
     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        992                        ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

       Journal of Education, Mahasarakham University                                  Volume 10 Special Edition September 2016 

 

การพฒันาชุดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยอปุกรณ์ Raspberry Pi 
Developing a Training Package for Computer Programming 
Improvement with the Raspberry Pi  
 
สุพชิฌาย ์ศรโีคตร1, วรปภา อารรีาษฎร2์, ธรชั  อารรีาษฎร3์     

Suphichcha  Srikotr1, Worapapha Arreerard 2, Tharach Arreerard3 

 

บทคดัย่อ 
  การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอรด์ว้ยอุปกรณ์ Raspberry Pi 2) เพื่อศกึษาผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิ
ผูเ้รยีนเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอรด์ว้ยอุปกรณ์ Raspberry Pi กลุ่มเป้าหมาย ระยะที่ 1 ไดแ้ก่ 
กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม 
Raspberry Pi หรอืการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการสอนด้าน
คอมพวิเตอร ์จ านวน 5 คน กลุ่มที ่2 กลุ่มนักศกึษาทดลองน าร่อง เป็นนักศกึษาชัน้ปีที ่1 สาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สงักดัคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 1 หมูเ่รยีน รวม
ทัง้หมด 13 คน กลุ่มที ่3 ผู้เชีย่วชาญในการประเมนิกจิกรรมการฝึกอบรมและคู่มอืชุดฝึกอบรม 
จ านวน 5 คน ระยะที่ 2 ได้แก่ ผู้เรยีนกลุ่มทดลองจรงิ ที่เป็นนักศึกษาหรอืนักเรยีน ในเขต 
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จงัหวดัมหาสารคาม กาฬสนิธุ ์และจงัหวดัใกลเ้คยีง ทีส่มคัรเขา้ร่วมฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผูเ้รยีน 
จ านวน 33 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสมัภาษณ์แนวทางในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิ 
ผูเ้รยีน คู่มอืชุดฝึกอบรม การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test (dependent 
Samples)  
  ผลการวจิยัปรากฏ ดงันี้  
  1. ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรยีนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
อุปกรณ์ Raspberry Pi พบว่า กิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
นโยบาย หลกัการ และแนวคดิ เครอืขา่ยความร่วมมอื กจิกรรมการฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผูเ้รยีน 
สื่อและเครื่องมือสนับสนุน  และตัวชี้ว ัดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรม
คอมพวิเตอรด์้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi และความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มต่ีอชุดฝึกอบรม
เพื่อส่งเสรมิผูเ้รยีนเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรด์้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi ค่าเฉลีย่โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.90, SD. = 0.24)  
  2. ผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
อุปกรณ์ Raspberry Pi พบว่า ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 
83.23/82.42 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผลการทดลองด้านความรู้ พบว่า 
ผูเ้รยีนทีเ่ขา้รว่มอบรม มผีลคะแนนเฉลีย่หลงัการอบรมสงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนการอบรม อยา่ง
มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 และด้านความพงึพอใจของผู้เรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรมฝึกอบรม 
ค่าเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.44, SD.= 0.53)  
 
ค าส าคญั : ชุดฝึกอบรม , การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์, อุปกรณ์ Raspberry Pi 

 
Abstract 
  The research aimed to develop a training package for computer programming 
improvement with the Raspberry Pi, to assess the results of the raining package with 
the Raspberry Pi and to assess the computer programming skill with the Raspberry Pi. 
The target population of phase 1 was drivided into two groups. Group 1 consisted of 
five experts in the Raspberry Pi or computer programming, group 2 consisted of 13 1st 
year students of the Information Technology and Communication Program, Faculty of 
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Information Technology. Group 3 consisted of five experts in assessing training 
activities and training handbook. The sample subjects of phase 2 were 33 computer 
programming trainees from higher educational institutions and schools in Maha 
Sarakham, Kalasin and nearby programming training of phase 2. The research 
instrument was an interment from, an assessment from, and a training handbook. The 
basic statistics were used for data analysis and the T-test (Dependent Samples)  was 
employed for hypothesis testing. 
  Results of the research were as follows: 
  1. The study showed that the training package of computer programming with 
the Raspberry Pi consisted of five components: policies and concept, network operating 
system, training activities, training materials, and indicators for computer program 
writing improvement. The overall quality of training package by the experts was at the 
highest level (  = 4.90, S.D. = 0.24).  
  2. The findings indicated that the average index of the training package 
efficiency was 83.23/82.42% which was in the assigned standardized criteria. 
Additionally, the findings revealed that the average posttest score of the trainees was 
higher than that of the pretest score at the .01 level of the statistical significance. 
Lastly, the overall satisfaction of the trainees with the training activities was at a high 
level (  = 4.44, S.D. = 0.53). 
 
Keywords : Training package, Computer programming, Raspberry Pi 
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บทน า 
 แผนการศกึษาแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2545-
2559) ได้ก าหนดเป้าหมายหลักในการ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา 
มี เ ป้ า ห ม า ย ให้ มี ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
ส ารส น เท ศ เพื่ อ ก ารพัฒ น าคุ ณ ภ าพ 
ประสทิธภิาพและเพิม่โอกาสทางการศกึษา
ในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาใน
สดัส่วนสูงขึน้ การปฏริปูการศกึษาของไทย
ได้ด าเนินการใหก้ารศกึษาสอดคลอ้งกบัยุค
สมยัในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
โดยมีกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ต ารา 
บทเรยีนและเนื้อหา ส่งเสรมิ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษ า (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา. 2552 : 51)  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนด
มาตรฐานด้านผู้เรยีน กลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลย ีในสาระที่ 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 
คุณภาพของผูเ้รยีน เมื่อจบชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 6 จะต้องเข้าใจองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการ
ท างานของคอมพวิเตอร ์ระบบสื่อสารขอ้มลู
ส าหรบัเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์คุณลกัษณะ
ของคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วง และมี

ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปญัหาเขยีน
โป ร แ ก รม ภ าษ า  พั ฒ น า โค ร ง ง า น
คอมพวิเตอร ์(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551 : 
204-219) 
 โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตาม
พ ระราชด าริใน สม เด็ จพ ระ เทพ พ ระ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
ร่ ว ม กั บ บ ริษั ท ผู้ น า ท า ง เท ค โน โล ยี
คอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ส่งเสรมิการเขยีนโปรแกรมให้กบันักเรยีน
และนักศึกษา ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi 
ซึง่เป็นคอมพวิเตอรข์นาดจิว๋ การฝึกผูเ้รยีน
ให้มทีกัษะการคดิแก้ปญัหา ท างานร่วมกนั
เป็นทมี ซึง่เป็นทกัษะทีจ่ าเป็นในการเรยีนรู้
ศ ต ว รรษ ที่  21 ก ระบ วนก ารคิด  ก าร
ออกแบบ สรา้งสรรค์ชิ้นงาน โดยให้ผู้เรยีน
ท าโครงงาน เป็นการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการ
ให้ผู้ เรียนท าชิ้นงาน  หรือโครงงานนั ้น 
นับเป็นการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัยุคปจัจบุนั 
ผู้ เรียนใช้ความคิดในการท างานท าให้
ค้นพบตัวตนอย่างที่มีความหมาย สรุป
ความรูแ้ละความคดิที่เกดิขึน้จากตวัผูเ้รยีน
เป็นแรงจูงใจภายในที่จะเอาชนะความท้า
ทายจากการสร้างชิ้น งาน (ส านักงาน
เลขาธิก ารสภาการศึกษ า . 2552 : ฌ ) 
ขณ ะเดี ย วกั น ม ห าวิท ย าลัย ร าช ภั ฏ
มหาสารคามไดจ้ดักจิกรรมการส่งเสรมิการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างกลไกล
หุ่นยนต์โดยใช้อุปกรณ์ Raspberry Pi จดั
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อบรมเพื่อการเตรยีมความพรอ้มนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษาต่อ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการ
ออกแบบขัน้ตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ 
(Algorithm) และทกัษะการเขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอรเ์พื่อเป็นพื้นฐานในการเรยีนรู้ 
และสามารถประยุกต์เป็นโครงงาน โดยใช้
อุปกรณ์ Raspberry Pi สู่โครงงานทีม่คีวาม
เหมาะสม ทนัสมยัและมคีวามคดิสรา้งสรรค์
ทัง้นี้มโีครงงานบางส่วนสามารถน าไปใช้ได้
จรงิ (พิมพนัธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยนิดีสุข 
และราเชน มศีร.ี 2556 : 24-27) 
 การฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสรมิผูเ้รยีนเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ดว้ยอุปกรณ์ Raspberry Pi เป็นเสมอืนการ
เรยีบเรยีงเทคนิคการฝึกอบรม ได้แก่ การ
บรรยาย การสาธติ การอภปิรายกลุ่ม การ
ระดมสมอง การฝึกปฏบิตั ิใหเ้ป็นระบบตาม
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการท าโครงงาน 
และน าเทคนิคการฝึกอบรมด้วยเทคนิคพี่
เลี้ยง และสื่อประกอบการเรยีนรู้ เข้ามาใช้
เพื่ อ เพิ่มประสิทธิผลของการเรียนรู้ให้
สามารถพฒันาผูเ้รยีนได ้ครอบคลุมทัง้ดา้น
ความรู้ ทักษะ และเจตคติท าให้ผู้ เรียน
เล็งเห็นความส าคญัของการเรยีนรูร้่วมกัน 
และเป็นการเปิดโลกทศัน์ในการแก้ปญัหา
ด้วยข้อสรุป องค์ความรู้ที่เกิดจากความ
คิดเห็นและการท างานร่วมกัน  ค านึงถึง
ความเป็นไปได้ที่จะ น าไปใช้ประโยชน์ได้
จรงิในชวีติประจ าวนั 

 จากความส าคญัและแนวคิดที่กล่าว
มาข้างต้น ผู้วิจ ัยมีความสนใจพัฒนาชุด
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในการคิด 
การเขยีนโปรแกรมและการท าโครงงานที่
สอดคล้อ งกับการเรียนวิชาโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์จงึน่าจะเป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อผลการเรยีนของผูเ้รยีน และเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนต่อระบบ
การศกึษาไทยต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
  1. เพื่อพฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิ
ผู้ เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
อุปกรณ์ Raspberry Pi  
  2. เพื่อศกึษาผลการทดลองใชชุ้ดฝึก
อบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรม
คอมพวิเตอรด์ว้ยอุปกรณ์ Raspberry Pi  
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ชุดฝึกอบรมเพื่ อส่งเสริมผู้ เรียน
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ 
Raspberry Pi มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด 
  2. ผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสรมิผูเ้รยีนเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ดว้ยอุปกรณ์ Raspberry Pi มปีระสทิธภิาพ
ไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
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 3. ผู้เรยีนที่ได้รบัการอบรมด้วยชุด
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอรด์้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi มี
ผลการทดสอบ วดัผลการเรยีนรู้หลังการ
ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชาการและกลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 กลุ่ม 
ดงันี้ 
   กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิในการ
สมัภาษณ์ จ านวน 5 คน  
   กลุ่มที ่2 กลุ่มนกัศกึษาทดลอง
น าร่อ ง เป็ นนั ก ศึกษ าชั ้น ปี ที่  1 สาข า
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สงักดั
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 1 หมู่
เรยีน รวมทัง้หมด 13 คน และกลุ่มผู้เรยีน 
ทีเ่ป็นนักศกึษาหรอืนักเรยีน ในเขตจงัหวดั
มห าสารค าม  ก าฬ สิน ธุ์  แ ล ะจังห วัด
ใกล้เคียง ที่สมัครเข้าร่วมการอบรมเพื่อ
ส่งเสรมิผูเ้รยีนเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ดว้ยอุปกรณ์ Raspberry Pi จ านวน 33 คน 
   กลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญประเมนิ
ชุดฝึกอบรมและเครื่องมอืการวจิยั จ านวน 
5 คน  
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  1. คู่มือฝึกอบรม ประกอบด้วย 
คู่มอืฝึกอบรมส าหรบัพี่เลี้ยง คู่มอืฝึกอบรม
ส าหรบัผู้เรยีน 1) คู่มือฝึกอบรมส าหรบัพี่

เลี้ยง ประกอบด้วยเนื้อหา ทัง้หมด 6 ส่วน 
คอื 1.1) คุณสมบตัขิองพีเ่ลีย้ง 1.2) ตวัชีว้ดั
ส าหรับพี่ เลี้ยง 1.3) บทบาทของพี่ เลี้ยง 
1.4) วธิกีารใหค้ าแนะน า 1.5) ภารกจิทีต่้อง
ท าในกิจกรรมการส่งเสริมผู้ เรียนเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.6) เครื่องมอืตาม
ภารกจิของพี่เลี้ยง 2) คู่มอืฝึกอบรมส าหรบั
ผูเ้รยีน ประกอบด้วยเนื้อหาทัง้หมด 4 ส่วน 
คือ 2.1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขัน้ตอน
การพัฒนาโปรแกรม 2.2) การสร้างสรรค์
ผลงานด้วยโปรแกรม Scratch 2.3) ความรู้
เบื้องต้นการเชื่อมต่อ  Raspberry Pi กับ
อุปกรณ์ภายนอกและการเขียนโปรแกรม 
ค ว บ คุ ม ด้ ว ย ภ าษ าซี  2.4) โค ร ง งาน
คอมพวิเตอร ์
  การด าเนินการวจิยั 
  1. เตรียมความพร้อมวิทยากร 
ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม  งบ ป ระม าณ  แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย 

 2. ชี้แจงขัน้ตอนการจดักิจกรรม
อบรมส่ ง เส ริมผู้ เรียน เขียน โป รแกรม
คอมพวิเตอรด์ว้ยอุปกรณ์ Raspberry Pi 

 3. ทดสอบก่อนอบรม (Pre-test) 
ด้วยแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรู้ส่งเสรมิ
ผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
อุปกรณ์ Raspberry Pi 

 4. ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรม
ส่งเสรมิผูเ้รยีนเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ดว้ยอุปกรณ์ Raspberry Pi 
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 5. ทดสอบหลงัอบรม (Post-test) 
ด้วยแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรู้ส่งเสรมิ
ผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
อุปกรณ์ Raspberry Pi ชุดเดยีวกนักบัการ
ทดสอบก่อนการอบรม และสอบถามความ
พงึพอใจผูเ้ขา้รบัการอบรม 

 6. น าขอ้มูลที่ได้จากการอบรมมา 
วเิคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลอง
ตามความมุง่หมายการวจิยั 
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
   1. วิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มต่ีอชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิ
ผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
อุปกรณ์ Raspberry Pi ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย 
( ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD.) 
   2. วิเคราะห์ผลการทดลองใช้
ชุ ด ฝึกอบรมเพื่ อส่ ง เส ริมผู้ เรียน เขียน
โป รแก รมคอมพิ ว เต อ ร์ด้ ว ย อุ ป ก รณ์ 
Raspberry Pi ประกอบดว้ยการวเิคราะห ์3 
รายการ คอื 
    2.1 วเิคราะห์หาประสทิธภิาพ
ของชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีนเขียน
โป รแก รมคอมพิ ว เต อ ร์ด้ ว ย อุ ป ก รณ์ 

Raspberry Pi โด ยค าน วณ ห า ร้อ ยล ะ 
ค่าเฉลีย่ และใชส้ตูร E1/E2 
    2.2 วิเคราะห์ผลด้านความรู ้
เป็นการวดัและประเมนิผลด้านความรูแ้ละ
ความเขา้ใจของผูเ้รยีนทีเ่ขา้ร่วมอบรม ดว้ย
ชุดฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบวดัผลการ
เรยีนรู้ที่พัฒนาขึ้น มาทดสอบก่อนและหลงั
การอบรม และน าคะแนนจากการท า
แบ บ ท ดสอบ ข อ งก ลุ่ ม เป้ าห ม ายม า 
วเิคราะห์และทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติ ิ
t-test  
    2.3 วเิคราะห์ผลด้านความพึง
พอใจ ของผู้ เรียนที่ เข้าร่วมอบรม ด้วย
แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ผู้วิจ ัยได้
พัฒนาขึ้น มาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พืน้ฐาน คอื ค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (SD.) 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการพฒันาองคป์ระกอบของชุด
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์  Raspberry Pi 
ประกอบด้วย 5 ส่วน แสดงดังภาพที่  1
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ภาพที ่1  องคป์ระกอบของการพฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผูเ้รยีนเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
              ดว้ยอุปกรณ์  Raspberry Pi 
 
 จากภาพที ่1 องคป์ระกอบของการ 
พฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผูเ้รยีนเขยีน 
โป รแกรมคอมพิ ว เต อ ร์ด้ วย อุ ปก รณ์ 
Raspberry Pi ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 นโยบาย หลักการ และแนวคิด 
ประกอบด้วย 1.1) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศกึษา มคีวามส าคญั 
เพราะมีการก าหนดไว้ในกรอบนโยบาย
แผนแม่บทระดับชาติและนโยบายของ
รฐับาลไดก้ าหนดไว้ในแผนการศกึษาระดบั

ต่างๆ ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ก าหนดเนื้ อหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไว้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และวิชาเพิ่มเติม ก าหนด
สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู ้เป็น 1 ใน 5 
สมรรถนะหลักของผู้ เรียน  ห น่วยงาน
ทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การศกึษา จงึควรให้ความส าคญักบัการใช ้
ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรยีนการ
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สอน เพื่อใหผู้้เรยีนเกดิทกัษะในการใช ้ICT 
เพื่อการเรยีนรู้อย่างยัง่ยืน 1.2) แผนการ
ศกึษาแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2545-2559) ก าหนด
แนวทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
น โยบ ายก ารปฏิ รูป ก ารศึ กษ าที่ เ น้ น
ความส าคญัของผู้เรยีนให้ผู้เรยีนได้พฒันา
ความรู้ความ สามารถของตัว เองและ
สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
1.3) โ ค ร ง ก า ร ใ น ส ม เด็ จ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
นโยบายส่งเสรมิและพฒันานักเรยีนในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนมี
ทกัษะการเรยีนรูโ้ดยใช้ไอซทีเีป็นเครื่องมอื 
มศีกัยภาพในการเรยีนเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่
21 ทีมุ่่งเน้นการเรยีนรูแ้ละการใชไ้อซทีเีป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ อีกทัง้โครงการ 
ท ส ร ช .  ไ ด้ ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหน่วยงานใน
ชุมชนเผยแพร่การเรยีนรูใ้หค้รแูละโรงเรยีน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์การจดัท าโครงงาน 
โดยใช้กระบวนการสร้างสมองกลด้วย
อุปกรณ์ Raspberry Pi ส่วนที่ 2 เครอืข่าย
ความร่วมมอืเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสรมิ 
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมผู้ เรียนเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2.1) 
โรงเรยีนเครอืข่าย สนับสนุนส่งเสรมิผูเ้รยีน
เข้ าร่วมกิจกรรมส่ งเสริมผู้ เรียน เขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.2) มหาวิทยาลยั

ราชภัฏมีหน้าที่ให้การสนับสนุนในด้าน
เครื่องมอื สถานทีอ่บรมและวทิยากรให้การ
อบรมแก่บุคลากรในสถานศึกษา 2.3) 
ส านั ก ง าน พั ฒ น าวิท ย าศ าส ต ร์แ ล ะ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิใหก้ารสนบัสนุนในดา้น
เครื่องมอื และวทิยากรให้การอบรม ส่วนที ่
3 กจิกรรมการส่งเสรมิผูเ้รยีน ประกอบดว้ย 
3.1) พี่เลี้ยง เป็นผู้มปีระสบการณ์ให้ความ
ช่วยเหลอืแก่ผู้ที่มปีระสบการณ์น้อยกว่าให้
ได้รบัการพฒันาในเรื่องของความรู ้ทกัษะ
การปฏิบตัิงาน เจตคติ และอาจรวมไปถึง
การด าเนินชวีติ ในการปฏบิตังิานที่ดแีละมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  เพื่ อ ให้ พั ฒ น า ไป สู่
ว ัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่วางไว้ 3.2) 
กระบวนการกลุ่ม เป็นการท างานร่วมกัน
ขอ งบุ ค ค ลตั ้งแ ต่  2 ค นขึ้ น ไป  โดยมี
วตัถุประสงค์ร่วมกนั และมกีารด าเนินการ
รว่มกนั โดยผูน้ ากลุ่มและสมาชกิกลุ่มต่างก็
ท าหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และมี
ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ ดี เพื่ อ น า ก ลุ่ ม ไ ป สู่
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว ้การเปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูก้ระบวนการท างานกลุ่มทีด่ี
จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะทางสงัคม อกีทัง้
น าความรู้ที่ ได้ ไป ใช้ ในชีวิตประจ าวัน 
3.3) แรงจงูใจ เป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในของบุคคล 
มอีิทธิพลท าให้ก าหนดทิศทางและการใช้
ความพยายามในการท างานให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์การจงูใจจงึเป็นสิง่เรา้ซึง่ท าให้
บุคคลเกิดความคิดริเริ่ม  ควบคุมรักษา
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พฤติกรรม และการกระท า หรอืเป็นสภาพ
ภายในซึง่เป็นสาเหตุใหบุ้คคลทีม่พีฤตกิรรม
ที่ท าให้เกิดความเชื่อมัน่ว่า สามารถบรรลุ
เป้ าหมายบางประการได้  บุ คคลซึ่ งมี
แรงจงูใจในการท างานสูง ย่อมส่งผลใหง้าน
นั ้ น ๆ  บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ที่ ต้ อ ง ก า ร 
เจริญก้าวหน้า เพราะบุคคลดังกล่าวจะ
ทุ่มเทพลงังานและความสามารถอยา่งเตม็ที่
และโดยไม่รูจ้กัเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ผลงาน
ส าเรจ็ตามนโยบายและเป้าหมายของงาน 
นอกจากนัน้ยงัช่วยเสรมิสรา้งความเป็นคน
ที่สมบูรณ์ให้แก่ผู้นัน้ ช่วยให้ใช้ชวีติอย่างมี
ความหมาย และช่วยสรา้งคนใหด้ไีด ้เพราะ
การท างานเป็นหัวใจส าคัญส่วนหนึ่งของ
ชีวิตมนุษย์ ท าให้ชีวิตมีคุณค่า มนุษย์มี
ความต้องการทางด้านร่างกาย และมคีวาม
ต้องการทางด้านอื่นๆ  เช่น การยกย่อง 
สถานะ ความรกั ความผูกพนักบับุคคลอื่น 
ค ว าม รู้ สึ ก ที่ ดี  ก า ร ให้  ก า รป ร ะ ส บ
ความส าเรจ็ โดยทัว่ไปจะมกีารเปลีย่นแปลง
เมื่อเวลาผ่านไป  และความต้องการจะมี
ความแตกต่างกัน ในแต่ละบุ คคลด้วย 
3.4) ก า ร เรีย น รู้ แ บ บ โค ร ง ง าน  เ ป็ น
กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยการใหผู้เ้รยีนเรยีนรู้
ด้วยตนเองจากการท าโครงงาน  ผู้สอน
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้เนื้อหาเป็นเพียงผู้
อ านวยความสะดวกให้ผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง การท าโครงงาน ช่วยให้ผู้เรยีนเกิด
ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อ

น ามาแก้ปญัหา มีการร่วมกลุ่มช่วยกัน
โตแ้ยง้เพื่อหาผลสรปุทีเ่หมาะสมซึง่ 
  ส่ ว น ที่  4 สื่ อ แ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ
สนับสนุน เพื่อให้ผู้เรยีนสนใจการเรียนรู ้
และให้กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้ น
สอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบันและ
กลุ่มเป้าหมาย อกีทัง้เพื่อน ามาเป็นสื่อหรอื
เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง ผู้เรยีน-
ผู้สอน-พี่เลี้ยง ประกอบด้วย 4.1) อุปกรณ์ 
Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิว๋ 
ขนาด 32 บติ ซึ่งเป็นคอมพวิเตอรใ์นบอรด์
เ ดี ย ว  ( Single Board Computer) 
พัฒนาขึ้นในประเทศสหรฐัอเมริกา โดย 
Raspberry Pi Foundation ภ า ย ใ ต้ ก า ร
ท างานขององค์กรไม่หวังผลก าไร สร้าง
คอมพิวเตอร์ในบอร์ดเดียวเพื่อใช้ส าหรบั
การสอนและส าหรบัเรยีนของนักศึกษาใน
สาขา Computer Science รองรบัเมาส์และ
คี ย์ บ อ ร์ ด ผ่ า น  USB port ป ก ต ิ
ระบบปฏบิตักิารพืน้ฐานของราสเบอรร์ีพ่าย 
(NOOBS หรือ Raspian) นั ้นมีโปรแกรม
และเกมสจ์ านวนหนึ่งใหล้องใชอ้กีดว้ย แต่ที่
ส าคัญคือ เด็กๆ สามารถเริ่ม ฝึกเขียน
โปรแกรมได้ทันที เช่น เขียนโปรแกรม
ง่ายๆ ด้วยภาษาไพทอน (Python) ที่มี
โปรแกรมรองรบัทันทีที่เปิดเครื่องขึ้นมา 
ได้ ร ับ ค วามนิ ยม อย่ างสู ง  ทั ้ง ใน ด้ าน
การศึกษ าเพื่ อ เรียนรู้ก ารท างานของ
คอมพิวเตอร์แบบง่าย เพื่อการวจิยัโดยใช้
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เป็นอุปกรณ์ประกอบการท าวจิยั หรอืเพื่อ
การใช้งานในเชิงธุรกิจโดยการท าเป็น
อุปกรณ์ เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ควบคุม
เครือ่งมอือื่นๆ 4.2) โปรแกรม Scratch เป็น
โปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์ภาษาหนึ่งใน
เทคโนโลย ีWeb 2.0 ที่ส่งเสรมิผู้เรยีนให้ใช้
ความคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ คิด
เชงิตรรกะ และคดิสรา้งสรรค ์เพื่อแกป้ญัหา
ทางคอมพิวเตอร์ ด้วยการสร้างโปรแกรม
ผลงาน ซึ่งเริ่มจากการพัฒนาความคิด 
ถ่ายทอดความคดิสู่การลงมอืปฏิบตัิอย่าง
เป็นขัน้ตอน แก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าเมื่อมี
อุปสรรค และเมื่อท ากระบวนการนี้ซ ้าๆ ก็
จะเกิดความช านาญและความมัน่ใจใน
แนวคิดและความสามารถของตนเอง 4.3) 
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ซึ่งผู้วจิยัเลอืกใช ้
Facebook เนื่องจากผู้เรยีนมปีระสบการณ์
ในการใช้และมกีารน ามาใชอ้ย่างแพร่หลาย 
น ามามาใช้เป็นสื่อในการสนับสนุนการ
สื่อสารและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
  ส่วนที่  5 ตัวชี้ว ัดกิจกรรมการ
ส่ ง เส ริมผู้ เรียน  ป ระกอบด้ วย  5.1) มี
เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อพฒันาผูเ้รยีน 5.2) โรงเรยีนมี
กิจกรรมการพัฒนาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของผู้เรียนโดยใช้อุปกรณ์ 
Raspberry Pi 5.3) ผู้เรียนสามารถพัฒนา
โครงงานคอมพิ ว เตอร์ด้ วยการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์  Raspberry Pi  

5.4) ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ ICT 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 5.5) ผู้เรียน/
ผู้สอน/โรงเรยีน มพีี่เลีย้ง/มแีรงจูงใจในการ
ท ากจิกรรมเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูก้ารเขยีน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์  Raspberry Pi 
ส่งผลให้ได้ความรูใ้หม่หรอืสิง่ประดษิฐ์ใหม ่
เผยแพรสู่่แก่สมาชกิดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม 
   2. ผ ล ก ารพั ฒ น าก ระบ วน ก าร
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์  Raspberry Pi  
ผู้วจิยัน าองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi มาเป็นกรอบใน
การก าหนดกระบวนการส่งเสรมิผูเ้รยีน  
 กระบวนการฝึกอบรมเพื่ อส่ งเสริม
ผู้ เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
อุปกรณ์ Raspberry Pi ประกอบด้วยปจัจยั
น า เข้า  (Input) ก ระบวนการ (Process) 
และผลลัพธ์ (Output) โดยกระบวนการม ี 
3 ขัน้ ดงันี้ 
   ขั ้น ที่  1  เต รีย ม ค ว ามพ ร้อ ม
วตัถุประสงค์ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน
และก าหนดแนวทางในการเครือข่ าย  
  ขั ้ น ที่  2  ป ฏิ บั ติ โ ค ร ง ง า น 
วตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้้เรยีนปฏบิตัโิครงงาน
คอมพวิเตอร ์
   ขั ้น ที่  3  ติ ด ต ามป ระ เมิน ผ ล 
วัต ถุป ระสงค์  เพื่ อประเมินผลการท า
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โครงงานคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนในการ พัฒ น าต่ อ ยอด โค รงงาน จัด กิ จก รรม

 
 
ภาพที่ 2  กระบวนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์  
               Raspberry Pi 

  3. ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi ความคิดเห็น
ของผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ การพัฒนาชุ ด
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์  Raspberry Pi 
ผู้วิจ ัยน าเสนอองค์ ประกอบคู่มือชุดฝึก
อบรมและเครื่องมอืการวิจยัให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน ตรวจสอบและประเมนิผล แสดง
ดงัตารางที ่1 
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ตารางที่  1  ความคิด เห็นของผู้ เชี่ยวชาญ ต่อผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่ อส่ งเสริมผู้ เรียน 
                 เขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรด์ว้ยอุปกรณ์ Raspberry Pi  
 

รายการ ระดบัความคดิเหน็ 

 S.D. แปลค่า 
1. ความเหมาะสมขององคป์ระกอบของชุดฝึกอบรม 
1.1 นโยบาย หลกัการ และแนวคดิ 4.80 0.40 มากทีสุ่ด 
1.2 เครอืขา่ยความรว่มมอื 4.80 0.40 มากทีสุ่ด 
1.3 กจิกรรมส่งเสรมิผูเ้รยีน 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
1.4 สื่อและเครือ่งมอืสนบัสนุน 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
1.5 ตวัชีว้ดั 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่รวม 4.93 0.24 มากทีสุ่ด 
2. กระบวนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผูเ้รยีน 
2.1 ปจัจยัน าเขา้ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
2.2 กระบวนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผูเ้รยีน 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
   2.2.1 ขัน้เตรยีมความพรอ้ม 4.80 0.40 มากทีสุ่ด 
   2.2.2 ขัน้ปฏบิตัโิครงงาน 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

   2.2.3 ขัน้ตดิตามประเมนิผล 4.80 0.40 มากทีสุ่ด 
 2.3 ผลลพัธ ์ 4.60 0.49 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่รวม 4.88 0.19 มากทีสุ่ด 
3. ดา้นความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผูเ้รยีนเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
  3.1 ความเหมาะสมของเนื้อหาและจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
  3.2 ความเหมาะสมของขัน้ตอนกจิกรรม 4.80 0.40 มากทีสุ่ด 
  3.3 ความสอดคลอ้งของคู่มอืชุดฝึกอบรมกบัการน าไป 
       สู่การปฏบิตั ิ

4.80 0.40 
มากทีสุ่ด 

  3.4 ความถูกตอ้งในการน าเสนอเนื้อหา/กจิกรรม 4.80 0.40 มากทีสุ่ด 
  3.5 ความชดัเจนของภาพประกอบ 4.60 0.40 มากทีสุ่ด 
  3.6 ความงา่ยในการน าไปเรยีนรู ้ 4.80 0.40 มากทีสุ่ด 
  3.7 ความสะดวกในการน าไปใช ้ 4.60 0.40 มากทีสุ่ด 
  3.8 ความเหมาะสมในการน าไปสู่การเผยแพร ่ถ่ายทอด 4.60 0.40 มากทีสุ่ด 
  3.9 สื่อ/เครือ่งมอืประกอบการฝึกอบรม 4.80 0.40 มากทีสุ่ด 
  3.10 ระยะเวลาในการฝึกอบรม 4 วนั จ านวน 24 ชัว่โมง 4.80 0.40 มากทีสุ่ด 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
 

รายการ ระดบัความคดิเหน็ 

 S.D. แปลค่า 
  3.11 การวดัผลและประเมนิผลผูเ้รยีน 4.80 0.40 มากทีสุ่ด 
  3.12 การประเมนิทกัษะการปฏบิตั ิ 4.80 0.40 มากทีสุ่ด 
  3.13 ใบความรู ้แบบฝึกหดั 4.80 0.40 มากทีสุ่ด 
  3.14 แบบประเมนิทกัษะปฏบิตั ิ 4.80 0.40 มากทีสุ่ด 
  3.15 สามารถน ารปูแบบของคู่มอืไปประยกุตใ์ชท้ าคู่มอื 
         ฝึกอบรมอื่นๆ ได ้

4.80 0.40 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่รายดา้น 4.76 0.40 มากทีสุ่ด 
เฉลีย่รวมทัง้หมด 4.90 0.24 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคดิเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมีต่อการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ด้วย
อุปกรณ์ Raspberry Pi โดยรวมมีความเหมาะ 
สมอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.90, SD.=0.24) 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีความ
เหมาะอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดตามล าดบั คอื ความ
เหมาะสมของรายละเอยีดขององค์ประกอบของ
กิจกรรมการส่งเสริม (X = 4.93, SD. = 0.24) 
ความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมผู้ เรียนเขียน (X =4.88, SD. = 0.19) 
และความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิ
ผู้เรยีนเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (X =4.76, 
SD. = 0.40) ผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสรมิผูเ้รยีนเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรด์ว้ย
อุปกรณ์ Raspberry Pi 

  ผู้วิจยัด าเนินการทดลองใช้ชุดฝึกอบรม
เพื่อส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ด้วยอุปกรณ์  Raspberry Pi โดยการเตรียม
ความพร้อมพี่ เลี้ยง จัดกิจกรรมการส่งเสริม
ผู้เรียน จ านวน 33 คน ตามขัน้ตอนของการ
อบรมส่งเสรมิผูเ้รยีน หลงัจากนัน้ท าการทดสอบ
ผลการเรยีนรูข้องผู้เรยีนและสอบถามความพงึ
พอใจของผู้เรยีนทีม่ต่ีอชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิ
ผู้เรียน ผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมแสดง
ตารางที ่2 
  1. ผลการวเิคราะห์หาประสทิธภิาพของ
ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วย อุปกรณ์  Raspberry Pi ที่
พฒันาขึน้ ดงัตารางที ่2 
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม (n=33) 
 

ประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม คะแนนเตม็ คะแนนรวม คะแนนเฉลีย่ รอ้ยละ 
ระหว่างการจดักจิกรรม (E1)  30 824 24.97 83.29 
สิน้สุดการจดักจิกรรม (E2) 20 544 16.82 82.42 

 
 จากตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์
ประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิ
ผู้เรยีนเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์พบว่า 
ชุ ด ฝึ ก อบ รมมีป ระสิท ธิภ าพ  เท่ ากับ 
83.23/82.42 ซึ่ งมีป ระสิท ธิภ าพสู งกว่ า
เกณฑท์ี ่ก าหนดไว ้ 

  2 . ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้าน
ความรู ้  
ผูว้จิยัน าแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูก่้อน
อบรมและหลงัอบรมมาตรวจใหค้ะแนน 
จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน และค านวณ
เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดว้ย
สถติ ิทดสอบสมมตฐิาน t-test (Dependent 
Samples) แสดงดงัตารางที ่ 3

ตารางที ่ 3  ผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดา้นความรู้ 
 

การทดสอบ จ านวน  SD. df t P 
คะแนนก่อน
อบรม 

33 8.82 1.36 
32 23.80 .01** 

คะแนนหลงัอบรม 33 16.82 0.99 
ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 82.42     
** ระดบันัยส าคญัเท่ากบั  .01

 
จากตารางที ่3 พบว่าค่า t มคี่า 23.80สรุป
ไดว้่าผูเ้รยีนทีเ่ขา้รบัการอบรมดว้ยชุด
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผูเ้รยีนเขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอรด์ว้ยอุปกรณ์  Raspberry Pi ที่
พฒันาขึน้ มคีะแนนเฉลีย่หลงัการอบรม 

( =16.82) สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนการ
อบรม ( =8.82)  อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 
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3. ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อชุด
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์   Raspberry Pi 
ผู้วจิยัน ามาวเิคราะห์ผล  แสดงดงัตาราง 4

 
ตารางที่ 4  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรแกรม 
                 คอมพวิเตอรด์ว้ยอุปกรณ์  Raspberry Pi  
 

 

ขอ้ที ่ รายการ 
N=33 ระดบัความ 

พงึพอใจ X  S.D 
1 ดา้นเนื้อหาหลกัสตูรกจิกรรมการสง่เสรมิ 
1.1 เน้ือหาการฝึกอบรมแต่ละหวัขอ้มคีวามเหมาะสม 4.57 0.50 มากทีส่ดุ 
1.2 เน้ือหาการฝึกอบรมตรงตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรม 

4.37 0.53 
 

มาก 
1.3 เน้ือหาการฝึกอบรมตรงตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรม 

4.33 0.59 
 

มาก 
1.4 แบบฝึกทกัษะในแต่ละหวัขอ้ช่วยใหม้คีวามรู ้ และทกัษะ

เพิม่มากขึน้ 4.40 0.50 
 

มาก 
1.5 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม 4.50 0.58 มาก 
 เฉลีย่รวม 4.43 0.54 มาก 
2 ดา้นกจิกรรมการสง่เสรมิผูเ้รยีนเขยีนโปรแกรม    
2.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.33 0.48 มาก 
2.2 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนรู้

แบบโครงงาน 4.67 0.58 
 

มากทีส่ดุ 
2.3 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูส้ามารถพฒันาทกัษะการ

แกป้ญัหา 4.30 0.55 
 

มาก 
2.4 กจิกรรมการเรยีนรูน่้าสนใจและเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

4.43 0.50 
 

มาก 
2.5 ผูเ้รยีนมสีว่นร่วมและเน้นใหเ้รยีนรูจ้ากการ ปฏบิตัจิรงิ  

4.57 0.48 
 

มากทีส่ดุ 
 เฉลีย่รวม 4.46 0.52 มาก 
3 ดา้นการมสีว่นร่วมในกจิกรรมการสง่เสรมิผูเ้รยีน    
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ตาราง  4 (ต่อ) 
 
ขอ้ที ่ รายการ N=33 ระดบัความ 

พงึพอใจ   X  S.D 
3.1 หน่วยงานทีม่สีว่นรว่มในการจดักจิกรรมการสง่เสรมิ 4.40 0.50 มาก 
3.2 เพื่อนในกลุ่มชว่ยสง่เสรมิการเรยีนรู ้ 4.47 0.50 มาก 
3.3 เพื่อนต่างกลุ่มมสีว่นช่วยในการท าโครงงาน 4.57 0.54 มากทีส่ดุ 
3.4 ทีป่รกึษาแนะน าการแกป้ญัหาดา้นเทคนิคการปฎบิตัอิย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 

4.57 
 

0.50 
 

มากทีส่ดุ 
3.5 การชีแ้นะจากพีเ่ลีย้งช่วยในการท าโครงงานประสบ

ความส าเรจ็ 
4.27 0.55 มาก 

 เฉลีย่รวม 4.45 0.52 มาก 
4 ดา้นสือ่และเครื่องมอืเทคโนโลย ี  
4.1 สือ่/เครื่องมอืสนบัสนุนช่วยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนแลกเปลีย่น 

เรยีนรู ้ 4.40 0.55 
 

มาก 
4.2 สือ่/เครื่องมอืสนบัสนุนมคีวามเหมาะสมกบัเนื้อหา 4.47 0.58 มาก 
4.3 สือ่/เครื่องมอืสนบัสนุนมคีวามเหมาะสมกบัเนื้อหาและ

กจิกรรมการสง่เสรมิโดยใชโ้ครงงาน 4.33 0.48 
 

มาก 
4.4 สือ่/เครื่องมอืสนบัสนุนช่วยใหเ้กดิการเชื่อมโยงกบัการ

เรยีนรู ้ภาคทฤษฎ ี 4.67 0.48 
 

มากทีส่ดุ 
4.5 สือ่/เครื่องมอืสนบัสนุนช่วยสง่เสรมิการเรยีนรูใ้หง้่ายขึน้ 4.37 0.53 มาก 
 เฉลีย่รวม 4.45 0.52 มาก 
 เฉลีย่รวมทัง้หมด 4.44 0.53 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า ความพึง
พอใจของผู้เรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมการส่งเสรมิ
ผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
อุปกรณ์  Raspberry Pi โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.44 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามคีวามพึง

พอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยเรยีงล าดบั
จากมากไปหาน้อยดังนี้   ขัน้ตอนการ
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดการ
เรยีนรูแ้บบโครงงาน (X =4.67, SD.=0.58) 
สื่อ /เครื่องมือสนับสนุนช่วยให้ เกิดการ
เชื่ อ ม โยงกับ ก ารเรียน รู้  ภ าคทฤษ ฎ ี
(X =4.67, SD.=0.48)  เนื้อหาการฝึกอบรม
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แต่ละหัวข้อมีความเหมาะสม  (X =4.57, 
SD.=0.50) ผู้ เรียนมีส่วนร่วมและเน้นให้
เรีย น รู้จ ากก าร  ปฏิบัติ จ ริง  (X =4.57, 
SD.=0.48) เพื่อนต่างกลุ่มมสี่วนช่วยในการ
ท า โ ค ร ง ง า น  (X =4.57,  SD.=0.40)  ที่
ปรึกษาแนะน าการแก้ปญัหาด้านเทคนิค
การปฎิบัติอย่างมีระสิทธิภาพ  (X =4.57, 
SD. = 0.50) 
 

อภิปรายผล 
 1. การพฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิ
ผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
อุปกรณ์ Raspberry Pi 
  ก ารพัฒ น าชุ ด ฝึ กอบ รม เพื่ อ
ส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi พบว่า รูปแบบ
ประกอบด้วย  5 ส่ วน  ได้แ ก่  ส่ วนที่  1 
นโยบาย หลักการ และแนวคิด ส่วนที่ 2 
เครอืข่ายความร่วมมือ ส่วนที่ 3 กิจกรรม
การฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีน ส่วนที่ 4 
สื่อและเครื่องมือสนับสนุน  และส่วนที่ 5 
ตวัชีว้ดั และความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญที่
มีต่อชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีนเขียน
โป รแกรมคอมพิ ว เต อร์ด้ วย อุ ป กรณ์ 
Raspberry Pi ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีสุ่ด (  = 4.90, SD.=0.24)  
  ผ ล ก า รพั ฒ น าก ระบ วนก าร
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์  Raspberry Pi 

พบว่า กระบวนการฝึกอบรมประกอบด้วย 
3 ส่ วน  ได้ แ ก่  ส่ วนที่  1 ป ัจจัยน า เข้ า 
ประกอบด้วย 1) เครอืข่ายความร่วมมอื 2) 
พี่เลี้ยง 3) แรงจูงใจ 4) คู่มอืฝึกอบรมและ
เครื่องมอื 5) สื่อและเครื่องมอืสนับสนุน 6) 
โครงงาน 7) แบบประเมนิโครงงาน ส่วนที ่
2 กระบวนการ ประกอบด้วย ขัน้เตรียม
ความพรอ้ม ไดแ้ก่ 1) สรา้งความร่วมมอื 2) 
เตรยีมกจิกรรมพี่เลี้ยง 3) สรา้งแรงจูงใจ 4) 
เรยีนรู้กระบวนการคิด 5) ผลิตชิ้นงาน 6) 
สานสร้างวงจร 7) ออกแบบโครงงาน ขัน้
ปฏิบัติโครงงาน ได้แก่ 1) คิดและเลือก
หัวข้อเรื่องโครงงาน  2) ศึกษาเอกสารที่
เกีย่วขอ้ง 3) เขยีนเคา้โครง โครงงาน 4) ลง
มอืปฏบิตั ิ5) ทดลอง/ทดสอบ 6) ปรบัปรุง/
ต่อยอดโครงงาน และขัน้ตดิตามประเมนิผล 
ได้แก่ 1) การพัฒนาต่อยอด 2) น าเสนอ
โค รงงาน  3) ชื่ น ชมผลงาน  ส่ วนที่  3 
ผลลพัธ์ ได้แก่  1) จ านวนหน่วยงานที่เข้า
ร่วม 2) จ านวนพี่เลี้ยง 3) ความรู้ ความ
เขา้ใจ 4) ชื่อเรื่องโครงงาน 5) เคา้โครงงาน 
6) ชิ้นงาน/โครงงาน 7) รายงาน/ผลงาน 
และ 8)ประสิทธิผลของโครงงาน ความ
คดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มต่ีอกระบวนการ
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์  Raspberry Pi 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่ สุ ด  (  = 4.88, SD. =0.19) 
และค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดบัมากที่สุด
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ทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.60 - 
5.00 อาจเป็นเพราะผู้ วิจ ัยได้สอบถาม
แนวทางในการพฒันากิจกรรมในระยะที่ 1 
และได้รบัค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรกึษา
วทิยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถ
ตกผลึกในองค์ความรู้พัฒนาชุดฝึกอบรม
และกระบวนการฝึกอบรมเพื่ อส่งเสริม
ผูเ้รยีน โดย กระบวนการที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้ 
มคีวามสอดคล้องกบัพฒันาชุดฝึกอบรมใน
ระยะที่  1 จึงท าให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและ
กระบวนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิผู้เรยีน 
ภ าพ รวมอยู่ ใน ระดับ ม ากที่ สุ ด  ทั ้งนี้
เนื่องมาจากมขีัน้ตอนการพฒันาอย่างเป็น
ระบบจากการศึกษารูปแบบวิธีการจัด
กจิกรรม การออกแบบกจิกรรมใหเ้หมาะสม
กับการจดัการเรยีนรู้ การตรวจสอบ  การ
ประเมินผลกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ การ
ทดลองใช ้แก้ไขปรบัปรุง สอดคลอ้งกบั สุด
จติ หมัน่ตะคุ (2554 : บทคัดย่อ) ท าวิจยั
เรื่อง ระบบการฝึกอบรม ดี.เอ็ม.ไอ.เอช 
นวตักรรมเพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห ์
ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อ พฒันาและประเมนิ
คุณภาพ ระบบการฝึกอบรม ด.ีเอม็.ไอ.เอช. 
นวตักรรมเพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห ์
โดยมขีัน้ตอนด าเนินการอยู่ 4 ขัน้ตอนคือ 
1) พฒันารูปแบบ 2) ตรวจสอบรูปแบบ 3) 
ประเมนิรูปแบบ และ 4) ทดลองใช้รูปแบบ 
ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้  1. ระบบการ

ฝึกอบรม ดี.เอ็ม.ไอ.เอช. นวัตกรรมเพื่อ
พฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ม ี5 ขัน้ตอน
ย่อย คอื 1) ขัน้เตรยีมความพรอ้ม 2) การ
ชี้แนะด้วยวธิกีารสาธติให้ดูเป็น 3) การฝึก
แบบชี้แนะให้ผู้เรยีนได้ท าทีละขัน้ตอน 4) 
การฝึกแบบใหผู้เ้รยีนท าเองครบทุกขัน้ตอน 
แ ล ะ  5) ก า รป ร ะ เมิ น ผ ล  2. ผ ล ก า ร
ตรวจสอบรูปแบบพบว่าผู้เชี่ยวชาญทัง้ 5 
ท่าน เหน็ว่ารปูแบบมคีวามเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ความถูกต้อง และเป็นประโยชน์ 
3. ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒต่ิอระบบ
การฝึกอบรม ด.ีเอม็.ไอ.เอช. นวตักรรมเพื่อ
พฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ พบว่าอยู่ใน
ระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวจิยัของอ
โนมา ศิรพิานิช (2553 : บทคดัย่อ) ได้ท า
การวิจยัพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อ
การสอนวชิาชพีด้วยรูปแบบการเรยีนการ
สอนแบบโครงงานผลจากการวิจยั พบว่า 
ห ลัก สู ต ร ฝึ ก อ บ รม  ที่ พั ฒ น าขึ้ น ซึ่ ง
ประกอบด้วย 18 หน่วยการเรียนรู้ตาม
ความคิด เห็นของผู้ เชี่ ยวชาญมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกนั และรูปแบบการ
เรยีนการสอนที่มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
หลกัการ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมและ
ก า ร เรีย น ก า รส อ น  แ ล ะ ก า ร วั ด ผ ล
ประเมนิผล ผลการตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ารูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น ท าให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจและมคีวามสามารถในการแก้ปญัหา
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มากขึ้น ผลการทดลองใช้เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้พบว่ากิจกรรมตามกระบวนการ
เรยีนการสอนม ี4 ขัน้ตอน คือ ขัน้กระตุ้น 
ขัน้พฒันาการเรยีนรู ้ข ัน้แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
ข ัน้วดัและประเมนิผล 
 2. การทดลองใช้ชุดฝึกอบรมเพื่ อ
ส่งเสรมิผู้เรยีนเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดว้ยอุปกรณ์ Raspberry Pi  
  ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียน
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ 
Raspberry Pi ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ชุ ด
ฝึ ก อบ รม  เท่ ากับ 83.23/82.42 ถือ ว่ ามี
ประสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และมี
ผลการทดลองด้านความรู ้พบว่า ผู้เรยีนที่
เขา้รบัการอบรม มผีลคะแนนเฉลีย่หลงัการ
อบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ
ด้านความพึงพอใจของผู้เรยีนที่เขา้รบัการ
อบรม ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 
4.44, SD.=0.53) อาจเป็นเพราะรูปแบบ 
กระบวนการ กิจกรรม และคู่มือฝึกอบรม
เพื่ อ ส่ ง เส ริม ผู้ เรีย น เขี ย น โป รแ ก รม
คอมพวิเตอร ์มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก
ที่ สุ ด  เมื่ อ เค รื่ อ ง มื อ ต่ า ง ๆ  ก า ร จั ด
สภาพแวดลอ้ม การเตรยีมตวัมคีวามพรอ้ม 
ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมมี
ความต้องการจะเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสรมิด้วยความสมคัรใจ ผลการทดลอง
จงึเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  สอดคล้อง

กับพนภาค ผิวเกลี้ยง (2555 : บทคดัย่อ) 
ท าวิจ ัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการ
เขียน โป รแก รม  ส าห รับ นั ก เรีย น ชั ้น
มธัยมศกึษาปีที่ 5 ผลการวจิยัพบว่า ชุดฝึก
ทักษะการเขียนโปรแกรม  ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย  ค าน า ค าชี้แจง  สารบัญ 
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้สาระส าคญัใบความรู ้
แบบฝึกตวัอยา่ง แบบฝึกปฏบิตั ิประเมนิผล 
คู่ มือครู  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบ
ป ระ เมิน ค ว ามส าม ารถ ใน ก าร เขีย น
โปรแกรมแบบทดสอบ และชุดฝึกทักษะ
การเขยีนโปรแกรม ม ี5 ชุด ได้แก่ ชุดฝึก
ทกัษะชุดที ่ค าสัง่ IF Then ชุดฝึกทกัษะชุด
ที่ 2 .ค าสัง่ Case of ชุดฝึกทักษะชุดที่ 3 
ค าสัง่ For to do ชุดฝึกทกัษะชุดที่ 4 ค าสัง่ 
Repeat Until ชุดฝึกทักษะชุดที่ 5 ค าสัง่ 
While do ชุด ฝึกทักษ ะมีประสิทธิภาพ 
82.65/82.06 สอดคล้องกบัอโนมา ศริพิานิช 
(2553 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการพัฒนา
หลกัสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการสอนวิชาชีพ
ด้วยรูปแบบการสอนแบบโครงงานที่
พัฒ น าขึ้ น   ผ ลการวิจัยพ บ ว่ าพ บ ว่ า 
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
ทฤษฎี มคี่าเท่ากบั 82.35/81.71 ส่วนด้าน
ปฏิบัติมีค่าเท่ากับ 80.38 สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด และสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
ความคดิเห็นของครูที่มต่ีอการฝึกอบรมใน
ภาพรวม พบว่า มคีวามเหมาะสมในระดบั
มาก และผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
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นักศึกษา มคีะแนนเฉลี่ยด้านทฤษฎี และ
ด้านปฏิบัติ ร้อยละ 82.43 และ 80.11 
ตามล าดบั ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการน าวิธีการไปใช้ 
   1.1 ผู้สอนควรจัดเตรียมสภาพ 
แวดล้อมในการเรยีนรูใ้ห้เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
เช่น ห้องเรยีนควรจดัโต๊ะ ให้เหมาะสมกับ
สภาพการเรยีนแบบกลุ่ม กล่าวคอืควรเป็น
โต๊ะที่จดัวางห่างๆ กนั แต่ละโต๊ะให้ผู้เรยีน 
จ านวน  3 คนนั ง่ล้อมรอบรวมถึงระบบ
อิน เตอร์เน็ตควรจัด ให้แ ต่ ละโต๊ ะมีจุด
เชื่ อม ต่ ออิน เตอร์เน็ ต อย่ าง  พอเพีย ง 
ปลัก๊ ไฟ ควรจัด เตรียมให้ค รบทุ ก โต๊ ะ 
หอ้งเรยีนควรเปิดให้ผูเ้รยีนไดเ้ขา้มาใชง้าน
ไดต้ลอดทุกวนัเป็นตน้  
   1.2 ผู้ ส อ น ค ว ร จั ด เ ต รี ย ม
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  เช่น เอกสาร 
ต ารา ชื่อเว็บไซต์ที่จ าเป็นเพื่อลดขัน้ตอน
การค้นหาข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป จะ
ช่วยให้ผู้ เรียนลดระยะเวลาในการท า

โครงงานไดอ้กี กระบวนการคดัเลอืกพีเ่ลีย้ง 
รวมถงึอาจพจิารณาใหม้กีารบรูณาการ การ
เรยีนในรายวชิาอื่นเขา้กบัการท าหน้าทีก่าร
เป็นพี่เลี้ยง และมคีะแนนเพิ่มสาหรบัการ
เป็นพีเ่ลีย้งรว่มดว้ย  
  2. ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจัยใน
ครัง้ต่อไป  
   2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการท า
โครงงานบางชิ้นที่ผู้เรยีนสามารถสร้างขึ้น
เองไดง้า่ยๆ ควรส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดบู้รณา
การการออกแบบชิ้นส่วน ควบคู่กบัการลง
มอืปฏบิตัสิรา้งนอกเหนือจากการออกแบบ
และสรา้งเพยีงอยา่งเดยีว  
   2.2 การประยุกต์ใช้ตัวควบคุม
ด้วยการใช้ระบบสมองกลฝงัตัว เป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการประยุกต์ใช้การจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใช้โครงงานในรายวชิาการเขยีน
โปรแกรมคอมพวิเตอรค์วรมกีารบูรณาการ
หลายๆวิชาเข้ากับการจดัการเรยีนรู้ตาม
แนวทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู้โดยใช้
โ ค ร ง ง า น เพื่ อ ช่ ว ย ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เกิ ด
แนวความคดิแบบองคร์วม 
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