ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++
ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นายโยธิน ศิริเอ้ย

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนในรายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร รหั ส วิ ช า ง32101 ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียง ซึ่งได้วิเคราะห์หลักสูตร และได้ทาหน่วยการ
เรียนรู้จานวน 4 หน่วยการเรียน ซึ่งหน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา เป็นหน่วยการ
เรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากที่ได้สอบถาม
นักเรียนในชั้นเรียนพบว่านักเรียนส่วนมากไม่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์มา
ก่อน จึงทาให้การเรียนรู้ไม่เป็นที่ได้วางไว้ จึงได้จัดทาแบบฝึกทักษะการเขี ยนโปรแกรมขึ้นมา เพื่อ
เป็นตัวเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์มากขึ้น
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรภาษาซี
ด้วย Dev C++ ประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา ในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธ ยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนและทาให้ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจมากที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย
DEV C++ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทิง
วิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้ า นประชากร ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ก าหนดประชากรเป็ นนั ก เรี ยนระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่5 ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 จานวน 5 ห้องเรียน
ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 จานวน 150 คน

1.3.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่จะศึกษา ตัวแปรที่จะศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
นักเรียน หมายถึง บุคคลที่เข้ารับการศึกษาและกาลังศึกษาในโรงเรียนเทิงวิทยาคม ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของนัก เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน
โปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการนาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

บทที2่
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามประเด็นสาคัญ
ในการวิจัย ดังนี้
1. ความหมายของความพึงพอใจ
2. แนวความคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
3. การวัดความพึงพอใจ
4. ความหมายของแบบฝึกทักษะ
5. ประเภท/ ชนิดของแบบฝึก
6. หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ
7. ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดี
8. ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ
9. หลักจิตวิทยาในการสร้างแบบฝึกทักษะ
10. แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ
11. ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ
12. ส่วนประกอบของแบบฝึกทักษะ
13. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ความหมายของความพึงพอใจ
ชริณี เดชจินดา (2535, หน้า 6) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องความรู้สึกพอใจ
จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง

ความรู้ สึก ดัง กล่า วจะลดลงและไม่เ กิ ด ขึ้นหากความต้องการหรือ จุดมุ่ งหมายนั้ นไม่ ไ ด้ รับ การ
ตอบสนอง
สง่า ภู่ณรงค์(2540, หน้า 9) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับ
ความสาเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ปริญญา จเรรัชต์และคณะ(2546, หน้า 3) กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจ หมายถึงท่าทีความรู้สึก
หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งที่ปฏิบัติร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติโดย
ผลตอบแทนที่ ได้รับ รวมทั้ง สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ย วข้องเป็นปัจจัยทาให้เกิ ดความพึ งพอใจ
หรือไม่พึงพอใจ
จากความหมายของความพึพอใจดังกล่าวพอสรุปความได้ว่าความพึงพอใจเป็นทัศนคติ
อย่างหนึ่ง ที่เป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกส่วนตัวทั้งทางด้านบวกและลบขึ้นอยู่กับการได้รับการ
ตอบสนองเป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรม ในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง
2. แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
วิชัย เหลืองธรรมชาติ(2531, หน้า 9) ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า ความพึง
พอใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ คือพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการ
ของมนุษย์ได้รับการตอบสนองซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน
สุเทพ พานิชพันธุ์(2541, หน้า 5) ได้สรุปถึงสิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิด
ความความพึงพอใจไว้ดังนี้
1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุได้แก่เงินสิ่งของเป็นต้น
2. สภาพทางกายที่ปรารถนาคือสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ
อย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย
3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติหมายถึงสิ่งต่างๆที่สนองความต้องการของบุคคล
4. ผลประโยชน์ทางสังคม คือความสัมพันธ์ฉั นท์มิตรกับผู้ร่วมกิจกรรมอันจะทาให้เกิด
ความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการอยู่ร่วมกันอันเป็นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสัง คม
หรือความมั่นคงในสังคมซึ่งจะทาให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีที่ชอบที่พอใจหรือที่ประทับใจของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่ได้รับโดยสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจบุคคลทุกคนมีความ
ต้อ งการหลายสิ่ง หลายอย่ า งและมีค วามต้อ งการหลายระดั บ ซึ่ง หากได้ รับ การตอบสนองก็ จ ะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจ การจัดการเรียนรู้ใดๆที่ จะทาให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจการเรียนรู้นั้น

จะต้องสนองความต้องการของผู้เรียนทฤษฏีเกี่ยวกับความต้องการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจที่สาคัญ
สรุปได้ดังนี้ทฤษฏีลาดับชั้นของความต้องการ Maslow (Needs-Herarchy Theory) เป็นทฤษฏีหนึ่งที่
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ดังนี้
1. ลักษณะความต้องการของมนุษย์ได้แก่
1.1 ความต้องการของมนุษย์เป็นไปตามลาดับชั้นความสาคัญโดยเริ่มระดับความ
ต้องการขั้นสูงสุด
1.2 มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอเมื่อความต้องการอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนอง
แล้วก็มีความต้องการสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่
1.3 เมื่ อ ความต้ อ งการในระดั บ หนึ่ ง ได้ รั บ การตอบสนองแล้ ว จะไม่ จู ง ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมต่อสิ่งนั้นแต่จะมีความต้องการในระดับสูงเข้ามาแทนและเป็นแรงจูงใจให้เกิ ดพฤติกรรม
นั้น
1.4 ความต้องการที่เกิดขึ้นอาศัยซึ่งกันและกันมีลักษณะควบคู่คือเมื่อความต้องการ
อย่างหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไปก็จะมีความต้องการอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมา
2. ลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์มี 5 ระดับได้แก่
2.1 ความต้ อ งการพื้ น ฐานทางด้ า นร่ า งกาย (Physiological Needs) เป็ น ความ
ต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอดของชีวิตเช่นความต้องการอาหาร น้าอากาศ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษา
โรค ที่อยู่อาศัย และความต้องการทางเพศ ความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของคนก็ต่อเมื่อความต้องการทั้งหมดของคนยังไม่ได้รับการตอบสนอง
2.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Security Needs) เป็นความรู้สึกที่ต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยในปัจจุบัน และอนาคตซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ
2.3 ความต้องการทางสังคม (Social or Belonging Needs) ได้แก่ความต้องการที่จะ
เข้าร่วมและได้รับการยอมรับในสังคมความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อน
2.4 ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องหรือมีชื่อเสียง (Esteem Needs) เป็นความ
ต้องการระดับสูง ได้แก่ ความต้องการอยากเด่นในสังคม รวมถึงความสาเร็จ ความรู้ความสามารถ
ความเป็นอิสรภาพ และเสรีและการเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลาย
2.5 ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จในชีวิต (Self Actualization Needs) เป็น
ความต้องการระดับสูงของมนุษย์ส่วนมากจะเป็นการนึกอยากจะเป็นอยากจะได้ตามความคิดเห็น
ของตัวเอง แต่ไม่สามารถแสวงหาได้(Maslow.1970: 69-80)

3. การวัดความพึงพอใจ
ปริญญา จเรรัชต์และคณะ (2546, หน้า 5) กล่าวว่ามาตรวัดความพึงพอใจสามารถ
กระทาได้หลายวิธี ได้แก่
1. การใช้แบบสอบถามโดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่ อต้อ งการทราบ
ความคิดเห็นซึ่งสามารถทาได้ในลักษณะที่กาหนดคาตอบให้เลือก หรือตอบคาถามอิสระคาถาม
ดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่นการบริการ การบริหาร และเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น
2. การสัมภาษณ์เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่งซึ่งต้องอาศัยเทคนิค และ
วิธีการที่ดีที่จะทาให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงได้
3. การสังเกตเป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดกิริยาท่าทางวิธีนี้จะต้องอาศัยการกระทาอย่างจริงจังและการสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน
4. ความหมายของแบบฝึกทักษะ
การเรียนคณิตศาสตร์การฝึกทักษะเป็นสิ่ง จาเป็นมาก เพราะต้องอาศัยการฝึกฝนจนเกิ ด
ความชานาญ แบบฝึกทักษะมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น ชุดฝึก แบบฝึก เป็นต้น การศึกษาค้นคว้ามีผู้ให้
ความหมายของแบบฝึกทักษะ ดังนี้
ไพบูลย์ มูลดี (2546, หน้า 48) ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะว่า แบบฝึกทักษะเป็นชุด
การเรียนรู้ที่ครูจัดทาขึ้น ให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนรู้มาแล้วเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจจะ
ช่วยเพิ่มทักษะความชานาญ และช่วยฝึกทักษะการคิดให้มากขึ้น ทั้งยังมีประโยชน์ในการลดภาระ
ให้กับ ครู อีกทั้ง พัฒนาความสามารถของ ผู้เรีย นทาให้ผู้เรียนมองเห็นความก้าวหน้าจากผลการ
เรียนรู้ของตนเองได้
พินิจ จันทร์ซ้า ย (2546, หน้า 90) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะว่า แบบฝึกทักษะ
หมายถึง งานกิจกรรม หรือประสบการณ์ที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อทบทวนความรู้ที่
เรียนมาแล้ว ให้สมารถนาความรู้ที่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

อานวย เลื่อมใส (2546, หน้า 89) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ว่า หมายถึงแบบ
ตัวอย่างปัญหาหรือคาสั่ง เพื่อให้ผู้เรียนรู้มาแล้ว เพื่อความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการเพิ่มทักษะความ
ชานาญให้แก่ผู้เรียน ทาให้การเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
สมศั ก ดิ์ สิ น ธุ ร ะเวชญ์ (2540, หน้ า 40) ได้ ก ล่ า วว่ า แบบฝึ ก ทั ก ษะ หมายถึ ง การจั ด
ประสบการณ์ฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
อย่างหลากหลายและแปลกใหม่
ปราณี จิ ณ ฤทธิ์ (2552, หน้ า 32) ได้ ก ล่ า วว่ า แบบฝึ ก หมายถึ ง งานที่ ค รู ม อบหมายให้
นักเรียนทาด้วยตนเองภายหลังจากได้เรียนบทเรียน เพื่อเป็นการทบทวนและฝึกทักษะในเรื่องที่
เรียนผ่านมาแล้ว
ประภาพร ถิ่นอ่อง (2553, หน้า 29) ได้กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง สื่อการเรียนการ
สอนที่สร้างขึ้ นเพื่อให้นัก เรีย นได้ฝึก ปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น โดยที่
กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในแบบฝึกนั้นจะครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนไปแล้ว ทาให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะมากขึ้น เพราะมีรูปแบบหรือลักษณะที่หลากหลาย
สมพร ตอยยีบี (2554, หน้า 32) ได้กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ต่าง ๆ จนเกิดความชานาญ และสามารถนาความรู้ไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง
ดังที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น โดยที่กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในแบบฝึกนั้นจะ
ครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนไปแล้ว ทาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะมากขึ้น และทาให้ผู้เรียนมองเห็น
ความก้าวหน้าจากผลการเรียนรู้ของตนเองได้
5. ประเภท/ ชนิดของแบบฝึก
สาลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หน้า 31-32) กล่าวไว้ว่า แบบฝึกจะมีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้
1. แบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะ เป็ น แบบฝึ ก ที่ น าไปใช้ กั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถเป็ น เลิ ศ มี
ความคิด ความจาเป็นพิเศษ สามารถเรียนรู้ได้เร็ว เพียงแนะนานิดหน่อยก็เข้าใจได้ หรือกลุ่มนักเรียน
ที่เรียกว่า อุฆฎิตัญญู คือกลุ่มนักเรียนที่มีสติปัญญาเป็นเลิศนั่นเอง ดังนั้น แบบฝึกเสริมทักษะ จึง
นาไปใช้เสริมเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนกลุ่มนี้ให้ก้าวไปก่อนเพื่อน
2. แบบฝึกทักษะ เป็นแบบฝึกที่นาไปใช้กับนักเรียนที่มีความสามารถระดับปานกลางหรือที่
เรียกว่า เนยยะบุคคล คือกลุ่มนักเรียนสามารถฝึกได้ สอนได้ ใช้สื่อ นวัตกรรม หรือแบบฝึกทักษะ
แล้วสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ นักเรียนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นกลุ่มปกติ

3. แบบฝึกซ่อมทักษะ เป็นแบบฝึกที่ นาไปใช้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนมีความ
บกพร่ อ งด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง เป็ น นั ก เรี ย นที่ มี ส ติ ปั ญ ญาระดั บ ต่ า หรื อ เด็ ก แอลดี (LD-Learning
Disability) หรือที่เรียกว่า ปทปรมะ คือนักเรียนมีปัญหาขั้นวิกฤต

6. หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ
นิตยา กิจโร (2553, หน้า 40) ได้สรุปหลักการสร้างแบบฝึกไว้ ดังนี้
1. ก่อนสร้างแบบฝึก จาเป็นต้องกาหนดโครงร่างไว้ก่อนว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร แบบฝึก
เกี่ยวกับเรื่องอะไร
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
4. แจ้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมย่อย โดยคานึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียน
5. กาหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม
6. กาหนดเวลา และขั้นตอนให้เหมาะสม
7. การประเมินผลอย่างไร
ประภาพร ถิ่นอ่อง (2553, หน้า 35) ได้กล่าวว่า หลักการสร้างแบบฝึกทักษะควรคานึงถึง
หลักจิตวิทยาในการเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายในการฝึก แบบฝึกควรเริ่มจากง่ายไปหายาก มีหลาย
แบบ มีตัวอย่างประกอบ มีภาพประกอบ และสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
ปราณี จิณฤทธิ์ (2552, หน้า 32) ได้กล่าวว่า หลักการสร้างแบบฝึกผู้สร้างต้องคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล แบบฝึกที่สร้างต้องมีหลาย ๆ รูปแบบ สร้างจากง่ายไปหายากมีความถูกต้อง
ในการสร้างแบบฝึกมีการสอดแทรกทักษะวิชาอื่นเข้าไปด้วย ควรจัด ทาแบบฝึกไว้ล่วงหน้า เพราะ
แบบฝึกควรทาหลังจากผู้เรียนได้เรียนบทเรียนในเรื่องนั้น ๆ จบลงทันที
อุษณีย์ เสือจันทร์ (2553, หน้า 26) ได้กล่าวว่า หลักการสร้างแบบฝึกผู้สร้างต้องศึกษาปัญหา
ของเนื้อหาที่นามาสร้างแบบฝึก โดยนามาตั้งวัตถุประสงค์ตลอดจนรูปแบบ และวางแผนขั้นตอน
การใช้แบบฝึก การสร้างแบบฝึกต้องสอดคล้องกั บเนื้อหาและทักษะที่ต้องการฝึก ต้องนาหลัก
จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาพัฒนาการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกก่อนนาไปใช้ควรมี
การทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่องของแบบฝึก

ดังที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า หลักการสร้างแบบฝึกทักษะควรคานึงถึงหลักจิตวิทยาในการ
เรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายในการฝึก มีหลายรูปแบบและแบบฝึกควรเริ่มจากง่ายไปหายาก มีหลาย
แบบ มีตัวอย่างประกอบ มีภาพประกอบ และสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

7. ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดี
สาลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หน้า 31-32) ได้กล่าวถึง ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดี มีดังนี้
1. มีคาสั่งชัดเจน เข้าใจ เหมาะสมกับวัยเด็ก
2. มีตัวอย่างประกอบ ตัวอย่างที่ดีควรให้ผู้เรียนเกิดความคิดหลาย ๆ แนวคิด
3. มีตัวอย่างประกอบเพื่อดึงดุดความสนใจและสื่อความหมาย
4. มีเนื้อที่สาหรับเขียน เว้นให้มีขนาดเหมาะสมกับคาที่นักเรียนต้องการเขียน
5. การวางรูปแบบที่ดี จะทาให้เกิดความเรียบร้อย สวยงามและประหยัด
6. ควรบันทึกวีการสอนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแบบฝึกไว้ในคู่มือ
พินิจ จันทร์ซ้าย (2546, หน้า 92) กล่าวถึง ลักษณะของแบบฝึกที่ดี ประกอบด้วย เนื้อหาต้อง
ชัดเจน มีรูปแบบ เร้าความสนใจ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน และทาให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน
อานวย เลื่อมใส (2546, หน้า 93) กล่าวถึง ลักษณะที่ดีของแบบฝึกทักษะ ดังนี้
1. ควรเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนมาแล้ว เป็นเรื่องที่มีความหมายต่อผุ้เรียน และ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. ตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก ลงทุนน้อย และทันสมัยอยู่เสมอ
3. ภาพประกอบ ภาษา สานวนภาษา ความยากง่าย และเวลาในการฝึกมีความ
เหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรู้ความสามารถของผู้เรียน เพราะจะทาให้ฝึก
4. ใช้หลักจิตวิทยา ปลุกเร้าความสนใจ มีสิ่งแปลกใหม่ น่าสนใจและท้าทายให้
ผู้เรียนสามารถแสดงความสามารถได้เต็มศักยภาพ และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
5. มีข้อเสนอแนะ คาชี้แจง และตัวอย่างสั้น ที่ช่วยให้ผุ้เรียนเข้าใจวิธีทาได้ง่าย ๆ
6. มีหลายรูปแบบ ให้เลือกตอบอย่างจากัดและอย่างเสรี เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือก
ฝึกและศึกษาด้วยตนเอง

7. ควรเลือกฝึกเป็นเรื่อง ๆ แต่ละเรื่อง ไม่ควรยาวจนเกินไป เน้นกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เลือกฝึกและศึกษาด้วยตนเอง
8. ควรได้ รั บ การปรั บปรุ ง ควบคู่ กั บ หนั ง สือ เรี ย นเสมอ และควรใช้ไ ด้ ดี ทั้ ง ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน
9. ควรเป็นแบบฝึกที่สามารถประเมิน และจาแนกความเจริญงอกงามของผู้เรียนได้
อีกด้วย
ประภาพร ถิ่นอ่อง (2553, หน้า 33) ได้กล่าวว่า ลักษณะของแบบฝึกที่ดีต้องมีจุดหมายที่
แน่นอนจะทาการฝึกทักษะด้านใด ควรใช้ภาษาง่าย ๆ และมีความน่าสนใจเรียงลาดับจากง่ายไปหา
ยากให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน มีเนื้อหาตรง จัดกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อ
ดึงดูดความสนใจและเกิดประสิทธิภาพในการเรียน
ปราณี จิณฤทธิ์ (2552, หน้า 32) ได้กล่าวว่า ลักษณะของแบบฝึกที่ดีต้องสร้างให้เกี่ยวข้อง
กับบทเรียนเป็นแบบฝึก สาหรับเด็กเก่งและใช้ซ่อมเสริมเด็กอ่อนได้มีความหลากหลายในแบบฝึก
ชุดหนึ่ง ๆ มีคาสั่งที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกได้คิดท้าทายความสามารถมีความเหมาะสมกับวัย ใช้
เวลาฝึกไม่นาน ผู้ฝึกสามารถนาประโยชน์จากการทาแบบฝึกไปประยุกต์ปรับเปลี่ยนนามาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
ดังที่กล่า วมาแล้วสรุปได้ว่า ลักษณะของแบบฝึกที่ดีควรสร้างเพื่อฝึกทักษะเฉพาะอย่าง
คานึงถึงความเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และพัฒนาการของผู้เรียน โดยใช้ภาษาที่ง่ายชัดเจน มี
กิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน มีภาพประกอบ ฝึกตามลาดับขั้นเรียงจากง่าย
ไปหายาก ใช้ เวลาฝึกพอสมควร และมีก ารประเมินผลการใช้แบบฝึกเพื่อให้ผู้เรีย นได้ประเมิน
ความสามารถของตนเอง
8. ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ
ไพบูลย์ มูลดี (2546, หน้า 52) กล่าวถึง ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ ดังนี้
1. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น
2. ช่วยให้ผู้เรียนจดจาเนื้อหาในบทเรียนและคาศัพท์ต่าง ๆ ได้คงทน
3. ทาให้เกิดความสนุกสนานขณะเรียน
4. ทาให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง
5. ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง
6. แบบฝึกทักษะสามารถนามาวัดผลการเรียนที่เรียนแล้ว
7. ช่วยให้ครูทราบข้อบกพร่องของผู้เรียนและนาไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที

อุษณีย์ เสือจันทร์ (2553, หน้า 17-18) ได้กล่าวว่า แบบฝึกช่วยในการฝึกเสริมทักษะทาให้
จดจาเนื้อหาได้คงทนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน สามารถนามาแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
ได้ดี ผู้เรียนสามารถนามาทบทวนเนื้อได้ด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตน เป็น
เครื่องมือที่ครูผู้สอนใช้ประเมินผลการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใด
ปาริชาติ สุพรรณกลาง (2550, หน้า 23) ได้กล่าวว่า แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และทักษะทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอน ซึ่งประโยชน์ของแบบฝึก ทาให้นักเรียน
เข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น มีความเชื่อมั่น ฝึกทางานด้วยตนเอง ทาให้มีความรับผิดชอบ และทาให้ครู
ทราบปัญหาและข้อบกพร่องของนักเรียนในเรื่องที่เรียน ทาให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันที นอกจากนี้
แบบฝึกยังเปิดโอกาสให้เด็กฝึกทักษะอย่างเต็มที่ ทั้งยังช่วยให้คงอยู่ได้นาน และเป็นเครื่องมือวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบบทเรียนแต่ละครั้งอีกด้วย
สมพร ตอยยีบี (2554, หน้า 37) ได้กล่าวว่า แบบฝึกมีความสาคัญต่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ เพราะจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียน และยังสามารถทบทวนเนื้อหาได้ด้วย
ตนเอง
ดังที่ กล่าวมาแล้วสรุป ได้ว่า แบบฝึก มีความสาคัญทาให้เกิดทักษะความชานาญหากแต่
ต้องการได้รับการฝึก หลาย ๆ ครั้ง หลายรูปแบบ เมื่อผู้เรีย นได้รับการฝึก แล้วอย่างน้อยผู้เรีย น
สามารถพัฒนาตนเองได้แน่นอน แบบฝึกมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่มี
ปัญหามากได้ดี
9. หลักจิตวิทยาในการสร้างแบบฝึกทักษะ
การนาหลักจิตวิทยามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบฝึก ทาให้แบบฝึกทักษะมีความ
สมบูรณ์ และมีความเหมาะสมที่จะนามาใช้กับนักเรียน และนักเรียนมีโอกาสที่จะตอบสนองสิ่งเร้า
ด้วยการแสดงออกทางความสามารถ ความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมกับวัยความสามารถและความ
สนใจของผู้เรีย น หลัก จิตวิท ยาที่ เกี่ ย วข้องกั บการสร้างแบบฝึก มีหลายประการ (ส าลี รัก สุทธี ,
ม.ป.ป., หน้า 34-36) ดังนี้
1. กฎการเรียนรู้ของ ธอร์นไดด์ (Thorndike) ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1.1 กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) คือการให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดมาก ๆ จะ
ทาให้เกิดความคล่องและชานาญ การสร้างแบบฝึก จึงช่วยให้ผู้เรียนทาแบบฝึกที่เสริมจากแบบฝึก
ในบทเรียนและมีหลายรูปแบบ
1.2 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) คือการให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการ
เรียน จะทาให้เกิดความพอใจในการเรียน

1.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) คือ แบบฝึกต้องมีเนื้อหาที่สนใจของผู้เรียนความ
ยากง่ายที่เหมาะสมกับวัยและสติปัญญา มีสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนพอใจในการเรียนกระประเมินผลควร
กระทาอย่างรวดเร็ว หลังจากผู้เรียนทาเสร็จแล้ว
2. ทฤษฏีการเรียนรู้ของกาเย่ ซึ่งเขามีความเห็นว่าการเรียนรู้มี ลาดับขั้น และผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้เนื้อหาที่ง่ายไปหายาก แนวคิดของกาเย่มีว่า “การเรียนรู้มีลาดับขั้นตอน ดังนั้นก่อนที่จะสอน
เด็กแก้ปัญหาได้นั้น เด็กจะต้องเรียนรู้ความคิดรวบยอดหรือหลักเกณฑ์มาก่อนซึ่งในการสอนให้เด็ก
ได้ความคิดรวบยอดหรือกฎเกณฑ์นั้น จะทาให้เด็กเป็นผู้สรุปความคิดรวบยอดด้วยตัวเองแทนที่ครู
จะเป็นผู้บอก” การสร้างแบบฝึกจึงควรคานึงถึงการฝึกตามลาดับขั้นจากง่ายไปยาก
3. แนวคิดของบลูม ซึ่งกล่าวถึงธรรมชาติผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกันผู้เรียนจะ
สามารถเรียนรู้เนื้อหาในหน่วยย่อยต่าง ๆ ได้โดยใช้เวลาเรียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นการสร้างแบบฝึก
จึงต้องมีการกาหนดเงื่อนไขที่จะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนสามารถผ่านลาดับขั้นตอนของทุกหน่วยการ
เรียนได้ ถ้านักเรียนได้เรียนตามอัตราเวลาเรียนของตนก็จะทาให้ประสบความสาเร็จมากขึ้น
4. ทฤษฏีการเรียนรู้ ของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) เขาเชื่อว่ามีบุคคลมีเชาวน์
ปัญญาแตกต่างกัน แต่ละคนจะมีความสามารถแตกต่างกัน คนหนึ่งอาจเรียนรู้ดนตรีได้ง่าย อีกคน
เรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดี ขณะที่อีกคนเรียนภาษาได้เก่ง เป็นต้น ครูควรคานึงถึงนักเรียนแต่ละคนว่ามี
ความรู้ ความถนัด ความสามารถและความสนใจที่แตกต่างกั น ดังนั้นการสร้างแบบฝึก จึงควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับบุคคล ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป ควรมีคละกันหลายแบบการจูงใจ
ผู้เรียนสามารถทาได้ โดยการทาแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เป็นการ
กระตุ้นให้ติดตามต่อไป และทาให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการทาแบบฝึกควรเป็นแบบสั้น ๆ
จะช่วยให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายการนาสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิต และการเรียนรู้มาให้นักเรียน โดย
ทดลองทาภาษาที่ใช้พูดใช้ในชีวิตประจาวัน ทาให้ผู้เรียนได้เรียนและทาแบบฝึกหัดในสิ่งที่ใกล้ตัว
จะทาให้จาได้แม่นยา นักเรียน ยังสามารถนาหลักและความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย
10. แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ
สาลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หน้า 36) ได้กล่าวถึง แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ ดังนี้
1. สอดคล้องกับจิตวิทยา และพัฒนาการของเด็ก
2. ต้องกาหนดจุดหมายที่จะฝึก เนื้อหาตรงกับจุดหมายที่วางไว้
3. ต้องคานึงถึงความแตกต่างของเด็ก
4. แต่ละแบบฝึกต้องมีคาสั่ง หรือคาชี้แจงง่าย ๆ สั้น ๆ
5. แบบฝึกต้องมีความถูกต้อง

6. การทาแบบฝึกแต่ละครั้งเหมาะสมกับเวลาและความสนใจของเด็ก
7. แบบฝึกต้องมีหลายแบบ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
8. กระดาษที่เด็กทาแบบฝึก ต้องเหนียวและทนทานพอสมควร
ชุลีพร แจ่มถนอม (2542, หน้า 32) ได้กล่าวว่า การสร้างแบบฝึกต้องคานึงถึงตัวนักเรียน
เป็ น หลั ก โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายที่ แ น่ น อนว่ า จะฝึ ก เรื่ อ งอะไร ด้ า นใด จั ด เนื้ อ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ เนื้อหาไม่ยากเกินไป และมีหลายรูปแบบที่น่าสนใจ การสร้างแบบฝึกควรคานึงถึง
เรื่องสาคัญ ดังนี้
1. ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. คานึงถึงภาษาที่ใช้ให้เหมาะสม สั้น ๆ และชัดเจน
3. มีจุดมุ่งหมายในการสร้าง
4. มีการกาหนดเนื้อหาชัดเจน ไม่ยากจนเกินไป
5. รูปแบบน่าสนใจ
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544, หน้า 11) ได้เสนอแนะแนวทางในการสร้างแบบฝึกไว้
ดังนี้
1. ต้องให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาก่อนใช้แบบฝึก
2. ในแต่ ล ะแบบฝึก อาจมี เนื้อ หาสรุ ปย่ อ หรือ หลัก เกณฑ์ ไ ว้ใ ห้ ผู้เรี ย นได้ ศึก ษา
ทบทวนก่อนก็ได้
3. ควรสร้างแบบฝึกให้ครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงค์ที่ต้องการและไม่ยาก
หรือง่ายจนเกินไป
4. คานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ และความ
แตกต่างของผู้เรียน
5. ควรศึ ก ษาแนวทางการสร้ า งแบบฝึ ก ให้ เ ข้ า ใจก่ อ นปฏิ บั ติ ก ารสร้ า ง อาจน า
หลั ก การของผู้ อื่ น หรื อทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ข องนัก การศึ ก ษา หรื อนั ก จิ ตวิ ท ยามาประยุ ก ต์ใ ช้ ใ ห้
เหมาะสมกับเนื้อหา และสภานพการณ์ได้
6. ควรมีคู่มือการใช้แบบฝึก เพื่อให้ผู้สอนคนอื่น นาไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง หาก
ไม่มีคู่มือต้องมีคาชี้แจงขั้นตอนการใช้ให้ชัดเจน แนบไปในแบบฝึกนั้นด้วย
7. การสร้ า งแบบฝึ ก ควรพิ จ ารณารู ป แบบให้ เ หมาะกั บ ธรรมชาติ ข องแต่ ล ะ
เนื้อหาวิชา รูปแบบจึงมีความแตกต่างกันไปตามสภาพการณ์

8. การออกแบบชุดฝึกควรมีความหลากหลาย ไม่ซ้ าซาก ไม่ใช้รูปแบบเดียว เพราะ
จะทาให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ควรมีแบบฝึกหลาย ๆ แบบ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะอย่าง
กว้างขวาง และสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์
9. การใช้ภาพประกอบเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะช่วยให้แบบฝึกน่าสนใจ และยังเป็นการ
พักสายตาให้กับผู้เรียนอีกด้วย
10. การสร้างแบบฝึกหากต้องการให้สมบูรณ์ครบถ้วน ควรสร้างในลักษณะของ
เอกสารประกอบการสอน แต่จะเน้นความหลากหลายของแบบฝึกมากกว่า และเนื้อหาที่สรุปไว้ควร
มีลักษณะเพียงย่อ ๆ
11. แบบฝึกต้องมีความถูกต้องอย่าให้มีข้อผิดพลาดโดยเด็ดขาด เพราะเหมือนยื่น
ยาพิษให้กับลูกศิษย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาจะจาในสิ่งที่ผิด ๆ ตลอดไป
12. คาสั่งในแบบฝึกเป็นสิ่งที่สาคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะคาสั่งคือประตูบาน
ใหญ่ที่จะไขความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนไปสู่ ความสาเร็จ คาสั่งจึงต้องสั้นกะทัดรัด และเข้าใจง่าย
ไม่ทาให้ผู้เรียนสับสน
13. การกาหนดเวลาในการใช้แบบฝึกในแต่ละชุดควรให้เหมาะสมกับเนื้อหา และ
ความสนใจของผู้เรียน
สมพร ตอยยี บี (2554, หน้า 39) ได้ก ล่าวว่า การสร้างแบบฝึก ทักษะต้องมีหลัก การและ
แนวทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกาหนดแบบฝึกที่ชัดเจน แน่นอน และภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับ
วัย ควรมีความยากง่ายแตกต่างกัน และต้องมีหลายรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการใช้ภาษา
อย่างมีประสิทธิภาพ แบบฝึกนั้นมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านผู้เรียนทาให้
เด็กเกิดความเข้าใจในบทเรียนดียิ่งขึ้น และในด้านครูผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาวิธีการสอน และกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะของนกเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า การสร้างแบบ
ฝึกต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบฝึกจะต้องมีหลาย ๆ รูปแบบ ควรมีเนื้อหาที่ส รุป
ไว้มีลักษณะย่อ ๆ สร้างเริ่มจากง่ายไปหายาก และจะต้องถูกต้อง คาสั่งในแบบฝึกต้องสั้นกะทัดรัด
และเข้าใจง่าย ควรมีการสอดแทรกทักษะด้านอื่น ๆ เข้าไปด้วย
11. ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ
สาลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หน้า 34) กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ ดังนี้
1. สารวจปัญหา สาระ ตังบ่งชี้ที่เป็นปัญหาและความต้องการ เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไปแล้ว ครูผู้สอนย่อมทราบดีว่า บรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ รวบรวมปัญหาและ
ความต้องการในการแก้ปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละตัวบ่งชี้

2. กาหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบฝึกทักษะ ให้ชัดเจนตรงตามตัวบ่งชี้ที่เป็น
ปัญหา เพื่อตอบคาถาม ว่าสร้างแบบฝึกเพื่ออะไร ต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไร และเป็นอย่างไร
3. วิเคราะห์ปัญหาที่เรียนในแต่ละจุดประสงค์ ว่าประกอบด้วยอะไร
4. ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการอ่านของผู้เรี ยนในแต่ละชั้นว่า เด็กแต่ละ
คนมีความสนใจเรื่องอะไร เช่น จิตวิทยาการอ่านที่นาไปใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบด้วย
4.1 ความใกล้ชิด คือ ถ้าใช้สิ่งเร้าและตอบสนองเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียง
กันจะสร้างความพอใจให้แก่ผู้เรียน
4.2 การฝึกหัด คือ การให้ผู้เรียนไดทาซ้ า ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่
แม่นยา
4.3 กฎแห่งผล คือ การให้ผู้เรียนได้ทราบผลการทางานของตนด้วยการ
เฉลยคาตอบ จะช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขและเป็นการสร้างความพอใจ
แก่ผู้เรียนได้
4.4 การจูงใจ คือ การจัดแบบฝึกหัดเรียงตามลาดับจากแบบฝึกที่ง่ายและ
สั้น และสู่เรื่องยาวและยากขึ้น ควรมีภาพประกอบและหลายรูปแบบ
5. กาหนดกรอบการสร้างแบบฝึกว่าควรประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง แต่ละเรื่อง
ควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง มีความยาวเพียงใด จะนาเสนอโดยใช้ภาพประกอบหรือไม่
6. ลงมือเขียนแบบฝึกแต่ละชุด
7. นาแบบฝึกนั้นไปให้ผู้ชานาญการตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงตามเนื้อหา
เช่น ครูสอนภาษาไทยที่มีประสบการณ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น หรือนาไปทดลองกับผู้เรียนจานวน 15 คน เพื่อนาไปรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
8. จัดพิมพ์หรืออัดสาเนาแบบฝึกเพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้
ดัง ที่ ก ล่า วมาแล้วสรุป ได้ว่า ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึก มีดังนี้ ส ารวจปัญหาก าหนด
จุดประสงค์ในการสร้างแบบฝึกทักษะ วิเคราะห์ปัญหาที่เรียนในแต่ละจุดประสงค์ ศึกษาจิตวิทยา
การเรี ย นรู้ ก าหนดกรอบการสร้ า งแบบฝึ ก ลงมื อ เขี ย นแบบฝึ ก แต่ ล ะชุ ด น าแบบฝึ ก นั้ น ไปให้
ผู้ชานาญการตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์หรืออัดสาเนาแบบฝึกเพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้
12. ส่วนประกอบของแบบฝึกทักษะ
สาลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หน้า 36-38) กล่าวถึง ส่วนประกอบของแบบฝึกชนิดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาแนะนาการใช้แบบฝึก

1.1 สาหรับครู เป็นคาแนะนาเพื่อให้ครูทาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แบบ
ฝึกนั้น ๆ ว่าครูจะต้องทาอย่างไร เตรียมอะไรบ้าง บทบาทของครูเป็นอย่างไร ขณะนักเรียนปฏิบัติ
ครูควรมีบทบาทอย่างไร
1.2 สาหรับนักเรียน เป็น คาแนะนาเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่
แบบฝึกกาหนดไว้ให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งจะมี คาชี้แจง คาอธิบายไว้ชัดเจนในการปฏิบัติ
กิจกรรม
2. แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรียน
3. สาระสาคัญ เพื่อบอกให้รู้ถึงความสาคัญใจความสาคัญสั้น ๆ ของเรื่องนั้น
4. ตัวบ่งชี้ เพื่อบอกให้ทราบถึงตัวบ่งชี้ที่เป็นปัญหาที่ต้องใช้สื่อ นวัตกรรมชุดนี้
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อบอกให้ทราบว่าผู้เรียนต้องรู้อะไร เป็นอย่างไร
6. เนื้อหาสาระ
7. กิจกรรม
8. สรุป
9. แบบทดสอบหลังเรียน
หากนาเข้าไปจัดเป็นรูปเล่มก็จะเพิ่มส่วนอื่นเข้าไปดังนี้
1. เพิ่มส่วนหน้า ประกอบด้วย 1) ปกนอก 2) ปกใน 3) คานิยม (ไม่มีก็ได้) 4) คา
รับรอง (ไม่มีก็ได้) 5) คานา และ 6) สารบัญ 2. เพิ่มส่วนหลัง ประกอบด้วย 1) เฉลย 2)ใบความรู้ 3)
บรรณานุกรมและ 4) ปกหลัง
ดังที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะมีส่วนประกอบ ดังนี้ มี คาแนะนาการใช้แบบฝึก
แบบทดสอบก่อนเรียน สาระสาคัญ ตัวบ่งชี้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระกิจกรรม สรุป และมี
การแบบทดสอบหลังเรียน
13. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อั ญ ชลี พริ้ ม พรายและคณะ (2548, หน้ า 18-19) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนและปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชโดยศึกษา 4 ด้านคือด้านบุคคลด้านสถานที่ด้านสื่อวัสดุด้าน
งบประมาณผลการวิจัยพบว่า
1. ด้านบุคคล พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านบุคคลอยู่ในระดับมาก และระดับความ
พึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนของอาจารย์ ทุ ก ข้ อ อยู่ ใ นระดั บ มาก
เช่นเดียวกัน โดยทั้งสองด้านนี้จะมีความสอดคล้องกันคือวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้สอนนาจะ

ส่งผลให้อาจารย์มีความรู้เรื่องเทคนิควิธีการสอน มีการชี้ แจงแผนการสอนอธิบายจุดประสงค์การ
เรียนและเกณฑ์การวัดผลประเมินผลให้นักศึกษาทราบมีเทคนิคการสอนและกิจกรรมการเรียนที่
หลากหลายมีความเหมาะสมกับเนื้อหารวมทั้งพึงพอใจในบุคลิกของอาจารย์ผู้สอน
2. ด้านสถานที่พ บว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านสถานที่ในภาพรวมอยู่ ในระดับปาน
กลางนักศึกษาที่มีความพึงพอใจมากกับสถานที่ตั้งของอาคารและจานวนเก้าอี้ในห้องเรียนส่วน
ความพึงพอใจที่มีต่อโรงฝึกงานนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับต่ า
3. ด้า นสื่อ วัส ดุ พ บว่า นั ก ศึ ก ษามีค วามพึ ง พอใจด้ านสื่อวั ส ดุ อยู่ ใ นระดับ ปานกลางสิ่ง ที่
นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุดคือความทันสมัยของสื่อที่ใช้สอนส่วนที่นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ลาดับสุดท้ายคือความเพียงพอของเครื่องจักรต่อจานวนนักศึกษา
4. ด้านงบประมาณ พบว่านักศึกษามีความพึ งพอใจด้านงบประมาณทุกข้ออยู่ในระดับปาน
กลางระดับความพึงพอใจระดับที่ต่าที่สุดได้แก่การแจ้งรายละเอียดของยอดงบประมาณต่างๆต่อ
นักศึกษา
จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปประเด็นที่ สาคัญ
และเห็นความจาเป็นที่จะต้องสารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการเขียนโปรแกรม
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทที3่
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) และเป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ แบบฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย น
โปรแกรมภาษา หน่วยที่ 3 เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทิง
วิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยได้ดาเนินตามลาดับดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร (Population)
ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ห้ อ ง 6 ถึ ง ห้ อ ง 9
โรงเรียนเทิงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 150 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความชานาญและ

ประสบการณ์ ใ นเรื่ อ งนั้ น ๆของผู้ ท าวิ จั ย การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบนี้ มี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า
Judgement sampling โดยเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 9 จานวน 37 คน เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสารวจความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา
เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา ใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ประกอบด้วย
ข้อคาถาม จานวน 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม ดังนี้
มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีระดับคะแนนเท่ากับ 5
มีความพึงพอใจมาก
มีระดับคะแนนเท่ากับ 4
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีระดับคะแนนเท่ากับ 3
มีความพึงพอใจน้อย
มีระดับคะแนนเท่ากับ 2
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
มีระดับคะแนนเท่ากับ 1
2.2 การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่อ งมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก่อน
นาไปเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย

3. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ได้ ดาเนินการเก็ บข้อมูล ด้วยตนเองจานวน 37 ฉบับ และได้รั บ
กลับคืนมาจานวน 37 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปโดยทา
การวิเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้
วิเคราะห์ความพึ งพอใจของนัก เรียนที่มีผลต่อการใช้แบบฝึก ทักษะการเขียนโปรแกรม
ภาษา ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ด้วยค่าความถี่และร้อยละ
ค่าเฉลี่ยจาแนกตามรายการประเมน และนาค่ามาเทียบกับเกณฑ์ดังนี้(รัตนา พรมภาพ)
4.50 - 5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ มาก
2.50 - 3.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ น้อย
1.00 - 1.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด
4.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าความถี่
1.2 ค่าร้อยละ
2. สูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์
การหาค่าร้อยละ (Percentage)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนัก เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี
ด้วย Dev C++” ในรายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร รหั ส วิช า ง32101 ระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยได้ทา
การวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของความพึ ง พอใจของนัก เรีย นที่มีต่อ แบบฝึก ทัก ษะการเขีย น
โปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

รายการประเมิน
1. นักเรียนสามารถ compile และ
execute โปรแกรมได้
2. นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาจาก
การพิมพ์รหัสโปรแกรมผิดได้
3. นักเรียนรูจ้ ักโครงสร้างของภาษาซี

ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
-

-

-

-

-

-

12

32.43

25

67.57

-

-

-

-

7

18.92

13

35.14

17

45.95

-

-

-

-

-

-

8

21.62

29

78.38

รายการประเมิน
4. นักเรียนสามารถเขียนแสดงผลทาง
หน้าจอได้
5. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรม
แบบลาดับได้
6. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรม
แบบมีเงื่อนไขได้
7. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรม
แบบวนซ้าได้
8. นักเรียนมีความภูมิใจในทักษะการ
เขียนโปรแกรมของตนเอง
9. นักเรียนคิดว่าการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์มีประโยชน์และ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ของนักเรียนได้
10. นักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนรูจ้ าก
การทาแบบฝึกการเขียนโปรแกรม
รวม/เฉลี่ยร้อยละ

ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
-

-

-

-

-

-

-

0

37

100

-

-

-

-

-

-

-

0

37

100

-

-

-

-

-

-

6

16.22

31

83.78

-

-

-

-

-

-

9

24.32

28

75.68

-

-

-

-

-

-

-

0

37

100

-

-

-

-

-

-

6

16.22

31

83.78

-

-

-

-

8

21.62

17

45.95

12

32.43

19.19 284

76.76

15

4.05

71

จากตารางที่ 4.1 ผลการศึ กษาความพึงพอใจเกี่ย วกับ แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม
ภาษาซี ด้วย Dev C++ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 9 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เมื่อ
พิจารณาในแต่ละประเด็นรายการสอบถาม ในประเด็นของ นักเรียนสามารถ compile และ execute
โปรแกรมได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 67.27
นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาจากการพิมพ์รหัส โปรแกรมผิดได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 45.95 นักเรียนรู้จักโครงสร้างของภาษาซี พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 78.38 นักเรียนสามารถ
เขียนแสดงผลทางหน้าจอได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบลาดับได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับ

มากที่สุด จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขได้
พบว่านัก เรีย นมีค วามพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 นัก เรีย น
สามารถเขียนโปรแกรมแบบวนซ้าได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 28
คน คิ ดเป็นร้อยละ 75.68 นักเรีย นมีความภูมิใ จในทักษะการเขีย นโปรแกรมของตนเอง พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนคิดว่าการ
เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์มีประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของนักเรียน
ได้ พบว่านัก เรียนมีค วามพึง พอใจระดับมากที่สุด จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 และ
นักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนรู้จากการทาแบบฝึกการเขียนโปรแกรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ
ระดับมาก จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ45.95

บทที่ 5
สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การวิจั ย ครั้ง นี้เป็ นการศึ ก ษาความพึ งพอใจของนัก เรีย นที่มีต่อ แบบฝึก ทัก ษะการเขีย น
โปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
โดยการเก็บข้อมูลตัวตนเอง การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Excel 2007 ในการประมวลข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนื
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++
ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 9 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ประเด็นรายการสอบถาม ในประเด็นของ นักเรียนสามารถ compile และ execute โปรแกรมได้
พบว่า นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจระดับมากที่สุด จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 67.27นัก เรีย น
สามารถแก้ไขปัญหาจากการพิมพ์รหัสโปรแกรมผิดได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 45.95 นักเรียนรู้จักโครงสร้างของภาษาซี พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 78.38 นักเรียนสามารถเขียนแสดงผล
ทางหน้าจอได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดั บมากที่สุด จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100
นัก เรีย นสามารถเขี ย นโปรแกรมแบบล าดับได้ พบว่ านั ก เรี ย นมีความพึ งพอใจระดับ มากที่สุ ด

จานวน 37 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 100 นักเรีย นสามารถเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขได้ พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 นักเรียนสามารถ
เขียนโปรแกรมแบบวนซ้าได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 75.68 นักเรียนมีความภูมิใจในทักษะการเขียนโปรแกรมของตนเอง พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนคิดว่าการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์มีประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของนักเรียนได้ พบว่านักเรียน
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 และ นักเรียนมีความสุขที่ได้
เรียนรู้จากการทาแบบฝึกการเขียนโปรแกรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จานวน 17
คน คิดเป็นร้อยละ45.95
5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
จากการวิ จั ย พบว่ า ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย น
โปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย อยู่
ในระดับมากที่สุดอยู่ 9 รายการ ระดับมาก 1 รายการ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการปรับหัวข้อ รายการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการแบบฝึกทักษะ
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส
วิชา ง32101 ที่หลากหลาย รวมถึงความรู้สึกส่วนตัวของนักเรียน ซึ่งจะทาให้ผลการวิจัยถูกต้อง และ
ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
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