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บทคัดย่ อ
แนวคิดเชิงคำนวณเป็ นกระบวนกำรคิดที่เป็ นระบบ คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีเหตุผลเพื่อกำรแก้ปัญหำใน
ชีวติ ประจำวัน ซึ่งครู ผสู ้ อนต้องปลูกฝังแนวคิดเชิงคำนวณให้เกิดขึ้นในตัวของผูเ้ รี ยนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำ
จนกระทัง่ ถึงระดับมหำวิทยำลัย ที่มีจุดเน้นสำคัญสำหรับกำรฝึ กใช้แนวคิดเชิงคำนวณเพื่อกำรวิเครำะห์รำยละเอียด
ของปั ญหำในสถำนกำรจริ ง ลักษณะที่เป็ นนำมธรรม และถ้ำหำกผูส้ อนต้องกำรให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะกำรเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 หรื อที่ เรี ยกกันว่ำ “Learning by doing” กำรเรี ยนรู ้ จะเกิ ดขึ้ นได้ตอ้ งลงมื อท ำด้ว ยตนเองเท่ ำ นั้น
ผูส้ อนจะต้องสร้ำงกำรเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมผ่ำนกำร Coding จึงเป็ นเหตุผลสำคัญที่ครู ผสู ้ อนต้องออกแบบ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน แนวคิดเชิงคำนวณร่ วมกับรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ฝึกคิดและ
ฝึ กปฏิบตั ิในสถำนกำรณ์จริ ง หรื อสถำนกำรณ์ที่ใกล้เคียงในลักษณะแบ่งกลุ่มกำรเรี ยนรู ้เพื่อแก้ปัญหำ ซึ่ งจะส่งผล
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือ ทั้งนี้ ครู ผสู ้ อนควรจะได้รับกำรฝึ กอบรมแนวคิดเชิ งคำนวณ และ
รู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding ก่อนที่จะนำไปจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนในชั้นเรี ยน ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรใช้แนวคิด
เชิงคำนวณร่ วมกับรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding จะนำไปสู่กำรสร้ำงสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
ด้วยกำรใช้เทคโนโลยี และสำมำรถนำไปใช้จริ งในชีวติ ประจำวันได้อย่ำงสมเหตุสมผล สะดวกและรวดเร็ ว
คาสาคัญ: แนวคิดเชิงคำนวณ, รู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding, สมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือ
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Abstract
Computational concept is the critical and systematic thinking of solving problems in daily life. The teachers
must cultivate computational concepts for the students from the beginning when they are in primary school until their
university years. An important focus for the practice of using computational concepts is for detailed analysis of problems
in real life situations. If the teacher wants the students to learn skills in the 21st century using “Learning by doing”
method, the teacher must create concrete learning through coding. It is therefore important for the teachers to design
teaching and learning the computational concepts together with the Coding Learning Model. This will help the students
to organize their thinking process and practice it in either the visualized or real life situations. It can assist the students
to develop cooperative problem-solving skills. For this purpose, the teachers should be trained in computational
concepts and the “Coding Learning Management” before organizing classroom activities. The results of using
computational concepts combined with the “Coding Learning Management” will lead to the creation of new inventions
and can be used in daily life.
Keywords: Computational concepts, Coding Learning Management, Collaborative problem-solving competency
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บทนา
ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสำรสนเทศได้เข้ำมำมีอิทธิ พล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนิ น
ชี วิตประจำวันของมนุ ษย์หลำยประกำรด้วยกัน อำทิ กำรศึ กษำ ธุ รกิ จ กำรติ ดต่อสื่ อสำรตลอดจนกำรใช้
เพื่อควำมสนุ กสนำนเพลิดเพลิน ซึ่ งเห็นได้จำกกำรที่ ทุก ๆ คน ไม่เว้นแม้กระทัง่ เด็กและเยำวชนจะต้อง
พกพำโทรศัพท์มือถื อ ติ ด ตัวอยู่ต ลอดเวลำ ส่ งผลให้เด็กและเยำวชนไทยในบำงกลุ่ มบำงคนชอบที่ จะ
เลียนแบบพฤติ กรรมกำรปฏิ บตั ิ ตน ตำมสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งในทำงที่ ดีและทำงที่ ไ ม่ดี
ในยำมใดที่ มีปัญหำก็จะแก้ปัญหำโดยดูตวั อย่ำงในโลกออนไลน์ ขำดกำรคิ ดวิเครำะห์ คิ ดแบบมีเหตุผล
และคิ ดหำวิธีกำรแก้ปัญหำให้ถูกต้อง ส่ งผลให้ไม่สำมำรถดำรงชี วิตได้อย่ำงปกติ สุข จึ งมี ควำมจำเป็ น
อย่ำงยิ่งที่กำรจัดกำรศึ กษำของไทยนั้น ผูส้ อนต้องปลูกฝั งให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกกำรคิ ดอย่ำงเป็ นระบบ เพื่อกำร
แก้ปัญหำนำพำตนเอง ประเทศชำติ ให้มีควำมปกติ สุข เจริ ญรุ่ งเรื องเหมำะกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21
หลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ฉบับปรับปรุ งปี พุทธศักรำช 2560 สำระที่ 4 เทคโนโลยี
มำตรฐำน ว 4.2 มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีควำมเข้ำใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในกำรแก้ปัญหำที่พบในชีวิตจริ งอ
ย่ำงเป็ นขั้นตอนและเป็ นระบบ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร ในกำรเรี ยนรู ้กำรทำงำน และกำร
แก้ปั ญหำได้อย่ำ งมี ป ระสิ ทธิ ภ ำพ รู ้ เ ท่ ำ ทัน และมี จริ ย ธรรม สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึ กษำ
แห่ งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มำตรำ 6 กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนำ
คนไทยให้เ ป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ ท้ ัง ร่ ำ งกำย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญำ ควำมรู ้ และคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและ
วัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่ำงมีควำมสุ ข (กระทรวงศึกษำธิ กำร, 2542)
แนวคิดเชิ งคำนวณ เป็ นทักษะกำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงเป็ นระบบ ที่ประกอบไปด้วยกำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ กำรคิ ดแก้ปัญหำ กำรระบุปัญหำ กำรกำหนดวิธีแก้ปัญหำ ควำมคิ ดสร้ำงสรรค์และควำมรู ้ ทำง
ปัญญำ (ขวัญชัย ขัวนำ, และธำรทิพย์ ขัวนำ, 2562: 13-22) ซึ่ งสอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิ กำร เรื่ อง
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริ ญญำตรี สำขำครุ ศำสตร์และสำขำศึกษำศำสตร์ (หลักสู ตรสี่ ปี) ปี พุทธศักรำช 2562
สำขำวิชำเทคโนโลยี มีขอ้ เสนอสำระควำมรู ้ในข้อ 2.2 หลักกำรคิดเชิงคำนวณ กำรแก้ปัญหำโดยใช้แนวคิด
เชิงคำนวณ ฟังชัน่ และข้อ 2.8 กำรนำแนวคิดเชิงคำนวณไปพัฒนำโครงงำนที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ธุรกิจ
และบริ กำร (กระทรวงศึกษำธิ กำร, 2542)
จำกรำยละเอียดข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำสถำนศึ กษำจะต้องให้ควำมสำคัญ กับกำรจัดกิ จกรรมกำร
เรี ยนกำรสอนให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกแนวคิดเชิงคำนวณ กำรคิดอย่ำงเป็ นระบบ กำรคิดอย่ำงมีเหตุมีผล มีข้ นั ตอน
ในรู ปแบบนำมธรรม และมีกำรถ่ำยทอดในรู ปแบบกำร Coding ที่เป็ นรู ปธรรม สำมำรถสร้ำงภำพให้เห็น
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กำรท ำงำนเป็ นขั้นตอนและวิ ธีกำรคิ ด แก้ปั ญหำที่ เ ป็ นระบบ ซึ่ งเป็ นผลจำกแนวคิ ด เชิ งค ำนวณที่ เ ป็ น
นำมธรรม ซึ่ งมี ค วำมสอดคล้อ งกับ ประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เรื่ อง นโยบำยและจุ ด เน้น ของ
กระทรวงศึ กษำธิ กำรปี งบประมำณ 2563 ระดับประถมศึ กษำมุ่งเน้นถึ งพหุ ปัญญำของผูเ้ รี ยนรำยบุ คคล
ที่ หลำกหลำยตำมศักยภำพ ด้วยจุดเน้นในข้อ 6 จัดกำรเรี ยนกำรสอนเพื่อฝึ กทักษะกำรคิดแบบมีเหตุมีผล
และเป็ นขั้นตอน Coding (ขวัญชัย ขัวนำ, และธำรทิ พย์ ขัวนำ, 2562: 13-22) ซึ่ งในบทควำมนี้ ผูเ้ ขี ยนได้
กล่ำวถึ งแนวคิ ดเชิ งคำนวณร่ วมกับรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding เพื่ อส่ งเสริ มสรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบ
ร่ วมมือ และให้ควำมสนใจสำหรับนำไปใช้ในกำรจัดกิ จกรรมกำรเรี ยนกำรสอนเพื่อพัฒนำนักศึกษำครู ที่
เป็ นกำลังสำคัญของประเทศชำติต่อไป
ความหมายแนวคิดเชิงคานวณ
Jeannette M. Wing (2012) กล่ำวว่ำ แนวคิ ดเชิ งคำนวณเป็ นทักษะพื้ นฐำนที่ ใช้กนั ทุ กคนในโลก
ในช่วงกลำงศตวรรษที่ 21 เป็ นกระบวนกำรคิดที่เกี่ยวข้องในกำรกำหนดปั ญหำและแสดงวิธีแก้ปัญหำในวิธี
ที่คอมพิวเตอร์ มนุษย์หรื อเครื่ องจักรทำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ แนวคิดเชิงคำนวณเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นก่อนหน้ำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Shuchi Grover1 and Roy Pea (2013) แนวคิดเชิงคำนวณเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำ กำรออกแบบ
ระบบและกำรเข้ำใจพฤติ กรรมมนุ ษย์ โดยเป็ นกำรวำดภำพบนแนวคิ ดพื้ นฐำนวิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์
สำระสำคัญของแนวคิดเชิงคำนวณ คือ คิดแก้ไขปัญหำแบบวิทยำศำสตร์เมื่อเผชิญหน้ำกับปัญหำ
ชยกำร คีรีรัตน์ (2562) กล่ำวว่ำ แนวคิดเชิ งคำนวณ คือ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่เริ่ มจำกทำ
ควำมเข้ำใจในปัญหำที่ซบั ซ้อนในลักษณะองค์รวม สำมำรถกำหนดขอบเขตปัญหำ แยกย่อยปัญหำออกแบบ
แก้ปัญหำและกำหนดขั้นตอนวิธี
จำกข้ำงต้นสรุ ปได้ว่ำ แนวคิ ดเชิ งคำนวณ หมำยถึง กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์ ที่
เกิดขึ้นในช่วงกลำงศตวรรษที่ 21 นำไปสู่ กำรแก้ปัญหำที่มีควำมซับซ้อนด้วยกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็ นระบบ
คิ ดวิเครำะห์ คิ ดแบบมี วิจำรณญำณ คิ ดอย่ำงมี เหตุ ผล คิ ดสร้ ำงสรรค์เพื่ อกำรแก้ปัญหำในลักษณะที่ เป็ น
นำมธรรม
องค์ ประกอบแนวคิดเชิงคานวณ
Ugur Kale & Other (2018) กล่ำวว่ำ แนวคิดเชิงคำนวณว่ำมีองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำร
เผชิ ญ หน้ำ กับปั ญ หำที่ พ บเจอ (Confrontation) 2) กำรแยกย่อยปั ญหำของเป็ นส่ ว นย่อยแบบมี เ หตุ ผ ล
(Decomposition) 3) กำรจับรู ปแบบของปั ญหำ (Pattern Recognition) 4) กำรคัดประเด็นปั ญหำที่ สำคัญ
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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(Abstraction)5) กำรออกแบบอัล กอริ ทึ ม (Algorithm/Automation) 6) กำรวิ เ ครำะห์ วิ ธี ก ำรแก้ปั ญ หำที่
เป็ นไปได้ กำรทดสอบ กำรแก้ไข (Analysis)
ภำสกร เรื องรองและคณะ (2561)ได้สรุ ปองค์ประกอบแนวคิดเชิ งคำนวณไว้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) กำรแบ่งปัญหำใหญ่ให้เป็ นปั ญหำย่อย (Decomposition) 2) กำรจัดรู ปแบบของปั ญหำ (Pattern Recognition)
3) กำรกำหนดสำระสำคัญ(Abstraction) 4) กำรออกแบบอัลกอรึ ทึม (Algorithm/Automation)
ชยกำร คีรีรัตน์ (2562) กล่ำวถึง แนวคิดเชิงคำนวณ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) กำรแยก
ย่อยปั ญหำ 2) รู ปแบบของปั ญหำ 3) กำรคัดประเด็นสำคัญ 4) ขั้นตอนวิธี 5) เงื่ อนไขที่ เกี่ ยวข้อง และ
6) กำรประเมินผล
จำกกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ สรุ ปได้วำ่ แนวคิดเชิงคำนวณมี
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กำรแยกย่อยปั ญหำ 2) กำรจับแบบรู ปปั ญหำ 3) กำรคัดประเด็นสำคัญ และ 4)
อัลกอริ ทึม
กรณีศึกษางานวิจยั เกีย่ วกับแนวคิดเชิงคานวณ
Buitrago Flórez, F., Casallas & Other (2017) ศึ กษำเรื่ อง กำรสอนแนวคิ ด เชิ งค ำนวณด้วยกำร
เขี ยนโปรแกรม: กรณี ศึกษำ Francisco Buitrago Flórez, Rubby Casallas, Marcela Hernández, Alejandro
Reyes, Silvia Restrepo & Giovanna Danies Universidad de los Andes พบว่ำ แนวคิดเชิ งคำนวณควรสอน
ในระดับประถมศึกษำ และรวมอยูใ่ นหลักสู ตรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยทุกแห่งในสถำนศึกษำหลำยแห่ ง
โดย 1) แนวคิดเชิงคำนวณเป็ นกำรแยกควำมรู ้ที่อำจซ่ อนในข้อมูลได้ 2) แนวคิดเชิงคำนวณใช้ในกำรสอน
วิทยำศำสตร์ แต่ตอ้ งเริ่ มสอนกับระบบที่ซบั ซ้อนในช่วงเวลำของกำรปฏิบตั ิ ครู ไม่ใช้คำถำมและชี้นำผูเ้ รี ยน
3) แนวคิดเชิงคำนวณช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรคิดแบบซับซ้อนของผูเ้ รี ยน รวมถึงกำรคิดแบบนำมธรรม
ที่โปรแกรมเมอร์ใช้ในกำรพัฒนำอัลกอริ ทึมได้
García-Penalvo (2018) ได้สำรวจแนวคิ ดเชิ งคำนวณก่อนกำรศึ กษำในมหำวิทยำลัย ผลกำรวิจยั
พบว่ำ หลำยประเทศในระดับอนุ บำลถึ งระดับมัธยมศึ กษำ ส่ วนใหญ่เน้นกำรพัฒนำควำมสำมำรถหลัก
และทักษะกำรเขียนโค้ด ซึ่ งกำรเขียนโค้ดน่ำสนใจมำกขึ้ นในกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิ งตรรกะเกี่ ยวกับ
กำรเขียนโค้ดควบคุมหุ่นยนต์ แอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์มือถือ แอพพลิเคชัน่ บน Arduino กำรเรี ยนรู ้โดยใช้
เกมเป็ นฐำน โดยแนวคิดเชิ งคำนวณเป็ นเครื่ องมือที่เป็ นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อพัฒนำแบบสะท้อนกลับ
ช่ วยให้เด็ก ๆ แก้ปัญหำในชี วิตประจำวันโดยใช้เทคโนโลยี ดังนั้น จึ งมีควำมสำคัญมำกที่ จะต้องสำรวจ
ทักษะแนวคิดเชิงคำนวณก่อนรับเข้ำเรี ยนในระดับเตรี ยมอุดมศึกษำ
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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Ting-Chia & Other (2018) ได้ศึกษำเกี่ ยวกับแนวคิ ดคำนวณ ว่ำถูกจัดให้เป็ นสิ่ งที่ มีควำมสำคัญ
และควำมจำเป็ นสำหรับกำรเรี ยนรู ้ในอนำคต โดยเฉพำะครู ระดับประถมศึกษำปี ที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษำ
ปี ที่ 6 ซึ่ งมีกำรส่ งเสริ มแนวคิ ดเชิ งคำนวณในด้ำนกำรศึ กษำ ทำให้มีควำมคื บหน้ำอย่ำงมำกในทศวรรษ
ที่ ผ่ำนมำ และวิทยำกำรคำนวณได้ถูกนำไปใช้กับกิ จกรรมของกำรออกแบบโปรแกรม และวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ กำรศึ กษำแนวคิ ดเชิ งคำนวณส่ วนใหญ่ใช้โครงงำนเป็ นฐำน ปั ญหำเป็ นฐำน กำรเรี ยนแบบ
ร่ วมมือ กำรเรี ยนรู ้ผ่ำนเกม กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นสุ นทรี ยภำพ กำรออกแบบกำรเรี ยนรู ้ กำรศึกษำส่ วนใหญ่เน้นที่
กำรฝึ กทักษะกำรเขียนโปรแกรมและคณิ ตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ ดังนั้นแนวคิดเชิ งคำนวณจึงถูกนำเสนอให้
เป็ นข้อมูลสำหรับนักวิจยั สำหรับผูส้ อน และสำหรับผูก้ ำหนดนโยบำย
จำกกรณี ศึกษำเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณจำกนักวิชำกำรข้ำงต้น จึงสรุ ปได้วำ่ แนวคิดเชิงคำนวณ
มี ค วำมส ำคัญ และจำเป็ นส ำหรั บกำรเรี ย นรู ้ ในยุคดิ จิทัล ซึ่ งแนวคิ ด เชิ งค ำนวณถู กเสนอให้ร วมอยู่ใ น
หลัก สู ต รระดับ ประถมศึ ก ษำจนถึ ง มหำวิ ท ยำลัย ที่ ผู ้เ รี ยนสำมำรถน ำมำประยุ ก ต์ ใ ช้แ ก้ปั ญ หำใน
ชี วิตประจำวันด้วยกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่ วยแก้ปัญหำ กำรศึ กษำแนวคิ ดเชิ งคำนวณส่ วนใหญ่จะใช้
โครงงำนเป็ นฐำน ปั ญหำเป็ นฐำน ใช้กำรเรี ย นแบบร่ วมมื อที่ เ ป็ นผลทำให้เ กิ ด กำรเรี ย นรู ้ Coding ใน
ลักษณะที่เป็ นรู ปธรรม อย่ำงไรก็ตำม ผูน้ ำนโยบำยกำรศึกษำจะต้องให้ควำมสำคัญกับแนวคิดเชิ งคำนวณ
และส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อน นักวิจยั ได้ศึกษำเรี ยนรู ้แนวคิดเชิงคำนวณก่อนกำรถ่ำยทอดสู่ ผเู ้ รี ยน
ความหมายของรู ปแบบการเรียนรู้ Coding
กระทรวงดิ จิทลั เพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม (2562) กล่ำวถึ ง Coding หมำยถึ ง กำรใช้หลักกำรคิ ด
เชิ งนำมธรรมของแนวคิ ดเชิ งคำนวณ ในกำรคิดวิเครำะห์แก้ปัญหำ อย่ำงเป็ นขั้นตอน มีลำดับวิธีคิดอย่ำง
เป็ นระบบ แล้วจึงนำไปสู่ ควำมเป็ นรู ปธรรมด้วยกำรเขียนโค้ดภำษำคอมพิวเตอร์ เพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรม
แก้ปัญหำ หรื อนวัตกรรมสร้ำงสรรค์อื่น ๆ และในยุคดิจิทลั นี้ ทกั ษะควำมเข้ำใจในเรื่ องโค้ดและระบบกำร
เขียนโค้ด (Coding) จึงกลำยเป็ นทักษะสำคัญส่ วนหนึ่ งของกำรเรี ยนรู ้ภำษำที่ ไม่เพียงอยู่แค่สำขำคอมพิวเตอร์
แต่คือทักษะสำหรับทุกคน
เขมวดี พงศำนนท์ (2562) กล่ำวถึง คำว่ำ Coding หมำยถึง กำรจำลองกำรทำงำนของมนุ ษย์ทีละ
ขั้นตอน แต่เป็ นขั้นที่เล็กที่สุด มนุษย์นำมำสร้ำงทีละหนึ่ งขั้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์ เข้ำใจ และกำรที่จะสัง่ ให้
คอมพิวเตอร์ ทำงำนได้น้ นั โปรแกรมเมอร์ ตอ้ งคิดเป็ นขั้นตอน เพรำะคอมพิวเตอร์ ไม่มีทำงทำเองได้ กำร
ทำงำนของคำว่ำ Coding จึงถูกนำมำผนวกในหลักสู ตรเพื่อฝึ กทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem Solving Skill)
อย่ำงมีข้ นั ตอน อย่ำงมีเหตุผลในรู ปแบบแนวคิ ดเชิ งคำนวณ (Computational Thinking) ที่ เป็ นนำมธรรม
แต่ ถำ้ ต้องกำรให้เป็ นรู ปธรรมต้องให้เด็กได้เรี ยนรู ้กำร Coding ที่ สำมำรถสร้ ำงภำพให้เห็ นที่ เป็ นลำดับ
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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ต่อจำกแนวคิดเชิงคำนวณ โดยแนวคิดเชิงคำนวณตอบโจทย์กำรเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ในหลัก 4Cs ได้แก่
creativity (คิ ดสร้ำงสรรค์), critical thinking (คิ ดอย่ำงมีวิจำรณญำณ), collaboration (ทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น)
และ communication (สื่ อสำรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ)
วิชยั วงษ์ใหญ่ และมำรุ ต พัฒผล (2557) กล่ำวถึง คำว่ำ Coding คือ พื้นฐำนของกำรเขียนโปรแกรม
(Programming) คอมพิวเตอร์ ที่มีจุดเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดอย่ำงเป็ นระบบ มีตรรกะ
ทำงควำมคิ ด (Logic) คิ ดสร้ำงสรรค์ ซึ่ งมีควำมสำคัญต่อกำรดำรงชี วิตอย่ำงมีคุณภำพ และกำรประกอบ
อำชีพต่ำง ๆ ในยุคดิจิทลั ที่งำนจะต้องใช้ควำมรู ้ควำมเข้ำใจและทักษะที่เกี่ยวข้องกับกำร Coding
จำกกำรศึ กษำควำมหมำยของรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding ข้ำงต้น สรุ ปได้ว่ำ รู ปแบบกำรเรี ยนรู ้
Coding หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนเพื่อฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้กำรวำงแผนแก้ปัญหำ โดยใช้
แนวคิดเชิ งคำนวณที่เป็ นนำมธรรม ได้แก่ กำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดอย่ำงเป็ นเหตุเป็ นผล
มีตรรกะทำงควำมคิด คิดสร้ำงสรรค์ ตลอดจนกำรทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นและกำรสื่ อสำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
แล้วจึงถ่ำยทอดสู่ ผเู ้ รี ยนให้เห็นภำพที่ชดั เจน และจับประเด็นได้ดีมำกยิ่งขึ้น ด้วยลักษณะที่เป็ นรู ปธรรมใน
รู ปแบบกำร Coding หรื อกำรเขี ยนโค้ดภำษำคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งมี ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งสำหรั บกำรพัฒ นำ
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำในชี วิตประจำวันได้อย่ำงมีคุณภำพ อีกทั้งในยุคดิจิทลั แล้วนั้นกำรประกอบอำชี พ
ในทุกสำขำจะต้องใช้ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในหลักกำร Coding
องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนรู้ Coding
Robert E. Cummings (2006) ศึกษำเรื่ องกำร Coding ด้วยพลัง: สู่ โวหำรกำร Coding และองค์ประกอบ
คอมพิวเตอร์ ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรใช้ Coding เพื่อสอนกำรเขียนโค้ดนั้นมีแนวทำงเริ่ มต้น 1) เริ่ มต้นเล็ก ๆ
จำกแบบฝึ กหัดกับผูเ้ รี ยน 2) จำไว้ว่ำกำรสอน Coding ในห้องเรี ยนจะเป็ นตัวช่วยสำหรับกำรพัฒนำทักษะ
Coding ที่ ดีข้ ึ น 3) ทำข้อตกลงกับนักเรี ยนเกี่ ยวกับคะแนนในส่ วนกำร Coding 4) ศึ กษำภำษำกำรเขี ย น
โปรแกรมใดก็ได้ที่สะดวกสบำยที่สุด 5) ลดเวลำโดยเปลี่ยนระหว่ำงส่ วนของกำร Coding มำสู่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 6) ลองใช้ภำษำ SGML, HTML หรื อ XML
Cynthia C. Selby (2015) ศึกษำเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของแนวคิ ดเชิ งคำนวณ กำรสอนกำรเขี ยน
โปรแกรม และ Bloom’s Taxonomy ผลกำรวิจยั พบว่ำ ลำดับของทักษะกำรเขียนโปรแกรมที่สอนสะท้อน
ผลโดยตรงตำมลำดับขั้นของ Bloom’s Taxonomy ซึ่ งอธิ บำยได้ว่ำ ลำดับขั้นตอนของกำรเขียนโปรแกรม
คื อ ขั้นที่ 1 รู ้ โครงสร้ ำงภำษำที่ ใช้เขี ยนโปรแกรม ขั้นที่ 2 เข้ำใจหลักกำรทำงำนของโครงสร้ ำงภำษำ
โปรแกรม ขั้นที่ 3 วิเครำะห์ใช้โครงสร้ำงกำรเขียนโปรแกรมในบริ บทที่วำงแผนไว้ ขั้นที่ 4 กำรย่อยสลำย
ปั ญหำให้เล็กลง คัดประเด็นสำคัญเพื่ อกำรแก้ไข ขั้นที่ 5 กำรเขี ยนอัลกอริ ทึมและกำรเขี ยนโปรแกรม
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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เพื่อแก้ปัญหำ ขั้นที่ 6 กำรทดสอบและกำรประเมิ นผล แต่ลำดับขั้นของแนวคิ ดเชิ งคำนวณกลับกันกับ
ลำดับขั้นของ Bloom’s Taxonomy
Adidah Lajis & Other (2018) ศึ ก ษำเรื่ อ ง กรอบประเมิ น ควำมรู ้ ข อง Bloom Taxonomy สู่ ก ำร
เขี ยนโปรแกรม ผลกำรวิจยั พบว่ำ ขั้นที่ 1 รู ้ถึงควำมต้องกำรในกำรเขี ยนโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่ตอ้ งกำร
สัญลักษณ์ภำษำในกำรเขียนโปรแกรม ขั้นที่ 2 เข้ำใจโครงสร้ำงแต่ละภำษำ ขั้นที่ 3 เขียนโค้ดโปรแกรม
ได้อย่ำงถูกต้องในส่ วนไวยำกรณ์ และตรรกะ ขั้นที่ 4 เขี ยนโค้ดและแก้ปัญหำแบบซับซ้อนหรื อแก้ไข
โครงสร้ำงโปรแกรม ขั้นที่ 5 เลือกโครงสร้ำงโปรแกรมที่เหมำะสมกับปั ญหำ ขั้นที่ 6 ตัดสิ นใจควำมถูก
ต้องสมบูรณ์ ปรับคำสัง่ โปรแกรมให้สอดคล้องกับโครงสร้ำง เช่น เปลี่ยนจำกคำสัง่ if มำใช้ switch
จำกกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์องค์ประกอบของรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding สรุ ปได้วำ่ ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กำรกำหนดปั ญหำและควำมต้องกำร 2) อัลกอริ ทึมและกำร Coding แบบถอด
ปลัก๊ 3) กำรเขียนโค้ด 4) กำรทดสอบและแก้ไข 5) กำรประเมินผล ซึ่ งจะเห็นได้วำ่ องค์ประกอบที่ 1 และ
องค์ประกอบที่ 2 นำไปสู่ กิจกรรมกำร Coding แบบถอดปลัก๊ ที่มกั พบเจอในกำรจัดกิ จกรรมกำรเรี ยนกำร
สอนระดับ ประถมศึ ก ษำตอนต้น และองค์ป ระกอบที่ 3 ถึ ง องค์ป ระกอบที่ 5 จะพบเจอส ำหรั บ กำร
จัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน ในระดับประถมศึกษำตอนปลำยจนถึงระดับอุดมศึกษำ
กรณีศึกษารู ปแบบการเรียนรู้ Coding
Longkai Wu & Other (2019) ศึ กษำเรื่ อง กำรรับรู ้ของครู และควำมพร้อมในกำรสอนทักษะกำร
Coding: เปรี ยบเทียบระหว่ำงฟิ นแลนด์ จีนแผ่นดินใหญ่ สิ งคโปร์ ไต้หวัน และเกำหลีใต้ ผลกำรวิจยั พบว่ำ
ปั ญหำกำรขำดทักษะกำร Coding ในระดับประถมศึ กษำชั้นปี ที่ 1 ถึ งมัธยมศึ กษำชั้นปี ที่ 6 เป็ นปั ญหำ
ร้ำยแรงในหลำยประเทศของแถบตะวันตก แม้ระบุว่ำในรำยวิชำมีกำรสอน Coding แต่นกั เรี ยนที่ สำเร็ จ
กำรศึกษำจำกโรงเรี ยนมัธยมจำนวนมำกไม่มีทกั ษะแนวคิดเชิ งคำนวณและทักษะกำร Coding กำรวิจยั นี้ ทำ
ให้ได้แนวทำงกำรทำงำนว่ำทักษะกำรสอน Coding จะไม่เกิดขึ้นถ้ำไม่มีครู ดังนั้นกำรทำควำมเข้ำใจในกำร
รับรู ้ของครู ที่มีต่อกำร Coding เป็ นสิ่ งสำคัญที่สุดพร้อมกับกำรสนับสนุนควำมพร้อม และควำมท้ำทำยใน
กำรสอนของครู นอกจำกนี้ ยงั พบว่ำ ระบบกำรศึกษำหลำยแห่ งในทักษะศตวรรษที่ 21 มีกำรสอน coding
เป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักสู ตร แต่ขำดระบบกำรฝึ กอบรมครู อย่ำงเป็ นทำงกำรเกี่ยวกับวิธีกำรใช้กิจกรรมกำร
Coding ดังนั้นในระดับนโยบำยควรให้ควำมรู ้ แนะนำสนับสนุนครู ผสู ้ อน
Joohi Lee & Jo Junoh (2019) ศึ กษำเรื่ อ ง กำรใช้กิจกรรมกำร Coding แบบถอดปลัก๊ ในวัย เด็ก
มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดแนวทำงที่เหมำะสมสำหรับครู ผสู ้ อนเด็กเล็ก เมื่อนำกำร Coding ไปใช้ในห้องเรี ยน
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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โดยมุ่งเน้นไปที่ กิจกรรมกำร Coding และวิธีกำร Coding ที่ เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจำวันของเด็กแบบถอด
ปลัก๊ ไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรื อกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Shenghua Zha & Other (2019) ศึ กษำเรื่ องกำรเล่น Hopscotch ไปสู่ กำร Coding นักกำรศึ กษำได้
สนับสนุนแนวคิดเชิ งคำนวณว่ำควรรวมเข้ำกับกำรเรี ยนในระดับประถมศึ กษำปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษำปี ที่ 6
กำรออกแบบกำรวิจยั นี้ ได้ใช้รูปแบบกำรเรี ยนแบบกลับด้ำนในหลักสู ตรเทคโนโลยีกำรศึ กษำ เพื่อกำร
สอนครู ผูส้ อนวิชำเอกวิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์ ผลกำรวิจยั พบว่ำ แนวคิ ดเชิ งคำนวณมีศกั ยภำพในกำร
ปรับปรุ งกำรทำควำมเข้ำใจของครู ผสู ้ อนล่วงหน้ำ และควำมพร้อมเป็ นกิจกรรมประกันควำมมัน่ ใจของครู
ช่ วยปรั บปรุ งควำมเข้ำใจแนวคิ ดเชิ งคำนวณ และกำร Coding เป็ นผลให้นักเรี ยนสนุ กกับกิ จกรรมกำร
เรี ยนรู ้ร่วมกัน
จำกกรณี ศึกษำรู ปแบบกำร Coding สรุ ปได้ว่ำ ปั ญหำกำรเรี ยนกำรสอนหลำยประเทศของแถบ
ตะวันตกในระดับประถมศึกษำชั้นปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษำชั้นปี ที่ 6 คือ กำรขำดทักษะกำร Coding และทักษะ
แนวคิ ดเชิ งคำนวณ ซึ่ งกิ จกรรมกำร Coding เกี่ ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำในชี วิตประจำวันของเด็ก จำก
กำรศึ กษำงำนวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องจะเห็นได้ว่ำ กิ จกรรมกำร Coding ของเด็กระดับประถมศึ กษำตอนต้นเป็ น
ลัก ษณะกำรถอดปลั๊ก โดยไม่ ใ ช้ เ ครื่ องคอมพิ ว เตอร์ และกำร Coding จะเป็ นกิ จ กรรมของเด็ ก ใน
ระดับประถมตอนปลำยและมัธยมศึ กษำ ผูส้ อนควรเริ่ มจัดกิ จกรรมกำรเรี ยนกำรสอน โดยใช้โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ เข้ำมำเกี่ ยวข้องในกระบวนกำรคิ ด เช่ น โปรแกรมภำษำ Scratch Code.org และภำษำ Python
อย่ำงไรก็ตำม งำนวิจยั ข้ำงต้นได้ระบุ ว่ำ ทักษะกำรสอน Coding จะไม่สำมำรถเกิ ดขึ้ นได้ถำ้ ไม่มีครู ดังนั้น
สถำนศึกษำจึงต้องสนับสนุนกำรเรี ยนรู ้ Coding ตลอดจนควำมพร้อมและควำมท้ำยของครู ผสู ้ อน Coding
ความหมายของสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมือ
เอกริ นทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์ (2557) กล่ำวถึง สมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือตำมแนว PISA
หมำยถึง ควำมสำมำรถของบุคคลในกำรเข้ำร่ วมกระบวนกำรแก้ไขปัญหำของกลุ่มได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
โดยกำรแบ่งปันควำมเข้ำใจที่มี และรวบรวมควำมรู ้ ทักษะและควำมพยำยำมเข้ำด้วยกันเพื่อแก้ปัญหำ โดย
สมรรถนกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ 1) กำรสร้ำงและเก็บรักษำควำมเข้ำใจที่ มี
ร่ วมกัน 2) กำรเลือกวิธีกำรดำเนินกำรที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำ 3) กำรสร้ำงและรักษำระเบียบของกลุ่ม
ธี รฎำ ไชยเดช และคณะ (2560) กล่ำวถึง สมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือ หมำยถึง ควำมสำมำรถ
ของนักเรี ยนในกำรเข้ำร่ วมกระบวนกำรแก้ปัญหำของกลุ่ม โดยแสดงออกถึงสมรรถนะหลัก 3 ด้ำน คื อ
กำรสร้ำงและเก็บรักษำควำมเข้ำใจที่มีร่วมกัน กำรเลือกวิธีดำเนินกำรที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำ และกำร
สร้ำงและรักษำระเบียบของกลุ่ม
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (2561) กล่ำวถึง สมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือ
(Collaborative Problem Solving) หมำยถึง กำรแก้ปัญหำร่ วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยนำผลประโยชน์ที่
ต้องกำรเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดกำรคิดเพื่อหำทำงออกมำกกว่ำกำรประนี ประนอมกับทุกฝ่ ำย ซึ่ งกำรแก้ปัญหำ
มีวิธีกำรและทำงออกมำกกว่ำหนึ่งทำงที่สำมำรถนำทุกฝ่ ำยไปสู่ จุดที่พอใจ และได้รับผลประโยชน์สูงสุ ด
จำกรำยละเอียดข้ำงต้นสรุ ปได้วำ่ สมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือ หมำยถึง ควำมสำมำรถของ
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ในกำรเข้ำร่ วมกระบวนกำรแก้ปัญหำ แบ่งปั นควำมเข้ำใจที่ มีและรวบรวมควำมรู ้
ทักษะและควำมพยำยำมเข้ำด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหำในลักษณะกลุ่มได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ซึ่ งปัจจัยหลักของ
กรอบกำรประเมินกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือ 2 ประกำร ได้แก่ พื้นฐำนของนักเรี ยน ทักษะกำรทำงำนแบบ
ร่ วมมื อและทักษะกำรแก้ปัญหำ อี กทั้งในประเทศไทยยังได้ให้ควำมสำคัญโดยจัดให้เป็ นสมรรถนะใน
ข้อสอบ PISA
องค์ ประกอบของสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้ นฐำน (2558) กล่ำวถึ ง สมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบ
ร่ วมมือมีองค์ประกอบ คือ 1) กำรสร้ำงและเก็บรักษำควำมเข้ำใจที่มีร่วมกัน 2) กำรเลือกวิธีกำรดำเนิ นกำร
ที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำ 3) กำรสร้ำงและรักษำระเบียบของกลุ่ม*
พิมณิ ชำ ทวีบทและคณะ (2559) ศึกษำ เรื่ อง กำรพัฒนำสมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือของ
นักเรี ยนห้องเรี ยนพิ เศษวิทยำศำสตร์ เรื่ อง ปริ มำณสำรสัมพันธ์โดยกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ดว้ ยรู ปแบบกำร
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ผลกำรวิจยั พบว่ำ สมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือมีองค์ประกอบ ได้แก่
1) กำรสร้ำงและเก็บควำมเข้ำใจที่มีร่วมกัน 2) กำรเลือกวิธีดำเนิ นกำรที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำ 3) กำร
สร้ำงและรักษำระเบียบของกลุ่ม
สถำบันส่ งเสริ มวิ ทยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2561) กล่ ำ วถึ ง สมรรถนะกำรแก้ปัญ หำแบบ
ร่ วมมือมีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) กำรสร้ำงและเก็บรักษำควำมเข้ำใจที่มีร่วมกัน (รู ้ว่ำสมำชิ กในกลุ่มเข้ำใจ
เรื่ องใดมำกที่ สุดในปั ญหำนั้นแล้วนำมำแบ่ งปั นกัน) 2) กำรเลื อกวิธีกำรดำเนิ นกำรที่ เหมำะสมในกำร
แก้ปัญหำ (กำหนดสิ่ งที่ จะต้องทำในกำรแก้ปัญหำ เช่ น ใครต้องทำอะไร และลงมือทำตำมที่ ตกลงกัน)
3) กำรสร้ำงและรักษำระเบียบของกลุ่ม (ติดตำมบทบำทของตนเองในกลยุทธ์แก้ปัญหำและตรวจสอบว่ำ
คนอื่น ๆ ทำตำมหน้ำที่ที่ตกลงกัน)
จำกกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์องค์ประกอบของสมรรถนะกำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ประกอบด้วย
1) กำรสร้ำงและเก็บรักษำควำมเข้ำใจที่มีร่วมกัน 2) กำรเลือกวิธีกำรดำเนิ นกำรที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำ
และ3) กำรสร้ำงและรักษำระเบียบของกลุ่ม
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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กรณีศึกษาสมรรถนะการแก้ ปัญหาแบบร่ วมมือ
ธี รฎำ ไชยเดช (2560) ศึกษำ เรื่ อง กำรพัฒนำสมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือ ด้วยกำรจัดกำร
เรี ย นรู ้ โ ดยใช้วิ จัย เป็ นฐำนตำมแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษำ เรื่ อ ง เชื้ อ เพลิ ง ซำกดึ ก ด ำบรรพ์แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์
กลุ่มเป้ ำหมำยที่ศึกษำ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษำปี ที่ 5 จำนวน 24 คน ของโรงเรี ยนวิทยำศำสตร์ ภูมิภำค
แห่ งหนึ่ งในเขตภำคเหนื อตอนล่ำง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดสมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือ
และแบบสังเกตกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือของนักเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วย 3 สมรรถนะหลัก ได้แก่ กำรสร้ำง
และเก็บรักษำควำมเข้ำใจที่มีร่วมกัน กำรเลือกวิธีดำเนินกำรที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำ และกำรสร้ำงและ
รักษำระเบียบของกลุ่มวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภำพ ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรจัดกำรเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐำน
ตำมแนวคิ ดสะเต็มศึกษำสำมำรถพัฒนำสมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือของนักเรี ยนคิ ดเป็ นร้อยละ
95.80 อยูใ่ นระดับสู งหลังจำกกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ปฏิภำณ ลือนำม (2560) ศึกษำเรื่ อง กำรพัฒนำทักษะกำรคิดแก้ปัญหำและกำรทำงำนเป็ นทีมด้วย
รู ปแบบกำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ คทีเคโอสำหรับห้องเรี ยนพิเศษวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 5
กลุ่มเป้ ำหมำย คื อ นักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึ กษำปี ที่ 5 โรงเรี ยนแก่นนครวิทยำลัย
จำนวน 34 คน ได้มำจำกกำรเลือกแบบเจำะจง ผลกำรวิจยั พบว่ำ 1) บทเรี ยนบนเว็บด้วยรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคทีเคโอมีประสิ ทธิ ภำพ เท่ำกับ 1.05 ตำมเกณฑ์เมกุยแกนส์ 2) กำรทดสอบทักษะ
กำรคิดแก้ปัญหำหลังเรี ยนสู งกว่ำก่อนเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตที่ระดับ .05 และ 3) กำรเปรี ยบเทียบ
ทักษะกำรทำงำนเป็ นทีมด้วยรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคทีเคโอมีผลตำมเกณฑ์ร้อยละ 80
จำกกำรศึ กษำงำนวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับสมรรถนะกำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สรุ ปได้ว่ำ กำรแก้ปัญหำ
แบบร่ วมมือสำมำรถช่ วยเพิ่มคะแนนทำงกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้ นได้ จำกกำรที่ ได้เรี ยนรู ้แ บบกลุ่ ม
สะท้อนผลเห็นจุดปรับปรุ งของตนเอง โดยสำมำรถจัดกำรเรี ยนกำรสอนแบบออนไลน์ได้ สำหรับเครื่ องมือ
กำรประเมินกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือที่ พบเห็นนั้น ประกอบด้วย แบบวัดสมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบ
ร่ วมมือ แบบสังเกตกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือของนักเรี ยน และแบบวัดทักษะกำรทำงำนเป็ นทีม
การประยุกต์ ใช้ แนวคิดเชิงคานวณร่ วมกับรู ปแบบการเรียนรู้ Coding เพื่อส่ งเสริมสมรรถนะการแก้ ปัญหา
แบบร่ วมมือ
รัฐมนตรี ช่วยว่ำกำรกระทรวงศึ กษำธิ กำรในประเทศไทยได้ผลักดัน Coding ให้เป็ นพื้นฐำนของ
กำรศึ กษำไทย โดยแถลงนโยบำยด้ำนกำรศึ กษำเพื่ อพัฒ นำคนสู่ ศตวรรษที่ 21 หนุ นเด็กไทยต้องเรี ย น
Coding ก ำหนดไว้ใ นนโยบำยด้ำ นกำรศึ ก ษำของรั ฐ บำลที่ แ ถลงต่ อ รั ฐ สภำ และมี ต้ ัง คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ อีกทั้งในประเทศไทยยังมีเว็บไซต์ที่สนับสนุ นเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้แนวคิ ดเชิ ง
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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คำนวณร่ วมกับรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกกำรคิดอย่ำงเป็ นระบบ คิ ดมีเหตุมีผล ตำม
หลักกำรแนวคิ ด เชิ งคำนวณในรู ปแบบที่ เ ป็ นนำมธรรมก่ อน จำกนั้นจึ งเชื่ อมโยงสู่ ผูเ้ รี ย นให้เ ห็ นภำพ
ด้วยกำร Coding ที่เป็ นรู ปธรรมแบบอันปลัก๊ และกำรเขียนโปรแกรม เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะกำรแก้ปัญหำ
ของผูเ้ รี ยน และให้ครู ผสู ้ อนในสำขำวิชำคอมพิวเตอร์หรื อสำขำวิชำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เรี ยนรู ้ผำ่ นเว็บไซต์
เพื่ อเตรี ยมกำรสอนก่ อนกำรถ่ำยทอดเนื้ อหำควำมรู ้ สู่ผูเ้ รี ยน ได้แก่ เว็บไซต์ code.org, Coding Thailand
และ kid-bright.org
นอกจำกนี้ สถำบันส่ งเสริ มกำรสอนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ได้จดั อบรมวิทยำกำรคำนวณ
หลักสู ตรเพิ่มศักยภำพครู ให้มีสมรรถนะของครู ยคุ ใหม่สำหรับกำรเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ให้กบั วิทยำกร
เพื่ อถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ ในเรื่ องกำรจัดทำแผนกำรสอนให้กบั ครู ผูส้ อน ในระดับชั้นมัธยมศึ กษำปี ที่ 3
ตำมตัวชี้ วดั ของหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึ กษำขั้นพื้ นฐำน ฉบับปรั บปรุ ง ปี พุทธศักรำช 2560 โดยต้อง
เชื่ อมโยงสมรรถนะของวิทยำกำรคำนวณ เข้ำกับสมรรถนะ PISA (สมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือ)
ของวิทยำศำสตร์ และคณิ ตศำสตร์ เน้นกำรแก้ปัญหำในชี วิตจริ ง อันมี เป้ ำหมำยเพื่ อกำรสอบ PISA ซึ่ ง
ผูเ้ ขี ยนได้เข้ำร่ วมอบรมวิทยำกรท้องถิ่ นภำคเหนื อตอนบน จังหวัดเชี ยงใหม่ เมื่ อวันที่ 31 มกรำคม ถึ ง
2 กุมภำพันธ์ 2563 และได้ร่วมกันในกลุ่มสรุ ปเกี่ยวสมรรถนะของวิทยำกำรคำนวณเข้ำกับสมรรถนะ PISA
ของวิทยำศำสตร์ และคณิ ตศำสตร์ ประกอบด้วย 1) กำรคิดสถำนกำรณ์ของปั ญหำเชิ งคณิ ตศำสตร์ 2) กำร
ใช้หลักกำรและกระบวนกำรทำงคณิ ตศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำ 3) กำรตีควำมและผลลัพธ์ทำงคณิ ตศำสตร์
4) กำรประเมิ นผลและกำรออกแบบกระบวนกำรสื บเสำะและหำควำมรู ้ ทำงวิทยำศำสตร์ 5) กำรแปล
ควำมหมำยข้อมูลและกำรใช้ประจักษ์พยำนในเชิ งวิทยำศำสตร์ และ6) กำรอธิ บำยปรำกฏกำรณ์ในเชิ ง
วิทยำศำสตร์ อี กทั้งผูเ้ ขี ยนซึ่ งเป็ นผูส้ อนในระดับอุด มศึ กษำ มี ควำมสนใจเกี่ ยวกับแนวคิ ด เชิ งค ำนวณ
ร่ วมกับรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding เพื่อส่ งเสริ มทักษะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือ จึ งได้ออกแบบกำรเรี ยน
กำรสอนโดยใช้แนวคิ ดเชิ งคำนวณร่ วมกับรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding เพื่ อส่ งเสริ มทักษะกำรแก้ปัญหำ
แบบร่ วมมือ นำไปใช้เป็ นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน รำยวิชำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรสื่ อสำรกำรศึกษำและกำรเรี ยนรู ้ สำหรับนักศึกษำครู ช้ นั ปี ที่ 1 ภำคเรี ยน 1 ปี กำรศึกษำ
2564 โดยใช้ควำมสัมพันธ์ของรู ปแบบ แสดงดังภำพที่ 1
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ภาพที่ 1 ออกแบบกำรเรี ยนกำรสอนโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณร่ วมกับรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding
เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือ
ขั้นที่ 1 กำรแยกย่อยปั ญหำของแนวคิดเชิ งคำนวณมีควำมสัมพันธ์กบั ขั้นที่ 1 กำหนดปั ญหำและ
ควำมต้องกำรของรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding และสัมพันธ์กบั ขั้นที่ 1 กำรสร้ำงและเก็บรักษำควำมเข้ำใจที่มี
ร่ วมกันของสมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือ
ขั้นที่ 2, 3 และ4 ของแนวคิ ดเชิ งค ำนวณ ได้แก่ กำรจับแบบรู ปปั ญหำ กำหนดสำระส ำคัญและ
อัลกอริ ทึมมีควำมสัมพันธ์กบั รู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding ขั้นของกำรอัลกอริ ทึมและกำร Coding แบบถอดปลัก๊
ขั้นที่ 2, 3, 4 ของรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding ได้แก่ อัลกอริ ทึมและกำร Coding แบบถอดปลัก๊ กำร
เขียนโค้ด ทดสอบและแก้ไขมีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกับสมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือในขั้นที่ 2
กำรเลือกวิธีกำรดำเนินงำนที่เหมำะสม
ขั้นที่ 5 กำรประเมินผลของรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding มีควำมสัมพันธ์กบั ขั้นที่ 3 กำรสร้ำงและ
รักษำระเบียบของกลุ่มของสมรรถนะกำรแก้ปัญหำแบบร่ วมมือ
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สรุ ปผลการวิจยั
จำกรำยละเอียดข้ำงต้นจะเห็นได้วำ่ แนวคิดเชิ งคำนวณเป็ นกระบวนกำรคิด เพื่อกำรแก้ปัญหำอย่ำงมี
เหตุ มีผล เหมะสำหรั บใช้ในกำรจัดกิ จกรรมกำรเรี ยนกำรสอน ตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึ กษำจนถึ งระดับ
มหำวิทยำลัยนั้น ซึ่ งครู ผูส้ อนควรได้รับกำรฝึ กเกี่ ยวกับแนวคิ ดเชิ งคำนวณมำเป็ นอย่ำงดี เพื่ อนำไปสู่ กำร
ออกแบบกำรเรี ยนกำรสอน แนวคิดเชิ งคำนวณร่ วมกับรู ปแบบกำรเรี ยนรู ้ Coding เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะกำร
แก้ปัญหำแบบร่ วมมือ เพื่อฝึ กให้ผเู ้ รี ยนวิเครำะห์ปัญหำจำกสถำนกำรณ์จริ งที่ พบเจอในชี วิตจริ ง โดยเริ่ มต้น
จำกกำรใช้แนวคิ ดเชิ งคำนวณที่ เป็ นนำมธรรม วิเครำะห์รำยละเอี ยดของปั ญหำก่ อน จำกนั้นจึ งนำมำสู่ กำร
เรี ยนรู ้ ในรู ปแบบ Coding ที่ เป็ นรู ปธรรมในลักษณะกำรแบ่ งกลุ่ ม เพื่ อร่ วมกันคิ ดและแก้ปัญหำร่ วมกัน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน อีกทั้งใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่ วยเอื้ออำนวยต่อกำรเรี ยนรู ้ เกิดควำมสุ ขในกำร
เรี ยนรู ้ส่งผลถึงประสิ ทธิ ภำพกำรเรี ยนรู ้ที่ดี และประสิ ทธิ ภำพกำรแก้ปัญหำจริ งในชีวิตประจำวัน
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