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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่อง 
ค าสั่งควบคุมการท างาน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ชุดฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการ GUI เรื่อง ค าสั่งควบคุมการท างาน โดยมีสถิติพ้ืนฐานที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ̅) , ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และ ค่าสถิติ T – test Dependent  
 ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 การพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่องค าสั่งควบคุมการท างาน 
โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เมื่อคิดค่าเฉลี่ยพบว่าก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 11.8 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 8.18  หลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 41.0 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
12.89 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติและหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติมีค่าเท่ากับ 29.2 
ค่าที  )T-test Dependent   (จากตาราง 4-3  มีค่าเท่ากับ 31.05 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05  แสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ GUI  เรื่อง ค าสั่งควบคุม
การท างานสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทย ได้มีการจัดการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ดังระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นั้น ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ : 2542) ซึ่งสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอล ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ
สังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากร โดยหัวใจส าคัญในการจัดการศึกษานั้น ครูต้องปรับการเรียนการสอนที่



เน้นทักษะในการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาต่อยอดและสามารถปฏิบัติงานได้ การจัดการเรียนการสอนที่
จะท าให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) 
 รายวิชา 3128 – 2005 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 เป็นส่วนหนึ่งของสาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
มีจุดประสงค์ เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมในลักษณะ GUI (Graphic User Interface) สามารถ
พัฒนาระบบการเขียนโปรแกรมท างานภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ สามารถคอมไพล์ (Compile) Debug และ
ทดสอบการใช้งานโปรแกรมที่เขียน โดยในการสอนจะใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2012 ร่วมกับ
โปรแกรม Microsoft SQL Server 2012 ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีการใช้งานซับซ้อน เพราะต้องมีการออกแบบในส่วน
ของ GUI ที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งานและในส่วนของการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของส่วนออกแบบนั้นมีความ
ยุ่งยากมาก โดยจากการสังเกตพบว่าผู้เรียนมักจะมีปัญหาในการก าหนดคุณสมบัติของคอนโทรลที่น ามาออกแบบ 
ร่วมถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมคอนโทรลที่น ามาใช้งาน จึงเป็นปัญหาที่ท าให้โปรแกรมไม่สามารถท างานได้
ตามท่ีผู้ใช้งานต้องการ 
 ชุดฝึกปฏิบัติการ หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องใช้ควบคู่ไปกับการเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกครอบคลุม
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพึงกระท า (ชัยยงค์ พรหมวงศ์: 2543) การสอนแบบปฏิบัติการเป็นวิธีการสอนที่เน้น
กิจกรรมของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนด้วยการกระท าหรือทดลองท าด้วยตนเอง โดยใช้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือท าให้
ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง การทดลองอาจเป็นรายบุคคล กลุ่มหรือครูทดลองให้ดูก็ได้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยได้ตระหนักในความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ จึ งได้ใช้ชุดฝึกปฏิบัติหรือใบงานเพ่ือ
พัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่องค าสั่งควบคุมการท างานให้กับผู้เรียน 
ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสร้างโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน และยังเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
ด้านการพัฒนาโปรแกรมข้ันพื้นฐานก่อนที่จะออกไปท างานจริง 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่องค าสั่งควบคุมการท างาน 
โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะในการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่องค าสั่งควบคุมการท างาน มี
ความแตกต่างกันโดยผลสัมฤทธิ์ทางทักษะหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 

 วิ ธี ก า ร ส อน โ ดย ใ ช้ สื่ อ
ประสม 

 วิธีการเขียนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการ GUI 

 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะ
ในการเขียนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการ GUI 



 
นิยามศัพท ์
 1. GUI ย่อมาจาก Graphical User Interface หมายถึง การติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
เป็นการออกแบบส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ โดยการใช้ไอคอน รูปภาพและ
สัญลักษณ์อ่ืน ๆ เพ่ือแทนลักษณะต่าง ๆ ของโปรแกรม ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถท างานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
 2. ชุดฝึกปฏิบัติหมายถึง เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ ที่
พัฒนาเป็นใบงาน 
 3. ทักษะหมายถึง ความสามารถในการท างานได้อย่างถูกต้อง แม่นย าและเกิดความช านาญในการ
ปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับ 
 4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง ค าสั่งหรือชุดค าสั่งที่เขียนขึ้นมา เพ่ือสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ท างานตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 รายวิชา 3128 – 2005 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 
 รายวิชา 3128 – 2005 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 เป็นส่วนหนึ่งของสาขางานคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ มีจุดประสงค์ เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมในลักษณะ GUI (Graphic User Interface) 
สามารถพัฒนาระบบการเขียนโปรแกรมท างานภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ สามารถคอมไพล์  (Compile) 
Debug และทดสอบการใช้งานโปรแกรมท่ีเขียน 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง ค าสั่งหรือชุดค าสั่งที่เขียนขึ้นมา เพ่ือสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างาน
ตามท่ีผู้ใช้งานต้องการ 
 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
 ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ของภาษาโปรแกรมและระบบการท างาน
ของคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการเขียนโปรแกรม 5 ขั้นตอนดังนี้คือ 
 1. ท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมีความเข้าใจและท าการวิเคราะห์
ปัญหาเป็นอันดับแรก เพราะการท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันกับนักวิเคราะห์ระบบว่าโจทย์ต้องการ
ผลลัพธ์อะไรและการให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้น ต้องป้อนข้อมูลอะไรบ้าง และเมื่อป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วจะท าการ
ประมวลผลอย่างไร สิ่งเหล่านี้ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องท าความเข้าใจให้ถูกต้อง เพราะถ้าผู้เขียนโปรแกรมวิเคราะห์
ปัญหาไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของโจทย์ได้ 
 2. ก าหนดแผนในการแก้ปัญหา หลังจากท าความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจนได้ข้อสรุปว่า 
โจทย์ต้องการอะไรแล้ว ผู้เขียนโปรแกรมก็จะท าการก าหนดแผนการในการแก้ไขปัญหา โดยการเขียนผังงาน 
(Flow Chart) ซึ่งการเขียนผังงานคือ การเขียนแผนภาพที่เป็นล าดับ เพ่ือแสดงขั้นตอนการท างานของโปรแกรม
เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ การเขียนผังงานมี 3 แบบคือ แบบเรียงล าดับ แบบมีการก าหนดเงื่อนไขและแบบ
มีการท างานวนรอบ 



 3. เขียนโปรแกรมตามที่ก าหนด เมื่อผู้เขียนโปรแกรมเขียนผังงานเรียบร้อยแล้ว จึงท าการเขียน
โปรแกรมตามผังงานที่ได้ก าหนดไว้ 
 4. ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ทดลอง
คอมไพล์โปรแกรมว่ามีจุดผิดพลาดที่ใดบ้าง หากมีข้อผิดพลาดจะแสดงในช่องของหน้าจออิดิเตอร์ ให้อ่านท าความ
เข้าใจและแก้ไขตามที่โปรแกรมแจ้งข้อมูลผิดพลาด เมื่อเสร็จแล้วให้ทดลองรันโปรแกรม 
 5. น าโปรแกรมที่ผ่านการทดสอบไปใช้งาน ถ้ารันโปรแกรมแล้วใช้งานได้แสดงให้เห็นว่าได้ไฟล์ที่มี
ส่วนขยายเป็น EXE เพ่ือน าไปทดสอบงานในที่ต่าง ๆ และถ้าน าไปใช้งานแล้วมีปัญหาก็ให้ท าการแก้ไขโปรแกรมอีก
ครั้ง แต่ถ้ารันโปรแกรมแล้วไม่มีปัญหาใด ๆ แสดงว่าโปรแกรมนี้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นผู้เขียนโปรแกรมก็
ต้องจัดท าคู่มือประกอบการใช้งานและน าไปเผยแพร่ต่อไป 
 การสร้างชุดฝึกปฏิบัติ 
 ชุดฝึกหมายถึง อุปกรณ์หรือสื่อการสอนอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงที่ครูจะต้องจัดท าขึ้นมา เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชุดฝึกมีผู้ให้
ความหมายไว้ในที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ขนิษฐา แสงภักดี (2540 : 10) กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่าแบบฝึกเป็นอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่
สร้างข้ึน เพ่ือฝึกฝนหรือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนจนมีประสบการณ์และสามารถน าความรู้ไป
ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 นวลนุช สีทองดี (2541 : 29-35) กล่าวว่า แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนที่ใช้ฝึกเป็นสื่อการเรียนที่ใช้ฝึก
ทักษะเพ่ือสร้างความคิดรวบยอดให้แก่นักเรียน เพ่ือจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็ว แต่ต้องได้รับ
การฝึกหลาย ๆ ครั้ง หลายรูปแบบ เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกแล้วอย่างน้อยก็พัฒนาตนเองที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 483) ได้อธิบายว่า แบบฝึกหมายถึงแบบฝึกหัดหรือชุดการ
สอนที่เป็นแบบฝึกที่ใช้เป็นตัวอย่าง ปัญหาหรือค าสั่งที่ตั้งขึ้นเพ่ือให้นักเรียนฝึกตอบ 
 จากความเห็นข้างต้น สรุปได้ว่า แบบฝึกหรือชุดฝึกเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพ่ือฝึกฝนและ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนจนเกิดความเข้าใจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เหมาะสมกับระดับความรู้
ความสามารถของนักเรียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้นและเป็นการแก้ไข
ปัญหาการเรียนการสอน 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการสอน ผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 อัญชลีพร ขันยาว (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาชุดฝึกการพัฒนาทักษะการวาดภาพในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางด้านการใช้ชุดฝึกการใช้ Mouse วาดภาพของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่ 
ค่าเฉลี่ย 65.98 ซึ่งสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางด้านการวาดภาพของนักเรียน ที่ไม่ได้ใช้ชุดฝึกการวาดภาพ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์
ที่ค่าเฉลี่ย 47.25 จะเห็นได้ว่า นักเรียนที่ได้ใช้ชุดฝึกเพ่ือการใช้ Mouse วาดภาพ มีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
 บุญญวรรษ สุวรรณทับ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนาทักษะการออกแบบโปรแกรมกราฟิก 
โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ พบว่า ผู้เรียนได้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมแล้ว มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ย 12.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน พัฒนาการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน โดยเฉลี่ย 5.34 คะแนน 



 ประสิทธิพร แท่นพิทักษ์ สมศักดิ์ อภิบาลศรี (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนาชุดฝึก
ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ วิชาปฏิบัติการประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครราชสีมา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติการ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 82.11/82.98 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้นปีที่ 2 
สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จ านวน 10 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ระดับชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
จ านวน 10 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ 
 ชุดฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่อง ค าสั่งควบคุมการท างาน 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ชุดฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่อง ค าสั่งควบคุมการท างานจ านวน 5 
ชุดฝึกปฏิบัติ 
 
การด าเนินการวิจัย 
 1. เตรียมชุดฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่อง ค าสั่งควบคุมการท างาน 
จ านวน 5 ชุด 
 2. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
 3. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบก่อนเรียนรู้ในเรื่องการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่อง ค าสั่ง
ควบคุมการท างานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและบันทึกคะแนนไว้เป็นคะแนนการทดสอบ
ก่อนเรียนรู้ 
 4. ผู้เรียนด าเนินการท ากิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 
 5. เมื่อด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนรู้ ไปทดสอบและบันทึก
คะแนนไว้เป็นคะแนนหลังเรียนรู้ 



 6. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปแบบการเรียนการสอน รายวิชาการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 ก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
 2. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ̅) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
 3. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าสถิติ T – test  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ GUI 
เรื่อง ค าสั่งควบคุมการท างาน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับปวส. ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนก่อนเรียนรู้ของนักเรียนในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ GUI 
เรื่อง ค าสั่งควบคุมการท างาน ของนักศึกษาระดับปวส. ชั้นปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 

ล าดับ 
คะแนน

เต็ม 
ใบงาน 

1 
ใบงาน 

2 
ใบงาน 

3 
ใบงาน 

4 
ใบงาน 

5 
รวม

คะแนน 
ร้อยละ 

1 50 3 3 3 3 2 14 28 
2 50 2 3 2 3 2 12 24 
3 50 1 3 1 0 1 6 12 
4 50 3 3 3 3 2 14 28 
5 50 2 3 3 3 2 13 26 
6 50 2 3 3 3 2 13 26 
7 50 0 3 2 3 2 10 20 
8 50 3 3 3 3 2 14 28 
9 50 0 3 1 3 1 8 16 
10 50 3 3 3 3 2 14 28 
รวม 500 19 30 24 27 18 118 236 

ค่าเฉลี่ย 50 1.9 3 2.4 2.7 1.8 11.8 23.6 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

8.18 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เรียนระดับปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ จ านวน 10 คน ที่
ท าแบบทดสอบก่อนเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่อง ค าสั่งควบคุมการ
ท างาน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนไม่มีความเข้าใจก่อนเรียนรู้การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่อง ค าสั่งควบคุมการท างาน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 



ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนหลังเรียนรู้ของนักเรียนในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ GUI 
เรื่อง ค าสั่งควบคุมการท างานของนักศึกษาระดับปวส.ชั้นปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 

ล าดับ 
คะแนน

เต็ม 
ใบงาน 

1 
ใบงาน 

2 
ใบงาน 

3 
ใบงาน 

4 
ใบงาน 

5 
รวม

คะแนน 
ร้อยละ 

1 50 8 8 8 8 8 40 80 
2 50 7 7 8 8 7 37 74 
3 50 7 7 7 7 7 35 70 
4 50 8 8 9 9 8 42 84 
5 50 10 9 9 10 10 48 96 
6 50 9 8 9 9 8 43 86 
7 50 8 8 9 8 9 42 84 
8 50 7 8 9 9 8 41 82 
9 50 7 8 8 8 8 39 78 
10 50 9 8 9 9 8 43 86 
รวม 500 80 79 85 85 81 410 820 

ค่าเฉลี่ย 50 8 7.9 8.5 8.5 8.1 41 82 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

12.89 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เรียนระดับปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ จ านวน 10 คน 
ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่อง ค าสั่งควบคุมการท างาน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความเข้าใจจากการใช้ชุดฝึกปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บน
ระบบปฏิบัติการ GUI เรื่อง ค าสั่งควบคุมการท างาน เพ่ิมมากข้ึน 
 
ตารางท่ี 3 แสดงคะแนนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ GUI 
เรื่อง ค าสั่งควบคุมการของนักศึกษาระดับปวส.ชั้นปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 

คะแนน N ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
D T p 

 ̅ S.D. 
ก่อนเรียนรู้ 
หลังเรียนรู้ 

10 
10 

11.8 
41.0 

8.18 
12.89 

29.2 31.05 .05 

 จากตารางที่ 3 แสดงถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่อง ค าสั่งควบคุม
การท างานของนักศึกษาระดับปวส.ชั้นปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ  จากกลุ่มตัวอย่าง 10 คน พบว่าก่อนใช้ชุดฝึก
ปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 11.8 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.18 หลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเท่ากับ 41.0 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.89 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อน
ใช้ชุดฝึกปฏิบัติและหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติมีค่าเท่ากับ 29.2 ค่าที (T-test Dependent) จากตาราง 3 มีค่าเท่ากับ 



31.05 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่อง ค าสั่งควบคุมการท างานสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยหลัง
ใช้ชุดฝึกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สรุปผลอภิปรายข้อเสนอแนะ  
 การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่องค าสั่งควบคุมการ
ท างาน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับปวส. ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่องค าสั่งควบคุมการท างาน โดยใช้ชุดฝึก
ปฏิบัติ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปตามจุดมุ่งหมายการวิจัยได้เป็นรายข้อดังนี้ 
 1. การพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่องค าสั่งควบคุมการ
ท างาน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เมื่อคิดค่าเฉลี่ยพบว่าก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 11.8  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.18 หลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 41.0 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 12.89 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติและหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติมีค่า
เท่ากับ 29.2 ค่าที (T-test Dependent) จากตาราง 4-3 มีค่าเท่ากับ 31.05 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดง
ให้เห็นว่าผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่อง ค าสั่ง
ควบคุมการท างานสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายตามจุดมุ่งหมายการวิจัยได้ดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่อง ค าสั่งควบคุมการท างาน 
โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะให้ผู้เรียนท าใบงานชุดฝึกปฏิบัติก่อนเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามล าดับขั้นตอนและเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนตามที่ก าหนดไว้ทั้งหมด ให้ผู้เรียนท าใบงานชุดฝึกปฏิบัติหลังเรียนรู้และ
เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการใช้ชุดฝึกปฏิบัติก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้  พบว่าคะแนนก่อนเรียนรู้ต่ ากว่าหลัง
เรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจากข้ันตอนของการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนและการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
 ผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญญวรรษ สุวรรณทับ (2557 :บทคัดย่อ) ที่มี
การพัฒนาทักษะการออกแบบโปรแกรมกราฟิก โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  โดยผลการทดลองพบว่า ผู้เรียน
ได้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมแล้ว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 อัญชลีพร ขันยาว (2549:บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาชุดฝึกการพัฒนาทักษะการวาดภาพในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการใช้ชุดฝึกการใช้ Mouse วาดภาพของนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 



ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะอันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ GUI เรื่อง ค าสั่งควบคุมการท างาน โดยใช้
ชุดฝึกปฏิบัตินี้ สามารถน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ ได้ โดยผู้สอนต้องวิเคราะห์เนื้อหาให้เหมาะสม
กับรปูแบบการเรียนการสอนก่อนน าไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยการศึกษาผลการเรียนรู้ด้านทักษะและพฤติกรรม
ของผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินทางด้านการสังเกต เพื่อสามารถวัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น
ในการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
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