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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พั ฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561 รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้
โปรแกรม Bloodshed Dev C++ กลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น
1/2561 ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยชุมชน
น่าน จานวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ โปรแกรม Bloodshed Dev C++ และแบบทดสอบคู่ขนาน
(Parallel Test) รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยให้นักศึกษาได้ทาแบบทดสอบก่อน
เรียน และบันทึกผลไว้ และเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้ โปรแกรม Bloodshed Dev C++ แล้ว จึงให้นักศึกษาได้ทาแบบทดสอบ
หลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน (Parallel Test) แล้วทาการบันทึกผล เพื่อนาไปหาค่าร้อยล่ะ
ความก้าวหน้า , ค่า t-test แบบ Dependent , ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด
, 2546) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561 มีคะแนนความก้าวหน้า
สูง ขึ้น ทุกคน โดยมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง ชั้นเรี ยนก่อ นเรี ยนและหลัง เรียนมีค่าเท่ากับ 10.32 และ 18.50
ตามลาดับ และมีค่าร้อยล่ะความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนสูงขึ้นร้อยล่ะ 27.3

ขก

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Bloodshed Dev C++ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจรุ่น 1/2561
ที่กาลัง ศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยชุมชนน่าน
จานวน 11 คน สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
คาปรึกษา ข้อแนะนา และเป็นกาลังใจ ทาให้วิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้สมบูรณ์ มากยิ่ง ขึ้น ซึ่ง ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเพื่อนครูที่ให้คาแนะนา ช่วยเหลือการสร้างเครื่องมือ แบบทดสอบที่ใช้
ในการทาวิจัยชั้นเรียน ทาให้การดาเนินการวิจัยสาเร็จไปด้วยดี
สุดท้ายขอขอบพระคุณบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนน่าน พนักงานราชการ ลูกจ้าง
อีกหลายคนที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมด ที่ให้คาแนะนาและเป็นกาลังใจให้ผู้วิจัยทาวิจัยชั้นเรียนได้
สาเร็จอย่างสมบูรณ์
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บทที่ 1
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นในการจัดการเรียนการ
สอน ครูต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ทั้งด้านวิชาการและเน้นให้เกิดทักษะทางวิชาชีพ และให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน กอปรกับเทคโนโลยีโลกในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก มี
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเพิ่มโอกาสในการทาส่วนแบ่งการตลาด จึงต้องมีการคัดสรรและต้องการแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ
และทักษะเฉพาะ ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตส่ง ผล
กระทบด้ า นเศรษฐกิ จ ของการด าเนิ น ชี วิต การบริ หารประเทศจึ ง ให้ค วามส าคั ญ กั บ การขั บ เคลื่ อ นระบบ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ด้ ว ย น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ที่ เ รี ย ก ว่ า น โ ย บ า ย " ไ ท ย แ ล น ด์ 4 . 0 "
มีจุดมุ่ง หมายให้ประเทศมีความสามารถในการแข่ง ขันระดับโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
การพัฒนากาลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งจาเป็น สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานที่
ต้องการบุคลากรที่มีค วามรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง สามารถประยุก ต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานในด้ านต่า งๆ ขององค์ กรได้ เป็ นอย่า งดี สอดคล้ องกับ หลั กสู ตรอนุ ปริ ญ ญา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ) วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้กาหนดปรัชญาของ
หลักสูตรไว้ว่า “ สร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ”
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตรอนุปริญ ญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยชุมชนน่าน ต้องมุ่งเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์และทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการเขียนโปรแกรม และเป็นพื้นฐานในการต่อยอดการศึกษาเรียนรู้
โปรแกรมขั้นสูงต่อไป ดังนั้นผู้เรียนควรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี เพื่อสะท้อนถึงความสามารถในการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ แต่จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2560 พบว่าผู้เรียนบางส่วนไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เนื่องจากนักศึกษามีความหลากหลายทางด้าน อายุ การทางาน และการศึกษา ไม่มี
พื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน ทาให้ไม่เข้าใจหลักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการฝึกปฏิบัติ
เขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ จึงทาแบบฝึกหัดไม่ได้ ส่งผลให้เวลาทาการทดสอบ ผู้เรียนกลุ่มนี้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2
ดังนั้นผู้วิจัยจึงหาแนวทางแก้ ไขปัญหาดัง กล่าว จึงได้นาโปรแกรม Bloodshed Dev C++ ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม เรียกว่า IDE (Integrated Development Environment) ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่ เริ่มต้นฝึกเขียนโปรแกรม ใช้ในการสร้างโปรแกรมพื้นฐานได้ โดยจะมี
Editor สาหรับเขียนโค้ดของโปรแกรมและมีตัวแปลภาษามาพร้อม สามารถเขียนได้ทั้งภาษา C และภาษา
C++ และเป็นชุดโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้แบบฟรีแวร์ และทางานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows ทั้ง 32
บิต และ 64 บิต มาใช้พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม และความรู้ความสามารถของผู้เรียน เพื่อ ส่งเสริมให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และนาข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Bloodshed Dev C++
1.3 สมมติฐานงานวิจัย
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561 ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โดยใช้โปรแกรม Bloodshed Dev C++ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ขึ้นไป
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 ด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.4.1.1 ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 1/2561 วิทยาลัยชุมชนน่าน
ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จานวน 11 คน
1.4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 1/2561 วิทยาลัยชุมชน
น่าน ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จานวน 11 คน
1.4.2 ด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เนื้อหาในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ) วิทยาลัยชุมชนน่าน
1.4.3 ด้านตัวแปร
ตัวแปรที่จะศึกษา
ตัวแปรต้น – การเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Bloodshed Dev C++
ตัวแปรตาม – ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561 ใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1.4.4 ด้านระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2561 ระหว่างวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 – วันที่ 9
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย/หรือตัวแปรที่จะศึกษา
การเรียนการสอน
โดยใช้โปรแกรม
Bloodshed Dev C++

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561 ใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นเพิ่มขึ้นร้อยล่ะ 20
1.6 คานิยามศัพท์
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไ ด้จากการทาแบบทดสอบปลายภาคเรียน ที่ วั ด
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลั งจากการเรีย นรู้ วิ ชาการเขีย นโปรแกรมคอมพิว เตอร์เ บื้อ งต้น ด้ วยโปรแกรม
Bloodshed Dev C++
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561 ที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในภาคการศึกษาที่ 2 /2561
การเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้อ งต้นโดยใช้โปรแกรม Bloodshed Dev
C++ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผ่านชุดโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นมาใช้แบบฟรีแวร์ ที่ทางานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows ทั้ง 32 บิต และ 64 บิต มาใช้พัฒนา
ทักษะการเขียนโปรแกรม และความรู้ความสามารถของผู้เรียน เพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น
1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561 ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น ร้อยล่ะ 20 ขึ้นไป ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Bloodshed Dev C++ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561 ผู้วิจัย
ได้ทาการศึกษาเอกสาร ตารา ผลงานวิจัยต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยดังนี้
1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
3. ภาษาซี
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คาสั่งหรือชุดคาสั่ง ที่เขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางาน
ตามที่เราต้องการ เราจะให้คอมพิวเตอร์ทาอะไรก็เขียนเป็นคาสั่ง ซึ่งต้องสั่งเป็นขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนต้อง
ทาอย่างละเอียดและครบถ้วน ซึ่งจะเกิดเป็นงานชิ้นหนึ่ง ขึ้นมามี ชื่อเรียกว่า "โปรแกรม" ซอฟต์แวร์จะแบ่ง
ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
2.1.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
หมายถึงโปรแกรมที่ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่างและอานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งแต่ละโปรแกรมตามหน้าที่การทางานดังนี้
OS (Operating System) คือโปรแกรมระบบที่ทาหน้าที่ควบคุมการใช้ง านส่วนต่างๆของเครื่อง
คอมพิวเตอร์เช่นควบคุมหน่วยความจาควบคุมหน่วยประมวลผลควบคุมหน่วยรับและควบคุมหน่วยแสดงผล
ตลอดจนแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และสามารถใช้อุปกรณ์ทุกส่วนของคอมพิวเตอร์มาทางาน
ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังเข้ามาช่วยจัดสรรการใช้ทรัพยากรในเครื่องและช่วยจัดการกระบวนการพื้น ฐานที่
สาคัญ ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การเปิดหรือปิดไฟล์การสื่อสารกันระหว่างชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายใน
เครื่อง การส่งข้อมูลออกสู่เครื่องพิมพ์หรือจอภาพ เป็นต้น ก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะสามารถ
อ่านไฟล์ต่าง ๆ หรือสามารถใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้จะต้องผ่ านการดึง ระบบปฏิบัติการออกมาฝัง ตัวอยู่ใน
หน่ ว ยความจ าก่ อ น ปั จ จุ บั น นี้ มี โ ปรแกรมระบบอยู่ ห ลายตั ว ด้ ว ยกั น ซึ่ ง แต่ ล ะตั ว นั้ น ก็ เ ป็ น โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ลักษณะการทางานจะไม่เหมือนกัน เช่น
DOS (Disk Operating System) เป็นระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กั นมาตั้งแต่ในอดีตออกมาพร้อมกับ
เครื่องพีซีของไอบีเอ็มรุ่นแรก ๆ จากนั้นก็มีการพัฒนารุ่นใหม่ออกมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงเวอร์ชั่นสุดท้ายคือ
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เวอร์ชั่น 6.22 หลังจากที่มีการประกาศใช้วินโดวส์ 95 ก็ไม่ผลิต DOS เวอร์ชั่นใหม่ออกมาแล้ว โดยทั่วไปจะ
นิยมใช้วินโดวส์ 3.x ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมเสริมชนิดหนึ่งที่ใช้ในดอส
UNIX เป็นระบบ ปฏิบัติการที่สามารถใช้ร่วมกันได้หลายคน (Multiuser) หรือเป็นระบบปฏิบัติการ
แบบเครือข่ายโดยที่ผู้ใช้แต่ละคนจะต้องมีชื่อและพาสเวิร์ดส่วนตัวและสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ถึงทั่วโลกโดย
ผ่านทางสายโทรศัพท์และมี Modem เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลหรือโอนย้ายข้อมูลนิยมใช้แพร่หลายใน
มหาวิทยาลัยหน่วยงานรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนที่มีระบบคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆใช้ในระบบยูนิกซ์เองก็มีวินโดวส์
อีกชนิดหนึ่งใช้เรียกว่า X Windows สาหรับผู้ที่ต้องการใช้ระบบยูนิกซ์ในเครื่องพีซีที่บ้านก็มีเวอร์ชั่นสาหรับพีซี
เรียกว่า Linux ซึ่งจะมีคาสั่งพื้นฐานคล้าย ๆ กับระบบยูนิกซ์
Linux เป็นระบบปฏิบัติการตัวหนึ่งเช่นเดียวกับ DOS, Windows และ Unix แต่ Linux นั้นจัดว่าเป็น
ระบบปฏิบัติการ Unix ประเภทหนึ่งในปัจจุบันนี้มีการใช้ Linux กันมากเนื่องจากความสามารถของตัว
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ที่ทางานบนระบบ Linux ได้พัฒนาขึ้นมามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โปรแกรมในตระกูลของGNU (GNU's Not UNIX) และสิ่งที่สาคัญที่สุดคือระบบ Linux เป็นระบบปฏิบัติการ
ประเภทฟรีแวร์ (Free Ware) คือไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรมระบบ Linux และนอกจากนั้น Linux ยัง
สามารถทางานได้บน CPU ทั้ง 3 ตระกูลคือบน CPU ของอินเทล (PCIntel) ดิจิตอลอัลฟาคอมพิวเตอร์
(Digital Alpha Computer) และซันสปาร์ (SUNSPARC) ปัจจุบันนี้ได้มีการนาระบบปฏิบัติการ Linux ไป
ประยุกต์ใช้เป็นระบบปฏิบัติการแบบเครือข่ายสาหรับงานด้านต่างๆ เช่นงานด้านการคานวณสถานีงานสถานี
บริการต่างๆ ระบบอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรใช้ในการเรียนการสอน การทาวิจัยทางคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
โปรแกรม เป็นต้น
WINDOWS เป็นระบบปฏิบัติการที่กาลังนิยมใช้กันมากในปัจจุ บัน ซึ่งพัฒนามาถึงรุ่น Windows 10
บริษัทไมโครซอฟต์ได้เริ่มประกาศใช้ MS Windows 95 ครั้งแรกเมื่อ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1995 โดยมีความคิด
ที่ว่าจะออกมาแทน MS-DOS และ วินโดวส์ 3.x ที่ใช้ร่วมกันอยู่ลักษณะของวินโดวส์ 95 จึงคล้ายกับระบบ
โอเอส ที่ มีทั้ง ดอสและวินโดวส์ อ ยู่ในตัวเดียวกันแต่เป็น วินโดวส์ ที่มีลั กษณะพิเ ศษกว่ าวิน โดวส์เดิ ม เช่น มี
คุณสมบัติเป็น Plug and Play ซึ่งสามารถจะรู้จักฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องได้โดยอัตโนมัติ มี
ลักษณะเป็นระบบ 64 บิต ในขณะที่วินโดวส์เดิมเป็นระบบ 32 บิต และ 16 บิต เป็นต้น
Translation Program คือ โปรแกรมระบบที่ทาหน้าที่ในการแปลโปรแกรม หรือชุดคาสั่งที่เขียนด้วย
ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องหรือภาษาเครื่องที่ไม่เข้าใจ ให้เป็นภาษาที่เครื่องเข้าใจและนาไปปฏิบัติได้ เช่น ภาษา
BASIC, COBOL, C, PASCAL, FORTRAN, ASSEMBLY เป็นต้น สาหรับตัวแปลนั้นจะมีอยู่ 3 แบบคือ
- แอสแซมเบลอ Assembler เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลภาษาแอสแซมบลี ซึ่ง มีลักษณะการแปรทีละ
คาสั่ง เมื่อทาตามคาสั่งนั้นเสร็จแล้ว ก็จะแปลคาสั่งถัดไปเรื่อย ๆ จนจบ
- อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) เป็นตัวแปลภาษาระดับสูง เช่นเดียวกับคอมไพล์ เลอร์แต่จะแปล
พร้อมกับทางานตามคาสั่งทีละคาสั่งตลอดไปทั้งโปรแกรม ทาให้การแก้ไขโปรแกรมทาได้ง่ายและรวดเร็ว การ
แปลโดยใช้อินเตอร์พรีเตอร์จะไม่สร้างโปรแกรมเรียกใช้งาน ดังนั้นจะต้องทาการแปลใหม่ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้
งาน ตัวอย่างตัวแปลภาษาที่ใช้ตัวแปลอินเตอร์พรีเตอร์ เช่น ภาษาเบสิก (BASIC)
- คอมไพเลอร์ (Compiler) เป็นตัวแปลภาษาระดับสูง เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาโคบอลและภาษา
ฟอร์ เ เทรน การท างานจะใช้ ห ลั ก การแปลโปรแกรมต้ น ฉบั บ ทั้ ง โปรแกรมให้ เ ป็ น โปรแกรมเรี ย กใช้ ง าน
(executable program) ซึ่ งจะถูกบันทึกไว้ในลักษณะของแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ เมื่อต้องการเรียกใช้ง าน
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โปรแกรมก็สามารถเรียกใช้จากไฟล์เรียกใช้งานโดยไม่ต้องทาการแปลหรือคอมไพล์อีก ทาให้การทางานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ขณะที่คอมไพล์โปรแกรมต้น ฉบับที่เขี ยนขึ้นด้ว ยภาษาระดับสูง คอมไพล์ เลอร์จะตรวจสอบ
โครงสร้างไวยากรณ์ของคาสั่งและข้อมูลที่ใช้ในการคานวณและเปรียบเทียบต่อจากนั้นคอมไพล์เลอร์จะสร้าง
รายการข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Program Listing) เพื่อใช้เก็บโปรแกรมต้นฉบับและคาสั่งที่เขียนไม่ถูกต้อง
ตามกฎหรือโครงสร้างของภาษานั้น ๆ ไฟล์นั้นมีประโยชน์ในการช่วยโปรแกรมเมอร์ในการแก้ไ ขโปรแกรม
(Debug)
Diagnostic Program คือโปรแกรมระบบที่ทาหน้าที่ตรวจสอบข้อผิดพลาด ในการทางานของอุปกรณ์
ต่า ง ๆ ของเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ได้แ ก่ โปรแกรม QAPLUS โปรแกรม NORTON เป็ นต้ น และเมื่อ พบ
ข้อผิดพลาดก็จะแจ้งขึ้นมาบนจอภาพให้ทราบ เช่น ถ้ามีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า Keyboard บางปุ่มเสียไป
ก็จะแจ้งบอกขึ้นมาเป็นรหัสให้ผู้ใช้ทราบ หรือในกรณีที่ Card จอปกติไ ม่สามารถแสดงภาพได้ ก็จะบอกใน
ลักษณะของเสียงแทน เช่นเดียวกับ RAM ถ้าเสียก็จะมีเสียงบอกขึ้นมา
2.1.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
หมายถึง โปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้เขียนขึ้นมาใช้เองเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางานอย่าง
ใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
2.1.2.1 User Program คือโปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนขึ้นมาใช้เองโดยใช้ภาษาระดับต่างๆทางคอมพิวเตอร์
เช่นภาษาBASIC, COBOL, PASCAL, C, ASSEMBLY, FORTRAN, Visual Basic, Oracle, Delphi ฯลฯ
ซึ่งจะใช้ภาษาใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานเหล่านั้น เช่น โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมควบคุม
สต็อกสินค้า,โปรแกรมแฟ้มทะเบียนประวัติ,โปรแกรมคานวณภาษี,โปรแกรมคิดเงินเดือน เป็นต้น
2.1.2.2 Package Program คือโปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างหรือเขียนขึ้นมาโดย
บริษัทต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนามาใช้งานต่าง ๆ ได้ทันที ตัวอย่างเช่น
- Microsoft Office เป็นโปรแกรมชุดออฟฟิศของ บ. Microsoft ที่รวมเอาโปรแกรมที่ใช้ในสานักงาน
ทั่วไปมาไว้ด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วย Microsoft Word , Microsoft Excel, Microsoft Access และ
Microsoft Powerpoint
- Graphic โปรแกรมที่ใช้ในการทางานทางด้านสร้างรูปภาพและกราฟิกต่าง ๆ รวมทั้งงานทางด้าน
สิ่งพิมพ์ การทาโบรชัวร์ แผ่นพับ นามบัตร เช่น CorelDraw, Photoshop, PageMaker เป็นต้น
- Web Browser โปรแกรมที่ใช้งานบน Internet เท่านั้น โดยจะต้องเรียกใช้ผ่านทาง Browser ซึ่ง
อาจจะเป็น Netscape Communicator หรือ Internet Explorer โดยการติดตั้งผ่านทางแผ่น CD-Rom หรือ
Download ขึ้นมาติดตั้งก็ได้ สาหรับโปรแกรมที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
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2.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะสามารถทางานได้จะต้องมีการเขียนโปรแกรมหรือซอร์ฟแวร์ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์
ทางาน โปรแกรมต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นมานั้น จะต้องเขียนไปตามกฎเกณฑ์ของภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ เรียกว่า
ภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ยุคคือ
1. ภาษาเครื่อง (Machine language)
2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly language)
3. ภาษาชั้นสูง (High-level language)หรือ ภาษารุ่นที่ 3 (3GL:Third Generation Language)
4. ภาษาชั้นสูงมาก (Very high-level language) หรือภาษารุ่นที่ 4 (4GL)
5. ภาษาธรรมชาติ (Natural language) หรือภาษารุ่นที่ 5 (5GL)
2.2.1 ภาษาเครื่อง (Machine language)
เป็นภาษาพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ แต่ละคาสั่งประกอบขึ้นจากกลุ่มตัวเลข 0 และ 1 ซึ่ง
เป็นเลขฐานสอง
2.2.2 ภาษาแอสเซมบลี (Assembly language)
เป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์ข้อความ แทนกลุ่มของตัวเลขฐานสอง เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนและการจดจา
มากขึ้น การทางานของโปรแกรมจะต้องทาการแปลภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง โดยใช้ตัวแปลที่
เรียกว่า แอสเซมเบลอร์ (Assembler)
2.2.3 ภาษาชั้นสูง (High-level language)หรือ ภาษารุ่นที่ 3 (3GL:Third Generation Language)
ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น โดยมีลักษณะเหมือนกับภาษาอังกฤษทั่วไป ผู้เขียนไม่จาเป็นต้อง
มีค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ฮาร์ แ วร์ แ ต่ อ ย่ า งใด ภาษานี้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ตั ว แปลภาษาเครื่ อ งเช่ น กั น เรี ย กตั ว แปลนี้ ว่ า
คอมไพเลอร์ (compiler) หรือ อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาซี
ภาษโคบอล ภาษเบสิก ภาษาฟอร์แทรน
2.2.4 ภาษาชั้นสูงมาก (Very high-level language) หรือภาษารุ่นที่ 4 (4GL) เป็นภาษาที่มีลักษณะ
คล้ า ยภาษาพู ด ตามปกติ ของมนุษ ย์ ภาษานี้ จ ะช่ ว ยให้ ก ารเขีย นโปรแกรมเร็ ว มากขึ้ นกว่ าภาษาในรุ่น ที่ 3
เนื่องจากมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างแบบฟอร์มหน้าจอ เพื่อจัดการกับข้อมูลรวมไปถึงการออกรายงาน เมนู
ต่าง ๆ ตัวอย่างของภาษาชั้นสูงมากได้แก่ informix-4GL, MAGIC , Delphi , Power Builder ฯลฯ
2.2.5 ภาษาธรรมชาติ (Natural language) หรือภาษารุ่นที่ 5 (5GL) เป็นภาษาที่สามารถสั่ง งาน
คอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบของภาษามนุษย์ได้เลย คาสั่งอยู่ในรูปแบบที่ไม่แน่นอนตายตัว แต่คอมพิวเตอร์จะทา
การแปลให้ออกมาในรูปที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ ภาษานี้ถูกสร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีทางด้านระบบผู้เชียวชาญ
(Expert system) เช่น ภาษา PROLOG เป็นต้น
(บุญเลิศ : 2532) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีด้วยกันหลายภาษา มี
ขั้นตอนวิธี (Algorithm) ของการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายหรือสร้างงานทางคอมพิวเตอร์ เรา
ต้องใช้ความสามารถของคาสั่งต่างๆ ของภาษาคอมพิวเตอร์มาเรียบเรี ยงให้ได้ตามขั้นตอนวิธีที่คิดไว้ ภาษาซี
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่มีการพัฒนาขึ้นใช้งานเพื่อให้เป็นภาษามาตรฐานที่ไม่ขึ้นกับโปรแกรมจัดระบบงาน
หรือขึ้นกับฮาร์ดแวร์ จึงทาให้ ภาษาซี เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ตามอุดมการณ์ของนักคอมพิวเตอร์ ภาษาซี
เป็ นภาษาคอมพิว เตอร์ ที่อ าศั ยหลัก การทางวิธี การโปรแกรมสมั ยใหม่ ที่ เ รีย กว่ า โปรแกรมโครงสร้ า ง
การออกแบบซอฟต์แวร์จึงมีรูปแบบการออกแบบที่ง่ายเป็นโมดูล และสามารถนาไปใช้ได้ง่าย ในการคอมไพล์
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ด้วย ซี คอมไพเลอร์นั้น ปรากฏว่า ซีให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าภาษาชั้นสูงอื่นๆ ภาษาซีมีความคล่องตัวที่
จะได้รับการประยุกต์เข้ากับงานต่างๆ ได้อย่างดี เราสามารถนาภาษาซีมาใช้ในงานพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ได้
เช่น โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสซิ่ง โปรแกรมสเปรดชีต โปรแกรมสาเร็จรูปอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรม
สาเร็จรูปมักใช้ซีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม จากรูปโครงที่ทันสมัยของภาษาซี ภาษาซีจึงเป็นภาษาที่
เหมาะสมสาหรับผู้สนใจที่จะศึกษาหลักการทางด้านวิธีการโปรแกรมเป็นอย่ างดี การศึกษาภาษาซี จะทาให้ผู้
ศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบของวิธีการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง เป็นการฝึกนิสัยในเรื่องการเขียนโปรแกรมและ
ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี
2.3 ภาษาซี
( สาโรจ : 2534) ภาษาซี เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในสายตระกูลของภาษาอัลกอล ( ALGOL –
Algorithmic Language) มีความคล้ายคลึงกับภาษา PL/L, ปาสกาลและเอดา เป็นต้น และจะแตกต่าง
หรือมีความคล้ายคลึงน้อยกับภาษาเบสิก , ฟอร์แทรน ออกแบบโดย Dennis Ritchie ที่เบลล์ แลปบอราทอ
รี เมื่อประมาณปี 2515 ถ้าจะไล่สายบรรพบุรุษของภาษาซี ก็จะต้องเริ่มจาก Algol 60 ในปี 2503 (1960)
มาถึง CPL ของ Cambridge ในปี 2506 มาเป็น BCPL โดย มาติน ริชาร์ด ในปี 2510 และมาถึงภาษา B
โดย เคน ทอมป์สัน ที่ เบลล์แลบส์ ในปี 2513 จนมาเป็นภาษา C ในปี 2515
2.3.1 สรุปพัฒนาการของภาษาซี ได้ดังนี้
Algol 60
คิดค้นโดยองค์การ International Committee ในปี พ.ศ.2503

CPL (Comined Programming Language)
พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Cambridge ในปี 2506

BCPL (Basic Combined Programming Language)
พัฒนาโดย Matin Richards มหาวิทยาลัย Cambridge ในปี 2510

B
พัฒนาโดย Ken Thompson แห่ง Bell Laboratory ในปี 2513

C
พัฒนาโดย Dennis Richie แห่ง Bell Laboratory ในปี 2515
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(มนต์ชัย : 2535) ภาษาซี จึงมีที่มาจากแนวความคิดเดียวกันกับภาษาบี ชื่อของภาษาซีจึงน่าจะมา
จากตัวที่สองของภาษา BCPL เช่นเดียวกับภาษาบี ที่ใช้ตัวอักษรตัวแรกมาตั้งชื่อ และเป็น ภาษาที่มีความ
นิยมสูงด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้
- ภาษาซี เป็นภาษาสมัยใหม่ที่มีสิ่งอานวยความสะดวกในการประยุกต์ได้อย่างกว้างขวาง ตรงตาม
ความต้องการของทฤษฏี ทางศาสตร์คอมพิว เตอร์ ภาษาซี มีรูป แบบข้ อมูล ให้เ ลือกอย่างสมบู รณ์กั บการ
ประยุกต์ต่างๆ มีตัวดาเนินการครบถ้วย ตลอดจนมีการควบคุมโครงสร้างได้แบบสมัยใหม่ Run-time
Library มากมายสาหรับการจัดการกับอินพุต/เอาต์พุต, Storage Allocation, String Manipulation
เหล่ า นี้ ท าให้ ก ารประยุ ก ต์ ด้ ว ยภาษาซี เป็ น ธรรมชาติ ที่ จ ะใช้ ใ นการออกแบบสมั ย ใหม่ เช่ น Top-down
Planning, Structured Programming และ Modulat Design
- ภาษาซี ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันอย่างมาก
รวมทั้งมีช่องว่างระหว่างภาษาซีกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) น้อยมาก ดังนั้นโปรแกรมประยุกต์ของ
ภาษาซี จึงมีขนาดเล็กและมีความเร็วสูงกว่า
- ภาษาซี เคลื่อนย้ายง่าย (Portable) โปรแกรมภาษาซีที่เขียนในระบบหนึ่ง จะสามารถนาไปรันใน
อีกระบบหนึ่งได้โดยไม่ต้องมีการดัดแปลง หรือหากมีก็น้อยมาก
- ภาษาซี มี ค วามสามารถสู ง (Powerful) และความอ่ อ นตั ว (Flexible) สามารถปรั บ ไปเป็ น
ระบบปฏิบัติการของเครื่องได้หลายยี่ห้อ
- ภาษาซี มีความสามารถในการปรับแต่ง ได้อย่างละเอียด เช่นเดียวกับภาษาแอสเซมบลี รวมทั้ง
สามารถประสานสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีกับภาษาแอสเซมบลี จึงทาให้สามารถปรับแต่งโปรแกรมประยุกต์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดได้
2.3.2 จุดเด่นของภาษาซี
(ไกรสร : 2554) ในภาษาโปรแกรมทุกภาษามีจุดเด่นในการประมวลของภาษาแตกต่างกัน จุดเด่นของ
ภาษาซีมีดังนี้
- เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีแนวคิดในการพัฒนาแบบ “โปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structure
Program)” ทาให้ภาษาซี เป็นภาษาที่เหมาะสาหรับนามาพัฒนาระบบ
- เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษามาตรฐาน ซึ้งการทางานของภาษาไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ทาให้
สามารถนาไปใช้ใน CPU รุ่นต่างๆ ได้
- เป็นภาษาระดับสูงที่ทางานเหมือนภาษาระดับต่า สามารถทางานแทนภาษาแอดแซมบลี
(Assembly) ได้
- ความสามารถของคอมไพเลอร์ในภาษาซี มีประสิทธิภาพสูง ทางานได้รวดเร็ว โดยใช้รหัสออบเจ็กต์
(Object) ที่สั้น จึงทาให้เหมาะสาหรับงานที่ต้องการความรวดเร็ว
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2.3.4 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
(มนต์ชัย : 2535) ภาษาซีเป็นภาษาโครงสร้างที่มีรูปแบบไวยากรณ์แน่นอน มีคาสั่งให้เลือกใช้งานตาม
ลักษณะงานต่างๆ มากมาย โครงสร้างของภาษาซีจะพิจารณาโปรแกรมเป็นส่วนย่อยหลายๆ ส่วนมาประกอบ
กันเข้าเป็นโปรแกรม โดยเรียกส่ วนย่อยๆ นั้นว่า “ฟัง ก์ชัน ” ดัง นั้น ในโปรแกรมภาษาซีจึง ประกอบด้ว ย
ฟังก์ชันหลายฟังก์ชั่นที่ถูกกาหนดให้ทาหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งในลักษณะของโมดูลย่อย
พิจารณาโปรแกรมแรก
#include “stdio.h”
main ()
{
printf (“Hi I can write C Program.\n”);
return 0;
}
เมื่อ Run โปรแกรม (โดยการกดแป้น F9 เครื่องจะทาการ Compile โปรแกรมจาก Source File
ให้เป็น Object File จากนั้นจะทาการ Link กับไฟล์ Library โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์จะเป็น Executable
File ที่เรียกดูผลลัพธ์ได้ โดยการกดแป้น F10)
ผลลัพธ์จะปรากฏดังนี้
Hi I can write C Program.

โดยที่
#include “stdio.h”

เป็นส่วนที่บอกส่วนประมวลผลก่อน (Preprocessor) ของโปรแกรม เป็น
การสั่งให้ C Compiler นาไฟล์อินพุตและเอาท์พุตมาตรฐาน (Standard
Input Output) นามารวมกับฟังก์ชั่นหรือคาสั่งในโปรแกรมที่เขียนขึ้น
main ()
เป็นฟังก์ชั่นแรกของภาษาซีที่จะต้องเริ่มต้นด้วยฟังก์ชั่น main () ทุก
โปรแกรม โดยมี () เพื่อบอกว่าค่าตัวแปรหรือ Parameter ภายในที่จะ
ส่งผ่านเข้าออกไปยังฟังก์ชั่นอื่นๆ ในที่นี้ไม่มกี ารส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ไปยัง
ฟังก์ชั่นใดๆ
printf (“Hi I can write C Program.\n”);
เป็นคาสั่งในภาษาซีที่เขียนอยู่ในบล็อก โดยมีวงเล็บปีกกา { } เป็น
ตัวกาหนดขนาดของบล็อก ส่วน printf หมายถึง ให้พิมพ์ข้อความที่
กาหนดในวงเล็บเป็น Argument ที่จะผ่านค่าไปยังคาสั่ง printf ()
return 0;
แฟล็กที่ใช้รีเทิร์นค่าไปยังระบบปฏิบัติการว่าเสร็จสมบูรณ์
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จากโปรแกรม จะเห็นว่าโปรแกรมประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน คือ
#Header

#include “stdio.h”

main ()

main ()

Function ()

{
printf (“Hi I can write C Program.\n”);
}

โปรแกรมภาษาซี จ ะประกอบไปด้ ว ยฟั ง ก์ ชั่ น อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด หนึ่ ง ฟั ง ก์ ชั่ น ฟั ง ก์ ชั่ น จะท าหน้ า ที่
ดาเนินการใดๆ ให้บรรลุจุดประสงค์ โดยบรรจุคาสั่งต่างๆ ของภาษาซี ไว้ภายในฟังก์ชั่น สัญลักษณ์ที่ใช้แสดง
ขอบเขตของฟังก์ชั่นคือ เครื่องหมาย ปีกกาเปิด ( { ) และ ปีกกาปิด ( } ) โดยมีชื่อฟัง ก์ชั่นกากับอยู่
ดังตัวอย่างคือ main
แต่ละฟังก์ชั่นสามารถส่งผ่านข้อมูลเข้าไปในฟังก์ชั่นได้เรียกว่า อาร์กิวเมนต์ (Argument)
โดย
สามารถเขียนรายการอาร์กิวเมนต์ลงในระหว่างเครื่องหมายวงเล็บเปิดและปิดที่อยู่ต่อจากฟังก์ชั่น สาหรับกรณี
ที่ไม่มีอาร์กิวเมนต์ คือไม่มีการส่งผ่านข้อมูลเข้าไปในฟังก์ชั่น ก็จะเป็นวงเล็บเปิดและปิดเปล่าๆ ดังตัวอย่าง
ในแต่ละฟังก์ชั่นจะประกอบด้วยคาสั่งดาเนินการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชั่นอื่นมาดาเนินการ
โดยการเรียกชื่อของฟังก์ชั่นนั้นๆ เช่นบรรทัดต่อไปนี้
printf (“Hi I can write C Program.\n”);
เป็นการเรียกใช้ฟังก์ชั่นชื่อว่า printf โดยฟังก์ชั่น printf มีอาร์กิวเมนต์คือ “Hi I can write C
Program.\n” ฟังก์ชั่น printf จะทาหน้าที่พิมพ์สายของตัวอักษรที่ส่งเป็นอาร์กิวเมนต์เข้ามา
ตัวอักษรที่อยู่ภายในเครื่องหมาย “....” นี้เรียกว่าสายของตัวอัก ษร (Charater String) หรือเรียก
กันสั้นๆ ว่า String
\n ที่อยู่ในสตริงจะเป็นสัญลักษณ์พิเศษ ถือเป็นหนึ่งตัวอักษร เพื่อทาหน้าที่ให้พิมพ์ขึ้ นบรรทัดใหม่
ซึ่งตัวอักษรนี้เรียกว่า New line Charater
ภาษาซี เป็น ภาษาชั้นสูง (High-level language) หรือ ภาษารุ่นที่ 3 (3GL:Third Generation
Language) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น โดยมีลักษณะเหมือนกับภาษาอังกฤษทั่วไป ผู้เขียน
ไม่จาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับฮาร์แวร์แต่อย่างใด ภาษานี้จาเป็นต้องมีตัวแปลภาษาเครื่องเช่นกัน เรียกตัวแปล
นี้ว่า คอมไพเลอร์ (compiler) เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม เนื่องจากมีโครงสร้าง
ที่มีรูปแบบไวยากรณ์ที่แน่นอน สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง
หรือ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีรูปแบบโครงสร้างที่ซัมซ้อนมากขึ้นได้
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2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเป็ น ความสามารถของนั ก เรี ย นในด้ า นต่ า งๆ ซึ่ ง เกิ ด จากนั ก เรี ย นได้ รั บ
ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การ
สร้างเครื่องมือวัดให้มีคุณภาพนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้
สมพร เชื้อ พัน ธ์ (2547, หน้า 53) สรุป ว่ า ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิช าคณิต ศาสตร์ หมายถึ ง
ความสามารถ ความสาเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการเรียน
การสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548, หน้า 125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง
ขนาดของความสาเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน
ปราณี กองจินดา (2549, หน้า 42) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ
ผลส าเร็จที่ ได้ รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ ยนแปลงพฤติก รรมและประสบการณ์ เรี ยนรู้
ทางด้านพุทธิ พิสัย จิต พิสัย และทัก ษะพิ สัย และยัง ได้จาแนกผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ตามลัก ษณะของ
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน
Good (1973 อ้างถึงในวิษาสาราญใจ, 2552: 20) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงความรู้ที่ไ ด้รับ หรือทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในวิชาต่างๆซึ่ง วัดได้จาก
คะแนนที่ครูผู้สอนให้หรือคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
Eysenck, Arnold and Meili (1972 อ้างถึงในพัฒนาพงษ์สีกา, 2551 : 31 ) ได้ให้ความหมายของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงขนาดของความสาเร็จที่ได้จากการเรียนโดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของ
บุคคลโดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจได้จากการทดสอบเช่นการสังเกตหรือการตรวจการบ้านหรือเกรดของ
การเรียนซึ่งต้องอาศัยกระบวนการที่ซับซ้อนและระยะเวลาหรืออาจวัดด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั่วไป
พัฒนา พงษ์สีกา (2551 : 32) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงผลที่เกิดจากการ
กระทาของบุคคลซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนื่องจากการได้รับประสบการณ์โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หรือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสามารถประเมินหรือวัดประมาณค่าได้จากการทดสอบหรือการ
สังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ขนิษฐา บุ ญภักดี (2552 : 10) ได้ก ล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหมายถึง คุณลั กษณะและ
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนอาจได้มาจากกระบวนการที่ไม่ต้องอาศัยการทดสอบเช่น
การสังเกตและจากการใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป
พิมพ์ประภา อรัญมิตร (2552 : 18) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงคุณลักษณะ
และความรู้ความสามารถที่แสดงถึงความสาเร็จที่ได้จากการเรียนการสอนในวิชาต่างๆซึ่งสามารถวัดเป็นคะแนน
ได้จากแบบทดสอบทางภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือทั้งสองอย่าง
วุฒิชัย ดานะ (2553 : 32) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงระดับความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่ได้รับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาต่างๆโดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผลหลังจากการเรียน
หรือจากการฝึกอบรม
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทาให้
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย
ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย
2.4.2 ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายลักษณะโดยจะกล่าวถึง 2 ด้านดังนี้ (อุทุมพรจามรมาน,
2535 อ้างถึงในวนิดาดีแป้น, 2553 : 22)
2.4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสมองจาแนกเป็น 6 ระดับดังนี้
(1) ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นความจ าเป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ทางการเรี ย นความจ าเป็ น ตั ว เสริ ม ให้ เ กิ ด ความรู้
ความสามารถในการเรียนความจาเป็นผลสัมฤทธิ์พื้นฐานก่อนการแสดงความสามารถในระดับสูงขึ้น
(2) ผลสัมฤทธิ์ด้านความเข้าใจเป็นการแสดงความสามารถในระดับสูงขึ้นกว่าความจา
(3) ผลสัมฤทธิ์ด้านการนาไปใช้เป็นการนาความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วไปใช้ในสถานการณ์อื่นที่เกิดขึ้นซึ่ง
เป็นการบรรลุจุดมุ่งหมายของการนาไปใช้
(4) ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิเคราะห์เป็นการแยกแยะเนื้อหาให้เป็นส่วนย่อยแล้วระบุส่วนย่อยกับส่วนย่อย
หรือส่วนย่อยกับส่วนใหญ่
(5) ผลสัมฤทธิ์ด้านการสังเคราะห์เป็นการนาสิ่งที่วิเคราะห์มาผสมผสานเป็นเรื่องใหม่
(6) ผลสัมฤทธิ์ด้านการประเมินความสามารถในด้านการประเมินเพื่อให้ได้คุณค่าบางอย่างถือว่าเป็นขั้น
สุดท้ายของการพัฒนาทางสังคมของผู้เรียน
กล่าวโดยสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสมองขึ้นอยู่ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ได้แก่ความจาความเข้าใจการนาไปใช้การวิเคราะห์การสังเคราะห์และ
การประเมินผล
2.4.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านจิตใจเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมและมีขอบเขตกว้างมากตั้งแต่การ
รับรู้จนถึงความพึงพอใจในคุณค่าแบ่งย่อยเป็น 5 ระดับดังนี้
(1) ขั้นการรับรู้เป็นระดับต่าหมายถึงการที่บุคคลแต่ละคนเปิดใจอยากรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายนอกบ้าง
คือการรู้ตัวและการตั้งใจรับรู้เพิ่ม
(2) ขั้นการตอบสนองเป็นขั้นที่นักเรียนได้แสดงตอบต่อคนสิ่งของและปรากฏการณ์
(3) ขั้นการแสดงคุณค่าเป็นขั้นที่มีการรับรู้คุณค่า
(4) ขั้นการสร้างมโนทัศน์ของคุณค่าเป็นขั้นการสร้างความเข้าใจ
(5) ขั้นการแสดงลักษณะเป็นขั้นการแสดงบุคลิกนิสัยของบุคคลเหล่านั้นออกมา
สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านจิตใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นโดยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละ
บุคคลโดยสามารถแบ่งออกเป็นลาดับขั้นของการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากขั้นของการเปิดใจอยากรับรู้สิ่งต่างๆขั้น
ของการแสดงออกต่างสิ่งต่างๆที่ได้รับรู้ขั้นของการรับรู้คุณค่าของสิ่งที่รับรู้ขั้นของการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิ่งที่รับรู้แล้วบันทึกไว้ในสมองและขั้นสุดท้ายคือขั้นของการแสดงลักษณะนิสัยของแต่ละคนออกมา
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2.4.3 องค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Anastasi (อ้างถึงในขนิษฐา บุญ ภักดี , 2552 : 8) ได้กล่าวว่าผู้เรียนจะประสบความสาเร็จทาง
การศึกษาได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) องค์ประกอบด้านสติปัญญา (Intellectual-Factor) เป็นความสามารถในการคิดของบุคคลอันเป็น
ผลมาจากการสะสมของประสบการณ์ต่างๆรวมถึงความสามารถที่ติดตัวมาแต่กาเนิดโดยความสามารถเหล่านี้
วัดได้หลายแบบเช่นวัดความถนัดทางการเรียนความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการแก้ปัญหาสมรรถภาพ
ทางสมองเป็นต้นซึ่งองค์ประกอบด้านสติปัญญาเป็นปัจจัยที่สาคัญที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) องค์ประกอบที่ไม่ใช่ทางด้ านสติปัญญา (Non Intellectual-Factor) เช่นเพศอายุแผนการเรียน
อัน ดั บ การเลื อ กรายได้ ข องบิ ด ามารดานิ สั ย ในการเรี ย นเจตคติ ใ นการเรี ย นตลอดจนสภาพแวดล้ อ มของ
สถานศึกษาเป็นต้น
กัมปนาทศรีเชื้อ (2550 อ้างถึงในขนิษฐาบุญภักดี , 2552 : 8) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
องค์ประกอบ 2 ประการได้แก่
1) องค์ประกอบทางด้านสติปัญญา
2) องค์ประกอบที่มิได้เกี่ยวข้องกับสติปัญญา
ผู้อานวยการค้นคว้าเรื่องเด็กแห่ง มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์สหรัฐอเมริกาได้สรุปถึง องค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะในด้านที่มิได้เกี่ยวข้องกับสติปัญญาไว้ดังนี้
1) องค์ประกอบทางด้านร่างกาย (Physical Factors) ได้แก่อัตราการเจริญเติบโตสุขภาพร่างกาย
ข้อบกพร่องทางร่างกายและลักษณะทางร่างกาย
2) องค์ประกอบทางด้านความรู้ (Love Factors) ได้แก่ความสัมพันธ์ของบิดามารดาความสัมพันธ์ของ
บิดากับลูกความสัมพันธ์ระหว่างลูกๆและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
3) องค์ประกอบทางวัฒนธรรมและสั ง คม (Cultural and Socialization Factors) ได้แ ก่
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเป็ น อยู่ ข องครอบครั วสภาพแวดล้ อ มทางบ้า นการอบรมเลี้ ย งดูแ ละฐานะ
เศรษฐกิจทางบ้าน
4) องค์ประกอบทางความสัมพันธ์ในหมู่เดียวกัน (Peer Group Factors) ได้แก่ความสัมพันธ์ของ
นักเรียนกับเพื่อนวัยเดียวกันทั้งทางบ้านและทางโรงเรียน
5) องค์ประกอบทางการพัฒนาตนเอง (Self Development Factors) ได้แก่สติปัญญาความสนใจ
ทัศนคติของนักเรียนต่อการเรียน
6) องค์ประกอบทางการปรับตัว (Self-Adjustment Factors) ได้แก่ปัญหาการปรับตัวการแสดงออก
ทางอารมณ์
เห็นได้ว่าองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสติปัญญามีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่ง มี
อยู่หลายประการทั้งที่อยู่ภายในตัวผู้เรียนและที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งบางองค์ประกอบจะส่งเสริม
การเรียนรู้บางองค์ประกอบอาจเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ (ขนิษฐาบุญภักดี, 2552 : 9)
บุญชม ศรีสะอาด (2524 อ้างถึงในสุมาลีสิกเสน, 2541) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มี ผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนดังนี้
1) ด้านพื้นความรู้เดิมของผู้เรียนเช่นความรู้เดิมเกี่ยวกับรายวิชาคะแนนสอบจบของการศึกษาในอดีต
เป็นต้น
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2) ด้านสถานภาพทั่วไปของนักศึกษาเช่นคุณลักษณะของนักศึกษาฐานะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครอบครัวของนักศึกษาเป็นต้น
3) เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
4) เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา
5) ด้านลักษณะกิจกรรมนอกชั้นเรียนของนักศึกษา
6) ด้านพฤติกรรมการสอนของผู้สอนตามการรับรู้ของผู้เรียนเช่นการชี้แนะการมีส่วนร่วมการชมเชย
หรือให้รางวัลและการมอบหมายงานให้นักศึกษาทาเป็นต้น
จากการศึกษาองค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถสรุปได้ว่าผู้เรียนจะประสบความสาเร็จ
ในการเรียนประกอบด้วยองค์ประกอบทางด้านสติปัญญาซึ่งได้แก่ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลที่ได้จาก
การสะสมประสบการณ์ และระดั บสติ ปัญ ญาที่ไ ด้มาแต่ก าเนิ ดและองค์ประกอบที่ไ ม่ไ ด้ เกี่ย วข้อ งกับ ระดั บ
สติปัญญาซึ่งมีอยู่ภายในตัวผู้เรียนหรืออาจเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกก็ได้
2.4.4 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วนิดาดีแป้น (2553 : 24) ได้กล่าวว่าการวัดและการประเมินผลการเรียนคือกระบวนการตรวจสอบ
ผู้เรียนว่าได้พัฒนาไปถึงจุดหมายปลายทางของหลักสูตรและมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์เป็นไปตามที่กาหนด
หรือไม่รวมทั้งเป็นสิ่งที่ทาให้ทราบว่าผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดโดยการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนมีจุดประสงค์คือการจัดตาแหน่งเพื่อเป็นการวัดว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้หรือทักษะ
เพียงพอหรือไม่ซึ่งจะทาให้ทราบจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียนเป็นการประเมินพัฒนาการของเด็กแล้วนาไปทานาย
เพื่อเป็นการแนะแนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อนาไปประเมินค่าซึ่งจะกระทาเมื่อการสอนสิ้นสุดลง
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพิชิตฤทธิ์จรูญ (2545 : 95) ได้กล่าวว่าเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement test) ซึ่งนักวัดผลและนักการศึกษามีการเรียกชื่อ
แตกต่ า งกั น เช่ น แบบทดสอบความสั ม ฤทธิ์ แ บบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ห รื อ แบบสอบผลสั ม ฤทธิ์ โ ดยแบบวั ด
ผลสัมฤทธิ์เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ทักษะและความสามารถทางวิชาการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่า
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใดซึ่งได้แบ่งประเภทของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
1) แบบทดสอบที่ครูสร้ างขึ้นเองเป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเฉพาะกลุ่มที่สอนเป็น
แบบทดสอบที่ผู้สอนสร้างขึ้นใช้กันโดยทั่วไปในสถานศึกษามีลักษณะเป็นแบบทดสอบข้อเขียนซึ่งแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภทดังนี้
(1) แบบทดสอบอัตนัยเป็นแบบทดสอบที่กาหนดคาถามหรือปัญหาให้แล้วให้ผู้ตอบเขียนโดย
แสดงความรู้ความคิดเจตคติได้อย่างเต็มที่
(2) แบบทดสอบปรนัยหรือแบบให้ตอบสั้นๆเป็นแบบทดสอบที่กาหนดให้ผู้สอบเขียนตอบ
สั้นๆหรือมีคาตอบให้เลือกแบบจากัดคาตอบผู้ตอบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ความคิดได้อย่างกว้างขวางเหมือน
แบบทดสอบอัต นั ยแบบทดสอบชนิ ดนี้แ บ่ง ออกเป็ น 4 แบบคือ แบบทดสอบถูก -ผิดแบบทดสอบเติมค า
แบบทดสอบจับคู่และแบบทดสอบเลือกตอบ
2) แบบทดสอบมาตรฐานเป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั่วๆไปซึ่งสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ
มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
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ไพศาลหวังพานิช (2526 อ้างถึงในขนิษฐาบุญภักดี, 2552 : 9) กล่าวว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสาเร็จในการเรียนของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้ 2 แบบ
ตามจุดมุ่งหมายและลักษณะวิชาที่สอบดังนี้
1. การวัดด้านปฏิบัติเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะของผู้เรียนโดย
มุ่ง เน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถดัง กล่าวในรูปการกระทาจริง ให้ออกมาเป็นผลงานได้โดยใช้ข้อสอบ
ภาคปฏิบัติ
2. การวัดด้านเนื้อหาเป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอันเป็นประสบการณ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่างๆสามารถวัดได้โดยใช้ข้อสอบสาหรับวัดผลสัมฤทธิ์
นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจได้มาจากกระบวนการที่ไม่ต้องอาศัยการทดสอบที่เรียกว่า
Nontesting Procedures เช่นการสังเกตหรือตรวจการบ้านหรืออาจอยู่ในรูปของการที่ได้มาจากการเรียนหรือ
อีกวิธีหนึ่งอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไปซึ่งมักอยู่ในรูปแบบของเกรด
ที่ได้จากการเรียนเนื่องจากได้ผลที่เชื่อถือได้มากกว่าอย่างน้อยก่อนที่จะทาการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน
ผู้สอนจะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆจึงดีกว่าการแสดงขนาดความสาเร็จหรือความล้มเหลวจากการทดสอบ
นักเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วๆไปเพียงครั้งเดียว (สุดฤทัยศรีปรีชา, 2550 อ้างถึงในขนิษฐา
บุญภักดี, 2552 : 10)
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถทดสอบโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หรือได้
จากกระบวนการที่ไม่ต้องใช้แบบทดสอบเช่นการสังเกตการตรวจการบ้านที่ได้รับมอบหมายหรืออาจอยู่ในรูป
ของผลการเรียนหรือเกรดที่ได้จากการเรียนในรายวิชานั้นๆจะพบว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นิยมใช้กัน
ทั่วไปมักอยู่ในรูปแบบของคะแนนหรือเกรดที่ได้จากการเรียน
2.4.5 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Bloom (1976 : 160) กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี 3 ปัจจัยคือ
1. คุณสมบัติด้านความรู้หมายถึงความสามารถและความถนัดของผู้เรียนที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ซึ่งเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการเรียนรู้
2. คุณลักษณะทางด้านจิตพิสัยหมายถึงแรงจูงใจหรือทัศนคติที่มีต่อรายวิชาต่อสภาพแวดล้อมในการ
เรียนซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเอง
3. คุณภาพของการสอนหมายถึง การวางแผนการสอนหรือจุดมุ่งหมายรายวิชาที่ผู้สอนได้วางแผน
รวมถึงการให้คาปรึกษาแรงเสริมจากผู้สอนและวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมหรือสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้
นอกจากนั้น Creamer (1989 อ้างถึงใน พัฒนพงษ์ สีกา, 2551 : 32) ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์และ
สัง เคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนมี 7 ด้านได้แก่
1. ปัจจัยด้านสังคมประกอบด้วยกลุ่มเพื่อนฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมทางครอบครัว
2. ปัจจัยด้านโรงเรียนประกอบด้วยเป้าหมายและนโยบายคุณลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
3. ปัจจัยด้านตัวนักเรียนประกอบด้วยพื้นฐานความรู้เดิมคุณลักษณะทางชีวะสังคมและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์
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4. ปัจจัยด้านครูผู้สอนประกอบด้วยภูมิหลังและรูปแบบการสอน
5. ปัจจัยด้านการเรียนการสอนประกอบด้วยปริมาณและคุณภาพการเรียนการสอนและหลักสูตร
6. ปัจจัยด้านวิธีสอนประกอบด้วยการสอนเป็นรายบุคคลการกระตุ้นหรือเกมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนพิเศษการจัดระบบการเรียนรู้การสอนเป็นทีมปริมาณการให้การบ้าน
และการใช้สื่อการสอน
7. ปัจจัยด้านการสร้างยุทธศาสตร์การเรียนรู้ประกอบด้วยการเสริมแรงการสร้างความก้าวหน้าและ
การใช้ข้อมูลย้อนกลับ
ในการเรี ย นการสอนนั้ น จะประสบความส าเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลวมี อ งค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลาย
องค์ ประกอบแต่ ละองค์ป ระกอบมี อิ ทธิ พ ลต่ อ การเรี ย นมากน้ อ ยแตกต่า งกัน (สถาบั น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 อ้างถึงใน พัฒนพงษ์ สีกา, 2551 : 27) ดังนี้
1. สิ่งแวดล้อมทางบ้านการศึกษาของพ่อแม่อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนของผู้เรียนเช่นจานวนหนังสือที่มี
ในบ้านการมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านเป็นต้น
2. กิจกรรมนอกเวลาเรียนของผู้ เรียนได้แก่ การใช้เวลาเรียนหรื อทาการบ้ านหลัง เลิก เรียนการดู
โทรทัศน์หรือวีดีทัศน์ในแต่ละวันมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนส่วนใหญ่แตกต่างกัน
3. เจตคติของผู้เรียนโดยผู้เรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาหรือมีเจตคติในทางบวกจะมีคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับสูง
4. วิธีการสอนของครูกลุ่มผู้เรียนที่ผู้สอนให้ทากิจกรรมหรือสาธิตการทากิจกรรมในเกือบทุกบทเรียน
หรือทุกๆบทเรียนจะมีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชานั้นสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่ทากิจกรรมนี้เพียงบางบทเรียนหรือไม่ได้
ทาเลย
วนิดา ดีแป้น (2553 : 20) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวง
การศึกษาแต่เป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากเพราะมีองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆมากมายที่เป็นตัว
แปรที่ผสมผสานกันซึ่งอาจส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539
อ้างถึงใน วนิดา ดีแป้น, 2539 : 20) ได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย
ดังนี้
1. ปัจจัยเกี่ยวกับผู้เรียนจากแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral psychologists)
เชื่อว่าคนเราทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้หากมีตัวกระตุ้นและการเสริมแรงการเรียนรู้จึง เป็น
กระบวนการด้านกลไกที่ถูกควบคุมจากสิ่งต่างๆภายนอกแต่นักจิตวิทยากลุ่มความคิ ดความเข้าใจ (Cognitive
psychologists) เชื่อว่าผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ความรู้และสติปัญญาตลอดจนกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนผู้สอนเป็นเพียงผู้รับผิดชอบในการสอนแต่
ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียน
2. ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มิได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเกี่ยวกับตัว
ผู้เรียนหรือการเรียนการสอนเท่านั้น
3. สภาพแวดล้อมโดยทั่วๆไป สภาพแวดล้อมทางครอบครัว และสภาพแวดล้อมที่ไ ม่ได้เกิดจากตัว
ผู้เรียนเอง
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4. ปัจจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและปัจจัยที่เกี่ยวกับบริบทการเรียนการสอนรวมถึงปัจจัยด้าน
ผู้สอนด้านกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนและด้านจุดมุ่งหมายของการสอน
การ์เย่และบริกซ์ (Gagne and Briggs, อ้างถึงใน พรศรี พุทธานนท์ , 2550: 6-10) ได้แบ่งปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยเดิมของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการให้สิ่ง เร้าพร้อมกับให้ผู้เรียน
ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ การทาซ้าคือการให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้สิ่งเร้าแล้วตอบสนองหลาย ๆ ครั้งจนสามารถ
เรียนรู้ได้ การให้การเสริมแรง คือ การเสริมกาลังใจให้เกิดความพอใจในการเรียนรู้
2. ปัจจัยภายใน เป็นสิ่งภายในที่ผู้เรียนต้องมีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้อเท็จจริงขณะเรียนขณะนั้นหรือ
ระลึกจากที่เคยเรียนมาแล้ว ทักษะทางปัญญาหมายถึง ความสามารถในการใช้สมองเพื่อการเรียนรู้ โดยระลึก
จากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์ หมายถึง สมรรถภาพที่ควบคุมการเรียนรู้ ความตั้งใจ การจา
และพฤติกรรมการคิดของมนุษย์เป็นกระบวนการทางานภายในสมองของมนุษย์ ผู้เรียนอาจได้รับแนวทาง
ในขณะเรียน
นอกจากนี้ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539 อ้างถึงใน วนิดา ดีแป้น, 2553 : 20) ได้สรุปเพิ่มเติมว่าปัจจัยที่
สาคัญต่อกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนมี 3 ปัจจัยคือ
1. ปัจจัยด้านตัวผู้สอนผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในฐานะให้ความรู้ผู้สอนต้องเข้าใจเรื่องของหลักสูตร
ในการจัดการเรียนการสอนและต้องมีความรู้ความสามารถประสบการณ์มีแนวการสอนที่ดีและมีศรัทธาต่อการ
ประกอบอาชีพครูย่อมจะสอนให้ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์เป็นอย่างดีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
สอนต่างๆจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของผู้สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไป
ถึงประสิทธิภาพที่น่าพอใจของนักเรียนด้วย
2. ปัจจัยด้านการสอนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนทั้งนี้จะสอนโดยเน้นเนื้อหาและการ
จัดกิจกรรมทุกด้านที่จะพัฒนาเกี่ยวกับวิชาเรียน
3. ปัจจั ยด้านสังคมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบททางสัง คมเช่นการเป็นส่วนหนึ่ง ของสัง คมที่ใ ช้
ประโยชน์จากรายวิชานั้นการสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัวเป็นต้น
กล่าวโดยสรุปองค์ประกอบที่มีผลต่อการเรียนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลว
ทางการเรียนของผู้เรียนซึ่งทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้
1) สภาพทั่วไปของผู้เรียนได้แก่เพศระดับการศึกษาและแผนการเรียนก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ระดับเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับการศึกษาของบิดาระดับการศึกษาของมารดาอาชีพ
ของบิดาและอาชีพของมารดา
2) ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้เรียนได้แก่แรงเสริมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และนิสัยใน
การเรียนของนักศึกษา
3) ปัจจัยด้านการสอนของผู้สอนได้แก่เทคนิคการสอนของผู้สอนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
นักศึกษา
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4) ปัจ จัยด้ านสภาพแวดล้ อมในการเรียนได้แ ก่อ ากาศในห้อ งเรี ยนเสีย งรบกวนขณะเรี ยนความ
เหมาะสมของโต๊ะเก้าอี้ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนแสงสว่างในห้องเรียนและความเป็นระเบียบ
ของห้องเรียน
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณฐภัทร พรมมา (2559) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบ
โปรแกรมภาษาซีในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ ชุดการเรียนรู้ ของนักเรียนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา
2559 และศึ กษาความพึ งพอใจของนัก เรี ยนที่มี ต่อ ชุดการเรี ยนรู้ฯ กาหนดกลุ่ม ตัว อย่ างของการวิจั ยคื อ
นักเรียนชั้น ปวช.2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 35คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานโปรแกรมแบบจาลองสถานการณ์
จานวน 6 ชุด , แบบทดสอบเรื่องการออกแบบโปรแกรมภาษาซี แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ , แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ต่อชุดการเรียนรู้แบบมาตราส่วนประมาณค่า จานวน 12 ข้อ
โดยเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้กาหนดไว้ที่ 80/80 และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนเรียนและหลั งเรียนจากแบบทดสอบ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent sample
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนรู้ฯ มีประสิทธิภาพ 82.07/81.14 สูงกว่ า เกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ ส่วนค่า
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน เรื่องการออกแบบโปรแกรมภาษาซีหลังการใช้ชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 61.96 ) และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการ
เรียนรู้ฯ อยู่ในระดับมาก
อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ และ มนตรีแย้มกสิกร (2556) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนเขียนโปรแกรมและแนวทางการสอนเขียน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ข องนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และพั ฒ นาระบบการสอนเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการเขีย นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนั กเรีย นระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และประเมิ น
ประสิท ธิภาพการใช้ร ะบบการสอน โดยขั้น ตอนการด าเนิ นการวิ จัย แบ่ ง เป็ น 5 ขั้น ตอน ดั ง นี้ ขั้น ที่1 การ
วิเคราะห์ ขัน้ ที่2 การออกแบบ ขั้นที3่ การพัฒนา ขั้นที่4 การนาไปใช้ และขั้นที5่ ประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนผู้มีความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ 1
ห้องเรียน จานวน 35 คน โดยใช้การทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ , ปัจจัยด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการ , ปัจจัยด้านคุณสมบัติพิเศษ (ปัญญาเลิศ) , ปัจจัยด้านสังคม และ ปัจจัยสนับสนุน
ด้านอื่นๆ นอกจากนั้นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้นาเสนอ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนไว้ดังนี้ 1) คัดเลือกผู้เรียนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 2) ทดสอบความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียน 3) จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์เพื่อ
ประเมินศักยภาพ และ 4) ใช้รูปแบบการเรียนแบบพิเศษโดยเฉพาะเพื่อดึง ความสามารถสูงสุดของผู้เรียน
ระบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ 6 หน่วยย่อย คือ หน่วยสนับสนุน , หน่วยประเมินศักยภาพและจัดกลุ่ม ,
หน่วยปรับพื้นฐาน , หน่วยเรียนรู้เนื้อหาใหม่และฝึกฝนทักษะ , หน่วยฝึกทักษะและประสบการณ์ขั้นสูง และ
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หน่วยวัดและประเมินผล ผลการนาระบบการสอนไปทดลองใช้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความรู้
ความเข้าใจและทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนหลังการเรียนด้วยระบบการสอนสูงกว่าก่อ น
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุรศักดิ์ กาบเงิน (2557) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บน
ระบบปฏิบัติการ GUI โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการ
เขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI มากยิ่งขึ้น และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของวิชา การเขียน
โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ระดับชั้น ปวช.3 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการ
เขียนขั้นตอนการทางานของโปรแกรมโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นปี ปวช.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2557 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 32 คนโดยใช้วิธีเลือกจากนักเรียนที่ มี ผลการทดสอบก่อนเรียนต่า (หรือโดย
ใช้วิธีเลือกสุ่มอย่างง่าย) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) สื่อประสมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ
GUI ชั้นปีที่ 3 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนด้วยสื่อประสมการเขียนโปรแกรมบน ระบบปฏิบัติการ GUI (3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่ง
เป็นชุดเดียวกัน สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อ ยโดยหาค่าเฉลี่ย ( Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) หาประสิทธิภาพแบบทดสอบ ผลการศึกษาพบว่า การศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ของนักศึกษาจานวน 32 คนพบว่าเมื่อผู้เรียนได้เรียนโดยใช้แบบฝึก ทักษะการเขียนโปรแกรมแล้ว มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย 12.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20คะแนน พัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 5.34 คะแนน
และในการเขียนโปรแกรมแต่ละโปรแกรมนั้น นักเขียนโปรแกรมจะต้องทาการวิเคราะห์โปรแกรมเพื่อ หา สิ่งที่
โจทย์ต้อ งการ ข้ อมูลนาเข้ามีอะไรบ้าง ผลลัพธ์เ ป็นอย่างไร กาหนดตัวแปรให้กับ ข้อมูลน าเข้า และเขีย น
ขั้นตอนการทางานของโปรแกรม (Process) ปัญหาที่พบคือ ผู้เรียนขาดทักษะและประสบการณ์ในการเขียน
ขั้นตอนการทางานของโปรแกรม ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการเขียนโปรแกรม
ตรีพล สักกะวานิช (2551) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์บน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชาหลั กการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ครอบคลุม เนื้ อ หาการเขี ยนโปรแกรมเบื้ อ งต้ น อั ล กอริทึ ม การวิ เ คราะห์ เ งื่อ นไขทางคณิต ศาสตร์ ผั ง งาน
โปรแกรม โครงสร้ า งผั ง งานแบบวนซ้ า ผลการวิ จั ยพบว่ า บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ช่ ว ยสอนมี ประสิ ท ธิภ าพ
86.08/85.57 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ สูงกว่าผู้เรียนที่เรียน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โยธิน ศิริเอ้ย (2559) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม
ภาษาซี ด้วย Dev C++ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน
โปรแกรมภาษาซี ด้วย DEV C++ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 5
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และกาหนดประชากรเป็นนักเรียน
ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 5 ที่เ รีย นวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารรหัส วิช า ง32101 จ านวน 5
ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 จานวน 200 คน
ผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ ในรายวิชา
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จานวน 152 คน โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นรายการสอบถาม
ในประเด็นของ นักเรียนสามารถ compile และ execute โปรแกรมได้พบว่านักเรีย นมีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาจากการพิมพ์รหัสโปรแกรมผิดได้
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37 นักเรียนรู้จักโครงสร้างของ
ภาษาซีพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 44.74 นักเรียนสามารถเขียน
แสดงผลทางหน้าจอได้พบว่านักเรีย นมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบลาดับได้พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดจานวน 110 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.37 นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขได้พบว่านักเรีย นมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบวนซ้าได้พบว่านักเรียนมีความ
พึง พอใจระดั บมากที่ สุด จานวน 86 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 56.58 นัก เรี ย นมี ความภู มิใ จในทัก ษะการเขี ย น
โปรแกรมของตนเอง พบว่านักเรียนมี ความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42
นักเรียนคิดว่าการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของ
นักเรียนได้พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 71.71 และ นักเรียน
มีความสุขที่ได้เรียนรู้จากการทาแบบฝึกการเขียนโปรแกรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก จานวน
74 คน คิดเป็นร้อยละ 48.68 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม
ภาษาซี ด้ วย Dev C++ ในรายวิช าเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร รหัส วิช า ง32101 ระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากที่สุดอยู่ 9 รายการ ระดับมาก 1 รายการ
สุพนา หมัดหมุด (2557) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พื้นฐานการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ของนักศึกษา ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) ที่สอนโดยใช้
ใบงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่อง
ตรรกศาสตร์ของนักศึกษา ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) ที่สอนโดยใช้ใบงาน และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัม ฤทธิ์ ข องคะแนนทดสอบก่ อ นเรี ยนกั บหลั ง เรี ยนวิช าพื้น ฐานการเขีย นโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เรื่ อ ง
ตรรกศาสตร์ ของนักศึกษา ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) ที่สอนโดยใช้ใบงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษา ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 34 คน จากผลการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พื้นฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่อง ตรรกศาสตร์ ของนักศึกษา ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) ที่สอนโดยใช้
ใบงาน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบระหว่างเรียนกับหลังเรียน
วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ของนักศึกษา ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.2) ที่สอนโดยใช้ ใบงาน พบว่าคะแนนทดสอบหลัง เรียนวิช าพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนทดสอบระหว่างเรียนอยู่1.80คะแนนทั้งนี้เนื่องมาจากการนาใบงานที่ผ่านการตรวจจาก
ผู้เชี่ยวชาญครบตามวัตถุประสงค์ และกระบวนการหาทุกค่า ทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักษณ
สุภา บัวบางพล (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มควบคู่กับการใช้ใบงาน ใน
รายวิชาการประมวลผลข้อมูล สถิติ และงานวิจัย ทางธุรกิจด้ว ยคอมพิวเตอร์การวิเ คราะห์ ข้อ มูลเป็นการ
วิเคราะห์จากผลการเก็บรวมรวมข้อมูลคะแนนที่ได้จากการ จัดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียนด้วยการใช้
ใบงานและกระบวนการกลุ่มเป็นเครื่องมือทดลอง เมื่อผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลัง
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เรียน รวมทั้งสิ้น 10 บทเรียน โดย แบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรี ยน 100 คะแนน แบบทดสอบระหว่างเรียน
100 คะแนน และ แบบทดสอบหลังเรียน 100 คะแนน เพื่อหาประสิทธิภาพ (Efficiency E1 /E2 ) ตามเกณฑ์
75/75 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม ตัวอย่างในการทดสอบตลอดภาคการศึกษาได้ 79.27/81.02 ซึ่งสูง กว่าเกณฑ์
สมมติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้
ณัฐพร หอมเมือง (2556) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาซี เรื่อง ฟังก์ชันรับข้อมูลและฟังก์ชันแสดงผลลัพธ์ ของนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง โรงเรี ย นกรุ ง เทพการบั ญ ชี วิ ท ยาลั ย โดยใช้ วิ ธี แ บบฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ น
กระบวนการเรียนการสอน โดยกลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่
2 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย จานวน 2 ห้อง รวม
นักเรียน 15 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือชุดแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ชุด แบบฝึกปฏิบัติเรื่องการใช้
ฟังก์ชันรับข้อมูลและฟังก์ชันแสดงผลลัพธ์ 2 ชุด และแบบทดสอบหลังเรียน 1 ชุด ผลการวิจัยพบว่าผลการ
เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนกับแบบฝึกปฏิบัติที่ครูได้สร้างขึ้น เรื่องการใช้ฟังก์ชันรับข้อมู ล
และฟังก์ชันแสดงผลลัพธ์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่ 2 เชื่อถือได้มีระดับนัยสาคัญที่ 0.01
ปุริม ชฎารัตนฐิต (2556) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการเรียนการสอนแบบโครงงานและการทาโครงงานประจา
ภาคการศึกษา รายวิชา : 4131301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรด้วยการเรียนการสอนแบบโครงงานและการทาโครงงานประจาภาคการศึกษา
รายวิชา : 4131301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการเรียนรู ใน
รูปแบบโครงงาน และเพื่อพัฒนาการเรียนรู ของนักศึกษาในรูปแบบโครงงานโดยการทาโครงงานประจาภาค
การศึกษา และเพื่อเพิ่มทักษะของนักศึกษาโดยการเรียนรูแบบโครงงานและการทางานโดยใชรูปแบบโครงงาน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
กลุมวิชาการจัดการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ชั้นปที่ 1 ใชวิธี
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 89 คน โดยแบงเปนกลุมโครงงาน กลุ มละ 68 คน โดยแตละกลุมจะมีโจทยโครงงานของตนเอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษา เรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดวยการเรียนการสอนแบบโครงงานและการทาโครงงานประจาภาคการศึกษา รายวิชา : 4131301
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งแบงออกเปน 3 สวนการประเมินคือ (1) สวนประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยผูสอน (2) สวนประเมินตนเองและสิ่ง สนับสนุนการเรียนของ
นักศึกษา (3) สวนประเมินความพึงพอใจและการนาการเรียนในรูป แบบโครงงานไปใช ผลการวิจัย พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานและการทาโครงงาน
ประจาภาคการศึกษา สามารถนาความรูและประสบการณที่ไดไปปรับใชกับวิชาอื่นๆ และการทางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่ งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวโดยผลที่ไดอิงจากเนื้องาน การสัมภาษณ และการประเมินของ
ผูเรียน และผู เกี่ยวของ ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียน ดวยการเรียนการสอนแบบโครงงาน และ
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การทาโครงงานประจาภาคการศึกษา รายวิชา: 4131301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร อยูในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 ซึ่งสูงกวา สมมติฐานที่ตั้งไว
วริทธิ์พล บุณยเดชาวรรธน (2560) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในการเขียน
โปรแกรมด้วยคาสั่ง for โดยการสาธิต การนาเสนอ และเพื่อนช่วยเพื่อน ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยี
เมโทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมด้วยคาสั่ง for โดยการสาธิต
การนาเสนอ และเพื่อนช่วยเพื่อ นฯ และ เพื่อศึกษาความพึง พอใจการเพิ่มทักษะการเรี ยนรู้ในการเขีย น
โปรแกรมด้วยคาสั่ง for โดยการสาธิต การนาเสนอ และเพื่อนช่วยเพื่อนฯ ประชาการที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 15 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ( Purposive sampling ) และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ (1) แบบประเมินชิ้นงาน
จากการสังเกตการใช้คาสั่ง for ในการออกแบบโปรแกรม (2) แบบวัดผลการเรียนหน่วยการใช้ คาสั่งวนลูป
for รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3) แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนโดยการสาธิต
การนาเสนอ และเพื่อนช่วยเพื่อน สถิติที่ใช้ไ ด้แก่ร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ผลตารางสรุป
การส่งงานของนักศึกษา รายวิชาระบบฐานข้อมูลและออกแบบ และการออกแบบจากการให้สัญลักษณ์ ในการ
ส่งงาน มีสัญญาลักษณ์การให้คะแนน ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ใช้ในการวิเคราะห์ผลแบบประเมินความพึงพอใจการวิจัยการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมด้วย
คาสั่ง for โดยการสาธิต การนาเสนอ และเพื่อนช่วยเพื่อนฯ โดยมีการวิเคราะห์ผลและการแปรผลผลการวิจัย
พบว่าการศึกษาผลการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมด้วยคาสั่ง for โดยการสาธิต การนาเสนอ
และเพื่อนช่วยเพื่อนฯ จะเห็นได้ว่านักศึกษาสามารถทางานได้ตามที่กาหนดและมีการช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี
และนักศึกษามีความพึ่งพอใจในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมด้วยคาสั่ง for โดยการสาธิต
การนาเสนอ และเพื่อนช่วยเพื่อนฯ โดยผลการประเมินความพึ่งพอใจทุกข้อ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่
สูงสุด 4.67 คือ การเรียนการสอนโดยให้เพื่อนช่วยเพื่อนในการใช้คาสั่ง for ทาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนโปรแกรม นักศึกษามีความพึ่งพอใจในการเรียนการสอนแบบสาธิต การนาเสนอ และเพื่อนช่วย
เพื่อน และนักศึกษาได้เรียนการใช้คาสั่ง for ในการเขียนโปรแกรมในครั้งนี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานอื่น ๆ
ได้ ค่าเฉลี่ยลาดับรองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.83
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น ทาให้สรุปได้ว่า การใช้เครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนใน
รายวิชาเขียนโปรแกรม จะช่วยเพิ่มทักษะการเขียนโปรแกรมให้แก่นักศึกษา และสามารถทราบผลลัพธ์ได้ทันที
เป็น การฝึ กให้นั กศึก ษาวิเ คราะห์ปั ญหา และแก้ ไ ขปัญ หาเป็น เมื่อ เกิ ดการเรีย นรู้ ลัก ษณะนี้ซ้ าๆ จะท าให้
นักศึกษาเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ แต่ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องใช้สื่อแบบฝึก
ทักษะ ชุดฝึกทักษะ เพื่อเป็นการติดตามและทบทวนความรู้ของนักศึกษาเป็นประจาโดยเฉพาะเมื่อจัดการ
เรียนรู้แล้วเสร็จในแต่ล่ะบทเรียน เพื่อที่นักศึกษาจะได้เรียนเนื้อหาและหัดทาแบบฝึกไปพร้อม ๆ กัน ทาให้
นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากขึ้นและสามารถทาแบบฝึกได้อย่างถูกต้อง และเป็นพื้นฐานในการศึกษารายวิชาการ
เขี ย นโปรแกรมในระดั บ สูง ขึ้ น และครู ผู้ สอนต้ อ งมีก ารวั ด ประเมิ น ผลความรู้ข องนั ก ศึก ษาเพื่ อวั ด ระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครื่องมือวัดแบบสากลนิยม เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน จะทาให้
ครูผู้สอนทราบ ข้อดี ข้อเสีย ของการจัดการเรียนการสอนเพื่อนาไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561 หลังเรียนด้วยโปรแกรม Bloodshed Dev
C++ มีวิธีดาเนินการดังนี้
3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561 จานวน 11 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561 จานวน 11
คน โดยใช้วิธีเลือกจากนักศึกษาทั้งหมด
3.2 แบบแผนในการวิจัย
แบบแผนการทดลองในการวิจัยครั้งนี้คือ การทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design
T1
X
T2
เมื่อ
T1 คือ การทดสอบก่อนเรียน
X คือ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ด้วยโปรแกรม Bloodshed Dev C++
T2 คือ การทดสอบหลังเรียน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบทดสอบคู่ขนาน (Parallel Test) รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม
Bloodshed Dev C++
3.4 วิธีดาเนินการวิจัย
1. ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรียน เก็บบันทึกรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคานวณค่าทาง สถิติ
2. ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบหลังเรียน เก็บบันทึกรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคานวณค่าทาง สถิติ
3. สรุปผลและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ก่อนเรียนและหลังเรียน
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตรวจให้คะแนน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน
และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของกลุ่มทดลอง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดัง นี้
ให้ 0.5 คะแนนสาหรับการตอบคาถามได้ถูกต้อง มีทั้งหมด 30 คะแนน รวม 60 ข้อ แล้วนาผลต่างของคะแนน
ก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนที่ได้ มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.6.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (ร้อยล่ะความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2546)
=

X

เมื่อ

แทน
แทน
แทน

X

X
N

X
N

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนน
จานวนผู้เรียน

3.6.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2546)
n X 2   X 

2

S.D.

=

เมื่อ S.D.

X
 
2

2

n

แทน
แทน
แทน
แทน

nn  1

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนยกกาลังสอง
กาลังสองของคะแนนรวม
จานวนผู้เรียน

3.6.3 วิเคราะห์ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อศึกษาความแตกต่างของคะแนนที่ได้ จาก
การทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรคานวณหาค่า t-test แบบ Dependent (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545: 109)

D

t 

n D 2  ( D ) 2
(n  1)

เมื่อ

แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบนัยสาคัญ
D แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างหรือจานวนคู่คะแนน

t

 แทน ผลรวม
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้ง นี้ ผู้วิจัยได้นาคะแนนจากการทดสอบที่ได้จากแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้โปรแกรม Bloodshed Dev C++ วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของ
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561 จานวน 30 คะแนน 60 ข้อ มาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนน คะแนน ผลต่าง
ร้อยล่ะ
ก่อนเรียน หลังเรียน คะแนน ความก้าวหน้า

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ

1

6120013805001

นางสาวเกษมณี ประยูรคง

9.5

26

16.5

55

2

6120013805002

นางสาวจรรยา อินราช

11.5

12

0.5

1.66

3

6120013805004

นายธนวัฒน์ ใจคา

14

17

3

10

4

6120013805005

นางสาวนงนุช ทะโปน

11

14

3

10

5

6120013805008

นายพลกฤต ไชธนาวงศ์

3.5

14.5

11

36.66

6

6120013805013

นางสาววรางคณา วงค์ทะปา

7

13.5

6.5

21.66

7

6120013805015

นางสาวศกลวรรณ ถนอมจิต

13.5

26

12.5

41.66

8

6120013805016

นายศุภณัฐ โพธิรินทร์

8

14.5

6.5

21.66

9

6120013805018

นางสาวอฐิกา อาจสา

15.5

27.5

12

40

10

6120013805020

นายอภิสิทธิ์ ปะโสทานัง

8.5

17

8.5

28.33

11

6120013805021

นางสาวอรอนงค์ นันท์ชัย

11.5

21.5

10

33.33

113.5

203.5

90

27.3

รวมทั้งชั้นเรียน

4.1 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (ร้อยล่ะความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน) โดยใช้สูตร
X

เมื่อ

ให้

=

X
N

แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ผลรวมของคะแนน
N
แทน จานวนผู้เรียน
= T1 คะแนนก่อนเรียน/แทนค่าในสูตร
X

X

10.32 =

9.5+11.5+14+11+3.5+7+13.5+8+15.5+8.5+11.5
11

27
ให้

X

= T2 คะแนนหลังเรียน/แทนค่าในสูตร

18.50 =

26+12+17+14+14.5+13.5+26+14.5+27.5+17+21.5
11

ค่าร้อยล่ะความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน

=

X หลังเรียน− X ก่อนเรียน 𝑥100

คะแนนเต็ม

18.50−10.31 𝑥100
30

=

=

27.3

4.2 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2546)
n X 2   X 

2

S.D.

=

เมื่อ S.D.

nn  1

แทน
แทน
แทน
แทน

X
 
2

2

n

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนยกกาลังสอง
กาลังสองของคะแนนรวม
จานวนผู้เรียน

4.2.1 ค่า S.D. ก่อนเรียน / แทนค่า
2
2
2
2
2 2
2 2
2
2
2
∑ 𝑥 2 = 9.5 +11.5 +14 +11 +3.5 +7 +13.5 +8 +15.5 +8.5 +11.5
= 1291.75
2
(∑ 𝑥)2 = (113.5)
= 12,882.25
S.D.(T1)=

11 ∑ 𝑥 2 −(∑ 𝑥)2

√

11(11−1)

11∗1,291.75−12,882.25
11(10)

=

√

=

√

=

√ 110

=

√12.06363

=

3.47327

14,209.25−12,882.25
110

1,327
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4.2.2 ค่า S.D. หลังเรียน / แทนค่า
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
∑ 𝑥 2 = 26 +12 +17 +14 +14.5 +13.5 +26 +14.5 +27.5 +17 +21.5
= 4091.25
2
(∑ 𝑥)2 = (203.5)
= 41,412.25
S.D.(T2)=

11 ∑ 𝑥 2 −(∑ 𝑥)2
11(11−1)

√

11∗4,091.25−41,412.25
11(10)

=

√

=

√

=

√

=

√32.65

=

5.71401

45,003.75−41,412.25
110

3,591.5
110
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4.3 หาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อศึกษาความแตกต่างของคะแนนที่ได้ จากการทา
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรคานวณหาค่า t-test แบบ Dependent (บุญชม ศรีสะอาด.
2545: 109)
t 

D

n D 2  ( D ) 2
(n  1)

เมื่อ

แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบนัยสาคัญ
D แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน
n แทน จานวนกลุม
่ ตัวอย่างหรือจานวนคู่คะแนน

t

 แทน ผลรวม
แทนค่า

= 16.5+0.5+3+3+11+6.5+12.5+6.5+12.5+8.5+10
= 90
2
2 2 2
2
2
2
2
2
2
2
∑ 𝐷 2 = 16.5 +0.5 +3 +3 +11 +6.5 +12.5 +6.5 +12.5 +8.5 +10
= 968.5
2
(∑ 𝐷)2 = (90)
= 8,100
∑𝐷

t

∑𝐷

=
√

𝑛 ∑ 𝐷2 −(∑ 𝐷)2
(𝑛−1)
90

=
√

11∗968.5−(90)2
(11−1)
90

=
√

10,653.5−8,100
(10)
90

=
√

2553.5
10

=

90
√255.35

=

90
15.97967

=

5.63215
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Bloodshed Dev C++
̅
การทดสอบ
จานวน
คะแนนเต็ม
S.D.
t
𝑫
̅
𝒙
ก่อนเรียน
11
30
10.32
3.47327
8.18
5.63215
หลังเรียน
11
30
18.50
5.71401
จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น
1/2561 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.30 ส่วนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.50 ตามลาดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชา
คอมพิว เตอร์ ธุร กิจ รุ่น 1/2561 สู งกว่า ก่อ นเรี ยนอย่ างมีนั ยส าคั ญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ 0.05 และเมื่อ ทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบว่าค่า T2 ที่ได้จากการคานวณมากกว่า T1 ค่า t วิกฤต (18.50 > 10.32 ) หมายความ
ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบโดยใช้โปรแกรม Bloodshed Dev C++ วิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย
ใช้โปรแกรม Bloodshed Dev C++ ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561 สูงกว่าก่อนเรียน
โดยมีค่าร้อยล่ะความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนสูงขึ้นร้อยล่ะ 27.3
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของ
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1/2561 หลังเรียนด้วยโปรแกรม Bloodshed Dev C++ มีข้อสรุป
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผล
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนจากการทดสอบ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้โปรแกรม Bloodshed Dev C++ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่า การเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยการใช้โปรแกรม Bloodshed Dev C++ ของกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงขึ้น ร้อยล่ะ 27.3 เกินกว่า สมมติฐานงานวิจัยที่ตั้งไว้ (นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น
1/2561 ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้ โปรแกรม Bloodshed Dev C++ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ขึ้นไป)
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1 การใช้แบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนทาหน้าที่ในการให้
คาปรึกษาเมื่อปัญหาต่างๆในด้านการใช้โปรแกรม
2 ในการสร้างแบบฝึกการใช้โปรแกรม Bloodshed Dev C++ ควรเน้นเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
การนาไปใช้งานได้จริง และสอดคล้องกับการดาเนินชีวิติประจาวัน
3 ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูได้นาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ใหม่ๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรเพิ่มแบบฝึกปฏิบัติให้มีความหลากหลาย และใช้โครงงานมาช่วยในการสอน เพื่อฝึกให้
นักศึกษาได้ คิดเป็น ทาเป็น ประยุกต์เป็น เพื่อให้ได้งานวิจัยในชั้นเรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.2.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในอนาคต
1 ผู้บริหาร ควรให้การส่งเสริมสนับสนุน ให้ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
2 ครู/ผู้สอน ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ใหม่ๆ มาประยุกต์ การจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง โดยเน้นกระบวนการ active learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทา และได้ใช้กระบวนการคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระทาลงไป
3 นักศึกษา ต้องทบทวนความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอย่างสม่าเสมอ
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