
บทคัดยอ 
บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดาน

การเรียนวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา 
จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนผลมากจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยใชโปรแกรมโรโบมายด  มีรูปแบบ
การวิจัยเชิงทดลองแบบวิจัยกึ่งทดลอง กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2551 จํานวน 111 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ
แผนการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรซึ่งออกแบบโดยอางอิงทฤษฎี 
คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (คาความยากงายอยูในระดับ 0.69) สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ Two-sample z-test  ผลการทดลองพบวา
คะแนนของนักเรียนหลังจากไดรับการสอนโดยใชโปรแกรม โร
โบมายด สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชแผนผังหุนยนต อยางมี
ระดับนัยสําคัญที่  0.05 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to compare 

achievement on programming language subject of the 

Mathayomsuksa 4 students in Saengthong Vittaya School, 

Songkhla, concerning Constructionism theory by 

RoboMind. This Quasi-Experimental research was 

conducted in Independent two samples. The subjects 

were 111 students in the second semester of the 

academic year 2008. The instruments used in this 

research were lesson plan and programming language 

test, different level=0.69. Statistics utilized for data 

analysis were Two-sample z-test. The result revealed 

that test scores of students using RoboMind were higher 

than one another at the 0.05 level of significance.  
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1. บทนํา 

วิชาการเขียนโปรแกรมเปนสวนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร
ที่ อ ยู ใ น ส า ระ กา รง า น อ า ชีพ แล ะ เ ทค โน โ ลยี ใน ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษา [1] สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาที่
กําหนดโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 [2] 
แตเนื่องจากภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมี
ความเปนตรรกะ (Logical) ซึ่งแตกตางจากภาษาที่ใชในการ
สื่อสารของมนุษย  [3]  จึงทํ าใหใช เวลาคอ นขางนานใน
การศึกษากระบวนการทํางานของภาษาโปรแกรม ดังนั้น
วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องตนมักจะใชเทคนิคในการสอน
โดยเริ่มจากอัลกอริธึมเปนการแกไขปญหา โดยการเขียน
แผนผังการทํางานและรหัสเทียมเพื่อใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจในกระบวนการทํางานของโปรแกรมเบื้องตน 

การประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคช่ันนิสซึ่มดวยโรโบมายดสําหรับการเรียนเขียนโปรแกรม 
Applying Constructionism via RoboMind in Programming Subject 
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ผู วิ จัยไดดํา เนินการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา 
ถึงแมวาในการสอนอัลกอริธึมนั้นจะทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจในกระบวนการแกไขปญหาของโปรแกรมไดเปนอยางดี 
แตจากประสบการณในการสอนและการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนทําใหพบปญหาคือ (1) นักเรียนตองจินตนาการถึงการ
ทํางานของโปรแกรมเอง (2) ทําใหตองใชเวลาในการทําความ
เขาใจโครงสรางการทํางานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
คอนขางมาก (3) สวนใหญขาดความเช่ือม่ันและไมคุนเคยกับ
การเรียนรูดวยตนเอง (4)ไมสามารถนําความรูไปประยุกตใน
การแกปญหาที่แตกตางออกไป (5) มักขาดความอดทนในการ
เรียนรู จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดประยุกตแผนผังหุนยนต 
[4] มาใชในการสอนโดยจําลองการทํางานของหุนยนตแลว
แกปญหาดวยการเขียนโปรแกรมดวยรหัสเทียม โดยหุนยนตจะ
ทํางานตามคําสั่งที่มีอยูในโปรแกรมเทานั้น ดังภาพที่ 1  

 

 
 

ภาพที่ 1: เทคนิคในการสอนโดยแผนผังหุนยนต 
 
แมวาเทคนิคในขางตนจะชวยเสริมจินตนาการและลดเวลา

ในการเรียน แตก็ยังพบปญหาคือนักเรียนบางสวนยังคงขาด
ความเชื่อมั่นและไมคุนเคยกับการเรียนรูดวยตนเอง ไมสามารถ
นําความรูไปประยุกตในการแกปญหาที่แตกตางออกไป และมัก
ขาดความอดทนในการเรียนรู  

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชทฤษฎีคอน
สตรัคชั่นนิสซึ่มดวยโปรแกรมโรโบมายดสําหรับการเรียนเขียน
โปรแกรม อันจะนําไปสูแนวทางแกปญหาขางตน ซึ่งจะทําการ

เ ปรียบ เทียบผลสัมฤท ธ์ิด านการเรียน ในวิชา การ เ ขีย น
โปรแกรมคอมพิวเตอรของนักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา 
จังหวัดสงขลา 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 ทฤษฎีคอนสตรัคช่ันนิสซึ่ม  (Constructionism 
Theory)  

คอนสตรัคช่ันนิสซึ่ม [5] คือทฤษฎีการเรียนรูที่นักเรียนเปน
ผูสรางองคความรูดวยตนเอง โดยมีสาระสําคัญที่วา ความรู
ไมใชมาจากการสอนของครูหรือผูสอนเพียงอยางเดียว แต
ความรูจะเกิดขึ้นและถูกสรางขึ้นโดยนักเรียนเอง [6] การ
เรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อนักเรียนไดลงมือกระทําดวย
ตนเอง (Learning by Doing) และกระบวนการเรียนรูจะมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เม่ือนักเรียนมีสวนรวมในการสรางที่มี
ค วา ม ห มา ย กับ นั ก เ รี ยน ค น นั้ น  เ ชน  ส ร า งโ ป ร แ กร ม
คอมพิวเตอร หรือตอชิ้นสวนอุปกรณเลโก เปนตน 

ดังนั้นทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม จึงใหความสําคัญกับ
โอกาส และเครื่องมือ (Tools) เชน โปรแกรมภาษาโลโก เปน
เครื่องมือที่เปดโอกาสใหนักเรียนสามารถนําไปสรางความรูให
เกิดข้ึนภายในตัวนักเรียนเองได ซึ่งครูควรเปดโอกาสให
นักเรียนไดดําเนินกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง มีทางเลือกที่
มากข้ึนโดยการลงมือปฏิบัติหรือสรางงานที่ตนเองสนใจ และ
สรางองคความรูขึ้นมาเองโดยการผสมผสานระหวางความรูเดิม
กับความรูใหม 

สุชิน เพ็ชรักษ [7] กลาววาทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม
สามารถนํามาใชในการปฏิรูปการเรียนรูในประเทศไทย โดย
ปรับใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่
แตกตางกันทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ซึ่งผลการวิจัยช้ีใหเห็นวากระบวนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎี
คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา
ของประเทศไทย 

 
2.2 ภาษาโลโกและโรโบมายด (LOGO Programming 

Language and RoboMind) 



ภาษาโลโก เปนโปรแกรมภาษาที่ถูกออกแบบใหงายตอการ
เขาใจและนําไปใชงาน โดยมีความใกลเคียงกับภาษาที่ใชในการ
สื่อสารของมนุษย [5] เพื่อใชในการสงเสริมการเรียนรูตาม
กรอ บท ฤษ ฎีคอ น สตรั ค ช่ัน นิส ซึ่ มและ ยั ง เ ป น ภาษ าที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสําหรับเด็กนักเรียน [8] สงเสริมการเรียนรู
แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร [9] 
นอกจากนี้นักเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเองโดยไม
ตองมีครูคอยควบคุมในการทํากิจกรรม  

ในปจจุบันมีโปรแกรมภาษาโลโกที่ใชงานกันอยูประมาณ 
200 โปรแกรม [10] โดยมีรูปแบบภาษาที่และระบบปฏิบัติการที่
แตกตางกัน  เชน  StarLogoTNG, MicroWorldsEx และ 
โปรแกรมโรโบมายด [11] เปนฟรีแวร ใชงานงาย ออกแบบ
สวยงาม สามารถในการใชงานขามระบบและเปนโปรแกรมเพื่อ
การเรียนรู (Educational Program) สําหรับการเขียนโปรแกรม
อยางงาย โดยพัฒนามาจากภาษาโลโก เพื่อสนับสนุนใหนักเรียน
ได เข า ใจพื้นฐาน ของคอ มพิว เตอ รดวย เทคนิคการ เ ขียน
โปรแกรมควบคุมหุนยนต   ดังภาพที่ 2 โรโบมายดไดถูก
ออกแบบเพื่อใหนักเรียนไดวิเคราะหและเขียนโปรแกรมควบคุม
หุนยนตตามโครงสรางของภาษาที่ถูกกําหนดไว ผลที่ไดจาก
ประสบการณและความคิดของแตละคนจะทําใหเกิดการสราง
โปรแกรมที่หลากหลาย 

 

 
 

ภาพที่ 2: โปรแกรมโรโบมายด 

2.3 การจูงใจนักเรียน (Motivation) 
Benjamin และคณะ [12] กลาวถึงการพัฒนาเทคนิคเพื่อจูง

ใจนักเรียน โดยใชเคร่ืองมือชวยออกแบบโดยใชภาพ (Visual 

Design Tool) และการแสดงผลลัพธทันทีหลังการทดสอบ 
(Immediate Feedback through Testing) ซึ่งสามารถแสดง
คําแนะนําในกรณีที่เกิดขอผิดพลาดขึ้น ทําใหนักเรียนสามารถ
เรียนรูและแกไขขอผิดพลาดเหลานั้นไดดวยตนเอง ผลการวิจัย
ขางตนชี้ใหเห็นวาโปรแกรมจําลองการทํางานแบบกราฟกใน
การเรียนนั้นชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูและแกปญหาตางๆ 
ไดดวยตนเองและสงผลใหผลการเรียนดีขึ้นมากกวาเดิม   

Lertlum [13] กลาววาความเพลิดเพลิน (Hedonic) ทําให
การเ รียนเกิดความนาสนใจและองคประกอบที่สะดุดตา 
(Attractiveness) จะชวยใหนักเรียนเกิดความอดทนตอการ
เรียนรูในสิ่งที่ยาก 

 
2.4 การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยวิธีการออกแบบ

ยอนกลับ (Backward Design) 
กระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรูโดยวิธีการออกแบบ

ยอนกลับมีแนวคิดที่วาครูสามารถออกแบบการเรียนรูจากการ
พิจารณาผลลัพธของหลักสูตร [14] เฉลิม ฟกออน [15] กลาววา
เปนกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่กําหนดหลักฐาน
และกิจกรรมการประเมินผลการเ รียนรูของนักเรียน ตาม
มาตรฐานการเรียนรู หรือตามผลการเรียนรูที่คาดหวังกอน แลว
จึงออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนมีความรู 
ความสามารถ และแสดงผลการเรียนรูของนักเรียนตามกิจกรรม
การประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไว โดยมีแนวทางในการ
ออกแบบข้ันตอนการจัดการเรียนรู 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุเปาหมายหลักของการเรียนรู เปนการ
กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการเรียนรูที่คาดหวัง ที่
จะใหเกิดในตัวนักเรียนตามมาตรฐานสาระการเรียนรู [1] 
รวมทั้งจุดมุงหมายของรายวิชาที่กําหนดวา ตองการใหนักเรียน 

ไดเรียนรู มีความเขาใจ ทักษะและเจตคติ ในเรื่องใดบาง เพื่อให
เกิดความรูพื้นฐาน ความรูในทักษะหรือความเขาใจที่สําคัญและ
ความรูความเขาใจที่คงทน  



ข้ันตอนที่ 2 กําหนดวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู เปนการ
กําหนดหลักฐานการเรียนรูของนักเรียนที่ตองการหลังจากได
เรียนรูแลว ซึ่งสามารถบงชี้ไดวานักเรียนมีความรู ความสามารถ
ตามที่กําหนดไว ดวยวิธีการประเมินที่หลากหลายและตอเนื่อง  

ข้ันตอ นสุดท าย  วางแผ น การจัดกิจกรรมและส ร า ง
ประสบการณการเรียนรู  เปนการออกแบบการจัดประสบการณ
การเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดแสดงออกตามหลักฐานการที่ระบุไว
ในข้ันที่ 2 เพื่อเปนหลักฐานวา ผูเรียนมีความรู ความสามารถ
ตามที่กําหนดไวในขั้นที่ 1 
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.1 ประชากร 
กลุมประชากรและกลุมตัวอยางของบทความนี้ คือ นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม จํานวนคน
111 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนแสงทองวิทยา 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุม
ทดลองซึ่งสอนดวยโปรแกรมโรโบมายด จํานวน 58 คน และ
กลุมทดสอบซึ่งสอนดวยแผนผังของหุนยนตจํานวน 53 คน ซึ่ง
ไดมาจากการสุมแบบใชความสะดวก  

 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรซึ่งเปน

การสอนแบบคอนสตรัคช่ันนิสซึ่มและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเรื่องกระบวนการ
แกปญหา  

3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู ข้ันตอนการออกแบบแผนการ
เรียนรูมีดังนี ้

1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน [1] และมาตรฐาน
การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี [2] 

2. นําหนวยการเรียนรูเร่ืองกระบวนการแกไขปญหามาสราง
แผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มดวย
วิธีการออกแบบยอนกลับ โดยแบงเปน 3 หนวยยอย ซึ่งในแตละ
หนวยประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ที่สรางความ
เพลิดเพลินในการเรียนโดยใชโปรแกรมโรโบมายดดังนี้ 

หนวยที่ 1 ความรูพื้นฐาน โดยเรียนรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
อัลกอริธึมและการใชงานโปรแกรมโรโบมายดเบื้องตนเพื่อ
สรางความรูความเขาใจ สรางแรงจูงใจและประสบการณใน
การแกปญหาเบื้องตนจากกิจกรรม เชนการใชผังงานในการ
แกปญหา การใชงานโปรแกรมและคําสั่งพื้นฐานในการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุนยนตดวยโปรแกรมโรโบมายด  

หนวยที่ 2 เชี่ยวชาญการกระทํา โดยนําประสบการณจาก
หนวยแรกมาใชในการแกไขปญหาที่แตกตางกัน อันเปนการ
สนับสนุนใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะหและประยุกตในการ
แกไขปญหาผานกิจกรรมที่กําหนดจนทําใหเกิดความชํานาญ
และความมั่นใจในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน เชนการประยุกตคําสั่ง
พื้นฐานดวยคําสั่งเง่ือนไข การวนรอบและการสรางคําสั่งใหม
ดวยโพซีเยอรในการแกไขโจทยปญหาที่แตกตางกัน 

หนวยที่ 3 เสริมสรางประสบการณ โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนแบบรวมมือเพื่อสนับสนุนใหนักเรียนสรางองคความรู
ดวยตนเอง คิดวิเคราะหและแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งผูวิจัยเปนผู
อํานวยความสะดวก (Facilitator) โดยเปดโอกาสใหนักเรียน
เปนผูสรางและประเมินผลในกิจกรรม ดวยการแบงนักเรียน
เปนกลุมละ 6 คน รวมกันระดมความคิดเพื่อสรางโจทยปญหา 
ทั้งนี้การฝกฝนสรางโจทยปญหาจะชวยใหนักเรียนสามารถ
แสดงออกถึงความคิดสรางสรรคโดยการนําองคความรูที่เกิด
จากประสบการณของแตละคนมารวมกันสรางโจทยปญหาที่
หลากหลาย แลวประเมินหาโจทยปญหาที่เหมาะสม  หลังจาก
นั้นจึงนําเสนอใหกลุมอื่นๆ ไดทําการวิเคราะหและแกไข
ปญหา เพื่อเพิ่มทักษะในการแกปญหาที่แตกตางกันออกไป 
เ กิดการแลกเ ปล่ียนเรียนรูภายใน กลุม ที่ อันเ กิดจ ากการ
แกปญหาที่หลากหลาย และการที่ไดมีสวนรวมของนักเรียนใน
กลุมสงผลใหใหเกิดความอดทนในการเรียนรู   

3. นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการสอน และ
ปรับแกตามความเหมาะสม 

4. นําแผนการสอนไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 เพื่อดูความเหมาะสมดานเนื้อหา กิจกรรมและเวลา แลว
นํามาปรับปรุงแกไข 



5. ดําเนินการสอนตามแผนการสอนตามที่ไดออกแบบไว ใช
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3: กิจกรรมการสอนดวยโปรแกรมโรโบมายด 
 
3.2.2 แบบ ท ดสอ บวัด ผลสัมฤท ธิ์ท า งกา รเ รียนวิชา

คอมพิวเ ตอร  เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเ ลือก 
จํานวน 25 ขอ ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบมีดังนี้ 

1. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากทฤษฎีและเอกสารตาง  ๆ
2. สรางแบบทดสอบที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค

การเรียนรูที่กําหนดไว จํานวน 30 ขอ 
3. นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สํานวนภาษา และความสอดคลองกับ
ผลการเรียนรู แลวปรับปรุงใหเหมาะสม  

4. นําแบบ ทดสอ บที่ ไดไป ทดสอ บใชกับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแสงทองวิทยา จํานวน 47 คน 

5. นําผลการทดสอบไปวิเคราะหคุณภาพดวยโปรแกรม
วิเคราะหขอสอบ PYTIA 3.0 (Payap Test Item Analysis) ซึ่ง
พัฒ นาโดยศูนยคอมพิวเตอรและเทคโน โลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยพายัพ [16] เพื่อหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจ
จําแนก (r) ของขอสอบรายขอ ซึ่งคาความยากงายเทากับ 0.69 
และคาอํานาจจําแนกเทากับ 0.35 หลังจากนั้นไดคัดสรรขอสอบ
จํานวน 25 ขอ แลวนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

 

3.3 รูปแบบการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล 
เ ป น ก า ร วิ จั ย เ ชิงท ด ลอ ง ที่ มีก ลุ มท ด ลอ ง  2 กลุ ม 

(Independent Two Sample) ซึ่งผูวิจัยทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง โดยผูวิจัยทําการสอนตามแผนการสอนที่
สรางขึ้นจํานวน 6 คาบ เ ม่ือสอนจบแลวใหนักเรียนกลุม
ตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งการดําเนินการวิจัยอยู
ระหวางวันที่ 3 ถึง 21 กุมภาพันธ 2552 

การวิเคราะหขอมูล การทําวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการ
วิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมสํา เร็จรูป  SPSS for 

Windows รุน 11.0.0 เพื่อคํานวณหาคาสถิติ z-test โดยมี
สมมุติฐานการวิจัย คือ สัมฤทธ์ิผลดานการเรียนวิชาการเขียน
โปรแกรมข องนักเรียน ห ลังจากไดรับการ สอนโดยใช
โปรแกรมโรโบมายดสูงกวาการเรียนโดยใชแผนผังหุนยนต 
 
4. ผลการวิจัย 

ผู วิจัยไดสอนตามแผนการสอ นที่ออกแบบไวและนํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรใชกับ
นักเ รี ยน กลุมตัวอ ย า งที่ มีการแ จกแจ งป กติแ ลวผ ลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา z และ p-

values แสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร 

กลุมตัวอยาง N Mean S.D. z-test p-values 

โรโบมายด 58 15.24 3.268 
3.285 0.001 

แผนผังหุนยนต 53 13.17 3.373 
*p<0.05 

 
จากตารางที่ 1 พบวา คา z-test มีคาเทากับ 3.285 มีคา

นัยสําคัญทางสถิติ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวานักเรียนที่
เรียนโดยใชโปรแกรมโรโบมายดและนักเรียนที่เรียนโดยใช
แผนผังหุนยนตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคาคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชโปรแกรมโรโบมายดสูงกวานักเรียนที่
เรียนโดยใชแผนผังหุนยนต ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน   



5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
เทคนิคสําหรับการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมโดยการ

ประยุกตใชทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มดวยโรโบมายดที่นําเสนอ
นี้นําไปใชไดผลดี ทําใหนักเรียนมีคะแนนสอบสูงกวาการเรียน
โดยใชแผนผังหุนยนต ยิ่งไปกวานั้นผลที่ไดจากกิจกรรมการ
เรียนซึ่งนอกจากจะชวยเสริมจินตนาการและลดเวลาในการเรียน
แลว การเรียนรูจากประสบการณยังชวยใหสรางองคความรูดวย
ตนเอง สามารถเพิ่มทักษะในการแกไขปญหาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่แตกตางกันออกไปได ทําใหเกิดความเชื่อมั่นและ
สรางความเพลิดเพลินในการเรียนอันสงผลใหนักเรียนเกิดความ
อดทนในการเรียนรูมากข้ึน  อีกทั้งจากการสังเกตของผูวิจัยพบวา
พฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน เชนการเขาเรียน
อยางสม่ําเสมอ กระตือรือรนในการเรียน แสดงออกถึงความสุข
ในการเรียน พยายามในการแกปญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู มีสวน
รวมในกลุม ซึ่งสงผลใหเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน นอกจากนี้
โรโบมายดไมมีคาใชจายในการใชงานและสามารถแกไข
โปรแกรมเขียนเพิ่มเติมไดเนื่องจากเปน Open Source ดังนั้นครู
ที่สอนนักเรียนระดับมัธยมปลายสามารถนําเทคนิคนี้ไปปรับใช
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวม
และเกิดการสรางความรูใหมขึ้นดวยตนเอง  
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