาใจใสในการนําเทคนิคการสอนมากระตุน
ความคิด มีการเนนเน้ือหามากกวาใหผูเรียนไดวิเคราะหตาม ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการเขียนโปรแกรม ไมสามารถพัฒนาผูเรียนดานองคความรู  การฝกทักษะ ไมสามารถ
แกปญหาดวยตนเองได ไมสามารถพัฒนาตนเองได   แนวทางในการพัฒนาผลการเรียนรูทางการเรียน
วิชาการเขียนโปรแกรม  ทําไดหลายวิธี เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การสอนโดยเนนการฝก
ทักษะ และการสืบคนจากระบบเครือขายเปนตน   แนวทางที่สําคัญคือการสงเสริมและสนับสนุนให
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดมีโอกาสพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมีการบูร
ณาการเนื้อหาและวิธีการสอนอยางเหมาะสม มีการใชสื่อและริเริ่มสรางสื่อจากภูมิปญญาในทองถิ่น 
เชนสื่อจากศิลปะและศิลปนพื้นบานและถือวาผูเรียนเปนสําคัญที่สุด ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
ปญญา มีคุณธรรม มีความสุขและรักท่ีเรียนรูตลอดชีวิต (แผนการศึกษาแหงชาติแหงชาติ ,2545-
2559:64)   ซึ่งผลจากการวิจัยหลาย ๆ เรื่อง ไดขอสรุปที่ตรงกันวา  ครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา แตกลับมีขอเท็จจริงวาครูมี
ปญหาดานคุณภาพการสอน  ปญหาความเอาใจใสของผูบริหารสถานศึกษาท่ีใหการสนับสนุนครูใน
การพัฒนาการเรียนการสอนเปนสําคัญยังไมเพียงพอ    (แผนการศึกษาแหงชาติ,2545-2559 :23)   
ดังนั้นครูผูสอนตองมีการสรางส่ือการเรียนการสอน ใชวิธีสอนและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายและเหมาะสําหรับความสามารถของนักเรียน  โดยการใชเทคนิคที่หลากหลายสามารถ
ดําเนินการไดหลายวิธ ี 

 ชุดฝกทักษะ ชุดฝกหัด หรือชุดฝกเสริมทักษะ เปนสื่อการเรียนประเภทหน่ึงที่เปนสวน
เพิ่มเติมหรือเสริมสําหรับใหนักเรียนฝกปฏิบัตเิพือ่ใหเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะเพ่ิมขึ้น สวนใหญ
หนังสือเรียนจะมีชุดฝกหัดอยูทายบทเรียน ในบางวิชาชุดฝกหัดจะมีลักษะเปนชุดปฏิบัติ (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,2537:147) และหากนักเรียนไดโอกาสฝกทักษะการแกโจทย
ปญหาหลาย ๆ ขอ หลายแงมุมแลวนักเรียนจะมีความชํานาญและเฉลียวฉลาดขึ้น จนสามารถแก
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โจทยปญหาไดอยางรวดเร็ว (สุวร กาญจนมยูร,2533 :ไมมีเลขหนา) และนวัตกรรมหนึ่งท่ีจะชวยให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นก็คือ การใชแบบฝกทักษะเปนเคร่ืองมือที่ใชฝกทักษะในการ
แกโจทยปญหา ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาดียิ่งขึ้น สามารถแกปญหาไดถูกตอง (ฉวีวรรณ กีรติกร
,2537:7:8) การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกทักษะ เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยพัฒนาผูเรียน ใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรม  ที่มุงเนนใหนักเรียนเกิดทักษะในดานการแกปญหา และเขียนโปรแกรม
ภาษา ชุดฝกทักษะท่ีเรียนไดดวยตนเองซ่ึง สมนึก ธัญญาวินิชกุล (2541 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการใชชุดฝกทักษะดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกับชุดฝกในหองปฏิบัติการ 
วิชาดิจิตอล ผลการวิจัยพบวา  การใชชุดฝกทักษะดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกับชุดฝกใน
หองปฏิบัติการวิชา ดิจิตอล แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และพบความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยการใชชุดฝกทักษะดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมี
คาสูงกวาคาเฉล่ียในการใชชุดฝกในหองปฏิบัติการ ซึ่งสอดคลองกับ  พเยาว  โพธิ์ออน(2545 : 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับใจความวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกทักษะการอานจับใจความที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
โดยรวม 82.53/90.28 ความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่
ไดรับการสอนดวยชุดฝกทักษะการอานจับใจความ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยากรณ อินออน(2549 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
เรื่องการพัฒนาชุดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น พ้ืนฐานสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ผลการวิจัยพบวาชุดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ 86.48/84.18 
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนรูทักษะวิทยาศาสตรพื้นฐานสูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตรงกับ ชมพูนุท มีทอง(2549 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการ
สรางชุดฝกทักษะการเขียนคําบรรยายภาพเปนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกทักษะการเขียนคําบรรยายภาพเปนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.26/89.76 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนชุดฝก
ทักษะการเขียนคําบรรยายภาพเปนภาษาอังกฤษผานเกณฑรอยละ 70 คือเฉลี่ยรอยละ 89.76 ความ
พึงพอใจของนักเรียนตอชุดฝกทักษะการเขียนคําบรรยายภาพเปนภาษาอังกฤษอยูในระดับมีความ
พอใจมากเปนอยางยิ่ง สอดคลองกับ จักรพงษ ทองสิงห(2549 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการพัฒนา
ชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เร่ืองการบวก การลบ จํานวนเต็มสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัย
พบวาชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เร่ืองการบวกและการลบจํานวนเต็มสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นมาจํานวน 12 ชุด มีประสิทธิภาพเทากับ 84.44/81.11 ซึ่งไดมาตรฐานตามเกณฑที่
กําหนดไว  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝก
ทักษะหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสอดคลอง จงศิริ วิวัฒน
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เชาวพันธ (2549 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการสรางชุดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐาน ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัด
แมฮองสอน ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของ
กลุมทดลอง และกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวานักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกทักษะมีผลสัมฤทธ์ิทางดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีปกติ และเมื่อนําชุดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐานมาหาประสิทธิภาพอยูในเกณฑ 71.43 / 73.48 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 70 / 70 แสดง
วาชุดฝกทักษะมีประสิทธิภาพดีและผนวกกับผลของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
ชุดฝกทักษะของกลุมทดลองแสดงออกใหเห็นวามีความพึงพอใจท่ีดีตอชุดฝกอยูในระดับมาก คิดเปน
คาเฉล่ีย 4.06 

 จากแนวคิดดังกลาวมาไดบอกถึงความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดฝก
ทักษะในการแกปญหาและจัดการเรียนรูในรายวิชาการเขียนโปรแกรม โดยชุดฝกทักษะใชไดกับกลุม
สาระโดย ซึ่งมีความเหมาะสม  กับความรู ความเขาใจ ที่เนนทักษะการเขียนโปรแกรม พัฒนาการ
เรียนรูทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถฝกฝน ไดดวยตนเอง ทําใหบรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน ไม
นาเบ่ือและสอดคลองกับ ฉลองชัย  ธีวสุทรสกุลและจีระศักดิ์   สุวรรณโณ (2552:บทคัดยอ)ไดทําการ
วิจัยระบบการเรียนการสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรระดับมัธยมปลาย :ศึกษาจากโรงเรียนที่มี
นักเรียนสอบผานรอบคัดเลือกโอลิมปกวิชาการรอบแรกไดตอเนื่อง โดยใหแนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวา การเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม ใชภาษาใดก็ไดในการเรียนการสอนข้ึนกับดุลยพินิจ
ของผูสอน เชน โลโก เบสิค ปาสคาล C ฯลฯ แตควรใหนักเรียนเรียนรูภาษาที่หลากหลาย และควร
เริ่มตนการเขียนโปรแกรมโดยใชวิธี Command  Line ตลอดการเรียนการสอนควรใหนักเรียนฝก
แกปญหาโจทยการเขียนโปรแกรมอยางตอเนื่องดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูชวยเหลือ และครูผูสอนควร
ทําการวิจัยในชั้นเรียน แสวงหา ผลิต สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และนําเขารวมในกิจกรรมการ
เรียนรูดวย โดยเนนสื่อและนวัตกรรมที่ใหนักเรียนเรียนรูและฝกฝนไดดวยตนเอง เชน ใบงาน แบบฝก 
หรือชุดฝกฯลฯ  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาโดยการใชชุดฝกทักษะ  และเนนการแกปญหาและฝก
ปฏิบัติ ในการเขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะ การเขียนโปรแกรม
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา/สรางชุดฝกโดย 

จากการศึกษาผลการวิจัยพบวา มีกระบวนการในการพัฒนาที่คลายคลึงกัน ซึ่งนักวิชาการและนักการ
ศึกษาที่ศึกษาและผลงานวิจัยเกี่ยวกับแบบฝกและการพัฒนาชุดฝกตาง ๆ ไดเสนอหลักการ แนวคิด
และข้ันตอนในการสรางหรือพัฒนาชุดฝกไวดังนี้  ชม  ภูมิภาค (2524:103-104) ไดกลาวถึงขั้นตอน
การพัฒนาชุดการสอนดังนี้ 1) วิเคราะหและกําหนดความตองการ 2) กําหนดจุดหมายและ
จุดมุงหมาย 3) ออกแบบองคประกอบของระบบ 4) วิเคราะหแหลงวิทยากรท่ีตองการ 5) การปฏิบัติ
เพื่อขจัดหรือปรับปรุงขอจํากัด 6) เลือกหรือพัฒนาวัสดุเพื่อการสอน 7) ออกแบบการประเมินผลการ
กระทําของนักเรียน 8) ทําการทดลองประเมินผลเพ่ือพัฒนาและฝกอบรมครู 9) ปรับปรุงแกไขและ
ประเมินผล 10) การประเมินเพื่อสรุป 11) การสรางเปนชุดหรือติดตั้งเพื่อใช สอดคลองกับ  ไชยยศ  
เรืองสุวรรณ (2526: 199-200) ไดกลาวถึงหลักการผลิตชุดการสอน มีขั้นตอน 10 ขั้นตอน ดังนี้ 1) 
กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ 2) กําหนดหนวยการสอน 3) กําหนดหัวเร่ือง 4) กําหนด
หลักการและมโนมติ 5) กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่อง 6) กําหนดกิจกรรมการเรียนให
สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 7) กําหนดแบบประเมินผล 8) เลือกและผลิตสื่อการสอน 9) 
หาประสิทธิภาพของชุดการสอน 10) การใชชุดการสอน  สอดคลอง วิชัย  วงษใหญ (2525:189-192)  
ไดเสนอขั้นตอนการสรางชุดการเรียนการสอนไว 10 ขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาเน้ือหาสาระของวิชา
ทั้งหมดอยางละเอียด 2) ผูสรางจะตองพิจารณาตัดสินวา จะสรางชุดการเรียนการสอนแบบใด  3) 

กําหนดหนวยการเรียนการสอน 4) กําหนดความคิดรวบยอดจะตองสอดคลองกับหนวยและหัวเรื่อง 
โดยสรุป 5) การกําหนดจุดประสงคการเรียน      6) การวิเคราะหงาน คือ การนํา จุดประสงคการ
เรียนแตละขอมาทํา การวิเคราะหงาน 7)   เรียงลํา ดับกิจกรรมการเรียนภายหลังจากที่เรานํา 
จุดประสงคการเรียน 8) สื่อการเรียน 9) การประเมินผล 10) การทดลองใชชุดการเรียนเพื่อหา
ประสิทธิภาพ ซึ่ง ซีลศและกลาสโกว ( Seels and Glasgow 1990 : 3) ไดยกตัวอยางใหเห็นวา
ประกอบดวยขั้นตอนในการสราง แบบฝก ดังนี้ 1) วิเคราะหขอมูล (Analysis) 2) สรางหรือออกแบบ 

(Design)3) พัฒนาเคร่ืองมือ(Development) 4) ทดลองใชเครื่องมือ ( Implementation) 5) 

ประเมินผล(Evaluation) จากขั้นตอนที่แสดงใหเห็นถึงการสรางแบบฝกเพื่อเลือกสื่อใหไดเหมาะสม
กับผูเรียน  ซึ่ง ดรุณี  ชายทอง(2542:29) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาชุดการสอน 1) ศึกษาทฤษฏีที่
เกี่ยวของกับใบเนื้อหา ใบประลอง เอกสารการเรียน สื่อการสอน 2) วิเคราะหหลักสูตรรายวิชา 3)
กําหนดหัวเรื่อง 4) กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 5)อาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
6)ทดลองใชกับกลุมตัวอยางยอยและ เกรียงไกร เหลืองอําพล(2543:27) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนา
ชุดการสอน 1)กําหนดประชากรเปาหมาย และเลือกกลุมตัวอยาง 2) ศึกษาหลักสูตรรายวิชา เอกสาร 
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ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 3) สรางและปรับปรุงเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในงานวิจัย 4) นําเคร่ืองมือ
ไปใช 5) วิเคราะหขอมูล สอดคลองกับ เกรียงศักดิ์  เหลืองอําพล (2544:32)ไดเสนอขั้นตอนการ
พัฒนาชุดการสอน 1)กําหนดประชากรเปาหมาย และเลือกกลุมตัวอยาง 2) ศึกษาหลักสูตรรายวิชา 
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 3) สรางและปรับปรุงเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในงานวิจัย 4) นํา
เครื่องมือไปใช 5) วิเคราะหขอมูล   

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและสราง
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ไดสังเคราะหขั้นตอนและแนวทางในการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรม  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชการศึกษากระบวนการดังกลาวขางตน ผูวิจัย
ไดนํามาพัฒนาเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรม โดยมีกระบวนการพัฒนาดังตอไปน้ี ขั้นตอนที่ 1 ไดแก 1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีจากงานวิจัย
และเอกสารอ่ืนๆเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝก 1.2 วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ.2551 

และหลักสูตรสถานศึกษากลุมการเรียนรูสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.3 ศึกษาความตองการ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 เกี่ยวกับสาระการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  การวัดและ
ประเมินผลและรูปแบบของชุดฝกทักษะ 1.4 ศึกษาความคิดเห็นจากครูผูสอนในดานการพัฒนาชุดฝก
ทักษะการเขียนโปรแกรม   ขั้นตอนที่ 2 ไดแก 2.1 พัฒนาชุดฝกทักษะฉบับรางประกอบดวย คํานํา  
คําชี้แจง สารบัญ ของชุดฝกทักษะ จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ ใบความรู แบบฝกตัวอยาง แบบ
ฝกปฏิบัติ ประเมินผล  คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมินความสามารถในการเขียน
โปรแกรม  แบบทดสอบ   2.2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของชุดฝกทักษะโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
หาความสอดคลอง ( IOC ) ของชุดฝกทักษะ 2.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพ ของชุดฝกทักษะโดย
ทดสอบรายบุคคล( Individual Tryout) หา 21 / EE  ปรับปรุงแกไขชุดฝกทักษะ 2.4 ทดสอบแบบกลุม
ยอย (Small Group Try out) หาคา 21 / EE  ปรับปรุงแกไขชุดฝกทักษะ ขั้นตอนที่ 3 ไดแก 3.1 
ทดสอบความรูกอนใชชุดฝกทักษะ 3.2 นําชุดฝกทักษะไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต จํานวน 34   คน  3.4 โดยหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม 
(Field Try out ) ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงชุดฝกทักษะ 4.1.ผลการเรียนรูวิชาการเขียน
โปรแกรม  4.2 ความสามารถในการเขียนโปรแกรม 4.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ซึ่งผูวิจัยกําหนดเปนกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัยดัง
แผนภูมิที่ 1   
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย    
 
 
 
 
 
                                                                                               

 

1. คํานาํ 
2. สารบญั 

3.คําชี้แจงของชุดฝก
ทักษะ 
4. จุดประสงคการเรียนรู 
5. สาระสาํคัญ 

6. ใบความรู 
7.แบบฝกตวัอยาง 
8. แบบฝกปฏิบัต ิ

9. ประเมินผล 

คูมือคร ู
1.แผนการจัดการเรียนรู 
2.แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียน
โปรแกรม 

3.แบบทดสอบ 

กฏแหงการฝกหัด( Law of  

Exercise )  ของธอรนไดคและสกิน
เนอร กลาววา “ถาบุคคลไดกระทํา
หรือฝกฝนทบทวนบอยก็จะกระทํา
ไดดีและเกิดความชํานาญ 

การสรางและหาประสิทธิภาพของ
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

ศึกษาความตองการและขอมูล
พื้นฐานของนักเรียนและผูที่
เกี่ยวของ 

พัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

การประเมินและปรับปรุงชุดฝก
ทักษะ 

ชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรมสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 

ทักษะการเขียนโปรแกรม 

1.ผลการเรียนรูวิชาการเขียน
โปรแกรม 

2.ความสามารถในการเขียน
โปรแกรม 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝก
ทักษะการเขียนโปรแกรม 

1.ดานลักษณะของชุดฝก
ทักษะ 
2.ดานกิจกรรมการเรียนรู 
3.ดานประโยชนในการเรียนรู    
ดวยชุดฝกทักษะ 

 

ทดลองใชชุดฝกทักษะ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี ้
 1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5  
 2. เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ให
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใชชุดฝกทักษะ การเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 5 

4. เพื่อศึกษาผลการประเมินและปรับปรุงชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม  เก่ียวกับผล
การเรียนรู สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5  การเขียนโปรแกรม กอนและหลังเรียนดวยชุดฝก
ทักษะและความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่เรียนดวยชุดฝกทักษะ และความคิดเห็นของนักเรียน
ในการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 

 
คําถามการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศกึษาปท่ี 5 เปนอยางไร 
 2. ผลการพัฒนาชุดฝกทักษะ การเขียนโปรแกรม ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
75/75 หรือไม 
 3. ผลการทดลองใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

เปนอยางไร 
 4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับผลการเรียนรู 
การเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะที่
สรางขึ้นมีความแตกตางกันหรือไม ความสามารถในการเขียนโปรแกรม หลังเรียนดวยชุดฝกทักษะ อยู
ในระดับใด ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม อยู
ในระดับใดและเปนอยางไร 
 

สมมตุิฐานการวิจัย  
 1. ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 75 / 75 

2.  ผลการเรียนรูการเขียนโปรแกรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

   ส
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ขอบเขตการวิจัย   

 เพื่อใหงานวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค ผูวจิัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5/1 
และ 5/2 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต จํานวน  67 คน  ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 
2555 

2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราช
รมณียเขต อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จํานวน 34 คน ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2555 ดวยวิธีสุมอยางงาย สุมหองเรียนโดยการจับสลาก 

3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
3.1 ตัวแปรตนไดแกการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

3.2 ตัวแปรตาม ประกอบดวย   
 3.2.1 ผลการเรียนรูวิชาการเขียนโปรแกรม 

 3.2.2 ความสามารถในการเขียนโปรแกรม 
 3.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการเขียน

โปรแกรม 
4.  ระยะเวลาในการทดลอง ใชชุดฝกทักษะ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ใชเวลาสอน

สัปดาหละ 3 ชั่วโมง จํานวน 5 สัปดาห รวมระยะเวลา 15 ชั่วโมง 
5.  วิชาการการเขียนโปรแกรม ในหนวยท่ี  3 โครงสรางควบคุมและคําสั่งแบบมีเงื่อนไข 

และหนวยที่ 4 คําส่ังวนซํ้า  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงไดใหความหมายศัพทเฉพาะสําหรับการวิจัย ดังน้ี 

1. การเขียนโปรแกรม หมายถึง การเขียนดวยชุดคําสั่งดวยภาษาปาสคาล โดยจะมี
ลําดับขั้นตอนของประโยคคําสั่งที่แนนอน เขียนตามลําดับกอนหลัง เขียนคําสั่งกําหนดเง่ือนไข หรือ
เขียนใหกลับมาทําอีกคร้ังและเน้ือหาสาระไดมาจากรายวิชาการเขียนโปรแกรม ในหนวยที่ 3 เรื่อง
โครงสรางควบคุมและคําสั่งที่มีเง่ือนไข และหนวยที่ 4 คําสั่งวนซํ้าตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม หมายถึง กระบวนการสรางชุดฝกทักษะ
การเขียนโปรแกรม โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝกทักษะ
การเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 2) พัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75   3) ทดลองใชชุดฝกทักษะ

   ส
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การเขียนโปรแกรม 5 และ 4) เพื่อประเมินผลทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ความสามารถในการเขียนโปรแกรมและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการ
เรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม   

3.  ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม หมายถึง สื่อการเรียนรูประเภทเอกสารที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นประกอบดวย ประกอบดวย คํานํา  คําช้ีแจง สารบัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ ใบความรู 
แบบฝกตัวอยาง แบบฝกปฏิบัติ ประเมินผล  คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนโปรแกรม  แบบทดสอบ    ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถเขียน
โปรแกรมประกอบเน้ือหาทางทฤษฏีและการปฏิบัติสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 5 ซึ่งประกอบดวย   
โครงสรางควบคุมและคําสั่งแบบมีเงื่อนไข ในหนวยที่  3 และหนวยที่ 4 คําส่ังวนซ้ํา 
 4.  ประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ  หมายถึง  คุณภาพชุดฝกทักษะ ซึ่งประเมินจากผลการ
เรียนรูของนักเรียนที่เรียนจากชุดฝกทักษะ  กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  การเขียน
โปรแกรม  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5   ตามเกณฑที่กําหนด คือ 75 /75 

75   ตัวแรก หมายถึง คาเฉล่ียรอยละของคะแนนของนักเรียนทั้งกลุมที่ไดจากการ
ทดสอบระหวางเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยอยางนอยรอยละ 75 

 75   ตัวหลัง หมายถึง คาเฉล่ียรอยละของคะแนนจากการทดสอบวัดผลการเรียนรู 
ทางการเรียนหลังการเรียนของนักเรียนทุกคน ไดคะแนนเฉลี่ยอยางนอยรอยละ 75 

5. ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนดานความรู ความเขาใจในโครงสรางควบคุมและคําสั่ง
แบบมีเง่ือนไขและคําสั่งวนซํ้า ซึ่งไดจากการทําแบบทดสอบเนื้อหาเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมกอน
เรียนและหลังเรียน 

 6. ความสามารถในการเขียนโปรแกรม หมายถึง คะแนนที่ไดจากการประเมินการปฏิบัติ            
ของนักเรียนที่ไดจากชิ้นงานในการเขียนโปรแกรม ดานความสามารถในการเขียนผังงาน ดาน
ความสามารถในการเขียนคําสั่ง  ความสามารถในการใชโปรแกรม  ความรับผิดชอบ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยใชแบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบ Rubric Score 

7.  ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกจากความรูสึกของนักเรียนที่มีตอการเรียนชุดฝก
ทักษะการเขียนโปรแกรม ในดาน 1.ลักษณะของชุดฝกทักษะ2. กิจกรรมการเรียนรู 3.ประโยชนในการ
เรียนรูดวยชุดฝกทักษะ  วัดไดจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

 8.  นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสมเด็จพระ  
ปยมหาราชรมณียเขต อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวของ 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 5  ผูวิจัย
ไดกําหนดสาระสําคัญประกอบดวยหัวขอตามลําดับตอไปน้ีคือ 

 1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
     1.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต พุทธศักราช 2552 

 2.  โปรแกรมและการเขียนโปรแกรม 

                  2.1 โปรแกรม 

                  2.2 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

     2.3 การเขียนอัลกอริธึมโปรแกรม 
        2.4 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร  
        2.5 ภาษาปาสคาล 

        2.6 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 

        2.7 การจัดการเรียนการสอน 
 3. ชุดฝกทักษะ 
 3.1 ความหมายของชุดฝกทักษะ 
 3.2 สวนประกอบของชุดฝกทักษะ 
 3.3 ขั้นตอนในการสรางชุดฝกทักษะ 
 3.4 คุณลักษณะชุดฝกทักษะท่ีดี 
 3.5 เกณฑในการหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ 
 3.6 แนวคิดทฤษฎีในการสรางชุดฝกทักษะ 

 3.7 ประโยชนของชุดฝกทักษะ 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดฝกทักษะ 
 4.1 งานวิจัยในประเทศ 

 4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551:กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
วิสัยทัศน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรยีนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาตใิห
เปนมนษุยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปน
พลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มีความรู
และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพฒันาตนเองได
เต็มตามศักยภาพ  
 

หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการท่ีสําคญั  ดังนี ้
 1.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู  เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

 2.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 

 3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

 4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัด           
การเรียนรู 

 5..  เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 6.  เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ   
 

จุดหมาย 
           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มี
ความสุข   มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ   จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับ
ผูเรียน  เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดังนี้ 
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 1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

 2. มีความรู ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา   การใชเทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  

 3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
 4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม  มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข     
 

สมรรถนะสาํคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  ดังน้ี 

 สมรรถนะสาํคัญของผูเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคญั 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา
ตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล
และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ทีม่ีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มตีอ
ตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ
คิด อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนํา ไปสูการสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ              
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เข าใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น        
ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
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 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไป
ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการ
อยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม 
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน
ตาง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การ
สื่อสาร การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 คณุลักษณะอนัพึงประสงค  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี ้

 1.  รักชาต ิ ศาสน กษัตริย 
 2.  ซื่อสัตยสุจริต 

 3.  มีวินัย 

 4. ใฝเรียนรู 
 5. อยูอยางพอเพียง 
 6.  มุงมั่นในการทํางาน 

 7.  รกัความเปนไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
 นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมเติมใหสอดคลอง

ตามบริบทและจุดเนนของตนเอง     
 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การจัดการเรียนการงานอาชพีและเทคโนโลยี 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน                     
มีความรู  ความเขาใจ   มีทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต    และรูเทาทันการเปล่ียนแปลง     
สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใชประโยชนในการทํางาน            
อยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ              
รักการทํางาน  และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง                 
และมีความสุข   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สาระเรียนรูในการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  เพื่อให
มีความรูความสามารถ  มีทักษะในการทํางาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ       
การศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ   โดยมีสาระสําคัญ  ดังนี้   
 การดํารงชีวิตและครอบครัว    เปนสาระเกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน             
การชวยเหลือตนเอง   ครอบครัว   และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง   ไมทําลายสิ่งแวดลอม   
เนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน  เพื่อใหคนพบความสามารถ                
ความถนัด  และความสนใจของตนเอง  

 การออกแบบและเทคโนโลยี   เปนสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย
อยางสรางสรรค   โดยนําความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยี  สรางสิ่งของเครื่องใช  วิธีการ  หรือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   เปนสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ   การติดตอส่ือสาร  การคนหาขอมูล   การใชขอมูลและสารสนเทศ  การแกปญหาหรือ          
การสรางงาน  คุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 การอาชีพ    เปนสาระเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนตออาชีพ   เห็นความสําคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม  และเจตคติที่ดีตออาชีพ  ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม   เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต   และเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

 

คุณภาพผูเรียน 

 จบชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 

  เขาใจวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรค มีทักษะ 
การทํางานรวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหาความรู 
ทํางาน    อยางมีคุณธรรม และมีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน 

  เขาใจความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอื่นๆ   วิเคราะหระบบเทคโนโลยี                    
มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือสนองความตองการ   สรางและพัฒนาสิ่งของเคร่ืองใชหรือ
วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางปลอดภัยโดยใชซอฟทแวรชวยในการออกแบบหรือนําเสนอ
ผลงาน  วิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม   
สิ่งแวดลอม  และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 

 เขาใจองคประกอบของระบบสารสนเทศ  องคประกอบและหลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร ระบบส่ือสารขอมูลสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร  คุณลักษณะของคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง    และมีทักษะการใชคอมพิวเตอรแกปญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คอมพิวเตอร  ใชฮารดแวรและซอฟตแวร   ติดตอสื่อสารและคนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต                     
ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นําเสนองาน และใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงานหรือโครงงาน 

  เขาใจแนวทางสูอาชีพ  การเลือก  และใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ มี
ประสบการณในอาชีพที่ถนัดและสนใจ   และมีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ 

 สาระที ่3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 มาตรฐาน   ง 3.1     เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูล การเรียนรู  การสื่อสาร  การแกปญหา  การทํางาน  และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
  

ตารางที่ 1 ตารางแสดงตัวชี้วัดชวงชั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 

ตัวชี้วัดชวงชัน้  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  4-6 

1. อธิบายองคประกอบของระบบสารสนเทศ 

2. อธิบายองคประกอบและหลักการทํางานของคอมพิวเตอร 
3. อธิบายระบบสื่อสารขอมูล สําหรับเครือขายคอมพิวเตอร 
4. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
5. แกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

6. เขียนโปรแกรมภาษา 
7.  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร 
8. ใชฮารดแวรและซอฟตแวรใหเหมาะสมกบังาน 

9. ติดตอสื่อสาร คนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต 

10. ใชคอมพิวเตอรใน การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
11. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงคของงาน 

12. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือโครงงานอยางมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 

13.  บอกขอควรปฏิบัติสําหรับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี,2551:28-
44) 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะหมาตรฐานตัวช้ีวัด 

 
การวิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัด 

 
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 
ง. 3.1 ม.4-6/6 

เขียนโปรแกรมภาษา 
ความรู ความรูในการเขียนโปรแกรมภาษา 
กระบวนการ กระบวนการในการเขียนโปรแกรมภาษา 
คุณลักษณะฯ เจตคติที่ดีในเรียนวิชาเขียนโปรแกรม 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 

วิสัยทัศน 
  สงเสริมการเรียนของเด็กดอยโอกาส มีความเปนเลิศทางวิชาการ   คุณธรรม  จริยธรรม 

ความเปนไทย   สุขภาพรางกาย จิตใจ สมบูรณ  การบริหารเนนการมีสวนรวม  เปนครูมืออาชีพ   

ผูปกครองเชื่อมั่นและไววางใจ 
พันธกิจ 

  1.จัดการศึกษาเพ่ือเด็กดอยโอกาส ที่มีสติปญญาดีใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ เนนดาน 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนใหคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพของตนเอง 

 2.สงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ ปลูกฝง 
คุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม 

 3.พัฒนาครูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการ เนนการมีสวนรวมโดยมุงผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
 5.มุงมั่นพัฒนางาน โดยยึดเปาหมายการจัดต้ังโรงเรียนตามพระประสงคในองคสมเด็จ

พระ ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องคพระบิดาผูใหกําเนิดโรงเรียน และ
ความคาดหวังของสังคม 

เปาประสงค 
  1.จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กดอยโอกาส ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ โดยจัด 
กระบวนการเรียนการสอนมุงเนนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร สามารถใชภาษาตางประเทศ   ในการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไดทุกคน 

  2. นักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญา อารมณ สังคม ควบคูสุขภาพพลานามัยที่ 
สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย ดํารงชีวิตในสังคมอยางมี
ความสุข 

  3. ครู-อาจารย ไดรับการพัฒนาสูความเปนครูมืออาชีพทุกคน 

  4. บุคลากรที่มสีวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหารงาน มีความคลองตัว 
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
  5. ผูปกครองและสังคมเช่ือมั่นในมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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หลักสูตร 
วิสัยทัศน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต มุง
พัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู 
คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปน
ตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐาน
ความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 

พันธกิจ 

 1. จัดหลักสูตรที่มีจุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนให
ความรู ทักษะ เจตคติ และคณุธรรมบนพ้ืนฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

 2. สงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย ยึดม่ันการปกครองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข 

 3. สงเสริมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะทํา
ประโยชนและสรางส่ิงที่ดีงามในสังคม 

 

หลักการ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สําคญัดังนี้ 
 1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดมุงหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

 2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

 3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการ 
ศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

 4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มโีครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัด 
การเรียนรู 
 5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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 6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุม ทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
 

จุดมุงหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมาย เพื่อใหเกิดกับผูเรียนเม่ือจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม   
มีจิตสาธารณะที่มุงมั่นทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสั งคมอยางมี
ความสุข 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  ดังน้ี 

สมรรถนะสาํคัญของผูเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคญั 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา
ตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล
และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการส่ือสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่ มีตอ
ตนเองและสังคม 
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 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ
คิด อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ              
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไป
ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยู
รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยง
ตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการ
รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน
ตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การ
สื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี ้
 1.  รักชาติ ศาสน กษัตริย 
 2.  ซื่อสัตยสุจริต 

 3.  มีวินยั 

 4. ใฝเรียนรู 
 5. อยูอยางพอเพียง 
 6.  มุงมั่นในการทํางาน 

 7.  รกัความเปนไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
 นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมเติมใหสอดคลอง

ตามบริบทและจุดเนนของตนเอง     
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มาตรฐานการเรียนรู 
 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี  

 1.ภาษาไทย 

 2.คณิตศาสตร 
 3.วิทยาศาสตร  
 4.สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 5.สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6.ศิลปะ 
 7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8.ภาษาตางประเทศ 

 ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู  ปฏิบัติได  มีคุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงคเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการ
อะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมท้ังเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ง
รวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือ
ประกันคุณภาพดังกลาวเปนสิ่งสําคัญที่ชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรูกําหนดเพียงใด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง32101 การเขียนโปรแกรม  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรยีนที่ 1  เวลา 20  ชั่วโมง       จํานวน 0.5 หนวยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ศึกษาและอธิบายองคประกอบและหลักการทํางานของคอมพิวเตอร ประกอบดวย หนวย
สําคัญ 5 หนวยไดแก หนวยรับเขา หนวยประมวลผลกลาง หนวยความจําหลัก หนวยความจํารอง 
หนวยสงออก ระบบส่ือสารขอมูลสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร และ
อุปกรณตอพวง เขียนโปรแกรมภาษา ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ติดตอสื่อสาร คนหาขอมูลผาน
อินเตอรเน็ต ใชคอมพิวเตอรในการสรางชิ้นงาน การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ เพ่ือการ
ประกอบการตัดสินใจใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนองานในรูปแบบที่ เหมาะสมตรงตาม
วัตถุประสงคของงาน 

 โดยใชกระบวนการเทคโนโลยีสนเทศ ทักษะการแกปญหา การสราง การประยุกตความรู
และสามารถเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชีวิตประจําวันไดอยางสรางสรรค 
 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต เห็นความสําคัญของผลกระทบของการใช
อินเทอรเน็ตกับสังคม มีมารยาท ระเบียบ และขอบังคับในการใชอินเทอรเน็ต โดยคํานึงถึงความ
ประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 

รหัสตัวชี้วัด 

 ง 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 ,ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, 

ม.4-6/9, ม.4-6/10, ม.4-6/11, ม4-6/12 ,ม.4-6/13 

 

รวมตัวชีว้ัด  13 ตัวชี้วัด 
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ตารางท่ี 3 โครงสรางรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
โครงสรางรายวิชากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิชาการเขียนโปรแกรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       เวลา  20  ชั่วโมง / ป          จํานวน 0.5   หนวยกิต 

 

ที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มฐ.การเรียนรู / 
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ เวลา 

(ชม.) 
น้ําหนัก
คะแนน 

1 หลักการเขียน
โปรแกรม 

ง 3.1 ม.4-6/6  
เขียนโปรแกรม

ภาษา 

- โครงสราง(ภาษา
ปาสคาล) 
- การต้ังช่ือ 

- การกําหนดตัวแปร 
- การคํานวณและการแทน
คา 

2 20 

2 คําสั่งรับขอมูลและ
คําสั่งแสดงขอมูล 

ง 3.1 ม.4-6/6  
เขียนโปรแกรม

ภาษา 

-  คําสั่งรับขอมูล 

-  คําสั่งแสดงผลขอมลู  
3 20 

3 โครงสรางควบคุมและ
คําสั่งแบบมีเง่ือนไข 

ง 3.1 ม.4-6/6  
เขียนโปรแกรม

ภาษา 

- คําสั่ง IF  และ  Case of 6 30 

4 คําสั่งวนซํ้า ง 3.1 ม.4-6/6  
เขียนโปรแกรม

ภาษา 

- คําสั่ง   Repeat Until 

- คําสั่ง   While do 

- คําสั่ง   For to do 

9 30 

รวมตลอดป / ภาค 20 100 
 

จากรายวิชาการเขียนโปรแกรม ผูวิจัยนําหนวยที่ 3 เรื่องคําสั่งเง่ือนไข และคําสั่งวนซํ้า
จํานวน 15 คาบ 
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โปรแกรมและการเขียนโปรแกรม 

 กอนที่เราจะเขียนโปรแกรมในการแกปญหานั้นเราตองรูเกี่ยวกับความหมายเก่ียวกับ
โปรแกรมดัง วิสูตร  วรสงาศิลป(2552:199-209)ไดใหความหมายไววา โปรแกรมคือชุดคําสั่ งที่มี
เปาหมายท่ีจะใชคอมพิวเตอรในการแกปญหา โดยจะมีลําดับข้ันตอนของประโยคคําสั่งที่แนนอน  เชน  
เขียนตามลําดับกอนหลัง,เขียนคําสั่งกําหนดเงื่อนไข หรือเขียนใหกลับมาทําอีกครั้งเปนตน คุณภาพ
ของโปรแกรมจะดูไดจากผูบริหาร  ผูเขียนและผูใชวาจะมองอยางไร  ในสวนของผูบริหารจะให
ความสําคัญในเร่ืองความถูกตองของโปรแกรม  การเขียนเสร็จทันกําหนดเวลาหรือไมรวมถึงความ
สมบูรณของเอกสารประกอบโปรแกรม-คูมือการใชงาน และความคุมคากับเงินลงทุน  สวนมุมมอง
ของโปรแกรมเมอรและผูใชจะพิจารณาจากหัวขอตอไปน้ี 

 1. ความนาเชื่อถือ ของโปรแกรม เชนขอมูลชุดเดียวกันจะรันกี่ครั้ง ภายใตสภาวะหรือ
เงื่อนไขเดียวกันเดียวกันก็จะตองใหผลลัพธเหมือนกันทุกครั้งไมควรจะตางกัน 

 2. มีความคงทน (Robust) หมายความวาถึงแมจะมีขอผิดพลาดเพียงเล็กนอย โปรแกรมก็
ยังทํางานตอไปได เชน การปอนขอมูลตัวอักษรเพ่ือนําไปคํานวณ ถึงแมจะผิดพลาดก็ไมสามารถ
คํานวณได แตโปรแกรมจะตองแนะนําและทางเลือกแกผูใชวาควรทําอยางไร ไมใชหยุดทํางานดวย
ทันที (Halt) 
 3.ใชไดกับหลายๆ แพลตฟอรม (Portable) นั่นคือโปรแกรมที่เขียนข้ึนควรใชเครื่องตาง 
ตางรุนตางยี่หอ รวมถึงระบบปฏิบัติการท่ีตางกันไดดวย เชน การใชภาษาท่ีเปนภาษาพื้นฐานท่ีไม
ขึ้นกับฮารดแวร เชน ภาษาC  
 4. ใชงานงาย (User Friendly) เรียนรูเร็วและมีเมนูชวยเหลือเวลาเกิดปญหา เชน การ
เขียนโปรแกรมที่มีลักษณะเปน (Graphics User Interface) หรือGUI เพื่อใหดูสวยงาม สะดวกตอ
ผูใช และลดการผิดพลาดในการปอนขอมูล 

 5. มีประสิทธิภาพ (Efficient) คือโปรแกรมที่ใชเวลาและหนวยความจําในการประมวลผล 

นอยเทาไรแสดงวามีประสิทธิ์ภาพมากข้ึนเทาน้ัน 

 6. ปรับปรุงงาย (Easy to Change or Update)คือ โปรแกรมเมอรสามารถเรียก
โปรแกรมมาแกไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมดวยความตองการ 
 7. มีปฏิกิริยายอนกลับ (Feed Back) เชน เมื่อกดแปนพิมพแลวเห็นขอความท่ีกดไดอยาง
เดนชัดหรือมีการตอบสนองอยางเดนชัด เพื่อใหผูใชรูวาเกิดอะไรข้ึนหลังจากกดแปนพิมพแลว 
 8. มีรูปรางแนนอน (Consistency) เชนขอความเตือน (Message bar) ควรอยูดานลาง
ของหนาจอ เมนูอยูบนสุดเปนตน 
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 9. ใชความจําของมนุษยนอยที่สุด เชน การสรางเมนูหรือทูลบารในการเลือกคําสั่งแทน
การพิมพคําสั่งเองหรือการบันทึกขอมูลของมนุษย (Save)ลงสื่อบันทึกขอมูล ก็ใหมีกลองตอบโต
(Dialog box)เปนตน  

 10. มีความเทีย่งตรง (Validity)คือ ไดผลตามตองการ 
 

ลําดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรม (The programming process) 
 

 กระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมคลายกับการแกไขปญหาท่ัวๆไป  

 1. การกําหนดการวางแผนปญหา (Defining the Problem) 
 2. การวางแผนในการแกปญหา (Planning the Solution) 
  3. การเขียนรหัสโปรแกรม (Coding the Program) 
 4. การทดสอบโปรแกรม (Test Program) 

 5. การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม (Documenting the Program) ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 1.  การกําหนดปญหา (Defining the problem) 
 ในหนวยงานบางแหงโปรแกรมเมอรอาจทํางานรวมกับนักวิเคราะหระบบ โดย
นักวิเคราะหไดศึกษา วิเคราะหปญญา-วางแผนในการแกปญหาไวแลว โปรแกรมเมอรจะทําหนาที่
วิเคราะหปญหาไวแลว โปรแกรมเมอรจะทําหนาท่ีเขียนโปรแกรมตามท่ีไดรับมอบหมายในหนวยงาน
โปรแกรมเมอรอาจทําหนาที่วิเคราะหปญหาโดยตรง จากความตองการผูใชงาน โดยการพูดคุย
ปรึกษาหารือกัน 

 การกําหนดปญหาหมายถึงการทําความเขาใจในปญหาถึงสิ่งที่กําหนดให เชน ขอมูล
นําเขา(Input Data) และผลลัพธหรือสิ่งที่ตองการ (Output / Result) สิ่งที่ไดจากการกําหนดปญหา
คือความเขาใจในปญหาอยางแทจริงและสามารถเขียนรายละเอียดของปญหาออกมาได อันไดแกรูวา
มีขอมูลอะไรบางที่ตองใชในการประมวลผล และความตองการหรือผลลัพธ ของปญหานั่นคืออะไร ซึ่ง
ขั้นตอนการกําหนดปญหานี้ไมใชเรื่องงายนักดังนั้นโปรแกรมเมอรควรตองใหความสําคัญอยางมาก 

  2.  การวางแผนในการแกปญหา (Planning the Solution)  
 ขั้นตอนตอไปในการวางแผนและออกแบบอัลกอริธึม(Algorithms) อัลกอริธึมคือ ขั้นตอน
ในการแกปญหาโดยรายละเอียด ซึ่งมีเครื่องมือท่ีชวยโปรแกรมเมอรในการออกแบบหลายอยาง เชน 
ผังงาน (Flowchart) และ รหัสเทียม (Pseudo-code) 
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 ผังงาน(Flowchart) 
 เปนการใชรูปภาพหรือสัญญาลักษณแทนขั้นตอนในการแกปญหา เพราะการจะใหเขาใจ
ขั้นตอนไดงายขึ้นและตรงกัน การใชขอความหรือคําพูดอาจสื่อความหมายไดยากกวาการใชภาพหรือ
สัญญาลักษณที่เปนมาตรฐาน 

 สัญลักษณแตละตัวใชแทนการกระทําและลูกศรแสดงทิศทางหรือลําดับการกระทําที่
เกิดขึ้นสัญลักษณที่มีรูปรางแตกตางกันจะหมายถึงการกระทําตางกัน สถาบันชื่อ ANSI (American 

National Standards Institute) ไดกําหนดมาตรฐานของผังงานไว ดังตัวอยาง ดังนี ้
ตารางท่ี 4   แสดงสัญลักษณผังงานมาตรฐาน (Flowchart Symbol) 
ลําดับ สัญลักษณ ชื่อสัญลักษณ หนาที่การใชงาน 

 

1 
 

 

Terminal  Symbol 

เริ่มตน-สิ้นสุดการ
ทํางาน 

2 

 

Processing Symbol ประมวลผล เชนการ
คํานวณ การกําหนดคา 

3 
Decision Symbol แสดงการตัดสินใจ 

หรือเปรียบเทียบ 

4 

 

Input/Out Symbol รับ/แสดงผลขอมูล 
โดยไมระบุอุปกรณ 

5 
 

Manual Input 

Symbol 

รับขอมูลจากแปนพิมพ 

6 

 

Display Symbol แสดงผลลัพธทาง
จอภาพ 

7 
 

Continuous Paper 

Symbol 

แสดงผลลัพธทาง
เครื่องพิมพทาง
กระดาษตอเนื่อง 

8 
 

Connect Symbol จุดตอเนื่องการทํางาน 
ตอหนาอื่น 

9 

 

Connect Symbol จุดตอเนื่องการทํางาน 
ตอหนาเดียวกัน 
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ตารางท่ี 4แสดงสัญลักษณผังงานมาตรฐาน (Flowchart Symbol) (ตอ) 

10 
 

Connect Symbol จุดรวมการเช่ือมตอ 

11 

 

Preparation Symbol การกําหนดคาเริ่มตน
รอบวนซํ้า 

12 

 

Subroutine 

Processing 

การทํางานยอย 

13 

 

Flow line เสนทางกิจกรรมคําสั่ง 

 
 ผังงานสามารถใชแสดงลําดับข้ันตอนการทํางานไดทุกงาน ถาหากงานนั้นๆ มีการ
วิเคราะหเปนลําดับขั้นตอนแลว    
 ฝายดําเนินการของรานทําขนม กําลังคํานวณจํานวนกลองที่ตองจัดซื้อมาใชในสัปดาห
หนาใหเขียนโปรแกรมคํานวณจํานวนกลองที่ตองซื้อโดย ที่เงื่อนไข ดังน้ี 

 - การจัดซื้อกลองคร้ังหนึ่งๆ ตองพอใหพอใชได 7วัน 

 - รานจะผลิตขนมไดวันละ 22.5 กิโลกรัม - ขนม 1 กลองบรรจุ 225กรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ตัวอยางการเขียนผังงานการคํานวณหาจํานวนกลอง 
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 ผังงานแบงตามลักษณะงานเปน2ประเภทคือ 

 ผังงานระบบ(System Flowchart) 
 เปนแผนภาพที่แสดงขอบเขตและลําดับขั้นตอนในการทํางานของระบบโดยรวม โดยจะ
แสดงขั้นตอนการทํางานภายในระบบหน่ึง ๆ โดยจะแสดงภาพกวาง ๆ ถึงองคประกอบที่มีอยูในระบบ
ทั้งหมด เชนเอกสารเบื้องตนคืออะไร วัสดุที่ใชคืออะไร ใชหนวยความจําประเภทใด จะตองสงผานไป
ยังหนวยใด วิธีการประมวลผลและการแสดงผลลัพธเปนอยางไร แตจะไมมุงเนนรายละเอียดในการ
ปฏิบัติ ไมสามารถนํามาเขียนโปรแกรมได  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงตัวอยางผังงานระบบ 
 

 ผังงานโปรแกรมหรือผังงาน(Program Flowchart)  
 เปนผังงานท่ีแสดงข้ันตอนของแตละคําสั่งที่ใชปฏิบัติงานโดยละเอียด ผังงานน้ีอาจสราง
จากระบบมาเขียนโดยวิเคราะหวา ถาจะใชคอมพิวเตอรทํางานตรงจุดนั้นเพ่ื อใหไดผลลัพธตาม
ตองการน้ัน จะตองมีขั้นตอนอะไรบาง เพื่อนําไปเขียนโปรแกรมสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานตอไป 

 ลักษณะโครงสรางการเขียนผังงาน 

 รูปแบบของผังงานซ่ึงนิยมใชเปนมาตรฐานในการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง 
(Structure Programming) โดยโปรแกรมทุกโปรแกรมจะมีโครงสรางการควบคุมเพื่อกําหนดทิศ
ทางการทํางานของโปรแกรม โครงสรางโดยทั่วไปจะมีอยู 5 รูปแบบ  

 1. โครงสรางการทํางานแบบลําดับ (Sequence) จะแสดงข้ันตอนการทํางานหรือ
เรียงลําดับไมมีการขามขั้นหรอืยอนกลับ (Top down) 

 

ใบคะแนนจากนักเรียน 

บันทึกคะแนนนักเรียน 

ขอมูล 

นักเรียน 
ขอมูล 

รายวิชา 

รายงานผลแสดงการ
เรียนของนักเรียน 
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  รูปที่ 3 โครงสรางการทํางานแบบลําดับ 

 

 2. โครงสรางแบบเลือก (Selection   structure) เปนโครงสรางที่ตรวจสอบ
เงื่อนไขใหโปรแกรมเลือกทําอยางใดอยางหนึ่ง การตรวจสอบเงื่อนไขน้ีจะใชความสัมพันธทาง
ตรรกะมาชวยในการตัดสินใจ ผังงานลักษณะนี้ จะมีอยู 3 กรณี 

  2.1 ทางเลือกแบบหน่ึงเสนทาง เมื่อมีการตรวจสอบเง่ือนไขเปนจริงจะทํา
กิจกรรมที่กําหนด แตถาเงื่อนไขที่เปนเท็จจะออกโครงสรางนั้นจะไมทํากิจกรรมที่กําหนด และไปทํา
คําสั่งอ่ืนถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

รับคา  A ,  B 

คํานวณคา C = A +B 

แสดงคา C 

จบ 
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  รูปที่ 4 แสดงโครงสรางแบบหน่ึงเสนทาง 
  2.2 ทางเลือกทําแบบสองเสนทางจะพิจารณาเงื่อนไขท่ีเปนจริงหรือเปนเท็จ 
โดยถาเปนจริงจะทําอยางใดอยางหน่ึงแลวจึงจะออกจากโครงสรางแลวไปทําคําสั่งอ่ืน ๆ ถัดไป 

 
 

                                                       

                     

 

                                                                                                               

                                                                                                              
  

 

 

 

                                                                          
 

 

   รูปที่ 5 โครงสรางสําหรับการเลือกทํา 

เท็จ คําส่ัง A 

คําสั่ง B 

    A > 10 
จริง

เท็จ

คําสั่ง A คําสั่ง B 

คําสั่ง C 

    A > 10 
จริง
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  2.3 การเลือกทําแบบหลายเสนทาง จะพิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ ถาเทากบัทาง
ทางเลือกใดจะใหไปทํางานตามเสนทางเลือกนั้น  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             รูปที่ 6 แสดงโครงสรางแบบทางเลือกหลายเสนทาง 
 3.โครงสรางแบบวนซํ้า (Loop) แบบทําซ้าํตามจํานวนที่ระบุที่ตองทํางานตามจํานวนรอบ
ที่กําหนด โดยเร่ิมจากรอบเร่ิมตนไปยังรอบสุดทาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 แสดงโครงสรางแบบวนซํ้าตามจํานวนท่ีระบ ุ

เงื่อนไข Y 

คําสั่ง A คําส่ัง B คําสั่ง C คําสั่ง D 

คําสั่ง E 

Y= 1 Y= 2 Y = 3 Y = 4

For  X :=   1 to  10 

คําสั่ง A 

คําสั่ง B 

จริง

เท็จ

คําสั่ง c 
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 4.โครงสรางแบบวนซํ้าแบบทําซ้ําจนเง่ือนไขเปนจริง (Loop) จะใชในงานที่มีการตรวจ
เงื่อนไขท่ีหลังทําซ้ําจนเง่ือนไขเปนจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 แสดงโครงสรางแบบทําซ้ําจนจะกระทั่งเปนจริง 
 5.โครงสรางแบบวนซํ้าแบบเง่ือนไขเปนจริง (Loop) จะใชในงานที่มีการตรวจสอบเงื่อนไข 
ถาเปนจริงจะทํางานซ้ํา โดยจะตรวจสอบเง่ือนไข 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 แสดงโครงสรางแบบวนซํ้าแบบเง่ือนไขเปนจริง  

จริง 

คําสั่ง B 

 เงื่อนไขการวนซํ้า 
 

คําสั่ง A 

เท็จ

คําสั่ง C 

จริง 

คําสั่ง B 

ตรวจสอบเงื่อนไข 

คําสั่ง A 

เท็จ 

คําสั่ง C 
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ขอคํานึงถึงในการเขียนผังงาน 

 1. ใชสัญลักษณที่เปนมาตรฐานไวในการเขียนเทาน้ัน 

 2. ใชลูกศรกํากับทิศทางการไหลของขอมูล 

 3. เลือกขอความสั้นๆ และชดัเจนใสในกรอบเพ่ือชวยในการเขาใจ 
 4. เสนทางทุกเสนมาควรขาดตอน หากจําเปนควรใชสัญลกัษณที่เปนตัวเช่ือมตอ 
(Connector) 
 5. จัดวางใหเปนระเบียบ สวยงาม โดยเขียนจากบนลงลางและจากซายไปขวา 
 6. การใชสญัลักษณการตัดสินใจเพื่อเลือกทางเลือก ควรมีทางเลือกรับรองไวครบทุก

เสนทาง 
 7. ตรวจสอบความถูกตองหลังจากเขียนเสร็จแลว 

  ประโยชนและขอจํากัดของผังงาน 

 ผังงานจัดเปนเอกสารประกอบโปรแกรมซ่ึงจะชวยใหปรับปรุง/แกไขและเพ่ิมเติมคําสั่ง
โปรแกรมทําไดงายมากขึ้น มีประโยชนทั้งผูเขียนโปรแกรมบุคลอื่นๆ ดังนี ้

 1 .ผังงานสามารถเปนการเรียนรูและเขาใจผังงานไดงาย เพราะผังงานไมขึ้นกับ
ภาษาคอมพิวเตอรใดๆ 

 2. งายตอการพิจารณาข้ันตอนในการทํางานไดดีกวาการบรรยายดวยขอความอยางเดียว
ซึ่งการใชคําพูดหรือขอความอาจส่ือความหมายผิดไปได 

 3. สามารถนําไปใชทดสอบความถูกตองของงําดับขั้นตอนไดงาย หากมีขอผิดพลาด
ตรวจสอบไดงาย 

 4. การเขียนโปรแกรมโดยดูจากผังงาน สามารถทําไดอยางเร็วและงายขึ้น 

 5. การบํารุงรักษาโปรแกรมหรือปรับแกโปรแกรมจะทําใหงายและรวดเร็วหากมีการ
ตรวจสอบผังงานที่มีอยู 

 ขอจํากัดขอผงังาน 

 1. ผังงานเปนการสื่อบุคคลกับบุคคลมากกวาสื่อความหมายระหวางบุคคลกับเครื่องฯทํา
ใหคอมพิวเตอรไมสามารถรับรูและเขาใจไดวาผังงานตองการใหเครื่องคอมพิวเตอรทําอะไร 

 2. ในบางคร้ังเมื่อพิจารณาจากผังงานไมทราบวาข้ันตอนการทํางานใดสําคัญกวากัน 
เพราะทุกขั้นตอนใชรูปภาพหรือสัญลักษณเดียวกันสิ้นเปลือกกระดาษและอุปกรณอื่นๆ 
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การเขียนอัลกอริธึมโปรแกรม 
 เมื่อไดทําการวิเคราะหปญหาและวางแผนการแกปญหาแลว กอนที่จะลงมือเขียน

โปรแกรมเราจะตองออกแบบข้ันตอนการทํางานหรืออัลกอริทึม(Algorithm) กอน โดยจะใชเปน
เครื่องมือในการแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบงานใด ๆ เพ่ือใหการเขียนโปรแกรมเปนไปอยาง
รวดเร็วและงายขึ้น โดยเราอาจจะเขียนอัลกอริทึมในลักษณะผังงาน (Flowchart) หรือเขียนเปนรหัส
ลําลองที่เรียกวา ซูโดโคด 

ความหมายของอัลกอริธึม 

 อัลกอริธึม(Algorithm) หมายถึงลําดับข้ันตอนเชิงคํานวณที่แปลขอมูลดานอินพุตของ
ปญหาไปเปนผลลัพธที่ตองการ ขั้นตอนตาง ๆ ในอัลกอริธึมสามารถเปลี่ยนไปเป นคําสั่งที่ให
คอมพิวเตอรทํางานได ดังนั้นถาหากทําตามอัลกอริธึม ปญหาจะตองถูกแกไขไดสําเร็จและไดคําตอบที่
ถูกตองสําหรับทุกรณีตามที่กําหนดในอัลกอริธึม ดังนั้นเราจะไมยอมรับอัลกอริธึมที่การทํางานติดอยู
ในวงวนไมสิ้นสุด หรืออัลกอริธึมประเภทท่ีทํางานแลวไดคําตอบถูกบาง ผิดบาง ดังนั้นจุดประสงคของ
การออกแบบอัลกอริธึมสําหรับการแกปญหาหน่ึง ๆ ก็คือการทํางานท่ีถูกตอง และทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากการบรรยายอัลกอริธึมดวยผังงานแลว ยังสามารถเขียนบรรยายอัลกอริธึมดวย
คําบรรยายส้ัน ๆ ที่ไดใจความได โดยการเขียนรหัสลําลอง หรือ ซูโดโคด (pseudocode) ซึ่งคลายกับ
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร แตจะบรรยายดวยคําที่ งาย ๆ 

 ซูโดโคดเปนคําอธิบายขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมโดยใชถอยคําผสมระหวาง
ภาษาอังกฤษและภาษาการเขียนโปรแกรมโครงสรางที่เขาใจงายมาแสดงลําดับการทํางาน หรืออาจใช
ภาษาไทยก็ได โดยใหผูเขียนโปรแกรมสามารถพัฒนาขั้นตอนตาง ๆ ใหเปนโปรแกรมไดงายขึ้น แต
สวนใหญแลวคําที่ใชมักเปนคําเฉพาะ (Reserve Word) ที่มีอยูในภาษาการเขียนโปรแกรมมักจะเขียน
ดวยตัวอักษรตัวใหญ ซูโดโคดที่ดีจะตองมีความชัดเจน สั้น และไดใจความ ขอมูลตาง ๆ ที่ใชจะถูก
เขียนอยูในรูปของตัวแปร ซูโดโคดน้ี บางคร้ังจะเรียกวาอัลกอริธึมก็ได รูปแบบทั่วไปจะเปนดังนี้ 

 Algorithm < ชื่ออัลกอริธึม > 

1. ............................. 
2. ............................. 
................................... 
END 

 

 

 

ขบวนการทํางานตาง ๆ 
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ตัวอยางเชน ในการเขียนซูโดโคดสําหรับใหคอมพิวเตอรหาคาเฉล่ียจากขอมูลที่รับเขาทาง
แปนพิมพอาจเขียนไดดังนี ้
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จะเห็นวาขั้นตอนการหาคาเฉล่ียไดเขียนไวจะเขาใจงาย เราสามารถทราบไดวาในการ
ทํางานตาง ๆ จะตองใชตัวแปรใดบาง แตละขั้นตอนมีการประมวลผลอยางไร แตโดยทั่วไปแลวซูโด
โคดจะถูกเขียนดวยภาษาอังกฤษ ดังตอไปน้ี 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Algorithm < การหาคาเฉล่ีย > 

1. ตัวนับ  = 0 

2. ผลรวม = 0 

3. รับคาทางแปนพิมพเก็บไวใน (ขอมูล) 
4. ถา ขอมูล  มากกวา 0 

เพิ่มคาตัวนับข้ึนหนึ่งคา 
ผลรวม = ผลรวม + คาขอมูล 

ยอนกลับไปทําขั้นตอนท่ี 3 

  ถาไมมากกวาไปทําขั้นตอนที่ 5 

5. คาเฉลี่ย = ผลรวมหารดวยตัวนับ 

6. แสดงคาเฉลี่ยทางจอภาพ โดยมีทศนิยมสองตําแหนง 
7. จบ 

Algorithm  Avarage_sum 

1. Count =0 

2. Sum =0 

3. Input (value) 

4. IF value > 0 Then 

Count = Count+1 

Sum = Sum+value 

Goto 3 

                         Else Goto 5 

5. Average = sum/count 

6. Output (average) 

7. END 
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ในการคํานวณหาพ้ืนที่สามเหลี่ยมเราอาจเขียนซูโดโคดไดดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรืออาจเขียนเปนภาษาอังกฤษไดเปน 
 

 

 

 

 

 

 

การเขียนซูโดโคดที่ใชแสดงขั้นตอนในการทํางานดวยการใชภาษาเขียนคลายการเขียน
ประโยคภาษาอังกฤษ โดยอธิบายตรรกะของขั้นตอนที่เกี่ยวพันกัน ใชอธิบายสูตรในการคํานวณ
(Formula) , การทํางานซ้ํา (Iteration) และการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ไมซับซอนมาก 

 1. ตองการแกปญหาดวยความถูกตองในเวลาท่ีกําหนด 

 2. ตองมีขั้นตอนที่ชัดเจนไมซับสน 

 3. สามารถถายทอดดวยภาษาท่ีเขาใจงาย อาจใชภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ีสามารถ
สื่อสารได เพ่ือแสดงการทํางานจนบรรลุเปาหมาย 

 4. สามารถติดตามขั้นตอนตางๆ และสามารถพิสูจนได 
 5. ตองเกิดการวนซํ้าชนิดไมรูจบ 

 6. อาจมีขอมูลคาหรือไวกอนเร่ิมงาน 

 7. มีผลลัพธอยางนอย 1 จํานวนเสมอ 

 ลักษณะสําคัญของซูโดโคด คือการใชตรรกะมีโครงสราง(Structured Logic) และการใช
ประโยค ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นที่ผูอานเขาใจงายๆ เชน Open (เปดแฟม), Read (อาน/ปอน), 
Write (เขียน/บันทึก) เปนตน เชนเดียวกับการเขียนผังงาน การเขียนรหัสเทียมมีโครงสรางสําคัญคือ 

ซูโดโคดหาพ้ืนที่สามเหลี่ยม 

เริ่มตน 

1. รับคาความยาวของดานที่เปนฐานมาเก็บในตัวแปร X 

2. รับคาความยาวของสวนสูงมาเก็บในตัวแปร Y 

3. คํานวณพ้ืนที่ โดย Array = (X*Y)/2 

4. แสดงผลพื้นที ่
จบ 

Start 

1. Read  X 

2. Read  Y 

3. Compute Array= (X*Y)/2 

4. Print Array 

End 
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 1. Sequential Structure เปนโครงสรางท่ีแสดงการทํางานแบบลําดับ เชน ขั้นตอนที่ 3 
จะกระทําไดตองทํา ขั้นตอนที่ 1 และ 2 เสร็จกอน เปนตน 

 2. Selection Structure เปนโครงสรางแสดงทางเลือกในการตัดสินใจในตามเง่ือนไข 

 3. Iteration Structure เปนโครงสรางใหกลับไปขั้นตอนเดิมซ้ําอีกครั้งตามเง่ือนไข (วน
ซ้ํา) 

 ขอดี คือ การเขียนรหัสเทียม จะเนนทางดานตรรกะของโปรแกรมโดยไมตองกังวล
เก่ียวกับกฎเกณฑหรือไวยกรณของโปรแกรม  (Syntax) โปรแกรมเมอรสามารถนําไปแปลงเปน
โปรแกรมทางภาษาทางคอมพิวเตอรไดโดยงาย  

 หลังจากออกแบบอัลกอริธึมแลว โปรแกรมเมอรควรทําการตรวจสอบเบ้ืองตน ขั้นตอน
ตางๆ วาเขียนถูกตองหรือไม 

 

 3. การเขียนรหัสโปรแกรม (Coding the Program) 
 เปนขั้นตอนการแปลงอัลกอริธึม(รหัสเทียมหรือผังงาน) ใหเปนภาษาโปรแกรม เชนภาษา 

Visual Basic, C, C++ และวาจาเปนตน เชนเดียวกับภาษาที่มนุษยใชในการสื่อสาร (เชนภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ) ภาษาโปรแกรมมีไวยกรณเรียกวา Syntax ซึ่งเปนกฎบังคับในการเขียนโปรแกรมเมอร
จะตองเขียนโปรแกรมใหถูกตองตามไวยากรอยางเครงครัด แตการเขียนโปรแกรมใหถูกตองตาม      
ไวยกรณ เพียงอยางเดียว ไมรับประกันผลลัพธจะถูกตอง เพราะการเขียนโปรแกรมไดผลลัพธที่
ถูกตองนั้น ผูเขียนโปรแกรมจะตองเขียนใหถูกตองตามหลักไวยกรณและถูกตองตามหลักตรรกะ
ศาสตรดวย 

 

  4.  การทดสอบโปรแกรม (Testing Program) 
 หลังจากออกแบบและเขียนโปรแกรมแลว ขั้นตอนตอไปคือ การทดสอบความถูกตองใน
การทํางานของโปรแกรม ซึ่งมี สิ่งที่เกี่ยวของคือ Translation และ Debugging 

 Translation คือการแปลโปรแกรมท่ีเขียนดวยภาษาโปรแกรม เชน ภาษาซี ,ภาษาปาสคาล 
เปนตนใหเปนภาษาเคร่ือง(คําสั่งมีรูปแบบเลขฐานสอง) ที่ CPU สามารถเขาใจได การแปลภาษา
โปรแกรมตนฉบับ(Source Code) จะใชคอมไพเลอรแลว(Compiler) ซึ่งเปนโปรแกรมระบบ เพ่ือแปล
โปรแกรมตนฉบับใหเปนภาษาเคร่ืองที่เรียกวา Object module  

 Debugging ขอผิดพลาดที่เกิดจาการทดสอบ โดยสรุป มี 2 รูปแบบ คือ 

 1. ขอผิดพลาดที่เกิดจากการใชคําสั่งผิดรูปแบบไวยากรณที่ภาษากําหนดไว (Syntax Error) 

 2. ขอผิดพลาดท่ีเกิดจากระบวนการวิเคราะหงานผิด (Logic Error)เชน แทนที่จะใช
เครื่องหมายบวกกลับไปใชเครื่องหมายลบแทน หรือการปอนขอมูลผิดประเภท 
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 5. การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม (Documenting the program) 
 เปนขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารประกอบโปรแกรม เชน การกําหนดผังงาน,ผังงาน,
โปรแกรมตนฉบับ รวมถึงคูมือการใชงานโปรแกรม ประโยชนของเอกสารประกอบโปรแกรมคือการใช
เอกสารอางอิงเมื่อตองปรับ/แกไข หรือเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมภายหลัง ผูพัฒนาโปรแกรมในรุนตอไป
จะไดศึกเอกสารเหลานี้เพื่อความเขาใจท่ีสะดวก รวดเร็ว 

 

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นมีความสําคัญมากในการเลือกใชและจําเปนตองรูวา
ภาษาคอมพิวเตอรนั้นเปนอยางไรและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2553:221-232) ไดกลาวไววาการแกปญหาดวยคอมพิวเตอรนั้น หลังจากที่ไดวิเคราะหปญหาจนได
ขั้นตอนหรือวิธีการแกปญหา ซึ่งอาจอยูในรูปแบบรหัสลําลอง หรืองาน ขั้นตอนตอไปคือการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรขึ้นเพ่ือแกปญหาตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว แตเนื่องจาก
คอมพิวเตอรจะรับรูคําสั่งที่เปนภาษาเครื่องเทานั้นเขาใจ จึงมีการสรางภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง
ขึ้นมาเพื่อใหงายตอการเขียนโปรแกรม ผูเขียนโปรแกรมไมจําเปนตองเรียนรูการทํางาน และ
โครงสรางภายในของเคร่ืองคอมพิวเตอรได 
  ภาษาคอมพิวเตอรแบงได 3 ประเภท คือ เครื่องภาษาเครื่องภาษาระดับต่ํา และระดับ
ภาษาสูง ภาษาเครื่อง คือ ภาษาที่ใกลเคียงกับภาษาเคร่ือง โดยใชตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนรหัส
แสดงการทํางานและใชการตั้งชื่อตัวแปรแทนตําแหนงที่ใชเก็บท่ีตางๆ แตเนื่องจากคอมพิวเตอร
สามารถเขาใจในโครงสรางของระบบคอมพิวเตอรทํางานไดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตนักเขียน
โปรแกรมตองมีความเขาใจในโครงสรางของระบบคอมพิวเตอรอยางลึกซึ้งสําหรับภาษาระดับสูงที่มี
ความใกลเคียงกับภาษาอังกฤษ นักเขียนเขียนโปรแกรมไดงาย แตละโปรแกรมที่เขียนข้ึนตองผานการ
แปลโดยการแปลภาษาใหเปนภาษาเคร่ืองเสียกอน 

 การใชเลือกใชภาษาใดเพ่ือแกปญหานั้น จําเปนตองเลือกปญหานั้น จําเปนตองเลือก
ภาษาท่ีเหมาะกับลักษณะของปญหา เนื่องจากภาษาคอมพิวเตอรมีมากมาย ในที่นี้ไดกลาวถึงลักษณะ
สําคัญและเหมาะสม และตัวอยางของคอมพิวเตอรนิยมใชกันทั่วไปซึ่งเปนภาษาในกลุมเชิงความ
กระบวนความ กลุมเชิงวัตถุ และกลุมอื่นๆ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ภาษาเชิงกระบวนความ (Procedural languages)  
 โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เขียนดวยภาษาเชิงกระบวนการท่ีมีลักษณะในการทํางานตาม
ระดับการทํางานของคําสั่ง จากคําแรกจนถึงคําสุดทาย และบางคําสั่งอาจจะถูกทําซ้ํา หรืออาจบาง
คําส่ังจะไมถูกกระทําเลยขึ้นอยูกับเงื่อนไขในโปรแกรม ภาษาในกลุมนี้เหมาะสําหรับการเร่ิมตนทํา
ความเขาใจกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เนื่องจากใหผูเรียนไดรูจักการคิดเปนระบบ อันเปน
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พื้นฐานสําคัญในการเขียนโปรแกรมภาษาอื่น นอกจากน้ีในภาษาโปรแกรมประเภทอื่นก็ยังมีรูปแบบ
การทํางานเชิงกระบวนความแฝงอยูภายในดวยเสมอ การใชภาษาในกลุมนี้  เชน งานคํานวณทาง
วิทยาศาสตรอาจเลือกใชภาษาฟอรแทรน(FORTRAN) งานประมวลผลขอมูลทางธุรกิจการเงินหรือ
ธนาคารอาจเลือกภาษาเลือกใชภาษาโคบอล (COBOL) หรือภาษาอารพีจี (RPG) การเขียน
โปรแกรมควบคุมการทํางานของระบบคอมพิวเตอรมักเลือกภาษาซี เนื่องจากภาษาเคร่ืองที่ไดทํางาน
อยางรวดเร็ว หรือการเรียนการสอนการโปรแกรมเชิงกระบวนความอาจเลือกใชปาสคาล (Pascal) 
หรือภาษาซี  
 ภาษาเชิงวัตถุ (Object oriented language)  
 ภาษาเชิงวัตถุจะอํานวยความสะดวกใหกับผูเขียนโปรแกรมในการพัฒนาโปรแกรมท่ีใหญ
และซับซอนไดเปนอยางดีอีกทั้งยังสามารถเขียนโปรแกรมในลักษณะเดียวกับภาษาเชิงกระบวนความ
ไดเชนเดียวกัน ภาษาในกลุมนี้ เชน ภาษาจาวา (Java) ภาษาซีชารป (C#) และภาษาซีพลัสพลัส 
(C++)   ปจจุบันไดมีการคิดคนเครื่องมือชวยใหนักเขียนโปรแกรมสามารถพัฒนาโปรแกรมที่ใชเชิง
วัตถุไดงายขึ้น โดยการใชเขียนโปรแกรมแบบวิชวล (visual programming)  นักเขียนโปรแกรมจะ
ออกแบบหนาจอสําหรับติดตอกับผูใชกอน แลวผูใชกอน แลวเขียนโปรแกรมสําหรับแตละสวนบน
หนาจอ ทําใหจัดเปนโปรแกรมไดงาย และรวดเร็ว ตัวอยางของเคร่ืองมือประเภทน้ี เชน ไมโครซอฟต
วิชวลสตูดิโอ (Microsoft Visual Studio) อีคลิปส (Eclipse) และเน็ตบีน (NetBean)  
 ภาษาอื่นๆ 

 1. โฟรทจีแอล (fourth-generation languages: 4GLs) เปนกลุมของภาษาที่แตกตาง
จากภาษาเชิงกระบวนความ ที่เนนใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลไดโดยงาย ภาษาจะมีความ
คลายคลึงกับภาษาอังกฤษที่ใชกันอยู ตัวอยางของภาษา 4GL เชน ภาษาเอสคิวแอล 

 2. เอชทีเอ็มแอล (Hypertext Markup Language: HTML) เปนภาษาที่จัดรูปใช
จัดรูปแบบการแสดงผลของขอความและรูปภาพ รวมถึงสื่อประสมบนหนาเว็บ ดังนั้นเอชทีเอ็มแอลจึง
ไมถูกจัดเปนภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมอยางแทจริง แตเปน การกําหนดวิธีการในการแสดงผล 
เอชทีเอ็มแอลจึงไมไดถูกจัดเปนภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมอยางแทจริงแตเปนการกําหนดวิธีการ
แสดงผลอยางไร แสดงตัวอยางของภาษาเอสเอ็มแอลที่ใชในการสรางเว็บเพจในรูปภาษาโปรแกรม
อื่นๆ     
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ตารางที่ 5 แสดงรายช่ือของภาษาโปรแกรมอ่ืนๆที่มีอยูในปจจุบัน 

 

ภาษา รายละเอียด 

Ada เปนภาษาที่พัฒนาตอเนื่องจากภาษาปาสคาล โดยกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ซึง่ภาษา
Ada ถูกตองเพื่อเปนเกยีติแกสตรีที่ถือเปนนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก คือ Augusta 

Ada Lovelace Byron 

ALGOL เปนภาษาแรกถอืเปนภาษาในกลุมเชิงโครงสราง มีชื่อเต็ม ALGOrithmic Language 

APL ถูกออกแบบมาเพ่ือทํางานทางวทิยาศาสตร สามารถประมวลผลมูลในลักษณะตารางไดดีมีชื่อ
เต็มวา A Programming Languageion 

BASIC พัฒนาโดย John Kemeny  และ Thomas Kurtz เพื่อใหเปนภาษาที่เรียนรูและใชงานได
งายมีชื่อเต็มวา Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code 

Forth ถูกพัฒนาใหทํางานอุปกรณคอมพิวเตอรขนาดเล็ก เปนภาษาที่มีลักษณะคลายภาษาชี 

FORTRAN มีชื่อเต็มวา FORmular TRANslator ถือเปนภาษาระดับสูงภาษาแรกๆนิยมใชงานในการ
คํานวณทางวิทยาศาสตร 

Hyper 

Talk 

เปนภาษาเชิงวตัถุที่พัฒนาโดยบริษทั Apple เพื่อใหทํางานกับขอมูลที่เปนกราฟกและเสียงได
งาย 

LISP มีชื่อเต็มวา LISt Processing นิยมใชในงานทางดานปญญาประดิษฐ 

Logo เหมาะสําหรับในการสอนการเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหาแกเด็ก 

Modula-2 พัฒนามาจากภาษาปาสคาล เพื่อใชในการเขยีนโปรแกรมระบบ 

Pascal ภาษาที่พัฒนามาเพ่ือใชในการสอนโปรแกรมแบบโครงสราง โดยตั้งชื่อใหเปนเกียรติแก 
Blaise Pascal นักคณิตชาวฝรั่งเศส ซึ่งเปนผูพัฒนาเครื่องคํานวณในยุคแรกๆมีชื่อเต็มวา 
Programmed Inquiry Learning Or Teaching ใชพัฒนาโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน 

PL/1 มีชื่อเต็มวา Programming Language One นิยมใชในงานทางวิทยาศาสตรและธุรกิจ เพราะ
มีการรวมเอาความสามารถของทัง้ภาษาฟอรแทรนและโคบอลเขาดวยกัน 

Prolog มีชื่อเต็มวา Programming Language One ใชในงานทางดานตรรกศาสตรและ
ปญญาประดิษฐ 

Smalltalk เปนภาษาที่นิยมในการศึกษาการเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
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ภาษาปาสคาล 

 ภาษาปาสคาลเปนภาษาท่ีใชสอนเก่ียวกับโปรแกรมแบบมีโครงสรางและประภาพร ชาง
ไม (2546:1-7) ไดกลาวถึงภาษาปาสคาลไวดังนี ้
 กอนที่ลงมือเขียนโปรแกรมดวยปาสคาลน้ัน เราควรเริ่มตนจากการทําความรูจักกับภาษา
ในแงมุมตางๆ เสียกอน โดยเริ่มตนตั้งแตประวัติความมาคราวๆ คุณสมบัติของภาษาปาสคาลข้ันตอน
การทํางานของโปรแกรมภาษาปาสคาลท่ีเราเขียนขึ้น รวมไปจนถึงโปรแกรมและองคประกอบท่ีตองใช
ในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาปาสคาล ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมานั้นไดนําเสนอไว 
 ภาษาปาสคาล (Pascal) เปนภาษท่ีถือกําเนิดเปนเวลายาวนานตั้งแตป ค.ศ. 1970 โดย
ศาสตราจารย นิคลอส เวิรธ (Prof. Niklaus Wirth) แหงสถาบัน Swiss Federal Institute of 

Technology ภาษาปาสคาลถูกสรางข้ึนเพ่ือใชสอนพัฒนาโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมแบบ
โครงสราง 
  ศาสตรจารยนิคลอส เวิรธ สรางภาษาปาสคาลโดยยึดภาษา ALGOL เปนตนแบบ ดังนั้น
โครงสรางรวมถึงหลักการในบางสวนของภาษาปาสคาลจึงคลายภาษา ALGOL  

 สําหรับชื่อภาษาปาสคาล ตั้งข้ึนเพื่อเปนเกียรติแก Blaise Pascal นักคณิตศาสตรชาว
ฝรั่งเศส ผูฝากผลงานไวมากมายในยุคของการพัฒนาวิชาคณิตศาสตรชวงศตวรรษท่ี 16-17   เครื่อง
คิดเลขและทฤษฎีสามเหลี่ยมปาสคาล เปนตน 

 ภาษาปาสคาลไดรับความนิยมของโปรแกรมเมอรทั่วโลก อีกทั้งยังมกถูกเลือกใหภาษาที่ใช
สําหรับเริ่มหัดเขียนโปรแกรม ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติและจุดเดนหลายๆ ประการของภาษาปาสคาล
ซึ่งเหมาะสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

 

คุณสมบัติของภาษาปาสคาล 

 การท่ีภาษาปาสคาลซึ่งพัฒนาข้ึนมาต้ังแตป ค.ศ. 1970 ถือเปนภาษาที่เกาแกมาก แต
ยังคงมีการใชงานรวมถึงยังคงเปนวิชาเรียนในสถาบันการศึกษาอยูในปจจุบัน นั่นหมายความวา 
ปาสคาลเปนภาษาเครื่องจะไดอยูในรูปแบบของรูปฐานสอง ซึ่งหมายถึงระบบที่มีเพียงตัวเลข 0 และ 
1 เทานั้น (Machine Language) โดยภาษาท่ีคอมพิวเตอรเขาใจจะมีหนาตาเปนอยางไร 
 

11010100 10011100 10001101 01001100 10010011 11100001 

00101100 10001101 10111001 01011101 11000011 10101100 

 

  รูปที่ 10 แสดงภาษาเคร่ืองอยูในรูปฐานสอง 
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ตัวกลางสําหรับ 

แปลภาษาไปเปน 

ภาษาเคร่ือง 

   11001011 01011100 

   10001100 11101110 

   10001001 

 จะเห็นไดวาเปนเร่ืองยากมากที่เราจะเขาใจและส่ังงานคอมพิวเตอร จะตองใชภาษาที่
เขาใจได โดยใชตัวอักษรและคําที่มีความหมายในภาษาอังกฤษมากําหนดเปนรูปแบบส่ัง และพัฒนา
ตัวกลางเพื่อทําหนาที่แปลจากภาษาน้ันไปเปนภาษาอีกที ดังแสดงในรูปตัวอยางนี ้
 

 

   Progarm test; 
   Begin 

 Writeln(‘Hello’) 

 Readln; 

   end. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 ตัวกลางแสดงการแปลภาษาเปนภาษาเคร่ือง 
 

 โดยภาษาท่ีพัฒนาท้ังหมดท่ีมีการพัฒนาข้ึนมานั้น สามารถแบงหมวดหมูตามลักษณะแต
ละภาษาเปนสองระดับคือ ภาษาระระดับตํ่า และภาษาระดับสูง ดังแสดงรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ภาษาระดับต่ํา (Low level language) เปนภาษาท่ีใกลเคียงกับเคร่ืองมากท่ีสุด 
สามารถเขียนสั่งเพื่อติดตอกับอุปกรณฮารดแวรไดโดยตรง โปรแกรมท่ีเขียนดวยภาษาระดับต่ํามีขอดี
ที่ทํางานไดเร็วมากแตขอเสียคือ รูปแบบคําสั่งจดจําและเขาไดยาก นอกจากนี้ภาษาระดับต่ํายังยึดติด
กับอุปกรณฮารดแวรหมายความวา ถาเราเขียนโปรแกรมเพื่อทํางานกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบหนึ่ง  
(เชน Mac) ไดอีก ตัวอยางของภาษาระดับต่ํา ไดแกภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 
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ตัวอยางโปรแกรมท่ีเขียนดวยภาษาแอสเซมบลี แสดงดังนี ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 แสดงตัวอยางโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี  
 2. ภาษาระดับสูง(High level language) เปนภาษาใกลเคียงกับภาษาที่ใชสื่อสารกัน
ตามปกติ คําส่ังสวนใหญจะเปนคําที่มีความหมายในภาษาอังกฤษ ขอดีของภาษาระดับสูงก็คือ จดจํา
รูปแบบคําสั่งและทําความเขาใจไดงาย แตขอเสียคือ มักจะไมมีคําสั่งสําหรับติดตอกับอุปกรณ
ฮารดแวรไดโดยตรง และทํางานไดชากวาภาษาระดับต่ํา ไดแก ปาสคาล , ฟอรแทรน , หรือเบสิก 
เปนตน           
              ตัวอยางโปรแกรมท่ีเขียนดวยภาษาปาสคาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 13 แสดงตัวอยางโปรแกรมภาษาปาสคาล  
 

Main proc 

           Mov ax,@data 

Mov ds,9 

Mov dx,offset message 

Int 21h 

Mov ax,4C00h 

Main endp 

End  main 

 Program lesson1; 

 Var Num1 , Num2 :  Integer; 

 Begin 

         Write(‘Input number 1 : ‘); 
  ReadIn(Num1); 
  writeIn (‘Input number 2: ‘); 
  readIn (Num2); 
  Writeln(‘Num1 + Num2’,Num1+Num2); 

end.
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 ภาษาปาสคาลจัดวาอยูในกลุมภาษาระดับสูง ทําใหการเขียนโปรแกรมดวยภาษาปาสคาล
สามารถเรียนรูและทําความเขาใจไดงาย 

  ในบางคร้ังระดับของภาษาอาจแบงไดเปน 3 ระดับ นั่นคือ ภาษาระดับตํ่า ภาษา
ระดับกลาง และ ภาษาระดับสูง โดยภาษาระดับกลางเปนภาษาที่อยูระหวางระดับต่ําและสูง มีการ
นําเอาคุณสมบัติเดนของภาษาระดับต่ําและสูงมารวมเขาไวดวยกัน อยางเชน สามารถเขียนคําสั่งเพื่อ
ติดตอกับอุปกรณฮารดแวรไดโดยตรงเหมือนภาษาระดับต่ํา แตมีรูปแบบคําสั่งจดจําและเขาใจไดงาย
เหมือนภาษาระดับสูง ตัวอยางของภาษาระดับกลาง ไดแก ภาษา C 

 

ตัวแปลภาษาแบบคอมไพเลอร 
 ทุกภาษาที่พัฒนาขึ้นมาจะตองมีการสรางตัวแปลภาษาขึ้นมาดวย เพื่อทําหนาที่แปลภาษา
นั้นใหเปนภาษาเครื่องโดยตัวแปลภาษาสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท นั่นคือ อินเตอรพรีเตอร และ
คอมไพเลอร ความแตกตางอยูตรงท่ีหลักการซึ่งใชในการแปลความหมายโปรแกรมใหเปนภาษาเครื่อง 
ดังแสดงรายละเอียดตอไปน้ี 

 อินเตอรพรีเตอร (Interpreter) 
 ตัวแปลภาษาแบบอินเตอรพรีเตอร จะใชวิธีแปลความหมายทีละคําสั่ง นั่นคือ เมื่ออาน

จากโปรแกรมมาหน่ึงคําสั่งก็จะทํางานตามคําสั่งนั้น เมื่อเสร็จแลวจึงไปอ านคําสั่งตอไปมาแปล
ความหมายและทํางานอีกจนจบโปรแกรม ตัวอยางของภาษาที่ใชตัวแปลภาษาแบบอินเตอรพรีเตอร 
ก็คือ Perl , PHP , ASP , jscript เปนตน สังเกตไดวาสวนใหญมักจะเปนภาษาที่ใชในการเขียน
โปรแกรมเพื่อทํางานกับเว็บเพจ หรือที่เรียกวาภาษาสคริปต (Script) 
 คอมไพเลอร (Compiler)  
 ตัวแปลภาษาคอมไพเลอร จะทํางานตรงขามกับอินเตอรพรีเตอร โดยคอมไพเลอรจะ
ตรวจสอบคําสั่งทั้งหมดในโปรแกรมวาถูกตองตามหลักการของภาษาน้ันหรือไม ถามาพบขอผิดพลาด
คอมไพเลอรจะทําการแปลความหมายคําสั่งทั้งหมดในโปรแกรมใหเปนภาษาเคร่ือง แลวจึงทํางานที่
เดียว 
 

การทํางานของโปรแกรมภาษาปาสคาล 

 เมื่อเขียนโปรแกรมภาปาสคาลมาแลว เราจะมาดูวามีขั้นตอนอยางไรบางกวาจะไดออกมา
เปนภาเครื่องที่คอมพิวเตอรเขาใจและทํางานออกมาใหไดตามโปรแกรมที่เราเขียน โดยขั้นตอน
ทั้งหมดแสดงไดดังรูปตอไปน้ี 
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 ขั้นที่ 1 เร่ิมจากเขียนโปรแกรมดวยคําสั่งและหลักการท่ีถูกตองของภาษาปาสคาล โดย
โปรแกรมที่เขียนขึ้นขึ้นมานั้นจะเรียกวา ซอรสโคด (Source code) และใหบันทึกเปนไฟลนามสกุล .pas 

 ขั้นที่ 2 เปนขั้นตอนของการคอมไพล (compile) โดยคอมไพเลอรจะตรวจสอบซอรสโคด
วาเขียนไดถูกตามหลักของภาษาปาสคาลหรือไม  ถาไมมีขอผิดพลาดก็จะทําการแปลซอรสโคดใหเปน
ออบเจ็กตโคด(Object code)  
 ขั้นที่ 3 สําหรับขั้นตอนท่ีเรียกวา ขั้นตอนการลิงค ( link) ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่ภายใน
โปรแกรมมีการเรียกใชไพซีเยอรหรือฟงชันที่อยูในไลบรารีหรือยูนิตมาตรฐานของภาษาปาสคาล โดย
โปรแกรมประเภท linker จะจัดการดึงโพรซีเยอรหรือฟงชันเหลานั่นเขามารวมกับออบเจ็กตโคด
กอนที่จะแปลความหมายตอไปเปนภาษาเคร่ือง 
 โดยไฟลสุดทายที่ไดออกมาเปนไฟลนามสกุล .exe หรือเรียกวา executable file ซึ่งเปน
ไฟลที่สามารถสั่งคอมพิวเตอรทํางานไดทันที 
 

สิ่งที่จําเปนในการเขียนภาษาปาสคาล 

 จากขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมภาษาปาสคาลต้ังแตตนจนจบ  ดังนั้นถาจะเขียน
โปรแกรมภาษาปาสคาล สิ่งที่ตองเตรียมประกอบดวย 

 1.โปรแกรมประเภทเอดิเตอร (editor) สําหรับพิมพซอรสโคด อยางเชนโปรแกรม 
notepad  

 2.คอมไพเลอรของภาษาปาสคาล เพื่อแปลความหมายซอรสโคด 

Program   lesson1; 

Var  Num1, Num2 :real; 

Begin 

    Write(‘Input number1:’); 

    Readln(Num1); 

    Writeln(‘Input number 2:’); 

    Readln(Num2); 

   Readln; 

End. 

Object code 
Execute file.exe 

ชื่อไฟล test.exe 

โพรซีเยอรและฟงชัน่จากไลบราลี
หรือยูนิตมาตรฐาน 

รูปที่ 14 แสดงภาษาปาสคาลใหออกมาเปนภาษาเคร่ือง 
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 3.ไลบรารีหรือยูนิตมาตรฐานของภาษาปาสคาล ในกรรีที่เราตองการตองเรียกใชโพรซี
เยอรหรือฟงกชันจากไลบรารีเหลานั้น 

 4. โปรแกรมประเภท linker เพ่ือลิงคโพรซีเยอรหรือฟงกชันจากไลบรารีหรือยูนิต
มาตรฐาน 

 เทอรโบปาสคาล : คอมไพเลอรของภาษาปาสคาล 

 ดังนั้นเพื่อใหการเขียนโปรแกรมดวยภาษาปาสคาลสะดวก ปจจุบันไดมีการรวมเอาเอดิ
เตอร คอมไพเลอร และ linker เขาไวดวยกัน ซึ่งมักจะเรียกรวมๆ วาคอมไพเลอร 

 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลบนคอมไพเลอรเหลานี้ เราสามารถพิมพซอรสโคด สั่ง
คอมไพล ลิงค และสั่งเพ่ือดูการทํางานของโปรแกรมไดในขั้นตอนเดียว ซึ่งถือวามีประโยชนมากในการ
เขียนโปรแกรม 

   

 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 

 การเริ่มตนการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลน้ัน ประภาพร ชางไม(2546:7-19) ไดกลาว
วิธีการเขียนโปรแกรมไวดังนี ้
 หลังจากทําความรูจักกับภาษาปาสคาลการเขียนโปรแกรมดวยภาษาปาสคาลเพ่ือใหเขาใจ
และเห็นภาพการทํางานจริงตั้งแตเริ่มเขียนซอรสโคด อยางเชน สวนประกอบของโปรแกรม รูปแบบ
การเขียนคําส่ัง การรันโปรแกรม และความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น 

 ภาษาปาสคาลโปรแกรมแรก 
 เมื่อเรียกโปรแกรมเทอรโบปาสคาลข้ึนมาทํางานแลว ก็ถือวาพรอมที่จะเริ่มเขียนโปรแกรม

ภาษาปาสคาลโปรแกรมแรก โดยโปรแกรมท่ีจะเขียนโปรแกรมที่เราจะเขียนมีหนาที่แสดงขอความวา  
Good morning 

   ออกทางหนาจอแลวขึ้นบรรทัดใหมดังแสดงตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15 แสดงโปรแกรมภาษาปาสคาล 
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 1. การประกาศช่ือโปรแกรม โดยในตัวอยางตั้งชื่อโปรแกรมวา myfirst 

 2.  เปนจุดเริ่มตนการทํางานของโปรแกรมภาษาปาสคาล เปนการเรียกใชยูนิตมาตรฐาน 
เรียกใช  Crt  สําหรับ และถาเปน for window เรียกใช Wincrt; 

 3. คําสั่งใหแสดงขอความที่อยูภายในวงเล็บออกทางหนาจอ พรอมกับขึ้นบรรทัดใหมหลัง
แสดงขอความ โดยขอความท่ีตองการใหแสดงตองอยูภายในเคร่ืองหมาย ‘ ‘ 

 4. เปนจุดสิ้นสุดทํางานของโปรแกรมภาษาปาสคาล (End ตามดวยจุด. ) 
 ขั้นตอนการพมิพคําสั่งและบันทึก 

 1. เลือก เมนู File เลือก  New จะหนาตางมาใหพิมพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 16 แสดงข้ันตอนการพิมพคําสั่ง 
 

2. เขียนโปรแกรมท่ีตองการ 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 17 แสดงการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 
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3. บันทึกเขาแฟมขอมูล โดยเลือก เมนู File เลือก Save as  

       (กรณีบันทึกแฟมครั้งแรกหรือกตองการเปลี่ยนชื่อแฟมใหม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 18 แสดงข้ันตอนการบันทึกแฟมเปน 

  

4. ตรวจสอบโปรแกรมโดยการคอมไพล 
 

 

 

 

 

 

  

 

รูปที่ 19 แสดงข้ันตอนการ Compile  
 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 5. ทําการทดสอบโปรแกรมโดยการ Run 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 20 แสดงข้ันตอนการRun 

 
การบันทึกโปรแกรม 

 เมื่อเขียนโปรแกรมขึ้นมาแลวกอนที่จะทํางานอยางอื่นตอไปนั้น เราควรทําบันทึก
โปรแกรมที่เขียนไวในฮารดดิสก เพื่อปองกันไมใหโปรแกรมสูญหาย  โดยวิธีการบันทึกโปรแกรมแสดง
ดังนี ้(กรณีที่มีการแกไขโปรแกรม) 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 21 แสดงข้ันตอนการบันทึก 
 

ขอกําหนดเก่ียวกับการต้ังช่ือไฟลโปรแกรมภาษาปาสคาลมีอยู 2 ประเภท ที่ควรจะทําความ
เขาใจดังนี้ 

 1. ชื่อไฟลที่จะตัง้ตองมีขนาดยาวไมเกิน 8 ตัวอักษร ถาเกิน 8 ตัวอักษรโปรแกรมจะ
บันทึกใหแค 8 ตัวอักษรเทาน้ัน 

 2. ชื่อไฟลไมจําเปนตองใชชื่อเดียวกับชื่อโปรแกรม โดยช่ือโปรแกรมก็คือชื่อที่อยูตามหลัง
คําวา Program ในบรรทัดแรกสุด ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสื่อความหมายใหเขาใจถึงการทํางานของโปรแกรมที่
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เราเขียน ในตัวอยางขางตนชื่อโปรแกรมคือ myfrist  ไมจําเปนตองบันทึกไฟลโปรแกรมเปนชื่อ 
myfrist.pas แตเพื่อไมใหเกิดความสับสนก็ควรจะตั้งใหตรงกัน 

 

สวนประกอบของโปรแกรมภาษาปาสคาล 

 หลังจากการทดลองเขยีนโปรแกรมงายๆ กันไปแลว ตอไปเราจะดูวาจริงๆ แลวสวนประกอบ
ของโปรแกรมภาษาปาสคาลที่ถูกตองตามหลักการของภาษาเปนอยางไร ประกอบไปดวยอะไรบาง ดังนั้น
จึงขอยกตัวอยางโปรแกรมภาษาปาสคาลท่ีมีสวนประกอบครบเพื่อใหเห็นภาพไดงาย  
 

สวนหัวของโปรแกรม 

 สวนหัวโปรแกรมของภาษาปาสคาล เริ่มตั้งแตคําสั่งโปรแกรม Program ไปจนถึงคําสั่ง
กอนหนา Begin โดยแตละคําสั่งแสดงรายละเอียดตามลําดับไดดังตอไปน้ี 

 1.  Program เปนคําสั่งที่ใชในการประกาศช่ือของโปรแกรม โดยรูปแบบการประกาศ
รายช่ือดังนี้ 
 เริ่มจากคําวา Program ตามดวยชื่อของโปรแกรมที่ตองตั้งขึ้นใหถูกตองตามหลักการต้ัง
ชื่อของภาษาปาสคาลและจบเครื่องหมาย; (semiccolon) อยางเชน program Hello ; หมายถึง
โปรแกรมชื่อ Hello เปนตน  
 2. Uses เปนคําสั่งที่ใชประกาศชื่อของยูนิต เพื่อใหภายในโปรแกรมสามารถเรียกใชโพรซี
เยอรหรือฟงชันจากยูนิตน้ันได โดยยูนิตกค็ือ ไลบรารีของภาษาปาสคาล ภายในยูนิตประกอบดวยไพร
ซีเยอรและฟงชันที่สรางเอาไวแลว เพื่อใหเราสามารถเรียกใชโพรซีเยอรและฟงชันเหลานั้นได แตตอง
ใชคําสั่ง uses ประกาศช่ือยูนิตไวที่สวนหัวของโปรแกรมกอน รูปแบบการเรียกใชคําสั่ง uses แสดงได
ดังนี้ ยกตัวอยางเชน Uses WinCrt; หมายถึงในโปรแกรมจะมีการเรียกใชไพรซีเยอรหรือฟงกชั่น     
ยูนิตชื่อ Crt ในกรณีที่ตองประกาศหลายๆ ชื่อ ใหคั่นระหวางแตละชื่อดวยเครื่องหมาย , (comma) 
อยางเชน Uses Crt, Dos, Graph, wincrt; เปนตน 

 3. Label เปนคําสั่งที่ใชในการกําหนดลาเบล โดยลาเบลจะถูกนําไปใชเพื่อเปนตัวบอก
ตําแหนงภายในโปรแกรม สวนใหญแลวลาเบลจะใชรวมกับคําสั่ง goto โดยรูปแบบการเรียกใชคําสั่ง 
label แสดงไดดังนี ้
 ถาเราเขียนคําสั่ง Label; หมายถึง กําหนดให section เปนลาเบล ในกรณีที่ตองการให
คําสั่งก็ตามในโปรแกรมมีตําแหนงที่สามารถอางถึง ก็นําลาเบลไปวางไวหนาคําสั่ง 
 4. Const เปนคําสั่งที่ใชในการกําหนดคาคงที่ แสดงดังนี้ตัวอยางเชน const pi = 

3.14156;  เปนการกําหนดให pi เปนคาคงที่มีคาเทากับ 3.14156 โดยคาของ pi จะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงคาไดอีก ถาภายในโปรแกรมที่ตําแหนงใดก็ตาม อยางเชน x:= pi * 2 รันโปรแกรมคอม
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ไพรเลอรจะแทนท่ี pi ดวยคาที่กําหนดเปนคาคงท่ีจะทําใหเรียกทํางานไดสะดวกมากข้ึน โดยคาที่
กําหนดเปนตัวเลข, คาคาทางตรรกศาสตร (True, False) หรือขอความก็ได อยางเชน const num = 

195 ; หรือ const message = ‘I love you’  

 5. Type มีสําหรับกําหนดชนิดของขอมูลข้ึนมาใหม นอกเหนือจากชนิดของขอมูล
มาตรฐานที่มีอยูในภาษาปาสคาล (ตัวอยางชนิดของขอมูลมาตรฐาน อยางเชน ขอมูลชนิดจํานวนเต็ม, 

ทศนิยม, ขอความ)  
 เพื่อทําความเขาใจไดงายขึ้น ใหลองนึกสถานการณวาเราจะเขียนโปรแกรมคํานวณเกรด
นักเรียน ซ่ึงเกรดท้ังหมดมีแค A, B, C, และ F ดังนั้นถาสรางชนิดของขอมูลขึ้นมาใหม โดยสรางขอมูล
ชนิดนี้มีแค A, B, C, D, หรือ F เทานั้นเขียนคําสั่งดังนี ้
 ความหมายวา เราควรสรางขอมูลชนิด Grade ขึ้นมาใชโปรแกรมแลว ตอไปถามีการสราง
ตัวแปรสมมติวาชื่อ X โดยกําหนดให X เปนตัวแปรชนิด Grade คาของ X จะเปนไดแค A, B, C,  D, 

หรือ F เทานั้น จะกําหนดคาอ่ืนนอกเหนือจากน้ีไมได 
 6. Var เปนคําสั่งที่ใชในการสรางตัวแปรข้ึนมาเพื่อใชงานในโปรแกรม โดยรูปแบบการ
สรางตัวแปรไดดังนี ้ยกตัวอยางเชน   Var num: Integer; เปนคําสั่งเพื่อสรางตัวแปรชื่อ num ใชเพื่อ
เก็บขอมูลชนิดจํานวนเต็ม โดยกําหนดชนิดของขอมูลเปน Integer ตามหลักของภาษาปาสคาล 

 7. Procedure เปนคําสั่งที่ใชสําหรับสรางไพรซีเยอรขึ้นมาใชงานโปรแกรม โพรซีเยอร
เปนการเขียนคําสั่งรวมกันไวเปนกลุมของคําสั่งเพื่อทํางานตามวัตถุประสงค อยางเชน โพรซีเยอร
สําหรับหาพื้นที่วงกลม หรือโพรซีเยอรสําหรับคํานวณเงินเดือน โดยโพรซีเยอรจะตองสรางไวในสวน
หัวของโปรแกรม เพื่อใหเราสามารถเขียนคําสั่งเรียกใชโพรเยอรเหลาน้ันจากสวนของตัวโปรแกรม 

 
สวนของตัวโปรแกรม 

 สวนของตัวโปรแกรมเริ่มตนตั้งแตคําสั่ง Begin ไปจนจบโปรแกรมที่ End. ภายในสวนตัว
ของโปรแกรมประกอบดวยคําสั่ง (หรือท่ีเรียกวา Statement) ตางๆ มากมาย เพื่อใหโปรแกรม
ทํางานตามวัตถุประสงคที่ตองการโดยคําสั่งทั้งหมดเม่ือนํามาจัดกลุมสามารถแบงได 2 ประเภท นั่น
คือ คําสั่งเด่ียว (Single statement) และ คําสั่งประกอบ (Compound statement)  
 คําสั่งเด่ียว (Single statement) หมายถึง คําสั่งท่ีมีคําสั่งเดียวเพ่ือทํางานอยางเดียว 
อยางเชนคําสั่งสรางตัวแปร คําสั่งขอมูลใหกับตัวแปร หรือคําสั่งเลขบวก 

 คําสั่งประกอบ (Compound statement) หมายถึง คําสั่งที่เกิดจากการเขียนคําสั่ง
หลายๆ คําสั่งมารวมกันทําใหมีการทํางานหลายอยาง โดยส่ังประกอบจะตองเร่ิมดวยคําสั่ง Begin 

และจบดวยคําสั่ง End; ดังแสดงตอไปน้ี 
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รูปแบบในการเขียนคําสั่งภาษาปาสคาล 

 สําหรับการเขียนภาษาปาสคาลมีขอกําหนดรูปแบบ รวมถงึหลักการบางสวนที่ควรจะรู ดัง
แสดงตอไปน้ี 

 1. สวนตัวโปรแกรมจะเร่ิมดวยคําส่ัง Begin และจบดวยคําสั่ง End.  

 2.  ทุกคําสั่งจะตองลงทายดวยเครื่องหมาย; (semicolon) ถาเปนคําสั่งประกอบท่ีเขียน
อยูภายใน Begin…End;  

 3. ตัวอักษรไมมีผลในภาษาปาสคาล นั่นหมายความวา เราตองเขียนคําสั่งดวยตัวพิพมเล็ก
หรือตัวพิพมใหญก็มีความหมายเหมือนกัน อยางเชนคําสั่ง writeln เราเขียนเปน Writeln  

 4 . สามารถเขียนคําสั่งไดอยางอิสระ เนื่องจากภาษาปาสคาลไมจํากัดรูปแบบการเขียน
คําสั่ง โดยอาจเขียนคําสั่งติดกันเรื่อยๆ โดยไมเวนบรรทัดก็ได  
 แตเพือ่ใหโปรแกรมดูเปนระเบียบ อานงาย และตรวจสอบความถูกตองไดสะดวกมากข้ึน 
ในหนึ่งบรรทัดควรมีการเวนบรรทัด 
  

การเขียนคอมเมนต 
 ในบางคร้ังเม่ือกลับมายอนดูโปรแกรมท่ีเราเคยเขียนไวแลว อาจจะมีบางจุดท่ีจําไมได
หรือไมเขาใจ หรือในกรณีที่โปรแกรมยาวและซับซอนมากถาเราเขียนอธิบายความหมายของคําสั่ง
ตางๆ เอาไวในโปรแกรมดวย เมื่อยอนกลับมาดูจะทําความเขาใจไดงายขึ้น โดยอธิบายแทรก หรือ
เรียกวาคอมเมนต (Comment) จะเขียนไวภายในเคร่ืองหมาย { } หรือ (* *) ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

     

รูปที่ 22 แสดงข้ันตอนการเขียน Comment 
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จากนั้นสั่งรันโปรแกรมโดย กดปุม <Ctrl+F9> จะเห็นไดวาเพียงขอความ Good 

morning มาแสดงบนหนาจอเทานั้น การทํางานของโปรแกรม คอมเมนตจะไมมีผลใดๆ การรัน
โปรแกรมดังรูป 

 

 

 
 

 

รูปที่ 23 ผลการRunโปรแกรม 

 

 ในกรณีที่รันโปรแกรมไมสําเร็จหรือไมไดผลการทํางานออกมาตามท่ีตองการ นั่นแสดงวา 
โปรแกรมที่เราเขียนอาจจะเกิดขอผิดพลาดข้ึน หลังจากส่ังโปรแกรมเมื่อคอมไพรเลอรตรวจพบ
ขอผิดพลาด คอมไพรเลอรการทํางาน และแสดงสาเหตุพรอมทั้งตําแหนงท่ีเกิดความผิดพลาดขึ้นมาให 
 โดยสาเหตุของความผิดพลาดอาจจะเกิดการทํางานคําสางผิดหลักการหรือขอกําหนดของ
ภาษาปาสคาล ยกตัวอยางโปรแกรมที่พยายามเขียนคําสั่งโดยไมลงทายดวยเครื่องหมาย ; 

(semicolon)  ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปที่ 24 แสดงขอผิดพลาดการ Compile โปรแกรม 
 

 ความผิดพลาดท่ีเกิดจากการเขียนโปรแกรมผิดหลักการของภาษา โดยคอมไพรเลอรตรวจ
พบขณะคอมไพล โปรแกรมจะเรียกวา ความผิดพลาดในขณะคอมไพรเลอร (Compile time error) 
 นอกจากนี้ในกรณีที่ เขียนถูกตองตามหลักของภาษา แตเขียนคําสั่งนั้นไมสามารถ
ประมวลผลออกมาได อยางเชน คําสั่งจํานวนโดยตัวหารเปน 0 คอมไพรเลอรก็แจงความผิดพลาด
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ขึ้นมาเชนกัน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากไมสามารถประมวลตามคําสั่งได จะเรียกวา ความ
ผิดพลาดในขณะรัน (Run time error) 

 

การจัดการเรียนการสอน 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได
พัฒนาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง โดยมีการประกาศใชหลักสูตรครั้งแรกในป พุทธศักราช 
2528 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในป  พ.ศ.2532  และ พ.ศ. 2541 ตอมาไดมีการประกาศใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และตอมาไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเปนสาระการเรียนรูพื้นฐานสําหรับนักเรียนทุกชวงช้ัน 

 คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาคอมพิวเตอร  สสวท. ไดกําหนด 
รูปแบบการเรียนรูไวเปนลําดับขั้นดังน้ี 

 1. การพัฒนาโปรแกรม 

      บทนํา 
    การวิเคราะหและการกําหนดคุณสมบัติของปญหา 
    การออกแบบการดําเนินงาน 

    การเขียนและการรวมชุดคําสั่ง 
    การตรวจสอบและการทดสอบ 

    การซอมบํารุงโปรแกรม 

 2. สวนประกอบของภาษาปาสคาล 

    โครงสรางของโปรแกรมภาษาปาสคาล 

    คําสงวน 

    ชื่อขอมูล 

 3. ขอมูล 

    ชนิดของขอมูล 

    ขอมูลชนิดตัวเลข 

    ขอมูลชนิดตัวอักขระ 
    ขอมูลชนิดบูลีน 

    ขอมูลชนิดสายอักขระ 
    คาคงตัว 
    ตัวแปร 
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     ตัวดําเนินการและนิพจน 
  4. คําสั่งแสดงผลและคําสั่งอานขอมูล 

     คําสั่งแสดงผลขอมูล 

     คําสั่งอานขอมูล 
 5. คําสั่งกําหนดคา 
       คําสั่งกําหนดคา 
      การแทนคาในรูปของนิพจน 
        ฟงกชันมาตรฐาน 
 6. โครงสรางควบคุมและคําสั่งแบบมีเงื่อนไข 

       คําสั่ง  If 
        คําสั่ง Case 

 7. คําสั่งวนซ้ํา 
      คําสั่ง For to Do 

      คําสั่ง Repeat Until 

      คําสั่ง While do 

 8. โปรแกรมยอยและฟงกช่ัน 

      กระบวนการความ 

          ตัวระบุสวนกลาง และตัวระบุเฉพาะท่ี 

      การเขียนกระบวนความโดยใชพารามิเตอร 
     การเขียนหัวเรื่องของกระบวนความ 

     การกําหนดฟงกชัน 

      การใชพารามิเตอรกังฟงกชั่น 

     การเรียกใชฟงกชัน 

      ฟงกชันบูลีน 

      ฟงกชันทางคณิตศาสตร 
 9. แถวลําดับ 

      การสรางใชฟงกชัน 

     การเรียกใชคาภายในแถวลําดับ 

     แถวลําดับหลายมิติ 
  10. สายอักขระ (String) 

      แถวลําดับอัดแนน 
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     สายอักขระ 
 11. เซต 

         การใชเซตในภาษาปาสคาล 

      กฎการใชเซตในภาษาปาสคาล 

      ตัวดําเนินการของเซต 
  12. โครงสรางขอมูลแบบระเบียน 

       การกําหนดระเบียน 

      การเขียนขอมูลสงออกจากระเบียน 

      การเรียกใชคาภายในของระเบียน 

      คําสั่ง With 

 13. แฟมขอมูล 

      คําสั่งที่เกี่ยวของกับการใชงานแฟมขอมูล 

      การกําหนดแฟมขอมูลในโปรแกรม 

      การอานขอมูลจากแฟมขอมูล 

      แฟมขอความ 

      แฟมขอมูลในเทอรโบปาสคาล 
 ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาปาสคาลสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนภาษาที่เปนภาษากลางและงายตอการเรียนรูและเปนภาษาพื้นฐานท่ีดี
ในการศึกษาภาษาคอมพิวเตอรอื่น ๆ   และเปนภาษาที่รัดกุม อานงาย ไมซับซอน เพราะการเขียน
โปรแกรมภาษาปาสคาลคลายกับการเขียนประโยคภาษาอังกฤษโดยท่ัว ๆ ไป  ดังน้ันผูวิจัยสรางชุดฝก
ทักษะการเขียนโปรแกรม เพื่อเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรม ใน
ระดับที่สูงขึ้น   
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ชุดฝกทักษะ 
 ความหมายและสวนประกอบของชุดฝกทักษะ  
 สําหรับความหมายและสวนประกอบของชุดฝกทักษะ นักวิชาการหลายทานไดให
ความหมายของชุดฝกทักษะไวดังนี้ 

 ชัยยงค พรหมวงศ (2543 : 18 – 20) ใหความหมายของแบบฝกปฏิบัติหรือแบบฝก 

ทักษะหมายถึง คูมือของนักเรียนที่ตองใชควบคูไปกับการเรียนการสอนจากชุดการสอน เปนสวนที่ 
นักเรียนบันทึกสาระสําคัญและทําแบบฝกหัดดวย มีลักษณะคลายกับ “แบบฝกหัด” แตครอบคลุม
กิจกรรมที่ผูเรียน พึงกระทํามากกวาแบบฝกหัด อาจกําหนดแยกแตละหนวยเรียกวา Worksheet 

หรือ “กระดาษคําตอบ” ซึ่งผูเรียนตองถือติดตัวเวลาประกอบกิจกรรมตาง ๆ เปนใบงานหรือรวมเปน
เลมเรียกวา “Workbook” โดยเย็บรวมเรียงตามลําดับตั้งแตหนวยท่ี 1 ขึ้นไป แบบฝกปฏิบัติเปน
สมบัติสวนตัวของผูเรียนแตตองเก็บไวที่ชุดการสอนเปนตัวอยาง 1 ชุดเสมอ  

 ทิศนา แขมมณี (2534 : 8) กลาววา ชุดฝก หรือชุดกิจกรรมเปนการจัดองคประกอบตาง ๆ 

อยางเปนระบบ โดยการบูรณาการกิจกรรมใหเขากับเนื้อหาในหลักสูตร โดยยึดหลักใหสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน ชุดฝกจะมีรายละเอียดของการดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคลองกับ
จุดมุงหมายและแนวคิดที่วางไวลักษณะของกิจกรรมจะเบ็ดเสร็จในตัวเอง นักเรียนสามารถฝกไดดวย
ตนเองโดยไมขึ้นตอกันและพัฒนาความรูความคิดของผูเรียน ใหมีระบบ รูถึงทักษะการปฏิบัติของงาน  

 ไพเราะ วุฒิเจริญกุล (2540 : 4) กลาววาชุดฝก มีชื่อเรียกตางๆ กันเชน ชุดการสอน ชุดการ
เรียนเบ็ดเสร็จ ชุดการสอนรายบุคคล ซึ่งเปนชุดของส่ือประสมท่ีจัดขึ้นสําหรับหนวย การเรียนอาจมี
รูปแบบที่แตกตางกันออกไป สวนมากจะประกอบดวย คําชี้แจง หัวขอจุดมุงหมาย การประเมินผล
เบ้ืองตน การกําหนดกิจกรรม และการประเมินผลขั้นสุดทาย จุดมุงหมายสําคัญเพ่ือการสอนนักเรียนเปน
รายบุคคลใหมีความรับผดิชอบในการเรียนของตนเอง  

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 : 147) ใหความหมายวาแบบ
ฝก หรือแบบฝกหัด หรือแบบฝกเสริมทักษะ เปนสื่อการเรียนประเภทหน่ึง สําหรับใหนักเรียน ฝก
ปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และพัฒนาทักษะเพ่ิมขึ้น สวนใหญจะมีแบบฝกหัดที่มีลักษณะ
เปนแบบฝกปฏิบัติ  

 ชลสีต จันทาสี (2543: 60-61) ไดใหความหมายของคําวาชุดการเรียน (Learning 

Packages) และคําวา ชุดการสอน (Instructional Packages) วา ชุดการสอนเปนคําที่ใชกันมาแต
ดั้งเดิม แตการใชคําวาชุดการสอนทําใหครูเกิดแนวคิดวาสื่อการเรียนทั้งหลายจัดไวเพ่ือใหครูเปนคนลง
มือใช ดังนั้น ผูทํากิจกรรมคือ ครู ผูเรียนเปนฝายสังเกตและฟง ในปจจุบันนักการศึกษาจึงเปลี่ยนมา
ใชคําวา ชุดการเรียน (Learning Packages) เพื่อย้ําถึงแนวการสอนที่ยึดผูเรียนเปนจุดศูนยกลาง ให
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ผูเรียนไดมีโอกาสใชสื่อตางๆ ในชุดการเรียนเพื่อการศึกษาดวยตนเอง ซึ่งจะชวยลดบทบาทของครูใน
การบอกลง ซึ่งสื่อตางๆที่จัดไวมักนิยมจัดไวในกลุมหรือซองเปนหมวดๆ ซึ่งภายในชุดการเรียนจะ
ประกอบดวย คูมือการใชชุดการเรียน สื่อการเรียนท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและประสบการณ เชน
รูปภาพ สไลดเทป ภาพยนตร แผนคําบรรยาย วัสดุอุปกรณ ฯลฯ และการมอบหมายงานเพื่อให
ผูเรียนมีประสบการณกวางขวางมากข้ึน 

 จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวาชุดฝกทักษะหมายถึงสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของ
นักเรียนและมีองคประกอบตางๆ อยางเปนระบบใหนักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจและพัฒนาทักษะตางๆ ตามท่ีกําหนด ชุดฝกทักษะตองมีองคประกอบดังนี้ คํานํา  
คําชี้แจง  สารบัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ ใบความรู แบบฝกตัวอยาง แบบฝกปฏิบัติ 
ประเมินผล  คูมือครู ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมินความสามารถในการเขียน
โปรแกรม  แบบทดสอบ  
 

ลักษณะและสวนประกอบของชุดฝกทักษะ  
 บุญชม ศรีสะอาด ( 2537 : 95 ) ไดอธิบายถึงลักษณะและสวนประกอบของชุดฝก คือ
การนําเอาระบบส่ือประสมที่สอดคลองกับเนื้อหา และประสบการณแตละหนวยมาชวยในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น “ชุด” การสอน และ “ชุด” การฝก จึงมีลักษณะ
ของส่ือการเรียนหลายอยางประกอบกันและจัดเขาไวดวยกันเปนชุด (Package) ซึ่งนิยมจัดเขาไว ใน
กลอง หรือซอง โดยมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 4 อยาง คือ  

 1. คูมือการใชชุด ซึ่งประกอบไปดวย คําชี้แจงการใชชุดฝกทักษะที่ทําขึ้นเพื่อให ผูเรียนใช
ศึกษาและปฏิบัติตาม ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ อาจประกอบดวย แผนการสอน และ
คําอธิบายการจัดกิจกรรม  

 2. สื่อการสอน เปนสื่อตาง ๆ ที่สอดคลองกับเนื้อหาและประสบการณ อาทิรูปภาพ สไลด 
เทปบันทึกเสียง บัตรคํา  

 3. แบบฝกปฏิบัติ เปนแบบฝกหัดใบงาน หรือบัตรคําสั่งที่ระบุกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียน
ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนของการเรียน  

 4. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบ เพื่อใชสําหรับวัดความ กาว
หนาที่เกิดจากการเรียนของผูเรียน  

วิชัยวงษใหญ (2525 : 186 – 189) ไดกลาววาองคประกอบของชุดการสอน 

ประกอบดวย(1) หัวเร่ือง คือการแบงเนื้อหาออกเปนหนวย ๆ แตละหนวยก็แบงยอยไปอีก (2) คูมือ
การใชชุดการสอน ประกอบดวย (2.1) คําชี้แจงเก่ียวกับการใชชุดการสอน (2.2) สิ่งที่ตองเตรียมกอน
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สอน (2.3) บทบาทของนักเรียน (2.4) การจัดชั้นเรียน (2.5) แผนการสอน (3) วัสดุประกอบการเรียน 

(4) บัตรงาน (5) กิจกรรมสํารอง และองคประกอบสุดทาย คือ (6) ขนาดรูปแบบของชุดการสอนตอง
ใหเหมาะสม ทางดาน 

 กิดานันท มลิทอง (2531 : 181) อธิบายเกี่ยวกับชุดการสอนวา ชุดการสอนซ่ึงเปนสื่อ
ประสมแตละชุด จะมีลักษณะอยางไรและประกอบดวยสื่ออะไรบางนั้น ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของ
บทเรียนและวัตถุประสงคของการใช โดยทั่วไปแลวชุดการสอนจัดอยูในกลอง หรือแฟม ซึ่ง
ประกอบดวย (1) คูมือสําหรับครูในการใชชุดการสอนและสําหรับนักเรียนใชในการเรียน (2) คําสั่ง 
เพื่อกําหนดแนวทางในการสอน หรือการเรียน(3)เนื้อหาสาระบทเรียน จะจัดอยูในรูปของสไลด ฟลม
สตริป เทปบันทึกเสียง ฯลฯ(4) กิจกรรมการเรียน และ(5) การประเมินผล 

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 95) ไดจําแนกองคประกอบที่สําคัญภายในชุดการสอน
ออกเปน 4 สวน คือ (1) คูมือครู เปนคูมือวางแผนการสอนสําหรับครูหรือนักเรียนตามแตชนิดของชุด
การสอน ภายในคูมือจะชี้แจงถึงวิธีการใชชุดการสอนเอาไวอยางละเอียด อาจจะทําเปนเลมหรือแผน
พับก็ได (2) บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา จะเปนสวนที่บอกใหนักเรียนดําเนินการเรียนหรือประกอบ
กิจกรรมแตละอยางตามข้ันตอนที่กําหนดไว บุตรคําสั่งจะมีอยูในชุดการสอนแบบกลุมและรายบุคคล 

ประกอบดวย (2.1)คําอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา(2.2) คําสั่งใหนักเรียนดําเนินกิจกรรม (2.3) การสรุป
บทเรียน (3) เนื้อหาสาระและส่ือ จะบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตาง ๆ นักเรียนจะศึกษาจากส่ือการ
สอน ตาง ๆ ที่บรรจุในชุดการสอนตามบัตรคําสั่งที่กําหนดไวให (4) แบบประเมินผล นักเรียนจะทํา
การประเมินผลความรูดวยตนเองกอนและหลังเรียน แบบประเมินผลที่อยูในชุดการสอนอาจจะเปน
แบบฝกหัดใหเติมคําในชองวางเลือกคําตอบท่ีถูกตอง การจับคู ดูผลจากการทดลองหรือใหทํากิจกรรม
ตาง ๆ เปนตนสวนประกอบขางตนนี้จะบรรจุในกลองหรือซอง จัดเอาไวเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกแก
การใชนิยมแยกออกเปนสวนตาง ๆ คือ กลอง สื่อการสอน และบัตรบอกชนิดของสื่อการสอนเรียน
ตามการใชและบันทึกการสอน (4) อุปกรณประกอบอื่น ๆ 

ศิริพร ปตตะพงศ (2543 : 12) กลาววาชุดการสอนประกอบดวย (1)คูมือครู (2) แผนการ
สอน (3) สื่อการสอน (4) แบบทดสอบกอนเรียน (5) ใบความรู (6) ใบงานและ (7) แบบทดสอบหลัง
เรียน สวน 

สมจิตร เคาอน (2543 : 27) แบงองคประกอบของชุดการสอนเปน (1) คํานํา (2) คํา
ชี้แจงสําหรับครู ไดแก สิ่งที่ครูตองเตรียม บทบาทของนักเรียน และการประเมินผล (3) สวนประกอบ
ของชุดการสอน ไดแก บทเรียน แผนการสอน และสื่อการสอน 
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ขั้นตอนการสรางชุดฝกทักษะ  
 ชุดฝกเปนสื่อการเรียนรูที่ใชประกอบการเรียนการสอน ที่สามารถชวยใหเกิดการพัฒนา

ดานทักษะไดเปนอยางด ีไดมีผูเสนอแนะวิธีการในการสรางชุดฝกทักษะไวดังนี ้ 
 ชัยยงค พรหมวงศ ( 2543 : 90 ) ไดอธิบายถึงการสรางชุดฝกหรือแบบฝกสําหรับวิชา

ตางๆ ยอมไมเหมือนกันขึ้นอยูกับระดับชั้นและเน้ือหา อยางไรก็ตามการสรางชุดฝกหรือแบบฝก มี
วิธีการพอสรุปไดดังนี ้ 

 1. ควรมีคําช้ีแจงการใช ที่มีการกําหนดทิศทางไวเดนชัด เพื่อใหผูเรียนอานขอความ ขอใด
ขอหนึ่ง  

 2. ควรมีใบงาน หรือตารางการปฏิบัติงานเพื่อใหนักเรียนวางแผนไดเอง  
 3. ไมวาจะเปนแผนหรือเปนรูปเลม ควรมีแผนการสอนโดยสังเขปไวดวย โดย เฉพาะ

วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียน สื่อการสอนและการประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดทราบทิศทาง
เปาหมายและบทบาทของตนเอง  

 4. ในกรณีมีกิจกรรมใหนักเรียนตอบเติมคํา เขียนภาพก็ตองเตรียมเนื้อที่ไวในแบบฝกให
ตรงกันโดยใชหมายเลข และรหัสใหเดนชัดพอท่ีผูเรียนจะตอบไดตรงตามท่ีครูกําหนดไวและควรมี 
บัตรเฉลย ไวในชุดฝก  

 5. ควรออกแบบใหสะดุดตานาอาน ใชภาษาเปนกันเอง และมีการตูนประกอบเน้ือหาให
นาสนใจ  

 6. เนื้อหาในชุดฝกปฏิบัติ ในสวนที่เกี่ยวกับหัวเรื่องตางๆ ควรใหตรงกับเนื้อหาหรือ
ประสบการณอื่นใดที่ครูกําหนด  

 7. สรางแบบบันทึกความกาวหนา เพื่อใชบันทึกผลการสอบหรือผลการเรียนโดยจัดทํา
เปนตอน เปนเรื่อง เพื่อใหเห็นความกาวหนา  

 8. รวบรวมเปนชุดจัดทําคําชี้แจงคูมือการใช สารบัญ เพื่อใชประโยชนในการสอน  

 หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2529 : 149–151) ไดเสนอ
หลักในการสราง ชุดฝกทักษะพอสรุปไดดังนี ้ 

1. ตองกําหนดโครงสรางของชุดฝกไวคราวๆ กอนที่จะเขียนรายละเอียด  

2. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับเรื่องที่จะสรางชุดฝก  

3. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และเนื้อหาใหสอดคลองกัน  

4. เขียนแจกแจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ออกเปนกิจกรรมยอย โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมของนักเรียน  
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5. กําหนดอุปกรณที่จะใชในกิจกรรมแตละตอนใหเหมาะสมกับชุดฝก  

6. กําหนดเวลาท่ีใชในชุดฝกแตละตอนใหเหมาะสม  

7. ใหมีการประเมินผลทั้งกอนและหลังเรียน  

บัททส ( Butts.1974 :85, อางถึงใน นิตยา มีสุขด.ี 2543 : 17) ไดสรุปการสรางชุดฝก 

ทักษะที่มีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะดังน้ี  

1. ตั้งจุดมุงหมายในการฝกทักษะ  
2. ใชภาษาใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  

3. รูปแบบการฝกตองเราความสนใจ  
4. ชุดการฝกตองเรยีงลําดับจากงายไปหายาก  

5. ใชเวลาที่เหมาะสมไมนานเกินไป  

6. สรางชุดฝกหลายรูปแบบเพ่ือไมใหนักเรียนเบ่ือหนาย  

7. จัดใหมีการประเมินผลทั้งกอนเรียนและหลังเรียน   

 ฮารเรส ( Haress.N.D. : 93-94, อางถึงใน ชุติมา วัฒนะคีรี. 2535 :18 ) กลาวถึง 
ลักษณะของชุดฝกไววา จะตองใชภาษาที่เหมาะสมกับนักเรียน และสรางโดยใชหลักจิตวิทยาในการ 
แกและการตอบสนองดังนี้  

1. ใชชุดฝกหลาย ๆ ชนิด เพื่อเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ  
2. ชุดฝกที่จัดขึ้นนี้ตองใหนักเรียนสามารถแยกออกไดวาชุดฝกแตละขอตองการให 

นักเรียนทาํอะไร  
3. ใหนักเรียนไดฝกการตอบชุดฝกแตละชนิด แตละรูปแบบวามีวิธีการตอบอยางไร  
4. ใหนักเรียนไดมีโอกาสตอบสนองส่ิงเราดังกลาว ดวยการแสดงออกทาง 

ความสามารถและความเขาใจ  

ธิดา สนองนารถ ( 2542 : 26 - 27 ) ไดสรุปวาการสรางชุดฝกที่มีประสทิธิภาพน้ันควร มี
ลักษณะดังนี้  

1. ตั้งจุดมุงหมายในการฝกทักษะ  
2. ใชภาษาใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  

3. รูปแบบการฝกตองเราความสนใจ  
4. ใชเวลาที่เหมาะสมไมนานเกินไป  

5. สรางชุดฝกหลายรูปแบบเพ่ือไมใหนักเรียนเบ่ือหนาย  

 นิตยา ปานทิพย ( 2527 : 26 - 27 ) ไดกลาวไววา ในการสรางชุดฝกตองอาศัยทฤษฎีการ
เรียนรูทางจิตวิทยาเปนหลักสําคัญประกอบดวย  
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1. ความใกลชิด การใชสิ่งเราและการตอบสนองท่ีเกิดขึ้นในเวลาใกลเคียงกันจะสราง 
ความพอใจใหกับนักเรียน  

2. ชุดฝกหัดคือการใหผูเรียนไดทํากิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อชวยในการสรางความ
สนใจ และเกิดการเรียนรู  

3. มีแรงจูงใจใหผูเรียนกระทําได โดยการเรียงชุดฝกจากงายไปหายากและจากชุดฝกที่
สั้นไปสูชุดฝกที่ยาวข้ึน ทั้งนี้เนื้อเรื่องท่ีจะนํามาสรางชุดฝกควรมีหลายรสและหลายรูปแบบเพ่ือเรา
ความสนใจของผูเรียน  

 

คุณลักษณะของชุดฝกทักษะท่ีด ี 

 สมชัย ไชกุล ( 2526 : 14 – 15 ) ไดสรุปลักษณะของแบบฝกวา เปนเคร่ืองมือหรือสื่อ
สําคัญอยางหน่ึงที่ใหผูเรียนไดฝกปฏิบตัิเพ่ือชวยสงเสริมใหเกิดทักษะและความแตกฉานในบทเรียน ใน
การสรางแบบฝกที่มีคุณลักษณะที่ดีนั้น ควรอาศัยหลักการตาง ๆ ดังนี ้ 

 1. แบบฝกควรสรางข้ึนเพื่อท่ีจะสอนมิใชเพื่อทดสอบวา นักเรียนรูอะไรบาง  
 2. แบบฝกหนึง่ ๆ ควรเกี่ยวกับโครงสรางเฉพาะของส่ิงที่จะสอนเพียงอยางเดียว  
 3. สิ่งสําคัญที่จะฝกควรเปนสิ่งท่ีนักเรียนคุนเคย ซึ่งอาจนํามาจากบทสนทนา การอาน

หรือการพูดคุยกัน  

 4. ขอความท่ีนํามาฝกในแตละแบบฝกควรสัน้ เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความยุงยากใจ  
 5. แตละแบบฝกควรฝกใหผูเรียนแสดงออกถึงทักษะความสามารถใหมากที่สุด  

 6. แบบฝกควรเปนแบบที่กระตุนใหเกิดการตอบสนองท่ีพึงปรารถนาเทานั้น  

 ดวงเดือน ออนนวม และคนอืน่ๆ (2536 : 37) ไดเสนอแนะลักษณะของชุดฝกที่ดีดังน้ี  

 1. ชุดฝกที่ดีควรมีความชัดเจน ทั้งคําสั่ง วิธีทําและไมควรยาวจนเกินไป ควรปรับปรุง
ใหเหมาะสมกบัผูใช ทั้งนี้เพ่ือใหนักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง  

 2. ชุดฝกที่ดีควรมีความหมายตอผูเรียนและตรงตามจุดมุงหมายของการฝก ลงทุนนอย 

ใชไดนานและทันสมัยอยูเสมอ  

 3. ชุดฝกที่ดีควรแยกเปนเรื่อง ๆ แตละเรื่องไมควรยาวเกินไป ควรมีกิจกรรมเพ่ือให 
นักเรียนเกิดความสนใจ  

 4. ชุดฝกที่ดีควรเปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาไดดวยตนเอง ใหรูจักคนควารวบรวมสิ่งที่
พบเห็นบอย ๆ หรือที่ตัวเองใช จะทําใหนักเรียนเขาใจเรื่องนั้นๆ มากยิ่งข้ึน และรูจักนําไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองมีหลักเกณฑ และมองเห็นสิ่งที่ไดฝกนั้นมีความหมายตอเขาตลอดไป  
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 5. ชุดฝกที่ดีมีผลตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลหลาย ๆ ดาน เชน ความ 

ตองการ ความสนใจ ความพรอม ระดับสติปญญาและประสบการณ  
 เอมเมอรัล ( Emeral ,1964 : 133 –135 ) ไดเสนอแนะเก่ียวกับแบบฝกไววา แบบฝกที่ดี 

นั้นควรจะมีรูปภาพ และสีที่เราความสนใจและมีลักษณะกิจกรรมที่เราความสนใจ  

 ริเวอร ( Rever,1986 : 97 – 100 ) ไดกลาวถึงลักษณะแบบฝกที่ดีไวดังนี้  
1. ตองมีการฝกนักเรียนมากพอกอนที่จะฝกเรื่องอ่ืนๆ  

2. ควรฝกเรื่องที่เปนความรูเดิมโยงมาสูสถานการณใหม  
3. มีกิจกรรมที่ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง  

 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวาชุดฝกท่ีดีจะมีลักษณะชัดเจนทั้งคําสั่งวิธีทํา ในแตละชุดฝก 

ควรใหผูเรียนแสดงออกถึงทักษะความสามารถใหมากท่ีสุดและแยกเปนเรื่องๆแตละเรื่องไมควรยาว  

เกินไปและมีกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ ควรเปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาไดดวยตนเอง ความ
พรอม ระดับสติปญญา และประสบการณ ควร ฝกเรื่องที่เปนความรูโยงมาสูสถานการณใหม สําหรับ
ขั้นตอนการสรางชุดฝกทักษะตองมีการศึกษา จากเอกสารแนวคิดทฤษฎี วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
และจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยไดนํา ลักษณะการสรางชุดฝกทักษะที่ดี และข้ันตอนในการสราง
ชุดฝกทักษะมาเปนแนวทางในการสราง ชุดฝกทักษะชุดฝกทักษะคําสั่งภาษาปาสคาล ที่มีลักษณะเดน
คือ มีการเสนอเนื้อหาตามลําดับความยากงาย  ไดลงมือปฏิบัติ และสรุปความรูดวยตนเอง โดย
ออกแบบกิจกรรมสวนหน่ึงที่แตกตางระหวางนักเรียนที่มีความสามารถในการชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรม  เพื่อนํามาใชพัฒนานักเรียนใหสามารถเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 

 

เกณฑในการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ  
 ชุดฝกทักษะที่ผลิตขึ้นมานั้น จะตองนํามาหาประสิทธิภาพเพ่ือเปนการตรวจสอบชุดฝก
ทักษะที่สรางขึ้นใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด ชัยยงค พรหมวงศ (2540 : 101-102) ได
กลาวถึงการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูหมายถึง การนําชุดการเรียนรูไปทดลองใชแลวนําผลที่
ไดมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูจะ
กําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ โดยกําหนดใหเปน
เปอรเซ็นตเฉลี่ยของคะแนนการทํางาน และการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซ็นต
ของผลการทดสอบหลังเรียนทั้งหมด นั่นคือ 21 / EE  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ  
 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู ใหมีคาเทาใดนั้นใหผูสอนเปนผู
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติดานเน้ือหาที่เปนความรู ความจํา จะตั้งไว 80/80, 85/85 หรือ 
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90/90 สวนดานที่เปนทักษะ หรือเจตคติจะตั้งไว 75/75 เพราะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคิดตาม
ระยะเวลาไมสามารถเปล่ียนและวัดไดทันทีที่เรียนจบไปแลว 
 

การทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดฝกทกัษะมีดังนี ้มีขัน้ตอนดังนี ้
 1. แบบเดี่ยว (1:1) นําชุดการเรียนรู ไปทดลองกับผูเรียน 1-3 คน โดยใชนักเรียนที่มี
ระดับสติปญญา สูง ต่ํา และปานกลาง นําผลที่ไดคํานวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้น
โดยปกติคะแนนท่ีไดจากการทดลองแบบเด่ียวจะมีคาตํ่ากวาเกณฑมาก 

 2. แบบกลุม (1:10) นําชุดการเรียนรู ไปทดลองกับนักเรียน 6-10 คน นําผลที่ได 
คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 3. ภาคสนาม (1:100) นําชุดการเรียนรู ไปทดลองกับผูเรียน 30-100 คน นําผลที่ได
คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหสมบูรณอีกครั้งหนึ่งผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว 
หากตํ่ากวาเกณฑไมเกินรอยละ 2.5 ก็ยอมรับได แตถาตางกันมากตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพชุด
การเรียนรูใหม โดยยึดหลักความเปนจริงเปนเกณฑเกณฑประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู ที่สรางขึ้นได
น้ัน กําหนดไว 3 ระดับ คือ 

 1. สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาเปน 2.5% 

ขึ้นไป 

 2. เทาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวแตไมเกิน 2. 5% 

 3. ตํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวแตไมตํ่ากวา 2. 

5%ถือวายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได 
 อธิพร ศรียมก (2535 : 247) กลาววา การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู มีลําดับขั้น 

ดังนี้ 
 1. กําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 

 เกณฑประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู ที่จะชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู หากชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพถึงระดับนี้แลว ชุดการเรียนรู มีคุณคานําไปสอน
นักเรียน 

 เกณฑประสิทธิภาพมีหลายเกณฑ เชน ตั้งแต 75/75, 80/80, 85/85, 90/90 และ 
95/95การตั้งเกณฑประสิทธิภาพเทาใดน้ันขึ้นอยูกับผูวิจัยแตไมควรต้ังไวต่ําเพราะตั้งเกณฑเทาใด
มักจะไดผลตามน้ัน โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจํามักจะตั้งไว 80/80, 85/85 หรือ 90/90 สวน
เนื้อหาท่ีเปนทักษะหรือเจตคติตั้งไว 75/75 
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 2. การหาประสิทธิภาพเม่ือผลิตชุดการเรียนรู ขึ้นเปนตนฉบับแลวตองนําชุดการเรียนรู ไป
หาประสิทธิภาพตามข้ันตอนดังนี้ 
 ครั้งที ่1 ทดลองกับนักเรียน 3 คน ปฏิบัติตามข้ันตอนของชุดการเรียนรู แลวเก็บขอมูลมา
ปรับปรุงขอมูลที่ไดในครั้งน้ีนํามาปรับปรุงแลวไปทดลองคร้ังที่สอง 
 ครั้งที่ 2 ทดลองกับนักเรียน 3-10 คน โดยมีนักเรียนท่ีเรียนออน ปานกลาง และเกงคละ
กัน แลวนํามาปรับปรุงอีกครั้ง 
 คร้ังที่ 3 ใชสอนกลุมตัวอยางท่ีใชทดลองจริง เมื่อทําการทดสอบหลังเรียนของกลุม
ตัวอยางแลวใหนําเอาคะแนนของนักเรียนท้ังหมดรวมกันหาคาเฉล่ียแลวเทียบสวนหาคารอยละ และ
หาความกาวหนาของนักเรียนใหนําผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน 

 อธิพร ศรียมก (2535 : 46) ไดกลาวถึงความจําเปนที่จะตองหาประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนรู ดังนี้ 
 1. เพื่อความแนใจวาชุดการเรียนรูที่สรางขึน้มีประสิทธิภาพจริง 
 2. เพื่อความแนใจวาชุดการเรียนรู นั้นสามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค
อยางแทจริง 
 3. ถาผลิตชุดการเรียนรู ออกมาเปนจํานวนมาก การทดลองหาประสิทธิภาพจะเปน
หลักประกันวาผลิตออกมาแลวใชได มิฉะน้ันจะเสียงบประมาณเสียเวลาเปลา เพราะผลิตออกมาแลว
ใชประโยชนอะไรไมได 
 จากการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา ชุดการเรียนรู ที่
สรางขึ้นมานั้นจะตองนํามาหาประสิทธิภาพเพื่อเปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู ที่
สรางขึ้นวาไดตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม โดยท่ัวไปการกําหนดเกณฑการหาประสิทธิภาพ 21 / EE   

มีหลายเกณฑ เชน 75/75, 80/80, 85/85, 90/90 และ 95/95 เปนตน ซึ่งขึ้นอยูกับผูวิจัยจะเปนผู
กําหนด และการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู จะตองนําชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นไป
ทดลอง แบบเดี่ยว แบบกลุม และแบบภาคสนาม แลวนําคาประสิทธิภาพที่ไดมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนดไววาชุดการเรียนรู ที่สรางขึ้นไดประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นได
กําหนดเกณฑ 75/75 โดย กําหนดให 75 ตัวแรก หมายถึงคะแนนเฉลี่ย ของจํานวนขอท่ีนักเรียนตอบถูก
จากแบบทดสอบ ระหวางเรียนในชุดฝกทุกชุดรวมกันคิดเปนรอยละ75 และ 75 ตัวหลัง หมายถึงคะแนน
เฉลี่ยของ จํานวนขอที่นักเรียนตอบถูกจากแบบประเมินผลหลังเรียนคิดเปนรอยละ75 
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แนวคิดทฤษฎีในการสรางชดุฝกทักษะ 
 จากการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม เปนนวัตกรรม ที่มีบทบาทตอการเรียนรู
ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งในอดีตและปจจุบันเพราะชุดฝกทักษะทําใหเกิดการเรียนรูเกิดจาก
แนวคิดใหม ๆ ทางการศึกษา ที่จะชวยแกปญหาและลดภาระของผูสอน ทําใหเกิดกระบวนการรูที่มี
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดนําแนวทางของ ชัยยงค พรหมวงศ ( 2533: 113-114 )ไดกลาวถึงแนวคิด
ทฤษฎีที่จะไปสูการสรางชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมดังนี้ 
 แนวคิดที่ 1 การประยุกตทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล โดยนําเอาหลักจิตวิทยามา
ประยุกตใชในการเรียนการสอน คํานึงถึงความตองการ ความถนัดและความสนใจของผูเรียนเปน
สําคัญ เพราะผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในดานความสามารถ สติปญญา ความสนใจอารมณ
และสวนอื่น ๆ จึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามระดับสติปญญาความสามารถและ
ความสนใจ โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม 

 แนวคิดที่ 2 ความพยายามท่ีจะใหผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยเปล่ียนจากเดิมที่เคยยึดครู
เปนศูนยกลางมาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนโดยการใชแหลงความรูจากสื่อการสอนแบบ
ตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยวัสดุ อุปกรณ และวิธีการ โดยจัดใหตรงตามเนื้อหา และประสบการณ ให
นักเรียนไดศึกษาดวยตนเองจากชุดการเรียนรู ครูเปนผูคอยแนะนําชวยเหลือเทานั้น 

 แนวคิดที ่3 การใชโสตทัศนปูกรณไดเปลี่ยนและขยายออกไป คือเปลี่ยนจากการใชสื่อ
เพื่อชวยครูสอนมาเปนการใชสื่อการสอนเพ่ือใหนักเรียน 

 แนวคิดที่ 4 ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน โดยนํากระบวนการ
กลุม กลุมสัมพันธ มาใชในการเปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน เปนแนวคิดทาง
พฤติกรรมศาสตร ซึ่งนําไปสูการจัดระบบการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปของชุดการเรียนรูแนวคิด
ที่ 5 การจัดสภาพการเรียนรู โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู โดยจัดระบบการเรียนการสอนท่ีเปด
โอกาสใหผูเรียน 

 5.1 ไดเขารวมกิจกรรมการเรยีนดวยตนเอง 
 5.2 ทราบวาการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติของตน ถูกหรือผิดอยางไร 
 5.3 มีการเสริมแรง ทางบวกท่ีทําใหนักเรียนภาคภูมิใจที่ไดทําถูกหรือคิดถูกอันจะให
กระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําในอนาคต 

 5.4 ไดเรียนรูไปทีละขั้นตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนเอง 
 ไชยยศ เรืองสุวรรณ ( 2526 : 196) ไดกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีในการสรางชุดการเรียนรู 
และเปนแนวทางในการสรางชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 
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 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคล ชุดการเรียนรูที่เปนสื่อ และกิจกรรมการ
เรียนจัดทําขึ้นเพื่อสนองความสามารถ ความสนใจและความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ ทฤษฎีที่วา
ดวยความแตกตางระหวางบุคคลจึงนํามาใชเปนทฤษฎีพ้ืนฐานในการจัดทําและการใชชุดการเรียนรู 
 2. หลักการเกี่ยวกับสื่อประสม ชุดการเรียนรู เปนสื่อประสม ซึ่งหมายถงึการใชสื่อหลาย 

ๆ อยางที่เสริมซึ่งกันและกันอยางมีระบบ มาใชเปนแนวทางการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนทําให
ผูเรียนไดเรียนรูจากสื่อไดอยางเหมาะสม 

 3. ทฤษฎีการเรียนรู ชุดการเรียนรู เปนสื่อการเรียนที่มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน
อยางแข็งขัน และไดรับขอมูลยอนกลับอยางฉับพลัน อีกทั้งไดรับประสบการณแหงความสําเร็จหรือ
เสริมแรง มีการเรียนเปนขั้น ๆ ตามความสามารถของผูเรียน ดังนั้นชุดการเรียนรู จึงจัดทําขึ้นมาโดย
อาศัยทฤษฎีการเรียนรู 
 4. หลักการวิเคราะหระบบ ชุดการเรียนรู จัดทําขึ้นมาโดยอาศัยวิธีวิเคราะหระบบ มีการ
ทดลองสอนปรับปรุงแกไขจนเปนที่เชื่อถือได จึงนําออกใชและเผยแพรกจิกรรมการเรียนการสอนโดย
ใชชุดการเรียนรู ไดอาศัยวิธีระบบเปนหลักทั้งสิ้น ทั้งนี้เพ่ือใหกิจกรรมการเรียนการสอนน้ันดําเนินไป
ไดอยางสัมพันธกันทุกขั้นตอน 

 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปแนวคิดทฤษฎีในการสรางชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมได
วาการสรางชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดทําขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความสามารถและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวยสื่อการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูแนะนํา ชวยเหลือ 

เสริมสราง ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียน และสรางแรงจูงใจในทางบวก
ใหกับผูเรียนใหผูเรียนกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีก 

 

ประโยชนของชุดฝกทักษะ  
 ชัยยงค พรหมวงศ ( 2543 : 20 –25 ) ไดกลาวถึงคุณประโยชนของชุดฝกทักษะวา เปน

สื่อการสอนสําเร็จรูปที่ชวยทําใหวิธีการสอน และกระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพ โดยมีผูทดลอง
ใชไดและไดผลเปนอยางดีมาแลว ชุดฝกทักษะจึงมีคุณประโยชนดังนี ้ 

 1. มีกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เพราะชุดฝกผลิตข้ึนจากกลุมบุคคลท่ีมีความรู 
ความชํานาญหลายดาน เปนตนวาครูผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น นักโสตทัศนศึกษาไดรวมกันในการ
ผลิต และมีการทดลองใชจนแนใจแลววาไดผลดี จึงไดนําออกมาใชทั่วไป ชุดฝกที่เชื่อถือไดแลว ถา
นํามาใชแลวเกิดบกพรองมิใชเกิดจากชุดฝก แตอยางไรก็ดีชุดฝกท่ีไมไดทดสอบจนแนใจวาดีถูกตอง
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แลวเมื่อนํามาใชทําใหประสิทธิภาพการเรียนการสอนเลวลง ชุดฝกนั้นจะนําออกใช ไมไดจะตองมีการ
แกไขปรับปรุงกอน  

 2. ชุดฝกจะลดภาระของผูสอน เมื่อมีชุดการสอนสําเร็จรูปแลว ผูสอนจะดําเนินการสอน
ตามคําแนะนําที่บอกไวในชุดฝกตามลําดับนั้นแตละขั้นจะมีอุปกรณการสอน กิจกรรม ตลอดจน
ขอเสนอแนะไวพรอม ผูสอนจึงไมจําเปนตองทําใหมหรือทําเพิ่มจะใชไดทันท ี 

 3. ไดความรูในแนวเดียวกัน การสอนเดิมเมื่อมีผูสอนหลายคนในวิชาเดียวกันก็อาจเกิด
ความแตกตางกันในดานประสิทธิภาพของการสอน การมีชุดฝกทักษะจะตัดปญหาในเรื่องนี้ไดหมด 

แมผูเรียนจะมีจํานวนเทาใดก็จะชวยแกปญหาไดอยางดี  

 4. มีวัตถุประสงคบอกไวชัดเจนแนนอน   

 5. มีกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนขอแนะนําในการทํากิจกรรมพรอมทั้งอุปกรณ
ครบถวน  

 6. มีขอทดสอบประเมินผล เพื่อวัดผลการเรียนไดครบถวน  

 7. เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความสามารถตามความตองการของตน อัตราการเรียนของ
แตละคนจะมีมากนอยแตกตางกันไปตามความสามารถของแตละบุคคล ชุดฝกทักษะจะชวยใหทุกคน
ไดประสบผลสําเร็จในการเรียนตามอัตราการเรียนของผูนั้น  

 8. ชุดฝกสรางเสริมการเรียนแบบตอเนื่อง ชุดฝกจะแยกออกเปนรายวิชา แตละวิชาจะมี
หนวยการสอนเรียงลําดับ เมื่อจบแตละหนวยแลวมีโอกาสติดตามหนวยตอไปไดตามความตองการ
ของตนอยางมิตองมีสิ่งใดมาหยุดยั้งได จะเรียนมากเทาใดก็ไดตามความตองการและความสามารถ
ของผูเรียนนั้นๆ  

 เชาวนี เกิดเพทางค (2524 : 23) ไดกลาววา ชุดฝกเสริมทักษะเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหเกิด
การเรียนรู ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ และชวยใหครูทราบถึงผลการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด  

 วีระ ไทยพานิช (2528:11) ไดกลาวถึงความสําคัญของชุดฝกวา ชุดฝกเปนเคร่ืองมือที่ชวย
ใหเกิดการเรียนรูที่เกิดจากการกระทําจริง เปนประสบการณตรงที่ผูเรียน มีจุดมุงหมายท่ีแนนอน ทํา
ใหนักเรียนเห็นคุณคาของส่ิงที่เรียนสามารถเรียนรูและจดจําสิ่งที่เรียน ไดดีและนําไปใชในสถานการณ
เชนเดียวกันได  

 จะเห็นไดวาชุดฝกทักษะเปนสื่อการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีการจัดองคประกอบ อยางเปน 

ระบบโดยมีการออกแบบกิจกรรมยอย ใหนักเรียนไดเรียนรูจากการคิดฝกปฏิบัติและฝกการเรียนรู 
ดวยตนเองโดยผูวิจัยไดสรางชุดฝกทักษะชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ดวยการออกแบบกิจกรรม 

จากคําสั่งที่งายไปสูคําสั่งที่ยาก จะทําใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและการแกปญหา สรุปความรูไดดวย
ตนเอง จะทําใหมีความสามารถในการเขียนโปรแกรม   
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ในการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
 งานวิจัยในประเทศ 

 เกรียงไกร เหลืองอําพล(2543:บทคัดยอ)ไดศึกษาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการ
สอน วิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะวิชาไฟฟา แผนกชางอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ ในภารเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2543 จํานวน 30 คน  และไดเสนอข้ันตอนการพัฒนาชุดการสอน 1)กําหนดประชากร
เปาหมาย และเลือกกลุมตัวอยาง 2) ศึกษาหลักสูตรรายวิชา เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
3) สรางและปรับปรุงเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในงานวิจัย 4) นําเครื่องมือไปใช 5) วิเคราะหขอมูล 
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ปรากฏวาชุดการสอนวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบฝกหัดของกลุมตัวอยางท้ังหมดโดยเฉลี่ย เทากับ  81.905และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบโดยเฉล่ีย เทากับรอยละ85.067 แสดงวา
ประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร  มีคาสูงกวาสมมุติฐานที่กําหนดไวรอยละ 
80 ตามการทดสอบดวยสถิติ t-test ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

 เกรียงศักด์ิ  เหลืองอําพล(2544:บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุด
การสอน วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะวิชาไฟฟา แผนกชางอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ ในปการศึกษา 2543 
จํานวน 30 คน  และไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาชุดการสอน 1)กําหนดประชากรเปาหมาย และเลือก
กลุมตัวอยาง 2) ศึกษาหลักสูตรรายวิชา เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 3) สรางและปรับปรุง
เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในงานวิจัย 4) นําเคร่ืองมือไปใช 5) วิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยในคร้ังนี้ ปรากฏ
วาชุดการสอนวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 82.385/84.067 มี
คาสูงกวาสมมุติฐานที่กําหนดไว 80/80 

 กิตติศักดิ์ วรรณทอง(2545:บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางชุดการเรียนรู วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอรเรื่องซอฟตแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใช 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนอนุกูลนารี อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
จํานวน 47 คน  ไดเสนอขั้นตอนการสรางชุดการเรียนรู1) ศึกษาเน้ือหาและขั้นตอนการสรางชุดการ
เรียนรู 2)วิเคราะหกําหนดขอบเขตเน้ือหาและมโนทัศน 3) กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 4)
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กําหนดกิจกรรม สื่อ การประเมิน 5)สรางชุดการเรียนรูดวยตนเอง 6)เสนอตออาจารยที่ปรึกษา/
ผูเชี่ยวชาญ 7)ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 8) นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางเพ่ือหาคาดัชนี
ประสิทธิผลของเคร่ืองมือ ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาผลการ
วิเคราะหประสิทธิภาพ  E1/E2   = 86.42/83.14 และคาดัชนีประสิทธิผล 0.67 เปนไปตามเกณฑที่
กําหนด 

 พงศสุภา กุบแกว(2547:บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใชชุดการเรียน เรื่องการสรางเอกสารโดยใชลักษณะและแมแบบเอกสารดวยโปรแกรมไมโครซอฟท
เวิรด วิชาการใชโปรแกรมชุดสํานักงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในลักษณะ
การจับคูตางกัน 3 แบบ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 รวมท้ังสิ้น 104 คน โดยแบงเปนกลุมตัวอยาง
ในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนแบบเรียนเปนคู ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นทดลองรายคู จํานวน 

1 คู ขั้นทดลองกลุมยอย จํานวน 3 คู และข้ันทดลองภาคสนาม จํานวน12 คู รวม 16 คูจํานวนรวม 

32 คนและกลุมตัวอยางในการทดลอง 3 กลุม คือ กลุมทดลอง 1 จับคูโดยวิธีการสุมกลุมทดลอง 2 

จับคูเกงกับออน และกลุมทดลอง 3 จับคูปานกลางกับออน กลุมละ 12 คูรวม 36 คู จํานวนรวม 72 

คน  ขั้นตอนการสรางชุดการเรียน 1) ศึกษาเนื้อหาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2540ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  2) ศึกษาเน้ือหา การสรางเอกสารโดยใชลักษณะและ
แมแบบดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด วิชาการใชโปรแกรมชุดสํานักงาน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 3) วิเคราะหงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอนแตละหนวยยอย เพื่อกําหนดจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม 4) สรางสื่อคอมพิวเตอร 5)จัดทําใบงานเพ่ือฝกปฏิบัติตามข้ันตอนพรอมคําเฉลย 6)

จัดทําคูมือการใชชุดการเรียนแบบเรียนเปนคูสําหรับผูสอนและผูเรียน 7)นําชุดการการเรียนแบบเรียน
เปนคูที่สรางเสร็จแลวเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 8)นําชุดการเรียนแบบเรียนเปนคูที่
สรางและปรับปรุงตามผูเชี่ยวชาญเสนอแนะแลวนําไปพัฒนาและทดลอง  ผลการวิจัยพบวา 1. ชุด
การเรียนแบบเรียนเปนคูที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.58 / 83.22 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
80 / 80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใชชุดเรียนแบบเรียนเปนคูที่มีลักษณะ
การจับคูตางกัน 3 แบบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกตาง
ของคะแนนเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe' พบวา กลุมทดลอง ที่จับคูเกงกับออนมีคะแนนเฉล่ีย
แตกตางกับกลุมทดลองท่ีจับคูโดยวิธีสุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมทดลองท่ีจับคู
เกงกับออนไดคะแนนเฉล่ียสูงกวา และกลุมทดลองท่ีจับคูเกงกับออน มีคะแนนเฉล่ียแตกตางกับกลุม
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ทดลองท่ีจับคูปานกลางกับออนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมทดลองที่จับคูเกงกับ
ออนไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 

 เอกสิทธิ์  สุทธิปรีชากุล(2547:บทคัดยอ) ไดพัฒนา การสรางชุดฝกทักษะลับดอกสวาน ได
นําไปทดลองกับกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกชางเคร่ืองมือกล
และซอมบํารุงวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จํานวน 30 คน ซึ่งแบง 2 กลุมคือกลุมควบคุม 15 คนและกลุม
ทดลอง 15 คน ขั้นตอนการสรางชุดฝกทักษะ 1) ศึกษาขอมูลดานงบประมาณและวัสดุฝกท่ีไดรับ 2) 
ศึกษาทฤษฏีเกี่ยวของในการสรางชุดฝกทักษะลับดอกสวาน ดานการฝกทักษะ ดานชุดประลอง ดาน
ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการลับดอกสวาน ดานการออกแบบชุดฝกทักษะลับดอกสวาน ดานงานวิจัยที่
เกี่ยวของ 3) ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับชุดฝกทักษะตาง ๆผลการวิจัยพบวากลุม
ทดลองไดคะแนนเฉลี่ย 69.20 คะแนนกลุมควบคุมไดคะแนนเฉล่ีย 66.00 คะแนน เมื่อนําไปทดสอบ
ดวยสถิติ t-test  ผลปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมที่ระดับนัยสําคัญ .05  
 วรวิทย  ชุมเชย(2548:บทคัดยอ) ไดศึกษา ผลการใชชุดฝกทักษะการติดตั้งไฟฟา เรื่อง
การเดินสายไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลัง สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 วิทยาลัย
การอาชีพเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ไดศึกษากลุมประชากรไดแกนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นป 1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงชัย กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2547 จํานวน 15 คน ไดกลาวขั้นตอนการสรางชุดฝก 1) การวิเคราะหเนื้อหา 2)  การออกแบบ 3)  
การพัฒนา  4)  การทดลองใช ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกทักษะการติดตั้งไฟฟา เรื่องการเดินสายไฟฟา
แสงสวางและไฟฟากําลังที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑทีกําหนดคือ 80/80 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ รอยละ 70 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
2 คร้ังเวนระยะหาง 2 สัปดาห แตกตางกันเล็กนอย จึงกลาวไดวาการเรียนโดยใชชุดฝกทักษะทําให
เกิดความคงทนของการเรียนรู นักเรียนมีเจตคติในเชิงบวกตอการเรียนการสอนและเห็นวาชุดฝก
ทักษะการติดตั้งไฟฟาเร่ือง การเดินสายไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลัง มีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน ชวยใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เหมาะสมกับเวลาที่กําหนด ชวยใหเกิด
ทักษะฝมือได ชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจกอนการปฏิบัติงานเปนวิธีสอนท่ีทําใหทราบ
กระบวนการแกปญหา นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม นักเรียนสนใจในการเรียนมากข้ึนและ
การสอนแตละหนวยเหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนด ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน 

 สุนันทา คชมาศ(2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรูวิชาการใช
คอมพิวเตอรเพื่องานเอกสารธุรกิจ 1 ดวยโปรแกรม Power Point ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา ปการศึกษา 2548 จํานวน 30 คน 
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ขั้นตอนการสรางชุดการเรียนรู 1)ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูจากหนังสือวารสารและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  2) สรางชุดการเรียนรูเรื่องชุดการเรียนรูวิชาการใชคอมพิวเตอร เพื่องาน
เอกสารธุรกิจ 1 3)นําชุดการเรียนรูเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแกไขปรับปรุงและนําไปให
ผูทรงคุณวุฒิ  4) นําชุดการเรียนรูที่สรางข้ึน ไปปรับปรุงเสร็จแลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ
อีกครั้งแลวนําไปทดลอง และ  ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนาชุดการเรียนรูวิชาการใชคอมพิวเตอร
เพื่องานเอกสารธุรกิจ 1 ดวยโปรแกรม Power Point ที่สรางข้ึน มีประสิทธิภาพ 85.28 / 82.77 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑ 80 / 80 ที่ตั้งไว 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใชคอมพิวเตอร
เพื่องานเอกสารธุรกิจ 1 ของนักศึกษาไดรับการเรียนรูจากใชชุดการเรียนโดยการทําคะแนนความ
แตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 งานวิจัยตางประเทศ 

 แมคลีน( McLean.2001:454-A) ไดศึกษาเก่ียวกับการสํารวจพรรณนาในการปฏิบัติการ
ฝกทักษะ ความชํานาญ เกี่ยวกับสังคมสําหรับเด็ก  Preschool กับความตองการพิเศษในรัฐอินเดียนา 
พบวาในการปฏิบัติ การฝกทักษะ ความชํานาญ เปนกระบวนการของครู ครูเปนผูนํารองการเลือก
เก่ียวกับหลักสูตรซ่ึงเปนวิธีการประเมินการสังเกตและความหลากหลายผูเรียนจะไดรับการฝกทักษะ 
และไดรับประโยชนจากการปฏิบัติการฝกทักษะเพ่ือใหเกิดความชํานาญและเปนการนํารองแหง
การศึกษา 

 ฮาลบาค (Halbach.2002:864-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับการรวมกันปฏิบัติของหลักสูตรใน
โรงเรียนขนาดกลางพบวาในการศึกษาคุณภาพการศึกษานั้นเกี่ยวพันกับหลักสูตร เนื้อหาสาระในราย
จุดประสงคตามหลักสูตรนั้นตองดึงดูดความสนใจของผูเรียน ซึ่งถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
นอกจากน้ีก็ตองมีแบบฝกหัด ฝกกระทําบอย จะทําใหผูเรียนมีความรู ความชํานาญเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เปนเคร่ืองมือในการเรียนรู สามารถทําใหผูเรียนไดเรียนรู และเขาใจไดอยางเปนธรรมชาติ 

 บาวเอร(Bauer.2002:1683-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติในเทคโนโลยีการศึกษาและ
การใชคอมพิวเตอรในหองเรียน พบวา คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีแหงการศึกษาตามหลักสูตรใน
ปจจุบัน จุดประสงคแตละบทเรียน ตองทําใหผูเรียนมีความสนใจกระตือรือรนที่จะเรียน โดยครูตองมี
ความเช่ียวชาญเก่ียวกับเทคโนโลยีและใชสื่อเทคโนโลยีสรางสรรคเปนแบบอยางการเรียนรูใหนักเรียน
เกิดการฝกฝน และเกิดความชํานาญจะชวยกระตุนความสนใจใฝรูของผูเรียนทําใหการเรียนมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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 เฮนเดอสัน(Henderson.2001:409-A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสไตลตําแหนงผูนํา 
เวลาที่ใชในการใหคําแนะนําในทางการปฏิบัติ การรวมงานและองศาของความซับซนของการรวมกัน
เปนกอนของหรือกลุมเทคโนโลยี โดยเจาหนาที่การบริการ พบวา บทบาทของตําแหนงผูนําในรวมกัน
เปนกลุมจะไดรับความชํานาญในการศึกษาเปนแบบอยาง เกี่ยวกับทฤษฎีใหม สําหรับการพัฒนาความ
ชํานาญ ความเชี่ยวชาญใหมในการศึกษา ที่ถูกพัฒนามาจากการฝกปฏิบัติ การฝกหัดใหเกิดความ
ชํานาญ  ไดความรูมากย่ิงขึ้น และจากการฝกหัดฝกปฏิบัติจะทําใหเกิดความรู ความเขาใจ การฝก
ทักษะ สงผลใหเกิดความชํานาญ 

 ในการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยในคร้ังนี้ มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 5  ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการสรางชุดฝกทักษะและงานวิจัยเกี่ยวกับชุดฝกทักษะ ซึ่งมีอยูหลายประเภทและมีประโยชน
ในการนํามาใชเปนส่ือชวยในการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี โดยเลือกตามความเหมาะสมและ
วัตถุประสงคของการใชงาน สําหรับชุดฝกทักษะ คือ การใชระบบสื่อประสมที่มีความสอดคลองกันมา
ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
อยางมีประสิทธิภาพ ตองมีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค   ชุดฝกทักษะประกอบดวย 

คํานํา  คําชี้แจง  สารบัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ ใบความรู แบบฝกตัวอยาง แบบฝก
ปฏิบัติ ประเมินผล  คูมือครู ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมินความสามารถในการ
เขียนโปรแกรม  แบบทดสอบ ชุดฝกทักษะมีคุณคาชวยใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมาย
ที่ตั้งไวทําใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณไปในแนวทางเดียวกัน ชุดฝกทักษะที่ดีควรผลิต
งาย และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ประกอบดวย วิสัยทัศน 
หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษะอันพึงประสงค กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู และสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป และโครงสรางและหลักสูตร สําหรับ
มัธยมศึกษาปที่ 5 นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางแทจริง มีคูมือการใชอยางชัดเจน มีสื่อ
การสอนท่ีหลากหลายนาสนใจ และไดผานการทดสอบหลายครั้งเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน ขั้นตอนการพัฒนาชุดการสอน คือ (1) ศึกษาเน้ือหาสาระทั้งหมดของวิชาอยางละเอียด (2) 

กําหนดหนวย การสอน (3) กําหนดหัวเรื่อง (4) กําหนดความคิดรวบยอดและหลักการ (5) กําหนด
วัตถุประสงค6) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน(7) กําหนดแบบประเมินผล (8) เลือกและผลิตสื่อ 

(9) หาประสิทธิภาพชุดการสอน และ (10)ทดลองใชชุดฝกทักษะ หาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ 
โดยการนําไปทดลองใช (Try Out) แบบเด่ียว แบบกลุม และแบบภาคสนาม และปรับปรุงแกไข 

นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
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เทคโนโลยีและหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต พุทธศักราช 

2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามตัวชี้วัดชวงชั้นระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายยังมุงเนนใหนักเรียนมีความรูพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ที่สามารถนํามาใชในการจัดการ
เรียนการสอนไดหลายหลากวิธี เชนการสอนแบบสาธิต การสอนแบบปฏิบัติ และอ่ืน ๆ มีผูที่ใหความ
สนใจทําการวิจัย โดยการพัฒนาชุดฝกทักษะเพื่อแกไขปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
หลายวิชา เชนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย งานบาน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ก็มีการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะดวย เชนกัน ซึ่งผลการวิจัยสวนใหญพบวานักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝก
ทักษะมีคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะแตกตางกันและในการพัฒนาชุดฝกทักษะได
ดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ 
3) การทดลองใชชุดฝกทักษะ และ 4) การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดฝกทักษะ 
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บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 5   เปนการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – 

Posttest Design โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยสี่ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่งการวิจัย (Research) 

เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดฝกทักษะ  ขั้นตอนที่สองการพัฒนา 
(Development) เปนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ ขั้นตอนท่ีสามการวิจัย 

(Research) เปนการทดลองใชชุดฝกทักษะที่สรางข้ึน ขั้นตอนที่สี่การพัฒนา (Development) เปน
การประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดฝกทักษะที่สรางขึ้น โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

1. รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ใชแบบการวิจัยกลุมเดียวสอบกอนเรียนและสอบหลังเรียน ใชแบบ
แผนการทดลอง แบบแผนการทดลองใชแบบ Pre - Experimental Design แบบ One Group Pre-

test Pos-test Design (มาเรียม นิลพันธุ 2551:143-144) ซึ่งแสดงไวดังตารางท่ี 6  
 

ตารางท่ี 6 แสดงแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pre-test Post-test Design 

Pre-test Treatment Post-test 

��  X 
��  

 

                เมื่อ ��      หมายถึง ประเมินผลการเรียนรูความเขาใจกอนใชชุดฝกทักษะ (Pre-test) 

 X       หมายถงึ การสอนโดยใชชุดฝกทักษะ (Treatment) 

 ��      หมายถึง ประเมินผลการเรียนรูหลังการใชชุดฝกทักษะ(Post-test) 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางและหาประสิทธิภาพ ไดแก 
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 
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2. ขั้นตอนของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 
5 ประกอบไปดวย ขั้นตอนที่หนึ่งเปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะ ขั้นตอน
ที่สองเปนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ ขั้นตอนที่สามเปนการทดลองใชชุดฝกทักษะที่
สรางขึ้น และขั้นตอนที่สี่เปนการประเมินผลและปรับปรุงแกไข ชุดฝกทักษะ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

 3.1 ขั้นตอนที ่1 การวิจัย (Research) : การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

  วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับ การพัฒนาชุดฝกทักษะ วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 2551 กลุมสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาเน้ือหาการเขียนโปรแกรม และ
สํารวจความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาชุดฝกทักษะ ใหสอดคลอง
กับหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 

 วิธีการดําเนินการ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากงานวิจัยที่เกี่ยวของและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาชุดฝกทักษะ การสรางชุดฝกทักษะ การหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ การทดลองใชและการ
ประเมินผลแกไขปรับปรุงชุดฝกทักษะ 

 2. วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือศึกษาเนื้อหาวิชาการเขียนโปรแกรม ที่เกี่ยวของการ
พัฒนาการเขียนโปรแกรมวามีเนื้อหาของหลักสูตรในภาพรวม เรื่องอะไรบางท่ีนักเรียนจะไดเรียนรูให
สอดคลองและเหมาะสมและศึกษาเนื้อหาการเขียนโปรแกรม 

 3.ศึกษาขอมูลความตองการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 34 คน โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยเปนผูนําแบบสอบถามไปสอบถาม
นักเรียนดวยตนเอง เพื่อศึกษาความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในการพัฒนาชุดฝก
ทักษะในดานความตองการเรียนดวยชุดฝกทักษะ องคประกอบของชุดฝกทักษะ ลักษณะชุดฝกทักษะ 
สื่อที่จะใชในชุดฝกทักษะ การนําไปใชและขอเสนอแนะตาง ๆ 

 4. ศึกษาความตองการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีใชชุดฝกทักษะการ
เขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 จากครูผูสอนวิชาการเขียนโปรแกรม 5 ทานโดยใช
แบบสัมภาษณ ในการสัมภาษณผูวิจัยเปนผูสัมภาษณดวยตนเอง 
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 เครื่องมือวิจัย 

 1. แบบสอบถามความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานในการสรางชุดฝกทักษะ 
จํานวน 1 ฉบับ 

 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถาม หลักการสรางชุดฝกทักษะ และ
เอกสารอ่ืนๆ  
 1.2 สรางเปนแบบสอบถาม โดยโครงสรางของแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ขอ 
ไดแก  เพศ อายุ และ ประสบการณการเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาปาสาคาล เปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานในการสรางชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรม สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 4 ขอ เกี่ยวกับ 1)นักเรียนตองการใหนําชุดฝกทักษะ
การเขียนโปรแกรมมาใชในการจัดการเรียนการสอนหรือไม 2) ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา
ปาสาคาล ที่นักเรียนตองการความตองการควรมีเนื้อหาเก่ียวกับอะไร 3)ชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรมควรมีลักษณะใด 4)ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมท่ีนักเรียนตองการควรมีสื่ออะไรบาง เปน
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม และความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ชุดฝกทักษะที่นักเรียนตองการ 
 1.3  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญดาน
ชุดฝกทักษะ 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานการเขียนโปรแกรม 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานวัดและประเมินผล 
1 คน จากการตรวจสอบไดปรับปรุงแกไข ไดแก ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ใหตัด “อายุ” ออก ปรับปรุงขอคําถาม จาก “ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลที่
นักเรียนตองการควรมีเน้ือหาเก่ียวกับอะไรบาง” เปน “ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 
ที่นักเรียนตองการรูเกี่ยวกับอะไรบาง”  และใหตัดตัวเลือก ในขอที่ 4 ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม
ที่นักเรียนตองการควรมีสื่ออะไรบาง ตัด วิทยากรภายนอกออกตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

 1.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญดานชุดฝกทักษะ 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานการเขียนโปรแกรม 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานวัด
และประเมินผล 1 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) การเขียนโปรแกรม ที่ใช และนํามาหาคาดัชนีความ
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สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
(มาเรียม นิลพันธุ 2549 : 157) 

 ใหคะแนนเทากับ +1 เมื่อแนใจวาแบบสอบถามน้ันมีความเหมาะสม 

 ใหคะแนนเทากับ   0 เมื่อไมแนใจวาแบบสอบถามน้ันมีความเหมาะสมหรือไม 
 ใหคะแนนเทากับ -1 เมื่อแนใจวาแบบสอบถามน้ันไมมีความเหมาะสม 

 นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในแตละขอไปหาคาดัชนีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและ
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยมีสูตรดังตอไปน้ี 

  สูตร IOC = 
�
�

 

 IOC   แทน ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น 

 �แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 N       แทน จาํนวนผูเชี่ยวชาญ 

 นําคาดัชนีความสอดคลองที่ไดมาเทียบกับเกณฑ ซึ่งเกณฑในการพิจารณาความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญดังนี้ คือ คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ที่คํานวณไดมีคามากกวาหรือเทียบเทา 0.5 
แสดงวาแบบสอบถามมีความเหมาะสมในดานตางๆ ถาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่คํานวณไดมี
คานอยกวา 0.5 แสดงวาแบบสอบถามไมมีความเหมาะสมในดานตางๆ  ไดคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 1.00 แลวจึงนําไปสอบถามความตองการของนักเรียน 

จากข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความตองการเรียนดวยชุดฝ กทักษะการเขียน
โปรแกรมสามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 

ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความตองการเรียนดวยชุดฝกทักษะ 

นําขอมูลสรางแบบสอบถามความตองการเรียนดวยชุดฝกทักษะ 

นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน และปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํา 

นําแบบสอบถามมาเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพื่อนําไปใชจริง 
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 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี ้
 เก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราช
รมณียเขต จํานวน 34 คน โดยผูวิจัยเปนผูสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ความตองการในการเรียนดานชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 มาวิเคราะหขอมูล โดยการใชคารอยละ (%) จากนั้น
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 

 2.  แบบสัมภาษณครูผูสอนวิชาการเขียนโปรแกรม จํานวน 1 ฉบับ 

 ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ครูผูสอนวิชาการเขียนโปรแกรม 5 ทาน มีขั้นตอนในการดําเนินการ
ดังนี ้

  2.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสรางแบบสัมภาษณ หลักการสรางชุดฝกทักษะ และ
เอกสารอ่ืนๆ  
  2.2 สรางแบบสัมภาษณเปนแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structure Interview) 
แบงเปน 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานสภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
จํานวน 5 ขอ ไดแก 1.เพศ 2. อายุ 3. วุฒิการศึกษา 4. ตําแหนง 5. ประสบการณการทํางานดานการ
สอน 6.ประสบการณดานการเขียนโปรแกรม 

 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรม สําหรับครูผูสอน จํานวน 6 ขอ ไดแก 1) ทานคิดวารูปแบบของชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรมควรมีรูปแบบเปนอยางไร 2) ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ควรมีขอบขาย
เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบาง 3) ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ควรจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยางไร 4) ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ควรใชสื่อการเรียนการสอนอะไรบาง 5) 
ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ควรใชเวลาในการเรียนการสอนในแตละขอบขายเนื้อหา 
ตามขอ 2 เทาใด จึงจะเหมาะสม 6) ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาควรประเมินผล
อยางไร 

 ตอนที่ 3  แบบสัมภาษณเก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการ
พัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 ขอ 
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 2.3 นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเสนออาจารยปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญดาน

ชุดฝกทักษะ 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานการเขียนโปรแกรม 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานวัดและประเมินผล 
1 คน จากการตรวจสอบไดปรับปรุงแกไขไดแก ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูล
ทั่วไป ใหตัด ขอที่ 6. ประสบการณดานการเขียนโปรแกรมออกจากตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะ จาก “ทานคิดวารูปแบบของชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม
ควรมีรูปแบบเปนอยางไร” เปน“ทานคิดวารูปแบบของชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
ควรมีรูปแบบเปนอยางไร”  จาก “ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ควรมีขอบขายเนื้อหา
เก่ียวกับอะไรบาง” เปน “ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล ควรมีขอบขาย
เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบาง”จาก “ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ควรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยางไร”เปน “ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล ควรจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางไร”  จาก “ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ควรใชสื่อการเรียนการ
สอนอะไรบาง”เปน“ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล ควรใชสื่อการเรียนการ
สอนอะไรบาง”จาก “ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ควรใชเวลาในการเรียนการสอนในแต
ละขอบขายเน้ือหา ตามขอ 2 เทาใด จึงจะเหมาะสม”เปน“ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม
ภาษาปาสคาล ควรใชเวลาในการเรียนการสอนในแตละขอบขายเนื้อหา ตามขอ 2 เทาใด จึงจะ
เหมาะสม” จาก “ ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาควรประเมินผลอยางไร”เปน“ 

ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลควรวัดและประเมินผลอยางไร”มาปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

 2.4 นําแบบสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 คน ไดแก 
ผูเชี่ยวชาญดานชุดฝกทักษะ 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานการเขียนโปรแกรม 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานวัด
และประเมินผล 1 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) การเขียนโปรแกรม 
และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1.00 แลวจึงนําไปสัมภาษณครูผูสอนวิชาการเขียนโปรแกรม 5 คน 

 จากข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ของครูผูสอนวิชาการเขียนโปรแกรมสามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 3 
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    แผนภูมิที่ 3 สรุปขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ 
  การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยได
ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงครูผูสอนวิชาการเขียน
โปรแกรม  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.  ผูวิจัยกําหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะสัมภาษณและแจงใหผูใหสัมภาษณทราบพรอมทั้ง
สงประเด็นการสัมภาษณใหผูใหสัมภาษณลวงหนา 

 3.  ดําเนินการสัมภาษณ โดยผูวิจัยสัมภาษณดวยตนเอง 
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 

 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรมจากครูผูสอน มาวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไป โดยใชคารอยละ (%) จากน้ันนําเสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย และวิเคราะหความคิดเห็น โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

analysis) และนําเสนอแบบพรรณนาความ 

 จากขั้นตอนการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่กลาวมา ผูวิจัยจึงไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยใน
ขั้นตอนที่ 1 ไวดังตารางท่ี 7 

 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสาร, แนวคิด, ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการสรางแบบสัมภาษณ 

สรางแบบสัมภาษณตามขอมูลที่ได 

นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน และปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํา 

นําแบบสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อนําไปใชจริง 
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ตารางท่ี 7 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานการพัฒนาชุดฝกทักษะ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 

วิธีการ 
 

กลุมเปาหมาย 

เครื่องมือ/ 
การวิเคราะห

ขอมูล 

1. เพื่อศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดฝกทักษะ 
 

ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัย 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาชุดฝก 

เอกสารและ
งานวิจัย/
วิเคราะห
เนื้อหา 

2. เพื่อวิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิเคราะห
หลักสูตรและ
ตัวชี้วัด 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.
2551หลักสูตรสถานศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

หลักสูตร/
วิเคราะห
เนื้อหา 

3. เพื่อศึกษาความตองการ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5
เกี่ยวกับสาระการเรียนรูการจัด
กิจกรรม การวดัและประเมินผล
รูปแบบของชุดฝกทักษะ 

-แบบสอบถาม 

 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 5 โรงเรียนสมเด็จพระ
ปยมหาราชรมณียเขต
จํานวน 34 คน 

แบบสอบถาม 
/      คารอย
ละ(%) 
วิเคราะห / 
เนื้อหา 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นครูผูสอน  
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะ 

-แบบ
สัมภาษณ 

ครูผูสอนการเขียน
โปรแกรม จํานวน 5 คน 

แบบสัมภาษณ 
/   คารอยละ
(%)  
วิเคราะห
เนื้อหา 
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 3.2 ขั้นตอนที ่2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ 
  วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 

  วิธีดําเนินการ 
 1.  สังเคราะหผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 ทุกขั้นตอนเพ่ือนํามา

เปนแนวทางในการพัฒนาชุดฝกฉบับราง 
  2.  ดําเนินการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาป
ที่ 5 ฉบับราง โดยมีองคประกอบดังนี้ คํานํา คําชี้แจง สารบัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ ใบ
ความรู แบบฝกตัวอยาง แบบฝกปฏิบัติ ประเมินผล คูมือครู ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 
แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม แบบทดสอบ สื่อประกอบการใชชุดฝกทักษะ ไดแก 
คอมพิวเตอร 
  3.  นําชุดฝกทักษะฉบับรางท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดาน
การเขียนโปรแกรม ดานชุดฝกทักษะ ดานวัดและประเมินผล เพื่อขอคําแนะนําในสวนที่จํานวน 3 คน 
เพื่อขอคําแนะนําในสวนที่บกพรองและขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมย่ิงข้ึน ไดแก ดาน
เนื้อหาสาระในชุดที่ 1 คําสั่ง IF Then ควรใสเนื้อหาพ้ืนฐานกอนขึ้นคําสั่ง และควรเรียบเนื้อหาให
เรียบรอยกอนฝกปฏิบัต ิ

  4.  นําชุดฝกทักษะท่ีไดรับการแกไขแลว มาประเมินโครงรางชุดฝกทักษะ โดย
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ไดแกผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุดฝก
ทักษะจํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานการเขียนโปรแกรม จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและ
ประเมินผล จํานวน 1 คนเพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความ
สอดคลองของชุดฝกทักษะในดานตางๆ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 

  5.  นําชุดฝกทักษะที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อความสมบูรณของชุดฝกทักษะกอนนําไปหา
ประสิทธิภาพ 

  6.  นําไปหาคาประสิทธิภาพ ��/EE  การหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะอาศัย
การทดลองโดยการนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/ 2 โรงเรียนสมเด็จพระปย
มหาราชรมณียเขตที่ ไมใชกลุมตัวอยางและมีพื้นฐานความรูความสามารถและสภาพแวดลอม
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี ้
  7.  วิธีการทดลองเปนรายบุคคล (Individual Tryout, 1:1) นําชุดฝกไปใหนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 /2 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งมีระดับ
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ความรูพ้ืนฐานดานการเขียนโปรแกรมแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน ขยายผลใช
นอกเวลาสอน รวมจํานวนท้ังหมด 3 คน เพ่ือดูความเหมาะสมของเน้ือหา ความยากงายของชุดฝก
ทักษะ ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 76.67/75.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 60/60 ตามท่ีกําหนดไว
แลวนํามาปรับปรุงแกไขดานเน้ือหาสาระและภาษาใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 8.  วิธีการทดลองแบบกลุมยอย (Small-Group Tryout, 1:10) นําชุดฝกท่ีได
ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 /2 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราช   
รมณียเขต ที่มีระดับความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน อยางละ 3 คน รวมท้ังหมด 9 คน 
เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหาและความยากงายของภาษาและคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดฝก
ทักษะไดคาประสิทธิภาพเทากับ 80.67/80.74 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 70/70 แลวนํามาปรับปรุงแกไขดาน
เนื้อหาสาระและภาษาใหมีความเขาใจงายขึ้นกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง โดยมีการคํานวณ
คาสถิติดังนี้ 
  80  ตัวแรก ( �E ) หมายถึง การหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนจัดการเรียน
โดยประเมินจากคะแนนที่จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนในแตละชุดฝกทักษะของนักเรียนคิด
ทั้งหมดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 80  

 สูตรที่ 1  ���� �
�
E�

E  

 �E   หมายถึง   ประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ 
 � หมายถึง    คะแนนรวมของแบบทดสอบทายชุดฝกทักษะแตละชดุ 
 A หมายถึง    คะแนนเต็มของแบบทดสอบชุดฝกทักษะทุกชุดฝกทักษะ 
 N หมายถึง   จํานวนผูเรียน 

 80 ตัวหลัง �E  หมายถึง การหาประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรูโดย
ประเมินจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนในแตละชุดฝกทักษะการเรียนรู ของ
นักเรียนทั้งหมด คดิเปนคาเฉลี่ยรอยละ 80  

 สูตรที่ 2 ���� �
�
E�

E  

 �E   หมายถึง   ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ 
 �  หมายถึง    คะแนนรวมของการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคน 

 A หมายถึง    คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน 
 N หมายถึง   จํานวนผูเรียน 
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  การคํานวณหาคาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ โดยใชสูตรดังกลาว นําผลท่ีไดจาก
การนําคะแนนชุดฝกทักษะหรือผลงานในงานขณะประกอบกิจกรรมการเรียนในแตละหนวยและ
คะแนนทดสอบหลังเรียนดวยการคํานวณหาคา ��/ EE  เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวคือ 75/75 

คาประสิทธิภาพท่ีคํานวณไดแลวนํามาเทียบเกณฑ ดังตอไปน้ี  

  1. สูงกวาเกณฑเมื่อประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาเกิน 2.5%  
                    2.  เทาเกณฑเม่ือประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะเทากันหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาไม
เกิน2.5%  
  3. ต่ํากวาเกณฑเมื่อประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะตํ่ากวาเกณฑที่ตั้งไวแตถาไมต่ํากวา
เกณฑ 2.5% ถือวายังมีประสิทธิภาพรับได  
ขั้นตอนการพัฒนาชุดฝกทักษะ 
  

                    ขั้นตอนที ่1  ศึกษาคนควาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสรางชุดฝกทักษะ 
 

 
                    ขั้นตอนที ่2   กําหนดหัวเรื่องหรือเนื้อหาของชุดฝกทักษะ 

 

                    ขั้นตอนที ่3            พัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

 

                    ขั้นตอนที ่4      เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

                              เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไขชุดฝกทักษะ 
 

                    ขั้นตอนที ่5          ทดสอบแบบรายบุคคล (Individual Tryout ) 

 

                    ขั้นตอนที ่6                        ปรับปรุงแกไข 

 

                    ขั้นตอนที่ 7           ทดสอบแบบกลุมยอย (Small Group Tryout ) 

 

                    ขั้นตอนที ่8                         ปรับปรุงแกไข 
  แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาชุดฝกทักษะ               
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การสรางแผนการจัดการเรียนรู 

 การสรางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใชในการสอนวิชาการเขียนโปรแกรม กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประกอบการใชชุดฝกทักษะวิชาการเขียนโปรแกรม ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางจํานวน 5 แผน แตละแผนประกอบดวย หัวเรื่อง กําหนดเวลาเรียน เนื้อหา สาระสําคัญ 
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ สาระการเรียนรู คุณลักษณะอันพึงประสงค เกณฑการ
ประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียน ซึ่งมีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐาน ง 3.1 ตัวชี้วัดชวงชั้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  4-6 
 2. ศึกษาหลักการสอนและวิธีสอน สําหรับเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
กําหนดชั่วโมง เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 
2551 

 3. วิเคราะหตัวชี้วัดชวงชั้น และเนื้อหา เพ่ือเขียนจุดประสงคการจัดการเรียนรู  โดยแบงเนื้อหา
การเขียนโปรแกรมเปน 5 คําสั่งดังนี้ 1) คําสั่ง IF Then 2) คําสั่ง Case of 3) คําสั่ง For to do 4) 
คําสั่ง Repeat Until 5) คําสั่ง While do 

 4. สรางแผนการจัดการเรียนรู วิชาการเขียนโปรแกรม โดยแบงเนื้อหาเปน  5 แผนการ
จัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 คําสั่ง IF Then แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 คําสั่ง Case of 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 คําสั่ง For to do แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 คําสั่ง Repeat Until 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 คําสั่ง While do แผนจะมีรายละเอียดดังนี้ มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  หลักฐานการเรียนรู 
การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู แบบทดสอบหลังเรียน แบบ
ประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

    5.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมทางดานเน้ือหา ภาษา และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 6.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการตรวจสอบ มาปรับปรุงแกไข  ผลการปรับปรุง
แกไขแผนการจัดการเรียนรู มีดังนี้ 1) ปรับปรุงสาระสําคัญในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1, 2,3,4,5 

ใหมีความเหมาะสม ครอบคลุมและสอดคลองกับเนื้อหาสาระ 2) ปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ในแผนการการจัดการเรียนรู 1,2,3,4,5 ใหมีลําดับขั้นตอนตอเนื่องในการปฏิบัติกิจกรรม  
3) ปรับปรุงภาษาใหมีความเหมาะสมและชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
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 7. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูไดคาดัชนีเทากับ 1.00 แลวนําไป
ทดลองใชควบคูกับชุดฝกทักษะกับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง การสรางแผนการจัดการเรียนรู
ดังกลาว สามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่ 5 สรุปขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 

ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 

ศึกษาหลักการสอนและวิธีสอน 

วิเคราะหตัวช้ีวัดชวงชั้น เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู 

สรางแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการเขียน 

โปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

นําแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ 

นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพ่ือนําไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ทดลองใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไข 
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 ผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการข้ันตอนที่  2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ 
สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ 

วัตถุประสงคการวจิัย วิธีการ กลุมเปาหมาย 
เครื่องมือ/ 

การวิเคราะหขอมลู 

1. เพื่อสรางชุดฝกทักษะ
การเขียนโปรแกรม 
สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 5 

การพัฒนาชุดฝกทกัษะฉบับราง
ประกอบดวย 

คํานํา  คาํชี้แจง สารบญั จดุประสงค
การเรียนรู สาระสาํคัญ ใบความรู 
แบบฝกตัวอยาง แบบฝกปฏิบัติ 
ประเมินผล  คูมือครู ประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมนิ
ความสามารถในการเขียนโปรแกรม  
แบบทดสอบ  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนสมเด็จพระปย
มหาราชรมณียเขต 

-ชุดฝกทักษะ 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของชุดฝกทกัษะ ฉบับ
ราง 

ประเมินโครงรางชุดฝกทักษะโดยให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

อาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
ชุดฝกทักษะดานการเขียน
โปรแกรมและดานการวัดผล
ประเมินผล 

-แบบประเมิน
ชุดฝกทักษะ 
-วิเคราะหเนือ้หา 
-วเิคราะหความ
สอดคลอง 

3. เพื่อปรับปรุงแกไข 
ชุดฝกทักษะฉบับราง 

แกไขปรบัปรุงชุดฝกทักษะ ชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรม 

ชุดฝกทักษะ 

4. เพื่อหาประสิทธิภาพ
ชุดฝกทักษะฉบบัราง 

-หาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะแบบ
รายบุคคล(Individual Tryout) และ
แกไขปรบัปรุง 
-หาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะแบบ
กลุมยอย (Small – Group Tryout) 

-นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
5 / 2โรงเรียนสมเด็จพระปย
มหาราชรมณียเขต ที่มีระดับ
การเรียน เกง ปานกลาง 
ออน อยางละ 1 คน รวม 3 
คน 

-นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
5 / 2โรงเรียนสมเด็จพระปย
มหาราชรมณียเขต ที่มีระดับ
การเรียน เกง ปานกลาง 
ออน อยางละ  3 คน รวม 9 
คน 

-ชุดฝกทักษะฉบับ
ราง/คารอยละของ
คะแนนเฉล่ียของ 

��/ EE  

 

-ชุดฝกทักษะฉบับ
ราง/คารอยละของ
คะแนนเฉล่ียของ 

��/ EE  

5. เพื่อแกไขปรบัปรุง 
ชุดฝกทักษะฉบบัราง 

แกไขปรบัปรุงชุดฝกทักษะฉบับราง ชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรมสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 

-ชุดฝกทักษะ 
-วิเคราะหเนือ้หา 
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 3.3 ขั้นตอนที ่3 การทดลองใชชุดฝกทักษะ 
 วัตถุประสงค เพ่ือทดลองใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรยีนมัธยมศึกษา  
ปที่ 5 กับนักเรยีนโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 
 วิธีดําเนินการ 
 1.ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5/1 และ 5/2 โรงเรียน
สมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต จํานวน  67 คน ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม ภาคเรียนท่ี 1  ป
การศึกษา 2555 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียน
สมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต จํานวน 34 คน ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2555 ไดมาโดยการสุมหองเรียนดวยวิธีการใชวิธีสุมอยางงายโดยการจับสลาก 

 ในการวิจัยชุดฝกทักษะ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 มีวิธีดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 ผูวิจัยนําชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนมัธยมศึกษา ป
ที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 หอง 5/ 1โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต จํานวน 
34 คน 

 1. ผูวิจัยนําชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมท่ีสรางข้ึนไปทดลองใชกับนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 34 คน ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเองในการทดลองใชชุดฝก
ทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนทําการทดลองผูวิจัยไดชี้แจง
หลักการ เหตุผล และประโยชน ของการวิจัยใหกับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง พรอมกับทําความ
เขาใจเก่ียวกับวิธีการเรียนการสอน เพื่อใหผลการใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

 2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจการเขียน
โปรแกรม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 3. ดําเนินการทดลองใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมโดยการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไวกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชเวลาในการสอน 3 ชั่วโมง / 

สัปดาห เปนเวลา 5 สัปดาห โดยไมนับวันที่ทําการสอบกอนเรียนและหลังเรียน มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 3.1 ขั้นนํา ผูวิจัยไดอธิบายถึงจุดประสงคของการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรมและประโยชนที่ไดรบัจากการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

 3.2 ขั้นสอน ดําเนินการเรียนการสอนตามกิจกรรมที่วางไวในแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชการสอนแบบปฏิบัติ ผูสอนเปนผูสอนใหคําแนะนําและสาธิต ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.2.1 ทบทวนความรูเดิม 
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ขั้นนํา ผูวิจัยไดอธิบายถึงจุดประสงคของการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม
และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

ขั้นสอน ดําเนินการเรียนการสอนตามกิจกรรมที่วางไวในแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชการสอนแบบปฏิบัติ ผูสอนเปนผูสอนใหคําแนะนํา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 - ทบทวนความรูเดิม 

 - สอนเนื้อหาสาระใหม ตามชุดฝกทักษะ 
    - ฝกปฏิบัติตามชุดฝกทักษะ 
    - ตรวจสอบความเขาใจในการฝกทักษะ 

ขั้นสรุป นักเรียนและผูสอนรวมกันสรุปความรูและตรวจสอบผลการฝกทักษะ
ปฏิบัติโดยครูผูประเมินความสามารถในการฝกทักษะ 

 3.2.2 สอนเนื้อหาสาระใหม ตามชุดฝกทักษะ 
    3.2.3 ฝกปฏิบัติตามชุดฝกทักษะ 
    3.2.4 ตรวจสอบความเขาใจในการฝกทักษะ 
 3.3 ขั้นสรุป นักเรียนและผูสอนรวมกันสรุปความรูและตรวจสอบผลการฝกทักษะ
ปฏิบัติโดยครูผูประเมินความสามารถในการฝกทักษะ 
 4. หลังจากดําเนินการทดลองใชชุดฝกทักษะสิ้นสุดลง ผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน 

(Post-test) โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกับที่ใชในการทดสอบกอนเรียน 

 5. นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนมาเปรียบเทียบ โดยใชคา  
รอยละ (%) คาเฉล่ีย �   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาประสิทธิภาพของชุดฝก
ทักษะ ��/ EE  โดยกําหนดเกณฑมาตรฐาน 75/75 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  แผนภูมทิี่ 6 แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะ 

  

จากขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย (Research): การทดลองใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับ
นักเรียนมธัยมศึกษาปท่ี 5 ทีผู่วิจัยสรางขึ้นและนําไปใชกับกลุมตัวอยางที่ สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชชุดฝกทักษะ 

วัตถุประสงค    
การวิจัย 

วิธีการ กลุมเปาหมาย 

เครื่องมือ/ 
การวิเคราะห

ขอมูล 

1. เพื่อทดลองใช
ชุดฝกทักษะการ
เขียนโปรแกรม
สําหรับมัธยมศกึษา
ปที่ 5 

1. ชี้แจงหลักการเหตุผลจุดประสงค 
และประโยชนในการเรียน 

ดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

2. ทดสอบความรูความเขาใจกอน
เรียนดวยชุดการฝกทักษะ 
3. ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชชุดฝก
ทักษะกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 

โดย 
      3.1ขั้นนํา บอกวัตถุประสงค 
และประโยชนจากการเรียนโดยใช
ชุดฝกทักษะ 
     3.2 ขั้นสอน ดําเนินการเรียนการ
สอนตามกิจกรรมที่วางไวในแผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบ
ปฏิบัติ ผูสอนเปนผูสอนใหคําแนะนํา 
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
- ทบทวนความรูเดิม 

- สอนเนื้อหาสาระใหม ตามชุดฝก
ทักษะ 
- ฝกปฏิบัติตามชุดฝกทักษะ 
- ตรวจสอบความเขาใจในการฝก
ทักษะ 
    3.3 ขั้นสรุปนักเรียนและครู
รวมกันสรุปความรู และตรวจสอบผล
การฝกปฏิบัต ิ

4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

-นักเรียนช้ัน
มัธยม 

ศึกษาปที่ 5 
โรงเรียน 
สมเด็จพระปย
มหาราชรมณีย
เขต จํานวน 
34 คน 

-ชุดฝกทักษะ 
-แบบทดสอบกอน-
หลังการใชชุดฝก
ทักษะ 
-หาประสิทฺธิภาพ
คารอยละ 
( ��/ EE ) โดย
กําหนดเกณฑ
มาตรฐาน 75/75 
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 3.4 ขั้นตอนที ่4 การประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดฝกทักษะ 
 วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลของชุดฝกทักษะท่ีพัฒนาขึ้น โดยการประเมินผลการเรียนรูเรื่อง
การเขียนโปรแกรม  ความสามารถในการเขียนโปรแกรม และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขใหเปนชุดฝกทักษะ
ฉบับสมบูรณที่มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดตอไป  การประเมิน
ชุดฝกทักษะเรื่องการเขียนโปรแกรมมีลําดับขั้นตอนการสรางดังนี ้
  1.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูของนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
 เครื่องมือที่ใช คือ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งแบบทดสอบเปนขอสอบฉบับ
เดียวใชกอนและหลัง วิชาการเขียนโปรแกรม  ตามตารางวิเคราะหจํานวน 30 ขอ เปนขอสอบแบบ
ปรนัย ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม 4 ตัวเลือก นักเรียนจะตองเลือกคําถามที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ ถาตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน และถาตอบผิดหรือไมตอบใหขอละ 0 
คะแนน 

  การสรางและใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู มีขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ ศึกษา จุดประสงค 
การเรียนรูขอบขายเน้ือหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ศึกษาเอกสารและ
ขอมูลที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ทฤษฏเีกีย่วกับการเขียนโปรแกรม 

  2.  วิเคราะหเนือ้หา และจุดประสงคการเรียนรู 
 3.  สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองการเขียนโปรแกรม แบบปรนัยชนิด 4  

ตัวเลือกเปน ขอสอบท่ีใชกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 60 ขอ จากการวิเคราะหจํานวนขอสอบที่
ตองใช จํานวน 30 ขอ 
ตารางท่ี 10 การวิเคราะหขอสอบ ตัวชี้วัด ม.4-6/6 เขียนโปรแกรมภาษา 

 

ลําดับที่ 
 

ตัวชี้วัด 

เขียนโปรแกรมภาษา 

กา
รน
ําไป

ใช
 

รว
ม 

1 

2 

3 

4 

5 

คําสั่ง IF Then Else 

คําสั่ง Case of  
คําสั่ง For  to do 

คําสั่ง Repeat Until 

คําสั่ง While do 

7 

7 

6 

5 

5 

7 

7 

6 

5 

5 

 รวม 30 30 
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 4.  นําแบบทดสอบที่สรางข้ึน เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 

คนผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุดฝกทักษะจํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานการเขียนโปรแกรม จํานวน 1 คน 
และผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและประเมินผล จํานวน 1 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) โดยพิจารณาความสอดคลองรายขอ ของเแบบทดสอบวัดตรงตามจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไม แลว
นําความคิดเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลองรายขอไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 โดยดัชนีคา
ความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวาขอสอบมีความเท่ียงตรง ถาขอสอบที่มีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) นอยกวา 0.5 จะตองนําไปปรับปรุงแกไข เพ่ือใหไดขอสอบจํานวน 30 ขอ 

5. นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
และปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เคยเรียนวิชาการเขียน
โปรแกรม หอง 6/1 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต จํานวน 33 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
เพือ่นํามาวิเคราะหหา คาอํานาจจําแนก (r) ที่มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 
0.20 - 0.80 และ หาคาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder-Richardson) ที่คํานวณ
จากสูตร ���� (มาเรียม นิลพันธุ,2549:188)  ไดคาความเช่ือมั่น 0.89 

 6.  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่หาคาความเชื่อมั่นแลว ไปใชทดสอบความรูความ
เขาใจกอนและหลังการใชชุดฝกทักษะ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนสมเด็จพระปย
มหาราชรมณียเขต จํานวน 34 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง 

จากขั้นตอนการสรางแบบสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังการเรียนสามารถสรุปไดดัง
แผนภูมิที่ 7 
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แผนภูมิที่ 7 สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
  

2. แบบประเมนิความสามารถของนักเรียนในการเขียนโปรแกรม 
 เครื่องมือที่ใช คือ แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม แบบประเมินที่มี
ลักษณะเปน(Rubric Score) 4 ระดับ โดยประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม ดาน
ความสามารถในการเขียนผังงาน ดานความสามารถในเขียนคําสั่ง ดานความสามารถในการใช
โปรแกรม  ดานความรับผิดชอบ จํานวน 1 ฉบับ โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนในการสรางดังตอไปน้ี 

 ขั้นตอนในการสรางแบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม 
 1.  ศึกษาตํารา เอกสาร ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ 

 2.  กําหนดจุดประสงคในการสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ โดยให
นักเรียนแสดงความสามารถในการเขียนโปรแกรม ที่เรียนทั้งหมด 

 3.  สรางแบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
5 (Rubric Score) 4 ระดับ กําหนดเกณฑ ดังตารางท่ี 11 

 

ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ ศึกษาหลกัสูตร ขอบขายเน้ือหา 

วิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู 

นําแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชีย่วชาญจํานวน 3 คน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ปรับปรงแกไขตามคําแนะนํา

ทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต จํานวน 33 คน นําคะแนน
มาหาคาความยากงายคาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่น โดยใชวิธีของคูเดอรริชารดสัน 

สรางแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจกอนเรียนและหลังเรียน 

นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
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ตารางท่ี 11 เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

1 

ความสามารถ 

ในการเขียนผังงาน 

20 คะแนน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา 
การประมวลผล
ขอมลู และการ
แสดงขอมูล 
ถูกตองและการ
เขียนอยางเปน
ลําดับและ
ชัดเจน ตาม
ภาระงาน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา 
การประมวลผล
ขอมูลถูกตอง 
และการแสดง
ขอมลูถูกตอง 
แตยังไม
ครบถวนใน
ภาระงาน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) พรอม
ใชสัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา
ถูกตองและการ
ประมวลผลขอมูล
ไมถูกตองและ
การแสดงขอมูล
ถูกตอง และเขยีน
ไมเปนลําดับขั้น 
ไมถูกตองตาม
ภาระงาน 

การเขียนผัง
งานครบตาม
กระบวนการ 
มีการนํา
ขอมูลเขา
(Input) มี
การ
ประมวลผล 
(Process) มี
การแสดง
ขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart 

ไมถูกตองทุก
กระบวนและ
การ
ประมวลผล
ขอมูลไม
ถูกตองและ 
เขียนไมเปน
ลําดับ  ไม
ถูกตองตาม
ภาระงาน 
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   ตารางท่ี 11 เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม(ตอ) 

 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

2 

ความสามารถ 

ในการเขียน
คําสั่ง 

20 คะแนน 

มีโครงสราง
โปรแกรม
ครบถวน และ
กําหนดตัวแปรได
ถูกตอง การเขียน
คําสั่งถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output)แสดง
ขอมูล  อยาง
ถูกตองและเขียน
คําสั่งอยางเปน
ลําดับและชัดเจน 
โปรแกรม
สามารถทํางาน
ได ผลลัพธ
ถูกตองตามภาระ
งาน 

มีโครงสราง
โปรแกรม
ครบถวนและ
กําหนดตัวแปร
ไดถูกตองการ
เขียนคําสั่ง
ถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูล
เขา(Input) 
การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 
แสดงขอมูล 

อยางถูกตอง
และเขียนคําสั่ง
โปรแกรม
สามารถทํางาน
ได  แตผลลัพธ
ไมครบถวน
ตามภาระงาน 

มีโครงสราง
โปรแกรม
สมบูรณและ
กําหนดตัวแปร
ไดถูกตองการ
เขียนคําสั่ง
ถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูล
เขา(Input) 
การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

แสดงขอมูล 

อยางถูกตอง
และเขียนคําสั่ง
ถูกตองแต
โปรแกรมไม
สามารถทํางาน
ได ตามภาระ
งาน 

โครงสราง
โปรแกรม
ครบถวน 
และกําหนด
ตัวแปร
ถูกตอง การ
เขียนคําสั่งไม
ถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูล
เขา(Input) 
การ
ประมวลผล 
(Process) 

การแสดง
ขอมูล 
(Output) 

แสดงขอมูล 

ไมถูกตอง
และเขียน
คําสั่งไมเปน
ลําดับและไม
ชัดเจน 
โปรแกรมไม
สามารถ
ทํางานได 
ตามภาระ
งาน 
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ตารางท่ี 11 เกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม(ตอ) 

 

เกณฑการประเมินผลความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

คะแนนรวม  46.00  - 60.00     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับดีมาก 
 คะแนนรวม  31.00  - 45.99     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับดี 
 คะแนนรวม  16.00  - 30.99     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับปานกลาง 

               คะแนนรวม    1.00  - 15.99     คะแนน   หมายถึง ความสามารถในระดับนอย 
 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

3 

ความสามารถในการ
ใชโปรแกรม 

12 คะแนน 
 

สามารถเขา
โปรแกรมภาษา
ปาสคาล เปด 
บันทึก สามารถ
คอมไฟล
โปรแกรม และ
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถเขา
โปรแกรมภาษา
ปาสคาล เปด 
บันทึก สามารถ
คอมไพล
โปรแกรมได ไม
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถเขา
โปรแกรม
ภาษาปาสคาล 
เปด บันทึก  
ไมสามารถ
คอมไพล ไม
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถ
เขา
โปรแกรม
ภาษา
ปาสคาล  
ไมสามารถ
เปด 
บันทึกไม
สามารถ
คอมไพล
โปรแกรม 
ไมสามารถ
รัน
โปรแกรม
ได 

4 
ความรับผิดชอบ 

 8 คะแนน 

สามารถสงงาน
ทันเวลาตาม
กําหนด 

ไมสามารถสงงาน
ทันกําหนดระยะ 
1วัน 

ไมสามารถสง
งานทัน
กําหนดระยะ 
2-3 วัน 

ไมสามารถ
สงงานตาม
กําหนด4-

5วัน 
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 4.  นําแบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรมท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยที่

ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ 3 คน ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุดฝกทักษะจํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดาน
การเขียนโปรแกรม จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและประเมินผล จํานวน 1 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช และการประเมินที่ถูกตอง และ
นํามาหาคาดัชนี ความสอดคลองของเคร่ืองมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) นํา
ตารางวิเคราะหคา IOC ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดรรชนีความสอดคลอง แลวเลือกขอที่มีคาดัชนี
ความสอดคลองนอยกวา 0.50 ซึ่งเปนขอที่ตองนํามาปรับปรุงแกไข   

 5.  นําแบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรมท่ีสรางขึ้น มาปรับปรุงแกไข ไดแก 
จาก (Rubric Score)  5 ระดับ เปน (Rubric Score)  4 ระดับ ความสามารถในการเขียนผังงาน 
ระดับความสามารถที่ 2 จาก “Flowchart การนําขอมูลเขาถูกตองและการประมวลผลขอมูลไม
ถูกตองและการแสดงขอมูลไมถูกตอง และเขียนไมเปนลําดับขั้น ไมถูกตองตามภาระงาน” เปน 
“Flowchart การนําขอมูลเขาถูกตองและการประมวลผลขอมูลถูกตองและการแสดงขอมูลถูกตอง 
และเขียนไมเปนลําดับขั้น” ระดับที่ 3 จาก “Flowchart การนําขอมูลเขา การประมวลผลขอมูล
ถูกตอง และการแสดงขอมูลถูกตอง แตยังไมชัดเจนในภาระงาน” เปน “Flowchart การนําขอมูลเขา 
การประมวลผลขอมูลถูกตอง และการแสดงขอมูลถูกตอง แตยังไมครบถวนในภาระงาน ไมถูกตอง
ตามภาระงาน” ความสามารถในการเขียนคําสั่ง ระดับที่ 2 จาก “(Output) แสดงขอมูล อยางถูกตอง
และเขียนคําสั่งไมเปนลําดับโปรแกรมไมสามารถทํางานได ตามภาระงาน”  เปน “(Output) แสดง
ขอมูล อยางถูกตองและเขียนคําสั่งถูกตองแตโปรแกรมไมสามารถทํางานได ตามภาระงาน”  ระดับ 3 

จาก “(Output) แสดงขอมูล อยางถูกตองและเขียนคําสั่งโปรแกรมสามารถทํางานได  แตผลลัพธไม
ถูกตองตามภาระงาน” เปน “(Output) แสดงขอมูล อยางถูกตองและเขียนคําสั่งโปรแกรมสามารถ
ทํางานได  แตผลลัพธไมครบถวนตามภาระงาน”  ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ  แลวนํามาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง  ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
แลวจึงนําไปประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรมของกลุมตัวอยาง  

จากขั้นตอนขางตน สามารถสรุปขั้นตอนการสรางแบบประเมินไดดังแผนภูมิที่ 8 
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แผนภูมิที่ 8 สรุปการสรางแบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

 

2.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการ
เขียนโปรแกรม 

 เคร่ืองมือที่ใช  คือแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดย
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม เปนแบบสอบถามแบบ Rating Scale จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 
2 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ตอนที่ 1แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม  
ในดานความพึงพอใจ จํานวน 12 ขอ Rating Scale 5 ระดับดังนี ้  

  5   หมายถึง  ความคิดเห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4   หมายถึง   ความคิดเห็นดวยอยูในระดับด ี

  3 หมายถึง   ความคิดเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง   ความคิดเห็นดวยอยูในระดับนอย 

 1  หมายถึง   ความคิดเห็นดวยอยูในระดับนอยที่สุด 

 โดยไดสอบถามความคิดเห็นในดาน 1. รูปแบบชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 2. กิจกรรม
การเรยีนรู           3. ประโยชนที่ไดรับการจดัการเรยีนรูโดยชุดฝกทักษะ 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติม จํานวน 1 ขอเปนแบบสอบถามแบบ
ปลายเปด 

นําแบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรมท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

กําหนดจุดประสงคในการสรางแบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

นําแบบประเมินที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชีย่วชาญจํานวน 3 ทาน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

สรางแบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม 
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 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถาม 

 2.  พิจารณาหัวขอและจุดมุ งหมายที่ตองการทราบความคิดเห็น โดยรางเปน
แบบสอบถามโดยเขียนหัวขอใหญใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย 

 3.  นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบเพื่อหาคา ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 1.00 

 4.  นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาแลวมาปรับปรุงแกไข 

 5.  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขเพื่อความสมบูรณ แลวนําไปใชสอบถามกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 / 1 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต จํานวน 34 คน 

จากขั้นตอนท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นไดดัง
แผนภูมิที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

แผนภูมิที่ 9 สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

รางแบบสอบถามความคิดเห็น 

นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

ทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขตแลวปรับปรุงแกไข 
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 ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม มาวิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย   �   สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน, S.D (มาเรียม นิลพันธุ :2549) 

 ระดับคาเฉลี่ย   4.51-5.00 หมายถึงความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยดีมาก 

 ระดับคะแนน   3.51-4.50 หมายถึงความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 

 ระดับคะแนน   2.51-3.50 หมายถึงความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 
 ระดับคะแนน   1.51-2.50 หมายถึงความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยนอย 
 ระดับคะแนน   1.00-1.50 หมายถึงความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยนอยที่สุด 

 ประเมินผลจากการประเมินชุดฝกทักษะจากทุกขั้นตอน แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหา เพื่อ
ปรับปรุงแกไขชุดฝกทักษะใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

 จากขั้นตอนท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการในการประเมินผลและแกไข
ปรับปรุงชุดฝกทักษะ ดังตารางที่ 12 
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ตารางท่ี 12 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรบัปรุงแกไขชุดฝกทักษะ 

วัตถุประสงค  
การวิจัย 

วิธีการ กลุมเปาหมาย 
เครื่องมือ/ 

การวิเคราะหขอมูล 

1. เพื่อประเมินผลการ
เรียนรูเรื่องการเขียน
โปรแกรมกอนและหลัง
เรียน 

-เปรียบเทียบผลการ
เรียนรูเรื่องการเขียน
โปรแกรมกอน-หลังการ
ใชชุดฝกทักษะ 

-นักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 
สมเด็จพระปยมหาราช
รมณียเขต จํานวน 34 
คน 

-แบบทดสอบวัด
ความรูความเขาใจ/
หาคารอยละ(%)
คาเฉลี่ย 

� สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD.) และ 
t-test dependent 

วิเคราะหเนื้อหา 
2. เพื่อประเมินผล
ความสามารถในการ
เขียนโปรแกรมหลัง 
การใชชุดฝกทักษะ 

-ประเมินความสามารถ
ของนักเรียนในการเขียน
โปรแกรม 

-นักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 
สมเด็จพระปยมหาราช
รมณียเขต จํานวน 34

คน 

-แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ปฏิบัติ/
คาเฉลี่ย � สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.)และ
เปรียบเทียบกับ
เกณฑที่ไว 

3. เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นหลังการใชชุดฝก
ทักษะ 

-สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอชุดฝก
ทักษะหลังการใช 

-นักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 
สมเด็จพระปยมหาราช
รมณียเขต จํานวน 34

คน 

-แบบสอบถามความ
คิดเห็น/หาคารอย
ละ(%) � สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.) วิเคราะห
เนื้อหา 

4. เพื่อแกไขปรบัปรุง
ชุดฝกทกัษะฝกหลังการ
ใชชุดฝกทักษะ 

-แกไขปรับปรุง - ชุดฝกทกัษะเร่ืองการ
เขียนโปรแกรมสําหรับ
นักเรียนมัธยมศกึษา    
ปที่ 5 

-ชุดฝกทกัษะเร่ือง
การเขียนโปรแกรม 
สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนสมเด็จพระ
ปยมหาราชรมณีย
เขต 
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 เพื่อทดลองใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5และเพื่อประเมินผลชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1/2555  จํานวน 34 คน ตัวแปรที่
ศึกษา ตัวแปรตนไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ตัวแปรตาม ไดแก ผล
การเรียนรูวิชาการเขียนโปรแกรม  ความสามารถการเขียนโปรแกรมและความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม  เน้ือหาโครงสรางควบคุม และคําสั่งแบบมีเงื่อนไข 
โครงสรางวนซํ้าและคําสั่งวนซ้ํา ในการศึกษาทดลองใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม จํานวน 5 
ชุดฝกทักษะ โดยทดลอง 15 คาบ ๆ ละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม แบบทดสอบชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม และ
แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม แบบสอบถาม ความคิดเห็น การวิเคราะหขอมูลโดย
ใชคารอยละ (%) คาเฉล่ีย �  สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามในการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอการวิเคราะหขอมูล
โดยแบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

 3. ผลการทดลองใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

 4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 
 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 
 การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมในการสรางชุดฝก
ทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แบงออกเปน 4 ดาน คือ 1) ผล
การศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม   2) วิเคราะห
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีและหลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขตในระดับมัธยมศึกษาปที่ 5  3) 
ศึกษาความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม   
 1. ผลการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรม ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม พบวา
ชุดฝกทักษะชวยเสริมสรางทักษะใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและการเขาใจไดเร็วขึ้นชัดเจนข้ึน สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดความคลองแคลว เกิดทักษะในเร่ืองใด     เร่ืองหนึ่ง 
ชุดฝกทักษะมีสวนชวยลดความแตกตางระหวางบุคคล ชวยใหครูเขาใจวาควรจะเพ่ิมเติมอะไร 
ปรับปรุงสิ่งใด ผลการศึกษาลักษณะและหลักการสรางชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม พบวา ชุดฝก
ทักษะตองมีองคประกอบดังนี้ คํานํา  คําชี้แจง สารบัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ ใบความรู 
แบบฝกตัวอยาง แบบฝกปฏิบัติ ประเมินผล  คูมือครู ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู  แบบ
ประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม  แบบทดสอบ สวนใบความรูของชุดฝกทักษะควรมี
รูปภาพสีสันดึงดูดความสนใจ ใชภาษาท่ีเขาใจงาย สอดแทรกกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีเนื้อหาท่ี
เชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ และควรแสดงตัวอยางท่ีครอบคลุมทุกคําสั่ง  
 2. ผลการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีและหลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต
รมณียเขต ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 จากการศึกษา พบวา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยกีําหนดใหเรียนหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามตัวชี้วัด ง. 3.1 ม.4-6/6  เขียนโปรแกรมภาษา  ง32101 
การเขียนโปรแกรมภาษา ภาคเรียนท่ี 1 /2555 

 3. ผลการศึกษาความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสมเด็จพระปย
มหาราชรมณียเขต เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม จากการสํารวจความตองการ
ของนักเรียนเก่ียวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 
จํานวน 34 คน โดยวิเคราะหขอมูลจาก 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) ขอมูลพื้นฐาน
เก่ียวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  และ    3) 
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ปรากฏผลดังนี้  

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 
โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  จําแนกตาม เพศ อายุ 
จากการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ รอยละ (%) ดังตารางท่ี 13  
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ตารางท่ี 13  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

        ชาย 

        หญิง 

 

4 

30 

 

11.77 

88.23 

รวม 34 100 

2.  อายุ 

   16-17 ป 
    

 

34 

 

 

100 

3. ประสบการณในการเรียน
เขียนโปรแกรม 

34 100 

รวม 34 100 

 จากตารางท่ี 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 
88.23 เปนเพศชาย จํานวน   4 คน คิดเปนรอยละ 11.77 ในดานอายุสวนใหญผูตอบแบบสอบถาม มี
อายุ 16-17 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 100 เปนรอยละ 100 และดานประสบการณในการ
เรียนการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล นักเรียนทัง้ 34 คน คิดเปนรอยละ 100 

 ตอนที่ 2 ความตองการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) รายละเอียด 1) ดานความตองการใหนําชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรม มาใชในการจัดการเรียนการสอน พบวา นักเรียนสวนใหญใหนําชุดฝกทักษะ เรื่องการเขียน
โปรแกรมมาใชจัดการเรียนการสอน เพราะตองการมีความรูเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม สามารถนําไป
เปนพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 2) ความตองการเก่ียวกับเนื้อหาในชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 
พบวานักเรียนสวนใหญตองการเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในเรื่องตอไปนี้ (1) ความรูเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรม (2) การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม (3) เนื้อหาเก่ียวกับคําสั่งที่มีเงื่อนไข  
IF  คําสั่ง  Loop (4) การประยุกตใชเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 3) ความตองการเก่ียวกับรูปแบบของ
ชุดฝกทักษะ พบวา นักเรียนสวนใหญ ตองการใหชุดฝกทักษะการสอนมีกิจกรรมท่ีหลากหลายไมนา
เบื่อ การฝกปฏิบัติ รวมกันอภิปราย มีสื่อหลายชนิด สีสันสดใสนาสนใจ มีภาพประกอบสวยงาม และ
เปนชุดฝกทักษะการสอนที่ครูกับนักเรียนใชรวมกันและสามารถใชเปนรายบุคคล  4) ความตองการ
เกี่ยวกับสื่อประกอบชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม พบวา นักเรียน สวนใหญ ตองการใหใชสื่ออยาง
หลากหลาย ไดแก ใบความรู ใบกิจกรรม PowerPoint  และอินเตอรเน็ต 5) ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ที่นักเรียนตองการ พบวา นักเรียนสวน
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ใหญตองการใหชุดฝกทักษะมีสีสันสดใส ใหมีกิจกรรมที่หลากหลายไมนาเบื่อ เชน มีกิจกรรม การฝก
ปฏิบัติและตองการเรียนพ้ืนฐานที่และโจทยที่ไมยากจนเกินไป และสามารถฝกไดเปนรายบุคคล 

  2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่เกี่ยวกบัการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรม  ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการ 2 วิธี คือ (1) การสัมภาษณ (2) การสอบถาม 
ปรากฏผลดังนี ้ 

ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณของครูผูสอนคอมพิวเตอร จํานวน 5 คนไดแก 
โรงเรียนวิสุทธรังษี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี โรงเรียนรมเกลา 
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห วิเคราะหขอมูลจาก สถานภาพและ
ขอมูลทั่วไป ของผูใหสัมภาษณ โดยจําแนกตามเพศ อายุระดับการศึกษา ตําแหนง ประสบการณการ
ทํางาน วิเคราะหขอมูล โดยใชคารอยละ ดังตารางท่ี 14 

 

ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของครูผูสอน 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

1 

4 

 

20 

80 

รวม 5 100 

อายุ 

  26-35 ป 
  36-45 ป 

 

2 

3 

 

40 

60 

รวม 5 100 

ระดับการศึกษา 
      ปรญิญาตรี 
      ปรญิญาโท 

 

- 

5 

 

 

100 

รวม 5 100 

ตําแหนง 
     ครผููสอน 

 

5 

 

100 

ประสบการณทํางาน 

   1 - 10 

   11 - 20 

 

3 

2 

 

60 

40 

รวม 5 100 
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  จากตารางท่ี 14 ครูผูสอนสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80และ
เปนเพศชาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20 ในดานอายุ ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีอายุระหวาง 36 – 

45 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60 และอายุระหวาง 26 – 35 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 40 

เกี่ยวกับระดับการศึกษาผูใหสัมภาษณสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 100 ดานตําแหนงการทํางาน ครูผูสอนทําหนาที่การสอน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 

และดานประสบการณการทํางาน ครูผูสอนสวนใหญมีประสบการณในการทํางานระหวาง 1 – 10 ป 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60 และ ประสบการณการทํางาน 11-20 คิดเปนรอยละ 40 

 ตอนที่  2 ความตองการเก่ียวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 จากการสัมภาษณครูผูสอนคอมพิวเตอร วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เนื้อหา มีดังตอไปน้ี  “ดานรูปแบบ ของชุดฝกทักษะควรมีรูปแบบเปนอยางไร”  โดยภาพรวม 

พบวา ครูผูสอนทุกทานมีความคิดเห็นสอดคลองกัน คือจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรมเปนรายบุคคล ใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาดวยตนเองฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม และคอย
ชวยเหลือผูเรียน นอกจากนี้ ชุดฝกทักษะควรมีรูปแบบที่นาสนใจ มีสีสันสวยงาม มีขอความกะทัดรัด
งายตอการศึกษาของผูเรียน “ดานเนื้อหาในชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ควรมีขอบขายเน้ือหา
เกี่ยวกับอะไรบาง” พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ควรจัดเนื้อหาจากงายไปยาก และ
ใหอธิบายใหชัดเจนโดยแบงเปน 2 เรื่อง คือคําสั่งที่มีเงื่อนไข คําสั่งวนซํ้าและแบงเนื้อหาเปนสวนยอย
แตละคําสั่ง “ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมพบวา 
ครูผูสอนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร” พบวาควรเปนฝก
ปฏิบัติเปนรายบุคคล ควรกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การศึกษาใบความรู การทําแบบฝกหัด การฝก
ปฏิบัต ิการนําเสนอผลงาน และการรวมกันประเมินผล “ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมควรใชสื่อ
การเรียนการสอนอยางไร” พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ควรใชสื่อประกอบชุดฝก
ทักษะการเขียนโปรแกรมควรสอนอยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากหลายทางสื่อที่สามารถ
นํามาใชได คือ ใบความรู ใบงาน และอินเทอรเน็ต ก็สามารถศึกษาหาความรู “ชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรม ควรใชเวลาในการเรียนการสอนในแตละขอบขายเนื้อหาเทาใดจึงจะเหมาะสม” พบวา 
ครูผูสอนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 15 ชั่วโมง โดยแบงเนื้อหา 
คําสั่งที่มีเงื่อนไข IF then จํานวน 3 ชั่วโมง คําสั่ง Case of จํานวน 3 ชั่วโมง คําสั่งวนซํ้า For to do 

จํานวน 3 ชั่วโมง  คําสั่ง Repeat Untilจํานวน 3 ชั่วโมง คําสั่ง While do จํานวน 3 ชั่วโมง “ชุดฝก
ทักษะการเขียนโปรแกรม ควรวัดผลและประเมินผลอยางไร” พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็น
สอดคลองกันวาควรประเมินผลหลายรูปแบบ คือ ประเมินรายบุคคล โดยการใชแบบทดสอบ วัด
ความสามารถในการเขียนโปรแกรม “ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม” พบวาครูผูสอนไดให
ขอเสนอแนะไปในทางเดียวกัน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คือ ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 
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โดยผูสอนตองคอยใหคําแนะนําและแกไขขอบกพรองอยางใกลชิดเนื่องจากการสอนการเขียน
โปรแกรมเปนการฝกปฏิบัติ ควรใชสื่อและเทคโนโลยีใหหลากหลาย ใหผูเรียนไดเรียนรูเพื่อใหเกิด
ความเขาใจมากยิ่งขึ้น 

 จากการศึกษาความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 นักเรียนมีความตองการให
นําชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปนพ้ืนฐานในการเขียน
โปรแกรมและควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและสื่อใชสื่อเทคโนโลยีอินเตอร เน็ต 
หลากหลาย เนื้อหาและชุดฝกไมยากจนเกินไป และมีสีสันสวยสดใสมีรูปภาพประกอบสามารถฝกเปน
รายบุคคล 

 จากการสัมภาษณ ครูผูสอน ครูมีความตองการใหนําชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม สามารถฝกปฏิบัติเปนรายบุคคลและ
เนื้อหางายไปยากและควรใหผูเรียนไดปฏิบัติและตองเปนโจทยที่ไมยากจนเกินไป กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายและควรใชสื่อทางดานอินเตอรเน็ตนักเรียนสามารถสามารถศึกษาหา
ความรูไดตลอดเวลา การประเมินผล เปนรายบุคคลและวัดความสามารถในการเขียนโปรแกรมและ
ชุดฝกทักษะควรมีสีสันสดใส 

 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 
            จากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาชุดฝกทักษะ
การเขียนโปรแกรม โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม  2) 
การประเมินและการตรวจสอบคุณภาพชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 3) การหาประสิทธิภาพของ
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม และ 4) การปรับปรุงแกไขชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ชุดฝก
ทักษะการเขียนโปรแกรมที่ผูวิจัยสรางข้ึน มี 5 ชุด ไดแก ชุดฝกทักษะชุดที่ 1 โครงสรางแบบเลือก 
(Selection structure)  คําสั่ง IF Then ชุดฝกทักษะชุดที่ 2 โครงสรางแบบกรณี (Case structure) 

คําสั่ง Case of ชุดฝกทักษะชุดที่ 3 คําสั่งวนซํ้า (For to do) ชุดฝกทักษะชุดท่ี 4 คําสั่งวนซ้ํา 
(Repeat Until) ชุดฝกทักษะชุดที่ 5 คําสั่งวนซ้ํา (While do)   

             1. ผลการสรางชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ไดชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

             2. ผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

                2.1  ผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพชุดฝกทักษะของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 3 คน และผูเชี่ยวชาญ  ตรวจสอบความถูกตอง และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ใหถูกตองและสมบูรณ โดยผลจาการตรวจสอบคือ แกไขอักษรที่พิมพ
ผิด ปรับปรุงภาษาใหมีความหมายชัดเจนและเขาใจงาย  ปรับปรุง รูปแบบดานภาษา ดานเน้ือหา 
ปรับเกณฑการประเมิน 
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 3.  ผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) และผล            
การปรับปรุงแกไข 
              ผูวิจัยไดนําชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ที่ไดผานการปรับปรุงแกไขแลวไปหา
ประสิทธิภาพ E1/E2  แบบรายบุคคล (Individual Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 
โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผลการเรียนเกง 
ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน รวม 3 คน เพื่อดูความเหมาะสมของภาษาและความยากงายของแต
ละชุดฝกทักษะตามเกณฑประสิทธิภาพ 60/60 ที่กําหนดไว ดังตารางท่ี 15 

 

ตารางท่ี 15 ผลการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคลของชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 
คนที ่ ชุดที่ 1 

(10) 

ชุดที่ 2 

(10) 
ชุดที่ 3 

(10) 
ชุดที่ 4 

(10) 
ชุดที่ 5 

(10) 
รวม 

(50) 

หลังเรียน 

(30) 

1 9 8 8 8 9 42 24 

2 7 8 8 7 6 36 23 

3 8 8 7 7 7 37 21 

      E1=76.67 E2=75.56 
 

  จากตารางท่ี 15 ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมแบบรายบุคคล 
พบวา รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ทําชุดฝกทักษะระหวางเรียนคาเทากับ 76.67 และรอยละของ
คะแนนเฉล่ียที่นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนถูกตอง มีคาเทากับ 75.56 แสดงวา ประสิทธิภาพ
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม มีคาเทากับ 76.67/75.56 เมื่อเทียบกับเกณฑ 60/60 ปรากฏวา
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และนักเรียนไดให
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการพิมพผิดของตัวอักษรและขอที่ใชภาษาท่ีไมชัดเจน ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงแกไข  
               4.  ผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout)   และผล          
การปรับปรุงแกไข   

          ผูวิจัยไดนําชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ที่ไดผานการปรับปรุงแกไขแลว   ไปหา
ประสิทธิภาพ E1/E2  แบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5    ที่ไมใช
กลุมตัวอยางโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผลการ
เรียนเกง ปานกลาง และออน อยางละ 3 คน รวม 9 คน เพื่อดูความเหมาะสมของภาษาและความยาก
งายของของแตละชุดฝกทักษะตามเกณฑประสิทธิภาพ 70/70 ที่กําหนดไว ดังตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 ผลการหาประสิทธิภาพแบบกลุมของชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 
คนที ่ ชุดที่ 1 

(10) 

ชุดที่ 2 

(10) 
ชุดที่ 3 

(10) 
ชุดที่ 4 

(10) 
ชุดที่ 5 

(10) 
รวม 

(50) 

หลังเรียน 

(30) 

1 9 9 8 8 9 43 24 

2 8 7 7 9 7 38 23 

3 9 8 8 7 8 40 23 

4 9 8 7 8 8 40 24 

5 8 8 8 7 7 38 23 

6 9 8 8 8 8 41 25 

7 9 9 9 7 7 41 25 

8 9 8 8 8 8 41 26 

9 9 8 8 8 8 41 25 

      E1=80.67 E2=80.74 

 จากตารางที่ 16 ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมแบบกลุมเล็ก 
พบวา รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ทําชุดฝกทักษะระหวางเรียนคาเทากับ 80.67 และรอยละของ
คะแนนเฉล่ียที่นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนถูกตอง มีคาเทากับ  80.74 แสดงวา ประสิทธิภาพ
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม มีคาเทากับ 80.67/80.74 เมื่อเทียบกับเกณฑ 70/70 ปรากฏวา
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
 

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชชดุฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 
         ผูวิจัยนําชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ไปทดลองกับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต อําเภอไทรโยค จังหวัด
นครปฐม จํานวน 34 คน โดยผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ กอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูดานทักษะการเขียนโปรแกรมกอนเรียนแลวจึงดําเนินการทดลอง โดยใชชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคูกับแผนการจัดการเรียนรูในชั่วโมงเรียนตามปกติ ซึ่งผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง โดย
ทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 3  คาบ ๆ ละ 50 นาที ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 ตาม
แผนการการจัดการเรียนรู รวม 5 แผน โดยมีขั้นตอนการสอนดังตอไปน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นนํา ครูชี้แจงวัตถุประสงคของชุดฝก การใชชุดฝกและประโยชนของชุดฝก
ทักษะการเขียนโปรแกรม  
             ขั้นตอนที่ 2  ขั้นสอน ครูอธิบายเนื้อหาในชุดฝกแตละหนวยโดยใชโปรแกรมนําเสนอ
ขอมูลดวย Power Point ตามใบความรู และอินเตอรเน็ต นักเรียนทํากิจกรรมตามชุดฝกทักษะการ
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เขียนโปรแกรม ขั้นตอนที่ 3  ขั้นสรุป ครูและนักเรียน รวมกันสรุป ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม   
ใหแบบทดสอบและใหเขียนโปรแกรมตามคําสั่ง 
             เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแลว ทําการทดสอบหลังเรียน ผูโดยวิจัยเปนดําเนินการทดสอบ
จากวัดผลการเรียนรูการเขียนโปรแกรมฉบับเดียวกันกับการทดสอบกอนเรียน ไดคาประสิทธิภาพ  
82.65/82.06 ดังตารางท่ี 17 

ตารางท่ี 17 ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

คนที่ 
ชุดที ่1 

(10) 

ชุดที ่2 

(10) 

ชุดที ่3 

(10) 

ชุดที ่4 

(10) 

ชุดที ่5 

(10) 

รวม 

(50) 

หลังเรียน 

(30) 

1 9 8 8 7 8 40 24 

2 8 8 7 8 8 39 23 

3 8 8 8 7 8 39 23 

4 9 9 9 9 9 45 25 

5 9 9 9 9 9 45 24 

6 9 9 9 9 9 45 25 

7 9 9 9 9 9 45 27 

8 8 8 8 8 8 40 26 

9 9 8 8 7 8 40 24 

10 8 8 8 8 8 40 23 

11 8 8 8 8 8 40 23 

12 8 8 8 8 8 40 26 

13 8 8 8 8 8 40 26 

14 9 9 9 9 9 45 27 

15 8 8 8 7 7 38 25 

16 8 8 8 8 8 40 24 

17 9 9 9 9 9 45 25 

18 8 8 8 8 8 40 25 

19 8 8 8 8 8 40 24 

20 8 8 8 8 8 40 24 

21 9 7 7 8 7 38 25 

22 9 8 8 8 8 41 23 

23 9 7 8 7 7 38 24 

24 9 8 8 8 8 8 24 

25 9 8 8 8 8 41 25 

26 9 8 8 7 8 40 24 

27 9 9 9 9 8 44 26 
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ตารางท่ี 17 ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม(ตอ) 
30 9 8 8 8 8 41 25 

31 9 8 8 8 8 41 23 

32 9 9 9 9 8 44 24 

33 9 9 9 9 8 44 24 

34 9 9 9 9 9 45 25 

      E1=82.65 E2=82.06 

 จากตารางที่ 17 ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม พบวา รอยละ
ของคะแนนเฉลี่ยที่ทําชุดฝกทักษะระหวางเรียนคาเทากับ 82.65  และ  รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่
นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนถูกตอง มีคาเทากับ 82.06 แสดงวา ประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการ
เขียนโปรแกรมมีคาเทากับ 82.65/82.06 เมื่อเทียบกับเกณฑ 75/75 ปรากฏวาชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรม ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  

 

ตอนที่ 4 ผลการประเมนิชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 
              ผูวิจัยไดทําการประเมินผลการใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมโดยการประเมินมี 3 

ตอน คือ 1) การประเมินผลการเรียนรูการเขียนโปรแกรม กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดฝกทักษะ
ทักษะการเขียนโปรแกรม และ 2) การประเมินความสามารถในการเขียนโปแกรม โดยใชแบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนโปรแกรม และ 3) การประเมินความคิดเห็นของนักเรียน  โดยใช
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1. ผลการประเมินผลการเรียนรูการเขียนโปรแกรม กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดฝก
ทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับนกัเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 มีรายละเอียดดังนี ้
  1.1 ผลการประเมินผลการเรียนรูการเขียนโปรแกรมในแตละชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรม ดังนี ้
                  คะแนนความรูทักษะการเขียนโปรแกรมในชุดฝกทักษะชุดที่ 1 มีผลการเรียน
รูอยูในลําดับท่ี 1  โดยมีคะแนนเฉล่ีย ( = 8.62, S.D. = 0.54 ) คิดเปนรอยละ 86.20  ชุดฝก
ทักษะชุดที่ 1 โครงสรางแบบเลือก (Selection structure)  คําสั่ง IF Then เปนคําสั่งพื้นฐานในการ
เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ไดแก คําสั่ง IF Then และ IF Then Else ชุดฝกทักษะชุดที่ 2 
โครงสรางแบบกรณี (Case structure) คําสั่ง Case of มีผลการเรียนรูอยูในลําดับท่ี 2 และ ชุดฝก
ทักษะชุดที่ 3 คําสั่งวนซํ้า (For to do) มีผลการเรียนรู โดยมีคะแนนเฉล่ีย ( = 8.24, S.D. = 0.62) 

คิดเปนรอยละ 82.40 โดยมีคะแนนเฉล่ีย ( = 8.24, S.D. = 0.62) คิดเปนรอยละ 82.40  ชุดฝก
ทักษะชุดที่ 4 คําสั่งวนซํ้า (Repeat Until)  มีผลการเรียนรู อยูในลําดับที่ 3  โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
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( = 8.15, S.D. = 0.72) คิดเปนรอยละ 81.50 และชุดฝกทักษะชุดที่ 5 คําสั่งวนซํ้า (While do) มี
ผลการเรียนรู อยูอันดับที่ 4 โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( = 8.12, S.D. = 0.62) คิดเปนรอยละ 81.20  
 

ตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดผลการเรียนรูที่ไดในแตละชดุฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

ชุดฝกทักษะ N คะแนนเต็ม  S.D. รอยละ ลําดับที ่
ชุดที่ 1 โครงสรางแบบเลือก 
(Selection structure)  คําสั่ง IF 

Then 

34 10 8.62 0.54 86.20 1 

ชุดที่ 2 โครงสรางแบบกรณี (Case 

structure) คําสั่ง Case of 

34 10 8.24 0.62 82.40 2 

ชุดท่ี 3 คําสั่งวนซํ้า (For to do) 34 10 8.24 0.62 82.40 2 

ชุดท่ี 4 คําสั่งวนซํ้า (Repeat Until) 34 10 8.15 0.72 81.50 3 

ชุดท่ี 5 คําสั่งวนซํ้า (While do) 34 10 8.12 0.62 81.20 4 

  1.2 ผลการประเมินผลการเรียนรูการเขียนโปรแกรมเพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอน
และหลังการใชชุดฝกทักษะประเมินโดยใชแบบทดสอบผลการเรียนรู ดานการเขียนโปรแกรมกอน
และหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน ผลการทดสอบพบวา กอนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 11.65 

คิดเปนรอยละ 17.94 หลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 24.62 คิดเปนรอยละ 82.06 จากน้ันผูวิจัยนําคะแนน
ที่ไดมาทดสอบคาสถิติ t-test แบบ dependent สรุปผลการทดสอบ ดังตารางท่ี 19 

 

ตารางท่ี 19  เปรียบเทียบผลการเรียนรูการเขียนโปรแกรมกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดฝก   
   ทักษะการเขียนโปรแกรม 

กลุมทดลอง N คะแนนเต็ม  S.D. t-test 

คะแนนกอนเรียน 34 30 11.65 2.99   24.33** 

คะแนนหลังเรียน 34 30 24.62 1.16 

**มีระดับนัยสําคัญที่ 0.01 

 จากตารางที่ 19 พบวา คะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรูการเขียนโปรแกรมกอน
เรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยทักษะการเขียนโปรแกรม
หลังเรียน ( = 24.62, S.D. = 1.16) สูงกวากอนเรียน ( = 11.65, S.D. = 2.99) ซึ่งสอดคลองกับ
สมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2. การประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม มีผลการประเมินเปนรายบุคคล 
แสดงดังตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20 ตารางแสดงความสามารถการเขียนโปรแกรมรายบุคคล 

เลขที ่
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 

60 60 60 60 60 

1 50 50 40 40 45 

2 45 60 40 45 40 

3 46 50 40 40 45 

4 40 45 40 40 55 

5 40 50 60 48 40 

6 50 60 58 40 50 

7 40 40 60 50 40 

8 45 45 40 40 55 

9 50 58 40 46 40 

10 50 50 44 40 45 

11 55 40 40 45 40 

12 40 60 45 50 40 

13 48 40 40 40 45 

14 48 50 48 50 45 

15 45 50 40 50 58 

16 50 40 45 50 40 

17 60 50 45 40 56 

18 50 40 50 55 40 

19 45 60 60 55 46 

20 55 40 40 40 40 

21 45 50 55 40 48 

22 55 60 40 55 40 

23 45 50 40 40 45 

24 50 55 55 48 40 

25 45 55 40 40 45 

26 45 40 40 55 40 

27 45 40 55 40 45 

28 60 48 40 48 40 

29 55 40 48 40 55 

30 40 55 40 60 40 

31 45 40 40 40 55 

32 50 40 55 45 40 

33 55 40 40 40 45 

34 50 40 40 40 40 

เฉลี่ย 48.15 47.97 45.38 44.85 44.79 

S.D 5.46 7.49 7.3 6.04 5.84 
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 จากตารางที่ 20 ความสามารถในการเขียนโปรแกรมรายบุคคล พบวา     ชุดฝกทักษะชุด
ที่ 1 โครงสรางแบบเลือก (Selection structure)  คําสั่ง IF Then  ได ( = 48.15, S.D. = 5.46) 
ชุดท่ี 2โครงสรางแบบกรณี (Case structure) คําสั่ง Case of ( = 47.97, S.D. = 7.49) ชุดที่ 3
คําสั่งวนซํ้า (For to do) ( = 46.23, S.D. = 6.42) ชุดที่ 4 คําสั่งวนซํ้า (Repeat Until) ( = 

45.38, S.D. = 7.3) ชุดที่ 5  คําสั่งวนซํ้า (While do) ( = 44.79, S.D. = 5.84) และสรุปไดดัง
ตารางท่ี 21 

 

ตารางท่ี 21 แสดงความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

ชุดฝกทักษะ N  S.D. แปลความ ลําดับที ่
ชุดที่ 1โครงสรางแบบเลือก 
(Selection structure)  คําสั่ง IF 

Then 

34 48.15 5.46 ความสามารถในระดับดีมาก 1 

ชุดที่ 2 โครงสรางแบบกรณี (Case 

structure) คําสั่ง Case of 

34 47.97 7.49 ความสามารถในระดับดีมาก 2 

ชุดท่ี 3 คําสั่งวนซํ้า (For to do) 34 45.38 7.30 ความสามารถในระดับดีมาก 3 

ชุดที่ 4 คําสั่งวนซํ้า (Repeat Until) 34 44.85 6.04 ความสามารถในระดับดี 4 

ชุดท่ี 5 คําสั่งวนซํ้า (While do) 34 44.79 5.84 ความสามารถในระดับดี 5 

รวม 34 46.23 6.42 ความสามารถในระดับดีมาก  

 จากตารางที่ 21 ความสามารถในการเขียนโปรแกรม พบวา ในภาพรวมนักเรียนสวนใหญ
มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมระดับดีมาก ( = 46.23, S.D. = 6.42) และเม่ือแยกเปนราย
ดานเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนโปรแกรม พบวา ดานการเขียนโปรแกรม 
โครงสรางแบบเลือกเฉลี่ยเปนลําดับที่ 1 โดยนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรม ( = 48.15, S.D. = 

5.46) ลําดับที ่2 โครงสรางแบบกรณี สามารถปฏิบัติไดถูกตองและสวยงามโครงสรางแบบกรณี ( = 

47.97, S.D. = 7.49)  ลําดับที ่3 คือคําสั่งวนซํ้า(For to do) ( = 45.38, S.D. = 7.30)  ลําดับที่ 
4 คําสั่งวนซํ้า (Repeat Until) ( = 44.85, S.D. = 6.04) ลําดับที่ 5 คําสั่งวนซํ้า (While do)  
 3. การวิเคราะหและประมวลผลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

      ผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการ
เขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต อําเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ีจํานวน   34 คน รายละเอียดมีดังตารางท่ี 22 
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ตารางท่ี 22 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

ความคิดเห็น  S.D. แปลความ ลําดับ 

ลักษะของชุดฝกทักษะ 4.29 0.67 เห็นดวยมาก 3 
1. เน้ือหาของชุดฝกทักษะมีความเหมาะสมและเขาใจไดงาย 4.47 0.51 เห็นดวยมาก  

2. รูปแบบของชดุฝกทักษะนาเรียนรู 4.24 0.70 เห็นดวยมาก  

3. นักเรียนเขาใจในการใชชุดฝกทักษะอยางดี 4.26 0.67 เห็นดวยมาก  

4. ชุดฝกทักษะมีความสวยงามและนาสนใจ 4.18 0.80 เห็นดวยมาก  

     

กิจกรรมการเรียนรู 4.40 0.58 เห็นดวยมาก 2 
5. ขั้นตอนกิจกรรมของชุดฝกทักษะไมยุงยาก ซับซอน 4.29 0.46 เห็นดวยมาก  

6. ครูไดมีการเตรียมพรอมในการสอนเปนอยางดี 4.35 0.65 เห็นดวยมาก  

7. คําชี้แจงอธิบายของครูเขาใจงาย 4.44 0.70 เห็นดวยมาก  

8. ครูมีความกระตือรือรนในการจัดกิจกรรม 4.38 0.55 เห็นดวยมาก  

9. ครูมีการติดตามดูแลในการใชชุดฝกทักษะอยางตอเนื่อง 4.21 0.69 เห็นดวยมาก  

10. สื่อที่ใชประกอบชุดฝกทักษะนาสนใจ 4.74 0.45 เห็นดวยดีมาก  

     

ประโยชนในการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะ 4.44 0.5 เห็นดวยมาก 1 
11. ชุดฝกทักษะชวยใหนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมงายข้ึน 4.38 0.60 เห็นดวยมาก  

12. ชุดฝกทักษะชวยใหนักเรียนมีความสนใจตอ 

การเขียนโปรแกรมมากขึ้น 
4.44 0.50 เห็นดวยมาก  

เฉลี่ย 4.37 0.61 เห็นดวยมาก  

 จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะ
พบวา โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( = 4.37, S.D. = 0.61) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน  พบวา ประโยชนในการเรียนรูดวยฝกทักษะมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มาก ( = 4.44, S.D. = 0.5) เปนลําดับที่ 1   กิจกรรมการเรียนรูมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มาก ( = 4.40, S.D. = 0.58) เปนลําดับที่ 2 ลักษะของชุดฝกทักษะ มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมาก( = 4.29, S.D. = 0.67) 

 ดานลักษะของชุดฝกทักษะเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา เนื้อหาของชุดฝกทักษะมีความ
เหมาะสมและเขาใจไดงาย ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก( = 4.47, S.D. = 0.51) เปนลําดับ
ที่ 1 นักเรียนเขาใจในการใชชุดฝกทักษะ ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก( = 4.26, S.D. = 

0.67) เปนลําดับที่ 2 รูปแบบของชุดฝกทักษะนาเรียนรูความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( = 

4.24, S.D. = 0.70) เปนลําดับที่ 3 และชุดฝกทักษะมีความสวยงามและนาสนใจความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( = 4.18, S.D. = 0.80) 
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 ดานกิจกรรมการเรียนรู เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  สื่อท่ีใชประกอบชุดฝกทักษะ
นาสนใจ ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยดีมาก( = 4.75, S.D. = 0.45) เปนลําดับ 1 คําอธิบาย
ของครูเขาใจงาย ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  ( = 4.44, S.D. = 0.75) เปนลําดับที่ 2 ครู
มีความกระตือรือรนในการจัดกิจกรรม ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  เปนลําดับที่ 3 ( = 

4.38, S.D. = 0.55) ครูไดมีการเตรียมพรอมในการสอนเปนอยางดี  ความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมาก ( = 4.35, S.D. = 0.65)  เปนลําดับที่ 4ขั้นตอนกิจกรรมของชุดฝกทักษะไมยุงยาก 
ซับซอน ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( = 4.29, S.D. = 0.46)  เปนลําดับที่ 5 ครูมีการ
ติดตามดูแลในการใชชุดฝกทักษะอยางตอเนื่อง ( = 4.21, S.D. = 0.69) 
 ดานประโยชนในการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ชุดฝกทักษะ
ชวยใหนักเรียนมีความสนใจตอการเขียนโปรแกรม ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( = 4.44, 

S.D. = 0.50) เปนลําดับที่  1 ชุดฝกทักษะชวยใหนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมงายขึ้น ความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ( = 4.38, S.D. = 0.60) 
 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม นักเรียนสวนใหญชอบเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุด
นี้เพราะมีตัวอยางคําสั่งแบงออกเปนสวน ๆ ทําใหเกิดความเขาใจงายข้ึน มีความสนใจตอการเขียน
โปรแกรมมากขึ้น โดยใชสื่อประกอบโดยเฉพาะส่ืออินเตอรเน็ต และตองการใหมีชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรมแบบนี้ตอไป  
 ผลการปรับปรุงชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม เพื่อเปนชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม
ฉบับสมบูรณหลังจากผูวิจัยไดทําการทดลองใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมแลว ไดพบขอควร
ปรับปรุงชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมใหมีความเหมาะสมในการนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในครั้งตอไป คือ  ควรเขียนและอธิบายความหมายท่ีแสดงถึงขอผิดพลาดในข้ันตอนการเขียน
โปรแกรม ควรเขียนคําช้ีแจงของชุดฝกทักษะใหชัดเจนกวานี้ ในกระบวนการสอนข้ันนํา ครูผูสอนควร
อธิบายคําช้ีแจงใหนักเรียนฟงจนกวาจะเขาใจทุกคน เพิ่มตัวอยางในชุดฝกทักษะในชุดที่ 4 และชุดที่ 5 

ใหครอบคลุมกับคําสั่งใหมากขึ้น       
                

�
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บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจยั  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

            การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เปนการวิจัยและการ
พัฒนา โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 2) เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  3) เพื่อศึกษาผลทดลองใชชุดฝกทักษะ การ
เขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 4) เพื่อศึกษาผลประเมินและปรับปรุง
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําเกี่ยวกับผลการเรียนรู สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 การ
เขียนโปรแกรม กอนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะและความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่เรียน
ดวยชุดฝกทักษะและความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5   ประชากรที่ใชใน   การวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 5/1-5/2 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1/2555 จํานวน 67 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1/2555  จํานวน 34 คน  ดวยวิธีการสุมอยางงาย สุม
หองเรียนโดยการจับสลาก 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกชุดฝกทักษะ
การเขียนโปรแกรม  แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกัน ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มี
คาความเชื่อม่ัน 0.89 แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม ซึ่งเปนแบบแยกสวน 

(Analytic Rubric Score) 4 ระดับและแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design การ
วิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 โดย
ใชสูตร ��/EE  การเปรียบเทียบผลการประเมินความรูความเขาใจกอนเรียนและหลังเรียนท่ีสอน
โดยการใชชุดฝกทักษะ ใชสูตร t – test dependent การหาคาเฉล่ีย(  ) และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน ( S.D.) ความคิดเห็นที่มีตอชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม แบบแสดงความคิดเห็นใชการ
หาคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.) และการวิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis) 

 
สรุปผลการวิจยั 
 การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  

 1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ผูเกี่ยวของทุกฝายตองการใหมีการพัฒนาชุดฝกทักษะ ใหจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมเปนรายบุคคล ที่ผูเรียนมีโอกาสศึกษาดวยตนเองและ
เนื้อหาและตัวอยางควรครอบคลุมทุกคําสั่ง  ในฝกปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม กิจกรรมการเรียนการ
สอนควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย  มีองคประกอบชุดฝกทักษะดังนี้ คํานํา คําชี้แจง   สารบัญ  
จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ ใบความรู แบบฝกตัวอยาง แบบฝกปฏิบัติ ประเมินผล  คูมือครู 
แผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม  แบบทดสอบ รูปภาพควรมี
สีสันสดใส ผูเรียนไดลงมือปฏิบตัิจริง  และแสวงหาความรูจากสื่อตาง ๆ ไดดวยตนเองเพื่อใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจ และสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเปนพ้ืนฐานในการเรียนเก่ียวกับวิชาการเขียน
โปรแกรมชั้นสูงตอไป 
 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ที่พัฒนาข้ึนประกอบดวย คํานํา  คําชี้แจง
สารบัญ  จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ ใบความรู แบบฝกตัวอยาง แบบฝกปฏิบัติ ประเมินผล  
คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม  แบบทดสอบ  และ
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม  มี 5 ชุด ไดแก ชุดฝกทักษะชุดที่ 1 โครงสรางแบบเลือก (Selection 

structure)  คําสั่ง IF Then ชุดฝกทักษะชุดที่ 2 โครงสรางแบบกรณี (Case structure) คําสั่ง Case 

of ชุดฝกทักษะชุดที่ 3 คําสั่งวนซํ้า (For to do) ชุดฝกทักษะชุดที่ 4 คําสั่งวนซํ้า (Repeat Until) 
ชุดฝกทักษะชุดที่ 5 คําสั่งวนซ้ํา (While do)ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะเขียนการเขียนโปรแกรม
พบวา ผลการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) ไดคา ประสิทธิภาพ 76.67/75.56 

ผลการหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) ไดคาประสิทธิภาพ 80.67/80.74 และ
นําไปทดลองใชไดประสิทธิภาพชุดฝกทักษะมีคาเทากับ 82.65/82.06 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่
กําหนดไว ซึ่งยอมรับกับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 

 3. ผลการทดลองใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับมัธยมศึกษาปที่ 5ดําเนินการ
โดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 โดยใชควบคูกับแผนการจัดการ
เรียนรู ทดลองเปนเวลา  5 สัปดาห ๆละ 3 ชั่วโมง ชุดฝก 1 ชุด ใชเวลา 3 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวม
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ทั้งหมด 15 คาบ ผลการทดลองใชพบวา ผูเรียนสวนใหญมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนรู
ดวยชุดฝกทักษะ มีความสุขและสนุกกับการเรียน 

 4. ผลการประเมินการเขียนโปรแกรม พบวา นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ
การเขียนโปรแกรมกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการ
เขียนโปรแกรมหลังเรียน สูงกวากอนเรียน ซึ่งยอมรับกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 โดยคะแนน
ทางดานการเขียนโปรแกรมสูงสุด คือ ชุดฝกทักษะโครงสรางแบบเลือก (Selection structure)  
คําสั่ง IF Then  รองลงมาคือชุดฝกทักษะชุดที่ 2 โครงสรางแบบกรณี (Case structure) คําสั่ง Case 

of นอยที่สุด คือ ชุดฝกทักษะชุดที่ 5 คําสั่งวนซ้ํา (While do) ดานปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาพรวม
นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมอยูในระดับดีมาก( = 46.23, S.D. = 6.42) ดานความสามารถใน
การเขียนผังงาน ดานความสามารถในการเขียนโปรแกรม ดานความสามารถในการใชโปรแกรม  สวน
ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ภาพรวมมีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับเห็นดวยมาก และรายขอพบวา ทุกขอมีระดับความคิดอยูในระดับมาก  สวนการปรับปรุง
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ใหมีความเหมาะสมในการนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในครั้งตอไป โดยปรับปรุงภาษาของเน้ือหาในใหเขาใจงายขึ้น   เรียบเรียงลําดับกิจกรรมให
เหมาะสมกับนักเรียน จัดทํารูปแบบกิจกรรมใหนาสนใจมากข้ึน     เพ่ิมตัวอยางใหมากขึ้น  
ปรับเปล่ียนตัวอักษร สี  และภาพประกอบใหเหมาะสม 

 
อภปิรายผล 
 การวิจัยพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัย
สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
    1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ดานแนวคิดทฤษฏีเอกสารและงานวิจัย ในการสรางและ
พัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ความตองการ และ
ความสนใจของนักเรียนเปนสําคัญ จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความสามรถของนักเรียน นักเรียนมีสวน
รวมในการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ ทั้งนี้ อาจเปน
เพราะวา นักเรียนแตละคนมีระดับสติปญญาและความสามรถในการเรียนรูที่แตกตางกัน  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวความคิดของชัยยงค พรหมวงศ(2523:119-120) และไชยยศ เรืองสุวรรณ 

(2526:199) ที่กลาววา การสรางชุดการเรียนรู เปนการนําเอาหลักจิตวิทยามาใชในการจัดกิจกรมที่
คํานึงถึงความตองการของนักเรียนเปนสําคัญเพราะนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในดาน
ความสามารถ สติปญญา จึงควรเปดโอกาสและใหอิสระในการเรียนรูตามระดับสติปญญาของนักเรียน 

โดยมีครูเปนผูคอยแนะนํา ชวยเหลือตามความเหมาะสม และยังสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 ที่วา การจัดกระบวนการเรียนรูจะตองจัดให



 124 

สอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของนักเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ให
นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงและในการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ทุกฝายที่เกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรมใหจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมเปนรายบุคคล ที่ผูเรียนมีโอกาสศึกษา
ดวยตนเอง เนื้อหาและตัวอยางควรครอบคลุมทุกคําสั่ง  ในฝกปฏิบัติ ในการเขียนโปรแกรม กิจกรรม
การเรียนการสอนควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลายไมนาเบื่อ มีองคประกอบชุดฝกทักษะดังนี้ คํานํา       
คําชี้แจง สารบัญ  จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ ใบความรู  แบบฝกตัวอยาง แบบฝกปฏิบัติ 
ประเมินผล  คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม  
แบบทดสอบ รูปภาพที่มีสีสันสดใส ทําใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และฝกทักษะในการแสวงหา
ความรูจากส่ือตาง ๆ ดวย ตนเองเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ และสามารถเขียนโปรแกรมเปน
พื้นฐานในการเรียนเก่ียวกับวิชาการเขียนโปรแกรมช้ันสูงตอไปท้ังนี้ การที่นักเรียนไดเรียนรูโดยการ
ปฏิบัติจริง นักเรียนจะสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองเปนการทาทายความสามารถของ
นักเรียน ซึ่งสอดคลองกับ  ตันหยง อิ่มมาก (2549:16)ไดใหแนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรูที่เนน
การปฏิบัติ (1) เปนการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุมปฏิบัติการท่ีเรียนรูดวยประสบการณตรงจากการ
เผชิญสถานการณจริงและการแกปญหา เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากการกระทํา (2) ผูเรียนไดปฏิบัติจริง 
ฝกคนควา ฝกลงมือทํา ฝกทักษะกระบวนการตางๆ ฝกการแกปญหาดวยตนเอง และฝกทักษะการ
เสาะแสวงหาความรูรวมกันเปนกลุม (3) ผูเรียนไดเรียนรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวทาง
ประชาธิปไตยการแบงกลุมทางานผูสอนจะดําเนินการรวมกับผูเรียนแบงกลุมยอยมอบใหปฏิบัติ
กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เชน ศึกษาคนควา แกปญหา หรือปฏิบัติกิจกรรม ฯลฯ (4) เนนการฝกให
ผูเรียนรูจักวิธีการทางานรวมกันเปนหมูคณะตามแบบประชาธิปไตยการสอนแบบนี้ตองดํา เนินการ
อยางมีหลักเกณฑคือ มีจุดประสงคของการทํางานมีการกําหนดหนาที่แตละคนใหแนนอนและ
เสนอแนะใหรูวาจะหาความรูไดอยางไร เมื่อไร ที่ใด และยังสอดคลองกับ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 คือ เปนหลักสูตรที่มีจุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย
เพื่อใหผูเรียนใหเกิด ความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเปนไทยควบคูกับความ
เปนสากล  และเปนหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 การศึกษาความตองการของครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร  โรงเรียนวิสุทธรังษี โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรกาญจนบุรี โรงเรียนรมเกลา โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา  
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห  ทุกคนตองการใหมีการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมเพราะเห็น
วาชุดฝกทักษะมีความสําคัญตอการเรียนการสอน เนื่องจากทําใหนักเรียนไดเรียนรูฝกปฏิบัติดวย
ตนเองโดยไดฝกซ้ํา ๆ บอย ๆ จากส่ือหลากหลายชนิดทําใหนักเรียนมีความชํานาญในการเรียนเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2534 : 9) กลาววาชุดฝกหรือชุดกิจกรรมเปนการจัด
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องคประกอบตาง ๆ อยางมีระบบ โดยการบูรณาการกิจกรรมใหเขากับเนื้อหาในหลักสูตร โดยยึดหลัก
ใหสนองความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน ชุดฝกจะมีรายละเอียดของการดําเนินกิจกรรมที่
ชัดเจนสอดคลองกับจุดมุงหมายและแนวคิดที่วางไวลักษณะกิจกรรมจะเบ็ดเสร็จในตัวเอง นักเรียน
สามารถฝกไดดวยตนเองโดยไมขึ้นตอกันและพัฒนาความรูความคิดของผูเรียน ใหมีระบบ รูทักษะการ
ปฏิบัติของงาน ซึ่งสอดคลองกับ ชัยยงค  พรหมวงศ(2543:18-20) กลาววาชุดฝกหรือแบบฝกปฏิบัติ
หรือแบบฝกทักษะหมายถึง คูมือของนักเรียนที่ตองใชควบคูไปกับการเรียนการสอนจากชุดการสอน 
เปนสวนที่นักเรียนบันทึกสาระสําคัญและทําแบบฝกหัดดวย มีลักษณะคลายกับ “แบบฝกหัด” แต
ครอบคลุมกิจกรรมที่ผูเรียน พึงกระทํามากกวาแบบฝกหัด อาจกําหนดแยกแตละหนวยเรียกวา 
Worksheet หรือ “กระดาษคําตอบ” ซึ่งผูเรียนตองถือติดตัวเวลาประกอบกิจกรรมตาง ๆ เปนใบงาน
หรือเปนเลมเรียก “Workbook”  โดยเย็บรวบรวมเรียงตามลําดับตั้งแตหนวยที่ 1 ขึ้นไป แบบฝก
ปฏิบัติเปนสมบัติสวนตัวของผูเรียนแตตองเก็บไวที่ชุดการสอนเปน 1 ชุดเสมอ สอดคลองกับ ไพเราะ 
วุฒิเจริญกุล (2540:4) กลาววาชุดฝก มีชื่อเรียกตาง ๆ กันเชน ชุดการสอน ชุดการเรียนเบ็ดเสร็จ ชุด
การสอนรายบุคคล ซึ่งเปนชุดของส่ือประสมท่ีจัดสําหรับหนวย การเรียนอาจมีรูปแบบที่แตกตางกัน
ออกไป สวนมากจะประกอบดวย คําชี้แจง หัวขอจุดมุงหมาย การประเมินผลเบื้องตน การกําหนด
กิจกรรม และการประเมินผลข้ันสุดทาย จุดมุงหมายสําคัญเพื่อการสอนนักเรียนเปนรายบุคคลใหมี
ความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง  จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวาชุดฝกทักษะหมายถึงสื่อและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูของนักเรียนและมีองคประกอบตาง ๆ อยางเปนระบบใหนักเรียนสามารถ
ฝกปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจและพัฒนาทักษะตาง ๆ ตามที่กําหนด  
   2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ  ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับ
มัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่พัฒนาข้ึนมี
องคประกอบดังนี้ คํานํา  สารบัญ คําชี้แจง จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ ใบความรู แบบฝก
ตัวอยาง แบบฝกปฏิบัติ ประเมินผล  คูมือครู ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนโปรแกรม  แบบทดสอบ โดยแบงเปนชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมมี 5 

ชุด ไดแก ชุดฝกทักษะชุดที่ 1 โครงสรางแบบเลือก (Selection structure)  คําสั่ง IF Then ชุดฝก
ทักษะชุดที่ 2 โครงสรางแบบกรณี (Case structure) คําสั่ง Case of ชุดฝกทักษะชุดที่ 3 คําสั่งวนซํ้า 
(For to do) ชุดฝกทักษะชุดที่ 4 คําสั่งวนซ้ํา (Repeat Until) ชุดฝกทักษะชุดที่ 5 คําสั่งวนซํ้า 
(While do)   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาองคประกอบของชุดฝกทักษะการเรียนรูจะตองมีความสอดคลอง 
และครอบคลุมกับวัตถุประสงคและบทบาทหนาที่ของครูผูสอนและนักเรียน มีสื่อ การเรียนรูตางๆ ที่
ใชสําหรับใหนักเรียนศึกษาคนควา  ซึ่งสอดคลองกับ  บุญชม  ศรีสะอาด(2537:95) กลาวถึง
องคประกอบท่ีสําคัญ 4 อยาง  1) คูมือการใชชุด ซึ่งประกอบไปดวย  คําชี้แจงการใชชุดฝกทักษะที่ทํา
ขึ้นเพื่อให ผู เรียนใชศึกษาและปฏิบัติตาม ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ อาจ
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ประกอบดวย แผนการสอนและคําอธิบายการจัดกิจกรรม 2) สื่อการสอน เปนสื่อตาง ๆ ที่สอดคลอง
กับเนื้อหาและประสบการณ อาทิรูปภาพ สไลด บัตรคํา 3) แบบฝกปฏิบัติ เปนแบบฝกหัดใบงาน หรือ
บัตรคําสั่งที่ระบุกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนของการเรียน 4) แบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบ เพ่ือใชวัดสําหรับความกาวหนาท่ีเกิดจากการเรียนของผูเรียน 
ซึ่งสอดคลองกับวิชัย วงษใหญ (2525 : 186 –189) กลาวถึงองคประกอบของชุดการสอนวา
ประกอบดวย หัวเร่ือง คูมือการใชชุดการสอนแผนการสอน วัสดุประกอบการเรียน บัตรงาน และ
กิจกรรมสํารอง สอดคลองกับบุญเกื้อควรหาเวช (2530 : 71) กลาววาองคประกอบของชุดการสอนมี 

4 สวนคือ 1) คูมือครู 2) บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา 3) เนื้อหาสาระและสื่อ 4) แบบประเมินผล 

สอดคลองกับ กิดานันท มลิทอง (2531 : 181) กลาวาชุดการสอนประกอบดวย คูมือครู และคูมือ
สําหรับนักเรียนในการใชชุดการสอน คําสั่ง เนื้อหาสาระบทเรียน กิจกรรม และการประเมินผล และ
ยังสอดคลองกับศิริพร ปตตะพงศ (2543 : 12) ที่ศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผลการพัฒนา พบวา ชุดการสอนประกอบดวย คํานํา คูมือครู แผนการสอน สื่อการสอน แบบทดสอบ
กอนเรียน ใบความรู ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียน 

 ดานการทดสอบพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับ
มัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา  ผลของการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม มีคาเทากับ 
82.65/82.06 ซึ่งสูงวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา ความสมบูรณของชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสรางขึ้นดวยการผานขั้นตอนอยางมี
ระบบ และผานการหาประสิทธิภาพ เนื่องจากผูวิจัยนําชุดฝกทักษะเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ จํานวน 3 คน ไดตรวจสอบความถูกตอง และใหขอเสนอแนะใน การปรับปรุงแกไขชุดฝก
ใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไขทางดานภาษา เนื้อหา ใหถูกตองตามคําแนะนํา 
แลวนําชุดฝกไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณาความสอดคลอง
ขององคประกอบของชุดฝกทักษะ ปรากฏวาชุดฝกทักษะมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 
1.00    ซึ่งสอดคลองกับ   ดวงเดือน ออนนวมและคณะ(2536:37 ) ที่กลาววาชุดฝกทักษะท่ีดี 1) 
ชุดฝกที่ดีควรมีความชัดเจน ทั้งคําสั่ง วิธีทําและไมควรยาวจนเกินไปควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูใช 
ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 2) ชุดฝกที่ดีควรมีความหมายตอผูเรียนและตรงตาม
จุดมุงหมายของการฝก ลงทุนนอย ใชไดนานและทันสมัยอยูเสมอ 3)ชุดฝกที่ดีควรแยกเปนเรื่อง ๆ แต
ละเร่ืองไมควรยาวเกินไป ควรมีกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความสนใจ 4) ชุดฝกที่ดีควรเปดโอกาสใหนักเรียน
ศึกษาไดดวยตนเอง ใหรูจักคนควารวบรวมสิ่งที่เห็นบอย ๆ  หรือตัวเองใช จะทําใหนักเรียนเขาใจใน
เรื่องนั้น ๆ มากย่ิงขึ้น และรูจักนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองมีหลักเกณฑ และ
มองเห็นสิ่งที่ไดฝกนั้นมีความหมายตอเขาตลอดไป 5) ชุดฝกที่ดีมีผลตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลหลาย ๆ ดาน เชน ความตองการ ความสนใจ ความพรอม ระดับสติปญญาและประสบการณ  
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ซึ่งสอดคลองกับหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2529:149-151) ไดเสนอ
ชุดฝกที่มีประสิทธิภาพสรุปไดดังนี้ 1)ตองกําหนดโครงสรางของชุดฝกไวคราว ๆ กอนที่จะเขียน
รายละเอียด 2) ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับเรื่องที่จะสรางชุดฝก 3)เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
และเนื้อหาใหสอดคลองกัน 4) เขียนแจกแจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ออกเปนกิจกรรมยอย โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของนักเรียน 5) กําหนดอุปกรณที่จะใชในกิจกรรมแตละตอนใหเหมาะสมกับ
ชุดฝก 6) กําหนดเวลาที่จะใชในชุดฝกแตละตอนใหเหมาะสม 7) ใหมีการประเมินผลท้ังกอนและหลัง
เรียน  นอกจากนี้ชุดฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางข้ึน ยังไดนํากิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อตาง ๆ เชน 

PowerPointและอินเตอรเน็ต  มาจัดใหสอดคลองกัน เพื่อถายทอดเนื้อหาสาระที่สื่อแตละอยางจะ
สงเสริมซึ่งกันและกันจึงทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกเกิดการเรียนรูกับชุดฝกทักษะเปนผลให  ชุดฝก
ทักษะท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉันททิพย  ลีลิตธรรม (2542:บทคัดยอ)ที่ได
พัฒนาการสรางใบงานการทดลองวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 ดวยภาษา C ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวาการสรางใบ
งานการทดลองวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 ดวยภาษา C ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ คือ 80.87/81.25 

ยังสอดคลองกับ เกรียงศักดิ์  เหลืองอําพล (2544:บทคัดยอ) ที่ไดพัฒนาชุดการสอนวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวา 
ชุดการสอนวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ คือ 82.385/84.067 ยังสอดคลองกับ กิตติศักดิ์  
วรรณทอง (2545:บทคัดยอ) ที่ไดพัฒนาชุดการเรียนรูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรเรื่อง
ซอฟแวร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวาชุดการเรียนรูวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรเรื่องซอฟแวร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ คือ 86.42/83.14 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สุนันทา  คชมาศ 
(2550:บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนรูวิชาการใชคอมพิวเตอรเพื่องานเอกสารธุรกิจ 1 ดวย
โปรแกรม PowerPoint สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี ผลการวิจัย
พบวาชุดการเรียนรูวิชาการใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานเอกสารธุรกิจ 1 ดวยโปรแกรม PowerPoint 

สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 
85.28/82.77 

 3. ผลการทดลองใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา 
ผูเรียนมีความสนใจและต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงคของชุดฝกทักษะในแตละเร่ืองได
เปนอยางดี นอกจากนี้ ผูเรียนยังมีความสนใจตอการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมมากขึ้น มีความ
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กระตือรือรนและสนใจปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง สนุกกับการเรียนวิชาเขียนโปรแกรม ทั้งนี้อาจ
เพราะวา ชุดฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีกิจกรรมที่นาสนใจเนนการปฏิบัต ิจัดเนื้อหาตามความยากงาย
ของคําสั่งและเหมาะกับวัยของผูเรียน  ทิศนา แขมมณี (2534 : 9) กลาววาชุดฝกหรือชุดกิจกรรมเปน
การจัดองคประกอบตาง ๆ อยางมีระบบ โดยการบูรณาการกิจกรรมใหเขากับเนื้อหาในหลักสูตร โดย
ยึดหลักใหสนองความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน ชุดฝกจะมีรายละเอียดของการดําเนิน
กิจกรรมท่ีชัดเจนสอดคลองกับจุดมุงหมายและแนวคิดท่ีวางไวลักษณะกิจกรรมจะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
นักเรียนสามารถฝกไดดวยตนเองโดยไมขึ้นตอกันและพัฒนาความรูความคิดของผูเรียน ใหมีระบบ รู
ทักษะการปฏิบัติของงาน 

 4. ผลการประเมินผลการเรียนรู ความสามารถการเขียนโปรแกรมและความคิดเห็นของ
นักเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา 
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียของคะแนนทดสอบการเขียนโปรแกรมกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทักษะการเขียนโปรแกรมหลังเรียน สูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 2  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรมหลังเรียน พบวาความสามารถ
ในการเขียนโปรแกรมระดับดีมาก ในภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการเขียนผังงาน ความสามารถในการ
เขียนคําสั่ง ความสามารถในการใชโปรแกรม ไดอยางถูกตองและมีความรับผิดชอบอยางดี และความคิดเห็น
ของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มาก และรายขอพบวา ทุกขอมีระดับความคิดอยูในระดับมากท้ังนี้อาจเปนเพราะวา กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือตาง ๆ เชน PowerPoint และ Social media มาจัดใหสอดคลองกัน เพื่อถายทอดเนื้อหาสาระที่
สื่อแตละอยางจะสงเสริมซึ่งกันและกันจึงทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกเกิดการเรียนรู สอดคลองกับหนวย
ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2529:149-151) ไดเสนอชุดฝกท่ีมีประสิทธิภาพสรุปได
ดังนี้ 1)ตองกําหนดโครงสรางของชุดฝกไวคราว ๆ กอนที่จะเขียนรายละเอียด 2) ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับ
เรื่องที่จะสรางชุดฝก 3)เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และเน้ือหาใหสอดคลองกัน 4) เขียนแจกแจง
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ออกเปนกิจกรรมยอย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของนักเรียน 5) กําหนด
อุปกรณที่จะใชในกิจกรรมแตละตอนใหเหมาะสมกับชุดฝก 6) กําหนดเวลาที่จะใชในชุดฝกแตละตอนให
เหมาะสม 7) ใหมีการประเมินผลท้ังกอนและหลังเรียน กลาวคือเหมาะสมกับการจัดเนื้อหาและวิธีการสอน 
ควรมีรูปแบบท่ีนาสนใจ ควรมีกิจกรรมการฝกทักษะท่ีหลากหลายและมีการทบทวน และเหมาะสมกับความ
ตองการของนักเรียนพรอมทั้งสอดคลองกับจิตวิทยาการเรียนรู 
 ขอเสนอแนะ 
              จากการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยได
ทําการสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะดังตอไปนี้ คือขอเสนอแนะทั่วไป และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
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 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
             จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําชุดฝกทักษะการเขียน
โปรแกรมสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ไปใช ดังนี ้
  1. จากผลการวิจัย พบวา ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาคสนาม มีประสิทธิภาพ  
82.65/82.06 ซึ่งสูงวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว การเขียนโปรแกรมกอนและหลังใชแตกตางกัน อยู
ในระดับสูงมาก ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมอยูในระดับเห็นดวย
มากควรนําชุดฝกทักษะไปใชกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม ขั้น
พื้นฐาน เพราะเปนนวัตกรรมที่สามารถชวยพัฒนาผลการเรียนรูทางการเรียนของผูเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
               2.  จากผลการวิจยั พบวา การนําชุดฝกทักษะไปทดลองใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
น้ัน บางกิจกรรมนักเรียนปฏิบัติเกินเวลาท่ีกําหนดไว ดังนั้นผูสอนควรยดืหยุนเวลาใหมีความเหมาะสม
กับกิจกรรมตาง ๆ เชนใหศึกษานอกเวลา ตอนเย็น หรือชั่วโมงท่ีนักเรยีนวาง 
               3.  จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ชุดที่ 4 คําสั่งวนซ้ํา       
(Repeat Until) และชุดที่ 5 คําสั่งวนซํ้า (While do) มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมนอยที่สุด 
ดังนั้น ครูผูสอนควรเพ่ิมกิจกรรมจากการเรียนดวยชุดฝกทักษะใหนักเรียนปฏิบัติใหมากขึ้น  

  4. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝก
ทักษะการเขียนโปรแกรมนอยที่สุดคือ ดานลักษณะชุดฝกทักษะมีความสวยงามและนาสนใจ ดังนั้น 
ครูผูสอน ควรออกแบบใหมีความสวยงามและใหดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหมากขึ้น 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ตอไป 
              การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 เปน
แนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู ดังนั้นในการพัฒนาชุดฝกทักษะ ควรมกีารศึกษาเพิ่มเติมและทําการวิจัยในประเด็นดังตอไปน้ี 
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมในเนื้อหาอื่น ๆ เชน  Array , 

Procedure และFunction เปนตน 
      2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมในภาษาอ่ืน ๆ เชนภาษา C , 

C#,VB เปนตน 
      3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาสื่อตาง ๆ ที่ชวยฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ไดแก CAI, 

E-book เปนตน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 

 

1.อาจารย ดร.มนตชัย  พงศกรนฤวงษ อาจารยประจําวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

    จังหวัดนครปฐม 

 ปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

 ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและประเมินผล 
2.อาจารย ดร.กรันยพล  วิวรรธมงคล  อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 จังหวัดกาญจนบุรี 
 ปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน 

 มหาวทิยาลัยศลิปากร จังหวัดนครปฐม 

 ผูเชี่ยวชาญดานชุดฝกทักษะ 
3. อาจารยมาลินี  นาคใหญ  อาจารยประจําภาควิชาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 จังหวัดนครปฐม 

 ปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 - แบบสัมภาษณ 
 - แบบสอบถามความตองการ 
 - แผนการจัดการเรียนรู 
 - ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

 - แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 - แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

 - แบบสอบถามความคิดเหน็ 
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แบบสัมภาษณ 
(ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร) 

การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

สําหรับมัธยมศกึษาปที่  5 

คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับ การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียน สําหรับ
มัธยมศึกษาปที่  5  ซึ่งเปน สัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยแบงแบบสัมภาษณออกเปน3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบใหสัมภาษณ จํานวน 5 ขอ 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูวิชาการเขียนโปรแกรมในการพัฒนาชุดฝกทักษะ จํานวน 6 ขอ 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม จํานวน 1 ขอ 
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แบบสัมภาษณ 
ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร 

 เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

สําหรับมัธยมศึกษาปที่  5 

 

ตอนที ่1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
1. เพศ……………………………… 

2. อายุ…………………………………...ป 
3. วุฒิการศึกษา……………………………………... 

4. ตําแหนง…………………………………………………………………. 

5. ประสบการณการดานการสอน………………………………………………ป 
ตอนที ่2 ความคิดเห็นของครูวิชาการเขียนโปรแกรมในการพัฒนาชุดฝกทักษะ 
1. ทานคิดวารูปแบบของชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล ควรมีรูปแบบ เปนอยางไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล ควรมีขอบขายเน้ือหาเก่ียวกับอะไรบาง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล ควรใชสื่อการเรียนการสอนอยางไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล ควรใชเวลาในการเรียนการสอนในแตละ
ขอบขายเน้ือหา (ตามขอ 2) เทาใด จึงจะเหมาะสม 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลควรวัดและประเมินผลอยางไร 
 

ตอนที ่3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกบั ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สรุปผลการประเมินความสอดคลอง 
ของแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร 

การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 

+ 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม 

0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม 
- 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมมีความเหมาะสม 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

คน
ที่  
1 

คน
ที่  
2 

คน
ที่ 
 3 

ดัชนีความ
สอดคลอง 

1. ทานคิดวารูปแบบของชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา
ปาสคาล ควรมีรูปแบบ เปนอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 

2. ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล ควร
มีขอบขายเน้ือหาเก่ียวกับอะไรบาง 

+1 +1 +1 1.00 

3. ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล ควร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 

4. ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล ควร
ใชสื่อการเรียนการสอนอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 

5. ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล ควร
ใชเวลาในการเรียนการสอนในแตละขอบขายเนื้อหา (ตามขอ 2) 

เทาใด จึงจะเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 

6. ทานคิดวาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลควร
วัดและประเมินผลอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 

7.ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ชุดฝกทักษะ
การเขียนโปรแกรม 

+1 +1 +1 1.00 

เฉลี่ย 1.00 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน 

เกี่ยวกับชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม วิชาการเขียน
โปรแกรม   แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ขอ 

 ตอนที่ 2 ความตองการของนักเรียนในการเรียนดวยชุดฝกทักษะ จํานวน 4 ขอ 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม จํานวน 1 ขอ 

 2. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ตอนดังกลาว จะนําไปใชในการพัฒนา
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ชุดฝกทักษะนี้ คือ สื่อการสอนในรูป
ของเอกสารและสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีมีความสอดคลองกับเนื้อหาการเขียนโปรแกรม  

สามารถนําไปฝกในการเขียนโปรแกรม ซึ่งจะเปนประโยชนตอการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม 
 3. ขอใหนักเรียนอานดวยความตั้งใจและตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน 

เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 

ตอนที ่1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
 คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน   

 1. เพศ   ชาย    หญิง 
 2. ประสบการณการเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 

   เคยเรียน   ไมเคยเรียน 

ตอนที ่2 ความตองการของนักเรียนในการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 
 คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงใน หรือเติมขอความลงในชองวางที่กําหนดให 
1. นักเรียนตองการใหนาํชุดฝกทกัษะการเขียนโปรแกรมมาใชในการจัดการเรียนการสอนหรือไม    
(ถาตอบตองการ ใหตอบขอตอไป) ตองการ  
 เพราะ……………………………………………….……………… 

 ไมตองการ เพราะ…………………………………………………………. 

2. ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล ที่นักเรียนตองการทราบเก่ียวกับอะไรบาง (เลือกได
มากกวา 1 ขอ) 

 ความรูเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
 การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 

 การประยุกตใชเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 

 เนื้อหาเก่ียวกับคําสั่งท่ีมีเงือ่นไข  IF  คําสั่ง  Loop 

 อื่น ๆ(เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม)……………………………………  

3. ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ที่นักเรียนตองการควรมีรูปแบบอยางไร (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 มีสื่อหลายชนิด 

 นักเรียนใชเปนรายบุคล 

 สื่อมีสีสันสดใสนาสนใจ 
 มีภาพประกอบสีสันสวยงาม 

 เปนชุดฝกทักษะที่ครูกับนักเรียนใชรวมกัน 

 กิจกรรมหลากหลายไมนาเบ่ือ เชน กิจกรรมกลุม การฝกปฏิบัต ิฯลฯ 

 อื่น ๆ…………………………………… 
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4. ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมท่ีนักเรียนตองการควรมีสื่ออะไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 ใบความรู / เอกสารอานประกอบ  
  PowerPoint  

 ใบงาน  

  อื่น ๆ…………………….. 

ตอนที ่3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ที่นักเรียน
ตองการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สรุปผลการประเมินความสอดคลอง 
ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  

เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 

+ 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม 

0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม 
- 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมมีความเหมาะสม 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

คน
ที่  
1 

คน
ที่  
2 

คน
ที่ 
 3 

ดัชนีความ
สอดคลอง 

1. นักเรียนตองการใหนําชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนหรือไม 

+1 +1 +1 1.00 

2. ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล ที่นักเรียน
ตองการทราบเก่ียวกับอะไรบาง 

+1 +1 +1 1.00 

3. ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม ที่นักเรียนตองการควรมี
รูปแบบอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 

4. ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมท่ีนักเรียนตองการควรมีสื่อ
อะไรบาง 

+1 +1 +1 1.00 

5.ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดฝกทักษะ
การเขียนโปรแกรม ที่นักเรียนตองการ 

+1 +1 +1 1.00 

เฉลี่ย 1.00 
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แผนการจัดการเรียนรู 
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โดย  
นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง 

 

โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี
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คํานํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา
ไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือ
วาผูเรียนทุกคนมีความสําคัญที่สุด ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนรูใหจัด เนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และความสนใจ ความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการ
ประยุกตความรูมาใชในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู ไดฝกปฏิบัติ ใหนักเรียนสามารถทําได คิด
เปน และแกปญหาเปน จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ รวมท้ังปลูกฝง
คุณธรรมและจริยธรรม จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและรอบรู สามารถเรียนรูไดจากส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรูทุกประเภทชุดฝก
ทักษะการเขียนโปรแกรมน้ีเปนชุดฝกทักษะที่บูรณาการระหวางนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย 

ไดแก สื่อ อุปกรณ และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมุงเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง 
การคิดริเร่ิมสรางสรรค และมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและแสวงหาความรู สําหรับใชเปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

            

      พนภาค  ผิวเกลี้ยง 
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คําชี้แจง 
  

ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม มีทั้งหมด 5 ชุด ชุดที่ 1 โครงสรางแบบเลือก (Selection 

structure)  คําสั่ง IF  Then ชุดที่ 2 โครงสรางแบบกรณี (Case structure) คําสั่ง Case  of ชุดที่ 3 

คําสั่งวนซํ้า (For to do)  ชุดที่ 4 คําสั่งวนซํ้า (Repeat Until) ชุดที่ 5 คําสั่งวนซํ้า (While do) 

ชุดฝกทักษะประกอบไปดวย 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
2. สาระสําคัญ 

3. ใบความรู 
4. แบบฝกตัวอยาง 
5. แบบฝกปฏิบัต ิ

6. ประเมินผล 

 
. 
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สารบัญ 

 

เรื่อง      หนา 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 คําสั่ง IF Then      1 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 คําสั่ง Case of      9 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 คําสั่ง For to do    18 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 คําสั่ง Repeat Until    26 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 คําสั่ง While do   34 
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แผนการจัดการเรียนรู   
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น ม.5  ภาคเรียนที่ 1/2555               

รหัสวิชา ง32101 ชื่อรายวิชาการเขียนโปรแกรม 

ชื่อหนวยการเรียนรู 3 โครงสรางควบคุมและคําสั่งอยางมีเงื่อนไข       จํานวน  6 ชั่วโมง                                
แผนการเรียนรูที่ 1 คําสั่งแบบมีเงื่อนไข(IF Then)    เวลา 3  ชั่วโมง  
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 มาตรฐาน ง 3.1  เขาใจ เห็นคุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 

 

ตัวชี้วัด  เขียนโปรแกรมภาษา 
 

สาระสําคัญ 

 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาปาสคาลน้ัน รูปแบบขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมนั้นจะมีการใชคําส่ังควบคุมการทํางาน IF เพื่อแสดงผลลัพธที่ตองการ ดังนั้น จึงตองเขาใจ
ความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางานในภาษาปาสคาล เพื่อนําไปใชในการ
เขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลตอไป  

 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพ่ือควบคุมการทํางานในภาษาปาสคาล 

2. เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน IF ในภาษาปาสคาลได 
 

สาระการเรียนรู 
1. ความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางานในภาษาปาสคาล 

2. คําสั่งควบคุมการทํางานในการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 

 

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
1. มีวินัย 

1 



155 

 

 
 

2. ใฝเรียนรู 
3. มุงมั่นในการทาํงาน 

 

หลักฐานการเรียนรู 
 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

    ครูใหนักเรียนเขียนคําสั่งควบคุมการทํางาน (if- then ) ตามชุดฝกทักษะที่กําหนดไว 
 

การวัดและประเมินผล 

1. วิธีการวัดผลและประเมินผลระหวางการจัดกิจกรรมเรียนรู 
1.1 ฝกปฏิบัติการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 1 

1.2 ความสามารถในเขียนโปรแกรม 
2. เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล 

2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดท่ี 1 

2.2 แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม 
3. การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 

3.1 คะแนนจากการทําชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 1 

3.2 คะแนนจากการฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นตอนที่ 1 นําเขาสูบทเรียน 

1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมและประโยชนที่ไดรับจาก
การเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสอน 

2.1 ทบทวนความรูเดิม 

2.2 สอนเน้ือหาสาระใหม ตามชุดฝกทักษะ ชุดที่ 1 คําสั่ง IF – Then  และ IF Then else 

สื่อนําเสนอดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  เรื่องความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่ง
เพื่อควบคุมการทํางานในภาษาปาสคาล  

2.3 ใหนักเรียนฝกปฏิบัติตามชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 1 
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุป 

3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูและตรวจสอบผลการฝกทักษะและใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

สื่อการเรียนรู 
1. เครื่องคอมพิวเตอร 
2. โปรแกรมภาษาปาสคาล 

3. ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 1 

4. สื่อนําเสนอดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 

แหลงเรียนรู 
1. เว็บไซตตางๆ ในอินเตอรเน็ต 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

แบบทดสอบชุดที่ 1 คําสั่งที่มเีงื่อนไข IF  Then 

 

1.คําสั่ง If-Then ถือวาเปนโครงสรางแบบใด 

ก. แบบวนรอบ 

ข. แบบลําดับ 

ค. แบบตัดสินใจ 

ง. สามารถเปนไดทุกโครงสราง 
2. ถาตองการใหโปรแกรมมีการเลือกกระทําอยางใดอยางหน่ึง ในภาษาปาสคาลตองใชคําสั่งใด 

ก. คําสั่ง If-Then 

ข. คําสั่ง If-Then-Else 

ค. คําสั่ง For 

ง. คําสั่ง While 
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จากโปรแกรมตอบคําถาม ขอ3-4 

A:= 10; 

B:=  5; 

IF  A > B Then 

Begin 

       Writeln(‘Good’); 

End; 

 

3. เมื่อจบโปรแกรมจะไดผลลัพธตามขอใด 

 ก. 10 

 ข. 5 

 ค. Good 

 ง. ไมแสดงขอมูลใด ๆ เงื่อนไขเปนเท็จ 

4. จากโปรแกรม ถา  A< B ขอใดถูกตอง 
 ก. 10 

 ข. 5 

 ค. Good 

 ง. ไมแสดงขอมูลใด ๆ เงื่อนไขเปนเท็จ 

จากโปรแกรมตอบคําถาม 5-6 

A:= 15; 

C:=  12; 

IF  C < A Then 

       Writeln(‘Good’) 

        Else 

            Writeln(‘Very Good’); 

5. เมื่อจบโปรแกรมจะไดผลลัพธตามขอใด 

 ก. Good 

 ข. Very Good 

 ค. Good , Very Good 

 ง. เง่ือนไขไมถูกตอง 
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6. จากโปรแกรม ถาเง่ือนไข  C > A จะไดผลลัพธตามขอใด 

 ก. Good 

 ข. Very Good 

 ค. Good , Very Good 

 ง. เง่ือนไขไมถูกตอง 
จากโปรแกรมตอบคําถาม 7-8 

A:= 2;  B:= 5;  C:=8; 

IF  B >= C   Then 

       A:=A+1 

        Else 

            C:=C+1; 

 

7. เมื่อจบโปรแกรม คา B , A  จะมีคาเทาไร 
 ก. 5 ,3 

 ข. 5, 2 

 ค. 5, 9 

  ง.  5,1 

8. เมื่อจบโปรแกรมคาของ  A , C จะมีคาเทาไร 
 ก. 3, 9 

 ข. 2, 9 

 ค. 5, 9 

  ง. 8, 9 

จากสวนของโปรแกรมตอบคาํถามขอ9-10 

Readln(Score); 

IF Score >= 80 Then 

    Grade :=’G’ 

      Else 

         IF  (Score >= 75) and (Score <80) Then 

                Grade := ‘P’ 

                      Else   Grade :=’F’; 
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9. จากโปรแกรมเม่ือนําเขา Score =74 จะไดผลลัพธตามขอใด 
 ก. G 

 ข. P 

 ค. F 

 ง. ผิดเง่ือนไข 

10.จากโปรแกรมเม่ือนําเขา Score =90 จะไดผลลัพธตามขอใด 
 ก. G 

 ข. P 

 ค. F 

 ง. ผิดเง่ือนไข 

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 1 

 

1.  ค 
2.  ข 
3.  ค 
4.  ง 
5.  ก 
6.  ข 
7.  ข 
8.  ข 
9.  ค 
10.  ก 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 

 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

1 

ความสามารถ 

ในการเขียนผังงาน 

20 คะแนน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา 
การประมวลผล
ขอมูล และการ
แสดงขอมูล 
ถูกตองและการ
เขียนอยางเปน
ลําดับและ
ชัดเจน ตาม
ภาระงาน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา 
การประมวลผล
ขอมูลถูกตอง 
และการแสดง
ขอมูลถูกตอง 
แตยังไม
ครบถวนใน
ภาระงาน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) พรอม
ใชสัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา
ถูกตองและการ
ประมวลผลขอมูล
ไมถูกตองและ
การแสดงขอมูล
ถูกตอง และเขยีน
ไมเปนลําดับขั้น 
ไมถูกตองตาม
ภาระงาน 

การเขียนผัง
งานครบตาม
กระบวนการ 
มีการนํา
ขอมูลเขา
(Input) มี
การ
ประมวลผล 
(Process) มี
การแสดง
ขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart 

ไมถูกตองทุก
กระบวนและ
การ
ประมวลผล
ขอมูลไม
ถูกตองและ 
เขียนไมเปน
ลําดับ  ไม
ถูกตองตาม
ภาระงาน 
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รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

2 

ความสามารถ 

ในการเขียน
คําสั่ง 

20 คะแนน 

มีโครงสราง
โปรแกรม
ครบถวน และ
กําหนดตัวแปรได
ถูกตอง การเขียน
คําสั่งถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output)แสดง
ขอมูล  อยาง
ถูกตองและเขียน
คําสั่งอยางเปน
ลําดับและชัดเจน 
โปรแกรม
สามารถทํางาน
ได ผลลัพธ
ถูกตองตามภาระ
งาน 

มีโครงสราง
โปรแกรม
ครบถวนและ
กําหนดตัวแปร
ไดถูกตองการ
เขียนคําสั่ง
ถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูล
เขา(Input) 
การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 
แสดงขอมูล 

อยางถูกตอง
และเขียนคําสั่ง
โปรแกรม
สามารถทํางาน
ได  แตผลลัพธ
ไมครบถวน
ตามภาระงาน 

มีโครงสราง
โปรแกรม
สมบูรณและ
กําหนดตัวแปร
ไดถูกตองการ
เขียนคําสั่ง
ถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูล
เขา(Input) 
การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

แสดงขอมูล 

อยางถูกตอง
และเขียนคําสั่ง
ถูกตองแต
โปรแกรมไม
สามารถทํางาน
ได ตามภาระ
งาน 

โครงสราง
โปรแกรม
ครบถวน 
และกําหนด
ตัวแปร
ถูกตอง การ
เขียนคําสั่งไม
ถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูล
เขา(Input) 
การ
ประมวลผล 
(Process) 

การแสดง
ขอมูล 
(Output) 

แสดงขอมูล 

ไมถูกตอง
และเขียน
คําสั่งไมเปน
ลําดับและไม
ชัดเจน 
โปรแกรมไม
สามารถ
ทํางานได 
ตามภาระ
งาน 
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เกณฑการประเมินผลความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

คะแนนรวม  46.00  - 60.00     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับดีมาก 

 คะแนนรวม  31.00  - 45.99     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับดี 
 คะแนนรวม  16.00  - 30.99     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับปานกลาง 

               คะแนนรวม    1.00  - 15.99     คะแนน   หมายถึง ความสามารถในระดับนอย 
 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

3 

ความสามารถในการ
ใชโปรแกรม 

12 คะแนน 
 

สามารถเขา
โปรแกรมภาษา
ปาสคาล เปด 
บันทึก สามารถ
คอมไฟล
โปรแกรม และ
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถเขา
โปรแกรมภาษา
ปาสคาล เปด 
บันทึก สามารถ
คอมไพล
โปรแกรมได ไม
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถเขา
โปรแกรม
ภาษาปาสคาล 
เปด บันทึก  
ไมสามารถ
คอมไพล ไม
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถ
เขา
โปรแกรม
ภาษา
ปาสคาล  
ไมสามารถ
เปด 
บันทึกไม
สามารถ
คอมไพล
โปรแกรม 
ไมสามารถ
รัน
โปรแกรม
ได 

4 
ความรับผิดชอบ 

 8 คะแนน 

สามารถสงงาน
ทันเวลาตาม
กําหนด 

ไมสามารถสงงาน
ทันกําหนดระยะ 
1วัน 

ไมสามารถสง
งานทัน
กําหนดระยะ 
2-3 วัน 

ไมสามารถ
สงงานตาม
กําหนด4-

5วัน 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น ม.5  ภาคเรียนที่ 1/2555               

รหัสวิชา ง32101 ชื่อรายวิชาการเขียนโปรแกรม                                                                 
ชื่อหนวยการเรียนรู 3 โครงสรางควบคุมและคําสัง่อยางมีเงื่อนไข      จํานวน  6 ชั่วโมง                                
แผนการเรียนรูที่ 2 คําสั่งแบบมีเงื่อนไข(Case of)  เวลา 3  ชั่วโมง  
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ง 3.1  เขาใจ เห็นคุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 

 

ตัวชี้วัด  เขียนโปรแกรมภาษา 
 

สาระสําคัญ 

 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาปาสคาลน้ัน รูปแบบขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมน้ันจะมีการใชคําสั่งควบคุมการทํางาน Case of เพื่อแสดงผลลัพธที่ตองการ ดังนั้น จึงตอง
เขาใจความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางานในภาษาปาสคาล เพื่อนําไปใช
ในการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลตอไป ตอไป 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. อธิบายความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางานในภาษาปาสคาล 

2. เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน Case of ในภาษาปาสคาลได 
 

สาระการเรียนรู 
1. ความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางานในภาษาปาสคาล 

2. คําสั่งควบคุมการทํางานในการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 

 

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 

10 



164 

 

 
 

1. มีวินัย 

2. ใฝเรียนรู 
3. มุงมั่นในการทาํงาน 

 

หลักฐานการเรียนรู 
 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ครูใหนักเรียนเขียนคําส่ังควบคุมการทํางาน (Case of) ตามชุดฝกทักษะที่กําหนดไว 
 

การวัดและประเมินผล 

1. วิธีการวัดผลและประเมินผลระหวางการจัดกิจกรรมเรียนรู 
1.1 ฝกปฏบิัติการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 2 

1.2 ความสามารถในเขียนโปรแกรม 
2. เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล 

2.1 ขอสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 2 

2.2 แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม 
3. การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 

3.1 คะแนนจากการทําชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 2 

3.2 คะแนนจากการฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นตอนที่ 1 นําเขาสูบทเรียน 

1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูการเขียนโปรแกรม ดวยคําสั่ง Case of  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสอน 

2.1 ทบทวนความรูเดิม 

2.2 สอนเน้ือหาสาระใหม ตามชุดฝกทักษะ ชุดท่ี 2 คําสั่ง Case of  สื่อนําเสนอดวย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint  เรื่องความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการ
ทํางานในภาษาปาสคาล  

2.3 ใหนักเรียนฝกปฏิบัติตามชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุป 
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  3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูและตรวจสอบผลการฝกทักษะและใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน 

สื่อการเรียนรู 
1. เครื่องคอมพิวเตอร 
2. โปรแกรมภาษาปาสคาล 

3. ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 2 

4. สื่อนําเสนอดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

แหลงเรียนรู 
1. เว็บไซตตางๆ ในอินเตอรเน็ต 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

แบบทดสอบชุดที่ 2 คําสั่ง Case of  

1. ขอใด กลาวผิด เกี่ยวกับคําสั่ง Case of 

 ก. สามารถใชมูลชนิด Integer เพื่อเปรียบเทียบได 
 ข. สามารถใชขอมูลชนิด Real เพื่อเปรียบเทียบได 
 ค. สามารถใชขอมูลชนิด Character เพื่อเปรียบเทียบได 
 ง. ไมมีขอใดถกูตอง 
จากโปรแกรมตอไปน้ีใชตอบคําถามขอ 2-3 

Program Switch; 

Var  x  :  Char; 

Begin 

  Readln(x); 

  Case  x  of 

    ’3’  : Writeln(’R’); 

    ’1’  : Writeln(’I’); 

    ’4’  : Writeln(’T’); 

    Else Writeln(’RIT’); 

  End;  

    Writeln(’Computer’); 

End. 
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2.  ถาตองการใหโปรแกรมแสดงคําวา ‘T’  ตัวแปร X จะตองมีคาเทาใด 

 ก.  2  
 ข.  3 

 ค.  4 

 ง.   1 

3.  ถาตองการใหโปรแกรมแสดงคําวา ‘RIT’ และคําวา ‘Computer’ ตัวแปร X จะตองมีคาเทาใด 

      ก.   1  
 ข.   3 

 ค.   4 

 ง.   5 
โปรแกรมตอไปน้ีเปนโปรแกรมใชตอบคําถามขอ 4 - 8 

Program  Swich_Case; 

Uses wincrt; 

Const d = 3 ; 

Var  a     :       1       ; 

     x,y,z :       2       ; 

     c     : boolean ; 

Begin 

  z := 0; 

  Write(‘Enter Operand1 : ‘);  Readln(x); 

  Write(‘Enter Operand2 : ‘);  Readln(y); 

  Writeln(‘1.  +’);  Writeln(‘2.  -‘); 

  Writeln(‘3.  *’);  Writeln(‘4.  /’); 

  Write(‘Enter the number : ‘);  Readln(       3       ); 

  Case  a  of 

    1  :  z := x+y; 

    2  :  z := x-y; 

    4  :  If  y       4       0  Then 

            z := x/y 

          else 

            Writeln(‘Divided by zero, invalid answer’); 

    3  :  z := x*y; 

  end; 

  Writeln(‘Answer is : ‘,       5       ); 

End. 
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4.  ขอใดเหมาะสมกับชองวางหมายเลข 1 มากที่สุด 

 ก.  integer 

 ข.  real 

           ค.  char 

 ง.  ไดทั้ง integer และ real 

5.  ขอใดเหมาะสมกับชองวางหมายเลข 2 มากที่สุด 

 ก.  Integer 

 ข.  real 

           ค.  char 

 ง.   ไดทั้ง integer และ real 

6.  ขอใดเหมาะสมกับชองวางหมายเลข 3 มากที่สุด 

 ก.  d 

 ข.   a 

 ค.   x 
 ง.   z 

7.  ขอใดเหมาะสมกับชองวางหมายเลข 4 มากที่สุด 

 ก.   = 

 ข.   := 

           ค.  <> 

 ง.   ไมมีขอใดถูก 

8.  ขอใดเหมาะสมกับชองวางหมายเลข 5 มากที่สุด 

 ก.   d 

 ข.   a 

 ค.   z 
 ง.   c 
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โปรแกรมตอไปน้ีเปนโปรแกรมใชตอบคําถามขอ 9 - 10 

Program   Cooking; 

Uses wincrt; 

Var 

  recipe  :  Char;  servingNumber :  Integer;   guestList  :  Integer; 

Begin 

  WriteLn('Enter  A  or  B  for  the  recipe  you  sidire.'); 
  ReadLn(recipe); 
  Case   recipe  Of  

   'A': Begin 

    WriteLn('Preheat  oven  to  550.'); 
    WriteLn('Print  roast  recipe'); 
    End; 

   'B' : Begin 

     WriteLn('How  many  servings?'); 
     ReadLn(servingNumber); 
     guestList  :=  servingNumber ; 

    End; 

                         Else   Writeln (‘ Input bad’);   

  End;  {สิ้นสุดคําสั่งภายใน  Case } 

 End. 

 

9. จากโปรแกรมรับคา recipe = a (เล็ก)จะทําคําสั่งใด 
 ก. WriteLn('Preheat  oven  to  550.'); 
 ข. WriteLn('Print  roast  recipe'); 
 ค. WriteLn('Preheat  oven  to  550.'); 
     WriteLn('Print  roast  recipe'); 
 ง.  WriteLn (‘ Input bad’); 
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10. จากโปรแกรมรับคา recipe = c (เล็ก)จะคําสั่งใด 

 ก. WriteLn('How  many  servings?'); 
 ข. ReadLn(servingNumber); 
 ค.  guestList  :=  servingNumber ; 

 ง.  WriteLn (‘ Input bad’); 
 

เฉลยแบบทดสอบชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 2 

 

1.  ข 
2.  ค 
3.  ง 
4.  ก 
5.  ข 
6.  ข 
7.  ค 
8.  ค 
9.  ง 
10.  ง 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

1 

ความสามารถ 

ในการเขียนผังงาน 

20 คะแนน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา 
การประมวลผล
ขอมูล และการ
แสดงขอมูล 
ถูกตองและการ
เขียนอยางเปน
ลําดับและ
ชัดเจน ตาม
ภาระงาน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา 
การประมวลผล
ขอมูลถูกตอง 
และการแสดง
ขอมูลถูกตอง 
แตยังไม
ครบถวนใน
ภาระงาน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) พรอม
ใชสัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา
ถูกตองและการ
ประมวลผลขอมูล
ไมถูกตองและ
การแสดงขอมูล
ถูกตอง และเขยีน
ไมเปนลําดับขั้น 
ไมถูกตองตาม
ภาระงาน 

การเขียนผัง
งานครบตาม
กระบวนการ 
มีการนํา
ขอมูลเขา
(Input) มี
การ
ประมวลผล 
(Process) มี
การแสดง
ขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart 

ไมถูกตองทุก
กระบวนและ
การ
ประมวลผล
ขอมูลไม
ถูกตองและ 
เขียนไมเปน
ลําดับ  ไม
ถูกตองตาม
ภาระงาน 
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รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

2 

ความสามารถ 

ในการเขียน
คําสั่ง 

20 คะแนน 

มีโครงสราง
โปรแกรมครบถวน 
และกําหนดตัวแปร
ไดถูกตอง การ
เขียนคําสั่งถูกตอง
ตามกระบวนการ 
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output)แสดง
ขอมูล  อยาง
ถูกตองและเขียน
คําสั่งอยางเปน
ลําดับและชัดเจน 
โปรแกรมสามารถ
ทํางานได ผลลัพธ
ถูกตองตามภาระ
งาน 

มีโครงสราง
โปรแกรม
ครบถวนและ
กําหนดตัวแปร
ไดถูกตองการ
เขียนคําสั่ง
ถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูล
เขา(Input) 
การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 
แสดงขอมูล 

อยางถูกตอง
และเขียนคําสั่ง
โปรแกรม
สามารถทํางาน
ได  แตผลลัพธ
ไมครบถวน
ตามภาระงาน 

มีโครงสราง
โปรแกรม
สมบูรณและ
กําหนดตัวแปร
ไดถูกตองการ
เขียนคําสั่ง
ถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูล
เขา(Input) 
การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

แสดงขอมูล 

อยางถูกตอง
และเขียนคําสั่ง
ถูกตองแต
โปรแกรมไม
สามารถทํางาน
ได ตามภาระ
งาน 

โครงสราง
โปรแกรม
ครบถวน 
และกําหนด
ตัวแปร
ถูกตอง การ
เขียนคําสั่งไม
ถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูล
เขา(Input) 
การ
ประมวลผล 
(Process) 

การแสดง
ขอมูล 
(Output) 

แสดงขอมูล 

ไมถูกตอง
และเขียน
คําสั่งไมเปน
ลําดับและไม
ชัดเจน 
โปรแกรมไม
สามารถ
ทํางานได 
ตามภาระ
งาน 
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เกณฑการประเมินผลความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

คะแนนรวม  46.00  - 60.00     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับดีมาก 

 คะแนนรวม  31.00  - 45.99     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับดี 
 คะแนนรวม  16.00  - 30.99     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับปานกลาง 

               คะแนนรวม    1.00  - 15.99     คะแนน   หมายถึง ความสามารถในระดับนอย 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

3 

ความสามารถในการ
ใชโปรแกรม 

12 คะแนน 
 

สามารถเขา
โปรแกรมภาษา
ปาสคาล เปด 
บันทึก สามารถ
คอมไฟล
โปรแกรม และ
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถเขา
โปรแกรมภาษา
ปาสคาล เปด 
บันทึก สามารถ
คอมไพล
โปรแกรมได ไม
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถเขา
โปรแกรม
ภาษาปาสคาล 
เปด บันทึก  
ไมสามารถ
คอมไพล ไม
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถ
เขา
โปรแกรม
ภาษา
ปาสคาล  
ไมสามารถ
เปด 
บันทึกไม
สามารถ
คอมไพล
โปรแกรม 
ไมสามารถ
รัน
โปรแกรม
ได 

4 
ความรับผิดชอบ 

 8 คะแนน 

สามารถสงงาน
ทันเวลาตาม
กําหนด 

ไมสามารถสงงาน
ทันกําหนดระยะ 
1วัน 

ไมสามารถสง
งานทัน
กําหนดระยะ 
2-3 วัน 

ไมสามารถ
สงงานตาม
กําหนด4-

5วัน 
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แผนการจัดการเรียนรู   
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2555               

รหัสวิชา ง32101 ชื่อรายวชิาการเขียนโปรแกรม             
ชื่อหนวยการเรียนรู 4 คําสัง่วนซํ้า    จํานวน  9 ชั่วโมง                                
แผนการเรียนรูที่ 3 คําสั่งวนซํ้า( For to do)    เวลา 3  ชั่วโมง  
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 มาตรฐาน ง 3.1  เขาใจ เห็นคุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 

 

ตัวชี้วัด  เขียนโปรแกรมภาษา 
 

สาระสําคัญ 

 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาปาสคาลน้ัน รูปแบบขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมนั้นจะมีการใชคําสั่งควบคุมการทํางานในการวนซํ้า For to do  เพื่อแสดงผลลัพธที่ตองการ 
ดังนั้น จึงตองเขาใจความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางานวนซํ้าในภาษา
ปาสคาล เพื่อนําไปใชในการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลตอไป 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อในการวนซํ้าในภาษาปาสคาล 

2. เขียนโปรแกรมคําสั่งวนซํ้า For to do ในภาษาปาสคาลได 
 

สาระการเรียนรู 
1. ความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งวนซํ้าในภาษาปาสคาล 

2. คําสั่งวนซํ้าโปรแกรมภาษาปาสคาล 

 

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
1. มีวินัย 
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2. ใฝเรียนรู 
3. มุงมั่นในการทาํงาน 

 

หลักฐานการเรียนรู 
 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ครูใหนักเรียนเขียนคําส่ังวนซํ้า (For to do) ตามชุดฝกทักษะที่กําหนดไว 
 

การวัดและประเมินผล 

1. วิธีการวัดผลและประเมินผลระหวางการจัดกิจกรรมเรียนรู 
1.1 ฝกปฏิบัติการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 3 

1.2 ความสามารถในเขียนโปรแกรม 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวัดและประเมินผล 

2.1 ขอสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 3 

2.2 แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม 
3. การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 

3.1 คะแนนจากการทําชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 3 

3.2 คะแนนจากการฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นตอนที่ 1 นําเขาสูบทเรียน 

1.3 แจงจุดประสงคการเรียนรูการเขียนโปรแกรม ดวยคําสั่งวนซํ้า Fo to do 

 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสอน 

2.1 ทบทวนความรูเดิม 

2.2 สอนเนื้อหาสาระใหม ตามชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 3 คําสั่ง For to do  สื่อ
นําเสนอดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  เรื่องความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อ
ควบคุมการทํางานในภาษาปาสคาล  

2.3 ใหนักเรียนฝกปฏิบัติตามชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 3 
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุป 

   3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูและตรวจสอบผลการฝกทักษะและใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

สื่อการเรียนรู 
1. เครื่องคอมพิวเตอร 
2. โปรแกรมภาษาปาสคาล 

3. ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 3 

4. สื่อนําเสนอดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 

แหลงเรียนรู 
2. เว็บไซตตางๆ ในอินเตอรเน็ต 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

 

แบบทดสอบชุดฝกที่ 3  คําสัง่วนซํ้า (For to  Do) 

1. ขอใดไมใชลกัษณะพิเศษของ For-Loop 

 ก.  เหมาะกับการวนรอบท่ีไมสามารถระบุจํานวนรอบท่ีแนนอน 

 ข.  มีการกําหนดคาเร่ิมตนใหกับ Index ในคําสั่ง For-Loop 

 ค.  ไมตองเขียนคําสั่งเพื่อเพิ่มหรือลดคา Index 

 ง.  ไมมีขอใดถกู 

2. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับคําสั่ง For-Loop 

ก.   จะจบการวนรอบเม่ือเงื่อนไขเปนเท็จ 

ข.   ตัวแปร Index สามารถเปนชนิด Real ได 
ค.   ตัวแปร Index สามารถเปนชนิด Integer ได 
ง.   ตัวแปร Index สามารถเปนชนิด Char ได 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 3 – 4 
   M:= 7; I := 3;  N:=1; 

     For  N := I to M do           

         Writeln(‘Hello’); 
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3.  มีการแสดงคําวา Hello ทั้งหมดกี่ครั้ง 
ก.  1 ครั้ง 
ข.  3 ครั้ง 
ค.  5 ครั้ง 
ง.  7 ครั้ง 

4.   มีการทํางานท้ังหมดก่ีรอบ 

ก.  1 รอบ 

ข.  3 รอบ 

ค.  5 รอบ 

ง.  10 รอบ 

 

 

จากสวนของโปรแกรมตอไปนี้    ใชตอบคําถามขอ 5 - 6 

num  :=  13; 

For  count := 5 to num  do 

Begin 

  Writeln( count ); 

  num  :=  num + 3; 

  Writeln( num ); 

End; 

5.  จากสวนของโปรแกรมตอไปนี้มีการทํางานท้ังหมดกี่รอบ 

ก. 8  รอบ 

ข. 9  รอบ 

ค. 12 รอบ 

ง. 13 รอบ 

6.  หลังจากจบการทํางานของโปรแกรมตอไปน้ีคาสุดทายของ count , num มีคาเทาไร 
ก.  9, 16 

ข. 13 ,13 

ค. 13 , 30 

ง. 13 , 40 
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จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 7 - 8 

Sum  :=  0; 

  For  i := 13 downto 8  do         

  Begin 

    Sum  :=  sum + 2;  

    Writeln( sum ); 

  End; 

7.  จากสวนของโปรแกรมตอไปนี้มีการทํางานท้ังหมดกี่รอบ 

ก.  6    รอบ 

ข.  8    รอบ 

ค.  13  รอบ 

ง.  21  รอบ 

8.  หลังจากจบการทํางานของโปรแกรมตอไปนี้  sum จะมีผลลัพธเปนอะไร 
ก.   10 

ข.   12 

ค.   48 

ง.    50 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 9-10 

Sum   :=  2; 

Sum1  :=  2; 

A:=2, B:=  3 

  For  i := A to B  do         

          Sum  :=  sum + 2;  

    Sum1 :=  sum1 + 2; 

    Writeln( sum ); 

    Writeln( Sum1); 
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9. จากโปรแกรม Sum มีคาเทาไร 
   ก. 2 

 ข. 4 

 ค. 6 

 ง. 8 

10.จากโปรแกรม Sum1 มีคาเทาไรวนท้ังหมดกี่รอบ 

ก. 2, 2 

 ข. 4, 2 

 ค. 6, 5 

 ง. 8 ,2 

แบบทดสอบขอสอบชุดที่ 3 

 

1.  ก 
2.  ข 
3.  ค 
4.  ค 
5.  ข 
6.  ง 
7.  ก 
8.  ข 
9.  ค 
10.  ข 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 

 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

1 

ความสามารถ 

ในการเขียนผังงาน 

20 คะแนน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา 
การประมวลผล
ขอมูล และการ
แสดงขอมูล 
ถูกตองและการ
เขียนอยางเปน
ลําดับและ
ชัดเจน ตาม
ภาระงาน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา 
การประมวลผล
ขอมูลถูกตอง 
และการแสดง
ขอมูลถูกตอง 
แตยังไม
ครบถวนใน
ภาระงาน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) พรอม
ใชสัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา
ถูกตองและการ
ประมวลผลขอมูล
ไมถูกตองและ
การแสดงขอมูล
ถูกตอง และเขยีน
ไมเปนลําดับขั้น 
ไมถูกตองตาม
ภาระงาน 

การเขียนผัง
งานครบตาม
กระบวนการ 
มีการนํา
ขอมูลเขา
(Input) มี
การ
ประมวลผล 
(Process) มี
การแสดง
ขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart 

ไมถูกตองทุก
กระบวนและ
การ
ประมวลผล
ขอมูลไม
ถูกตองและ 
เขียนไมเปน
ลําดับ  ไม
ถูกตองตาม
ภาระงาน 
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รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

2 

ความสามารถ 

ในการเขียน
คําสั่ง 

20 คะแนน 

มีโครงสราง
โปรแกรม
ครบถวน และ
กําหนดตัวแปรได
ถูกตอง การเขียน
คําสั่งถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output)แสดง
ขอมูล  อยาง
ถูกตองและเขียน
คําสั่งอยางเปน
ลําดับและชัดเจน 
โปรแกรม
สามารถทํางาน
ได ผลลัพธ
ถูกตองตามภาระ
งาน 

มีโครงสราง
โปรแกรม
ครบถวนและ
กําหนดตัวแปร
ไดถูกตองการ
เขียนคําสั่ง
ถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูล
เขา(Input) 
การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 
แสดงขอมูล 

อยางถูกตอง
และเขียนคําสั่ง
โปรแกรม
สามารถทํางาน
ได  แตผลลัพธ
ไมครบถวน
ตามภาระงาน 

มีโครงสราง
โปรแกรม
สมบูรณและ
กําหนดตัวแปร
ไดถูกตองการ
เขียนคําสั่ง
ถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูล
เขา(Input) 
การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

แสดงขอมูล 

อยางถูกตอง
และเขียนคําสั่ง
ถูกตองแต
โปรแกรมไม
สามารถทํางาน
ได ตามภาระ
งาน 

โครงสราง
โปรแกรม
ครบถวน 
และกําหนด
ตัวแปร
ถูกตอง การ
เขียนคําสั่งไม
ถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูล
เขา(Input) 
การ
ประมวลผล 
(Process) 

การแสดง
ขอมูล 
(Output) 

แสดงขอมูล 

ไมถูกตอง
และเขียน
คําสั่งไมเปน
ลําดับและไม
ชัดเจน 
โปรแกรมไม
สามารถ
ทํางานได 
ตามภาระ
งาน 
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เกณฑการประเมินผลความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

คะแนนรวม  46.00  - 60.00     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับดีมาก 

 คะแนนรวม  31.00  - 45.99     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับดี 
 คะแนนรวม  16.00  - 30.99     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับปานกลาง 

               คะแนนรวม    1.00  - 15.99     คะแนน   หมายถึง ความสามารถในระดับนอย 
 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

3 

ความสามารถในการ
ใชโปรแกรม 

12 คะแนน 
 

สามารถเขา
โปรแกรมภาษา
ปาสคาล เปด 
บันทึก สามารถ
คอมไฟล
โปรแกรม และ
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถเขา
โปรแกรมภาษา
ปาสคาล เปด 
บันทึก สามารถ
คอมไพล
โปรแกรมได ไม
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถเขา
โปรแกรม
ภาษาปาสคาล 
เปด บันทึก  
ไมสามารถ
คอมไพล ไม
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถ
เขา
โปรแกรม
ภาษา
ปาสคาล  
ไมสามารถ
เปด 
บันทึกไม
สามารถ
คอมไพล
โปรแกรม 
ไมสามารถ
รัน
โปรแกรม
ได 

4 
ความรับผิดชอบ 

 8 คะแนน 

สามารถสงงาน
ทันเวลาตาม
กําหนด 

ไมสามารถสงงาน
ทันกําหนดระยะ 
1วัน 

ไมสามารถสง
งานทัน
กําหนดระยะ 
2-3 วัน 

ไมสามารถ
สงงานตาม
กําหนด4-

5วัน 
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แผนการจัดการเรียนรู   
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น ม.5  ภาคเรียนที่ 1/2555               

รหัสวิชา ง32101 ชื่อรายวิชาการเขียนโปรแกรม                
ชื่อหนวยการเรียนรู 4 คําสัง่วนซํ้า     จํานวน  9 ชั่วโมง                                           
แผนการเรียนรูที่ 4 คําสั่งวนซํ้า( Repeat Until )    เวลา 3  ชั่วโมง  
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 มาตรฐาน ง 3.1  เขาใจ เห็นคุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 

 

ตัวชี้วัด  เขียนโปรแกรมภาษา 
 

สาระสําคัญ 

 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาปาสคาลน้ัน รูปแบบขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมนั้นจะมีการใชคําสั่งควบคุมการทํางานวนซ้ํา Repeat Until เพื่อแสดงผลลัพธที่ตองการ 
ดังนั้น จึงตองเขาใจความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางานวนซํ้าในภาษา
ปาสคาล เพื่อนําไปใชในการเขยีนโปรแกรมภาษาปาสคาลตอไป 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อในการวนซํ้าในภาษาปาสคาล 

2. เขียนโปรแกรมคําสั่งวนซํ้า Repeat Until ในภาษาปาสคาลได 
 

สาระการเรียนรู 
1. ความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งวนซํ้าในภาษาปาสคาล 

2. คําสั่งวนซํ้าโปรแกรมภาษาปาสคาล 
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คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
1. มีวินัย 

2. ใฝเรียนรู 
3. มุงมั่นในการทาํงาน 

 

หลักฐานการเรียนรู 
 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ครูใหนักเรียนเขียนคําส่ังวนซํ้า (Repeat  Until) ตามชุดฝกทักษะที่กําหนดไว 
 

การวัดและประเมินผล 

1. วิธีการวัดผลและประเมินผลระหวางการจัดกิจกรรมเรียนรู 
1.1 ฝกปฏิบัติการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 4 

1.2 ความสามารถในเขียนโปรแกรม 
2. เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล 

2.1 ขอสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 4 

2.2 แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม 
3. การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 

3.1 คะแนนจากการทําชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 4 

3.2 คะแนนจากการฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
 

ขั้นตอนที่ 1 นําเขาสูบทเรียน 
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูการเขียนโปรแกรม ดวยคําส่ังวนซ้ํา Repeat  Until 

 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสอน 

2.1 ทบทวนความรูเดิม 

2.2 สอนเน้ือหาสาระใหม ตามชุดฝกทักษะ ชุดที่ 3 คําสั่ง Repeat Until  สื่อนําเสนอดวย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint  เรื่องความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการ
ทํางานในภาษาปาสคาล  
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2.3 ใหนักเรียนฝกปฏิบัติตามชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 4 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุป 

         3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูและตรวจสอบผลการฝกทักษะและใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

สื่อการเรียนรู 
1. เครื่องคอมพิวเตอร 
2. โปรแกรมภาษาปาสคาล 

3. ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 4 

4. สื่อนําเสนอดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 

แหลงเรียนรู 
1. เว็บไซตตางๆ ในอินเตอรเน็ต 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

 

แบบทดสอบชุดฝกที่ 4  คําสัง่วนซํ้า (Repeat  Until) 

 

1.คําสั่ง Repeat until หมายความวาอยางไร 
 ก. คําสั่งวนซํ้าที่จํานวนนับที่แนนอน 

 ข. คําสั่งวนซํ้าที่การเช็คเงื่อนไขกอนจะเปนจริงแลวถึงทํา 
 ค. คําสั่งวนซํ้าที่มีการเช็คเง่ือนไขทีหลังจนกวาจะเปนจริง 
 ง. คําสั่งวนซํ้าที่มีการเช็คเงื่อนไขกอนและทหีลงัไดสองกรณี 

2. ตัวดําเนินการชนิดใดไมอยู ในเงื่อนไขการวนซํ้ายกเวนขอใด 

 ก.  => 

 ข.  <= 

 ค.  <> 

 ง.  := 
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จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 3 – 5 

X := 3; 

Repeat 

     Writeln( ‘ Programmer ‘); 

     X:= X+2; 

Until X > 10; 

   Writeln(X); 

 

3. จากโปรแกรมจะแสดงคําวา Programmer จํานวนก่ีครั้ง 
 ก. 2 

 ข. 3 

 ค. 4 

 ง. 10 

4. จากโปรแกรม X จะมีคาเทาไร 
 ก. 5 

 ข. 10 

 ค. 11 

 ง. 12 

5. ถาเปลี่ยนเง่ือนไข  (X >= 9) คา X จะมีคาเทาไร 
ก. 9 

 ข. 10 

 ค. 11 

 ง. 12 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 6 

a := 3; 

b := 5; 

Repeat 

          a:= a-1; 

Until a < b; 

     Writeln(a,b); 
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6. เมื่อจบการทํางาน a และ b จะมีคาเทากับเทาไร 
 ก. a= 2 , b =5; 

 ข. a= 3 , b =5; 

 ค. ทํางานไมรูจบ 

 ง. ไมมีคําตอบท่ีถูกตอง 
 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 7-8 

a := 2; 

b := 6; 

Repeat 

          a:= a+b; 

          b:=b+3; 

Until a >= 16; 

  B:= b-4; 

     Writeln(a,b); 

7.หลังจากจบการทํางานของโปรแกรม คาสุดทายของ a จะมีคาเทาไร 
 ก. 16 

 ข. 17 

 ค. 19 

    ง. 21  
8. หลังจากจบการทํางานของโปรแกรม คาสุดทายของ b จะมีคาเปนเทาไร 
 ก. 6 

 ข. 8 

 ค. 10 

 ง.  12 

9. ตัวแปรชนิดใดที่ไมสามารถกําหนดเงื่อนไขการจบวนซํ้าได 
 ก. Integer 

     ข. Real   

 ค. Char 

 ง.  String 
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จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 10 

Readln( I );  

Repeat 

 IF ( I >= -5) and (I <= 10) Then 

            I :=  I+2 

        Else 

           I := I+ 1; 

           I := I+ 1; 

Until  I >0; 

  
10. มีการทํางานภายใน Loop Repeat........Until ทั้งหมดก่ีรอบ ถา I มีคา -5 

 ก.  1 รอบ 

 ข.  2 รอบ 
 ค.  3 รอบ 
 ง.  ไมมีคําตอบท่ีถูกตอง 
 

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 4 

 

1.  ค 
2.  ง 
3.  ค 
4.  ค 
5.  ก 
6.  ก 
7.  ข 
8.  ข 
9.  ง 
10.  ค 
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แผนการจัดการเรียนรู   
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น ม.5  ภาคเรียนที่ 1/2555               

รหัสวิชา ง32101 ชื่อรายวิชาการเขียนโปรแกรม                                                                 
ชื่อหนวยการเรียนรู 4 คําสัง่วนซํ้า    จํานวน  9 ชั่วโมง                                
แผนการเรียนรูที่ 5 คําสั่งวนซํ้า ( While do)                      เวลา 3  ชั่วโมง  
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 มาตรฐาน ง 3.1  เขาใจ เห็นคุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 

 

ตัวชี้วัด  เขียนโปรแกรมภาษา 
 

สาระสําคัญ 

 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาปาสคาลน้ัน รูปแบบขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมน้ันจะมีการใชคําสั่งควบคุมการทํางานวนซ้ํา While do เพื่อแสดงผลลัพธที่ตองการ ดังนั้น 
จึงตองเขาใจความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางานวนซํ้าในภาษาปาสคาล 

เพื่อนําไปใชในการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลตอไป 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อในการวนซํ้าในภาษาปาสคาล 

2. เขียนโปรแกรมคําสั่งวนซํ้า While do ในภาษาปาสคาลได 
 

สาระการเรียนรู 
1. ความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งวนซํ้าในภาษาปาสคาล 

2. คําสั่งวนซํ้าโปรแกรมภาษาปาสคาล 

 

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
1. มีวินัย 
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2. ใฝเรียนรู 
3. มุงมั่นในการทาํงาน 

 

หลักฐานการเรียนรู 
 ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ครูใหนักเรียนเขียนคําส่ังวนซํ้า (While  do) ตามชุดฝกทักษะที่กําหนดไว 
 

การวัดและประเมินผล 

1. วิธีการวัดผลและประเมินผลระหวางการจัดกิจกรรมเรียนรู 
1.1 ฝกปฏิบัติการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 5 

1.2 ความสามารถในเขียนโปรแกรม 
2. เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล 

2.1 ขอสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 5 

2.2 แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม 
3. การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 

3.1 คะแนนจากการทําชุดฝกทักษะ 
3.2 คะแนนจากการฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมชุดที่ 5 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นตอนที่ 1 นําเขาสูบทเรียน 

1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูการเขยีนโปรแกรม ดวยคําสั่งวนซํ้า While do  

 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสอน 

2.1 ทบทวนความรูเดิม 

2.2 สอนเนื้อหาสาระใหม ตามชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดท่ี 3 คําสั่ง While do  สื่อ
นําเสนอดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  เรื่องความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อ
ควบคุมการทํางานในภาษาปาสคาล  

2.3 ใหนักเรียนฝกปฏิบัติตามชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 5 
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุป 

         3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูและตรวจสอบผลการฝกทักษะและใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

สื่อการเรียนรู 
1. เครื่องคอมพิวเตอร 
2. โปรแกรมภาษาปาสคาล 

3. ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 5 

4. สื่อนําเสนอดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 

แหลงเรียนรู 
2. เว็บไซตตางๆ ในอินเตอรเน็ต 

แบบทดสอบหลังเรียน 

แบบทดสอบชุดฝกที่ 5 คําสั่งวนซํ้า (While do) 

1.คําสั่ง While  do หมายความวาอยางไร 
 ก. คําสั่งวนซํ้าที่จํานวนนับที่แนนอน 

 ข. คําส่ังวนซํ้าที่การเช็คเงื่อนไขกอนจะเปนจริงแลวถึงทํา 
 ค. คําสั่งวนซํ้าที่มีการเช็คเงื่อนไขทีหลังจนกวาจะเปนจริง 
 ง. คําสั่งวนซํ้าที่มีการเช็คเงื่อนไขกอนและทหีลังไดสองกรณี 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 2 

A  :=  11; 

B  :=  A Mod 3; 

While  (A >= 10) and (A <= 25)  Do 

  A  :=  A * B; 

Writeln(A); 

2.  เมื่อจบการทํางาน  A  จะมีคาเทากับเทาไร 
ก. 11 

ข. 22 

     ค. 33 

ง. 44 

37 



191 

 

 
 

 จากสวนของโปรแกรมตอไปนี้    ใชตอบคําถามขอ 3-4 

X  :=  1; 

Y  :=  -5; 

While  Y < 0  Do 

   begin 

        Y  :=  Y + X; 

   End; 

    Writeln(Y); 

3.  มีการทํางานใน   Loop  While   ทั้งหมดกี่รอบ 

ก.  0 รอบ 

ข.  1 รอบ 

ค.  5 รอบ   
ง.  6 รอบ 

4. คาตัวแปรของ Y จะมีคาเทากับเทาไร 
   ก. 0 

 ข. 1 

 ค. -5 

 ง. -4 

5.  คําสั่งใดจะทําการทําซ้ํา   จนกระทั่งผูใชปอนคาขอมูลที่มากกวา 0 จึงจะเลิกการทําซ้ํา 
ก.  While  X > 0  Do   Readln( X ) ; 

ข.  While  X >= 0  Do   Readln( X ) ; 

ค.  While  X < 0  Do   Readln( X ) ; 

ง.  While  X <= 0  Do   Readln( X ) ; 
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จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี   ใชตอบคําถามขอ 6 

A  :=  3; 

B  :=  4; 

C  :=  5; 

While  C >= 0  Do 

Begin 

  D  :=  A; 

  A  :=  B; 

  B  :=  D; 

  C  :=  C – 1; 

End; 

Writeln(A,B,C); 

6.  เมื่อจบการทํางานแลว    A , B , C   มีคาอยางไร 
ก.  A  =  4 ,  B  =  3  , C  =  0 

ข.  A  =  3 ,  B  =  4  , C  =  0 

ค.  A  =  4 ,  B  =  3  , C  =  -1 

ง.   A  =  3 ,  B  =  4  , C  = -1 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 7-8 

 x :=  3; 

 a :=  1; 

While  x < 6  do 

    Begin  

      Writeln(‘Prapiya’); 

      x  :=  x + a; 

      a  :=  a + 2; 

  end; 

       writeln( x ,a); 
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7. จากโปรแกรมจะแสดง Prapiya ทั้งหมดกี่รอบ 

 ก. 2 

 ข. 3 

 ค. 4 

 ง. 6 

8. ตัวแปร ของ x และ a จะมีคาเทาไร 
 ก. 6  ,   4 

 ข. 7  ,   6 

 ค. 7  ,   5 

 ง. 7  ,   4 

9. จากโปรแกรม ถา เปนเง่ือนไข While x <  15 do จะแสดง คําวา Prapiya ทั้งหมดกี่รอบ 
    ก. 2  

 ข. 3 

 ค. 4 

 ง. 6 

 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 10 

A  :=  15; 

C :=   11 

While  (A > C)  Do 

          Writeln(‘PASCAL’); 

          C :=  C+1; 

 

10. จากโปรแกรมจะแสดงคําวา PASCAL  จะรอบ 

 ก. 4 

 ข. 5 

 ค. 26 

 ง. แสดงไมรูจบ 
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เฉลยแบบทดสอบชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมชุดที่ 5 

 

1.  ข 
2.  ง 
3.  ค 
4.  ข 
5.  ค 
6.  ง 
7.  ก 
8.  ค 
9.  ค 
10.  ง 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 
 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

1 

ความสามารถ 

ในการเขียนผังงาน 

( 20 คะแนน) 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา 
การประมวลผล
ขอมูล และการ
แสดงขอมูล 
ถูกตองและการ
เขียนอยางเปน
ลําดับและ
ชัดเจน ตาม
ภาระงาน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา 
การประมวลผล
ขอมูลถูกตอง 
และการแสดง
ขอมูลถูกตอง
และเขียนไม
ลําดับ แตยังไม
ชัดเจนในภาระ
งาน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา
ถูกตองและการ
ประมวลผล
ขอมูลไมถูกตอง
และการแสดง
ขอมูลไมถูกตอง 
และเขียนไมเปน
ลําดับขั้น ไม
ถูกตองตาม
ภาระงาน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) มีการ
ประมวลผล 
(Process) มี
การแสดงขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart ไม
ถูกตองทุก
กระบวนและ
การประมวลผล
ขอมูลไมถูกตอง
และ เขียนไม
เปนลําดับ  ไม
ถูกตองตาม
ภาระงาน 
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รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

2 

ความสามารถ 

ในการเขียนคําสั่ง 
( 20 คะแนน) 

มีโครงสราง
โปรแกรม
ครบถวน และ
กําหนดตัวแปรได
ถูกตอง การเขียน
คําสั่งถูกตองตาม
กระบวนการ การ
นําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output)แสดง
ขอมูล  อยาง
ถูกตองและเขียน
คําสั่งอยางเปน
ลําดับและชัดเจน 
โปรแกรมสามารถ
ทํางานได ผลลัพธ
ถูกตองตามภาระ
งาน 

มีโครงสราง
โปรแกรม
ครบถวนและ
กําหนดตัวแปรได
ถูกตองการเขียน
คําสั่งถูกตองตาม
กระบวนการ การ
นําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) แสดง
ขอมูล อยาง
ถูกตองและเขียน
คําสั่งโปรแกรม
สามารถทํางานได  
ผลลัพธไมถูกตอง
ภาระงาน 

มีโครงสราง
โปรแกรมสมบูรณ
และกําหนดตัว
แปรไดถูกตองการ
เขียนคําสั่งถูกตอง
ตามกระบวนการ 
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) แสดง
ขอมูล อยาง
ถูกตองและเขียน
คําสั่งไมเปนลําดับ
โปรแกรมไม
สามารถทํางานได 
ตามภาระงาน 

โครงสราง
โปรแกรม
ครบถวน และ
กําหนดตัวแปร
ถูกตอง การเขียน
คําสั่งไมถูกตอง
ตามกระบวนการ 
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output)แสดง
ขอมูล ไมถูกตอง
และแตเขียน
คําสั่งไมเปนลําดับ
และไมชัดเจน 
โปรแกรมไม
สามารถทํางานได 
ตามภาระงาน 
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เกณฑการประเมินผลความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

คะแนนรวม  46.00  - 60.00     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับดีมาก 

 คะแนนรวม  31.00  - 45.99     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับดี 
 คะแนนรวม  16.00  - 30.99     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับปานกลาง 

               คะแนนรวม    1.00  - 15.99     คะแนน   หมายถึง ความสามารถในระดับนอย 
 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

3 

ความสามารถในการ
ใชโปรแกรม 

(12 คะแนน) 
 

สามารถเขา
โปรแกรมภาษา
ปาสคาล เปด 
บันทึก สามารถ
คอมไฟล
โปรแกรม และ
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถเขา
โปรแกรมภาษา
ปาสคาล เปด 
บันทึก สามารถ
คอมไพล
โปรแกรมได ไม
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถเขา
โปรแกรมภาษา
ปาสคาล เปด 
บันทึก  ไม
สามารถคอมไพล 
ไมสามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถเขา
โปรแกรมภาษา
ปาสคาล  ไม
สามารถเปด 
บันทึกไมสามารถ
คอมไพล
โปรแกรม ไม
สามารถรัน
โปรแกรมได 

4 
ความรับผิดชอบ 

( 8 คะแนน) 

สามารถสงงาน
ทันเวลาตาม
กําหนด 

ไมสามารถสงงาน
ทันกําหนดระยะ 
1วัน 

ไมสามารถสงงาน
ทันกําหนดระยะ 
2-3 วัน 

ไมสามารถสงงาน
ตามกําหนด4-5

วัน 
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ชุดฝกทักษะ 
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย  
นายพนภาค   ผิวเกลี้ยง   

โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงศึกษาธิการ 
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คํานํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา
ไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือ
วาผูเรียนทุกคนมีความสําคัญที่สุด ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนรูใหจัด เนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 2551 และความสนใจ ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล การฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกตความรูมาใช 
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู ไดฝกปฏิบัติ ใหนักเรียนสามารถทําได คิดเปน และแกปญหาเปน 

จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม จัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและรอบรู 
สามารถเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูทุกประเภทชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมน้ี
เปนชุดฝกทักษะที่บูรณาการระหวางนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย ไดแก สื่อ อุปกรณ และ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมุงเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง การคิดริเริ่มสรางสรรค 
และมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและแสวงหาความรู สําหรับใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

            

      พนภาค  ผิวเกลี้ยง 
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คําชี้แจง 
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม มีทั้งหมด 5 ชุด ชุดที่ 1 โครงสรางแบบเลือก (Selection 

structure)  คาํสั่ง IF  Then ชุดที่ 2 โครงสรางแบบกรณี (Case structure) คําสั่ง Case  of ชุดที่ 3 

คําสั่งวนซํ้า (For to do)  ชุดที่ 4 คําสั่งวนซํ้า (Repeat Until) ชุดที่ 5 คําสั่งวนซํ้า (While do) 

ชุดฝกทักษะประกอบไปดวย 

1. จุดประสงคการเรียนรู 
2. สาระสําคัญ 

3. ใบความรู 
4. แบบฝกตวัอยาง 
5. แบบฝกปฏิบัต ิ

6. ประเมินผล 

ขั้นตอนการทาํชุดฝกทักษะ 
 

. 

 

 

 

ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 

ครูสอนเนื้อหาในชุดฝกทักษะ 

ใหนักเรียนทําแบบฝกตัวอยาง 

ใหนักเรียนทําแบบฝกปฏิบัต ิ

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ครูและนักเรียนรวมกันสรุป 
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สารบัญ 

 

เรื่อง                 หนา 
ชุดฝกทักษะชุดที่ 1 โครงสรางแบบเลือก (Selection structure)  คําสัง่ IF  Then   1 

ชุดฝกทักษะชุดที่ 2 โครงสรางแบบกรณี (Case structure) คําสั่ง Case  of              20 

ชุดฝกทักษะชุดที่ 3 คําสั่งวนซํ้า (For to do)                        35 

ชุดฝกทักษะชุดที่ 4 คําสั่งวนซํ้า (Repeat Until)                              48 

ชุดฝกทักษะชุดที่ 5 คําส่ังวนซ้ํา (While do)                        60 
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ชุดฝกทักษะชุดที่ 1 

 คําสั่ง  IF Then 
โครงสรางแบบเลือก (Selection structure) 

โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 

1. อธิบายความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางานในภาษาปาสคาล 

2. เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานในภาษาปาสคาลได 

สาระสําคัญ 

 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาปาสคาลน้ัน รูปแบบขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมนั้น
จะมีการใชคําสั่งควบคุมการทํางาน IF Then  เพ่ือแสดงผลลัพธที่ตองการ ดังนั้น จึงตองเขาใจ
ความหมายและรูปแบบในการเขียนคําส่ังเพ่ือควบคุมการทํางานในภาษาปาสคาล เพื่อนําไปใชในการ
เขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลตอไป  
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โครงสรางแบบเลือก (Selection structure) 

โครงสรางแบบเลือก  (Selection   structure)  เปนการทํางานที่มีการตัดสินใจจากเง่ือนไข
ที่กําหนดให  ไดแก  คําสั่ง  If  Then  และ  If  Then  Else  สามารถเขียนแทนไดดวยผังงานดังนี้ 

 

                                                      

                    

 

                                                                           
 

                         

รูปที่  1 โครงสรางแบบเลือกทางเดียว  If  Then 

 

                                                      

                    

 

                                                                                                
 

                         

 

นิพจนตรรกะ 

เท็จ

จริง

คําสั่ง A 

คําสั่ง B 

เท็จ

คําสั่ง A คําสั่ง B 

นิพจนตรรกะ 
จริง

คําสั่ง C 

ใบความรู 

รปที่ 2โครงสรางแบบเลือก 2 ทาง  If  Then  Else 
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           ในการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง มีความจําเปนตองรูชนิดของขอมูลประเภทตาง ๆ และ
นิพจนทางคณิตศาสตร เพ่ือเปนพื้นฐานในการการคํานวณและการเขียนโปรแกรมขั้นสูงตอไป 

ขอมูลชนิดจํานวนเต็ม (Integer - Type Data) 

  เปนขอมูลตัวเลขที่ไมมีจุดทศนิยม  สามารถนํามาใชเปนสวนประกอบของตัวคงที่, ตัวแปร
, ฟงกชั่น และนิพจนไดสัญลักษณทางคณิตศาสตรของเลขจํานวนเต็ม 

การคํานวณ สัญลักษณ ตัวอยาง ชนิดขอมูลโอเปอแรนด ชนิดขอมูลผลลัพธ 
บวก + A + B integer integer 

ลบ - A - B integer integer 

คูณ * A * B integer integer 

หาร / A / B integer integer 

เศษ MOD A MOD B integer integer 

หารตัดเศษ DIV A DIV B integer integer 

หมายเหต ุ 

     การหารแบบตัดเศษ(DIV) เปนการหารท่ีเก็บคาผลลัพธเฉพาะจํานวนเต็มไว  โดยไม
สนใจเศษ  โดยทั้งตัวต้ังและตัวหารจะตองเปนเลขจํานวนเต็ม  เชน  15 DIV 2 = 7 (15 / 2 = 7.5), 

26  DIV 8 = 3 (26 / 8 = 3.25) 

       การหาเศษจากการหาร (MOD) จะแสดงคาของเศษท่ีเหลือจากการหาร  โดยท่ีทั้งตัวตั้ง
และตัวหารตองเปนเลขจํานวนเต็ม  เชน 15 MOD 2 = 7 (15 / 2 = 7 เศษ 1), 26  MOD 7 = 3 

(26 / 7 = 5) 

     ปาสคาลจะไมมีสัญลักษณการยกกําลัง  แตจะสามารถเรียกใชฟงกชั่นมาตรฐาน คือ ' 
sqr'  เพื่อคํานวณการยกกําลังสองได  เชนa := sqr(4);  มีคาเทากับการเขียนวา a := 4 * 

4  ดังนั้น  a จะมีคาเปน 16 นั่นเอง 
     คําสั่งการหาร เชน / , DIV  และ MOD  คาของโอเปอแรนด ตัวที่ 2 หรือ ตัวหาร ตองมี
คาไมเปน 0 

จํานวนจริง (Real - Type Data) 

เปนขอมูลตัวเลขที่มีจุดทศนิยม และตองมีตัวเลขอยูหนาจุดทศนิยมและหลังจุด
ทศนิยม  นอกจากน้ียงัสามารถเขียนใหอยูในรูปของตัวเลขยกกําลังไดอีกดวย 

 

การคํานวณ สัญลักษณ ตัวอยาง ชนิดขอมลูโอเปอแรนด ชนิดขอมลูผลลัพธ 
บวก + A + B real real 
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ลบ - A - B real real 

คูณ * A * B real real 

หาร / A / B real real 

 

ขอกําหนด 

ชนิดของขอมูลโอเปอแรนด หมายถึง ชนิดของขอมูลของตัวแปร A  และ B ซึ่งในที่นี้เปน real 

ทั้งคูตัวแปรท่ีจะเก็บผลลัพธจากการคํานวณ  ตองมีชนิดของตัวแปรที่สัมพันธกับรูปแบบของผลลัพธที่
ไดดวยไมสามารถใชสญัลักษณ DIV  และ MOD สําหรับตัวแปรชนิด real  ในการหาร ( / ) ขอมูล 
real ใด ๆ โอเปอแรนด ตัวที่ 2 หรือตัวหาร  จะตองไมเปน 0 

 

ขอมูลชนิดตัวอักขระ (Character - Type Data) 

    เปนขอมูลหนึ่งตัวที่อยูภายใตเครื่องหมาย Single Quote ('  ') และไมสามารถนําไปใชใน
การคํานวณใด ๆ ได ไดแก ตวัอักษร (A ถึง Z, a ถึง z), ตัวเลข (0 ถึง 9) และสัญลักษณพิเศษตาง ๆ 
เชน + , -, =, $, *  ฯลฯ ตัวอยางเชน '9', '*', '%','A','b' เปนตน 

 

ขอมูลชนิดตรรกศาสตร ( ฺBoolean - Type Data) 

เปนขอมูลที่แสดงวาคาความจริงอยางใดอยางหนึ่ง  จะมีคาความจริงของขอมูล 2 แบบ ไดแก 
ขอมูลจริง(True) และ ขอมูลเท็จ (False)  โดยทั่วไปจะใชในการเปรียบเทียบนิพจนทางตรรกศาสตร 
สามารถแบงนพิจนทางตรรกศาสตรออกเปน 2 แบบ 

นิพจนทางตรรกศาสตรที่ใชสัญลักษณแสดงความสัมพันธเปนตัวเชื่อม 

      เปนนิพจนที่ประกอบดวยสวนของโอเปอแรนดซึ่งเช่ือมกันดวย โอเปอเรเตอร ซึ่งเปน
เครื่องหมายท่ีแสดงความสัมพันธ หรือการเปรียบเทียบ 

ตารางแสดงเครื่องหมายทีแ่สดงความสัมพันธ  
ความหมาย สัญลักษณ ตัวอยาง 
เทากับ = X = Y 

มากกวา > X > Y 

นอยกวา < X < Y 

มากกวาหรือเทากับ >= X >= Y 

นอยกวาหรือเทากับ <= X <= Y 

ไมเทากับ <> X <> Y 
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นิพจนทางตรรกศาสตรที่ใชสัญลักษณทางตรรกศาสตรเปนตัวเชื่อม 

เปนนิพจนที่ประกอบดวยสวนของโอเปอแรนดทางตรรกศาสตร และ โอเปอเรเตอรหรือ
สัญลักษณทางตรรกศาสตร 

ตารางแสดงสญัลักษณทางตรรกศาสตร 
สัญลักษณ ความหมาย 

AND ใชเชื่อมโอเปอแรนด ตั้งแต 2 โอเปอแรนดขึ้นไป ซึ่งนิพจนจะเปนจริงก็ตอเมื่อทุก      
โอเปอแรนดจะตองเปนจริง 

OR ใชเชื่อมโอเปอแรนดต้ังแต 2 โอเปอแรนดขึ้นไป ซึ่งนิพจนจะเปนจริงก็ตอเมื่อ          
โอเปอแรนดตัวใดตัวหนึ่งหรือทุกตัวเปนจริง 

NOT ใชนําหนาโอเปอแรนด ถานําหนา โอเปอแรนดที่เปนจริง จะทําใหนิพจนเปนเท็จ แตถา
นําหนาโอเปอแรนดที่เปนเทจ็  จะทําใหนิพจนเปนจริง 

 

ตารางคาความจริง(ตรรกศาสตร) 
A B (A  AND B) (A OR B) (NOT A) 

True True True True False 

True False False True False 

False True False True True 

False False False False True 

คําสั่ง  If 
เปนคําสั่งแบบเลือกหรือตัดสินใจ  ในคําสั่ง  If   ประกอบดวยเง่ือนไขที่เปนนิพจนตรรกะ 

เพื่อใชในการตัดสินใจ  (รูปที ่ 1)  มีรปูแบบ  ดังนี ้                          (รูปท่ี 2) มีรูปแบบ 
 

If  Then  (กรณีแบบเลือกทางเดียว)                      If  Then  Else  (กรณีเลือก  2  ทาง) 
      If   นิพจนตรรกะ                                     If   นิพจนตรรกะ 
                        Then   คําสั่ง                                              Then   คําสั่ง 
                                                                                            Else    คําสั่ง 

เมื่อนิพจนตรรกะท่ีอยูตามหลัง  If   เปนจริง   จะมีการดาํเนินงานตามคําสั่งที่ตามหลัง     
Then    ในทางตรงกันขามถานิพจนตรรกะที่ตามหลัง   If   ไมเปนจริง   จะมีการดําเนินงานตาม
คําสั่งที่ตามหลัง   Else 
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สามารถนําคําส่ัง   Begin และ End   มาใชกับ   If   Then   (รูปท่ี 1)    หรือ  If  Then Else   

(รูปที่ 2)   เมื่อตองการเขียนคําสั่งหลายคําสั่งกับเงื่อนไข   Then   หรือเงื่อนไข Else  ดังรูปแบบ 

If    นิพจนตรรกะ   Then 

 Begin 

  คําสั่ง1; 

  คําสั่งN; 

 End   {สิ้นสุด    Begin   ของคําสั่ง Then} 

 Else    

  Begin 

   คําสั่ง1; 

   คําสั่งN; 

      End;   {สิ้นสุด  Begin  ของคําสั่ง  Else} 

 

                                                       

                     

 

                                                                                                               

                                                                                                              
  

 

 

 

                                                                          
  

 

 

 

 

                                     รูปที ่3    โครงสรางแบบเลือก 2  ทาง  If  Then  Else 

เท็จ

คําสั่ง A คําสั่ง C 

คําสั่ง C 

นิพจนตรรกะ 
จริง

คําสั่ง B คําสั่ง D 
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การใชคําสั่ง  If   ซอนใน   (Nested IF) 
 เมื่อตองการทดสอบเงื่อนไขหลายเงื่อนไขท่ีเกี่ยวของกัน   สามารถทําไดโดยใชคําสั่ง  If 
หลายคําสั่งซอนกัน   ปญหาที่ตามมาคือ   จะพิจารณาไดอยางไรวา   คําสั่ง   Then   ที่ใชอยูนั้นเปน 

ของคําสั่ง   If   ตัวใด    วิธีพิจารณาทําไดโดยคําสั่ง   Then   และ   Else   จะเปนคําสั่งของ If   
ตัวกอนหนาที่ใกลที่สุด 

if   (นิพจนตรรกะ 1)   then 

                  คําสั่ง  1 
                    Else   

                           if    (นิพจนตรรกะ 2)   then 

                               คําสั่ง  2 

                            Else 

                                  คําสั่ง  3;  

             

 

  

                                                       

                      

 

                                                                                                               

                                                                                                              
   

 

 

 

                                                                 

  

 

 

                                                  รปูแบบที่ 4 if ซอน if 

เท็จ

คําสั่ง A 

คําสั่ง C 

คําสั่ง D 

นิพจนตรรกะ 
จริง

คําสั่ง B นิพจนตรรกะ 
จริง

เท็จ
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A := 5; 

B:=  10; 

IF    A > B Then 

          C:= A +B; 

 

1 

A := 5; 

B:=  10; 

IF    A > B Then 

         Begin 

                 C := A+B; 

                 D := A-B; 

           End; 

2

A := 5; 

B:=  10; 

IF    A > B Then 

          C:= A +B 

          Else 

            C:= A-B; 

A := 5; 

B:=  10; 

IF    A > B Then 

       Begin 

                 C:= A+B; 

                 D:= A-B; 

      End 

            Else    

                   C:= A*B; 

A := 5;

B:=  10; 

IF    A > B Then 

      Begin 

          C:= A +B; 

          D:=  A-B; 

      End 

          Else 

               Begin 

                   C:= A*B; 

                   D:= A/B; 

 

IF   Score >  90 Then 

        Grade :=  ‘H’ 

         Else 

        IF   Score > 75 Then 

             Grade := ‘P’ 

               Else 

                  Grade :=’F’; 

3 

4 

5 

6 

รูปแบบการใช IF Then Else 
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ตัวอยางที่    1    โปรแกรมแสดงการใชคําสั่ง  if then เงื่อนไข ถาเปนจริง จะทําคําสั่ง หลัง then 

 

การแสดงผลคือ 

 

ตัวอยางที่ 2 โปรแกรมคําสั่ง if  จริง   then  เท็จ จะทําหลัง else 

แบบฝกตัวอยาง 
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การแสดงผลคอื 

 

 
ตัวอยางนี้เปนคําสั่ง   If   ที่ไมใช    Begin   และ    End   ในคําสั่ง   Then    หรือ    Else 

นอกจากน้ีบรรทัดกอนหนาคําส่ัง   Else   ไมมีเครื่องหมาย ‘  ;  ‘ 
 

ตัวอยางที่  3       โปรแกรมคํานวณหารากท่ี   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงผลคอื 
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คําสั่ง   If   ในโปรแกรมใชตรวจสอบขอมูลที่นํามาคํานวณดวยฟงกชันรากที่สอง   กรณีที่
ขอมูลมีคาเปนบวกโปรแกรมน้ีจะเขียนผลลัพธ    ในกรณีที่ขอมูลมีคาเปนลบจะไมสามารถหารากท่ี
สองของจํานวนลบได และโปรแกรมจะเขียนขอความระบุความผิดพลาด 

 

 

 

 

 

 

 

คําสั่ง   If   ในโปรแกรมใชตรวจสอบขอมูลที่นํามาคํานวณดวยฟงกชันรากที่สอง   กรณีที ่
ขอมูลมีคาเปนบวกโปรแกรมน้ีจะเขียนผลลัพธ  
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โครงสรางคาํสั่งแบบเลือก (If Then Else) 
ใหผูเรียนเขียนโปรแกรมดังตอไปนี้แลวตอบคําถาม 

1.ถานักเรียนนําขอมลูเขา 5   8  ผลลัพธ 
 sum  มีคา............................................................................ 

DIFF  มีคา............................................................................ 
LARGER มีคา............................................................................ 
SMALLER มีคา............................................................................ 
TEMP มีคา............................................................................ 

2.ถานักเรียนนําขอมลู  8   5  ผลลัพธ 
sum  มีคา............................................................................ 
DIFF  มีคา............................................................................ 
LARGER มีคา............................................................................ 
SMALLER มีคา............................................................................ 
TEMP มีคา............................................................................ 

แบบฝกปฏิบัติ 

13 



215 

 

 
 

 

 

3. ใหนักเรียนอธิบาย คําส่ัง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4.ใหนักเรียนอธิบายวา การนําขอมูล  5 8 และ 8  5 เขาทําไมถึงไดขอมูลไมเทากัน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 
5.ถานักเรียนนําขอมลูเขา 2   5 ผลลัพธ 
 BIGSUM  มีคา............................................................................ 
6.ถานักเรียนนําขอมลูเขา 5   2 ผลลัพธ 
 BIGSUM  มีคา............................................................................ 
 

7.ใหนักเรียนอธิบายวา ตัวแปร BIGSUM จึงไดไมเทากัน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

13 
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8.นําขอมูลเขา  COKE  จะไดผลลัพธ
................................................................................................................. 
9.นําขอมูลเขา  PEPSI  จะไดผลลัพธ
................................................................................................................. 
10.นําขอมูลเขา  SPRITE จะไดผลลัพธ
................................................................................................................
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แบบทดสอบชุดที่ 1 คําสั่งที่มเีงื่อนไข IF  Then 

1.คําสั่ง If-Then ถือวาเปนโครงสรางแบบใด 

ก. แบบวนรอบ 

ข. แบบลําดับ
ค. แบบตัดสินใจ 

ง. สามารถเปนไดทุกโครงสราง 
2. ถาตองการใหโปรแกรมมีการเลือกกระทําอยางใดอยางหน่ึง ในภาษาปาสคาลตองใชคําส่ังใด 

ก. คําสั่ง If-Then 

ข. คําสั่ง If-Then-Else 

ค. คําสั่ง For 

ง. คําสั่ง While 

จากโปรแกรมตอบคําถาม ขอ 3-4 

A:= 10; 

B:=  5; 

IF  A > B Then 

Begin

Writeln(‘Good’);

End; 

3. เมื่อจบโปรแกรมจะไดผลลัพธตามขอใด 

ก. 10 

ข. 5 

ค. Good 

ง. ไมแสดงขอมูลใด ๆ เงื่อนไขเปนเท็จ 

4. จากโปรแกรม ถา  A< B ขอใดถูกตอง 
ก. 10 

ข. 5 

ค. Good 

ง. ไมแสดงขอมูลใด ๆ เงื่อนไขเปนเท็จ 

ประเมินผล 
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5. เมื่อจบโปรแกรมจะไดผลลัพธตามขอใด 

 ก. Good 

 ข. Very Good 

 ค. Good , Very Good 

 ง. เง่ือนไขไมถูกตอง 
6. จากโปรแกรม ถาเง่ือนไข  C > A จะไดผลลัพธตามขอใด 

 ก. Good 

 ข. Very Good 

 ค. Good , Very Good 

 ง. เง่ือนไขไมถูกตอง 
 

จาก โปรแกรมตอบ
คําถาม 7-8 

A:= 2;  B:= 5;  C:=8; 

IF  B >= C   Then 

       A:=A+1 

        Else 

            C:=C+1; 

 

 

จากโปรแกรมตอบคําถาม 5-6 

A:= 15; 

C:=  12; 

IF  C < A Then 

      Writeln(‘Good’) 

        Else 

            Writeln(‘Very Good’); 
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7. เมื่อจบโปรแกรม คา B , A  จะมีคาเทาไร 
 ก. 5 ,3 

 ข. 5, 2 

 ค. 5, 9 

  ง.  5,1 

8. เมื่อจบโปรแกรมคาของ  A , C จะมีคาเทาไร 
 ก. 3, 9 

 ข. 2, 9 

 ค. 5, 9 

  ง. 8, 9 

จากสวนของโปรแกรมตอบคําถาม 9-10 

Readln(Score); 

IF Score >= 80 Then 

    Grade :=’G’ 

      Else 

     IF  (Score >= 75) and (Score <80) Then 

                Grade := ‘P’ 

     Else   Grade :=’F’; 

9. จากโปรแกรมเม่ือนําเขา Score =74 จะไดผลลัพธตามขอใด 
 ก. G 

 ข. P 

 ค. F 

 ง. ผิดเง่ือนไข 

10.จากโปรแกรมเม่ือนําเขา Score =90 จะไดผลลัพธตามขอใด 
 ก. G 

 ข. P 

 ค. F 

 ง. ผิดเง่ือนไข 
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 ใหนักเรียนเขียนโปรแกรมตัดเกรดดังตอไปนี้ 
80-100  เกรด  A 

75- 79   เกรด  B+ 
70-74                   เกรด B 

65-69   เกรด C+ 

60-64   เกรด C 

55-59                   เกรด D+ 

50-54   เกรด D 

0-49   เกรด F 

 

1. ใหนักเรียนบันทึกแลวตั้งชื่อ Gradeif.pas 

2. เขียนผังงาน 

3. เขียนโปรแกรม 
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ชุดฝกทักษะชุดที่ 2  

คําสั่ง  Case of 
โครงสรางแบบกรณี (Case  structure) 

โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 

1. อธิบายความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางานในภาษาปาสคาล 

2. เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานโดยใชคําสั่ง Case of ในภาษาปาสคาลได 

สาระสําคัญ 

 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาปาสคาลนั้น รูปแบบขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมนั้น
จะมีการใชคําส่ังควบคุมการทํางาน Case of เพื่อแสดงผลลัพธที่ตองการ ดังนั้น จึงตองเขาใจความหมาย
และรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางานในภาษาปาสคาล เพื่อนําไปใชในการเขียนโปรแกรม
ภาษาปาสคาลตอไป  
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โครงสรางแบบกรณี (Case structure) 
โครงสรางแบบกรณี  (case  structure)  เปนการทํางานท่ีมีทางเลือกมากกวา  2  ทาง

ไดแก  คําสั่ง  Case  สามารถเขียนแทนไดดวยผังงาน  ดังนี้ 

รูปที ่5   โครงสรางแบบกรณี 

คําสั่ง   Case 

ในกรณีที่มีหลายทางเลือก   การใชคําสั่ง   If   อาจทําใหโปรแกรมมีความซับซอนยุงยาก
ในการติดตามแกไขภายหลัง   คําสั่ง   Case   เปนคําสั่งที่มีโครงสรางแบบเลือกเชนเดียวกับคําสั่ง   
If   แตจะมีทางเลือกหลายทาง    

ในปจจุบันไดมีการนําเครื่องคอมพิวเตอรไปใชในวงการธนาคารอยางแพรหลาย    
โดยเฉพาะในการฝากถอนเงินดวนอัตโนมัติหรือท่ีเรียกวา  เอทีเอ็ม   (Automatic   Teller   

Machine) หลังจากท่ีผูใชบริการใสบัตรเอทีเอ็มลงในเคร่ือง   แลวใสรหัสประจําตัวผูใช เขาสามารถ
เลือกวาตองการใชงานประเภทใด   เชน  ฝาก   ถอน   โอนเงิน   ตรวจสอบยอดบัญชี   ในภาษา
ปาสคาลมีคําสั่ง  Case   ที่สามารถใชกับกรณีนี้ไดโดยตรง   คําสั่งนี้ทําใหผูใชสามารถเลือกเงื่อนไขที่

นิพจนตรรกะ 

คําส่ัง A คําสั่ง B คําสั่ง C คําสั่ง D 

คําสั่ง E

จริง

ใบความรู 

23 
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ตองการไดในกรณีของเอทีเอ็ม   ดังนั้นคําสั่ง   Case   นี้ชวยใหโปรแกรมสามารถทํางานไดหลาย
อยางดังรูปแบบคําสั่ง   Case   ตอไปน้ี 

 Case    นิพจนอันดับ   of 

 คาทางเลือกที่  1  :  การทํางาน; 

 คาทางเลือกที่  2  :  การทํางาน;  {รายช่ือคาคงตัว} 
 คาทางเลือกที่  3  :  มูลคาที่  4,  มูลคาที่  5  :  การทํางาน; 

 คาทางเลือกที่  N  :  การทํางาน; 

        End; 

 ขอความบรรทัดแรกของคําส่ัง   Case   ประกอบดวยนิพจนที่มีคาเปนชนิดอันดับและขอความ
ในบรรทัดตอมาคือ   มูลคาและคําส่ังที่จะทาํงาน นอกจากน้ีคําสั่ง Case   ตองจบดวย  End  เสมอ 

สรุปรูปแบบของคําสั่ง   Case   ในแบบตาง ๆ  กัน 

Case   นิพจนอันดับ Of 

คาทางเลือกที่  1   :   คําสั่งกําหนดคา; 
คาทางเลือกที่  2   :   การเรียกใชกระบวนงาน; 

คาทางเลือกที่  3   :   { คําสั่งวางเปลา } 
คาทางเลือกที่  4   :   Begin   {คําสั่งประกอบ } 
 คําสั่ง; 
 คําสั่ง 
                             End; 

คาทางเลือกที่  5   :    Case   นิพจนอันดับ Of   {case ซอน case} 

           รายช่ือคาคงตัวในคําสั่ง  Case 

       End; 

            Else คําสั่งอ่ืน ๆ      

End; 
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รูปที ่6  โครงสรางแบบกรณีแบบมีเท็จ 
 

 

 

 

 

นิพจนตรรกะ 

คําสั่ง A คําสั่ง B คําสั่ง C คําสั่ง D 

คําสั่ง F 

คําสั่ง E 

จริง

เท็จ

25 

 

Readln(code); 

                   Case    code of 

                          ‘A’,’B’,’C’,’a’,’b’,’c’  :   Tax := 0.10; 

                          ‘L’,’M’,’N’,’l’,’m’,’n’ :   Tax := 0.15; 

                          Else 

                                    Tax := 0.05; 

                     End; 
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ตัวอยางที่ 4      โปรแกรมแสดงการทํางานของคําสั่ง  Case 

 การใชคําสั่ง   Case    ในโปรแกรม   Election   การดําเนินงานของคําสั่ง  Case   

ขึ้นกับคาของปที่กําหนดให   ถึงแมในคําสั่ง   Case   ประกอบดวยคําสั่งที่เขียนผลลัพธ   4   คําสั่ง  
แตจะมีเพียงคําส่ังเดียวเทานั้นที่ปฏิบัติงานแลวเขียนผลลัพธ  

 
 

 

 

 

 

การแสดงผลคอื 

 โดยปกติแลวนิพจน  Case   เปนชื่อตัวแปรเพียงตัวเดียว  แตในโปรแกรมนี้นิพจน  Case

คือ  Year  MOD  4  นอกจากนี้มูลคาที่กําหนดไวในรายชื่อของคาคงตัว  ตองเปนชนิดเดียวกันกับ
นิพจน  Case  (คือ  year  MOD  4)  คาคงตัวในกรณีนี้หมายถึง  คาคงที่นั่นเอง  เชน  4   หรือ  'D'  

ในบางกรณีที่นิพจน   Case  หลายตัวท่ีมีผลการทํางานเหมือนกันนั้น   สามารถเขียนคาของทางเลือก
ของนิพจน   Case   รวมในบรรทัดเดียวกัน   และแยกกันดวยเคร่ืองหมายจุลภาค  '  ,  ' 
ตัวอยางที่ 5  ตัวอยางแสดงการใช  Else เขามาแกปญหาการเลือกที่อยูนอกเหนือรายการคาคงตัวจาก 

 

การแสดงผลนาํเขา ขอมูล 5 

แบบฝกตัวอยาง 
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            ในกรณีที่เราใชคาของตัวเลือกตามกรณีเปน  อกัขระ     ในคาํสั่ง  case แบบใดก็ตามรายการ
คาคงตัวเหลานั้นจะตองใสไวในเครื่องหมาย  ’  ’  เปนรายตัวอักขระ  ดังนี ้ 
             ’ a ’ , ’ b ’ , ’ c ’ , ’ d ’ , ’ e ’ :  WRITELN ( ’ The  character  is  grade ’ ) ; 

                     หรือ  ’ A ’ . . ’ E ’ :  WRITELN ( ’ The  character  is  grade ’ ) ; 

             การใชคําสั่ง  case ดังท่ีกลาวมาแลวนั้นสามารถจะใชรวมกับ  BEGIN – END  ในกรณีที่มี
รายการคาคงตัว ๆ หนึ่งหรือหลายตัวเปนตัวเลือกการทํางานที่ซับซอนก็ได  ดังจะแสดงตัวอยาง
ตอไปน้ี 

 ตัวอยางที่ 6  ถากําหนดให  S  แทน  Square  ( สี่เหลี่ยมจัตุรัส )  T  แทน  Triangle( สามเหลี่ยม )  
และ  C  แทน  Circle  ( วงกลม )    จงเขียนโปรแกรมคํานวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส  สามเหล่ียม  หรือวงกลม  
ที่เมื่อปอนขอมูลเลือกรูปเหลี่ยม  หรือวงกลมท่ีตองการเขาไป  แลวจึงเลือกวิธีการคํานวณพื้นที่ 
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การแสดงผล เม่ือ นําเขาขอมูล c 
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โครงสรางแบบกรณี  (Case structure) 
ใหตอบคําถามตอไปน้ี 

 

 

 จงเขียนผลลพัธเมื่อใสคา   Grade   มีคาเปน  
1. A…………………….. 

2. B…………………….. 

3. C…………………….. 

4. a…………………….. 

5. c……………………. 
 

 

6. จงเขียนคําสั่ง Case….of  ใหสามารถนําขอมูล ตัว a,b,c,d,f เลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝกปฏิบัติ 
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7. จงเขียนคําสั่ง ถานําขอมูลตัวอักอื่น ๆ ใสลงไปให แสดงวา “Bad input” 

 

 

 

 8.ใหพิจารณาตัวแปร  Grade เปนชนิดใด......................................................... 
 9.ใหพิจารณาตัวแปร  Point เปนชนิดใด......................................................... 
 10.ใหอธิบายความหมาย Point  := 3.0 ......................................................... 
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แบบทดสอบชุดที่ 2 คําสั่ง Case of 

1. ขอใด กลาวผิด เกี่ยวกับคําสั่ง Case of 

ก. สามารถใชมูลชนิด Integer เพื่อเปรียบเทียบได 
ข. สามารถใชขอมูลชนิด Real เพื่อเปรียบเทียบได 
ค. สามารถใชขอมูลชนิด Character เพื่อเปรียบเทียบได
ง. ไมมีขอใดถกูตอง 

จากโปรแกรมตอไปน้ีใชตอบคําถามขอ 2-3 

Program Switch; 

Var  x  :  Char; 

Begin 

Readln(x);

Case  x  of 

’3’  : Writeln(’R’); 

’1’  : Writeln(’I’); 

’4’  : Writeln(’T’); 

Else Writeln(’RIT’); 

End;  

Writeln(’Computer’); 

End. 

2.  ถาตองการใหโปรแกรมแสดงคําวา ‘T’  ตัวแปร X จะตองมีคาเทาใด 

 ก.  2  
 ข.  3 

 ค.  4 

 ง.   1 

3.  ถาตองการใหโปรแกรมแสดงคําวา ‘RIT’ และคําวา ‘Computer’ ตัวแปร X จะตองมีคาเทาใด 

 ก.   1 
 ข.   3 

 ค.   4 

 ง.   5 

ประเมินผล 
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โปรแกรมตอไปน้ีเปนโปรแกรมใชตอบคําถามขอ 4 - 8 

Program  Swich_Case; 

Uses wincrt; 

Const d = 3 ; 

Var  a     :       1       ; 

     x,y,z :       2       ; 

     c     : boolean ; 

Begin 

  z := 0; 

  Write(‘Enter Operand1 : ‘);  Readln(x); 

  Write(‘Enter Operand2 : ‘);  Readln(y); 

  Writeln(‘1.  +’);  Writeln(‘2.  -‘); 

  Writeln(‘3.  *’);  Writeln(‘4.  /’); 

  Write(‘Enter the number : ‘);  Readln(       3       ); 

  Case  a  of 

    1  :  z := x+y; 

    2  :  z := x-y; 

    4  :  If  y       4       0  Then 

            z := x/y 

          else 

            Writeln(‘Divided by zero, invalid answer’); 

    3  :  z := x*y; 

  end; 

  Writeln(‘Answer is : ‘,       5       ); 

End. 

4.  ขอใดเหมาะสมกับชองวางหมายเลข 1 มากที่สุด 

 ก.  integer 

 ข.  real 

           ค.  char 

 ง.  ไดทั้ง integer และ real 
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5.  ขอใดเหมาะสมกับชองวางหมายเลข 2 มากที่สุด 

 ก.  Integer 

 ข.  real 

            ค.  char 

            ง.   ไดทั้ง integer และ real 

6.  ขอใดเหมาะสมกับชองวางหมายเลข 3 มากที่สุด 

 ก.  d 

 ข.   a 

 ค.   x 
 ง.   z 

7.  ขอใดเหมาะสมกับชองวางหมายเลข 4 มากที่สุด 

 ก.   = 

 ข.   := 

            ค.  <> 

 ง.   ไมมีขอใดถูก 

8.  ขอใดเหมาะสมกับชองวางหมายเลข 5 มากที่สุด 

 ก.   d 

 ข.   a 

 ค.   z 
 ง.   c 
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โปรแกรมตอไปนี้เปนโปรแกรมใชตอบคําถามขอ 9 - 10 

Program   Cooking; 

Uses wincrt; 

Var 

recipe  :  Char;  servingNumber :  Integer;   guestList  :  Integer; 

Begin 

  WriteLn('Enter  A  or  B  for  the  recipe  you  sidire.'); 
  ReadLn(recipe); 
  Case   recipe  Of  

   'A': Begin 

    WriteLn('Preheat  oven  to  550.'); 
    WriteLn('Print  roast  recipe'); 
    End; 

              'B' : Begin 

     WriteLn('How  many  servings?'); 
     ReadLn(servingNumber); 
     guestList  :=  servingNumber ; 

    End; 

                         Else   Writeln (‘ Input bad’);  

                              End;  {สิ้นสุดคําสั่งภายใน  Case } 

 End. 

9. จากโปรแกรมรับคา recipe = a (เล็ก)จะทําคําสั่งใด 
 ก. WriteLn('Preheat  oven  to  550.'); 
 ข. WriteLn('Print  roast  recipe'); 
 ค. WriteLn('Preheat  oven  to  550.'); 
     WriteLn('Print  roast  recipe'); 
 ง.  WriteLn (‘ Input bad’); 
10. จากโปรแกรมรับคา recipe = c (เล็ก)จะคําสั่งใด 

 ก. WriteLn('How  many  servings?'); 
 ข. ReadLn(servingNumber); 
 ค.  guestList  :=  servingNumber ; 

 ง.  WriteLn (‘ Input bad’); 
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ใหนักเรียนเขียนโปรแกรมตัดเกรด โดยใหคําสั่ง case of ดังตอไปน้ี 

80-100   เกรด  A 

75- 79   เกรด  B+ 
70-74                   เกรด B 

65-69   เกรด C+ 

60-64   เกรด C 

55-59                   เกรด D+ 

50-54   เกรด D 

0-49   เกรด F 

ถาใสมากกวา100 ใหแสดงคําวา Bad  Input 

1. ใหนักเรียนบันทึกแลวตั้งชื่อ Gradecaseof.pas 

2. เขียนผังงาน 

3. เขียนโปรแกรม 
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หนังสืออางอิง 
 

ครรชิต มาลัยวงศ,ยีน ภูวรวรรณ และนารี วงศสิโรจนกุล การเขียนโปรแกรม 1ช 0255. 
          พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542. 

สถาบัน สงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล.   
         พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2548. 

ศรัณยา  ใครบุตร  http://www.thaigoodview.com/ sakolnakorn/saranya_k/sec02p01 

         /library/teachershow/.htm สืบคนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. 
จารึก ชูกิตติกุล. Programming with Turbo pascal. เพชรบุรี:ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา, 
        2533. 

ทวีชัย  อังกุรนาค. การเขียนโปรแกรมภาษาปาสาคาลเบ้ืองตน.  พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:  

         โรงพิมพ ก.วิวรรธน, 2541. 
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34 34

ชุดฝกทักษะชุดที่ 3  

คําสั่ง  For to do 

โครงสรางการวนซ้ํา (loop   หรือ  repetition) 

โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 

3. อธิบายความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อในการวนซํ้าในภาษาปาสคาล
4. เขียนโปรแกรมคําสั่งวนซํ้าโดยใชคําสั่ง For to do ในภาษาปาสคาลได 

สาระสําคัญ 

 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาปาสคาลน้ัน รูปแบบขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมนั้น
จะมีการใชคําสั่งควบคุมการทํางานในการวนซํ้า For to do เพื่อแสดงผลลัพธที่ตองการ ดังนั้น จึงตอง
เขาใจความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางานวนซ้ําในภาษาปาสคาล เพ่ือ
นําไปใชในการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลตอไป 
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คําสั่งวนซ้ํา (For  to  Do) 

คําสั่งวนซ้ํา  (loop   หรือ  repetition) 
 เปนคําส่ังที่เปนโครงสรางหลักในการทํางานของโปรแกรมในภาษาปาสคาล   คําสัง่นีแ้บง

ออกเปน   3   คําสั่ง   คือ 

 1.   คําสั่ง   For   to  Do 

 2.   คําสั่ง   Repeat   Until 

 3.   คําสั่ง   While   Do 

คําสั่ง   For  to  Do 

 คําสั่ง  For  to  Do   เปนคําสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานซ้ํากันตามจํานวนคร้ังที่กําหนดไวใน
คําสั่ง   For to  Do   ตัวแปรที่ใชควบคุมคําสั่ง   For to  Do   เรียกวา   ตัวแปรนับจํานวน   
(counter Variable)   ตองเปนตัวแปรชนิดอันดับ    ไดแก   จํานวนเต็ม   ตัวอักขระ    บูลีน   
ขอมูลชนิดแจงนับและพิสัยยอย   คําสั่ง   For to  Do   มีการทํางาน 2   รูปแบบ   ดังนี ้
รูปแบบที่   1 

For   ตัวแปรนับจํานวน   :=   คาเริ่มตน   To   คาสุดทาย   Do   การทํางาน; 

   ในกรณีนี้   คาเร่ิมตนมีคานอยกวาคาสุดทาย   เมื่อโปรแกรมเริ่มดําเนินงานท่ีคําสั่ง  
For  Do ตัวแปรนับจํานวนไดรับคาของคาเริ่มตน   คาของตัวแปรนับจํานวนจะเพ่ิมขึ้นครั้งละ   1  

หลังจากมีการวนรอบครบ    1    ครั้ง     จนกระท่ังมีคาเทากับคาสุดทายที่กําหนดไวใน     For    
และคําสั่งวนซํ้าจะทํางานเปนครั้งสุดทาย   เมื่อวนซํ้าจบลงแลวโปรแกรมจะทํางานที่คําสั่งถัดไปจาก
คําสั่งวนซํ้า   For     

รูปแบบที่  2 

For   ตัวแปรนับจํานวน   :=   คาเริม่ตน   DownTo   คาสุดทาย   Do   การทํางาน; 

 

ในกรณีนี้   คาเร่ิมตนจะมีคามากกวาคาสุดทาย 

ใบความรู 
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การทํางานท่ีอยูภายในคําสั่ง   For   Do   ทั้งสองรูปแบบนี้   คือ   คําสัง่ตาง ๆ ในภาษา
ปาสคาลซึ่งอาจจะเปน 

1. คําสั่งกําหนดคา 
2. การเรียกใชกระบวนงาน 

3. คําสั่งแบบโครงสราง 
4. คําสั่งวางเปลา 
5. คําสั่งประกอบ 

 

รูปที่ 7 โครงสรางวนซํ้าจํานวนนับ 
 

 

 

For   ตัวแปรนับจํานวน: =   คาเริ่มตน    
To   คาสุดทาย   Do   การทํางาน 

คําสั่ง A 

คําสั่ง B 

จริง

เท็จ

คําสั่ง c 
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For  I   :=  1  to 10  do 

         Begin 

                 Writeln(I); 

                 Sum := sum + I; 

         End; 
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ตัวอยางที่  7    โปรแกรม   Alphabet    แสดงการใชตัวแปรนับจํานวนท่ีมีชนิดเปนตัวอักขระ 

 
 

การแสดงผลคอื 

ขอควรระวังในการใชคําสั่ง   For   Do 

1.    ตัวแปรนับจํานวน   คาเร่ิมตน    และคาสุดทายตองเปนขอมูลชนิดอันดับเทานั้น
จะใชจํานวนจริงไมได 

2.   การกําหนดคาเริ่มตนและคาสุดทายของตัวแปรนับจํานวน    กระทําในคําสั่ง    For 

Do   ถึงแมวาจะมีการกําหนดคาเริ่มตนหรือคาสุดทายในการดําเนินงานของคําสั่ง     For     Do   

ขึ้นมาใหม     จะไมมีผลกับการวนซ้ํา    ดังน้ันคําสั่ง    For   Do   จะทํางานเชนเดิมตามคาเริ่มตน
และคาสุดทายที่กําหนดให    ไมควรเปลี่ยนคาของคาเร่ิมตนและคาสุดทาย 

ตัวอยางที่ 8    โปรแกรมแสดงคําวา I am a programmer จํานวน 5 ครั้ง 

แบบฝกตัวอยาง 
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   การแสดงผลคือ 

 

 
    

 

 

 

ตัวอยางที่  9 โปรแกรมการบวกเลข 1-10 
 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงผลคอื 

 

 

 

 

ตัวอยางที่ 10 โปรแกรม   Nested For   แสดงถึงการใชคําสั่งวนซํ้าซอนกัน   2   วงสําหรับ 

                 คําสั่ง For  to   Do 
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การแสดงผลคอื 

 

 

 

 

 

 ตัวอยางที่  11 โปรแกรมตัวอยางนี้จะแสดงการทํางานวนรอบซอนกัน  2  ชุด  ในการพิมพ
ขอความออกมาระหวางการวนรอบช้ันนอก  ( outer  loop )  และการวนรอบช้ันใน  ( inner  loop 

)  ซึ่งในตัวอยางใชยอวา  Loop 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงผล คือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ลองทําดู  ชุดที่ 3 

42 



245 

คําสั่งวนซ้ํา ( For to do) 
ใหนักเรียนตอบคําถามดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ตัวแปรท่ีเปนจํานวนเต็มมี
อะไรบาง……………………………………………………………………………………………… 

2.  ตัวแปร AVERAGE เปนตัวแปรชนิดใด
............................................................................................... 

3.  คําสั่ง  For  STUDENT  :=  1  to  10    do ถาเปลี่ยน 

       For  STUDENT :=   5  to  7   do จะวนทั้งหมดกี่รอบ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.   Total := 0;  หมายความวา
................................................................................................................ 

5.   ใหอธิบายคําสั่งดังตอไปน้ี                      

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

แบบฝกปฏิบัติ 
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6. อธิบายตอจาก(ขอ 5)  AVERAGE := Total /5; หมายความวา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

7.ใหอธิบาย ความหมายของ คําสั่งดังตอไปน้ี

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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แบบทดสอบชุดที่ 3  คําสั่งวนซ้ํา (For to  Do) 

1. ขอใดไมใชลกัษณะพิเศษของ For-Loop 

 ก.  เหมาะกับการวนรอบท่ีไมสามารถระบุจํานวนรอบท่ีแนนอน 

 ข.  มีการกําหนดคาเร่ิมตนใหกับ Index ในคําสั่ง For-Loop 

ค. ไมตองเขียนคําสั่งเพื่อเพิ่มหรือลดคา Index

 ง.  ไมมีขอใดถกู 

2. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับคําสั่ง For-Loop 

ก.   จะจบการวนรอบเม่ือเงื่อนไขเปนเท็จ 

ข.   ตัวแปร Index สามารถเปนชนิด Real ได 
ค.   ตัวแปร Index สามารถเปนชนิด Integer ได 
ง.   ตัวแปร Index สามารถเปนชนิด Char ได 

จากสวนของโปรแกรมตอไปนี้    ใชตอบคําถามขอ 3 – 4 
M:= 7; I := 3;  N:=1; 

For  N := I to M do           

Writeln(‘Hello’); 

3.  มีการแสดงคําวา Hello ทั้งหมดกี่ครั้ง 
ก.  1 ครั้ง 
ข.  3 ครั้ง 
ค.  5 ครั้ง 
ง.  7 ครั้ง 

4.   มีการทํางานท้ังหมดก่ีรอบ 

ก.  1 รอบ 

ข.  3 รอบ 

ค.  5 รอบ 

ง.  10 รอบ 

 

 

 

 

ประเมินผล 
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จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 5 - 6 

num  :=  13; 

For  count := 5 to num  do 

Begin 

  Writeln( count ); 

  num  :=  num + 3; 

  Writeln( num ); 

End; 

5.  จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ีมีการทํางานทั้งหมดกี่รอบ 

ก. 8  รอบ 

ข. 9  รอบ 

ค. 12 รอบ 

ง. 13 รอบ 

6.  หลังจากจบการทํางานของโปรแกรมตอไปนี้คาสุดทายของ count , num มีคาเทาไร 
ก.  9, 16 

ข. 13 ,13 

ค. 13 , 30 

ง. 13 , 40 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 7 - 8 

Sum  :=  0; 

  For  i := 13 downto 8  do         

  Begin 

    Sum  :=  sum + 2;  

    Writeln( sum ); 

  End; 

7.  จากสวนของโปรแกรมตอไปนี้มีการทํางานท้ังหมดกี่รอบ 

ก.  6    รอบ 

ข.  8    รอบ 

ค.  13  รอบ 

ง.  21  รอบ 
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8.  หลังจากจบการทํางานของโปรแกรมตอไปนี้  sum จะมีผลลัพธเปนอะไร 
ก.   10 

ข.   12 

ค.   48 

ง.    50 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 9-10 

Sum   :=  2; 

Sum1  :=  2; 

A:=2; B:=  3; 

  For  i := A to B  do         

          Sum  :=  sum + 2;  

    Sum1 :=  sum1 + 2; 

    Writeln( sum ); 

    Writeln( Sum1); 

 

 

9. จากโปรแกรม Sum มีคาเทาไร 
   ก. 2 

 ข. 4 

 ค. 6 

 ง. 8 

10.จากโปรแกรม Sum1 มีคาเทาไรวนท้ังหมดกี่รอบ 

    ก. 2, 2 

 ข. 4, 2 

 ค. 6, 5 

 ง. 8 ,2 
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                ใหนักเรียนเขียนโปรแกรมแมสูตร  2 – 12  โดยใหคําสั่ง For ดังตอไปน้ี 

 

 

1. ใหนักเรียนบันทึกแลวตั้งชื่อ fortable.pas 

2. เขียนผังงาน 

3.เขียนโปรแกรม 
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หนังสืออางอิง 
 

ครรชิต มาลัยวงศ,ยีน ภูวรวรรณ และนารี วงศสิโรจนกุล การเขียนโปรแกรม 1ช 0255. 
          พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542. 

สถาบัน สงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล.   
         พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2548. 

ศรัณยา  ใครบุตร  http://www.thaigoodview.com/ sakolnakorn/saranya_k/sec02p01 

         /library/teachershow/.htm สืบคนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. 
จารึก ชูกิตติกุล. Programming with Turbo pascal. เพชรบุรี:ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา, 
        2533. 

ทวีชัย  อังกุรนาค. การเขียนโปรแกรมภาษาปาสาคาลเบ้ืองตน.  พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:  

         โรงพิมพ ก.วิวรรธน, 2541. 
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ชุดฝกทักษะชุดที่ 4 

คําสั่ง  Repeat  Until 

โครงสรางการวนซ้ํา (loop   หรือ  repetition) 

โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 

3. อธิบายความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อในการวนซํ้าในภาษาปาสคาล 

4. เขียนโปรแกรมคําสั่งวนซํ้าโดยใชคําสั่ง Repeat Until ในภาษาปาสคาลได 

สาระสําคัญ 

 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาปาสคาลน้ัน รูปแบบข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมน้ัน
จะมีการใชคําส่ังควบคุมการทํางานวนซ้ํา Repeat Until เพื่อแสดงผลลัพธที่ตองการ ดังนั้น จึงตองเขาใจ
ความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการทํางานวนซ้ําในภาษาปาสคาล เพื่อนําไปใชใน
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลตอไป 
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คําสั่งวนซ้ํา (Repeat   Until) 

คําสั่งวนซ้ํา  (Loop   หรือ  repetition) 
 เปนคําส่ังที่เปนโครงสรางหลักในการทํางานของโปรแกรมในภาษาปาสคาล   คําสั่งน้ีแบง

ออกเปน   3   คําสั่ง   คือ 

 1.   คําสั่ง   For   Do 

 2.   คําสั่ง   Repeat   Until 

 3.   คําสั่ง   While   Do 

คําสั่ง   Repeat    Until 

 จากตัวอยางที่ผานมาพบวาคําสั่ง   For   Do    มีการทํางานวนซ้ําตามจํานวนคร้ังที่
กําหนดไวในคาเร่ิมตน    และคาสุดทาย    ในภาษาปาสคาลมีคําสั่งวนซํ้าอีกประเภทท่ีสามารถ
กําหนดจํานวนคร้ังของการวนซํ้าจากคําสั่งที่อยูภายในวนซํ้า   นั่นคือคําสั่ง    repeat    until 

คําสั่ง   Repeat   Until    เปนคําสั่งที่กําหนดใหมีการวนซ้ํา   โดยแตละคร้ังที่มีการวนซํ้าจน
เสร็จ    1   รอบ   จะมีการทดสอบนิพจนทางบูลีนที่เรียกวา เงื่อนไขจบการวนซํ้า   (exit   

condition)ถาเงื่อนไขเปนเท็จจะดําเนินการวนซ้ําอีก   ในทางตรงกันขามถาเง่ือนไขเปนจริง   การวน
ซ้ํานี้จะสิ้นสุดลง    และโปรแกรมจะไปทํางานท่ีคําสั่งบรรทัดตอไปจากคําสั่ง   Repeat   Until   มี
รูปแบบดังนี ้

 

 

ลักษณะของ  Repeat   Until     เปนคําสั่งประกอบ   ดังนั้นคําส่ัง    Begin   และ End   จึง
ไมจําเปนตองมีสําหรับคําสั่ง    Repeat   Until   คําสั่งทั้งสองแบบขางลางนี้ใหผลลพัธชนิดเดียวกัน                       

Repeat 

        คําสั่ง1;        

คําสั่งn; 

Until    เงื่อนไขจบการวนซํ้า; 

Repeat  

 

 Begin  

      คําสั่ง 1;  

คําสั่ง n;

 End 

Until    เงื่อนไขจบการวนซํ้า;    

Repeat  

  การทํางาน; 

 Until   เงื่อนไขจบการวนซํ้า; 
 

ใบความรู 
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รูปที่ 8 โครงสรางแบบวนซํ้า Repeat Until 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จริง 

คําสั่ง B 

Until เงื่อนไข
การวนซ้ํา 

คําสั่ง A 

เท็จ

คําสั่ง C 
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I := 1; 

Sum := 0; 

        Repeat 

               Sum := Sum + I; 

               I := I + 1; 
       Until I > 10; 
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ตัวอยางที่ 12 โปรแกรมแสดงขอความ I am a programmer จํานวน 10 โดยใช Repeat 

 

 

 

การแสดงผลขอมูล 

 

 

 

 

 

ตัวอยางที่ 13   โปรแกรมนีจ้ะเปนโปรแกรมบวกเลขเพ่ิมทีละตัวที่ผูใชโปรแกรมปอนจํานวน 10 ครัง้ 

แบบฝกตัวอยาง 
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   การแสดงผลคือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางท่ี 14  การใช repeat / until    โปรแกรมน้ีจะตรวจสอบเลขจํานวนเต็มแตละตัวที่ปอนเขา
ไปวาเปนเลขค่ี  (odd  number )   หรือเปนเลขคู ( even  number)    ถาเปนอยางใดอยางหน่ึงก็
ใหพิมพบอกออกม   (ตัวอยางนี้จํากัดวาจะตรวจสอบใหเฉพาะ  1  ถึง  9   เทานั้น  ถาปอน  0   ให
เลิกทํางาน     ถาปอนจํานวนท่ีนอยกวา  0   หรือมากกวา  9   ใหบอกวาจํานวนน้ันอยูนอกขอบเขต
ของโปรแกรม    ถาเปนไปตามเง่ือนไขตามปรกติโปรแกรมนี้จะวนรอบทํางานซ้ําอยูเรื่อย  ๆ  ) 
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การแสดงผลขอมูล 
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คําสั่งวนซ้ํา ( Repeat Until) 
 

ใหนักเรียนตอบคําถามดังตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขอความแสดง I am a programmer   จะแสดงกี่ครั้ง.................................................................... 
2. คาของ  x =....................................................................................................................................... 
3. คาของ Sum =................................................................................................................................. 
4. ถา  x :=3  คาของ x =...................................................................................................................... 
5. ขอความแสดง I am a programmer   จะแสดงกี่ครั้ง ถาเงื่อน ไข x > 10..................................... 
6. ถา sum := sum+ 1 คาของ Sumจะไดเทาไร…………………………………………………………………… 

 

 

 

แบบฝกปฏิบัติ 
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แบบทดสอบชุดฝกที่ 4  คําสัง่วนซํ้า (Repeat  Until) 

1.คําสั่ง Repeat until หมายความวาอยางไร
ก. คําสั่งวนซํ้าที่จํานวนนับที่แนนอน 

ข. คําสั่งวนซํ้าที่การเช็คเงื่อนไขกอนจะเปนจริงแลวถึงทํา 
ค. คําสั่งวนซํ้าที่มีการเช็คเงื่อนไขทีหลังจนกวาจะเปนจริง 
ง. คําสั่งวนซํ้าที่มีการเช็คเงื่อนไขกอนและทหีลังไดสองกรณี 

2. ตัวดําเนินการชนิดใดไมอยู ในเงื่อนไขการวนซํ้ายกเวนขอใด 

ก.  => 

ข.  <= 

ค.  <> 

ง.  := 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 3 – 5 

X := 3; 

Repeat 

Writeln( ‘ Programmer ‘); 

X:= X+2; 

Until X > 10; 

Writeln(X); 

3. จากโปรแกรมจะแสดงคําวา Programmer จํานวนก่ีครั้ง 
ก. 2 

ข. 3 

ค. 4 

ง. 10 

ประเมินผล 
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4. จากโปรแกรม X จะมีคาเทาไร 
 ก. 5 

 ข. 10 

 ค. 11 

 ง. 12 

5. ถาเปลี่ยนเง่ือนไข  (X >= 9) คา X จะมีคาเทาไร 
    ก. 9 

 ข. 10 

 ค. 11 

 ง. 12 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 6 

a := 3; 

b := 5; 

Repeat 

          a:= a-1; 

Until a < b; 

     Writeln(a,b); 

 

6. เมื่อจบการทํางาน a และ b จะมีคาเทากับเทาไร 
 ก. a= 2 , b =5; 

 ข. a= 3 , b =5; 

 ค. ทํางานไมรูจบ 

 ง. ไมมีคําตอบท่ีถูกตอง 
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จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 7-8 

a := 2; 

b := 6; 

Repeat 

          a:= a+b; 

          b:=b+3; 

Until a >= 16; 

  B:= b-4; 

     Writeln(a,b); 

7.หลังจากจบการทํางานของโปรแกรม คาสุดทายของ a จะมีคาเทาไร 
 ก. 16 

 ข. 17 

 ค. 19 

 ง. 21  
8. หลังจากจบการทํางานของโปรแกรม คาสุดทายของ b จะมีคาเปนเทาไร 
 ก. 6 

 ข. 8 

 ค. 10 

 ง.  12 

9. ตัวแปรชนิดใดที่ไมสามารถกําหนดเงื่อนไขการจบวนซํ้าได 
 ก. Integer 

     ข. Real   

 ค. Char 

 ง.  String 
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จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 10 

Readln(I);  

Repeat 

 IF ( I >= -5) and (I <= 10) Then 

            I :=  I+2 

        Else 

           I := I+ 1; 

           I := I+ 1; 

Until  I >0; 

  
10. มีการทํางานภายใน Loop Repeat........Until ทั้งหมดก่ีรอบ ถา I มีคา -5 

 ก.  1 รอบ 

 ข.  2 รอบ 
 ค.  3 รอบ 
 ง.  ไมมีคําตอบท่ีถูกตอง 
 

 

 

 

ใหนักเรียนเขียนโปรแกรมแมสูตร  2 – 12 โดยใหคําสั่ง Repeat    until 

  

1. ใหนักเรียนบันทึกแลวตั้งชื่อ Repeattable.pas 

2. เขียนผังงาน 

3. เขียนโปรแกรม 
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ชุดฝกทักษะชุดที่ 5  

คําสั่ง While do

โครงสรางการวนซ้ํา (loop   หรือ  repetition) 

โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 

1. อธิบายความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพื่อในการวนซํ้าในภาษาปาสคาล 

2. เขียนโปรแกรมคําสั่งวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while do ในภาษาปาสคาลได 

สาระสําคัญ 

 

 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาปาสคาลน้ัน รูปแบบขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
นั้นจะมีการใชคําสั่งควบคุมการทํางานวนซ้ํา While do เพื่อแสดงผลลัพธที่ตองการ ดังนั้น จึงตองเขาใจ
ความหมายและรูปแบบในการเขียนคําสั่งเพ่ือควบคุมการทํางานวนซ้ําในภาษาปาสคาล เพื่อนําไปใชใน
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลตอไป 
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คําสั่งวนซ้ํา (While  Do) 

คําสั่งวนซ้ํา  (Loop   หรือ  repetition) 
 เปนคําส่ังที่เปนโครงสรางหลักในการทํางานของโปรแกรมในภาษาปาสคาล   คําสั่งน้ีแบง

ออกเปน   3   คําสั่ง   คือ 

 1.   คําสั่ง   For   Do 

 2.   คําสั่ง   Repeat   Until 

 3.   คําสั่ง   While   Do 

คําสั่ง    While    Do 

เปนคําสั่งใหวนซ้ํา    โดยมีการทดสอบเง่ือนไขกอนที่จะเริ่มดําเนินงานตามคําสั่งวนซํ้าถา
เงื่อนไข   ไมเปนจริง    จะไมมีดําเนินงานใด  ๆ  และโปรแกรมจะขามไปทํางานที่คําสั่งถัดไปสําหรับสวน
แรกของคําสั่ง   While   Do ประกอบดวยนิพจนบูลีน    นิพจนบูลีนนี้   เรียกวา   เงื่อนไขเขา (entry   

condition)   ซึ่งนิพจนบูลีนนี้ตองเปนจริงจึงทําใหวนซ้ําเกิดข้ึนได เมื่อดําเนินงานครบ  1  รอบ  จะมีการ
ตรวจสอบเงื่อนไขเขา    ถาคาที่ไดเปนจริงจะมีการวนซํ้าอีกครั้ง    ถาคาที่ไดไมเปนจริง   โปรแกรมหยุดวน
ซ้ําแลวไปทําคําสั่งที่ถัดจากคําสั่ง   While   ตอไป   คําสั่ง   While  Do  มีการทํางาน   2   รูปแบบ   ดังนี ้
While  เงื่อนไขเขา  Do 

คําสั่ง; 

While  เงื่อนไขเขา   Do 

     BEGIN 

           คําสั่งที่  1 ; 
           คําสั่งที่  2 ; 
           . 

           . 

           . 

           คําสั่งที่  n ; 

      END ;  

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 

ขั้นตอนการทํางานตามคําสั่ง   While Do   
1. เปรียบเทียบคานิพจนตรรกะในเง่ือนไขเขา 
2. ถานิพจนตรรกะในเงื่อนไขเขามีคาเปนจริง จะกระทําตอคําสั่งที่อยูภายใน คําสั่ง  While 

Do แลวยอนกลับไปขั้นตอนที่  1  แตถานิพจนตรรกะในเง่ือนไขเขามีคาเปนเท็จจะ ไมมีการกระทําใด 

ใบความรู 
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ๆ  ตอคําส่ังที่อยูภายในคําส่ัง  While Do  และโปรแกรมจะไปกระทําตามคําสั่งที่อยูถัดจากคําสั่ง   
While Do   

3. คําสั่งที่อยูภายในการวนซ้ําจะตองมีอยางนอย 1  คําสั่ง  ที่ทําหนาที่เปลี่ยนคาของตัวแปร
บางตัวในนิพจนตรรกะในเงื่อนไขเขา  เพื่อใหการเปรียบเทียบคานิพจนตรรกะในเงื่อนไขเขามีโอกาส
ไดผลลัพธเปนเท็จ  และมีผลใหคําสั่งวนซํ้าหยุดการทํางานในท่ีสุด 

การเลือกใชคําสั่งวนซ้ําในรูปแบบที่  1 หรือรูปแบบท่ี 2  ขึ้นอยูกับจํานวนคําสั่งที่อยูภายใน
การวนซํ้า  ถามีเพียงคําส่ังเดียวใหใชรูปแบบที่  1  นอกจากน้ันใหใชรูปแบบท่ี  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 โครงสรางแบบวนซํ้า While do 

 

 

 

 

 

 

 

 

จริง 

คําสั่ง B 

While 

 เงื่อนไขเขา  do 

คําสั่ง A 

เท็จ 

คําสั่ง C 
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I := 1; 

Sum := 0; 

        While I <= 10 

               Begin 

                         Sum := Sum + I; 

                         I := I + 1; 
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ตัวอยางที่ 15  โปรแกรมแสดงขอความ I am a programmer จํานวน 10 โดยใช while do

การแสดงผลคอื 

 

 

 

 

ตัวอยางที่ 16  โปรแกรมน้ีจะเปนโปรแกรมบวกเลขเพ่ิมทีละตัวที่ผูใชโปรแกรมปอนเขาไป 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝกตัวอยาง 
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การแสดงผลคอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 



271 

คําสั่งวนซ้ํา (While do) 

 

ใหนักเรียนตอบคําถามดังตอไปนี้ 
 

 

1. ขอความแสดง I am a programmer   จะแสดงกี่ครั้ง............................................................. 
2. คาของ  x=................................................................................................................................ 
3. คาของSum=........................................................................................................................... 
4. ถา  x :=3  คาของ x=............................................................................................................... 
5. ขอความแสดง I am a programmer   จะแสดงกี่ครั้ง ถาเงื่อน ไข x <=12............................ 

6.  ถา sum := sum+ 2 คาของ Sumจะไดเทาไร……………………………………………………………. 

 

 

แบบฝกปฏิบัติ 
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แบบทดสอบชุดฝกที่ 5 คําสั่งวนซํ้า (While do) 

1.คําสั่ง While  do หมายความวาอยางไร 
ก. คําสั่งวนซํ้าที่จํานวนนับที่แนนอน 

ข. คําสั่งวนซํ้าที่การเช็คเงื่อนไขกอนจะเปนจริงแลวถึงทํา 
ค. คําสั่งวนซํ้าที่มีการเช็คเงื่อนไขทีหลังจนกวาจะเปนจริง
ง. คําสั่งวนซํ้าที่มีการเช็คเงื่อนไขกอนและทหีลังไดสองกรณี 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 2 

A  :=  11; 

B  :=  A Mod 3; 

While  (A >= 10) and (A <= 25)  Do 

A  :=  A * B; 

Writeln(A); 

2.  เมื่อจบการทํางาน  A  จะมีคาเทากับเทาไร 
ก. 11 

ข. 22 

     ค. 33 

ง. 44 

 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 3-4 

X  :=  1; 

Y  :=  -5; 

While  Y < 0  Do 

begin 

Y  :=  Y + X;

End; 

Writeln(Y); 

)

ประเมินผล 
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3.  มีการทํางานใน   Loop  While   ทั้งหมดกี่รอบ 

ก.  0 รอบ 

ข.  1 รอบ 

ค.  5 รอบ   
ง.  6 รอบ 

 

4. คาตัวแปรของ Y จะมีคาเทากับเทาไร 
   ก. 0 

 ข. 1 

 ค. -5 

 ง. -4 

 

5.  คําสั่งใดจะทําการทําซ้ํา   จนกระทั่งผูใชปอนคาขอมูลที่มากกวา 0 จึงจะเลิกการทําซ้ํา 
ก.  While  X > 0  Do   Readln( X ) ; 

ข.  While  X >= 0  Do   Readln( X ) ; 

ค.  While  X < 0  Do   Readln( X ) ; 

ง.  While  X <= 0  Do   Readln( X ) ; 

 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี   ใชตอบคําถามขอ 6 

A  :=  3; 

B  :=  4; 

C  :=  5; 

While  C >= 0  Do 

Begin 

  D  :=  A; 

  A  :=  B; 

  B  :=  D; 

  C  :=  C – 1; 

End; 

Writeln(A,B,C); 
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6.  เมื่อจบการทํางานแลว    A , B , C   มีคาอยางไร 
ก.  A  =  4 ,  B  =  3  , C  =  0 

ข.  A  =  3 ,  B  =  4  , C  =  0 

ค.  A  =  4 ,  B  =  3  , C  =  -1 

ง.   A  =  3 ,  B  =  4  , C  = -1 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 7-8 

 x :=  3; 

 a :=  1; 

While  x < 6  do 

    Begin  

      Writeln(‘Prapiya’); 

      x  :=  x + a; 

      a  :=  a + 2; 

  end; 

       writeln( x ,a); 

7. จากโปรแกรมจะแสดง Prapiya ทั้งหมดกี่รอบ 

 ก. 2 

 ข. 3 

 ค. 4 

 ง. 6 

8. ตัวแปร ของ x และ a จะมีคาเทาไร 
 ก. 6  ,   4 

 ข. 7  ,   6 

 ค. 7  ,   5 

 ง. 7  ,   4 
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9. จากโปรแกรม ถา เปนเง่ือนไข While x <  15 do จะแสดง คําวา Prapiya ทั้งหมดกี่รอบ 
    ก. 2  

 ข. 3 

 ค. 4 

 ง. 6 

 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 10 

A  :=  15; 

C :=   11 

While  (A > C)  Do 

          Writeln(‘PASCAL’); 

          C :=  C+1; 

 

10. จากโปรแกรมจะแสดงคําวา PASCAL  จะรอบ 

 ก. 4 

 ข. 5 

 ค. 26 

 ง. แสดงไมรูจบ 

 

 

 

ใหนักเรียนเขียนโปรแกรมแมสูตร  2 – 12 โดยใหคําสั่ง While do  

1. ใหนักเรียนบันทึกแลวตั้งชื่อ Whiledotable.pas 

2. เขียนผังงาน 

3. เขียนโปรแกรม 
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สรุปผลการประเมินความสอดคลองของ 
ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญ 

+ 1 หมายถึง แนใจวาชุดการสอนมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ 

   0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ 

- 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมมีความเหมาะสมและสอดคลองในดานตาง ๆ 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

คน
ที่  
1 

คน
ที่  
2 

คน
ที่ 
 3 

ดัชนีความ
สอดคลอง 

แผนการจัดการเรียนรู     
1.ความเหมาะสมและสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

2.ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบประเมิน 

ความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

+1 +1 +1 1.00 

ชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม     

3.ความเหมาะสมและสอดคลองกับใบความรู +1 +1 +1 1.00 

4.ความเหมาะสมและสอดคลองกับแบบฝกตัวอยาง +1 +1 +1 1.00 

5.ความเหมาะสมและสอดคลองกับแบบฝกปฏิบัต ิ +1 +1 +1 1.00 

6.ความเหมาะสมและสอดคลองกับการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

เฉลี่ย 1.00 
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สรุปผลคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
การเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

 

ขอที่ 
ผูเชีย่วชาญ คา 

IOC 
ขอที่ 

ผูเช่ียวชาญ คา 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 1.00 21 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 1.00 22 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 1.00 23 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 +1 1.00 24 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 1.00 25 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 1.00 26 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 1.00 27 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 1.00 28 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 1.00 29 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 +1 +1 1.00 30 +1 +1 +1 1.00 

11 +1 +1 +1 1.00  

12 +1 +1 +1 1.00 

13 +1 +1 +1 1.00 

14 +1 +1 +1 1.00 

15 +1 +1 +1 1.00 

16 +1 +1 +1 1.00 

17 +1 +1 +1 1.00 

18 +1 +1 +1 1.00 

19 +1 +1 +1 1.00 

20 +1 +1 +1 1.00 
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สรุปผลคาความยากงาย (P) และคาอาํนาจจําแนก (R) ความเชื่อมัน่ 

ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนกอนเรียน หลังเรียน 

การเขียนโปรแกรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

ขอที่ P R ขอที่ P R 

1 0.65 0.21 21 0.53 0.37 

2 0.50 0.60 22 0.50 0.46 

3 0.62 0.73 23 0.50 0.82 

4 0.56 0.54 24 0.65 0.26 

5 0.68 0.46 25 0.74 0.34 

6 0.59 0.55 26 0.50 0.25 

7 0.71 0.31 27 0.56 0.28 

8 0.50 0.36 28 0.68 0.64 

9 0.53 0.26 29 0.68 0.52 

10 0.62 0.33 30 0.71 0.55 

11 0.56 0.43  

 

 

 

 

 

คาความเช่ือมั่น  
Reliability =0.8975 

12 0.59 0.25 

13 0.53 0.61 

14 0.53 0.55 

15 0.59 0.55 

16 0.56 0.42 

17 0.53 0.79 

18 0.71 0.37 

19 0.68 0.46 

20 0.62 0.22 
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  กอนเรียนและหลังเรียน 

เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล สําหรับช้ัน ม.5 
จํานวน 30 ขอ เวลา 30 นาท ี

คําสั่ง ใหนักเรยีนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด แลวกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ 

จากโปรแกรมตอบคําถาม ขอ 1-2 

A:=   9; 

B:=  -9; 

IF  A > B Then 

begin 

       Writeln(‘Pascal’); 

End; 

1. เมื่อจบโปรแกรมจะไดผลลัพธตามขอใด 

 ก. 9 

 ข. -9 

 ค. Pascal 

 ง. ไมแสดงขอมูลใด ๆ เงื่อนไขเปนเท็จ 

2. จากโปรแกรม ถา  A < B ขอใดถูกตอง 
 ก. 9 

 ข. -9 

 ค. Pascal 

 ง. ไมแสดงขอมูลใด ๆ เงื่อนไขเปนเท็จ 

 

จากโปรแกรมตอบคําถาม ขอ 3-4 

A :=   -2; 

B :=    2; 

IF  A <=  B Then 

       Writeln(‘Pascal’) 

           Else 

          Writeln(‘Turbo’); 
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3. จากโปรแกรมผลลัพธ จะไดตามขอใด 

 ก. -2 

 ข. Turbo 

 ค. Pascal 

 ง.  Turbo Pascal 

4. ถาเปลี่ยน A:= 3 B:= -2 จะไดผลลัพธตามขอใด 

ก. -2 

 ข. Turbo 

 ค. Pascal 

 ง.  Turbo Pascal 

จากสวนของโปรแกรมตอบคําถาม 5-6 

Readln(Wight); 

IF Wight >= 90 Then 

      Writeln(‘Very Fat’) 

      Else 

         IF  (Wight >= 80 ) and (Wight<90) Then 

                 Writeln(‘ Fat’) 

                        Else     

                              Writeln(’Normal’); 

 

5. จากโปรแกรม ถานําขอมลูเขา Wight =100 จะไดผลลพัธตามขอใด 

 ก. Very Fat 

 ข. Fat 

 ค. Normal 

 ง. Very Fat Fat Normal 

6. จากโปรแกรม ถานําขอมลูเขา Wight = 85 จะไดผลลพัธตามขอใด 

 ก. Very Fat 

 ข. Fat 

 ค. Normal 

 ง. Very Fat Fat Normal 
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7. จากโปรแกรม ถานําขอมลูเขา Wight = 50 จะไดผลลพัธตามขอใด 

ก. Very Fat 

 ข. Fat 

 ค. Normal 

 ง. Very Fat Fat Normal 

จากโปรแกรมตอไปน้ีใชตอบคําถามขอ 8-9 

Program Switch; 

Var  X :  Char; 

Begin 

  Readln(X); 

  Case  X  of 

    ’A’  : Writeln(’White  ’); 

    ’B’  : Writeln(’Black ’); 

    ’C’  : Writeln(’Yellow’); 

    Else Writeln(’Pink’); 

  End;  

    Writeln(’Violet’); 

End. 

 

8.  ถาตองการใหโปรแกรมแสดงคําวา ‘Yellow’  ตัวแปร X จะตองมีคาเทาใด 

 ก.  A 

 ข.  B 

 ค.  C 

 ง.   X 

9.  ถาตองการใหโปรแกรมแสดงคําวา ‘Pink’ ตัวแปร X จะตองมีคาเทาใด 

      ก.   A 

 ข.   B 

 ค.   C 

 ง.   X 
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โปรแกรมตอไปน้ีเปนโปรแกรมใชตอบคําถามขอ 10-14 

Program  Swich_Case; 

Uses wincrt; 

Var  put          :       1       ; 

      x,y,Ans      :       2       ; 

Begin 

   Ans := 0.00; 

  Write(‘Enter Operand1 : ‘);  Readln(x); 

  Write(‘Enter Operand2 : ‘);  Readln(y); 

  Writeln(‘1.  + ’);  Writeln (‘2.  - ‘); 

  Writeln(‘3.  * ’);   Writeln (‘4.  /’); 

  Write(‘Enter the number : ‘);  Readln(       3       ); 

  Case  put  of 

    1  :  Ans  := x+y; 

    2  :  Ans  := x-y; 

    4  :  Ans  := x/y; 

    3  :  Ans  := x*y; 

  end; 

  Writeln(‘Answer is : ‘,       4       ); 

End. 

 

10. ขอใดเหมาะสมกับชองวางหมายเลข 1 มากที่สุด 

 ก.  integer 

 ข.  real 

       ค.  char 

 ง.  ไดทั้ง integer และ real 
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11.  ขอใดเหมาะสมกับชองวางหมายเลข 2 มากที่สุด 

 ก.  Integer 

 ข.  real 

     ค.  char 

 ง.   ไดทั้ง integer และ real 

12. ขอใดเหมาะสมกับชองวางหมายเลข 3 มากที่สุด 

 ก.  put 

 ข.   x 
 ค.   y 

 ง.   Ans 

13. ขอใดเหมาะสมกับชองวางหมายเลข 4 มากที่สุด 

 ก.  put 

 ข.   x 
 ค.   y 

 ง.   Ans 

14. จากโปรแกรม ถาตองการนําขอมูล  x และ y มาหารกันตัวแปร put จะมีคาเทาไร 
 ก. 1 

 ข. 2 

 ค. 3 

 ง. 4 

 จากสวนของโปรแกรมตอไปนี้    ใชตอบคําถามขอ 15 – 16 
   M:= 5; I := 3;  N:=1; 

     For  N := I to M do           

         Writeln(‘I Love pascal’); 

 

15.  มีการแสดงคําวา  I Love pascal ทั้งหมดกี่ครั้ง 
ก.  1 ครั้ง 
ข.  3 ครั้ง 
ค.  5 ครั้ง 
ง.  7 ครั้ง 
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16.   มีการทํางานท้ังหมดก่ีรอบ 

ก.  1 รอบ 

ข.  3 รอบ 

ค.  5 รอบ 

ง.  10 รอบ 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 17 - 18 

num  :=  10; 

For  count := 5 to num  do 

Begin 

  Writeln( count ); 

  num  :=  num + 3; 

  Writeln( num ); 

End; 

17.  จากสวนของโปรแกรมตอไปนี้มีการทํางานท้ังหมดกี่รอบ 

ก. 6  รอบ 

ข. 9  รอบ 

ค. 12 รอบ 

ง. 13 รอบ 

18.  หลังจากจบการทํางานของโปรแกรมตอไปนี้คาสุดทายของ count , num มีคาเทาไร 
ก.  9, 16 

ข. 10 , 23 

ค. 10 , 26 

ง. 10 , 28 
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จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 19-20 

Sum   :=  4; 

Sum1  :=  4; 

A:=2; B:=  3; 

  For  i := A to B  do         

          Sum  :=  sum + 2;  

    Sum1 :=  sum1 + 2; 

    Writeln( sum ); 

    Writeln( Sum1); 

19. จากโปรแกรม Sum มีคาเทาไร 
   ก. 2 

 ข. 4 

 ค. 6 

 ง. 8 

20. จากโปรแกรม Sum1 มีคาเทาไร 
ก. 4 

 ข. 6 

 ค. 8 

 ง. 10 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 21 – 23 

X := 5; 

Repeat 

     Writeln( ‘ Pascal ‘); 

     X:= X+3; 

Until X > 10; 

   Writeln(X); 
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21. จากโปรแกรมจะแสดงคําวา Programmer จํานวนก่ีครั้ง 
 ก. 2 

 ข. 3 

 ค. 4 

 ง. 10 

22. จากโปรแกรม X จะมีคาเทาไร 
 ก. 5 

 ข. 10 

 ค. 11 

 ง. 12 

23. ถาเปลี่ยนเง่ือนไข  (X >= 9) คา X จะมีคาเทาไร 
 ก. 9 

 ข. 10 

 ค. 11 

 ง. 12 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 24-25 

a := 2; 

b := 6; 

Repeat 

          a:= a-1; 

Until a < b; 

     Writeln(a,b); 

 

24. เมื่อจบการทํางาน a และ b จะมีคาเทากับเทาไร 
 ก. a= 1 , b =5; 

 ข. a= 1 , b =6; 

 ค. ทํางานไมรูจบ 

 ง. ไมมีคําตอบท่ีถูกตอง 
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25. ถาเปลี่ยน a := a + 2  คาของ a และ b จะมีคาเทาไร 
ก. a= 2 , b =6; 

 ข. a= 4 , b =6; 

 ค. ทํางานไมรูจบ 

 ง. ไมมีคําตอบท่ีถูกตอง 
จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 26 

A  :=  11; 

B  :=   3; 

While  (A >= 10) and (A <= 25)  Do 

  A  :=  A * B; 

Writeln(A); 

26.  เมื่อจบการทํางาน  A  จะมีคาเทากับเทาไร 
ก. 11 

ข. 22 

     ค. 33 

ง. 44 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 27-28 

X  :=  1; 

Y  :=  -6; 

While  Y < 0  Do 

   begin 

        Y  :=  Y + X; 

   End; 

    Writeln(Y); 

27.  มีการทํางานใน   Loop  While   ทั้งหมดกี่รอบ 

ก.  0 รอบ 

ข.  1 รอบ 

ค.  5 รอบ   
ง.  6 รอบ 
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28. คาตัวแปรของ Y จะมีคาเทากับเทาไร 
   ก. 0 

 ข. 1 

 ค. -5 

 ง. -4 

จากสวนของโปรแกรมตอไปน้ี    ใชตอบคําถามขอ 29-30 

 x :=  5; 

 a :=  2; 

While  x < 6  do 

    Begin  

      Writeln(‘Prapiya’); 

      x  :=  x + a; 

      a  :=  a + 2; 

  end; 

       writeln( x ,a); 

29. จากโปรแกรมจะแสดง Prapiya ทั้งหมดกี่รอบ 

 ก. 1 

 ข. 2 

 ค. 3 

 ง. 4 

30. ตัวแปร ของ x และ a จะมีคาเทาไร 
 ก. 6  ,   4 

 ข. 7  ,   6 

 ค. 7  ,   5 

 ง. 7  ,   4 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

1 ค 16 ข 

2 ง 17 ก 

3 ค 18 ง 
4 ข 19 ง 
5 ก 20 ข 

6 ข 21 ก 

7 ค 22 ค 

8 ค 23 ค 

9 ง 24 ข 

10 ก 25 ข 

11 ข 26 ค 

12 ก 27 ง 
13 ง 28 ก 

14 ง 29 ก 
15 ข 30 ง 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 

 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

1 

ความสามารถ 

ในการเขียนผังงาน 

20 คะแนน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา 
การประมวลผล
ขอมูล และการ
แสดงขอมูล 
ถูกตองและการ
เขียนอยางเปน
ลําดับและ
ชัดเจน ตาม
ภาระงาน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา 
การประมวลผล
ขอมูลถูกตอง 
และการแสดง
ขอมูลถูกตอง 
แตยังไม
ครบถวนใน
ภาระงาน 

การเขียนผังงาน
ครบตาม
กระบวนการ มี
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) พรอม
ใชสัญลักษณ 
Flowchart การ
นําขอมูลเขา
ถูกตองและการ
ประมวลผลขอมูล
ไมถูกตองและ
การแสดงขอมูล
ถูกตอง และเขยีน
ไมเปนลําดับขั้น 
ไมถูกตองตาม
ภาระงาน 

การเขียนผัง
งานครบตาม
กระบวนการ 
มีการนํา
ขอมูลเขา
(Input) มี
การ
ประมวลผล 
(Process) มี
การแสดง
ขอมูล 
(Output) 

พรอมใช
สัญลักษณ 
Flowchart 

ไมถูกตองทุก
กระบวนและ
การ
ประมวลผล
ขอมูลไม
ถูกตองและ 
เขียนไมเปน
ลําดับ  ไม
ถูกตองตาม
ภาระงาน 
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รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

2 

ความสามารถ 

ในการเขียน
คําสั่ง 

20 คะแนน 

มีโครงสราง
โปรแกรม
ครบถวน และ
กําหนดตัวแปรได
ถูกตอง การเขียน
คําสั่งถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูลเขา
(Input) การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output)แสดง
ขอมูล  อยาง
ถูกตองและเขียน
คําสั่งอยางเปน
ลําดับและชัดเจน 
โปรแกรม
สามารถทํางาน
ได ผลลัพธ
ถูกตองตามภาระ
งาน 

มีโครงสราง
โปรแกรม
ครบถวนและ
กําหนดตัวแปร
ไดถูกตองการ
เขียนคําสั่ง
ถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูล
เขา(Input) 
การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 
แสดงขอมูล 

อยางถูกตอง
และเขียนคําสั่ง
โปรแกรม
สามารถทํางาน
ได  แตผลลัพธ
ไมครบถวน
ตามภาระงาน 

มีโครงสราง
โปรแกรม
สมบูรณและ
กําหนดตัวแปร
ไดถูกตองการ
เขียนคําสั่ง
ถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูล
เขา(Input) 
การ
ประมวลผล 
(Process) การ
แสดงขอมูล 
(Output) 

แสดงขอมูล 

อยางถูกตอง
และเขียนคําสั่ง
ถูกตองแต
โปรแกรมไม
สามารถทํางาน
ได ตามภาระ
งาน 

โครงสราง
โปรแกรม
ครบถวน 
และกําหนด
ตัวแปร
ถูกตอง การ
เขียนคําสั่งไม
ถูกตองตาม
กระบวนการ 
การนําขอมูล
เขา(Input) 
การ
ประมวลผล 
(Process) 

การแสดง
ขอมูล 
(Output) 

แสดงขอมูล 

ไมถูกตอง
และเขียน
คําสั่งไมเปน
ลําดับและไม
ชัดเจน 
โปรแกรมไม
สามารถ
ทํางานได 
ตามภาระ
งาน 
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เกณฑการประเมินผลความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

คะแนนรวม  46.00  - 60.00     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับดีมาก 

 คะแนนรวม  31.00  - 45.99     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับดี 
 คะแนนรวม  16.00  - 30.99     คะแนน    หมายถึง ความสามารถในระดับปานกลาง 

               คะแนนรวม    1.00  - 15.99     คะแนน   หมายถึง ความสามารถในระดับนอย 
 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

4 3 2 1 

3 

ความสามารถในการ
ใชโปรแกรม 

12 คะแนน 
 

สามารถเขา
โปรแกรมภาษา
ปาสคาล เปด 
บันทึก สามารถ
คอมไฟล
โปรแกรม และ
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถเขา
โปรแกรมภาษา
ปาสคาล เปด 
บันทึก สามารถ
คอมไพล
โปรแกรมได ไม
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถเขา
โปรแกรม
ภาษาปาสคาล 
เปด บันทึก  
ไมสามารถ
คอมไพล ไม
สามารถรัน
โปรแกรมได 

สามารถ
เขา
โปรแกรม
ภาษา
ปาสคาล  
ไมสามารถ
เปด 
บันทึกไม
สามารถ
คอมไพล
โปรแกรม 
ไมสามารถ
รัน
โปรแกรม
ได 

4 
ความรับผิดชอบ 

 8 คะแนน 

สามารถสงงาน
ทันเวลาตาม
กําหนด 

ไมสามารถสงงาน
ทันกําหนดระยะ 
1วัน 

ไมสามารถสง
งานทัน
กําหนดระยะ 
2-3 วัน 

ไมสามารถ
สงงานตาม
กําหนด4-

5วัน 
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ผลการประเมินความสอดคลองของแบบประเมินความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

การเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียน มัธยมศกึษาปที ่5 

โดยผูเชี่ยวชาญ 

+ 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม 

0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม 

- 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมมีความเหมาะสม 

 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

คนที่  
1 

คนที่  
2 

คนที ่
 3 

ดัชนีความ
สอดคลอง 

1. ความสามารถในการเขียนผังงาน +1 +1 +1 1.00 

2. ความสามารถในการเขียนคําสั่ง +1 +1 +1 1.00 

3. ความสามารถในการใชโปรแกรม +1 +1 +1 1.00 

4. ความรับผิดชอบ +1 +1 +1 1.00 

เฉลี่ย 1.00 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



295 

 

 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนพิจารณารายการขางลางนี้ แลวทําเคร่ืองหมาย   

 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของตนเอง 
ระดับความคิดเห็น 

 5   หมายถึง   ความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก 
 4  หมายถึง   ความคิดเห็นอยูในระดับดี 
 3 หมายถึง   ความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง   ความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
 1 หมายถึง   ความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
ลําดับ ความคิดเห็น 5 4 3 2 1 

ลักษณะของชุดฝกทักษะ      

1 เนื้อหาของชุดฝกทักษะเหมาะสมและเขาใจไดงาย      

2 รูปแบบของชุดฝกทักษะนาเรียนรู      

3 นักเรียนเขาใจในการใชชุดฝกทักษะเปนอยางดี      

4 ชุดฝกทักษะมีความสวยงามและนาสนใจ      

กิจกรรมการเรียนรู      

5 ขั้นตอนกิจกรรมของชุดฝกทักษะไมยุงยาก ซับซอน      

6 ครูไดมีการเตรียมพรอมในการสอนเปนอยางดี      

7 คําชี้แจงอธิบายของครูเขาใจงาย      

8 ครูมีความกระตือรือรนในการจัดกิจกรรม      

9 ครูมีการติดตามดูแลในการใชชุดฝกทักษะ อยาง
ตอเนื่อง 

     

10 สื่อที่ใชประกอบชุดฝกทักษะนาสนใจ      

ประโยชนในการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะ      

11 ชุดฝกทักษะชวยใหนักเรียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม
งายขึ้น 

     

12 ชุดฝกทักษะชวยใหนักเรียนมีความสนใจเรียนวิชาการ
เขียนโปรแกรมมากขึ้น 

     

ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
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ผลการประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะ 
การเขียนโปรแกรม สําหรับนักเรียน มัธยมศกึษาปที ่5 

โดยผูเชี่ยวชาญ 

+ 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม 

0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสม 

- 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมมีความเหมาะสม 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

คนที่  
1 

คนที่  
2 

คนที ่
 3 

ดัชนี
ความ
สอดคล
อง 

1. เนื้อหาของชุดฝกทักษะเหมาะสมและเขาใจไดงาย +1 +1 +1 1.00 

2. รูปแบบของชุดฝกทักษะนาเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

3. นักเรียนเขาใจในการใชชุดฝกทักษะเปนอยางดี +1 +1 +1 1.00 

4. ชุดฝกทักษะมีความสวยงามและนาสนใจ +1 +1 +1 1.00 

5. ขั้นตอนกิจกรรมของชุดฝกทกัษะไมยุงยาก ซับซอน +1 +1 +1 1.00 

6. ครูไดมีการเตรียมพรอมในการสอนเปนอยางด ี +1 +1 +1 1.00 

7. คําชี้แจงอธิบายของครูเขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 

8. ครูมีความกระตือรือรนในการจัดกิจกรรม +1 +1 +1 1.00 

9.ครูมีการติดตามดูแลในการใชชุดฝกทักษะ อยางตอเนื่อง +1 +1 +1 1.00 

10. สื่อที่ใชประกอบชุดฝกทักษะนาสนใจ +1 +1 +1 1.00 

11.ชุดฝกทักษะชวยใหนักเรียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม
งายขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 

12. ชุดฝกทักษะชวยใหนักเรียนมีความสนใจเรียนวิชาการ
เขียนโปรแกรมมากข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 

เฉลี่ย 1.00 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะหทางสถิต ิ

  - แบบทดสอบกอนเรียนหลงัเรียน 

  - ความสามารถในการเขียนโปรแกรม 
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t-est 

Paired Samples 

Statistics 

    Mean N 

Std. 

Deviation 

Pair 1 Pre-test 11.65 34 2.99 

  Posttest 24.62 34 1.16 

Paired Samples 

Test 

    Paired Differences       

    Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean t df Sig. 

                

Pair 1 

Posttest - 

Pretest 12.97 3.11 0.53 24.3266 33 0.0000 
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สรุปผลคะแนนความสามารถในการเขียนโปรแกรม 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 

เลขที่ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 

60 60 60 60 60 

1 50 50 40 40 45 

2 45 60 40 45 40 

3 46 50 40 40 45 

4 40 45 40 40 55 

5 40 50 60 48 40 

6 50 60 58 40 50 

7 40 40 60 50 40 

8 45 45 40 40 55 

9 50 58 40 46 40 

10 50 50 44 40 45 

11 55 40 40 45 40 

12 40 60 45 50 40 

13 48 40 40 40 45 

14 48 50 48 50 45 

15 45 50 40 40 58 

16 50 40 45 50 40 

17 60 50 45 40 56 

18 50 40 50 55 40 

19 45 60 60 55 46 

20 55 40 40 40 40 

21 45 50 55 40 48 
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22 55 60 40 55 40 

23 45 50 40 40 45 

24 50 55 55 48 40 

25 45 55 40 40 45 

26 45 40 40 55 40 

27 45 40 55 40 45 

28 60 48 40 48 40 

29 55 40 48 40 55 

30 40 55 40 60 40 

31 45 40 40 40 55 

32 50 40 55 45 40 

33 55 40 40 40 45 

34 50 40 40 40 40 

เฉลี่ย 48.15 47.97 45.38 44.85 44.79 

Sd 5.46 7.49 7.30 6.04 5.84 
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