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วิจัยช้ันเรียน  
เร่ือง ผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาและการเขียนผังงานโปรแกรมโดยการใช้โปรแกรม Flowgorithm  

ผู้วิจัย นายพิเจตส์  ประยุทธสินธุ์   
ต าแหน่ง ครูช านาญการ  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

----------------------------- 
 

บทน า (ความส าคัญและที่มาของปัญหา) 
 
 ในชีวิตประจ ำวันทุกคนต้องเคยพบกับปัญหำต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำด้ำนกำรเรียน กำรงำน กำรเงิน 
หรือแม้แต่กำรเล่นเกม เมื่อพบกับปัญหำแต่ละคนมีวิธีที่จะจัดกำรหรือแก้ปัญหำเหล่ำนั้นแตกต่ำงกันไป  ซึ่งแต่ละ
วิธีกำรอำจให้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือแตกต่ำงกันเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของ
บุคคลนั้น อย่ำงไรก็ตำมหำกเรำน ำวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำงวิธีมำวิเครำะห์ให้ดี จะพบว่ำสำมำรถสรุปวิธีกำรเหล่ำนั้นเป็น
ทฤษฎี ซึ่งมีรูปแบบที่แน่นอนได้ และบำงครั้งต้องอำศัยกำรเรียนรู้ในระดับสูงเพ่ือแก้ปัญหำบำงอย่ำงให้สมบูรณ์แบบ  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรจ ำลองควำมคิดมักจะประกอบขึ้นด้วยเครื่องหมำยที่แตกต่ำงกันหลำยอย่ำง แต่พอสรุปได้เป็น 2 
ลักษณะ ได้แก่ ข้อควำมหรือค ำบรรยำย (Pseudo code) และ  กำรใช้สัญลักษณใ์นกำรเขียนผังงำน (Flowchart)  
 
 เครื่องหมำยรูปแบบต่ำง ๆ ซึ่งใช้ส ำหรับสื่อสำรควำมหมำยให้เข้ำใจตรงกัน สถำบันมำตรฐำนแห่งชำติ
อเมริกัน (The American National Standard Institute : ANSI) ได้ก ำหนดสัญลักษณ์ไว้เป็นมำตรฐำนแล้ว สมควร
น ำไปใช้ได้ตำมควำมเหมำะสมต่อไป  กำรน ำสัญลักษณ์ไปใช้เพ่ือแสดงขั้นตอนกำรท ำงำนต่ำง ๆ ของงำนหรือ
โปรแกรม รวมถึงแสดงกำรไหลของข้อมูลในระบบตั้งแต่แรกจนได้ผลลัพธ์ตำมต้องกำรเรียกว่ำ กำรเขียนผังงำน 
(flowchart) ซึ่งสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ ผังงำนระบบ (System Flowchart) และ ผังงำนโปรแกรม 
(Program Flowchart)  ผังงานระบบ (System Flowchart) หมำยถึง ผังงำนที่แสดงขั้นตอนกำรท ำงำนในระบบ
อย่ำงกว้ำง ๆ แต่จะไม่เจำะจงในระบบงำนย่อย อำจแสดงให้เห็นล ำดับกำรท ำงำนของส่วนต่ำง ๆ ในระบบ เช่น กำร
น ำข้อมูลเข้ำ (Input)  ถูกเก็บอยู่ที่ใดบ้ำง ใช้สื่อบันทึกข้อมูลแบบใด ลักษณะของกำรประมวลผลตลอดจนลักษณะ
ของผลลัพธ์ (Output)   ผังงำนระบบจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เขียนโปรแกรมและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องกำร
ท ำควำมเข้ำใจกำรท ำงำนของระบบ  และ ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) หมำยถึง ผังงำนที่ใช้ในกำร
แสดงกำรท ำงำนของโปรแกรมโดยละเอียดในแต่ละขั้นตอน  เช่น รับข้อมูล  ค ำนวณ  และแสดงผลลัพธ์ผังงำน
โปรแกรมเป็นส่งที่จ ำเป็นส ำหรับผู้เขียนโปรแกรมเพรำะต้องใช้เป็นแนวทำงในกำรเขียนโปรแกรมและเมื่อโปรแกรม
เกิดข้อผิดพลำดกำรเข้ำไปวิเครำะห์ผังงำนโปรแกรมจะท ำได้ง่ำยกว่ำกำรเข้ำไปวิเครำะห์ตัวโปรแกรมโดยตรง  ปัญหำ
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ของนักเรียนในกำรเขียนผังงำนแบบเดิม คือ กำรจ ำลองแนวควำมคิดกำรแก้ปัญหำเชิงนำมธรรม (abstraction) เมื่อ
นักเรียนเขียนผังงำนโปรแกรมเสร็จแล้ว นักเรียนต้องเขียนโปรแกรมให้สอดคล้องกับผังงำนโปรแกรมและรอเฉลย/
ตรวจค ำตอบจำกครู้ผู้สอน จึงสำมำรถบอกได้ว่ำผังงำนที่นักเรียนเขียนถูกหรือผิดอย่ำงไร ซึ่งเป็นรูปธรรม (concrete) 
นักเรียนสำมำรถใช้ข้อมูลทดสอบเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องผังงำนโปรแกรมได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้
สำมำรถนักเรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยเอง (constructivism)  
 เนื้อหำรำยวิชำกำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เป็นกำรมุ่งเน้นให้นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน
และเนื้อหำที่เกี่ยวกับสำระวิชำอ่ืน ๆ เช่น วิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และบัญชี เป็นต้น ร่วมกับกำร
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้นทำงวิจัยจึงเน้นเฉพำะกำรใช้ผังงำนโปรแกรม (Program Flowchart) ในกำร
จัดกำรเรียนสอนในรำยวิชำกำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และงำนวิจัยชิ้นนี้เป็นกำรตรวจสอบผลสัมฤทธิ์กำรแก้ปัญหำ
และกำรเขียนผังงำนโปรแกรมด้วยโปรแกรม Flowgorithm ในเนื้อหำเกี่ยวกับกำรเขียนผังงำนแบบเรียงล ำดับ กำร
เขียนโปรแกรมแบบเลือกท ำ และกำรเขียนผังงำนแบบท ำซ้ ำ  
 

วัตถประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรแก้ปัญหำและกำรเขียนผังงำนโปรแกรมโดยกำรใช้โปรแกรม 
Flowgorithm 
 2. เพ่ือวัดและประเมินผลกำรจัดเรียนรู้ด้วยกำรแก้ปัญหำและกำรเขียนผังงำนโปรแกรมโดยกำรใช้
โปรแกรม Flowgorithm 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 1.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
   กำรวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในกำรแก้ปัญหำและกำรเขียนผังงำนโปรแกรมโดยกำรใช้โปรแกรม 
Flowgorithm เป็นกำรวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษำผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้โปรแกรม Flowgorithm ในเนื้อหำ
เกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำและกำรเขียนผังงำนโปรแกรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มีกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
 
 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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 2.  ขอบเขตการวิจัย 
   กำรวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในกำรแก้ปัญหำและกำรเขียนผังงำนโปรแกรมโดยกำรใช้โปรแกรม 
Flowgorithm มีขอบเขตที่ศึกษำ 2 ด้ำน คือ ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้ 
 

   2.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับ 1) ควำมหมำย สัญลักษณ์ และขั้นตอนกำรเขียน
ผังงำนโปรแกรม  2) ควำมหมำย สัญลักษณ์ และวิธีกำรใช้งำนโปรแกรม Flowgoithm  3) เนื้อหำสำระของกำร
เขียนผังงำนแบบเรียงล ำดับ  แบบมีเงื่อนไข  และแบบท ำซ้ ำ และ 4) โจทย์ปัญหำที่สอดคล้อง/บูรณำกำรกับเนื้อหำ
และสภำพแวดล้อมในกำรด ำเนินชีวิตของนักเรียน 
. 

   2.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง   
    2.2.1  ประชำกร (Population) คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ
กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 4 ห้อง (174 คน) 
    2.2.2  กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) คือ นักเรียนห้องมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 1 (30 คน) ด้วยกำร
สุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple random sampling) โดยวิธีกำรจับฉลำกจำกชื่อห้อง 
 
  

- โปรแกรม Flowgoithm 

- เนื้อหำเกี่ยวกับกำรเขยีนผังงำนโปรแกรม 

- แบบฝึกหัดและแบบทดสอบเกี่ยวกับผังงำนโปรแกรม 

ผลสัมฤทธ์ิในกำรแก้ปัญหำและกำรเขียน

ผังงำนโปรแกรมโดยกำรใช้โปรแกรม 

Flowgorithm - แบบฝึกหัดและ

แบบทดสอบเกี่ยวกับผังงำนโปรแกรม 
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 3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
  3.1 ศึกษำเนื้อหำ เกี่ยวกับ 1) ควำมหมำย สัญลักษณ์ และขั้นตอนกำรเขียนผังงำนโปรแกรม  2) 
ควำมหมำย สัญลักษณ์ และวิธีกำรใช้งำนโปรแกรม Flowgoithm  3) เนื้อหำสำระของกำรเขียนผังงำนแบบ
เรียงล ำดับ  แบบมีเงื่อนไข  และแบบท ำซ้ ำ และ 4) โจทย์ปัญหำที่สอดคล้อง/บูรณำกำรกับเนื้อหำและสภำพแวดล้อม
ในกำรด ำเนินชีวิตของนักเรียน ได้ผลดังนี้  
    3.1.1  เนื้อหำ ประกอบด้วย 3 หน่วย ได้แก่ 1) กำรแก้ปัญหำและผังงำน 2) กำรเขียนผังงำน
แบบเงื่อนไข และ 3) กำรเขียนผังงำนแบบท ำซ้ ำ  
    3.1.2  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มี 7 องค์ประกอบ คือ ชื่อหน่วย ระยะเวลำ ควำมคิดรวบยอด  
ผลกำรเรียนรู้ กระบวนจัดกำรเรียนกำรสอน สื่อที่ใช้ และกำรวัดและประเมินผล 
 
  3.2 สร้ำงหลักสูตรเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    3.2.1  สร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มี 7 องค์ประกอบ คือ ชื่อหน่วย ระยะเวลำ ควำมคิดรวบยอด 
ผลกำรเรียนรู้ กระบวนจัดกำรเรียนกำรสอน สื่อที่ใช้ และกำรวัดและประเมินผล จำกข้อ 3.1.2 แต่มีกำรแทรกควำม
สอดคล้อง/บูรกำรกับมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี 
    3.2.2  สร้ำงแบบฝึกหัด และแบบทดสอบย่อยที่สอดคล้องกับเนื้อหำในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ 
    3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ได้แก่ 1) กำรแก้ปัญหำและผังงำน 2) กำรเขียน
ผังงำนแบบเงื่อนไข และ 3) กำรเขียนผังงำนแบบท ำซ้ ำ 
 
  3.3 ทดลองใช้หลักสูตร 
    ขั้นตอนนี้เป็นกำรทดลองใช้หลักสูตรตำมที่ได้วำงแผนไว้ในข้อที่ 3.2 กับกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้ 
    3.3.1  มีกำรทดสอบก่อนเรียนทุกหน่วยกำรเรียนรู้ 
    3.3.2  มีกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งภำคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ  โดยใช้โปรแกรม Flowgoithm 
(คอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง) ร่วมกับเนื้อหำและแบบฝึกหัด (โจทย์กำรแก้ปัญหำและผังงำนของแต่ละหน่วย)  
    3.3.3  เมื่อเรียนจบในแต่หน่วยกำรเรียนรู้นักเรียนทุกคนต้องท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
    3.3.4  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 
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  3.4 กำรวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูลทดสอบก่อนเรียน ระหว่ำง และหลังเรียน โดยใช้ค่ำสถิติร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และทดสอบค่ำทีแบบ 2 กลุ่มไม่อิสระต่อกัน ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลของกำรวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในกำรแก้ปัญหำและกำรเขียนผังงำนโปรแกรมโดยกำร
ใช้โปรแกรม Flowgorithm ดังตำรำงที่ 1 และ ตำรำงที่ 2 
 
ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

กำรทดสอบ n คะแนนเตม็ 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t Sig 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

กำรแก้ปัญหำและผังงำนเรียงล ำดบั 30 10 7.27 2.34 9.50 1.09 9.57** .000 

ผังงำนแบบเลือกท ำ 30 10 5.83 1.87 9.07 1.17 12.174** .000 

ผังงำนแบบท ำซ้ ำ 30 10 5.17 0.70 8.47 0.60 16.155** .000 

 ** มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

 
ตำรำงที่ 2 แสดงประสิทธิภำพของเครื่องมือกำรวิจัย (E1/E2 : 80/80) 
 

กำรประเมินผลกำรเรยีนรู้ของนักเรียน n คะแนนรวม คะแนนท่ีไดร้้อยละ กำรแปลผล 

คะแนนระหวำ่งกำรจัดกำรเรียนรู ้ 30 30 90.77 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยมี

ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 คะแนนหลังจัดกำเรยีนรู ้ 30 20 90.00 
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สรุปผลการวิจัย 
  

 1. กำรจัดกำรเรียนกำรกำรสอนให้กับนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Flowgorithm ในกำรเขียนผังงำน
โปรแกรม ท ำให้นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะก่อนเรียนสูงกว่ำหลังเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นดังตำรำงที่ 1 อย่ำงมี
ค่ำนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ผลจำกกำรทดลองวิจัยดังตำรำงที่ 2 กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของเครื่องมือวิจัย (E1/E2) เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 จำกผลกำรวิจัยที่เกิดขึ้นจำกกำรทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำง คือ 90.77 / 90.0 แสดงให้เห็นว่ำ
เครื่องมือวิจัยมีประสิทธิภำพ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  

 ผลกำรวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในกำรแก้ปัญหำและกำรเขียนผังงำนโปรแกรมโดยกำรใช้โปรแกรม 
Flowgorithm กับนักเรียนที่เรียนรำยวิชำกำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำค
เรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนรู้กับนักเรียนสูงขึ้ น และเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยมี
ประสิทธิภำพ  เหมำะสมส ำหรับน ำไปใช้กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับกำรเขียนผังงำนโปรแกรม (Flowchart 
Programming) ที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับกำรเขียนผังงำนโปรแกรมแบบเรียงล ำดับ (Sequence)   แบบเลือกท ำ 
(Selection) และแบบท ำซ้ ำ (Repeating) เพรำะเม่ือนักเรียนออกแบบผังงำนแบบเชิงนำมธรรม (abstraction) แล้ว 
นักเรียนสำมำรถทดสอบกับข้อมูลจริงได้ในทันที ท ำให้นักเรียนสำมำรถตรวจสอบกระบวนกำรคิดได้ด้วยตนเองใน  
เชิงรูปธรรม (concrete) ซึ่งส่งผลให้นักเเรียนจะสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
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ข้อเสนอแนะ 
  

 กำรวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ ในกำรแก้ปัญหำและกำรเขียนผังงำนโปรแกรมโดยกำรใช้โปรแกรม 
Flowgorithm เป็นงำนวิจัยที่ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปช่วยให้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเหมำะสมส ำหรับกำร
เขียนผังงำนขั้นพ้ืนฐำน จนถึงระดับกลำง บำงสัญลักษณ์ทำงบริษัทผู้ผลิตอำจจะใช้ไม่ต้องตำมหนังสือของครูผู้สอน 
ดังนั้นจึงควรศึกษำให้ถ้วนถี่ก่อนน ำไปใช้จริงกับนักเรียนและมีกำรบอกกล่ำวให้นักเรียนทรำบเป็นกติกำหรือข้อตกลง
เป็นกำรเบื้องต้นก่อนกำรจัดกำรเรีนรู้  
 ข้อเสนอแนะส ำหรับน ำไปต่อยอดองค์ควำมรู้ 
 1. สำมำรถบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรทดสอบข้อมูลพ้ืนฐำน (Primary Data) ข้อควำม 
(String) และ ชุดข้อมูล (Array)  
 2. ควรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติก่อนน ำไปเขียนโปรแกรมภำษำคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ เพรำะโปรแกรม 
Flowgorithm ไม่อิงภำษำคอมพิวเตอร์ใด ๆ 
 3. ควรมีกำรติดตำมผลกำรวิจัยในควำมรู้ และทักษะกำรเขียนผังงำน หรือโปรแกรมที่สูงขึ้น อำทิ เช่น 
กำรเขียนผังงำนกับอำร์เรย์ โปรแกรมย่อย เป็นต้น 
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ภาพประกอบการวิจัย 
 

 
 

 


